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บทความพิเศษ 

ไวรัสโคโรน่า ( Coronavirus disease 2019 : COVID -19 ) 

 

ไวรัสโคโรนา่ ( Coronavirus disease 2019 ) หรือช่ือเป็นทางการโดยองค์การอนามยัโลก ( WHO : World Health 

Organization) เรียกวา่ โควิด-19  ( COVID - 2019 ) เป็นไวรัสในตระกลูโคโรนา่ สายพนัธุ์ใหมท่ี่ไมเ่คยพบในมนษุย์มา

ก่อน และได้แพร่กระจายรวดเร็วจนกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ ( Pandemic )   ซึง่โรคไวรัสโคโรนา่ สง่ผลกระทบตอ่ระบบ

ทางเดินหายใจรุนแรงลกัษณะคล้ายกบัโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง SARS-CoV ที่เกิดขึน้ในปี คศ 2002 

และโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง MERS-CoV ที่เป็นโรคทางเดินหายใจที่แพร่กระจายในตะวนัออกกลาง 

ในปี คศ 2012  

ตามรายงานพบเชือ้ไวรัสโคโรนา่ระบาดครัง้แรกที่เมือง หวฮูัน่ ( Wuhan ) ประเทศจีน แตเ่นื่องจากในเวลาที่พบผู้ติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา่ สาธารณสขุของเมอืงหวฮูัน่ไมส่ามารถวินจิฉยัได้วา่เป็นเชือ้โรคอะไรและเป็นการเจอผู้ติดเชือ้ทีม่ีอาการคล้าย

เป็นโรคปลอดอกัเสบรุนแรง หรืออาการปลอดบวมรุนแรง โดยทางการจีนได้แจ้งให้องค์การอนามยัโลก ( WHO ) รับทราบ

เก่ียวกบัอาการของผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่  ในระยะเร่ิมแรกมข้ีอสนันิษฐานวา่ไวรัสโคโรนา่อาจจะเป็นไวรัสที่กลายพนัธ์

ระบาดสูค้่างคาว หรือสตัว์ทีม่ีการแพร่กระจายสูม่นษุย์  การแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ในเมือง หวฮูัน่ ประเทศจีน 

ได้แพร่กระจายอยา่งรวดเร็วจนรัฐบาลประเทศจีนต้องสัง่ปิดเมืองหวฮูัน่ และพืน้ท่ีมณฑลใกล้เคยีงและองค์การอนามยัโลก

ก็ได้แจ้งเตือนทัว่โลกถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา่ หรือไวรัสโควดิ-19 

เชือ้ไวรัสโคโรนา่ หรือโควดิ-19 สามารถแพร่กระจายผา่น “สารคดัหลัง่” หรือสารท่ีร่างกายสร้างขึน้มาเพื่อท าหน้าที่แตกตา่ง

กนัไป ได้แก่ น า้ตา น า้มกู น า้ลาย แตเ่มื่อใดที่เชือ้โควดิ-19 แพร่กระจายผา่นสารคดัหลัง่ตา่ง ๆ อาจจะมีปริมาณของเชือ้ที่

แตกตา่งกนั เช่น น า้ตา อาจจะมีปริมาณเชือ้ได้ 1.1 % น า้มกู อาจจะมีปริมาณเชือ้ที่ติดได้ 97.9 % น า้ลาย อาจจะมี

ประมาณเชือ้ที่ติดมาได้ 88.6 % นอกจากนัน้ ในอจุจาระสามารถตรวจพบเชือ้ได้ประมาณ 70.8 %  และเมื่อเชือ้ไวรัสโค

วิด-19 เข้าสูร่่างกายผา่นล าคอ จะท าให้มีอาการภายในระยะเวลาระหวา่ง 5 – 14 วนั และจะมกีารแพร่กระจายของเชือ้

ไวรัสโควิด-19 จากคนหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ที่อยูใ่กล้ชิดผา่นทางสารคดัหลัง่ เช่น ทางละอองน า้ลายที่มีเชือ้ไวรัสโคโรนา่โดย

การไอ การจาม หรือโดยการสมัผสัมือที่ติดเชือ้ แม้กระทัง่การสมัผสัพืน้ผิววตัถตุา่ง ๆ และในอณุหภมูิ หรือความชืน้ของ

สิง่แวดล้อมทีเ่ชือ้ไวรัสโควิด-19 ได้กระเด็นจากสารคดัหลัง่ไปเกาะกบัพืน้ผิวของวตัถตุา่งๆ แล้วเข้าสูร่่างกายทางดวงตา 

จมกู ปาก หรือทวาร  ด้วยเหตนุีจ้ึงได้มกีารรณรงค์ให้ประชาชนหมัน่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ท่ีมคีวามเข้มข้นไมน้่อยกวา่ 70 

% หรือล้างมือด้วยสบูอ่ยา่งสม า่เสมอ หลกีเลีย่งไมใ่ห้มือไปสมัผสั ตา จมกู หรือปาก และสวมใสห่น้ากากอนามยัปิดจมกู

และปากเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไวรัสโควิด-19 เข้าสูร่่างกาย  
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ตวัเลขการแพร่กระจาย ณ วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา่ไปทัว่โลก ท าให้มีผู้ติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา่มากกวา่ 3,000,000 คน มีผู้ เสยีชีวิตมากกวา่ 207,000 คน มีผู้ รักษาหายจ านวนมากกวา่ 880,000 คนทัว่โลก 

และมีผู้ ป่วยที่มีอาการหนกัมากกวา่ 60,000 คน 

 

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลก ( The Great Lockdown ) 

การแพร่กระจายของไวรัสโควดิ-19 ไปทัว่โลกในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้ประเทศตา่ง ๆ ก าหนดมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดในประเทศของตนเองเพื่อลดอตัราการตดิเชือ้และเสยีชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะมาตรการปิด

เมือง การปิดประเทศ หรือเรียกกนัวา่ Lockdown  การห้ามประชาชนเดินทาง รณรงค์ให้ประชาชนอยูบ้่านเพื่อป้องกนัการ

แพร่กระจาย ท าให้เกิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลกตกต า่ ซึง่นกัเศรษฐศาสตร์ของหลายประเทศตา่งวติกกงัวลวา่สภาวะ

เศรษฐกิจโลกอาจจะตกต ่าเหมือนเหตกุารณ์เศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ของโลก ( The Great Depression ) ในปี คศ 1929 

ภายหลงัจากการเกิดสงครามโลก และเหตกุารณ์วกิฤตกิารเงินโลกในปี คศ 2008 อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาดอยา่ง

รวดเร็วและจากผลการศกึษาการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สว่นมากจะเป็นการแพร่กระจายจากการไอ การจาม 

การสมัผสัสารคดัหลัง่ของผู้ติดเชือ้ เป็นสาเหตใุห้หลายประเทศได้มีการใช้มาตรการให้ประชาชนงดการเดินทาง มาตรการ

ให้มีการเว้นระยะหา่งในการพบปะสนทนาในสงัคม หรือที่เรียกกนัวา่ Social Distancing   มีการปรับเปลีย่นวถีิชีวิตให้

พนกังานท างานจากบ้าน (Work From Home : WFH )  ตลอดถึงการรณรงค์ให้ประชาชนอยูบ้่านเพื่อป้องกนัการ

แพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ประกอบกบัมาตรการปิดประเทศในทกุทวีป รถยนต์โดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร 

และสายการบินต้องท าการหยดุกิจการชัว่คราวทัว่โลก มจี านวนแรงงานท่ีได้รับผลกระทบทัว่โลกจ านวนมาก การควบคมุ

การแพร่ระบาดก็จะสง่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของทกุประเทศอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ธุรกิจหลายประเภทได้รับ

ผลกระทบถึงขัน้ต้องปิดกิจการ รัฐบาลแตล่ะประเทศตา่งพยายามหามาตรการเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนด้วยงบประมาณ

มากมายมหาศาล กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ( IMF: International Monetary Fund ) เรียกสภาวะเศรษฐกิจโลก

ตกต า่ครัง้นีว้า่ The Great Lockdown เพราะจะท าให้ ผลติภณัฑ์มวลรวมโลกในปีนีต้กต ่ากวา่ 3% ท าให้เศรษฐกิจต้อง

สญูเสยีสงูถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แตถ้่าหากสถานะการณ์แพร่ระบาดยดืเยือ้จนมีการปิดประเทศ หรือ Lockdown 

ตอ่เนื่องไปจนถึงสิน้ปีนีก็้อาจจะท าให้ผลผลติภณัฑ์มวลรวมหรือ GDP โลกต้องติดลบถงึ 6% จะท าให้เศรษฐกิจของทกุ

ประเทศในโลกต้องประสบปัญหาอยา่งหนกั โดยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ได้รับการเรียกร้องขอความ

ช่วยเหลอืจากประเทศทีเ่ป็นสมาชิกกองทนุการเงินระหวา่งประเทศมากกวา่ 90 ประเทศของจ านวนประเทศสมาชิกทัง้หมด 

189 ประเทศ หรือเกินคร่ึงของสมาชิกกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ส าหรับประเทศพฒันาแล้วหลายประเทศก็เร่ิมตัง้

งบประมาณฉกุเฉินในการชว่ยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนรวมถึงคา่ใช้จา่ยในการป้องกนั

และรักษาผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในวงเงินท่ีมากมายทัง้นีก็้ต้องขึน้อยูก่บัระยะเวลาการแพร่ระบาดและระยะเวลาที่

นกัวิทยาศาสตร์หรือนกัระบาดวทิยาของโลกจะสามารถเร่งรีบค้นหาวคัซีนในการป้องกนัและการหยดุยัง้การแพร่ระบาดได้

รวดเร็วเพียงใด จากการคาดการณ์หลายฝ่ายวิเคราะห์วา่อาจจะต้องใช้เวลา 12 – 18 เดือนในการคิดค้นวคัซีน นัน่

หมายความวา่ประชาคมโลกจะต้องมีวถีิการด ารงชีวิตที่เปลีย่นแปลงทัว่โลก 
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ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทัว่โลกจะท าให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ และหากพิจารณา

ผลกระทบดงักลา่วจะท าให้ธุรกิจหลากหลายต้องได้รับความเสยีหาย อาทเิช่น   

 ภาคการเงินและการลงทนุจะได้รับผลกระทบจากรายได้ผลตอบแทนการลงทนุ การลงทนุจะชะลอหรืออาจถงึขึน้

หยดุชะงกั การปลอ่ยสนิเช่ือทีจ่ะเกิดขึน้ยากและอตัราดอกเบีย้ตอบแทนการลงทนุจะผนัผวน 

 ตลาดหุ้นตกต ่า มีการเร่งขายหุ้น มีการเคลือ่นย้ายเงินทนุจากตลาดเกิดใหมจ่ านวนมาก 

 ราคาน า้มนัตกต า่เนื่องจากความต้องการใช้น า้มนัจะลดลง ราคาน า้มนัในตลาดซือ้ขายลว่งหน้าจะผนัผวน

เนื่องจากปริมาณการผลติที่มีตอ่เนื่องไมส่อดคล้องกบัความต้องการใช้น า้มนัทัว่โลก สง่ผลตอ่ปัญหาการจดัเก็บ

น า้มนัเพราะน า้มนัท่ีล้นโลกจนไมส่ามารถหาสถานท่ีเก็บน า้มนัดิบเป็นเหตใุห้ตลาดราคาซือ้ขายน า้มนัลว่งหน้า

จะผนัผวน 

 ราคาทองค าที่ผนัผวน เนื่องจากหลายประเทศอาจจะพิจารณาวา่ทองค านา่จะเป็นสนิทรัพย์ที่มีความเสีย่งต า่กวา่

การจะลงทนุในประเภทอื่น 

 ผลกระทบลกูหนีเ้งินกู้ ระหวา่งประเทศและในระดบัประเทศ ลกูหนีส้ว่นบคุล ท าให้รายได้สถาบนัการเงินระหวา่ง

ประเทศและสถาบนัการเงินในแตล่ะประเทศสญูหาย ในเวลาเดียวกนัสถาบนัการเงินก็ต้องพยายามหามาตรการ

เพื่อช่วยเหลอืลกูหนีเ้พื่อป้องกนัภาวะลกูหนีล้้มละลาย ซึง่รัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องยื่นมือเข้าไปชว่ยเหลอื

สถาบนัการเงิน แตห่ากรัฐบาลทีม่ีปัญหาสถานะภาพทางการเงินก็จะต้องขอความชว่ยเหลอืจากกองทนุการเงิน

ระหวา่งประเทศ หรือแม้แตธ่นาคารโลก  

 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ท่ีสง่ผลกระทบตอ่เนื่องไปยงัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธรุกิจศนูย์การค้า สถาน

บนัเทิง ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจอปุโภคบริโภค ธุรกิจ SME ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดืม่ อนัเป็นผลจาก

จ านวนนกัทอ่งเที่ยงที่ลดลงอยา่งมากเพราะไมส่ามารถเดินทางทอ่งเที่ยวหรือเดินทางเพื่อธุรกิจได้จากการปิด

ประเทศและกลวัติดเชือ้โรคระบาด 

 ธุรกิจที่เก่ียวกบัการแขง่ขนักีฬาอาชีพประเภทตา่ง ๆ รายได้จากการจดัแขง่ขนัและรายได้จากการถา่ยทอดไป

ตา่งประเทศก็สญูหาย ประกอบกบับรรดาบริษัทข้ามชาติที่อดุหนนุกีฬาอาชีพตา่ง ๆ ก็ประสบปัญหาทางธุรกิจ

จากการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือแม้กระทัง่ตวันกักีฬาเองก็อาจจะติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19  

 อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมชิน้สว่นประกอบรถยนต์ อตุสาหกรรมการผลติสนิค้าหลายประเภทจะ

ได้รับผลกระทบจากการจ าหนา่ยสนิค้า ผลประทบจากระบบการขนสง่ ระบบโลจิสติกส์และหว่งโซอ่ปุทานใน

ระดบัประเทศและในระดบัโลก ( Global Supply Chain ) ท าให้โรงงานหลายแหง่ไมส่ามารถด าเนนิการ

ประกอบหรือผลติสนิค้าจนจ าเป็นต้องหยดุหรือปิดกิจการเป็นการชัว่คราว อาจน าไปสูก่ารลดเงินเดอืน หรือเลกิ

จ้างแรงงาน สร้างปัญหาตอ่เนื่องให้รัฐบาลหลายประเทศต้องหามาตรการช่วยเหลอืเพื่อมิให้เกิดการวา่งงาน

จ านวนมากที่อาจน าไปสูปั่ญหาสงัคม 

 ธุรกิจสายการบินทัว่โลกจะประสบปัญหาเนื่องจากจ านวนผู้โดยสารเดินทางทัว่โลกจะลดลง มาตรการเว้น

ระยะหา่งท าให้จ านวนผู้โดยสารในแตล่ะเที่ยวบินก็ลดลง มาตรการปิดประเทศเป็นระยะเวลานานก็จะท าให้สาย

การบินตา่ง ๆ ทัว่โลกต้องยกเลกิเที่ยวบิน จ านวนเคร่ืองบินที่จอดในสนามบินทกุประเทศ สายการบินตา่ง ๆ จะ

ประสบปัญหาการขาดทนุอยา่งหนกั เพราะก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บรรดาสายการบินโดยเฉพาะ
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สายการบินก็มีการแขง่ขนักนัรุนแรงจนมีก าไรเพียงแค ่3 เหรียญสหรัฐตอ่ผู้ โดยสาร บางเที่ยวบินอาจจะโชคดีมี

ก าไรได้ 5 – 17 เหรียญสหรัฐตอ่ผู้ โดยสาร  ผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสมาคมขนสง่ทาง

อากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ประมาณการธุรกิจการบินจะได้รับความเสยีหายสงูถึง 113 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐ และท าให้สายการบินแหง่ชาติหลายประเทศต้องเรียกร้องความช่วยเหลอืจากรัฐบาล หรือบางสายการบิน

อาจจะต้องประกาศขายหรือเข้าสูก่ระบวนการล้มละลาย โดยองค์กรที่รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจการบินโลก    

( Cirium ) ได้ส ารวจพบวา่ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ปีนีม้จี านวนเคร่ืองบินโดยสารมากกวา่ 60% ของ

จ านวนเคร่ืองบินโดยสารทัว่โลกที่ต้องหยดุท าการบินและจอดในลานจอดหลายหมื่นล าทัว่โลก 

 ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมบางประเภทที่อาจสร้างความหวาดวติกกงัวลให้ประชาชน เช่น โรงงานพลงังาน

นิวเคลยีร์ในสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชือ้ร่วมล้านคน รวมทัง้พนกังานในโรงงานพลงังานนิวเคลยีร์ใน

สหรัฐอเมริกาที่มีการติดเชือ้จนเป็นเหตใุห้การตรวจสอบระบบการท างานของโรงงานพลงังานนิวเคลยีร์ต้องลา่ช้า 

มีการขยายระยะเวลาการท างานของคนงานเนื่องจากจ านวนพนกังานไมเ่พยีงพออนัเนื่องจากคนงานบางสว่น

ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ซึง่หากเกิดปัญหาของระบบการท างานของเคร่ืองจกัรพลงังานนิวเคลยีร์เพราะจ านวน

คนงานในการซอ่มบ ารุงไมเ่พียงพอก็จะท าให้การจา่ยพลงังานไฟฟ้าต้องสะดดุ และอาจจะท าให้ธรุกิจบางสว่น

ได้รับความเสยีหาย และที่นา่กงัวลมากคือระบบไฟฟ้าที่สนบัสนนุโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีดแูลผู้ติดเชือ้

ไวรัสโควิด-19  

 

ผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ที่มีต่อธุรกิจประกนัภยั 

ธุรกิจประกนัภยัในทกุประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากรายได้การลงทนุ ผลกระทบจากสถานะ

ทางด้านเงินกองทนุ และเงินหมนุเวยีนจากมาตรการผอ่นผนัช าระเบีย้ประกนัภยัของภาครัฐ ผลกระทบของอตัราการ

เติบโต โดยเฉพาะตลาดประกนัภยัหลกัของประเทศไทยคือการประกนัภยัรถยนต์ใหมท่ี่ขายไมไ่ด้ในระหวา่งที่ประชาชน

วิตกกงัวลกบัผลกระทบที่นายจ้างอาจจะลดเงินเดือน หรือเลกิจ้าง ประกอบกบัความจ าเป็นในการใช้รถยนต์จะน้อยลงใน

ระหวา่งทีก่ารแพร่ระบาดและประชาชนต้องอยูบ้่านมากกวา่การเดินทางปกติ และการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน 

รวมทัง้การรณรงค์ไมใ่ห้คนเดินทางออกตา่งจงัหวดัจะเป็นเหตใุห้ความต้องการในการเปลีย่นรถยนต์หรือซือ้รถยนต์ใหม่

จะต้องหยดุชะงกั แตต่ลาดรับประกนัภยัรถยนต์ก็จะได้รับประโยชน์จากคา่สนิไหมทดแทนจากอบุตัิเหตรุถยนต์ที่ลดลง

อยา่งมากเพราะผู้ เอาประกนัภยัจะใช้รถยนต์น้อยลงกวา่ปกต ิ นอกจากนัน้การเสนอขายประกนัภยัก็จะได้รับผลกระทบ

จากมาตรการเว้นระยะหา่งทางสงัคม ( Social Distancing ) ท าให้บคุคลากรของธุรกิจประกนัภยัจะไมส่ะดวกในการนดั

หมายพบปะกบัผู้ เอาประกนัภยัหรือกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีต่า่งก็วติกกงัวลกบัโอกาสการตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19  

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดมบีริษัทประกนัภยัหลายแหง่ได้มีการออกผลติภณัฑ์ประกนัภยัคุ้มครองคา่รักษาพยาบาล

หรือเงินชดเชยหากผู้ เอาประกนัภยัติดเชือ้ไวรัสโควดิ 19 แตห่ลงัจากที่การแพร่กระจายเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วความต้องการท่ี

จะเอาประกนัภยัคุ้มครองโรคตดิเชือ้มากขึน้แตบ่ริษัทรับประกนัภยับางรายก็เร่ิมวติกถงึโอกาสที่จะมผีู้ติดเชือ้ในประเทศ

เพิ่มขึน้จงึได้มีการหยดุการท าตลาดประกนัภยัดงักลา่ว  
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ผลกระทบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการประกนัภยัในโลกจะแตกตา่ง เนือ่งจากปัจจยัของกฎหมายแตล่ะประเทศตลอดรวมถงึ

เนือ้หาสาระของเง่ือนไขความคุ้มครองของข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกนัภยัที่แตกตา่งกนั  

 

การประกันภยัทรัพย์สินและการประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั 

ผลกระทบที่เกิดขึน้ทัว่โลกอยา่งรวดเร็วรุนแรงเป็นเหตใุห้รัฐบาลในหลายประเทศตา่งก็ออกมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาด เช่น การปิดทางเข้าออก หรือช่องทางการเดินทาง ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ หรือที่เรียกกนัวา่ Lockdown การ

ก าหนดมาตราการให้ประชาชนไมใ่กล้ชิดหรือให้มีระยะหา่งในสงัคม ( Social distancing ) การให้ประชาชนอยูบ้่าน หรือ

ท างานท่ีบ้าน ( WFH: Work from home ) เพื่อหยดุเชือ้ไวรัส หรือการออกกฎหมายบงัคบัให้ประชาชนไมอ่อกนอกบ้าน 

เป็นต้น ประเด็นทีเ่ก่ียวกบัประกนัภยัประเภทนีใ้นสว่นของทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยั เชือ้ไวรัสโควิด-19 คงไมไ่ด้ท าให้

ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัได้รับความเสยีหายโดยตรง แตผ่ลของมาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐและเอกชนท าให้หลายธุรกิจ

ต้องหยดุกิจการเป็นการชัว่คราว สง่ผลให้ผลประกอบการหรือก าไรท่ีควรจะได้ในสภาวะปกตก็ิจะลดลงอยา่งเป็นนยัยะ 

หรือเข้าลกัษณะของธุรกิจต้องหยดุชะงกั จงึเกิดค าถามวา่ การประกนัภยัคุ้มครองธุรกิจหยดุชะงกั ( Business 

Interruption Insurance ) จะสามารถให้ความคุ้มครองชดใช้คา่เสยีหายจากกรณีที่ธุรกิจต้องหยดุกิจการตามค าสัง่ของ

รัฐบาลได้หรือไม ่ ส าหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัในประเทศไทยสว่นใหญ่จะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนจากการขาด

รายได้หรือก าไร หรือชดใช้คา่ใช้จ่ายคงที่ อนัเป็นผลตอ่เนื่องจากการท่ีทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยัได้รับความสญูเสยีหรือ

เสยีหายจนเป็นเหตใุห้ธุรกิจต้องหยดุชะงกั สง่ผลกระทบจากการขาดรายได้หรือก าไร หรือมีคา่ใช้จ่ายแตไ่มม่ีรายได้ แต่

หากทรัพย์สนิไมไ่ด้รับความสญูเสยีหรือเสยีหาย แตจ่ าเป็นจะต้องหยดุกิจการอนัเนื่องจากค าสัง่ของภาครัฐเพราะเหตกุาร

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นโรคระบาดร้ายแรง ( Pandemic ) จะไมไ่ด้รับการพิจารณาชดใช้คา่สนิไหมทดแทน

เนื่องจากโรคระบาดร้ายแรง ( Pandemic )  เป็นเหตทุี่อยูใ่นเง่ือนไขข้อยกเว้น ( Exclusion ) ของกรมธรรม์ประกนัภยัภยั 

ถึงแม้วา่ในกรมธรรม์ประกนัภยับางฉบบัจะมีการขยายความคุ้มครองการระบาดของเชือ้โรคในเง่ือนไขพิเศษ ( Infections 

or Contagious Diseases, Murder & Suicide Clause ) ก็เป็นเพียงการขยายความคุ้มครองส าหรับการระบาดที่ไมใ่ช่

การแพร่ระบาดร้ายแรง โดยในเง่ือนไขพิเศษของกรมธรรม์ประกนัภยัที่ใช้ในประเทศไทยสว่นใหญ่ก็ยงัจะมีข้อยกเว้นท่ี

เก่ียวกบัโรคไวรัสสายพนัธ์ซาร์ ( ซึง่เป็นโรคระบาดสายพนัธ์โคโรนา่ ) และโรคระบาดร้ายแรง ( Pandemic ) โดยการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรงตามประกาศขององค์การอนามยัโลก  

นอกจากนัน้ การท่ีภาคอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที่จะต้องปิดกิจการชัว่คราว 

เจ้าของกิจการเหลา่นัน้ยงัจะต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สนิ และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ระบบอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้

อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ซึง่หากขาดการดแูลเอาใจใสใ่นช่วงระยะเวลาที่ต้องปิดกิจการชัว่คราวก็อาจจะเป็นเหตใุห้เกิด

อบุตัิเหตคุวามเสยีหายกบัเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ตา่ง ๆ เหลา่นัน้ เมื่อเวลาทีเ่ร่ิมกลบัมาด าเนินการในเวลาตอ่มา 

ในตลาดประกนัภยัที่จะมีปัญหาโต้แย้งส าหรับกรณีธุรกิจต้องปิดกิจการจะเป็นเง่ือนไขการประกนัภยัในตลาดประกนัภยั

ของสหรัฐอเมริกาและในยโุรป ที่มีความแตกตา่งกนักบัตลาดประกนัภยัในแถบประเทศอาเซยีน โดยเง่ือนไขกรมธรรม์

ประกนัภยัในตลาดสหรัฐอเมริกาสว่นใหญ่จะมีการระบเุง่ือนไขข้อยกเว้น Notifiable Disease ไมไ่ด้ใช้ค าวา่ Pandemic 
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นอกจากนัน้ ผู้ เอาประกนัภยัหลายรายในตลาดสหรัฐอเมริกามคีวามเห็นวา่พวกเขาควรจะมีสทิธิได้รับการชดใช้จากการ

ประกนัภยัส าหรับการขาดรายได้หรือการท่ีธุรกิจต้องปิดกิจการตามประกาศของภาครัฐ และผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโควิด-19 ซึง่คงจะต้องมีการฟ้องร้องเพื่อให้รัฐบาลในแตล่ะรัฐของสหรัฐอเมริกาที่ธุรกิจด าเนินการ หรืออาจจะ

มีการเรียกร้องให้ศาลวินิจฉยัวา่โรคโควิด 19 ที่องค์อนามยัโลกประการเป็นโรคระบาดร้ายแรง ( Pandemic ) จะมี

ลกัษณะเดียวกบัข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยัหรือไม่ ในบางรายมีการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนโดยการเรียกร้องวา่

โรคไวรัสโควิด-19 เข้าขา่ยเป็นความเสยีหายจากภยั Act of God แตบ่างบริษัทประกนัภยัก็โต้แย้งวา่การท่ีผู้ เอาประกนัภยั

ต้องหยดุกิจการจากสาเหตโุรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดนัน้เป็น “เหตสุดุวิสยั ( Force Majeure )”  ในบางรัฐเช่น รัฐ

เพนซิลวาเนียมีการพิจารณาของศาลฎีกาวา่ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ( Natural 

disaster ) นอกจากนีจ้ านวนผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 และเสยีชีวิตในสหรัฐอเมริกามจี านวนมากกวา่ประเทศอื่น ๆ บรรดาผู้

เอาประกนัภยัในหลายรัฐเช่น รัฐหลยุเสยีนา่ รัฐเทค็ซสั รัฐอิลลนิอยส์ รัฐโอคลาโฮมา่ รัฐแคลฟิอร์เนยี รัฐฟอร์ลดิา เร่ิมมกีาร

ฟ้องร้อง บางรายก็ฟ้องร้องตอ่ศาลรัฐบาลกลาง ในบางรัฐก็มีผู้ เอาประกนัภยัร่วมกนัฟ้องร้องในลกัษณะคดีหมู ่ ( Class 

Action ) ซึง่สว่นใหญ่จะเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนเนื่องจากธุรกิจต้องหยดุกิจการตามค าสัง่ของรัฐบาลของมลรัฐที่ธุรกิจ

เอาประกนัภยั  ส าหรับรัฐนิวยอร์คมีการยื่นให้วฒุิสภาเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม คศ 2020 ให้มีการแก้กฎหมายให้โรคโควิด-19 

ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกนัภยัธุระกิจหยดุชะงกั ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาก็มกีารฟ้องร้องวา่การท่ีภาครัฐสัง่

ปิดเมืองจะต้องได้รับการชดเชยคา่สนิไหมภายใต้การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ซึง่หากมีการพิพากษาวา่บริษัทประกนัภยั

จะต้องชดใช้คา่สนิไหมจากกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ตลาดประกนัภยัและการ

ประกนัภยัตอ่ โดยปัจจบุนัก็มีบริษัทรับประกนัภยัและรับประกนัภยัตอ่หลายรายก็วิตกกงัวลกบัผลการตดัสนิหรือการ

พิจารณาของคณะวฒุิสภาในแตล่ะรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาจะท าให้ต้องมกีารจา่ยคา่สนิไหมทดแทนจากการ

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัเป็นจ านวนเงินท่ีมากพอจะสง่ผลกระทบตอ่สถานะความมัน่คงของบริษัทประกนัภยัหรือ

ประกนัภยัตอ่ ซึง่มีบริษัทรับประกนัภยัและประกนัภยัตอ่ในสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการพิจารณาประเมินคา่สนิไหมทดแทนท่ี

อาจจะต้องชดใช้ภายใต้การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัมากถึง 40 – 80 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ และในเวลาเดียวกบัท่ีตลาด

รับประกนัภยัตอ่ในประเทศองักฤษ (Lloyd’s of London ) ก็เร่ิมหวัน่วติกวา่ตวัเลขการชดใช้คา่สนิไหมทดแทนท่ีเก่ียวกบั

ธุรกิจหยดุชะงกัอาจจะสงูกวา่ที่ประมาณการ 

 

การประกันภยัความเสียหายของผู้จัดงาน ( Event cancellation insurance )  

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การจดังานหลายประเภทต้องประสบปัญหา ต้องเลือ่นหรือยกเลกิการจดังาน เช่น

การจดัแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค ทีก่รุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ในปีนีจ้ าเป็นต้องยกเลกิและเลือ่นการจดัไปปีหน้า  การจดัประชมุ

สมันาระหวา่งประเทศ การจดังานแสดงสนิค้านานาชาติ การแขง่ขนักีฬาอาชีพหลายประเภท โดยเฉพาะกีฬาอาชีพบาง

ประเภท เช่น การแขง่ขนักอล์ฟอาชีพท่ีมกีารจองสนามกอล์ฟในหลายประเทศลว่งหน้า ฯลฯ ท าให้ผู้จดัการต้องสญูเสยี

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่สญูเสยีไปเนื่องจากการหยดุชะงกั การยกเลกิ หรือการเลือ่นการจดังาน หรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีจดังาน 

เป็นเหตใุห้ตลาดรับประกนัภยัประเภทนีอ้าจจะต้องจ่ายคา่สนิไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินสงู เช่น กรณีการเลือ่นเวลา หรือ

อาจยกเลกิการจดัของการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค ที่กรุงโตเกียวประเทศญ่ีปุ่ น Swiss Re ในฐานะผู้ รับประกนัภยัประเมินคา่
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สนิไหมทดแทนเป็นจ านวนเงิน 250 ล้านเหรียญฯ และ Munich Re ก็ประเมินคา่สนิไหมทดแทนหลายร้อยล้านยโูร 

นอกจากฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค ก็อาจจะมีภาคเอกชนตา่ง ๆ บริษัทจดัการทอ่งเที่ยว บริษัทจ าหนา่ยตัว๋เคร่ืองบนิ 

ตัว๋เข้าชมกีฬาประเภทตา่ง บริษัทจ าหนา่ยของที่ระลกึทีเ่ก่ียวข้องกบักีฬาโอลมิปิคครัง้นีท้ี่มกีารเอาประกนัภยัประเภทนีเ้ป็น

จ านวนหลายรายโดยอาจจะมีวงเงินเอาประกนัภยัแตล่ะรายที่แตกตา่งกนัโดย Fitch Rating ได้ประเมินคา่สนิไหมทดแทน

จากกีฬาโอลมิปิค ทีก่รุงโตเกียว อาจจะมากกวา่ 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ และหากรวมการจดัแขง่ขนักีฬาอาชีพประเภท

ตา่ง ๆ ก็อาจจะท าให้ตลาดรับประกนัภยัประเภทนีไ้ด้รับผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  

 

การประกันภยัรถยนต์,  การประกันภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคล, การประกันภยัการเดนิทาง 

ตลาดประกนัภยัรถยนต์ในประเทศไทยช่วงระยะเวลาที่โรคไวรัสนีร้ะบาด มีมาตราการตา่ง ๆ ในการป้องกนัและระวงัการ

แพร่เชือ้ โดยเฉพาะมาตราอยูบ้่าน หรือ ท างานท่ีบ้าน ท าให้ความจ าเป็นในการใช้รถยนตจ่ะน้อยอยา่งเห็นได้ชดั ซึง่จะชว่ย

ให้จ านวนการเกิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์ลดน้อย อตัราการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนของประกนัภยัรถยนต์ ( Loss Ratio ) 

ก็จะลดลงท าให้ธุรกิจการประกนัภยัรถยนต์จะได้รับประโยชน์โดยตรง แตป่ระเด็นทีเ่ก่ียวข้อง เชน่ ความจ าเป็นในการใช้

รถยนต์น้อยก็อาจจะเป็นเหตใุห้ผู้ เอาประกนัภยัเปลีย่นแปลงประเภทการประกนัภยัรถยนต์เพื่อประหยดัคา่เบีย้ประกนัภยัก็

จะท าให้ตลาดประกนัภยัรถยนต์มีจ านวนเบีย้ประกนัภยัที่ลดลง ทัง้นีก็้ต้องพิจารณาจากระยะเวลาที่โรคระบาดไวรัสโควิด- 

19 จะสิน้สดุเมื่อใด ซึง่หากมีการยืดเยือ้จนเป็นเหตใุห้ธุรกิจบางประเภทต้องปลดคนงาน หรือลดเงินเดือน ก็จะกระทบตอ่

การเรียกเก็บคา่เบีย้ประกนัภยั  นอกจากนี ้ ในหลายประเทศทางยโุรป และสหรัฐอเมริกา ได้มีการเรียกร้องให้บริษัท

รับประกนัภยัรถยนต์คืนเงินคา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์บางสว่น เนื่องจากผู้ เอาประกนัภยัไมม่ีการใช้รถยนต์ในระหวา่งที่

รัฐบาลห้ามออกนอกบ้าน  

เช่นเดียวกบัการประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล และการประกนัภยัเดินทาง เนื่องจากประชาชนผู้ เอาประกนัภยัต้องอยูบ้่าน 

ท างานท่ีบ้าน การเดินทางก็จะลดลงก็ไมม่คีวามจ าเป็นในการเอาประกนัภยัเดินทาง แตใ่นสว่นของการประกนัภยัอบุตัิเหตุ

สว่นบคุคลเป็นการประกนัภยัที่คุ้มครองระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องพิจารณาวา่โรคระบาดไวรัสโควิด 19 จะยืดเยือ้นาน

จนถึงเวลาที่ผู้ เอาประกนัภยัแตล่ะรายจะตอ่อายกุารประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคลหรือไม ่ 

 

การประกันชวีิต, การประกันภยัสุขภาพ และการประกันภยัทดแทนแรงงาน 

ถึงแม้วา่คา่ใช้จ่ายในการตรวจ การรักษาพยาบาลผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทัว่โลกจะเป็นคา่ใช้จ่ายที่รัฐบาลสว่นใหญ่จะ

รับผิดชอบ แตก็่มีประชาชนบางสว่นท่ีพงึพอใจที่จะใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่ีตนเองพงึพอใจ ประกอบกบั

โลกขา่วสารในปัจจบุนัท่ีประชาชนสามารถรับขา่วสารจากทกุแหง่ทกุประเทศในโลกและได้เห็นผลกระทบจากการติดเชือ้

ไวรัสโควิด-19 และจ านวนผู้ติดเชือ้กบัผู้ เสยีชีวิตทีเ่พิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วยอ่มเป็นอทุาหรณ์ให้ประชาชนอาจจะให้

ความส าคญักบัการเอาประกนัชีวิตและการประกนัสขุภาพเพิม่มากขึน้  นอกจากนัน้ผลกระทบที่จะมีตอ่ตลาดประกนัภยั

จากกรณีที่พนกังานลกูจ้างติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 อนัเนื่องจากการเดินทาง การปฏิบตังิานให้นายจ้าง จะท าให้จ านวนเงิน

คา่ชดเชยจากการประกนัภยัทดแทนแรงงานในหลายประเทศเพิ่มสงูขึน้  
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การประกันภยัทางทะเล อากาศยาน และระบบการขนส่ง 

ปัญหาที่จะกระทบคือการท่ีกระบวนการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าเกษตร ทัว่โลกต้องประสบปัญหาการหยดุชะงกัท า

ให้ปริมาณการเคลือ่นย้ายสนิค้าจะลดลง การขนสง่สนิค้าเกิดการชะลอทัว่โลกอนัเนื่องจากมาตรการปิดประเทศ หรือการ

หยดุกิจการชัว่คราวเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดในหมูแ่รงงานท าให้ระบบขนสง่ต้องหยดุชะงกั สง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงิน

คา่เบีย้ประกนัภยัประเภทนีก็้ยอ่มจะลดลง แตเ่นื่องจากการกระบวนการขนสง่มีปัญหาดงักลา่วก็อาจจะสง่ผลให้เกิดการ

เรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจากความสญูหายหรือเสยีหายของสนิค้าในระหวา่งการขนสง่ สายการเดินเรือบางสายอาจ

จ าเป็นจะต้องหยดุการเดินเรือเป็นเวลานาน อาจจะเป็นเหตใุห้บริษัทรับประกนัภยัเก่ียวกบัเรือบรรทกุสนิค้าจะต้องมกีาร

พิจารณาคืนเบีย้ประกนัภยั ( Laid-up Refund Premium ) เช่นเดยีวกบัการประกนัภยัของสายการบิน ( Aviation 

Insurance ) โดยระยะเวลาทีต่ลาดประกนัภยัจะต้องสญูเสยีรายได้จากเบีย้ประกนัภยัต้องขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และระบบโลจิสติกส์ของโลกทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงไปจนกวา่สถานการณ์การขนสง่

ด าเนินการได้เมื่อมีการยกเลกิมาตรการปิดประเทศ สายการเดนิเรือ สายการบิน สามารถด าเนินการได้และแรงงาน

สามารถกลบัเข้าท างานในวงจรการขนสง่ได้ตามปกต ิ

 

ประกันภยัอื่น ๆ  

การประกนัภยัประเภทอื่น ๆ อาจจะได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบขึน้อยูก่บัสถานการณ์จากระยะเวลาการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การประกนัภยัเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ถกูเจาะข้อมลู อนัสบืเนื่องจากการท่ีหลายประเทศ

ได้มีมาตรการให้ประชาชนท างานท่ีบ้าน ( Work From Home ) ซึง่พนกังานท่ีท างานท่ีบ้านจ าเป็นจะต้องเช่ือมตอ่กบั

ระบบฐานข้อมลูของบริษัทจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่บ้านท่ีมกัจะไมม่ีระบบการป้องกนัการเจาะข้อมลูโดย Hacker 

สามารถเจาะเอาข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ได้งา่ย ซึง่การประกนัภยั Cyber Insurance ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากคา่

สนิไหมทดแทนในกรณีดงักลา่ว   

การเรียกร้องคา่ทดแทนจากแรงงานลกูจ้างในบางประเทศเช่นใน สหรัฐอเมริกา หรือยโุรป ที่การประกนัภยัทดแทนแรงงาน 

( Workmen’s Compensation Insurance ) เป็นการประกนัภยัที่สง่ผลกระทบกบัตลาดประกนัภยั ในขณะท่ีบาง

ประเทศมีกฎหมายทีก่ าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการดแูลจดัการ นอกจากนัน้ก็จะมีปัญหาความรับผิดชอบนายจ้าง ( 

Employer’s Liability Insurance ) ในกรณีหากลกูจ้างติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ระหวา่งปฏิบตังิานให้นายจ้าง ซึง่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะประสบปัญหาการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนประเภทนีม้ากกวา่ประเทศอื่น ๆ เนื่องจากระบบกฎหมาย

คุ้มครองสวสัดิการแรงงานท่ีแตกตา่งในแตล่ะมลรัฐ ซึง่ NCCI – National Council on Compensation Insurance 

ของสหรัฐอเมริกามีการประเมินคา่สนิไหมทดแทนแรงงานใน 38 มลรัฐ อาจจะสงูถึง 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ  

พิชิต  เมฆกิตตกิลุ 

ที่ปรึกษา สมาคมนายหน้าประกนัภยัไทย 

 

------------------------------------- 


