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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกร

ในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และยงัท า

ใหเ้กษตรกรบางรายท่ีไม่ทราบเร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปีไดรั้บทราบถึงโครงการน้ี ซ่ึงเป็นอีกแนว

ทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรในการป้องกันความเส่ียงภยั ผูว้ิจยัจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัในคร้ังน้ี ใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

ด าเนินการวิจยั เพื่อตอบค าถามของโจทยว์ิจยั เอกสารและงานวิจยัต่างๆไดน้ ามารวบรวมและแบ่ง

ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 การจัดการความเส่ียงภัยในการปลูกข้าวนาปี 

2.1.1 นิยามความเส่ียง 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ

วตัถุประสงคท์ั้งในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคลได ้(ฉตัรมงคล, 2550) 

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหลความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงคท่ี์ท าใหง้านไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี

ก าหนด (สุวรรณา, 2550) 

ความเส่ียง หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอาจกีดกั้นการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ 

ความเส่ียงท าให้เราไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ความเส่ียงท าให้เราไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการ ตามกิจกรรม โครงการท่ีเราก าลงัท าเป็นประจ า ซ่ึงเรียกวา่ Operational Risk อาจเป็นความ

เส่ียงทางด้านยุทธศาสตร์ ทางด้านการแข่งขัน ทั้ งหมดอยู่ท่ีว่า อะไรเป็นเป้าหมาย อะไรเป็น
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วตัถุประสงคท่ี์เราก าหนดไว ้และหากจะดูเร่ืองของความเส่ียงจะดูท่ีเร่ืองปัญหาและอุปสรรควา่คือ

อะไร หรือจะดูวา่อะไรคือ “ตวัขดัขวาง” ความส าเร็จ (ชยัณรงค,์ 2554)  

สรุปความหมายของ “ความเส่ียงภยั” ไดเ้ป็น 5 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเส่ียงภัย หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในความหมายน้ีหมายถึง

สภาวการณ์ท่ีอาจจะตอ้งเผชิญกบัความเสียหาย หรือสภาวการณ์ท่ีอาจจะมีความเสียหายเกิดข้ึน โดย

ระบุออกมาเป็นค่าความน่าจะเป็นในรูปของตวัเลขหรือร้อยละได ้โดยค่าจะอยู่ระหว่างศูนยแ์ละ

หน่ึง (ไม่ครอบคลุมความน่าจะเป็นศูนยแ์ละหน่ึงเพราะศูนยห์มายถึงกรณีท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหายเลย ส่วนหน่ึงหมายถึงกรณีท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนแน่นอน ซ่ึงทั้งสองกรณีน้ีไม่

จ  าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัการความเส่ียงภยั) หรืออีกนัยหน่ึง ความเส่ียงภยัตามความหมายน้ีจะ

หมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือไม่เกิดความเสียหาย ซ่ึงเรายงัไม่ทราบแน่ว่าจะเกิดข้ึน

หรือไม่นัน่เอง ตวัอยา่งของความเส่ียงภยัในความหมายน้ี เช่น ถา้พูดวา่รถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร

มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุร้อยละ 5 ก็หมายความวา่ในจ านวนรถยนต ์100 

คนั มีโอกาสท่ีรถยนต์ 5 คนั จะไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุดงักล่าว (แต่เหตุการณ์

จริงๆ จะเกิดข้ึนหรือไม่ยงัไม่มีใครทราบ) 

 2) ความเส่ียงภยั หมายถึง ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหาย ในความหมายน้ีถือวา่เป็น

ความหมายท่ีกวา้งท่ีสุดของค าว่าความเส่ียงภยั และเป็นความหมายท่ีคนทัว่ๆไปเขา้ใจกนั นัน่คือ 

ความเส่ียงภยัหมายถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายข้ึนต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพยสิ์นของ

มนุษย ์ซ่ึงค าวา่ “ความเป็นไปได”้ ในท่ีน้ีจะหมายถึงความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึน

โดยมีค่าอยูร่ะหวา่งศูนยแ์ละหน่ึง แต่ไม่สามารถระบุค่าความน่าจะเป็นออกมาเป็นตวัเลขหรือร้อย

ละท่ีแน่นอน 

 3) ความเส่ียงภยั หมายถึง ความไม่แน่นอน ในความหมายน้ีจะหมายถึง ความไม่แน่นอน

ต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน โดยมองจากการรับรู้หรือความนึกคิดของมนุษย์เก่ียวกับความไม่

แน่นอนนั้น เช่น การท่ีเด็กไร้เดียงสาเล่นปลัก๊ไฟ โดยท่ีตวัเขาไม่เคยรู้มาก่อนถึงภยัร้ายแรงอนัอาจจะ

เกิดข้ึนเน่ืองจากไฟฟ้าดูด อย่างน้ีถือวา่เขาไม่รู้สึกเลยวา่การท าเช่นนั้นมีความเส่ียง หรืออีกตวัอยา่ง

หน่ึงคือ การท่ีโคลมับสัแล่นเรือออกไปทางทิศตะวนัตก ทั้งๆท่ียงัไม่รู้วา่โลกกลมหรือโลกแบนนั้น 

ในใจของโคลมับสัเองก็จะรู้สึกว่าตนมีความเส่ียงภยัต่อการท่ีอาจจะตกไปจากขอบโลกกล่าวโดย
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สรุป ความเส่ียงภยัในแง่น้ี หมายถึง ภยนัตรายอนัอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ได้วดัด้วยความน่าจะเป็น

หากแต่วดัดว้ยระดบัของความเช่ือ การรับรู้หรือความรู้สึกของมนุษยน์ัน่เอง 

4) ความเส่ียงภัย หมายถึง ความผนัแปรของผลลัพธ์ท่ีแท้จริงจากผลลัพธ์ท่ีคาดไวใ้น

ความหมายน้ีเป็นการมองความเส่ียงภยัตามแบบนกัสถิติ ท่ีถือวา่ขอ้มูลโดยทัว่ไปจะตอ้งมีผลลพัธ์ท่ี

คาดไว ้และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือความแปรปรวน ส่วนท่ีแปรไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดไวน้ี้เองท่ี

นกัประกนัภยัจดัวา่เป็นความเส่ียงภยั เช่น บริษทัประกนัภยัหาค่าคาดหวงัเก่ียวกบัอตัราไฟไหมบ้า้น

ในเขตกรุงเทพมหานครเอาไวว้่า บา้น 100,000 หลงัท่ีท าประกนัไว ้จะมีประมาณ 100 หลงัท่ีจะ

ได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากไฟไหม้ อย่างไรก็ตาม ค่าคาดหวงัน้ีอาจจะไม่ถูกต้องร้อย

เปอร์เซ็นต ์ในความเป็นจริงอาจจะมีบา้นท่ีถูกไฟไหมเ้พียง 90 หลงัหรือ 110 หลงั ซ่ึงค่าท่ีเบ่ียงเบน

ไปจากค่าคาดหวงัน้ีเอง คือความเส่ียงภยัในความหมายน้ี 

5) ความเส่ียงภยั หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีผลลพัธ์ใดๆจะแตกต่างไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดไว ้

ในความหมายน้ีจะคลา้ยคลึงกบัความเส่ียงภยัในความหมายท่ี 4 ต่างกนัก็เพียงว่าความเส่ียงภยัใน

ความหมายน้ีจะหมายถึงความผนัแปรไปจากความน่าจะเป็นท่ีคาดไว ้(ในรูปของอตัราส่วนหรือร้อย

ละ) ในขณะท่ีความเส่ียงภยัในความหมายท่ีแลว้จะหมายถึงความผนัแปรไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดไว้ 

(ในรูปของจ านวน) ตวัอยา่งของความเส่ียงภยัตามความหมายน้ีก็คือ สมมติให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัรา

การตายของคนไทยในอดีตพบวา่คนอายุระหว่าง 21-25 ปี จะมีความน่าจะเป็นของอตัราการตาย 1 

ต่อ 1,000 คน ดงันั้น ความเส่ียงภยัก็คือ ความเบ่ียงเบนของความน่าจะเป็นของผลลพัธ์วา่จะผิดไป

จากท่ีคาดไวห้รือไม่เท่าใด (โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยคุใหม่, 2544) 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น โครงการวิจัยน้ีได้นิยามว่า “ความเส่ียงภยัในการ
ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าวนาปี” ว่าหมายถึง เหตุการณ์ภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและไม่คาดคิดท าให้เกษตรกรมีความเส่ียงภัยในการประกอบอาชีพ
เพาะปลูกขา้วนาปี ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อขา้วในพื้นท่ีนาของเกษตรกร มีผลให้
ไม่ไดผ้ลผลิตตามท่ีตั้งเป้าหมาย หรือคาดการณ์ไว ้

 
2.1.2 ความเส่ียงภัยในการปลูกข้าวนาปี 
ภยัธรรมชาติในรอบ 10 ปี และในรอบปี พ.ศ. 2550 ท่ีผ่านมาพบว่า ประเภทของภยัท่ีเกิด

ข้ึนกบัเกษตรกรสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นภยัแลง้ รองลงมา แมลง ศตัรูพืช อุทกภยั โรคระบาด และ
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วาตภยั ซ่ึงจะวนเวียนกนัเกิดในทุกรอบการผลิต (การจดัการความรู้ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 
2551) การท านาก็เช่นเดียวกบัการประกอบธุรกิจการคา้อ่ืน ยอ่มมีความเส่ียงเป็นธรรมดา ความเส่ียง
นั้นก็มีหลายดา้น ดา้นท่ีส าคญัก็คือ ความเส่ียงอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น ฝนแลง้ น ้ าท่วม ศตัรูพืช 
ซ่ึงท าความเสียหายให้แก่ชาวนาเป็นอนัมากในแต่ละคร้ังท่ีเกิดภยัธรรมชาติ  บางคร้ังก็ถึงกบัหมด
เน้ือหมดตวั ในอดีตท่ีผ่านมาชาวนาไทยได้รับความเสียหายเพราะภยัธรรมชาติมาแล้วมากมาย    
(สุรศกัด์ิ, 2550) แต่สาเหตุความเส่ียงท่ีส าคญัในการปลูกขา้วนาปีซ่ึงท าการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน
คือ ปัญหาอุทกภยัน ้าป่าไหลหลาก ซ่ึงจะเขา้ท่วมพื้นท่ีนาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เกษตรกรไม่มาก
ก็นอ้ยตามระดบัความรุนแรงในการเกิดอุทกภยัของพื้นท่ี หน่ึงในพื้นท่ีเส่ียงในการเกิดอุทกภยัในฤดู
ขา้วนาปีก็คือ พื้นท่ีในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีเป็น
ท่ีราบเชิงเขา มีล าน ้ าแม่ใจไหลผ่าน พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปกจึง
กลายเป็นพื้นท่ีเส่ียงน ้าป่าไหลหลากและเกิดอุทกภยัตามมา เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีจึงมีความเส่ียง
เป็นอยา่งมากในการประกอบอาชีพในการเพาะปลูกขา้วนาปี  

 
2.1.3 การจัดการความเส่ียงภัยในการปลูกข้าวนาปี 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัการปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัส าคญัของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ซ่ึง

ตอ้งประสบปัญหาภยัธรรมชาติ ภยัเหล่าน้ีเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของเกษตรกร 
ท าใหร้ายไดล้ดลงไม่พอยงัชีพ ตอ้งกูย้มืเงินซ ้ าซากมาลงทุนท าการเกษตรใหม่ บางรายไม่มีทุนจึงไม่
สามารถท าการเพาะปลูกต่อไดแ้มภ้าครัฐจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติทุกปี 
ปีละไม่ต ่ากวา่ 1,500 ลา้นบาท  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรเฉล่ียปีละไม่ต ่ากวา่ 
6,000 ลา้นบาท แต่ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรก็ยงัมิไดห้มดไป และมีแนวโน้มค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นการจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติในการผลิตของเกษตรกรจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีตอ้งจดัหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาด าเนินการกบัความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อลดความเสียหายจากภยั
นั้นๆโดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด และท าให้เกษตรกรไม่ตอ้งกูเ้งินจากแหล่งเงินทุนทั้งภายนอกและ
ภายในระบบมาประกอบอาชีพเกษตร เกิดเป็นหน้ีสินซ ้ าซากและไม่สามารถหลุดพน้ความยากจน
ได ้(ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  

 
1) ประเภทของความเส่ียงภัย 
ความเส่ียงภยัสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1.1) ความเส่ียงภยัแทจ้ริงและความเส่ียงภยัท่ีมุ่งเก็งก าไร  
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1.1.1) ความเส่ียงภัยท่ีแท้จริง เป็นความเส่ียงภยัท่ีมีโอกาสท่ีอาจจะเกิดความ

เสียหาย หรือไม่เกิดความเสียหายข้ึนถ้าไม่มีสาเหตุนั้นเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงภยัท่ีเกิดกบับา้น มี

หลายประการ เช่น อคัคีภยั ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น ้ าท่วม และภยัธรรมชาติอ่ืนๆ ถ้าหากมี

สาเหตุหน่ึงสาเหตุใดท่ีกล่าวมาน้ีบา้นทั้งหลงัอาจจะพงัหรือไดรั้บความเสียหายได ้แต่ถา้หากไม่มี

เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึน บา้นหลงันั้นก็จะยงัคงอยูใ่นสภาพเดิม โดยท่ีเจา้ของบา้นไม่ประสบความ

สูญเสียทางการเงินหรือได้รับก าไรจากการท่ีไม่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน ผูท่ี้เดินทางโดยรถโดยสาร

ประจ าทางมีความเส่ียงภยัต่อการท่ีอาจประสบอุบติัเหตุ เพราะการห้อยโหนรถโดยสารประจ าทาง

นั้น เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน บุคคลนั้นอาจได้รับบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษาพยาบาล แต่ถ้าหากไม่มี

อุบติัเหตุใดๆ เกิดข้ึน เขาก็จะเดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพ  

ตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้เจา้ของบา้นหรือบุคคลท่ีโดยสารรถประจ าทางไดเ้อาประกนัภยันั้น ๆ ไว ้

เขาก็จะไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายจากบริษทัประกนัภยั ไม่เกินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยไม่มี

ส่วนท่ีเป็นก าไรจากการประกนัภยันั้น  

1.1.2) ความเส่ียงภัยท่ีมุ่งเกง็ก าไร เป็นความเส่ียงภยัท่ีมีโอกาสขาดทุน คุม้ทุน

หรือได้ก าไร เช่น ผูเ้ล่นการพนัน อาจจะประสบกบัการขาดทุนเพราะแพพ้นัน เสมอตวั หรือได้

ก าไรจากการเล่นการพนนั ผูท่ี้ลงทุนในธุรกิจอาจประสบกบัภาวะขาดทุน คุม้ทุน หรือไดก้ าไรหาก

การลงทุนนั้นประสบผลส าเร็จ บริษทัประกนัภยัโดยทัว่ไป จะรับประกนัภยัเฉพาะความเส่ียงภยั

แทจ้ริงเท่านั้น และโดยปกติไม่สามารถรับประกนัความเส่ียงภยัท่ีมุ่งเก็งก าไรได ้

1.2) ความเส่ียงภยัต่อส่วนรวม และความเส่ียงภยัจ าเพาะ 

1.2.1) ความเส่ียงภัยต่อส่วนรวม เป็นความเส่ียงภยัท่ีมีผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจพื้นฐานโดยส่วนรวมหรือต่อคนจ านวนมาก หรือกลุ่มคนจ านวนมาก เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินฝืด การว่างงาน สงคราม แผ่นดินไหว อุทกภยั ฯลฯ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถควบคุมมิให้

เกิดข้ึนได ้ 

1.2.2) ความเส่ียงภัยจ าเพาะ เป็นความเส่ียงภยั ท่ีมีผลกระทบและก่อให้เกิด

ความเสียหาย จ าเพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเท่านั้น และ
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บุคคลเหล่านั้น สามารถควบคุมการเกิดภยัดงักล่าวได ้เช่น การเกิดเหตุรถชนกนั ไฟไหมบ้า้น เป็น

ตน้  

ความเส่ียงภยัจ าเพาะน้ี เป็นความเส่ียงท่ีเหมาะส าหรับธุรกิจประกนัภยั ในขณะท่ีการเส่ียง

ภยัต่อส่วนรวมควรเป็นภาระหนา้ท่ีของรัฐ โดยปกติบริษทัประกนัภยัจะสามารถรับประกนัภยัการ

เส่ียงภยัต่อส่วนรวมไดใ้นขอบเขตอนัจ ากดัเท่านั้น  

1.3) ความเส่ียงภยัท่ีผนัแปรไดแ้ละความเส่ียงภยัท่ีคงท่ี  

1.3.1) ความเส่ียงภัยท่ีผันแปรได้ คือ ความเส่ียงภยัท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพเศรษฐกิจ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายในทางการเงินแก่เจ้าของทรัพย์สิน เช่น การ

เปล่ียนแปลงในรสนิยมของผูบ้ริโภค ท าให้พอ่คา้บางรายประสบภาวะขาดทุนเพราะผลิตสินคา้ออก

มาแล้วจ าหน่ายไม่ได้ การเปล่ียนแปลงในระดับราคาสินค้า ซ่ึงเม่ือราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึนมาก

ผูบ้ริโภคอาจจะไม่บริโภคสินคา้ประเภทนั้น ความเจริญกา้วหนา้ในเทคโนโลยี ท าให้ผูผ้ลิตบางราย

สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน และมีราคาถูกลง ท าให้ผูผ้ลิตอ่ืนๆ ซ่ึงผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนั 

แต่มีคุณภาพต ่ากว่าหรือราคาแพงกว่า ประสบกับปัญหาในการจ าหน่ายสินค้านั้ น เช่น เคร่ือง

คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าขายไม่ได ้เป็นตน้  

1.3.2) ความเส่ียงภัยท่ีคงท่ี คือ ความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีไม่ข้ึนอยู่

กบัการเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ เช่น ภยัธรรมชาติต่างๆ ความไม่ซ่ือสัตยข์องพนกังาน เป็นตน้  

1.4) ความเส่ียงภยัท่ีเอาประกนัภยัได ้และความเส่ียงภยัท่ีเอาประกนัภยัไม่ได ้ 

1.4.1) ความเส่ียงภัยท่ีเอาประกันได้ คือ ความเส่ียงภยัท่ีมีลกัษณะเป็นความ

เส่ียงภยัแทจ้ริง เหมาะสมท่ีจะเอาประกนัภยัได ้และเป็นความเส่ียงภยัท่ีมีผลกระทบเฉพาะบุคคล

เท่านั้น เช่น กรณีท่ีไฟไหมบา้นหน่ึงหลงั หรือหลายหลงัในละแวกเดียวกนั โดยหลกัการแลว้ ความ

เส่ียงภยัท่ีจะเอาประกนัภยัได ้จะตอ้งมีลกัษณะส าคญัหลายประการ จึงจะเกิดความเหมาะสมถูกตอ้ง

ตามหลกัเกณฑท่ี์จะเอาประกนัภยัได ้ 

1.4.2) ความเส่ียงภัยท่ีเอาประกันไม่ได้  ในการรับประกันภัยนั้ น ผู ้รับ

ประกนัภยัจะไม่สามารถรับประกนัความเส่ียงภยัไดทุ้กประเภท เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ีคือ การ

ขาดสถิติ การประกันภัยต้องอาศยัสถิติซ่ึงรวบรวมจากประสบการณ์ในอดีตเป็นหลักในการ

พจิารณาการกระจายความเส่ียงภยั ฉะนั้น ความเส่ียงภยัท่ีไม่อาจค านวณจากขอ้มูลในทางสถิติ จึงไม่
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สามารถเอาประกนัภยัได ้เช่น ผูข้ายปลีกสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่ ไม่อาจเอาประกนัภยัต่อความเสียหาย

อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแฟชัน่โดยกะทนัหนัได ้ความเส่ียงภยัท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือผลประโยชน์

ของสาธารณชน เช่น ผูข้บัข่ียานพาหนะไม่สามารถเอาประกนัภยัคุม้ครองการเสียค่าปรับเม่ือกระท า

ผดิกฎจราจร หรือคนทุจริต ไม่สามารถเอาประกนัภยัการกระท าผดิของตนได ้การไม่มีส่วนไดเ้สียท่ี

จะเอาประกนัได ้ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไม่มีส่วนไดเ้สีย ในวตัถุท่ีเอาประกนัภยั เขาจะไม่ไดรั้บความ

เสียหายจากการเกิดวินาศภยันั้น แต่อยา่งใด ฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาประกนัภยัในส่ิงท่ีเขาไม่มี

ส่วนไดเ้สียได ้ความเส่ียงภยัท่ีเป็นมหนัตภยั ในทางทฤษฎี เราอาจก าหนดเบ้ียประกนัข้ึนไดเ้สมอไม่

วา่ความเส่ียงภยันั้นจะมากเพียงใด แต่ในทางปฏิบติันั้นความเส่ียงภยัท่ีเป็นมหนัตภยั ถือวา่เป็นความ

เส่ียงภยัท่ีไม่อาจเอาประกนัภยัได ้เช่น ภยัสงครามในบางกรณี  

ความหมายของความเส่ียงภยัในทางปฏิบติันั้นมีได ้3 ประการ คือ  

ก. วตัถุท่ีเอาประกนัภยั เช่น บา้น รถยนต ์หรือชีวติของคน ฯลฯ  

ข. ภยั ต่าง ๆ เช่น ไฟไหม ้การระเบิด การโจรกรรม การกระท าของคนบา้ จลาจล ฯลฯ  

ค. สภาวะท่ีท าให้ทรัพยสิ์นหรือวตัถุนั้น มีความเส่ียงภยัท่ีเกิดข้ึน หรือลดลง เช่น บา้นท่ี

สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงัเป็นความเส่ียงภยัท่ีไม่ดี คนอว้นมากเป็นความเส่ียงภยัท่ีไม่ค่อยดีเม่ือเทียบกบั

คนท่ีมีร่างกายสมส่วน ฯลฯ  

ในการพิจารณารับประกนัภยันั้น ผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งพิจารณาวา่ วตัถุท่ีเอาประกนัภยันั้น 
เป็นปัจจยัในการเส่ียงภยัเพียงใด หรือภยัท่ีจะให้ความคุม้ครองนั้นเป็นภยัท่ีสามารถรับเส่ียงได้
หรือไม่ นอกจากนั้นสภาวะท่ีท าให้วตัถุท่ีเอาประกนัภยัมีความเส่ียงภยัเพิ่มข้ึนอยู่ในสภาวะท่ีเขา
ควบคุมได้หรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นความเส่ียงภยัท่ีผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งพิจารณาในการรับ
ประกนัภยัทุกคร้ัง  

 
2) สภาวะทีส่่งเสริมให้เกดิความเสียหาย  
หมายถึง สภาวะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ เพิ่มโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนได ้

เราสามารถท่ีจะจ าแนกสภาวะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเสียหายออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ  

2.1) สภาวะทางด้านกายภาพ เป็นสภาพทางดา้นกายภาพของทรัพยสิ์นหรือวตัถุท่ี

เพิ่มโอกาส ให้เกิดความเสียหายจากเหตุต่าง ๆ เช่น ประเภทของส่ิงปลูกสร้าง เช่น บา้นท่ีสร้างดว้ย

ไมท้ั้งหลงั มีโอกาสท่ีจะถูกไฟไหมไ้ดง่้ายกวา่บา้นท่ีสร้างดว้ยคอนกรีต ท่ีตั้งทรัพยสิ์น เช่น บา้นไม้
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ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีแออดัคบัแคบ รถดบัเพลิงไม่สามารถจะเขา้ถึงได ้ย่อมมีโอกาสถูกไฟไหมไ้ดง่้าย

กวา่บา้นไมท่ี้สร้างอยา่งโดดเด่ียวกลางทุ่งนาเพียงหลงัเดียว หรือห้องในอาคารชุดท่ีอยูช่ั้นสูง ๆ ยอ่ม

มีโอกาสถูกไฟไหมเ้สียหายได้มากกว่าห้องในอาคารชุดท่ีอยู่ชั้นล่างๆ ซ่ึงแรงน ้ าจากหัวฉีดของ

รถดบัเพลิงสามารถจะฉีดข้ึนไปถึง การใช้สถานท่ี เช่น การใช้อาคารเป็นสถานท่ีเก็บวตัถุระเบิด 

วตัถุไวไฟต่างๆ เช่น น ้ ามนัทินเนอ น ้ ามนัเบนซิน แก็ส ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดการระเบิดลุกไหมไ้ด้

ง่ายกว่าอาคารท่ีใช้เป็นอยู่อาศยัหรือเป็นส านักงานธรรมดา สุขภาพของคน เช่น บุคคลท่ีสูบบุหร่ี

จ านวนมากในแต่ละวนั ย่อมมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอด วณัโรค โรคหวัใจ หรือโรคความ

ดนัโลหิตสูงไดม้ากกวา่บุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี และรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่สมอ อาชีพของคน 

เช่น พนกังานส่งเอกสารนอกสถานท่ี คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรก่อสร้าง มีโอกาสท่ี

จะประสบอุบติเหตุ ได้รับบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้มากกว่าบุคคลท่ีท างานเป็น

เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร หรือเสมียนในส านกังาน  

2.2) สภาวะทางด้านศีลธรรม เป็นสภาวะท่ีส่งเสริมให้เกิดความเสียหายโดย

ศีลธรรม อนัเน่ืองมาจากความไม่สุจริตใจ ก่อให้เกิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้

โดยเจตนา อนัเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดความเสียหายข้ึนมากกว่า เช่น เจา้ของธุรกิจบางแห่งท่ีมี

ประกนัภยัอคัคีภยัไว ้อาจจะวางเพลิงทรัพยสิ์นของตนท่ีเอาประกนัภยัไวโ้ดยเจตนา เพื่อหวงัเอาเงิน

ค่าสินไหมทดแทน (เงินประกนั) จากบริษทัประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัของตน เจา้ของ

รถยนต์ ท่ีมีประกนัภยัรถยนต์ไว ้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ เช่น ถูกรถบรรทุกชนทา้ยรถยนต์ของตนท่ีเอา

ประกนัภยัไว ้เขาอาจจะตกลงรับเงินค่าเสียหายจากคู่กรณี แลว้มาเรียกร้องกบับริษทัประกนัภยัอีก

คร้ังว่า รถยนต์ของตนถูกชนทา้ยโดยไม่สามารถหาคู่กรณีได ้ผูเ้อาประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

อาจจะยอมตดัอวยัวะของตนบางส่วน เช่น แขน ขา น้ิว หรือ เอาของแหลม ท่ิมแทงนยัน์ตาให้บอด

แลว้ไปแจง้กบับริษทัประกนัภยัวา่ เป็นผลจากอุบติัเหตุ โดยหวงัจะไดรั้บเงินค่าสินไหมทดแทนจาก

บริษทัประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติเหตุส่วนบุคคลของตน ตวัแทนหรือนายหนา้อาจจะ

ขอเอาประกนัชีวิตบุคคลบางคน ซ่ึงไดเ้สียชีวิตไปแลว้ หรือก าลงัป่วยหนกัดว้ยโรคต่างๆ ท่ีบริษทั

ประกนัชีวติไม่สามารถจะรับประกนัชีวิตไดแ้น่นอน โดยการปกปิดขอ้เท็จจริงเหล่าน้ี ภายหลงัจาก

ท่ีบริษทัประกนัชีวิตรับประกนัชีวิตไปไดไ้ม่นานก็จะแจง้ว่าบุคคลนั้นไดเ้สียชีวิตลง และจะขอรับ
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เงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตความเสียหายท่ีเกิดจากสภาวะทางดา้นศีลธรรมน้ี 

บริษทัประกนัภยัไม่ตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าสินไหนทดแทนตามสัญญาประกนัภยั  

2.3) สภาวะทางด้านจิตส านึก ในการป้องกนัภยั เป็นสภาพท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบับุคคล

บางคนท่ีได้เอาประกันภยัทรัพยสิ์นของตนไวแ้ล้วประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ในการป้องกัน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นนั้น โดยถือวา่ตนเองไดเ้อาประกนัภยัไวแ้ลว้ 

หากมีความเสียหายอะไรเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไว ้บริษทัประกนัภยัมีหน้าท่ีจะตอ้ง

ชดใชค้่าเสียหายตามท่ีระบุไว ้ในกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดว้ยเหตุน้ี มิไดเ้กิดข้ึนดว้ยเจตนาของผูเ้อาประกนัภยั แต่เกิดจากการ
ขาดความระมดัระวงัในการป้องกนัภยัตามสมควร เช่น การท่ีเจา้ของรถยนต ์ท่ีมีประกนัภยัรถยนต์
ไวแ้ลว้ขบัรถดว้ยความคะนอง โดยไม่สนใจวา่อาจจะเกิดความเสียหายต่อรถยนตข์องตน หรือไปท า
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก หรือไปชนคนอ่ืนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เพราะ
เขา้ใจว่าเม่ือไดท้  าประกนัภยัไวแ้ลว้ บริษทัประกนัภยัจะชดใช้ ความเสียหายนั้นทุกกรณี ซ่ึงความ
จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  

 
3) ขั้นตอนในการจัดการความเส่ียงภัย  
ขั้นตอนในการจดัการความเส่ียงภยัโดยทัว่ไปประกอบดว้ย  

3.1) การวิเคราะห์ภยัท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย กระท าได้ดว้ยการศึกษา และ

พิจารณาวา่มีความเส่ียงภยัใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนได ้เช่น ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนได้จากอคัคีภยั ฟ้าผ่า ฯลฯ ความสูญเสียจากการท่ีธุรกิจหยุดชะงัก ความรับผิดตาม

กฎหมายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก บุคคลในวยัและอาชีพท่ีต่างกนั ยอ่มมีการเส่ียง

ภยัท่ีแตกต่างกนั เช่น นักศึกษามีความเส่ียงภยัท่ีจะถูกรถชนในขณะเดินบนทอ้งถนน แต่เจา้ของ

โรงงานมีความเส่ียงภยัต่อการท่ีโรงงานของเขาจะเสียหายโดยอคัคีภยั ฯลฯ ซ่ึงตอ้งวเิคราะห์วา่ผูใ้ดมี

การเส่ียงภยัประเภทใดเป็นรายๆไป    

3.2) การหาวธีิในการจดัการกบัความเส่ียงภยั วธีิการต่างๆ ในการจดัการความเส่ียง
ภยัของบุคคลหรือธุรกิจโดยทัว่ไปแบ่งออกไดด้งัน้ี  

3.2.1) การหลีกเล่ียงความเส่ียงภัย สามารถท าได้โดยการพยายามหลีกเล่ียง

งานหรือ สาเหตุท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน เช่น คนท่ีกลวัจะเสียชีวิตเพราะเคร่ืองบินตก ก็
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ตดัสินใจไม่นัง่เคร่ืองบินเลยตลอดชีวิต หรือเราอาจจะหลีกเล่ียงอุบติัเหตุจากการนัง่สองแถวไดโ้ดย

การเปล่ียนไปข้ึนรถประจ าทางหรือรถแทก็ซ่ีแทน  

3.2.2) การลดความเส่ียงภัย เราอาจจะลดความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยลด

จ านวนคร้ังหรือลดความรุนแรงซ่ึงโดยทัว่ไปจะกระท าไดด้ว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี  

3.2.2.1) การป้องกันการเกิดความเสียหาย  มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความเสียหายข้ึน การป้องกนัเช่นน้ี จะกระท าก่อนท่ีจะมีความเสียหายเกิดข้ึน เช่น การติด

ป้ายหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณโรงงาน การตรวจสภาพรถยนตใ์ห้อยูใ่นสภาพปลอดภยัอยูเ่สมอ การขบั

รถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด  

3.2.2.2) การควบคุมความเสียหาย มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุม ความ

รุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การควบคุมความเสียหายน้ีจะกระท าในขณะหรือภายหลงัจากท่ีมี

ความเสียหายเกิดข้ึน เช่น การท่ีเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงท าการดบัเพลิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที การติดตั้ง

เคร่ืองพน่น ้าดบัเพลิง 

3.2.2.3) การแยกทรัพย์สิน เช่น การตั้งโรงงานและโกดังไวค้นละ

สถานท่ี เม่ือเกิดเพลิงไหมข้ึ้นท่ีหน่ึงท่ีใด โอกาสท่ีเพลิงนั้นจะลามไปอีกท่ีหน่ึง จะเป็นไปไดย้าก ท า

ใหล้ดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3.2.3) การรับเส่ียงภัยไว้เอง คือ การรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากภยัไวเ้อง ใน

บางกรณีเราอาจแบกรับความเส่ียงไวเ้อง โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และอาจจะรับไวท้ั้งหมด หรือ

บางส่วนก็ได้ ภยับางอย่างอาจเล็กมากจนไม่จ  าเป็นต้องหาวิธีการจดัการกับความเส่ียงภยั เช่น 

ปากกา ดินสอ ซ่ึงมีราคาไม่แพงเจา้ของก็ไม่สนใจวา่ ทรัพยสิ์นดงักล่าวจะเส่ียงต่อการแตกหกั หรือ

ถูกหยิบฉวยไป การท่ีผูเ้อาประกนัรถยนตเ์อาประกนัภยัรถยนต์แบบมีความรับผิดต่อความเสียหาย

ส่วนแรกไม่เกิน 1,000 บาท ส าหรับความเสียหายแต่ละคร้ังน้ีก็ถือว่า ความรับผิดต่อความเสียหาย

ส่วนแรกน้ีเป็นการรับภาระเส่ียงภยัไวเ้องบางส่วนเช่นกนั  

3.2.4) การโอนความเส่ียงภัย เป็นวิธีการจดัการความเส่ียงภยัท่ีได้รับความ

นิยมมากท่ีสุดวิธีหน่ึง ดว้ยการโอนความเส่ียงภยัท่ีเก่ียวกบัความเสียหายทางการเงิน และความรับ

ผดิต่างๆ ไปใหบุ้คคลอ่ืนรับภาระแทน ซ่ึงกระท าได ้2 วธีิ คือ  
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3.2.4.1) การโอนความเส่ียงภัยไปให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทประกันภัย 

หมายถึง การโอนความเส่ียงภยัไปใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัประกนัภยัโดยสัญญา ซ่ึงในสัญญาบาง

ประเภทคู่สัญญาไดรั้บโอนความเส่ียงภยัในการปฏิบติัตามสัญญานั้นไปดว้ย เช่น การจา้งบริษทัอ่ืน

ท าความสะอาดภายนอกอาคารสูงๆ 

3.2.4.2) การโอนความเส่ียงภัยในรูปของการประกันภัย  โดยวิธีน้ีบุคคลท่ี
มีความเส่ียงภยัประเภทต่าง ๆ จะโอนความเส่ียงภยั และความเสียหายทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนไปให้
บริษทัประกนัภยัในรูปของการเอาประกนัภยัไวก้บับริษทัประกนัภยั ในรูปของสัญญาประกนัภยั 
ซ่ึงบริษทัประกนัภยัสัญญาวา่จะชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองตามสัญญา การประกนัภยันั้น   

3.3) การคดัเลือกวธีิการท่ีดี  

ภายหลงัจากท่ีบุคคลหรือธุรกิจนั้นไดค้น้หาวิธีการจดัการความเส่ียงภยัวิธีต่างๆ ท่ี

คิดว่าเป็นไปไดแ้ลว้ ในขั้นน้ีก็จะตอ้งศึกษาถึงโอกาสและความรุนแรงของความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนและตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการความเส่ียงภยัวิธีหน่ึงวิธีใด หรือหลายวิธีท่ีคิดว่าดีท่ีสุด

ร่วมกนั โดยค านึงถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินของบุคคลหรือธุรกิจนั้นประกอบดว้ย เช่น หาก

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีบ่อยคร้ังและรุนแรงมาก บุคคลหรือธุรกิจก็อาจจะตอ้งหลีกเล่ียงกิจการ

หรืองานนั้น ๆ เสีย ถา้หากวา่มีความรุนแรงมาก แต่มีโอกาสท่ีจะเกิดนานๆ สักคร้ัง อาจจะใช้การ

โอนความเส่ียงภยัไปใหบ้ริษทัประกนัภยัในรูปของการเอาประกนัภยั ควบคู่ไปกบัการควบคุมความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ย   

3.4) การปฏิบติัตามแผนหรือวธีิการท่ีไดเ้ลือกไว ้ 
หลงัจากท่ีได้เลือกวิธีการจดัการความเส่ียงภยัไดแ้ลว้ ขั้นต่อไป จะตอ้งศึกษาถึง

แนวทางปฏิบติัตามวิธีการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนของการจดัการความเส่ียงภยัท่ีไดต้ดัสินใจเลือก
ไวแ้ล้ว เช่น หากธุรกิจท่ีตดัสินใจจะรับความเส่ียงภยัไวเ้อง ก็จะต้องมีมาตรการควบคุมความ
เสียหาย โดยการติดตั้งเคร่ืองพน่น ้าดบัเพลิงอตัโนมติัแลว้ ก็จะตอ้งศึกษารายละเอียดวา่จะตอ้งติดตั้ง
ท่ีใด และทิ้งระยะห่างเท่าใด ควรจะใชห้วัฉีดแบบใดจึงจะเหมาะสมส าหรับบริเวณนั้นท่ีสุด หรือใน
กรณีท่ีเลือกวิธีโอนความเส่ียงภยัไปให้บริษทัประกนัภยัก็จะตอ้งศึกษาถึงเง่ือนไข ขอ้คุม้ครองใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหต้รงกบัความเส่ียงภยัท่ีตนมีอยู ่  
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3.5) ตรวจสอบและเปล่ียนแปลงวธีิการใหเ้หมาะสมกบัภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  
การจดัการความเส่ียงภยัท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด จะตอ้งมีการติดตามประเมินผลการจดัการ

นั้นเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบ และวเิคราะห์ผลการปฏิบติัตามขอ้ 4 วา่เป็นไปตามแผน หรือวิธีการท่ี

ปฏิบติัไปแลว้หรือไม่ หากมีขอ้ท่ีควรจะตอ้งแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เช่น ธุรกิจมีการ

ขยายกิจการ มีการเปล่ียนแปลงในวิธีการท างานท าให้ความเส่ียงภยับางอยา่งเพิ่มข้ึน หรือลดลง จึง

จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงวธีิการจดัการความเส่ียงภยัใหเ้หมาะสมกบัภยัท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย (บริษทั 

ประกนัคุม้ภยั จ  ากดั (มหาชน), 2545) 

ความเส่ียงภยัมีโอกาสท่ีอาจจะเกิดความเสียหาย หรือไม่เกิดความเสียหาย ถา้ไม่มีสาเหตุ

นั้นๆเกิดข้ึน เช่น การประกอบอาชีพปลูกข้าวนาปีถูกน ้ าป่าไหลหลากเขา้ท าลายเป็นเหตุให้เกิด

อุทกภยัน ้าท่วม หรือภยัธรรมชาติอ่ืนๆ ถา้หากมีสาเหตุหน่ึงสาเหตุใดเกิดข้ึนก็จะสร้างความเสียหาย

ให้กบัพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีและเกษตรกร ดงันั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อผลผลิตและ

เกษตรกร จึงควรมีการจดัการความเส่ียงภยัในการปลูกขา้วนาปี ซ่ึงมีวิธีท่ีเกษตรกรสามารถพึ่งพา

ตนเองไดแ้ละจดัการไดด้ว้ยตนเอง คือ การท าประกนัภยัขา้วนาปี เพื่อโอนถ่ายความเส่ียงไปยงัผูรั้บ

ประกนัภยั และเม่ือมีภยัเกิดข้ึน เกษตรกรก็จะไดรั้บเงินชดเชยตามเง่ือนไขของกรมธรรมท่ี์ตกลงกนั

ไวร้ะหว่างผูเ้อาประกนั กบั ผูรั้บประกนั เกษตรกรก็จะมีเงินในการไปลงทุนท าการเกษตรหลงัเกิด

อุทกภยัหรือภยัอ่ืนๆต่อไปได ้

พื้นท่ีในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความเส่ียงในการ
เกิดอุทกภยัน ้าท่วมในฤดูการเพาะปลูกขา้วนาปี ซ่ึงควรมีการจดัการความเส่ียงดว้ยการท าประกนัภยั
ขา้วนาปี เพื่อลดความเส่ียงในการสูญเสียผลผลิต นบัเป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารจดัการความ
เส่ียงได้ด้วยตวัเกษตรกรเองในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเส่ียงได้
ต่อไป  
 
2.3 หลกัเกณฑ์การประกนัภัยข้าวนาปี  ปีการผลติ 2554 
 หลักเกณฑ์การประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลิต 2554 เป็นหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัส าหรับการประกนัภยัขา้ว

นาปี ในสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัระว่างเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดา้นการประกนัภยัขา้วนาปีของ
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผูเ้อาประกนัภยัหรือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี 

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554) 

2.3.1 คุณสมบัติเกษตรกร 

1) เป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ 

2) เป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วและไดข้ึ้นทะเบียนตามแบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 

2554/2555 รอบท่ี1 (ทพศ.1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ทั้งน้ี หากเกษตรกรยงัมิได้ข้ึนทะเบียน ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555 ให้ใช้

ขอ้มูลของเกษตรกรจาก ทพศ.1 ปีการผลิต 2553/2554 รอบท่ี 1 หรือแจง้ขอ้มูลเน้ือท่ีเพาะปลูกท่ีเป็น

ความจริงและเป็นข้อมูลเดียวกบัท่ีจะแจ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกข้าว (ทพศ.1) ปีการผลิต 

2554/25555 รอบท่ี 1 โดยอนุโลม 

   2.3.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

 ด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีปลูกขา้วทัว่ประเทศ โดยก าหนดสัดส่วนพื้นท่ีร่วมโครงการ

ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นท่ีปลูกตามรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซ่ึงมีพื้นท่ี

ปลูกขา้วทัว่ประเทศประมาณ 57 ล้านไร่ และใช้ฐานขอ้มูลจากการข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วตาม

โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร เพื่อกระจายเป้าหมายไปในทุกอ าเภอท่ีมีการผลิตขา้ว คิดเป็นพื้นท่ี

เป้าหมายรวมทั้งส้ิน 8.3 ลา้นไร่ (ประมาณการเป้าหมายรายจงัหวดัและอ าเภอตามเอกสารแนบ 2 

และ 3ตามล าดบั) 

 2.3.3 ระยะเวลาด าเนินการขอเอาประกนัภัย 

 1) ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและ

จงัหวดัชุมพร  ตั้งแต่วนัท่ี 1–31 สิงหาคม 2554 

 2) ภาคใต ้(ยกเวน้จงัหวดัชุมพร)  ตั้งแต่ 1–31 สิงหาคม 2554 

2.3.4 ภัยธรรมชาติทีคุ้่มครอง 

ภยัธรรมชาติท่ีคุม้ครอง ได้แก่ อุทกภยั  ฝนทิ้งช่วง  ลมพายุ  อากาศหนาว  ลูกเห็บ  และ

อคัคีภยั (ไม่รวมภยัโรคระบาดและศตัรูพืช) 

 2.3.5 การขอเอาประกนัภัยของเกษตรกร 

 1) เอกสารประกอบการขอเอาประกนัภยั 
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  1.1) กรณีเกษตรกรมีแบบ ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555 ให้พนกังานด า เนินการ

จดัท าใบค าขอเอาประกนัภยั โดยใชข้อ้มูลจาก ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555  

  1.2) กรณีเกษตรกรไม่มีแบบ ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555 แต่มีแบบ ทพศ.1 ปีการ

ผลิต 2553/2554 ให้จดัท าใบค าขอเอาประกนัภยั โดยใช้ขอ้มูลจาก ทพศ.1 ปีการผลิต 2553/2554 

เพื่อประกอบการขอเอาประกนัภยั ทั้งน้ีหากเกิดภยัตอ้งใชข้อ้มูลของ ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555 

เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยเท่านั้น  

  1.3) กรณีเกษตรกรไม่มี หรือ ยงัไม่ไดแ้จง้ท าแบบ ทพศ.1 ปีการผลิต 2554/2555 

และไม่มีแบบ ทพศ.1 ปีการผลิต 2553/2554 ให้พนกังานสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเกษตรกร โดยเนน้

ให้เกษตรกรแจง้ขอ้มูลเน้ือท่ีเพาะปลูกท่ีเป็นความจริงและเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีจะแจง้ข้ึนทะเบียน

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ทพศ.1) ปีการผลิต 2554/2555 รอบท่ี 1  

 2) การก าหนดจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยั เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้ง

เอาประกนัภยัตามจ านวนเน้ือท่ีทั้งหมดท่ีท าการเพาะปลูกในอ าเภอเดียวกนั ตามท่ีไดแ้จง้ในแบบข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ทพศ.1) โดยมีหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม ดงัน้ี 

 2.1) กรณีเกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปีอยูใ่นหลายอ าเภอ เกษตรกรสามารถ

เลือกเอาประกนัภยัในเขตอ าเภอใดอ าเภอหน่ึงหรือทุกอ าเภอก็ได ้

 

ตัวอย่าง นาย  ก.  เพาะปลูกขา้วนาปีรวมทั้งส้ิน 45 ไร่ ในเขตพื้นท่ีหลายอ าเภอ ดงัน้ี 

อ าเภอ  A   มีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 3 แปลง  รวมจ านวน 30ไร่ 

อ าเภอ  B   มีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 2 แปลง  รวมจ านวน10 ไร่ 

อ าเภอ  C   มีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 1 แปลง  รวมจ านวน 5 ไร่ 

นาย ก. ได้ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วตามแบบ ทพศ.1 เพื่อเขา้ร่วมโครงการ

ประกันรายได้ส าหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลิต 2554  นาย  ก. 

สามารถเขา้ร่วมโครงการและเอาประกนัภยัได ้ ดงัน้ี 

อ าเภอ  A   จ านวน 30ไร่ (ตอ้งซ้ือประกันภยัทั้ง 3 แปลง จะแยกซ้ือ

แปลงใดแปลงหน่ึงไม่ได)้ และ / หรือ 
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50 
x 

อ าเภอ  B   จ านวน 10 ไร่ (ตอ้งซ้ือประกนัภยัทั้ง 2 แปลง จะแยกซ้ือ

แปลงใดแปลงหน่ึงไม่ได)้ และ / หรือ 

อ าเภอ  C   จ านวน 5 ไร่ หรือ ซ้ือประกนัภยัทั้งหมดทุกอ าเภอรวม                               

45 ไร่ 

   
  2.2) กรณีเกษตรกรซ้ือประกนัภยัโดยมีจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยัต ่า
กว่าจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) ทั้งหมดในอ าเภอเดียวกนัท่ีแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วกบั
กรมส่งเสริมการเกษตร (ทพศ.1) หากเกิดความเสียหายข้ึนให้ถือว่าผูเ้อาประกันภัยเป็นผูรั้บ
ประกนัภยัเองในส่วนท่ีแตกต่างกนั และในการค านวณค่าชดเชย ผูเ้อาประกนัตอ้งรับภาระส่วนเฉล่ีย
ความเสียหายไปตามส่วน ตามหลกัการของการประกนัภยั (Pro - Rata) โดยบริษทัจะจ่ายค่าชดเชย
ความเสียหายดงัน้ี 
 
 
จ านวนเงินค่าชดเชยทั้งหมด  =  จ านวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยั  x  พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไดรั้บความเสียหาย  x จ านวนเงินชดเชย
   พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) ทั้งหมดในอ าเภอเดียวกนัท่ีแจง้ข้ึนทะเบียนปลูกขา้ว           ต่อไร่ 

                          กบักรมส่งเสริมการเกษตร (ทพศ.1) 

 

ตัวอย่าง กรณีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยัมีจ านวนต ่ากวา่จ านวนพื้นท่ีท่ีข้ึนทะเบียน

ปลูกขา้ว การชดเชยค่าเสียหายจะถูกเฉล่ียเงินค่าชดเชยตามสัดส่วนของจ านวนพื้นท่ีเอา

ประกนัภยั  กบั  จ  านวนพื้นท่ีข้ึนทะเบียน ตามหลกัการท่ีระบุขา้งตน้ เช่น 

 พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีท าประกนัเท่ากบั      25  ไร่ 

 พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีข้ึนทะเบียนเท่ากบั    50  ไร่ 

 พื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายโดยส้ินเชิง 10  ไร่และเกิดข้ึนในช่วงเพาะปลูก 90 วนั   

 เงินค่าชดเชยท่ีจะจ่ายให้กบัผูเ้อาประกนัภยัจะถูกเฉล่ียเน่ืองจากซ้ือประกนัต ่ากว่า

พื้นท่ีเพาะปลูกจริงตามทะเบียนผูป้ลูกขา้ว ดงัน้ี  

 เงินค่าชดเชยทั้งหมด   =  (25 x10)   1,400 

     =  7,000 บาท 
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2.3) กรณีจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยัมากกวา่จ านวนพื้นท่ีท่ีข้ึนทะเบียน

ปลูกข้าว เกษตรกรต้องแสดงหลักฐาน ทพศ.1 กับ บริษัท ภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีแจ้งข้ึน

ทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับสิทธ์ิในการคืนเบ้ียประกันส าหรับพื้นท่ี

ประกนัภยัในจ านวนท่ีแตกต่างกนั  

2.3.6 การเปิดบัญชีเงินฝาก 

เกษตรกรตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ใชส้มุดคู่ฝาก (ยกเว้น บญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์มี

เง่ือนไขพิเศษ เช่น บญัชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ) ณ ส านักงาน ธ.ก.ส. สาขาท่ีเกษตรกรมีพื้นท่ี

เพาะปลูกท่ีเอาประกนัภยัตั้งอยู ่ หากเกษตรกรรายใดเปิดบญัชีไวแ้ลว้ตามโครงการประกนัภยัรายได้

เกษตรกร  ไม่ตอ้งเปิดบญัชีใหม่อีก 

2.3.7 อตัราค่าเบีย้ประกนัภัย 

อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัรวมทั้งส้ิน 129.47 บาท ต่อไร่ (เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 120.00 บาท ต่อ

ไร่ + ภาษีมูลค่าเพิ่มแลอากรแสตมป์ 9.47 บาท ต่อไร่ รวมเป็นเงิน 129.47 บาทต่อไร่) เน่ืองจากมี

การสมทบค่าเบ้ียประกันภยัทั้งจากรัฐบาลและธนาคารตามมาตรการสร้างแรงจูงใจ 3 ค่าเบ้ีย

ประกนัภยัของเกษตรกรสามารถจ าแนกรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

1) กรณีเป็นเกษตรกรทัว่ไป 

   1.1) เกษตรกรรับภาระ อตัราไร่ละ  60.00 บาท 

   1.2) รัฐบาลสมทบ อตัราไร่ละ  69.47 บาท 

       รวม 129.47    บาท 

 

2) กรณีเป็นเกษตรลูกคา้เงินกูข้องธนาคารตามขอ้บงัคบัฉบบัท่ี 44 

   2.1) เกษตรกรรับภาระ  อตัราไร่ละ  50.00  บาท 

   2.2) ธนาคารสมทบ อตัราไร่ละ  10.00  บาท 

   2.3) รัฐบาลสมทบ อตัราไร่ละ  69.47 บาท 

     รวม                   129.47   บาท 
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2.3.8 มาตรการจูงใจ 

เกษตรกรลูกคา้เงินกูข้องธนาคารตามขอ้บงัคบัฉบบัท่ี  44 ท่ีขอเอาประกนัภยันอกจากไดรั้บ

การอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยัจากธนาคารในอตัราไร่ละ 10 บาท ตามขอ้ 3.7.2   แลว้ หากเกษตรกร

ดงักล่าวมีหน้ีเงินกูป้กติวตัถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกขา้วนาปี (รหัสผลิตผล 01) จะ

ได้รับการลดดอกเบ้ียเงินกูข้องหน้ีเงินกู้ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี จากอตัราดอกเบ้ียปกติท่ี

เรียกเก็บจากลูกคา้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีขอเอาประกนัภยั 

2.3.9 การประเมินความเสียหายเพือ่จ่ายค่าชดเชย 

ใช้วิธีการประเมินความเสียหายท่ีรัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  เป็นเกณฑ์ในการจ่าย

ค่าชดเชย  ซ่ึงเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และแก้ไขปรับปรุง ฉบบัท่ี 2       

พ.ศ. 2549 ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2552 รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และหลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือดา้น

การเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีขั้นตอนโดยสรุป ดงัน้ี 

1) ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศพื้นท่ีภยัพิบติัโดยระบุประเภทของภยัพื้นท่ีท่ีเกิดภยั วนัเดือน

ปีท่ีเกิดและส้ินสุดภยั   

2) เกษตรกรแจง้ความเสียหาย ตามแบบยื่นความจ านงขอรับการช่วยเหลือ แบบ กษ 01 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) ผูใ้หญ่บา้น หรือก านนั หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี  พิจารณาและลงช่ือรับรอง

ความเสียหายในแบบ กษ 01  เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

4) เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ  เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายดา้นปศุสัตว/์ประมงอ าเภอ  

ตรวจสอบเกษตรกรว่าได้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวก้ับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดในการให้ความช่วยเหลือหรือไม่  รวมทั้งประเมินความเสียหาย

ตามแบบ กษ 01 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

พร้อมลงนามรับรอง และบนัทึกขอ้มูล กษ 01 เขา้โปรแกรมการใหค้วามช่วยเหลือและประมวลตาม

แบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บา้น (แบบ กษ 02) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
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พร้อมลงนามรับรอง และติดประกาศในสถานท่ีราชการ อบต. ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น ก านนั ไม่น้อย

กวา่ 3 วนั  กรณีมีผูค้ดัคา้นใหด้ าเนินการไปตรวจสอบความถูกตอ้งตามแบบ กษ 01 ใหม่ทั้งหมด 

5) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ซ่ึงประกอบดว้ย

นายอ าเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือผูแ้ทน ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม 

ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอนั้นเป็น

กรรมการ และปลดัอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมัน่คง เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบขอ้มูลในแบบ กษ 02 หากเห็นชอบ ก.ช.ภ.อ. จะลงนามรับรองแบบ กษ 02 พร้อมจดัส่ง

ส าเนาแบบ กษ 02 ท่ีเห็นชอบขา้งตน้ให้แก่ ธ.ก.ส. สาขาต่างๆ ท่ีให้บริการในพื้นท่ีอ าเภอนั้นเพื่อ

รวบรวมจดัส่งให้บริษทัผูรั้บประกนัภยัใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรท่ีเอา

ประกนัภยัต่อไป        

2.3.10 อตัราการจ่ายค่าชดเชย 

เกษตรกรจะไดรั้บค่าชดเชยจากบริษทัอนัเน่ืองมาจากภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 2.3.4  

โดยจ าแนกออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1) หากเกิดความเสียหายในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ของวนัเร่ิมเพาะปลูกถึงวนัท่ี 60 จะไดรั้บ

ค่าชดเชยในอตัรา 606 บาทต่อไร่ และส้ินสุดการคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) หากเกิดความเสียหายในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 61 นบัจากวนัเร่ิมเพาะปลูกจนถึงวนัสุดทา้ยท่ีตน้

ขา้วนาปียงัคงยืนตน้อยูใ่นแปลงเพาะปลูกก่อนการเก็บเก่ียว จะไดรั้บค่าชดเชยในอตัรา 1,400 บาท

ต่อไร่ 

ทั้งน้ี ก าหนดให้มีระยะเวลารอคอย (waiting period) หมายถึง ระยะเวลา 7 วนัแรกนบัแต่

วนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดข้อเอาประกนัภยั บริษทัจะไม่จ่ายชดเชยให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในกรณีท่ีเกิด

ความเสียหายต่อขา้วนาปีท่ีเอาประกนัภยัตามท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกนัภยั ซ่ึงหากเกิด

ความเสียหายอยา่งส้ินเชิงตามขอ้มูลความเสียหายในแบบ กษ 02 ในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะคืน

เบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัต่อไป ดงัแผนภูมิ 1 
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(คืนเบีย้และไม่จ่ายชดเชย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1 ระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยในกรณีต่างๆ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

,2554) 

 

2.3.11 การนับระยะเวลาเกดิภัย 

วนัท่ีเกิดภยัให้ใช้วนัก่ึงกลางระหว่างวนัท่ีภาครัฐประกาศเร่ิมตน้ภยัพิบติัและวนัท่ีภาครัฐ
ประกาศส้ินสุดภยัพิบติั ตวัอยา่งเช่น ประกาศเกิดภยัพิบติัระหวา่งวนัท่ี 1-5 กนัยายน 2554 ให้ถือวา่
วนัเกิดภยัคือวนัท่ี 3 กนัยายน 2554 

 
 
  

วนัท่ีขอเอาประกนัภยั 

วันที่ 

ขอเอา

ประกันภยั 

ระยะเวลา 

รอคอย 7 วัน จา่ยคา่ชดเชย 606 บาท

(สิน้สดุกรมธรรม์) 

วนัท่ี 1 – วนัท่ี 60 วนัท่ี 61- วนัสิน้สดุฯ  

จ่ายค่าชดเชย 1,400 บาท 
ระยะเวลาคุ้มครอง 

จา่ยคา่ชดเชย 606 บาท

(สิน้สดุกรมธรรม์) 

วนัท่ี 1 – วนัท่ี 60 

จ่ายค่าชดเชย 1,400 บาท 

ระยะเวลารอคอย 

        7 วัน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

วันเร่ิมเพาะปลูก 

วนัท่ี 61- วนัสิน้สดุฯ  

วันเร่ิมเพาะปลูก 
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2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

การประกนัภยัพืชผลของเกษตรกร จากผลการวิจยัพบวา่ กรณีมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

ธรรมชาติจากภาครัฐ เกษตรกรไม่มีความตอ้งการท าประกนัภยั ดงันั้นจึงไดก้ าหนดสมมุติฐานกรณี

รัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยธรรมชาติพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรยอมรับการท า

ประกนัภยั เพราะมีความเส่ียงภยัธรรมชาติสูง และพื้นท่ีเกษตรได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด 

รวมถึงอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าสินไหมชดเชย มีเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการ

ประกนัภยัเป็นส่วนน้อย เน่ืองจากมีรายไดน้อ้ย นอกจากน้ีเกษตรกรมีความตอ้งการให้ภาครัฐช่วย

จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัใหบ้างส่วน รวมทั้งตอ้งการใหภ้าครัฐประจกัษถึ์งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกบั

เกษตรกร จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัภยัของเกษตรกรไดแ้ก่ อาย ุ

ความไม่พอใจ และความไม่สนใจในเง่ือนไขของการประกนัภยั สามารถพยากรณ์การประกนัภยั

ของ ตวัแปรทั้ง 3 ตวัน้ีมีอิทธิพลต่อการประกนัภยัของเกษตรกร ถา้อายุมากข้ึน 1 ปี จะมีผลให้การ

ยอมรับการประกนัภยัลดลง ความไม่พอใจ และความไม่สนใจก็เช่นเดียวกนั ถา้เพิ่มข้ึน 1 หน่วย มี

ผลใหก้ารยอมรับการประกนัภยัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มคือลดลงเช่นกนั 

 จุฑาทอง (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร : 

กรณีศึกษาการประกนัภยัพืชผลโดยใช้ดชันีสภาพอากาศในประเทศไทย จากผลการวิจยัพบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นวา่ควรมีวิธีจดัการความเส่ียงไดด้ว้ยตนเองบา้ง และให้รัฐดูแลบางส่วน การ

ใช้วิธีประกนัภยัจะช่วยให้มีความมัน่ใจในการลงทุนเพาะปลูกมากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรมีความ

เขา้ใจวิธีการและประโยชน์ของการประกนัภยัโดยทัว่ไป  ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเอา

ประกนัภยั คือ อตัราเบ้ียประกนัภยั ทุนประกนัภยั และความน่าเช่ือถือของตวักลางประกนัภยั ส่วน

การประเมินผลเกษตรกรผูมี้ประสบการณ์เอาประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พบว่า เกษตรกรใชเ้งิน

ลงทุนในระยะแรกสูง อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัสูงเม่ือเทียบกบัวงเงินความคุม้ครอง และยงัไม่พึง

พอใจกบัระยะห่างระหวา่งแปลงเพาะปลูกกบัสถานีวดัน ้าฝนท่ีก าหนดไว ้ ส่ิงท่ีเกษตรกรตอ้งการให้

มีการปรับปรุงจากกรมธรรม์ท่ีขายในปัจจุบนั คือ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั ระยะห่างของสถานีวดั

น ้าฝน ประเภทของภยัท่ีรับประกนัท่ีจ ากดัอยูเ่ฉพาะภยัแลง้ ในส่วนของความพึงพอใจของเกษตรกร

ผูเ้อาประกันภยัแล้งส าหรับข้าวพบว่า  เกษตรกรพึงพอใจต่ออตัราเบ้ียประกันภยั และการจ่าย
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สินไหมทดแทนก็มีความสอดคลอ้งกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง เกษตรกรกลุ่มน้ีสนใจท่ีจะเอา

ประกนัภยัในฤดูการเพาะปลูกหนา้ เน่ืองจากเห็นวา่การประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความ

เส่ียงต่อตน้ทุนการผลิตท่ีดี 

 พรชยั (2528) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการประกนัภยั

พืชผลในประเทศไทย จากผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรในโครงการและนอกโครงการประกนัภยั

พืชผล อ าเภอโคกส าโรง อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ และ 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาชั้นประถมปีท่ี 4 มีอายุเฉล่ีย 

44 ปี เกษตรกรในโครงการมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีช่วยเป็นแรงงานท าการเกษตรเฉล่ีย

ครอบครัวละ 4 คน มีขนาดพื้นท่ีของตนเองเฉล่ียครอบครัวละ 40 ไร่ ปริมาณผลผลิตฝ้ายเฉล่ียไร่ละ 

184 กก. รายได้จาการปลูกฝ้ายต่อไร่ของเกษตรกรในโครงการเฉล่ีย 2,417 บาท และต ่ากว่า

เกษตรกรนอกโครงการ ความตอ้งการของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขการประกนัพืชผล พบว่า

เกษตรกรส่วนมากตอ้งการวงเงินสินเช่ือในการปลูกฝ้าย ตอ้งการให้อตัราเบ้ียประกนัฝ้ายเป็น 71-80 

บาทต่อไร่ ส่วนความตอ้งการเก่ียวกบัวงเงินเอาประกนัภยัฝ้ายต่อไร่อยูร่ะหว่าง 1,901-2,200 บาท 

เกษตรกรต้องการให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเยี่ยมให้ค  าแนะน าและตรวจสอบแปลง

ประกนัภยัพืชผล ผลพิสูจน์สมมติฐาน ปรากฏวา่รายไดจ้ากฝ้ายต่อไร่ของเกษตรกรในโครงการและ

นอกโครงการประกันภัยพืชผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ แต่ไม่มีความ

แตกต่างในเร่ืองความตอ้งการท่ีจะเอาประกนัภยัพืชผลในปีต่อไปของเกษตรกรในโครงการและ

นอกโครงการประกนัภยัพืชผล 

 วชิิต และ วณีา (2545) ไดก้ล่าวถึง การประกนัภยัพืชผลในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไวด้งัน้ี ใน

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีการใช้การประกันพืชผลเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึนต่อพืชผลของเกษตรกร เกษตรกรจะไดรั้บเงิน

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การประกนัภยัพืชผลในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีหลายโปรแกรมดว้ยกนั 

เช่น โปรแกรมพื้นฐานเป็นการประกนัภยัพืชผลจากภยัพิบติัธรรมชาติโดยใหก้ารคุม้ครองการลงทุน

ของเกษตรกรในระดบัหน่ึง ซ่ึงในโปรแกรมพื้นฐานน้ีรัฐจะจ่ายเงินสมทบเบ้ียประกนัภยัในสัดส่วน

ท่ีสูงหรือใหท้ั้งหมด และหากเกษตรกรตอ้งการซ้ือความคุม้ครองการลงทุนสูงข้ึนและ/หรือคุม้ครอง

ปริมาณผลผลิต และ/หรือคุม้ครองราคา เกษตรกรจะตอ้งรับผิดชอบในเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึนเอง
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ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน โดยรัฐจะลดการจ่ายเงินสมทบเบ้ียประกนัภยัลง การมีสิทธ์ิตามกรมธรรม์จะ

ช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะขอกูจ้ากสถาบนัการเงินทัว่ไปง่ายข้ึน และค่าสินไหมทดแทนท่ีจ่าย

ให้กบัเกษตรกรผูป้ระสบภยัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดมาจากเงินของเกษตรกรดว้ยกนั (รัฐช่วยจ่ายค่า

สินไหมทดแทนดว้ยส่วนหน่ึงจากเบ้ียประกนัภยัท่ีรัฐจ่ายสมทบ) นัน่คือ เกษตรกรท่ีมีความเส่ียง

เหมือนกนัรวมตวักนั จะช่วยรับภาระความเส่ียงร่วมกนั ค่าเบ้ียประกนัภยัพืชผลท่ีเกษตรกรจ่ายจะ

ถือเป็นตน้ทุนการเพาะปลูก ซ่ึงจะสะทอ้นไปท่ีราคาขายเป็นการผลกัภาระไปท่ีผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง 

ในทศันะของภาคเอกชน หากโปรแกรมการประกนัภยัพืชผลขั้นพื้นฐานใช้ทดแทนการให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะกิจเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน รัฐจะตอ้งเป็นผูแ้บกภาระของเบ้ียประกนัภยัในโปรแกรม

พื้นฐานน้ีทั้งหมดเม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ จากโปรแกรมการประกนัภยัพืชผลขั้นพื้นฐานน้ี จะ

ท าให้เกษตรกรผูป้ระสบภยัมีสิทธิท่ีเรียกร้องความเสียหายตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรมไ์ด ้จึงมีความ

แน่นอนและชัดเจนเก่ียวกบัความคุม้ครองเงินตน้ทุนท่ีได้ลงทุนไป แตกต่างไปจากการให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะกิจ ซ่ึงไม่มีความแน่นอน ท าใหอ้าชีพเกษตรกรรมไม่มีความมัน่คง  

 วมนนัยา (2527) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกนัภยัพืชผล 

ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูเ้อาประกนัภยั

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 30-49 ปี ระดบัการศึกษา ป.1-ป.4 รายได ้5,001-30,000 บาทข้ึน

ไป การถือครองท่ีดิน 10-39 ไร่ ทศันคติท่ีมีต่อโครงการอยู่ในระดบัปานกลาง จากการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ เกษตรกรท่ีมีเพศ อาย ุรายได ้แตกต่างกนั มีทศันคติต่อโครงการไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน แต่เกษตรกรท่ีมีเน้ือท่ีถือครองท่ีดินแตกต่างกนั มีทศันคติต่อโครงการ

แตกต่างกนั เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 อรศรัณย ์(2549) ไดก้ล่าวถึงการประกนัภยัโดยใชด้ชันีไวด้งัน้ี กรมธรรมก์ารประกนัภยั

แบบใหม่ๆไดเ้กิดข้ึนเพื่อช่วยโอนความเส่ียงจากภยัธรรมชาติออกจากภาคเกษตรกรรม กรมธรรม์

เหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “กรมธรรม์ประกนัภยัแบบ ดชันี” (Index insurance products) 

ลักษณะเด่นท่ีแตกต่างของการประกันภยัแบบดัชนีจากการประกันภยัแบบทั่วไป คือ การไม่

จ  าเป็นตอ้งมีการประเมินความเสียหายก่อนการจ่ายประกนั เน่ืองจากการชดใชค้่าสินไหมทดแทน

ของกรมธรรมแ์บบดชันีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเสียหายส่วนบุคคลของผูเ้อาประกนัภยัแต่

ละราย หากแต่ใช้ค่าตัวแทนท่ีได้มาจากดัชนีพื้นฐานของกรมธรรม์ในการคิดค านวณค่าความ
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เสียหายอนัน าไปสู่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามอตัราท่ีได้ก าหนดเอาไวแ้ล้วล่วงหน้า มีเกณฑ์

หลายอย่างท่ีมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ และได้ถูกน ามาใช้สร้างดัชนีอนัเป็นพื้นฐานของ

กรมธรรม์ประกนัภยั เกณฑ์ต่างๆเหล่าน้ีได้แก่ ค่าทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ผลผลิตต่อพื้นท่ี อตัรา

มรณะต่อพื้นท่ี ค่าต่างๆท่ีใช้วดัปริมาตร น ้ าในแม่น ้ าหรือกระแสน ้ า ค่าริกเตอร์ของแผ่นดินไหว     

ค่าความเร็วลม ฯลฯ The Commodity Risk Management Group ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของ

ธนาคารโลกไดเ้ป็นผูน้ าในการด าเนินการโครงการน าร่องต่างๆ ซ่ึงทดลองใชเ้คร่ืองมือดชันีในการ

บริหารจดัการความเส่ียงในภาคเกษตรกรรม โครงการน าร่องเหล่าน้ีไดน้ าความกา้วหนา้มาสู่วงการ

ประกนัภยั และได้สร้างทางเลือกใหม่ในการประกนัภยัอนัเป็นประโยชน์ต่อทั้งผูใ้ห้ประกนัและ

เกษตรกรในประเทศก าลงัพฒันา 
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      บริบทด้านของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีทั้งหมด 356 ราย 
  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีกลุ่มตวัอยา่ง  

 188 ราย 
  เกษตรกรเคยไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั 
จ  านวน 37 ราย ไม่เคย 151 ราย 

  เม่ือประสบภยัจะได้รับความช่วยเหลือจาก 
อปท.  

        บริบทด้านพืน้ทีต่ าบลโป่งน า้ร้อน 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการเกษตรจะเป็น
พื้นท่ีราบเชิงเขา 

 มีล าน ้ าแม่ใจไหลผา่นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ต าบล 

 ภยัพิบติัส่วนใหญ่ ได้แก่ อุทกภยั น ้ าป่า
ไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ส่งผลให ้         
เกิดความเสียหายกบัพื้นท่ีอยา่งมาก 

 

 

ปัจจัยภายใน 
  ความเส่ียงภยัของพื้นท่ีต ่า 
  ภาระหน้ีสินมาก 
  ไม่มีความสามารถในการจ่ายเบ้ียประกนัภยั   
ขา้วนาปี 

  ไม่มีความรู้เก่ียวกบัอตัราเงินชดเชย 
 ไม่มีความรู้ความรู้เก่ียวกบัระยะเวลาการไดรั้บ
เงินชดเชย 
 

 

ปัจจัยภายนอก 

 ไม่ทราบว่ามีโครงการการประกนัภยัขา้ว
นาปี 

 ไม่เคยมีใครเคยท าประกนัภยัขา้วนาปีเลย 
 อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีสูง 
 อตัราเงินชดเชยนอ้ย 
 ไม่เห็นถึงความส าคญัของการประกนัภยั

ขา้วนาปี 
 
 

 
แนวทางสนับสนุนการตัดสินใจท าประกนัภัยข้าวนาปี 

• มีแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี  

• สามารถน าไปยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ 

• สามารถน าไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรกบั ธ.ก.ส. ได ้ 

• การแถมประกนัอุบติัเหตุ 

 

 

แผนภูมิที ่2 กรอบแนวคิดการวจิยั 


