โดย
น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช

หัวข้อการนาเสนอ
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ความหมายของ risk, peril & hazard
ประเภทของ risk, peril & hazard
ความเสี่ยงด้านเกษตรกรรม
หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไป
วิวัฒนาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
รัฐบาลให้ความสาคัญโครงการประกันภัยข้าวนาปี
SWAT analysis ของโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ความจาเป็นในการปฏิรูป
วิธก
ี ารปฏิรูป
กาหนดเวลาการปฏิรูป
แนวทางการปฏิรูป
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ความหมาย
Risk (ความเสี่ยงภัย)
• โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (chance of loss)
• ความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์ (uncertainty
concerning the occurrence of loss)
• ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (possibility of
loss)
• การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (dispersion of actual
result)
Peril (ภัย)
• สาเหตุของความเสียหาย (the cause of loss)
Hazard (ภาวะภัย)
• ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทาให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น
(A condition that creates or increases the chance of loss.)3

ตัวอย่าง

ภัย (peril)

ไฟไหม้

ความเสี่ยงภัย
(risk)

ไม่รู้ว่าไฟจะ
ไหม้บ้านเมื่อไร

ภาวะภัย
(hazard)

• วัสดุก่อสร้าง
• สภาพแวดล้อม
• นิสัยประมาท
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ี่ ง
ประเภทของความเสย
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งมีหลายแบบ แต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2
ประเภท คือ
1. Pure risk
• ความเสี่ยงภัยที่เกิดแก่บุคคล (personal risk)
• ความเสี่ยงภัยที่เกิดแก่ทรัพย์สิน (property risk)
• ความเสี่ยงภัยในความรับผิด (liability risk)
2. Speculative risk (การเก็งกาไร)
• Management risk
• Political risk
• Innovative risk
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ี่ ง
ประเภทของความเสย
• Pure risk: A situation where there is a possibility of loss or
no loss. เช่น การเสียชีวิตก่อนเวลาสมควร การทุพพลภาพ ไฟ
ไหม้ หรือแผ่นดินไหว เป็นต้น
• Normally do not profit if a loss occurs.
• Speculative risk: A situation where either profit or loss is
possible. เช่น การลงทุน การซื้อหุ้น หรือการพนันขันต่อ
• ในการประกันภัย pure risk เท่านั้น เป็นสิ่งที่สามารถรับประกันภัย
ได้
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Business Risk Exposures

ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risks)

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
(Operational Risks)

ความเสี่ยงด้านธุ รกิจ
(Business Risks)

ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ ภายนอก
(Event Risks)

โครงสร้ างงบกาไรขาดทุน
/การทำกำไร
(Income statement
structure/profitability)

ความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง
/การยอมรั บ
(Reputation risk)

ความเสีย่ งด้ านนโยบาย
(Policy risk)

ความเสีย่ งด้ านการเมือง
(Political risk)

โครงสร้ างบัญชีงบดุล
(Balance sheet structure)

ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ธรุ กิจ
(Business strategy risk)

ความเสีย่ งด้ านระบบ
(Systemic (country) risk)

ความเสีย่ งจากการลุกลาม
ของปั ญหาภายนอก
(Contagion risk)

ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
(Currency risk)

ความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยี
(Technology risk)

ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง
(Liquidity risk)

ความเสีย่ งด้ านระบบการ
ดาเนินงานภายใน
(Internal systems
and operational risks)

ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
(Interest rate risk)
ความเสีย่ งด้ านตลาด
(Market risk)
ความเสีย่ งด้ านเครดิต
(Credit risk)
ความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital adequacy)

การบริหารงานผิด พลาด
และการทุจริต
(Mismanagement and fraud)

ความเสีย่ งด้ านกฎหมาย
(Legal risk)

ความเสีย่ งจาก
ปั จจัยภายนอกอืน่ ๆ
(Other exogenous risks)

ประเภทของภัย
• ภัยจากธรรมชาติ (natural perils) เป็นภัยที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะควบคุมได้
เช่น พายุ น้าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
• ภัยจากมนุษย์ (human perils or man-made perils) เป็นภัยที่
เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การลอบวางเพลิง การ
โจรกรรม การฆ่าตัวตาย การก่อการจลาจล การทุจริต หรือการ
ประมาทเลินเล่อ
• ภัยจากเศรษฐกิจ (economic perils) เป็นภัยที่เกิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจหรือสภาวะทางธุรกิจของสังคม เช่น ภาวะเงินเฟ้อ การ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมความต้องการของผู้บริโภค ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

8

ประเภทของภาวะภัย
Hazards มี 3 ชนิด

• Physical hazard (ภาวะภัยทางกายภาพ): เงื่อนไขทางกายภาพที่
ทาให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น เช่น ถนนที่เปียกลื่น บ้านที่
สร้างด้วยไม้
• Moral hazard (ภาวะภัยทางศีลธรรม): ความไม่ซื่อสัตย์หรือ ความ
บกพร่องทางการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่ทาให้โอกาสของ
ความเสียหายสูงขึ้น เช่น การมี สต็อกสินค้าที่ขายไม่ออกส่งผลให้ผู้
เอาประกันภัยเจตนาเผาโรงงานเพื่อเรียกร้องจากบริษัทประกันภัย
หรือการฆ่าตัวตาย
• Morale hazard (ภาวะภัยทางอุปนิสัย): ความไม่ระมัดระวัง หรือ
ความไม่คาถึงที่จะป้องกันความเสียหายเนื่องมาจากการมีประกันภัย
เช่น ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ระมัดระวังที่จะป้องกันรถยนต์ของ
ตนจากการโจรกรรม การประมาทเลินเล่อ
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ี่ งด ้านเกษตรกรรม
ความเสย
• ความเสี่ยงด้านการผลิต (production risk) เช่น ความผันผวนทาง
สภาพอากาศ โรคติดต่อด้านพืช และวัชพืช
• ความเสี่ยงด้านราคา (price risk) เช่น ราคาผลผลิตสูงขึ้นเมื่อ
ปริมาณในตลาดลดลง
• ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ (casualty risk) เช่น ไฟไหม้ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
• ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของบุคคลอื่น (uncertainty
caused by another people) เช่น ความเสี่ยงของเกษตรกรจาก
การเช่าที่ดิน เมื่อที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น ผู้ให้เช่ามีโอกาสขึ้นค่าเช่า
• ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal uncertainty) เช่น การถูก
ร้องเรียนทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
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ี่ งด ้านเกษตรกรรม
ความเสย
• ความเสี่ยงด้านบุคคล (personal uncertainty) เช่น บุคคลหลักใน
ธุรกิจมีเพียงคนเดียว เมื่อเกิดปัญหาทางสุขภาพจนไม่สามารถ
ทางานได้ อาจทาให้ธุรกิจที่ดาเนินอยู่หยุดชะงัก
• ความเสี่ยงด้านเทคโนลียี (technological risk) เช่น ความเสี่ยงใน
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ (information access risk) พนักงาน
อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ เกินกว่าอานาจของ
ตนเอง การเลือกซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และเทคโนโลยีเกิดการขัดข้อง อาจทาให้ธุรกิจนั้นไม่
สามารถดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้
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ี่ งทัว่ ไป
หลักการบริหารความเสย
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) เช่น ในธุรกิจเลี้ยงสุกร
กระบวนการผสมพันธ์และคลอดลูกสุกรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
โรคและตาย ผู้ผลิตหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการซื้อพันธุ์ลูกสุกรมา
เลี้ยง หรือการซื้ออาหารสัตว์จากหลายๆ ผู้ผลิต ซึ่งมีโอกาสทาให้
คุณภาพสุกรมีความแปรปรวนสูง พันธุ์สุกรเพี้ยนไปจากเดิม ทั้งนี้
สามารถหลีกเลี่ยงโดยการทาเกษตรแบบครบวงจร
• การลดความเสี่ยง (reduction risk) เช่น การลดปัญหาโรคพืชและ
วัชพืช โดยการใช้บริการกาจัดวัชพืชและโรคพืช (crop
scouting) จากบริษัทรับจ้างให้บริการในเชิงพาณิชย์
• การรับความเสี่ยง (assumption/retention) เช่น ในธุรกิจเลี้ยง
สุกร ผู้ผลิตต้องรับความเสี่ยงจากเกษตรกรในการทา minimum
guarantee fee ซึ่งอาจได้รับความเสี่ยงจากการที่เกษตรกรไม่
สามารถส่งพืชให้ได้
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ี่ งทัว่ ไป
หลักการบริหารความเสย
• การโอนความเสี่ยง (transfer) เช่น การทาประกันวินาศภัย (fire
and hail insurance) การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future and
option contract) การประกันราคาพืชผล (crop insurance)
• เกษตรพันธสัญญา (contract farming) คือ ระบบการเกษตร การ
เลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช ที่มีการทาสัญญาซื้อขายผลผลิต
ล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับคู่สัญญา
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วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
1. การประกันภัยฝ้าย การประกันภัยการเกษตรในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก ในโครงการประกันภัยฝ้ายในระหว่างปี พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นโครงการนา
ร่องเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัย
การเกษตรเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เกษตรกรสามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินการผลิตต่อไปได้
• การดาเนินการประกันภัยฝ้ายใช้วิธีการตรวจสอบพื้นที่เสียหาย
จริงเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนทาให้มีต้นทุนใน
การตรวจสอบพื้นที่สูง จึงต้องขอรับการช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้ผู้
รับประกันสามารถคงอัตราเบี้ยประกันในระดับต่าไว้ได้
• ต่อมาได้มีการประกันภัยทางการเกษตรโดยภาคเอกชน ซึ่ง
ดาเนินงานในการประกันภัยข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วเหลืองตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2531 แต่ประสบผลขาดทุนจนต้องยุติการดาเนินงานในปี
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วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
2. การประกันภัยข้าวโพดเลีย
้ งสัตว์ และข้าวนาปี โดยใช้ดช
ั นี
ภูมิอากาศ (weather index)
• ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานที่จัดทาโครงการนาร่องและเป็นตัวกลาง
ระหว่างเกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัย มีภาคเอกชนเป็นผู้รับประกัน
และเริ่มประกันภัยแล้งสาหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจัดทาเป็น
โครงการนาร่องในปี พ.ศ. 2549 และเริ่มดาเนินการจริงในปี พ.ศ.
2550 เป็นต้นมา
• การประกันภัยการเกษตรที่ใช้ดัชนีภูมิอากาศ มีการประกันภัยแล้ง
ในการปลูกข้าวนาปี โดยมีภาคเอกชนบริษัท สมโพธิ์ เจแปน
นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ประกันภัย และ ธ.ก.ส. เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้รับ
ประกันภัยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น และได้ขยายการดาเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทุกจังหวัดในปี พ.ศ. 2558
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วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
• ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานประกันภัยโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ
พบว่า สถานีตรวจวัดปริมาณน้าฝนอยู่ห่างจากแปลงเพาะปลูกทา
ให้ผลที่ได้ไม่สะท้อนสภาพภูมิอากาศที่แท้จริง นอกจากนี้เกษตรกร
ในประเทศยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัย
และการใช้เครื่องมือดัชนีภูมิอากาศ รวมทั้ง อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งการดาเนินงานประกันภัยโดยใช้ดัชนี
ภูมิอากาศที่ดาเนินการในปัจจุบันไม่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัยจากภาครัฐแต่อย่างใด
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วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
3. การประกันภัยลาไย
• โครงการวิจัยรูปแบบการประกันภัยการเกษตรทางการเกษตรที่
เหมาะสมในลาไยของประเทศไทยเป็นโครงการที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สานักงาน คปภ.) ดาเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
พยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ทาให้พื้นที่การเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อรายได้ และ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร การประกันภัย
การเกษตรทางการเกษตรจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ภาครัฐบาล
นามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงของเกษตรกรจาก
17
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ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมายังคงมีอุปสรรคใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลความเสี่ยงของพืชนั้น ๆ ทาให้การ
ประกันภัยถูกจากัดอยู่เฉพาะในพืชไร่บางชนิด (ข้าว และ
ข้าวโพด)
• ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อหารูปแบบการ
ประกันภัยทางการเกษตรที่เหมาะสม ทั้งในด้านการประกันภัย
การเกษตรจากความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและราคาที่ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกร และสามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ได้อย่างแท้จริง โดยได้เริ่มต้นจากลาไย ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่
สาคัญของประเทศเป็นอันดับ 1 ของผลไม้ส่งออกของไทย ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 15,000 ล้านบาท

18

วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
• มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับลาไยเพื่อการวิจัยได้อย่างดี สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงมอบทุนสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดาเนินการจัดทา งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การประกันภัยการเกษตรทางการเกษตรที่เหมาะสมในลาไยของ
ประเทศไทย”
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การดาเนินการ
• ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดรูปแบบการประกันภัย
พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามเกษตรกรชาวสวน
ลาไยที่ทาการผลิตลาไยในพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวม 4 ภาค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งหมด 966
ราย และเข้าหารือกับสานักงาน คปภ. เกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบ
การประกันภัย และแนวทางการดาเนินงาน
• ในเบื้องต้นได้กาหนดต้นแบบของการประกันภัยการเกษตรทาง
การเกษตรที่เหมาะสมในลาไยของประเทศไทย ซึ่งต้องมีการ
พิจารณาร่วมกับสานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ในรายละเอียดต่อไป
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4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี
• โครงการประกันภัยข้าวนาปี ถือเป็นโครงการที่มีความสาคัญต่อ
เกษตรกรอย่างมาก โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล
• กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปีการผลิต 2554 จนถึงปัจจุบัน
• เป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ และดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง เมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
2. เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ผ่าน
ระบบการประกันภัย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรลดภาระหนี้สิน และ
สามารถมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป
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3. เป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับต้นทุนใน
การเพาะปลูกข้าว
4. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งพาตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ

22

วิวฒ
ั นาการการประกันภัยการเกษตรของประเทศไทย
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554-2558
รายการ
มติ
ครม.

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

3 พฤษภาคม
2554

26 มิถุนายน
2555

20 สิงหาคม
2556

24 มิถุนายน
2557

28 เมษายน 2558

บมจ. ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
บมจ. ทิพย
ประกันภัย
บมจ. เจ้าพระยา
ประกันภัย
บมจ. วิริยะ
ประกันภัย

บมจ. ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
บมจ. ทิพย
ประกันภัย
บมจ. เจ้าพระยา
ประกันภัย
บมจ. วิริยะ
ประกันภัย
บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย
บมจ. ทูน
ประกันภัย
บมจ. นวกิจ 23
ประกันภัย

1. ผู้รับ สมาคมประกัน
ประกัน วินาศภัยไทย
ภัย
และกลุ่มบริษท
ั
รับประกันภัย 8
แห่ง (บมจ.ทิพย
ประกันภัย เป็น
หลัก)

กองทุนส่งเสริม
การประกันภัย
พิบัติ
บมจ. ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
และ บมจ. ทิพย
ประกันภัย

บมจ.
ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
บมจ. ทิพย
ประกันภัย
บมจ.
เจ้าพระยา
ประกันภัย
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2. คุณสมบัติ เป็นเกษตรกรผู้
ต้องทาประกันภัย 45 วันนับตั้งแต่
ปลูกข้าวและขึ้น วันที่เริ่มเพาะปลูก
ทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร
(ทพศ.1)
3. อัตราค่า
เบี้ยประกัน
ภัย

129.47 บาท/ไร่

129.47 - 510.39 บาท/ไร่

-

124.12 - 483.64
บาทต่อไร่

4. ประเภทภัย 6 ประเภท :
7 ประเภท : อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น อากาศ
ที่คุ้มครอง
อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง หนาว ลูกเห็บ ไฟไหม้ ศัตรูพืชและโรคระบาด
ลมพายุหรือไต้ฝุ่น
อากาศหนาว
ลูกเห็บ ไฟไหม้
5. ระยะเวลา 7 วัน (waiting period : ระยะเวลาที่บริษัทจะไม่จ่ายชดเชยหากเกิดความ
รอคอย
เสียหายนับจากวันขอเอาประกันภัย)
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รายการ
6. ระยะ
เวลาขาย
กรมธรรม์

ปี 2554
- ภาคอื่น 1
ก.ค. – 31
ส.ค. 2554
- ภาคใต้ 1
ก.ค. – 31
ส.ค. 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

- ภาคอื่น 27 9 ก.ย. – 31 24 มิ.ย. –
ก.ค. – 26
ธ.ค. 2556 31 ธ.ค.
ต.ค. 2555
2557
- ภาคใต้ 27
ส.ค. – 26
พ.ย. 2555

ปี 2558
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติ และสิ้นสุดการ
ขายกรมธรรม์ภายใน 30
วัน หลังจากเดือนที่มี
ปริมาณพื้นที่เพาะปลูก
สูงสุดผ่านไป คือตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภาคม – 14
สิงหาคม 2558 สาหรับทุก
ภาค ยกเว้นภาคใต้ และ
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม
– 11 ธันวาคม 2558
สาหรับภาคใต้
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รายการ

ปี 2554

ปี 2555

7. เงื่อนไข ซื้อประกันใน
พื้นที่ทุกแปลง
ในแต่ละอาเภอ
8. พื้นที่เอา 1,059,131.00 872,440.50
ประกันภัย ไร่
ไร่

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เลือกซื้อเฉพาะแปลงที่ขอเอาประกัน

120 ไร่

831,735.00 ไร่ 1,512,119.50 ไร่
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ผลการดาเนินงานโครงการประกันภัยข ้าวนาปี 2554-2558
• ปี 2554 มีพื้นที่เอาประกันภัย 1,059,131 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.73
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น
136,564,533 บาท มีพื้นที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน 625,069 ไร่
เป็นจานวนเงิน 756,487,971 บาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย
(loss ratio) ร้อยละ 553.94
• ปี 2555 มีพื้นที่เอาประกันภัย 872,440.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.34
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น
112,492,618 บาท มีพื้นที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน 538,900 ไร่
เป็นจานวนเงิน 598,717,622 บาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย
(loss ratio) ร้อยละ 532.23
• ปี 2556 มีพื้นที่เอาประกันภัย 120 ไร่ เบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น
43,192.69 บาท มีพื้นที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน 28 ไร่ เป็น
จานวนเงิน 31,108 บาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย (loss ratio)
ร้อยละ 72.02
27

ผลการดาเนินงานโครงการประกันภัยข ้าวนาปี 2554-2558
• ปี 2557 มีพื้นที่เอาประกันภัย 830,673.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.31
ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น
334,931,392.50 บาท หลังหักคืนเบี้ยประกันภัย เหลือพื้นที่เอา
ประกันภัยสุทธิ 650,348.25 ไร่ เบี้ยประกันภัยสุทธิ
264,000,687.50 บาท มีพื้นที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน
115,287.86 ไร่ เป็นจานวนเงิน 128,055,225.64 บาท คิดเป็น
อัตราความเสียหาย (loss ratio) ร้อยละ 48.51
• ปี 2558 มีพื้นที่เอาประกันภัย 1,512,187.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
3.06 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ ค่าเบี้ยประกันภัยรวม
ทั้งสิ้น 571,809,691.25 บาท หลังหักคืนเบี้ยประกันภัย เหลือพื้นที่
เอาประกันภัยสุทธิ 1,463,143.70 ไร่ เบี้ยประกันภัยสุทธิ
553,065,164.04 บาท มีพื้นที่ขอรับค่าสินไหมทดแทน
136,290.48 ไร่ เป็นจานวนเงิน 151,001,233.92 บาท คิดเป็น
อัตราความเสียหาย (loss ratio) ร้อยละ 27.30
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ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

อัตราความเสียหายของประเทศ (National Scheme)
1. พื้นที่เพาะปลูกทั้ง
ประเทศ (ไร่)

62,696,040 64,990,057 61,955,301

2. พื้นที่เสียหายทั้ง
ประเทศ (ไร่)

10,079,838

6,701,779

3,086,363

16.08%

10.31%

4.98%

3. Damage Area
Ratio (%) ของรัฐ
(2/1)

63,242,232 49,481,105
1,982,487.21 2,289,495

3.13%

4.63%
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ผลการดาเนินงานการประกันภัยข ้าวนาปี 2554-2558
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

120
(0.00019
%)

830,673.75
(1.31%)
(650,348.25)

1,512,187.25
(3.06%)
(1,463,143.70)

ปี 2556

โครงการประกันภัยข้าวนาปี (Insurance Top Up Scheme)
1. พื้นที่เอา
ประกันภัย (ไร่)
(% ของพื้นที่
เพาะปลูกทั้ง
ประเทศ)(พื้นที่
หลังจากหักคืน)
2. พื้นที่ขอรับค่า
สินไหมทดแทน
(ไร่)
3. Damage Area
Ratio (%) ของ
โครงการฯ (2/1)

1,059,131.00 872,440.50
(1.73%)
(1.34%)

625,069.00

538,900.05
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115,287.86

136,290.48

59.02%

61.77%

23.33%

17.73%

9.31%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
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ผลการดาเนินงานการประกันภัยข ้าวนาปี 2554-2558
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

โครงการประกันภัยข้าวนาปี (Insurance Top Up Scheme)
4. ค่าเบี้ยประกันภัย
(บาท) (หลังจากหัก 136,564,533 112,492,618.16
คืน)
5. ค่าสินไหม
ทดแทน (บาท)

6. Loss Ratio (%)
(5/4)

43,192.69

334,931,392.50 571,809,691.25
(264,000,687.50 ) (553,065,164.04)

756,487,971

598,717,622

31,108

128,055,225.64

151,001,233.92

553.94%

532.23%

72.02%

48.51%

27.30%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
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ี่ ง และอัตราค่าเบีย
แผนทีแ
่ บ่งโซนความเสย
้ ประกันภัย
• อัตราค่าเบีย
้ ประกันภัย ปี 25542558 (ไม่รวมอากรแสตมป์และ
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ )
• ปี 2554 – 2555 อัตราเบี้ย
ประกันภัยไร่ละ 120 บาท ทั้ง
ประเทศ
• ปี 2556 – 2557 อัตราเบี้ย
ประกันภัยไร่ละ 120 – 475 บาท
ตามโซนความเสี่ยงภัย
• ปี 2558 อัตราเบี้ยประกันภัย ไร่
ละ 115 – 450 บาท ตามโซน
ความเสี่ยงภัย
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ี่ ง และอัตราค่าเบีย
แผนทีแ
่ บ่งโซนความเสย
้ ประกันภัย
• การแบ่งโซนความเสี่ยงภัยที่ใช้ในปี 2556 - 2558 คานวณโดยใช้
อัตราความเสียหาย (damage ratio) ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวของ
รัฐ (national scheme) จากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2548 – 2555
ที่เก็บรวบรวมโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งความเสี่ยงภัย
ออกเป็น 5 โซน ดังนี้
(1) พื้นที่สีแดง อัตราความเสียหายเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 12
ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพ ร้อยเอ็ด กาแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี นครสวรรค์
ชัยภูมิ สงขลา นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ยโสธร สุโขทัย
บึงกาฬ อ่างทอง และ สิงห์บุรี
(2) พื้นที่สีเหลือง อัตราความเสียหายเฉลี่ย ร้อยละ 8 - 12
ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตาก กาฬสินธุ์
หนองคาย พัทลุง พิจิตร นครปฐม ขอนแก่น อุบลราชธานี
มหาสารคาม ชลบุรี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ สุพรรณบุรี
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ี่ ง และอัตราค่าเบีย
แผนทีแ
่ บ่งโซนความเสย
้ ประกันภัย
(3) พื้นที่สีเขียวเข้ม อัตราความเสียหายเฉลี่ย ร้อยละ 6 - 8
ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี มุกดาหาร น่าน ศรีสะ
เกษ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ หนองบัวลาภู ปราจีนบุรี ปัตตานี
สุรินทร์ อานาจเจริญ สระบุรี สุราษฎร์ธานี และ นครพนม
(4) พื้นที่สีเขียว อัตราความเสียหายเฉลี่ย ร้อยละ 4 - 6
ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก กาญจนบุรี เลย ฉะเชิงเทรา
สกลนคร เพชรบุรี สระแก้ว พะเยา นราธิวาส และ อุดรธานี
(5) พื้นที่สีเขียวอ่อน อัตราความเสียหายเฉลี่ย น้อยกว่าร้อยละ 4
ประกอบด้วย 19 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สมุทรปราการ กระบี่
ยะลา พังงา สตูล สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง เชียงใหม่
สมุทรสาคร ลาพูน ตรัง ราชบุรี จันทบุรี ตราด ลาปาง
เชียงราย และ ระยอง
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เบีย
้ ประกันภัยทีเ่ กษตรกรชาระ
อัตราเบีย้ ประกันภัย ปี 2558 (บาท/ไร่ )
รายละเอียด

ระดับพื้นที่เสี่ยง
ต่าที่สุด

ต่ามาก

ต่า

ปานกลาง

สูง

รวม

พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่)

2.89

7.86

14.84

16.35

19.77

61.71

%

4.68

12.74

24.05

26.49

32.04

100

เบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

115

220

330

420

450

รวมอากรแสตมป์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

124.12

236.47

355.24

451.54

483.64

รัฐอุดหนุน

64.12

166.47

275.24

361.54

383.64

เกษตรกรชาระ

60

70

80

90

100

ธ.ก.ส. จ่ายให้ลูกค้า

10

10

10

10

10

ลูกค้า ธ.ก.ส. จ่าย

50

60

70

80

90
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รัฐบาลให ้ความสาคัญโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
• พ.ศ. 2557: ประชากรของประเทศไทยมีประมาณ 65 ล้านคน
 จานวนเกษตรกร 17 ล้านคน (26.15% ของประชากรทั้ง
ประเทศ)
 ชาวนา 15 ล้านคน (88.24% ของเกษตรกรในประเทศ หรือ
23% ของประชากรทั้งประเทศ)
• พื้นที่เพาะปลูกข้าว 70 ล้านไร่ (20% ของพื้นทีเ่ พาะปลูกทั่ว
ประเทศ)
• ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ปีละ 30 ล้านตัน บริโภคใน
ประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 230,000 ล้านบาท ส่งออกปีละไม่
ต่ากว่า 200,000 ล้านบาท
• ข้าวจึงเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศกว่า 430,000 ล้านบาท คิดเป็น 3.33% ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
1. จุดแข็ง (Strength)
1) เป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ จึงเกิดความต่อเนื่อง
ในการดาเนินโครงการ
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็น
หน่วยงานกลางในการบริหาร ทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวกและรวดเร็ว
3) การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมภัยธรรมชาติที่ครบถ้วน
ตามที่เกษตรกรต้องการ
4) เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงชนิดเดียวที่เกษตรกรสามารถ
นามาใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
5) เกษตรกรรับภาระในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในระดับต่า
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
2. จุดอ่อน (Weakness)
1) การบูรณาการข้อมูล และระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการ
ประกันภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวทั่วประเทศ
3) อัตราค่าเบี้ยประกันภัยสูงในขณะที่วงเงินคุ้มครองยังต่า
4) เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยังคงอาศัยการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยทุกพื้นที่ทาให้เกษตรกร
ในบางพื้นที่มีปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและทาให้
เกษตรกรบางส่วนไม่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีการผลิตถัดไป
5) การทางานประสานกันระหว่างหน่วยงานไม่มากเท่าที่ควร
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
6) ระบบการประเมินการจ่ายสินไหมทดแทนที่ล่าช้า
7) ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท
ประกันภัยในประเทศอยู่ในระดับต่า จึงต้องพึ่งพาผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างชาติ
8) เกษตรกรกลับมาซื้อซ้าในโครงการปีถัดไปน้อย ทั้งนี้
เกษตรกรที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในปีการผลิต 2554 2555 2557
และ 2558 มีอยู่เพียง 1,104 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่เอาประกันภัย
19,479 ไร่
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
3. โอกาส (Opportunities)
1) เกษตรกรเพาะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และมีพฤติกรรมการ
เพาะปลูกต่อเนื่องทุกปีการผลิต ทาให้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจานวนมาก
2) การขับเคลื่อนประเทศโดยภาคเกษตรกรรมได้รับความใส่ใจ
มากขึ้น
3) การสร้างความยั่งยืนทางการคลัง เนื่องจากรัฐทาหน้าที่สาคัญ
ในการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรผู้เอาประกันภัย ทาให้
รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ ในกรณีที่รัฐต้องทาหน้าที่เป็นผู้
จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
เนื่องจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติถูกโอนไปยังผู้รับประกันภัย
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
4) ปัจจุบันมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในระบบประกันภัย
5) การสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและการให้ความ
สนใจจากผู้รับประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ระบบประกันภัย
การเกษตรสามารถนาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในประเทศไทย
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
4. ข้อจากัด (Threats)
1) แนวโน้มการเกิดภัยที่เพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น
2) ความเข้าใจของเกษตรกรในการเอาประกันภัยมีค่อนข้าง
จากัด
3) รัฐบาลยังคงมีการจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติในอัตราไร่ละ 1,113 บาท เกษตรกรจึงยังคงไม่ให้ความสาคัญ
กับโครงการฯ มากเท่าที่ควร
4) เกิดปัญหาการเลือกที่ขัดประโยชน์ (Adverse Selection)
โดยมีแต่พื้นที่ความเสี่ยงสูงเลือกทาประกัน
5) การดาเนินงานแบบปีต่อปีของนโยบายภาครัฐ ทาให้เกิดความ
ไม่ต่อเนื่องของโครงการฯ โดยต้องมาพิจารณารูปแบบการรับ
ประกันภัยทุกปี ซึ่งทาให้ยากต่อการประชาสัมพันธ์
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SWOT Analysis ของการดาเนินโครงการประกันภัยข ้าวนาปี
6) นโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ยังไม่
สามารถดาเนินการให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ ทาให้มีการ
เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่ควรปลูก
7) หากเกิดความเสียหายในวงกว้าง เกษตรกรอาจรวมตัวกันเพื่อ
ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม
8) การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติต้องอาศัยเวลาในการศึกษา
9) ไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับการประกันภัยการเกษตร
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ความจาเป็ นในการปฏิรป
ู
1. ปัญหาความเสียหายต่อพืน
้ ที่เพาะปลูก
• การขาดการนาระบบประกันภัยมาใช้ในภาคการเกษตรของไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ในแต่ละปี เกษตรกรมักประสบปัญหา
ด้านการเงินอันมาจากต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
ความเสียหายของแปลงเพาะปลูกการเกษตรอันเป็นผลมาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และแมลงศัตรูพืช ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงและผันผวนมากขึ้นในแต่ละปี
• ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 25482557 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ภัยโรคและแมลงศัตรูพืชเฉลี่ยรวม 6.02 ล้านไร่ คิดเป็น
อัตราความเสียหาย (damage ratio) เฉลี่ยร้อยละ 10.19
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• ภัยธรรมชาติหลักของประเทศไทย ได้แก่ ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและ
อุทกภัย และปัญหาจากภัยโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 1
• การใช้กลไกการประกันภัยทางการเกษตรมาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรอย่างครอบคลุมและเป็น
ระบบจึงเป็นนโยบายที่จาเป็นอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาปัญหา
ด้านการเงินและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายที่
ต่างประเทศใช้อย่างแพร่หลายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการ
บริหารจัดการการประกอบอาชีพของเกษตรกร
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ปี

พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

อุทกภัย
(ไร่)

ภัยแล้ง/
ภัยโรคและ
ฝนทิ้งช่วง
แมลง
(ไร่)
ศัตรูพืช(ไร่)

2548

57,773,844 2,685,973 1,845,330

2549

57,541,825 5,301,921

วาตภัย
(ไร่)

ภัยหนาว
(ไร่)

อัคคีภย
ั
(ไร่)

ลูกเห็บ
(ไร่)

รวม
(ไร่)

อัตรา
ความ
เสียหาย
(damage
ratio)

43,681

371

0

0

0

4,575,355

7.92%

781,147

203,206

0

0

0

0

6,286,274

10.92%

2550

57,385,921 3,287,600 2,154,172

142,633

1,304 447,586

0

599

6,033,894

10.51%

2551

57,422,337 4,651,098 2,176,045

144,507

1,421

0

0

1,638

6,974,709

12.15%

2552

57,497,441 1,163,947

368,361 3,624,142

11,831

39,822

0

0

5,208,103

9.06%

2553

57,043,561 6,189,928 1,076,911 1,634,392

17,375

0

3

0

8,918,609

15.63%

2554

61,074,780 9,316,353

2555

64,950,593

2556

62,079,904 2,641,165

2557*

60,790,599

ค่าเฉลี่ย

55,072

703,106

5,307

0

0

0 10,079,838

16.50%

587,085 5,650,541

458,024

6,129

0

0

0

6,701,779

10.32%

400,263

28,470

16,433

0

32

0

3,086,363

4.97%

582,818 1,612,211

34,075

6,794 143,792

0

347

2,380,037

3.915%

59,356,081 3,640,789 1,612,005

701,624

6,697

4

258

6,024,496

10.19%

63,120

ตารางที่ 1 แสดงสถิติพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทไ
ี่ ด้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยโรคและแมลงศัตรูพืชในระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2557
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2. ปัญหาต่อภาระงบประมาณภาคร ัฐ
• ในปัจจุบัน โครงการการประกันภัยทางการเกษตรทีดาเนินการ
โดยกระทรวงการคลัง รวมทั้งโครงการฯอื่นๆ ในรูปแบบดังกล่าว
ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณภาครัฐที่ต้องสูญเสียในการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในแต่ละปีในจานวนที่สูงมาก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการคลังในระยะต่อไปหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินนโยบาย โดยในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา (ปี
พ.ศ. 2547 – 2557)
• รัฐบาลใช้เงินงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรเฉลี่ยปีละ
7,838 ล้านบาท ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียงร้อยละ 25 ของ
ต้นทุนการผลิตข้าว ตามตารางที่ 2
• งบประมาณที่ใช้สาหรับการชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติยังมีความผันผวนสูง โดยตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2557 ได้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้สาหรับการชดเชยเยียวยาเกษตรกร
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ผู้ประสบภัยพิบัติจานวนตั้งแต่ 1,354 ล้านบาท ถึง 31,219 ล้าน
บาท
• ต้นทุนการผลิตข้าวได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยใน
ปัจจุบันต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 4,000 –
5,000 บาท การช่วยเหลือของภาครัฐภายใต้โครงการฯ ใน
ปัจจุบันจึงยังไม่ยั่งยืนและไม่เพียงพอที่เกษตรกรจะนาไปประกอบ
อาชีพในรอบใหม่ได้
• เกษตรกรที่ประสบความเสียหายและได้ขอรับการช่วยเหลือแต่ยัง
ไม่ได้รับการชดเชยอีกเป็นจานวนมาก ดังนั้น หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอุดหนุนการประกันภัยการเกษตร ภาครัฐ
จะไม่สามารถดาเนินโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการฯ
ในรูปแบบดังกล่าวจะสร้างปัญหาความมั่นคงทางการคลังในระยะ
ต่อไป
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(หน่วย : พันบาท)
ชนิดภัย

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

อุทกภัย

946,122

3,473,549

2,149,923

3,970,801

1,019,671

17,778,523

30,526,363

969,507

2,069,551

939,914

ฝนทิ้ง
ช่วง

543,426

409,670

965,664

1,222,959

101,815

120,090

33,600

6,622,580

76,820

544,427

ภัยแล้ง

480,648

8,383

191,755

62,649

51,733

1,508,758

82,156

116,476

42,788

1,505,023

วาตภัย

2,611

4,142

8,832

15,628

43,951

104,260

10,492

89,578

58,144

54,972

ภัย
หนาว

-

-

78,445

-

24,132

24,132

-

-

-

160,040

ศัตรูพืช

12,049

17,002

83,497

71,007

112,017

1,291,658

566,775

238,582

21,483

82,531

อัคคีภัย

170

91

2,055

430

659

4,255

238

721

-

1,666

พายุ
ลูกเห็บ

1,263

-

993

7,130

-

-

-

-

-

386

-

-

645

30

-

17

31

287

-

298

1,986,289

3,912,837

3,481,808

5,350,635

1,353,978

20,831,693

31,219,655

8,037,731

2,268,786

3,289,257

ช้างป่า
ทาลาย
การ
เกษตร
รวม

2555

2556

2557*

ตารางที่ 2 แสดงภาระงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติทุกพืช ทุกภัย ปีการผลิต 2548 – ปีการผลิต 2557
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• รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติ ในกรณีเสียหายอย่างสิ้นเชิงเป็น
เงินจานวน 606 บาทต่อไร่ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 –
มีนาคม พ.ศ. 2556) โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2553 จานวน 2,098 บาทต่อไร่ (ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2553 – เมษายน พ.ศ. 2554) และเพิ่มขึ้นเป็นกรณี
พิเศษสาหรับอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 เป็นจานวน 2,222 บาทต่อไร่
(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 2555)
• ต่อมาได้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในอัตราไร่ละ 1,113
บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
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3. ปัญหาการขาดกลไกสนับสนุนระบบการเกษตรในประเทศไทย
• ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดกลไกในการทาให้ระบบประกันภัย
ทางการเกษตรเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน ที่สาคัญได้แก่
การขาดการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ การขาดกฎหมายเฉพาะสาหรับการประกันภัย
การเกษตร
• ภาครัฐยังคงดาเนินนโยบายแบบปีต่อปี ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของโครงการฯ โดยต้องมาพิจารณารูปแบบการรับประกันภัยทุกปี
รวมทั้งนโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) ยังไม่
สามารถดาเนินการให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ ทาให้มีการ
เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่ควรปลูก
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• ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการประกันภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการดาเนินการ
เก็บข้อมูลย้อนหลัง ส่งผลให้มีข้อจากัดในการใช้ข้อมูลและขาด
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
• เกษตรกรจานวนมากยังไม่มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติและระบบการประกันภัยเท่าที่ควร จึงไม่มีความพร้อม
และแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบประกันภัยการเกษตร
• ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย
ในประเทศยังอยู่ในระดับต่าจึงยังต้องพึ่งพาผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างชาติ

52

ความจาเป็ นในการปฏิรป
ู
ความจาเป็ นในการปฏิรป
ู ระบบประกันภัยการเกษตรในประเทศ
ไทย
1. นาระบบประกันภัยการเกษตรมาใช้ในประเทศอย่างจริงจังและ
ครอบคลุม ทั้งในด้านพื้นที่การเพาะปลูก และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนในระยะยาว ดาเนินนโยบายอย่างจริงจังในการนาระบบ
การประกันภัยการเกษตรมาใช้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ
• อาศัยกลไกการอุดหนุนจากภาครัฐในระยะแรก ร่วมกับการให้
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์เข้ามาช่วยในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่เกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ
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2. เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผูใ
้ ห้เงินอุดหนุนซึ่งขาดความ
ยั่งยืน กลายเป็นผูส
้ ร้างระบบประกันภัย
• รัฐทาหน้าที่สาคัญในการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกร
ผู้เอาประกันภัยในช่วงแรก เพื่อสนับสนุนให้ระบบการประกันภัย
การเกษตรเกิดขึ้นได้ แทนการทาหน้าที่เป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งทาให้เกษตรกร
มีค่านิยมไม่พึ่งตนเอง
• ทาให้รัฐสามารถลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ระบบ เนื่องจากความเสี่ยงของภัย
ธรรมชาติถูกโอนไปยังผู้รับประกันภัย ที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสูง
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3. เปลี่ยนระบบการจัดการการประกันภัยการเกษตร ให้เป็นระบบที่
ทาได้จริง ครอบคลุม และยั่งยืน
• ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการดาเนินการการประกันภัย
การเกษตร เปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ใช้ระบบ
ธนาคารพาณิชย์เข้ามาช่วยให้ระบบประกันภัยการเกษตรสามารถ
ดาเนินการได้ในวงกว้าง
• นามาตรการอื่นๆมาใช้ประกอบการดาเนินนโยบายเพื่อทาให้ความ
เสี่ยงภัยทางการเกษตรสามารถรับประกันได้อย่างเป็นระบบจากกฎ
ของจานวนมาก (law of large number)
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• คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเห็น
ควรให้รัฐบาลกาหนดแนวทางในการปฏิรูปการประกันภัย
การเกษตร โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและพัฒนาให้มี
กฎหมายเฉพาะ เพื่อการแก้ไขจุดอ่อน (weakness) และข้อจากัด
(threats) ในการดาเนินการประกันภัยการเกษตร ทั้งในระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว
• ในระยะแรกเป็นการสร้างระบบการประกันภัยข้าวนาปี จากนั้นจึง
ขยายไปยังผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น ๆ ในระยะต่อไป
เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ยั่งยืน และก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
การใช้งบประมาณภาครัฐมากที่สุด
• คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเห็น
ควรให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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1. ให้มีการอุดหนุนเบีย
้ ประกันภัยแทนการจ่ายเงินชดเชย
• ส่งผลให้รัฐสามารถลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืน
ทางการคลังและทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ระบบการ
ประกันภัยการเกษตรในระยะต่อไป
• ในระยะแรกรัฐบาลสามารถลดวงเงินชดเชยเยียวยาลง และไปเพิ่ม
ในส่วนของวงเงินคุ้มครองให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่
แท้จริงในการเพาะปลูกข้าว ทาให้ความเสี่ยงของรัฐบาลในการ
จ่ายเงินชดเชยเยียวยาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติถูกโอนไปสู่ตลาด
ประกันภัย
• เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีการบริหารความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติด้วยตนเองมากขึ้น และเป็นการลดภาระทางการคลังของ
ภาครัฐ
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2. เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทน จากการใช้การ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยพิบต
ั ก
ิ รณีฉก
ุ เฉิน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นการใช้การประกันภัยแบบดัชนี
น้าฝน (weather index) หรือการประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตต่อ
พื้นที่ (area yield index)
• ในปัจจุบัน การใช้การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ครอบคลุม
พื้นที่ประสบภัยทุกพื้นที่ ทาให้เกษตรกรในบางพื้นที่มีปัญหาใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งมีข้อกาหนดความแตกต่าง
กันออกไปในแต่ละพื้นที่ ไม่มีมาตรฐานเดียวกันและในบางกรณีทา
ให้เกิดความล่าช้าในการประเมินและการจ่ายสินไหมทดแทน
• ควรเปลี่ยนมาใช้การประกันภัยแบบดัชนีน้าฝน (weather index)
หรือการประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตต่อพื้นที่ (area yield index)
ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการกาหนด
เกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน สอดคล้องกับในต่างประเทศ 58
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3. ใช้ระบบธนาคารพาณิชย์เข้ามาช่วยให้ระบบประกันภัย
การเกษตรสามารถดาเนินการได้ในวงกว้างและอย่างยัง่ ยืน
• ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ให้ลูกหนี้ทุกคนซื้อประกันภัยการเกษตรกับธนาคารเฉพาะกิจของ
รัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยพิจารณาเปลี่ยนแปลงระดับผู้เอาประกันส่วนหนึ่งจากการขาย
โดยตรงให้เกษตรกร เป็นการขายให้ ธ.ก.ส. หรือกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์ เช่น อาจสร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ผูกติดกับระบบ
ประกันภัยการเกษตร (risk contingent credit)
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• ธ.ก.ส. อาจทาประกันโดยตรงกับบริษัทประกันเพื่อคุ้มครอง Risk
contingent loan portfolio ทั้งหมด และส่งผ่านต้นทุนในส่วนเบี้ย
ประกันไปในรูปแบบของดอกเบี้ยของสินเชื่อที่จะแพงขึ้นจาก
สินเชื่อปกติเล็กน้อย แต่เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกร
ผู้กู้เงิน สัดส่วนของหนี้ที่เกษตรกรต้องจ่ายคืนจะลดน้อยลง
ตามลาดับ โดยมีผู้รับประกันจ่ายเงินชดเชย ธ.ก.ส. โดยตรง ซึ่ง
สามารถขยายผลไปยังธนาคารอื่นได้ในระยะต่อไป

60

วิธก
ี ารปฏิรป
ู
4. นามาตรการอื่นๆ มาใช้ประกอบการดาเนินนโยบายเพื่อทาให้
ความเสีย
่ งภัยทางการเกษตรสามารถรับประกันได้อย่างเป็นระบบ
จากกฎของจานวนมาก (law of large number)
• การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการประกันภัย
การเกษตรโดยการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยในระยะแรก พร้อมทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาซื้อซ้า
• อาจมีการลดเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้ารายเดิม
สร้างระบบการประกันภัยการเกษตรร่วมกับภาคเอกชนให้
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ สามารถทาให้มีเกษตรกรมาเข้า
ร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอทุกปี จึงสามารถ
กระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระยะสัน
้ (1-3 ปี) ประกอบด้วย
• การเร่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่
คณะกรรมการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับประเทศ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร
และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัย
การเกษตรระดับจังหวัด
• การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับเกณฑ์การจ่ายค่า
สินไหมทดแทน การใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใน
การกาหนดเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การลดอัตราค่าเบี้ย
ประกันภัย
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• การเพิ่มบทบาทของภาครัฐในการรับประกันภัย รวมทั้ง การจัดให้
มีโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรใน
จังหวัดนาร่อง การบูรณาการข้อมูลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบการทางานประสานกันระหว่างหน่วยงาน
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ระยะปานกลาง (3 – 5 ปี) ประกอบด้วย
• การเพิ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในส่วนของการปลูกข้าว การกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างชาติ
• การเพิ่มจานวนเกษตรกรผู้กลับมาซื้อซ้าในโครงการปีถัดไป
• การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการ
กาหนดเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
• การจัดตั้ง National Insurance Pool
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ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการกาหนดเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหม
1. การแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ
่ ขับเคลือ
่ นนโยบายการประกันภัย
การเกษตร 3 ระดับ
• เพื่อให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืนและบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดาเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 และการ
ดาเนินการในระยะต่อไป คณะกรรมาธิการปฏิรูปการขับเคลื่อน
ประเทศด้านเศรษฐกิจจึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร ในระดับต่าง ๆ ดังนี้
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1.1 คณะกรรมการขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู ประกันภัยการเกษตร
ระดับประเทศ
• เพื่อดาเนินการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมในการรับประกันภัย
การเกษตรในอนาคต และเพื่อเกิดความต่อเนื่องของการ
ดาเนินการปฏิรูปในระยะยาวในการกาหนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรการที่เกี่ยวกับการประกันภัยการเกษตร (Agricultural
Insurance) ติดตาม กากับ และดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติ ผลักดันการประกันภัยการเกษตร
ให้เป็นวาระแห่งชาติ
• ส่งเสริมให้มีพระราชบัญญัติการประกันภัยการเกษตรของประเทศ
ไทย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการในด้านต่างๆ
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการประกันภัย
การเกษตร โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายกสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเลขาธิการสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู การประกันภัยการเกษตร
• เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการประกันภัยการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้การประกันภัยการเกษตรเข้าไป
เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดขึ้นของเกษตรกร รณรงค์ ส่งเสริมให้การประกันภัยการเกษตร
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานการประกันภัยการเกษตรให้มีความ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และบรรลุผลสาเร็จในการปฏิรูปการประกันภัย
การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนากฎหมายของการ
ประกันภัยการเกษตร
• คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการ
คลังเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กาหนดเวลาการปฏิรป
ู
หรือผู้แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน อธิบดีกรมการ
ปกครองหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้แทน
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือผู้แทนผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือผู้แทน นายก
สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือผู้แทน ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติหรือผู้แทน โดยมีผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการ
คุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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กาหนดเวลาการปฏิรป
ู
1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู การประกันภัยการเกษตร
ระดับจังหวัด
• เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประกันภัยการเกษตรไปสู่การปฏิบัติใน
จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานการประกันภัยการเกษตรในจังหวัด แต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับ
อาเภอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับอาเภอ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์
จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้อานวยการ คปภ. ภาค
70
หรือจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. กฎหมาย

1. ควรมีกฎหมายเฉพาะการประกันภัย
ทางด้านการเกษตร เช่น ออกเป็น
พระราชบัญญัติการประกันภัยการเกษตร
สาหรับประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง
การประกันภัยการเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ ธ.ก.ส. เป็น
ช่องทางในการนาการประกันภัยการเกษตร
สู่เกษตรกรและเพิ่มแรงจูงใจให้ลูกหนีท
้ ุกคน
ซื้อประกัน

1. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง

2. เกณฑ์การจ่าย
ค่าสินไหมทด แทน
ยังคงอาศัยการ
ประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบต
ั ิ

2.1 สาหรับผู้เอาประกันภัยทีป
่ ระสบภัยจริง
แต่ไม่ได้อยู่ในเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบต
ั ิกรณีฉุกเฉินของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะช่วยเหลือในรูปแบบ
ของสินไหมกรุณา (ex-gratia payment)
ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยจะเป็น
หน่วยงานหลัก

2. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

จุดอ่อน

กรณีฉุกเฉินของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซึ่ง
อาจไม่ครอบคลุม
พื้นที่ประสบภัยทุก
พื้นที่ทาให้เกษตรกร
ในบางพื้นทีม
่ ีปญ
ั หา
ในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนและ
ทาให้เกษตรกร
บางส่วนไม่เข้าร่วม
โครงการฯ ในปีการ
ผลิตถัดไป

ในการดาเนินงาน
2.2 จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ประกันภัยการเกษตร เพื่อการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคทีส
่ ่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของโครงการฯ
2.3 อาจใช้วิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (Crop Cutting Experiment) ใน
การประเมินความเสียหายในรายพื้นที่แต่
ย่อยลงมา เช่น ตาบล หรือหมู่บ้าน เป็นต้น
ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการประเมินความ
เสียหายอย่างเป็นระบบและใช้แพร่หลาย
ในการสร้างระบบการประกันภัยแบบดัชนี
ผลผลิตต่อเขตพื้นที่ (Area Yield Index
Insurance) ในหลายประเทศ ทั้งนี้
ควรสร้างวินย
ั และกติกาทีโ่ ปร่งใสร่วมกัน
ของระบบประกันภัย โดยการเขียน
เงื่อนไขที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

ผู้เอาประกันทีป
่ ระสบภัยแต่ไม่ได้รบ
ั
ค่าชดเชย ซึ่งก็รวมถึง
(1) เงื่อนไขที่จะให้เกิดการพิจารณา
ช่วยเหลือ (trigger) ในกรณีเกิดความ
เสี่ยงพื้นฐาน (basis risk) เช่น จะต้องมีผู้
เอาประกันมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่า X% ของผู้ซื้อประกัน
ในพื้นที่นน
ั้ ๆ
(2) เงื่อนไขการจัดตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบความเสียหาย
ตลอดจนกฎเกณฑ์การเข้าไปสังเกตการณ์
ในการตรวจสอบความเสียหายของ
เกษตรกร ผู้เอาประกัน
(3) เงื่อนไขกระบวนการการตรวจสอบ
ความเสียหาย โดยใช้วิธีการตั้งแปลงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต (crop cutting experiment)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง

73

ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

3. อัตราค่าเบีย
้
ประกันภัยสูงใน
ขณะที่วงเงิน
คุ้มครองยังต่า

วิธีการปฏิรป
ู

3. ในปีการผลิต 2559 จะดาเนินการ
เพื่อให้มีการปรับลดอัตราค่าเบีย
้ ประกันภัย
ให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อไร่ และ
เพิ่มพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็น 30 ล้านไร่
เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว
โดยมีวงเงินคุม
้ ครอง 1,111 บาทต่อไร่
สาหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย
ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น อากาศ
หนาว ลูกเห็บ และไฟไหม้ และ 555 บาท
ต่อไร่ สาหรับภัยจากศัตรูพช
ื และโรค
ระบาด เช่นเดียวกับโครงการในปี 2558
สาหรับปีการผลิต 2560 และปีการผลิต
2561 อาจคงพืน
้ ทีเ่ ป้าหมายเช่นเดียวกับปี
การผลิต 2559 หากยังใช้รูปแบบการ
ประกันภัยเช่นเดียวกับปีการผลิต 2559
ทั้งนี้ การเพิ่มพื้นทีเ่ ป้าหมายจะต้องมีกล
ยุทธ์ในการดาเนินโครงการหลัก 4 ด้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

จุดอ่อน

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การสร้าง
การรับรู้ 3) การบูรณาการส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง และ 4) การเข้าถึงเป้าหมายและ
ชุมชน
4. เกษตรกรกลับมา
ซื้อซ้าในโครงการปี
ถัดไปน้อย ทั้งนี้
เกษตรกรที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัย
ในปีการผลิต 2554
2555 2557 และ
2558 มีอยู่เพียง
1,104 ราย หรือคิด
เป็นพื้นที่

4.1 สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาซือ
้
ซ้า โดยอาจมีการลดเบีย
้ ประกันภัยให้แก่
เกษตรกรที่เป็นลูกค้ารายเดิม
4.2 อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงระดับผู้เอา
ประกันส่วนหนึ่งจากการขายโดยตรงให้
เกษตรกร เป็นการขายให้ ธ.ก.ส. หรือ
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ เช่น อาจสร้าง
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ผูกติดกับระบบ
ประกันภัยการเกษตร (risk contingent
credit)

4.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
กรม
ส่งเสริม
การเกษต
ร สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย และ
ธนาคาร
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

เอาประกันภัย
19,479 ไร่

วิธีการปฏิรป
ู

โดย ธ.ก.ส. อาจทาประกันโดยตรงกับ
บริษัทประกันเพือ
่ คุม
้ ครอง Risk
contingent loan portfolio ทั้งหมด และ
ส่งผ่านต้นทุนในส่วนเบีย
้ ประกันไปใน
รูปแบบของดอกเบีย
้ ของสินเชือ
่ ทีจ
่ ะแพง
ขึ้นจากสินเชื่อปกติเล็กน้อย แต่เมื่อมีภัย
พิบัติเกิดขึ้นในพื้นทีข
่ องเกษตรกรผู้กู้เงิน
สัดส่วนของหนี้ที่เกษตรกรต้องจ่ายคืนจะ
ลดน้อยลงตามลาดับ โดยมีผู้รับประกัน
จ่ายเงินชดเชย ธ.ก.ส. โดยตรง

5. ความสามารถใน 5. เพิ่มจานวนผู้รับประกันภัยในประเทศ
การรับความเสีย
่ งภัย โดยจูงใจให้บริษัทประกันภัยเข้าร่วม
ไว้เองของบริษัท
โครงการมากขึ้น
ประกันภัยในประเทศ
อยู่ในระดับต่า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อการ
เกษตร
และ
สหกรณ์
การ
เกษตร

5. สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลด้าน
การประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โดย
จัดทาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรองรับการ
เอาประกันภัยทีเ่ พิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มการ
ประสานงานและบูรณาการในการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ประกันภัยการเกษตร

6.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง

จึงต้องพึ่งพาผู้รับ
ประกันภัยต่อ
ต่างชาติ

6. การบูรณาการ
ข้อมูล และระบบ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านการประกันภัย
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

1. รัฐบาลยังคงมีการ
จ่ายเงินเยียวยาแก่
เกษตรกรผู้ประสบ
ภัยพิบัติในอัตราไร่
ละ 1,113 บาท
เกษตรกรจึงยังคง
ไม่ให้ความสาคัญกับ
โครงการฯ มาก
เท่าที่ควร

1. ลดวงเงินชดเชยเยียวยาลง และไปเพิ่ม
ในส่วนของวงเงินคุม
้ ครองให้สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทีแ
่ ท้จริงใน
การเพาะปลูกข้าว ทาให้ความเสี่ยงของ
รัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาใน
กรณีที่เกิดภัยพิบต
ั ิถูกโอนไปสู่ตลาด
ประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้
เกษตรกรมีการบริหารความเสีย
่ งจากภัย
ธรรมชาติด้วยตนเองมากขึ้น และเป็นการ
ลดภาระทางการคลังของภาครัฐ

1.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

2. ความเข้าใจของ
เกษตรกรในการเอา
ประกันภัยมีคอ
่ นข้าง
จากัด

2. จัดโครงการอบรมให้ความรูด
้ ้านการ
ประกันภัย สาหรับผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกร (training for the
trainers)

2.
สานักงาน
คปภ.
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

3. เกิดปัญหาการ
เลือกที่ขัดประโยชน์
(adverse
selection) โดยมีแต่
พื้นที่ความเสี่ยงสูง
เลือกทาประกัน

3.1 อาจพิจารณากาหนดจานวนพื้นที่
เป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ใน แต่
ละระดับความเสี่ยง และ แบ่งพื้นทีค
่ วาม
เสี่ยงในหน่วยทีเ่ ล็กลง เช่น จากพื้นที่
ความเสี่ยงในระดับจังหวัดเป็นระดับอาเภอ
เพื่อการสะท้อนความเสี่ยงทีแ
่ ท้จริงในแต่
ละพื้นที่ และควรเก็บเบีย
้ ประกันเพิ่มตาม
ความเสี่ยง (risk-based pricing) โดยใช้
ข้อมูลในระดับอาเภอ หรือตาบล
นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) ที่เหมาะสม
3.2 ภาครัฐอาจอุดหนุนเบีย
้ ประกันกับ
เกษตรกรที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ในอัตรา
ที่ต่ากว่าเกษตรกรอื่น ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
ธนาคาร
เพื่อการ
เกษตร
และ
สหกรณ์
การ
เกษตร
และ
สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย 79

ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

4. การดาเนินงาน
แบบปีต่อปีของ
นโยบายภาครัฐ ทา
ให้เกิดความไม่
ต่อเนื่องของ
โครงการโดยต้องมา
พิจารณารูปแบบการ
รับประกันภัยทุกปี
ซึ่งทาให้ยากต่อการ
ประชา สัมพันธ์

4. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาให้
ความเห็นชอบในหลักการการดาเนิน
โครงการประกันภัยข้าวนาปีในระยะสั้น
(3 ปี) เพื่อสร้างความเชื่อมัน
่ ให้กับผู้รบ
ั
ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยอย่างไรก็ดี
เงื่อนไขในการรับประกันภัยต่าง ๆ จะมี
การพิจารณาปีต่อปี

4.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

5. การพัฒนา
เครื่องมือในการ
ประเมินความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติต้องอาศัย
เวลาในการศึกษา

5.1 ศึกษาวิจัยรูปแบบในการรับประกันภัย
อื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกันภัยแบบ
ดัชนีผลผลิตของเขตพื้นที่ (area yield
index insurance) โดยให้มีโครงการนา
ร่องหรือทดลองกับพืน
้ ทีจ
่ ริง

5.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
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ั ้ (1-3 ปี )
แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะสน
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5.2 ศึกษาปรับปรุงเครือ
่ งมือในการรับ
ประกันภัยให้เป็นวิทยาศาสตร์ โดยอาจ
อาศัยความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะปานกลาง (3-5 ปี )
หัวข้อ

จุดอ่อน

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. พื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ยังน้อย
เมื่อเทียบกับพื้นที่
เพาะปลูกข้าวทัว
่
ประเทศ

1. เพิ่มพื้นที่เป้าหมายให้มากกว่าการ
ดาเนินการในระยะสัน
้ (1-3 ปี) ทั้งนี้ การ
เพิ่มพื้นที่เป้าหมายจะต้องมีกลยุทธ์ในการ
ดาเนินโครงการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1)
การประชาสัมพันธ์ 2) การสร้างการรับรู้
3) การบูรณาการส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง และ
4) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชุมชน

1. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง

2. การพัฒนา
เครื่องมือในการ
ประเมินความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติต้องอาศัย
เวลาในการศึกษา

2.1 มีการศึกษาวิจย
ั รูปแบบในการรับ
ประกันภัยอืน
่ ๆ ที่เหมาะสม เช่น การ
ประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตของเขตพื้นที่
(Area Yield Index Insurance) โดยให้มี
โครงการนาร่องหรือทดลองกับพืน
้ ทีจ
่ ริง
2.2 มีการศึกษาปรับปรุงเครือ
่ งมือในการ
รับประกันภัยให้เป็นวิทยาศาสตร์ โดยอาจ
อาศัยความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

2.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
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แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะปานกลาง (3-5 ปี )
หัวข้อ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

จุดอ่อน

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ความสามารถใน
การรับความเสีย
่ งภัย
ไว้เองของบริษัท
ประกันภัยในประเทศ
อยู่ในระดับต่า จึง
ต้องพึ่งพาผู้รบ
ั
ประกันภัยต่อ
ต่างชาติ

3.1 เพิ่มจานวนผู้รบ
ั ประกันภัยในประเทศ
โดยจูงใจให้บริษัทประกันภัยเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น
3.2 เพิ่มบทบาทของภาครัฐในการรับ
ประกันภัย โดยอาจเน้น การช่วยเหลือไป
ในการเป็นผู้รบ
ั ประกันภัยต่อ (reinsurer)
เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง
3.3 สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง national
insurance pool เพื่อเพิ่มความสามารถ
และประสิทธิภาพให้บริษท
ั ประกัน ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น หลาย
ประเทศได้ก่อตั้ง insurance pool
ดังกล่าว เช่น ตุรกี เม็กซิโก มองโกเลีย

3. สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย
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แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะปานกลาง (3-5 ปี )
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

1. เกิดปัญหาการ
เลือกที่ขัดประโยชน์
(Adverse
Selection) โดยมีแต่
พื้นที่ความเสี่ยงสูง
เลือกทาประกัน

1.1 อาจพิจารณาแบ่งพื้นทีค
่ วามเสี่ยงใน
หน่วยที่เล็กลง เช่น จากพื้นที่ความเสี่ยง
ในระดับจังหวัดเป็นระดับอาเภอ เพื่อการ
สะท้อนความเสี่ยงทีแ
่ ท้จริงในแต่ละพืน
้ ที่
และควรเก็บเบีย
้ ประกันเพิ่มตามความเสี่ยง
(risk-based pricing) โดยใช้ข้อมูลใน
ระดับอาเภอ หรือตาบล
1.2 ภาครัฐอาจอุดหนุนเบีย
้ ประกันกับ
เกษตรกรที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ในอัตรา
ที่ต่ากว่าเกษตรกรอื่น ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
ธนาคาร
เพื่อการ
เกษตร
และ
สหกรณ์
การ
เกษตร
และ
สมาคม
ประกัน
วินาศภัย
ไทย 84

แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะยาว (ภายใน 10 ปี )
หัวข้อ

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จุดอ่อน

1. พื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ยังน้อย
เมื่อเทียบกับพื้นที่
เพาะปลูกข้าวทัว
่
ประเทศ

1.1 เพิ่มพื้นที่เป้าหมายการรับประกันภัย
ให้ครอบคลุมพืน
้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวมากขึ้น
และสร้างความรูด
้ ้านประกันภัยให้กับ
เกษตรกรอย่างต่อเนือ
่ ง

1. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง

ข้อ
จากัด

1. แนวโน้มการเกิด
ภัยที่เพิ่มมากขึ้นและ
ทวีความรุนแรงขึ้น
2. นโยบายบริหาร
จัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
(zoning) ยังไม่
สามารถดาเนินการ
ให้มีความครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ทาให้มี
การเพาะปลูกข้าวใน
พื้นที่ที่ไม่ควรปลูก

1. ขยายโครงการรับประกันภัยการเกษตร
ไปยังพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ในอนาคต
โดยมีความเป็นไปได้ในการรับประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการรับประกันภัย
ลาไย
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจ
พิจารณาแนวทางการจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
พร้อมให้คาแนะนาระยะเวลาเหมาะสมใน
การเพาะปลูกแต่ละพืช

1. ทุก
หน่วยงาน
ที่
เกี่ยวข้อง
2.
กระทรวง
เกษตร
และ
สหกรณ์
85

แนวทางการปฏิรป
ู ในระยะยาว (ภายใน 10 ปี )
หัวข้อ

ข้อ
จากัด

เรื่องทีจ
่ ะปฏิรป
ู

วิธีการปฏิรป
ู

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3. การพัฒนา
เครื่องมือในการ
ประเมินความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติต้อง
อาศัยเวลาใน
การศึกษา

3.1 มีการศึกษาวิจัยรูปแบบในการรับ
ประกันภัยอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น การ
ประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตของเขตพื้นที่
(area yield index insurance) โดยให้มี
โครงการนาร่องหรือทดลองกับพื้นที่จริง
3.2 มีการศึกษาปรับปรุงเครื่องมือในการรับ
ประกันภัยให้เป็นวิทยาศาสตร์ โดยอาจ
อาศัยความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

4. หากเกิดความ
เสียหายในวงกว้าง
เกษตรกรอาจรวมตัว
กันเพื่อขอให้รัฐบาล
ช่วยเหลือเยียวยา
เพิ่มเติม

4. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้
สามารถบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ด้วยตนเอง

4. ทุก
หน่วยงาน
ที่เกี่ยว
ข้อง
86

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผู ้รับประกันภัย
รูปแบบการสนับสนุนกลไกการประกันภัยภาครัฐ
ประเทศ

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
(ค.ศ.)

รัฐร่วมเป็น
ผู้รับ
ประกันภัย

การ
อุดหนุนค่า
เบี้ย
ประกันภัย

การ
สนับสนุน
ค่าบริหาร
จัดการ

การ
สนับสนุน
การวิจัย
และพัฒนา

การรับ
ประกันภัย
ต่อโดยรัฐ

ประเทศพัฒนาแล้ว
สหรัฐอเมริ
กา

ทศวรรษที่
1930

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

แคนาดา

ทศวรรษที่
1970

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

สเปน

1980

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

โปรตุเกส

1979

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

อิตาลี

ทศวรรษที่
1970

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฝรั่งเศส

2005

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ม87ี

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผู ้รับประกันภัย
รูปแบบการสนับสนุนกลไกการประกันภัยภาครัฐ
ประเทศ

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
(ค.ศ.)

รัฐร่วมเป็น
ผู้รับ
ประกันภัย

การ
อุดหนุนค่า
เบี้ย
ประกันภัย

การ
สนับสนุน
ค่าบริหาร
จัดการ

การ
สนับสนุน
การวิจัย
และพัฒนา

การรับ
ประกันภัย
ต่อโดยรัฐ

ประเทศกาลังพัฒนา
อินเดีย

1985

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ฟิลิปปินส์

1980

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

จีน

ทศวรรษที่
1950

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

บราซิล

ทศวรรษที่
1950

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

เม็กซิโก

1990

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ชิลี

2000

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

โคลัมเบีย

2000

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เกาหลีใต้

2001

มี

มี

มี

ไม่มี

มี

ตุรกี

2005

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
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• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบใน
หลักการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย การเอาประกันภัยสาหรับโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 จานวน 30 ล้านไร่
• โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายขั้นต่าที่จานวน 25 ล้านไร่ สาหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอีกจานวน 5 ล้านไร่ ที่ประกอบไปด้วย
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีเพิ่มเติมของลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูก
ข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. จานวน 4.5 ล้านไร่ และพื้นที่เพาะปลูกข้าว
นาปีของเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 5 แสนไร่ โดยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นดังนี้
1. ค่าเบี้ยประกันภัยและจานวนพื้นที่ได้รับความคุ้มครอง สาหรับ
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส.
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1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยจานวน 2,500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์) สาหรับความคุ้มครองพื้นที่เอา
ประกันภัยไม่เกิน 25 ล้านไร่
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับพื้นที่เอาประกันภัยที่เกินกว่า 25
ล้านไร่ขึ้นไป คิดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบอัตราเดียวที่ 100
บาท ต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์)
2. ค่าเบี้ยประกันภัยและจานวนพื้นที่ได้รับความคุ้มครอง สาหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อ
เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ของ ธ.ก.ส. (เกษตรกรทั่วไป) คิด
อัตราเบี้ยประกันภัยแบบอัตราเดียวที่ 100 บาท ต่อไร่ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์) สาหรับพื้นที่เอาประกันภัย
ทั้งหมดไม่เกิน 500,000 ไร่
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3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวม 2,071.13 ล้าน
บาท สาหรับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ให้กับเกษตรกรที่เป็น
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และ
เกษตรกรทั่วไป รวมทั้งหมด 30 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณไร่ละ
68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) โดย ธ.ก.ส
อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อ
การเพาะปลูกข้าวนาปี ไร่ละ 40 บาท
• สาหรับเกษตรกรทั่วไป ที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าว
นาปีของ ธ.ก.ส. และต้องการเอาประกันภัย ไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่
ใด จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ 40 บาท/ไร่
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