
 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำในกำรวจัิย 

 ปัจจุบนัสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงจากภาวะโลกร้อน ทุกภูมิภาคของ

โลกประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติไดรั้บความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นอย่างมหาศาล ส าหรับ

ประเทศไทยได้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติเช่นกนั ทั้งภยัแล้ง อุทกภยั วาตภยั  ดินโคลนถล่ม ซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพืชผลทางการเกษตรอีกเป็นจ านวนมาก

โดยเฉพาะข้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัเป็นอนัดับต้นๆของประเทศไทยและเม่ือเกิดความ

เสียหายก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ นบัตั้งแต่ระดบัครัวเรือนไปจนถึงระดบัประเทศ  

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ก็เช่นกนัมกัประสบ

กับปัญหาอุทกภัยน ้ าป่าไหลหลาก ซ่ึงพื้นท่ีน้ีเคยมีปรากฏการณ์น ้ าป่าหลากเข้าท่วมเม่ือวนัท่ี          

23 กนัยายน พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน 350 ครัวเรือน สถานท่ีราชการพงั

เสียหาย และพื้นท่ีการเกษตรเสียหาย อาทิเช่น พืชสวน 260 ไร่ นาขา้ว 1,250 ไร่ บ่อปลา 80 บ่อ    

ปศุสัตว ์310 ตวั และส่ิงสาธารณประโยชน์ รวมมูลค่าความเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ 200 ลา้นบาท 

(เชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์, 2554) จะเห็นไดว้่าปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติเกิดข้ึนในพื้นท่ีต าบล  

โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทาง

การเกษตรโดยเฉพาะขา้วเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัยงัไม่มีแนวทางใดในการป้องกนัความเส่ียงน้ีอยา่ง

เป็นรูปธรรม (ส านกังานเกษตรอ าเภอฝาง, 2554)  

โดยทัว่ไปผูค้นมกับริหารความเส่ียงด้วยการประกนัภยัต่างๆ เช่น ประกนัชีวิต ประกัน

อุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัทรัพยสิ์น ฯลฯ ทั้งน้ีการประกนัภยัน่าจะเป็น

ทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรในประเทศไทยท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงอุทกภัยน ้ าป่าไหลหลากอย่าง

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
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ภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและท าให้มีทางเลือกในการลดความเส่ียงในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การประกนัภยัขา้วนาปีจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยบริหารความ

เส่ียงทางการเงินใหก้บัเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถถ่ายโอนความเส่ียงไปยงับริษทัประกนัภยัใน

ระบบการประกนัภยัขา้วนาปี การถ่ายโอนความเส่ียงนั้นผูเ้อาประกนัภยัจะจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยั

ใหก้บัผูรั้บประกนัภยัตามสัญญาเพื่อท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองทางการเงิน (หรือค่าสินไหมทดแทน) 

เม่ือไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวต้ามท่ีระบุในกรมธรรม ์

 อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 พบวา่ มีเกษตรกรท่ีอยู่
ในจุดเส่ียงอุทกภยัน ้าป่าไหลหลากและไดรั้บความเสียหายดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 37 ราย แต่ยงัไม่มี
เกษตรกรคนใดในต าบลโป่งน ้ าร้อน ท าประกนัภยัขา้วนาปีเลย ผูว้ิจยัจึงมีขอ้สงสัยวา่ เพราะเหตุใด
เกษตรกรผูเ้พาะปลูกข้าวนาปีเหล่าน้ีจึงไม่สนใจท าประกันภยัข้าวนาปี และหากจะชักชวนให้
เกษตรกรสามารถลดความเส่ียงอุทกภยัน ้ าป่าไหลหลากไดโ้ดยการท าประกนัภยัขา้วนาปี จะตอ้งมี
ปัจจยัสนบัสนุนอะไรบา้ง จึงเป็นประเด็นน ามาสู่ปัญหาการวจิยัของโครงการวจิยัน้ี  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัข้าวนาปีของเกษตรกรใน

ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2  เพื่ อศึกษาแนวทางสนับสนุนการท าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรใน             
ต  าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ท าให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของ

เกษตรกรในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และยงัท าให้เกษตรกรบางรายท่ีไม่ทราบ

เร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปีไดรั้บทราบถึงโครงการน้ี ซ่ึงเป็นอีกแนวทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรใน

การป้องกนัความเส่ียงภยั 

1.3.2 ท าใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกร

ในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.3.3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อน       
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในโครงการการประกันภยัข้าวนาปีของ
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าขอ้มูลและ
ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี ไปเผยแพร่ให้กบัเกษตรกร เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านการ
จดัการความเส่ียงโดยการท าประกนัภยัขา้วนาปี  
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

ขอบเขตการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ    

1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.4.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 356 ราย 
  1.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู ้เพาะปลูกข้าวนาปีต าบลโป่งน ้ าร้อน   
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีประสบความเสียหาย เน่ืองจากอุทกภยัน ้ าป่าไหลหลาก จ านวน      
37 ราย และเกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้วนาปีท่ีอยูใ่นจุดเส่ียงอุทกภยัน ้าป่าไหลหลาก จ านวน 151 ราย 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตด้านพื้นท่ี คือต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี ซ่ึงประกอบดว้ย 

การรู้จกัการประกนัภยัขา้วนาปี อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี อตัราเงินชดเชย ความเส่ียงภยัของ
พื้นท่ี ภาระหน้ีสิน ความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขการประกนัภยัขา้วนาปี ความส าคญัของการประกนัภยั
ขา้วนาปี ระยะเวลาการไดรั้บการชดเชยจากบริษทัประกนัภยัขา้วนาปี และความสามารถในการจ่าย
เบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี รวมทั้งบริบทดา้นคุณลกัษณะของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ดา้นพื้นท่ี และ
แนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปี เป็นตน้ 

 
1.5 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาทั้ งส้ินประมาณ 14 เดือน ตั้ งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง           
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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1.6 นิยำมศัพท์ 

 กำรประกนัภัยข้ำวนำปี หมายถึง การประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองความเสียหายต่อขา้วนา

ปีท่ีเอาประกนัภยั  อนัเกิดจากภยัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์  

 ข้ำวนำปีในพืน้ที่ต ำบลโป่งน ้ำร้อน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึง ขา้วท่ีปลูกในฤดู

การท านาปกติตามฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 

 หลักเกณฑ์โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี  ปีกำรผลิต 2554  หมายถึง แนวทางท่ีก าหนดข้ึน

เพื่อน าไปปฏิบัติในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ว่าด้วยเร่ืองของคุณสมบัติของเกษตรกร ภัย

ธรรมชาติท่ีคุม้ครอง การขอเอาประกนัภยัของเกษตรกร อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

แนวทางในการปฏิบติัในการเขา้ร่วมโครงการการประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2554 

  ผู้รับประกัน หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะใชค้่าสินไหมทดแทนหรือชดใชเ้งินจ านวน

หน่ึงใหต้ามสัญญาประกนัภยัตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 ผู้เอำประกัน หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองการประกอบอาชีพเพาะปลูกขา้วนาปีจาก

บริษทัประกนัภยั และเม่ือเกิดความเสียหายจากภยัธรรมชาติท่ีท าให้การเพาะปลูกขา้วนาปีเกิดความ

เสียหาย เกษตรกรสามารถจะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนหน่ึง ซ่ึงสามารถน าไปลงทุน

ใหม่ทดแทนท่ีเสียหายได ้ 

ภัยธรรมชำติ  หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากอนัตรายทางธรรมชาติ ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบ

ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ภยัธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกนัไป บางอย่างร้ายแรงน้อย 

บางอยา่งร้ายแรงมาก ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น อุทกภยั น ้ าป่าไหลลาก ดิน

โคลนถล่ม ลูกเห็บตก เป็นตน้ 

ควำมเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนหรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่

ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าประสงคแ์ละเป้าหมาย 
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กำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือกท่ี
ไดพ้ิจารณาหรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

ปัจจัยภำยใน หมายถึง ปัจจยัพื้นฐานของบุคคล เช่น หน้ีสิน, ความสามารถในการจ่ายค่า

เบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี, ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัขา้วนาปี   เป็นตน้ 

 


