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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกนัภัยข้าวนาปีของเกษตรกร 

ต าบลโป่งน า้ร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร                    
ต  าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกร
ในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบล
โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มูล (หวัหนา้ครัวเรือนหรือผูมี้อ านาจตดัสินใจในการท านา) 

นาย / นาง / นางสาว......................................................นามสกุล................................................. 
1.2 วนัเดือนปีเกิด วนัท่ี..……เดือน……………………พ.ศ. …………..อาย.ุ...................ปี 
1.3 สถานภาพ �โสด  �สมรส 
1.4 ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี ...............หมู่ท่ี..........ช่ือหมู่บา้น..............................ต าบล.......................

อ าเภอ...............................................จงัหวดั................................................... 
1.5 วฒิุการศึกษาสูงสุด 

� 1. ประถม   � 2. มธัยม    � 3. อนุปริญญา 
� 4. ปริญญาตรี   � 5. ปริญญาโท   � 6. อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

1.6 พื้นท่ีถือครอง............................ไร่ 
1.7 รายได.้.......................................บาท/ปี 
1.10 จ านวนพื้นท่ีท านาปี..................................ไร่ 
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1.11 ท่านเคยไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติัหรือไม่ 
     � ไม่เคย      
     � เคย   เม่ือ.....................................................พื้นท่ีนาปีท่ีเสียหายจ านวน.....................ไร่ 
1.12 กรณีท่ีท่านไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั ท่านเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด 
        � 1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
     � 2. กรมส่งเสริมการเกษตร 
        � 3. หน่วยงานอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
        � 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................ 
1.13 ท่านไดรั้บความช่วยเหลือในรูปแบบใดบา้ง จากท่ีระบุในขอ้ 1.12 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี 
2.1 ท่านรู้จกัการประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ในหมู่บา้นของท่านเคยมีใครท าประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 ท่านคิดวา่การประกนัภยัขา้วนาปีมีความส าคญัหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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2.4 ท่านคิดว่าอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีมีอตัราการจ่ายเงินสูงไปหรือไม่ ถา้สูงไปควรเป็น
เท่าใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.5 ท่านมีความสามารถในการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีของการท าประกนัภยัคร้ังน้ีหรือไม่ 
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
2.6 ท่านรู้หรือไม่วา่ อตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปีอยูใ่นอตัราเท่าใด และท่านคิดวา่
เหมาะสมแลว้หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.7 ท่านทราบหรือไม่วา่ ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัเป็นอยา่งไร และท่าน
คิดวา่ระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.8 ในพื้นท่ีท าการเพาะปลูกขา้วนาปีของท่านมีความเส่ียงภยัต่อขา้วนาปีหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2.9 ท่านมีภาระหน้ีสินหรือไม่ หากมีจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.10 ท่านมีความเช่ือมัน่ในระบบประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปี 
3.1 หากมีแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี ท่านจะท าประกนัภยัขา้ว
นาปีหรือไม่ เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2 หากการท าประกนัภยัขา้วนาปีสามารถน าไปยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ท่านจะท า
ประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.3 หากการท าประกนัภยัขา้วนาปีสามารถน าไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 
เช่น ปุ๋ย ยาก าจดัศตรูพืช เป็นตน้ กบั ธกส.ได ้ท่านจะท าประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..... 
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3.4 หากท่านท าประกนัภยัขา้วนาปีแลว้ มีประกนัอุบติัเหตุแถมให้ ท่านจะท าประกนัภยัขา้วนาปี
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
3.5 หากท่านต้องตดัสินใจท าประกนัภยัข้าวนาปี จะมีแนวทางสนับสนุนใดบ้างในการท าให้
ตดัสินใจท าประกนัภยัขา้วนาปีได ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.6 ขอใหท้่านช่วยเสนอแนะวธีิจูงใจใหเ้กษตรกรท าประกนัภยัขา้วนาปี 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.7 ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปีหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข  
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการท าประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2554 
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                         แบบยืน่ความจ านงเพือ่ขอรับการช่วยเหลอืของเกษตรกรที่ประสบภยั..........ปี........         
 

ช่วงเวลาท่ีเกิดภยัวนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ.........ถึงวนัท่ี........เดือน........................พ.ศ........... 
เกษตรกรผูไ้ดรั้บความเสียหายช่ือ.................................................นามสกุล............................................. 

ท่ีอยู.่..............หมู่ท่ี...........ต  าบล................................อ  าเภอ..............................จงัหวดั............................................. 
                รหสัทะเบียนเกษตรกร                                       บตัรประจ าตวัประชาชน   
  

เกษตรกรกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหาย 

รายการ หน่วย ความเสียหาย อัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ วงเงนิช่วยเหลือ (บาท) 

ด้านพชื     
-ขา้ว     
-พืชไร่     
-พืชสวนและอ่ืน ๆ     
ด้านปศุสัตว์     
-โค-กระบือ     
-สุกร     
-แพะ-แกะ     
-ไก่พ้ืนเมือง     
-ไก่เน้ือ/ไก่ไข่     
-เป็ด     
-ห่าน     
-นกกระทา     
-แปลงหญา้เล้ียงสตัว ์     
ด้านประมง     
-ปลาทุกชนิด     
-กุง้  ปู  และหอยทะเล     
-กรณีเล้ียงในกระชงั/บ่อซีเมนต ์     
รวมวงเงินช่วยเหลือ   
 ลงช่ือผูป้ระเมินความช่วยเหลือ.....................................                                                                               

(.................................) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลความเสียหายข้างต้นเป็นความจริงและรับรองข้อมูลที่ปรากฏ  หากข้อความดงักล่าวเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้ายนิยอมให้ด าเนินตามกฎหมายทุกประการ 

ลงช่ือ........................................................................  หมายเหตุ  ท่านไดแ้จง้หรือจะแจง้ความเสียหาย  
(นาย/นาง/นางสาว...................................................)   นอกจากการแจง้ขา้งตน้ไวท่ี้ใดบา้ง 

  เกษตรกรผูไ้ดรั้บความเสียหาย    ระบุ  1..................................................... 
                       รับรองขอ้มูลความเสียหาย             2.....................................................
 ลงช่ือ..........................................................................                                        3..................................................... 

(นาย/นาง/นางสาว...................................................) 
ผูใ้หญ่บา้น  หรือก านนั  หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี……………………………….. 

หมายเหตุ  กรุงเทพมหานคร  ผูรั้บรอง  สก.  หรือ  สข. 

เอกสารแนบ 4 

แบบยืน่ความจ านง 

กษ 01 



 

 

8
1
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แบบแจ้งขอรับเงินค่าชดเชย 
โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2554 

ช่ือ - สกุลผูเ้อาประกนัภยั............................................ กลุ่ม.............เลขทะเบียน................. 
บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ต  าบล.................................อ  าเภอ............................................... 
จงัหวดั................................ 
เลขท่ีบตัรประชาชน..................................................เลขท่ีบญัชีเงินฝาก............................................ 
วนัท่ีขอเอาประกนัภยั.........................................วนัเร่ิมเพาะปลูก.......................................... 
จ านวนพื้นท่ี ท่ีเอาประกนัภยัตามใบรับรองฯ.....................................ไร่................งาน 

จ านวนพื้นท่ี ท่ีเพาะปลูกตามแบบ ทพศ1............................................ไร่...............งาน 
จ านวนพื้นท่ี ท่ีเสียหายตามแบบ กษ02 ...............................................ไร่...............งาน 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................. 

 
แบบยนืยันการแจ้งขอรับเงินค่าชดเชย 

                             โครงการประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2554 
แบบยนืยนัการแจง้ขอรับเงินค่าชดเชยน้ีแสดงวา่  
นาย/นาง/น.ส.............................................ผูเ้อาประกนัภยั ไดแ้จง้ขอรับค่าชดเชยความ

เสียหายตามโครงการประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2554 เม่ือวนัท่ี.................................................... 
 

 
 

เอกสารแนบ 7 

ลงช่ือ ………………………….. ผูเ้อาประกนัภยั     ลงช่ือ ………………………….. พนกังานผูรั้บแจง้      
           (…………………………..)                                      (…………………………..) 
                                                                              ต  าแหน่ง………………………….. 
                                                                          วนัท่ีรับแจง้………………………….. 

ส าหรับผู้เอาประกนัภัย 

             ลงช่ือ ………………………….. พนกังานผูรั้บแจง้ 
                      (…………………………..)      
     ต  าแหน่ง………………………….. 

ส าหรับธนาคาร 
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ภาคผนวก ค 

ภาพความเสียหายหลงัอุทกภัยน า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

ในพืน้ทีต่ าบลโป่งน า้ร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 

ภาพ 1 น า้ท่วมนาข้าวในพืน้ที ่หมู่ที ่1 บ้านหนองพนัง 
 

 
 

ภาพ 2 น า้ท่วมนาข้าวในพืน้ที ่หมู่ที ่2 บ้านดอน 
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ภาพ 3 น า้ท่วมในพืน้ที ่หมู่ที ่5 บ้านต้นผึง้ 

 

 

 
ภาพ 4 น า้ท่วมในพืน้ที ่หมู่ที ่6 บ้านเปียงกอก 
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ภาพ 5 ความเสียหายหลงัอุทกภัยน า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

 

 

 
ภาพ 6 ความเสียหายหลงัอุทกภัยน า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวประภสัสร ค าใบสี  
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ  9 ธนัวาคม 2527 

 
ประวตัิการศึกษา   

พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

พ.ศ.2545 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต                 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

 
ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2551–2552 สัตวบาล สวนสัตวเ์ปิดทุ่งท่าลาด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2552 – 2553 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ อุทยานการเรียนรู้
เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2553 – 2554  ผูจ้ดัการส านักงาน บริษทัเกษตรลุ่มน ้ า จ  ากัด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2555 – 2556 นกัวิชาการ โครงการพฒันาเครือข่ายต าบลสุข
ภาวะต าบลเชิงดอย เทศบาลต าบลเชิงดอย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

  

 

 


