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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้ว  
นาปีของเกษตรกรและศึกษาแนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบล
โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Analysis) เพื่ออธิบายใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี
ของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  
4.1 บริบทของต าบลโป่งน า้ร้อน  

ต าบลโป่งน ้ า ร้อน  เ ดิม เ ป็น ส่วนหน่ึงของต าบลม่ อน ป่ิน  โดยแยกออกมา เ ป็น                 

ต  าบลโป่งน ้ าร้อน เม่ือ พ.ศ. 2534 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน (องค์การบริหารส่วน  

ต าบลโป่งน ้าร้อน, 2555)  

 

4.1.1 ขนาดและทีต่ั้ง 

ต าบลโป่งน ้าร้อนตั้งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ห่างจาก
ตวัอ าเภอฝาง ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น ตั้งอยูเ่หนือ
ระดบัน ้าทะเล 475 เมตร มีเน้ือท่ี ประมาณ 69,062.50 ไร่ หรือ ประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร  

 
4.1.2 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และต าบลแม่สาว อ า เภอแม่อาย       

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลม่อนป่ิน และต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.1.3 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2554 มีประชากรทั้งส้ิน 5,668 คน เป็นชาย 2,814 คน หญิง 2,854 
คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 51.29 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,022 ครัวเรือน 
ครัวเรือนเกษตรกร 676 ครัวเรือน (ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

หมู่ที ่ บ้าน 
ครัวเรือน 

ทั้งหมด 

คัวเรือน 

เกษตรกร 

จ านวนประชากร 

ชาย หญงิ 
รวม

ทั้งหมด 

1 หนองพนงั 133 78 217 223 440 

2 บา้นดอน 252 91 370 366 736 
3 หวัฝาย 584 107 810 796 1,606 
4 ท่าหดั 196 102 295 320 615 
5 ตน้ผึ้ง 335 117 435 434 869 
6 เปียงกอก 321 85 441 461 902 
7 ตน้ผึ้งใหม ่ 210 96 246 254 500 

รวม 2,022 676 2,814 2,854 5,668 
(ท่ีมา : แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบล อบต.โป่งน ้าร้อน ปี 2556 - 2558) 

 
4.1.4 ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนอยู่โดยรอบ มีพื้นท่ีราบมีจ านวนน้อย พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเกษตรจะเป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา มีล าน ้ าแม่ใจ ไหลผา่นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบล 
นอกจากน้ียงัมีล าห้วยเล็กๆ อยู่หลายสาย ได้แก่ ห้วยผึ้ง ห้วยสางขา้ว แต่ล าห้วยเหล่าน้ีจะมีน ้ าใช้
เฉพาะในฤดูฝน  

 
4.1.5 ลกัษณะภูมิอากาศ 
ต าบลโป่งน ้ าร้อน มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช่ืน ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากมรสุม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว (ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเยน็) และลมมรสุมตะวนัตกเฉียง

ใตใ้นช่วงฤดูฝน (ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน) แบ่งไดเ้ป็น 3 ฤดู คือ  
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ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อากาศจะค่อนขา้งร้อน อุณหภูมิสูงสุดอยู่

ท่ี 35-37 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี

ประมาณ 1.4-7 มิลลิเมตร  

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพนัธ์ อากาศหนาว ถึง หนาวจดั อุณหภูมิ
สูงเฉล่ียประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส มีหมอกมากในตอนเชา้  

 
4.1.6 พืน้ทีป่่า 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี ทางราชการได้

ด าเนินการจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก ชาวบา้นเรียกกนั ว่า “อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง” 
หรือ “วนอุทยานบ่อน ้ าร้อนฝาง” มียอดเขาสูง 2,285 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล สูงอนัดบัท่ี 2 ของ
ประเทศ มีพื้นท่ีประมาณ 327,500 ไร่ ครอบคลุมอ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
4.1.7 การใช้ทีด่ิน 

 ประชากรส่วนใหญ่ใชท่ี้ดินท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มล าน ้ าแม่ใจ และล าน ้ ามาว ปลูกขา้วและพืช
ต่างๆ ไดแ้ก่ หอมหวัใหญ่ กระเทียม พริก หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวขา้ว ส่วนการปลูกผลไมแ้ละพืชไร่จะ
ใชพ้ื้นท่ีราบเชิงเขาเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก 

 
4.1.8 พืน้ทีส่ภาพการถือครอง  

 หมู่บา้นในเขตต าบลโป่งน ้ าร้อนทั้ง 7 หมู่บา้นอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ า
ร้อน แต่เละหมู่บา้นมีพื้นท่ีการถือครอง ดงัน้ี 
 หมู่ท่ี 1 บา้นหนองพนงั พื้นท่ีประมาณ 1,900      ไร่ หรือ 3.04 ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ท่ี 2 บา้นบา้นดอน พื้นท่ีประมาณ 1,293   ไร่ หรือ 2.07 ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ท่ี 3 บา้นหวัฝาย พื้นท่ีประมาณ 8,031. 25 ไร่ หรือ 12.85 ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ท่ี 4 บา้นท่าหดั พื้นท่ีประมาณ 2,500   ไร่ หรือ 4.00 ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ท่ี 5 บา้นตน้ผึ้ง พื้นท่ีประมาณ 12,689.33 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร    
 หมู่ท่ี 6 บา้นเปียงกอก พื้นท่ีประมาณ 17, 275    ไร่ หรือ 27.64 ตารางกิโลเมตร 
 หมู่ท่ี 7 บา้นตน้ผึ้งใหม่ พื้นท่ีประมาณ 25,375.17 ไร่ หรือ 40.90 ตารางกิโลเมตร 
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4.1.9 พชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญ 

 คือ พืชท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติ มีลกัษณะเด่นทางการคา้ สามารถน าไปบริโภคโดย
เป็นอาหารท่ีให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลงังานของมนุษยแ์ละสัตว ์อีกทั้งสามารถสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได ้ 

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีปลูกมาก 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ อนัดบั 1 คือ ส้มเขียวหวาน มีพื้นท่ีปลูก 2,583 ไร่ รองลงมาอนัดบั 2 คือ ขา้วนาปี 
มีพื้นท่ีปลูก 2,051 ไร่ และอนัดบั 3 คือ หอมหวัใหญ่ 1,996 ไร่ (ตาราง 3) 

 
ตาราง 3 พชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญ 

ช่ือพชื 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก.) 
ราคา 
(บาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขา้วนาปี 2,051 700 5.5 7.89 
หอมหวัใหญ่ 1,996 7,000 5.0 69.86 
กระเทียม 153 3,000 6.8 3.12 
พริก 1,720 800 9 12.38 
ล้ินจ่ี 1,492 1,000 10 14.92 
ล าไย 229 2,500 3.5 2.00 
ส้มเขียวหวาน 2,583 5,375 15 208.25 

(ท่ีมา : แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบล อบต.โป่งน ้าร้อน ปี 2556 - 2558) 
 

4.1.10 กระบวนการผลติข้าวนาปี 

 1) พนัธ์ุขา้ว เกษตรกรนิยมใชพ้นัธ์ุท่ีทางราชการส่งเสริมและพนัธ์ุพื้นเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นขา้วเหนียว คือ พนัธ์ุสันป่าตอง และพนัธ์ุอั้งยี่ (เป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง อายุการเก็บเก่ียวสั้นและ
ใหผ้ลผลิตสูง) 
 2) การเตรียมดิน เกษตรกรใชร้ถไถนาเดินตามในการเตรียมดิน 

 3) การใชปุ๋้ย เกษตรกรนิยมใชปุ๋้ยเคมี สูตร 16–20–0 ใส่ในระยะหลงัปักด า 7–10 วนั อตัรา 
20–25 กิโลกรัม/ไร่ สูตร 46–0–0 ใส่ในช่วงขา้วตั้งทอ้ง ในอตัรา 10–20 กิโลกรัม/ไร่ 
 4) การใช้สารเคมี เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีควบคุมวชัพืชหลงัจากปลูกการแล้ว 1–7 วนั 
และใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงเม่ือพบการระบาด 
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 5) การปลูก ปลูกโดยการปักด า ซ่ึงระยะปลูกจะอยู่ระหว่าง 25 × 25 เซนติเมตร และ         
30 × 30 เซนติเมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

6) การก าจดัวชัพืช เกษตรกรนิยมใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืช โดยควบคุมวชัพืชหลงัจาก
การปลูกแลว้ 1–7 วนั 

 7) การเก็บเก่ียว ใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว ไม่นิยมใช้เคร่ืองเก็บเก่ียวข้าว เพราะ 
เกษตรกรตอ้งการฟางขา้วเพื่อคลุมแปลงกระเทียมและหอมหวัใหญ่ 
 8) การนวด ใชแ้รงงานคนในการนวด โดยการจา้งแรงงานคน ค่าจา้งวนัละ 120 บาท 

 
 4.1.11 ต้นทุนการผลติข้าวนาปี ปี พ.ศ. 2555 

การปลูกข้าวนาปีมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ รวม 3,270 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีต่อ
กิโลกรัม รวม 4.54 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 3,120 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ตน้ทุนคงท่ี 150 บาท ความสามารถในการผลิตจากการท านาปีเฉล่ีย 720 กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง 4) 

 
ตาราง 4 ต้นทุนการผลติข้าวนาปี ปี พ.ศ. 2555 

รายการ 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

ต้นทุนผนัแปร 
 

 1. ค่าแรงงาน 
 

     ค่าเตรียมดินแปลงกลา้ 450 
     ถอนตน้กลา้ 340 

     ค่าปลูก, ปลูกซ่อม 400 
     ดูแลรักษา 250 

     เก็บเก่ียว 400 
2. ค่าวสัดุ 

 
     ค่าเมล็ดพนัธ์ุ 150 
     ค่าปุ๋ย 450 
     ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 400 
     ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100 
     ค่าอุปกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ 80 
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ตาราง 4 ต้นทุนการผลติข้าวนาปี ปี พ.ศ. 2555 (ต่อ) 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
     ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 100 
ต้นทุนคงที ่

 
     ค่าเช่าท่ีดิน 100 

   ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 50 

ต้นทุนการผลติต่อไร่ 3,270 

ต้นทุนต่อกโิลกรัม 4.54 

ผลผลติเฉลีย่กโิลกรัมต่อไร่ 720 
(ท่ีมา : แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบล อบต.โป่งน ้าร้อน ปี 2556 - 2558) 
 

4.1.12 ภาระหนีสิ้น  
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีมีภาระหน้ีสินไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลายสาเหตุ เช่น กูย้ืมเงิน

มาเพื่อลงทุนท านาขา้ว กู้ยืมมาเพื่อซ้ือท่ีดิน กู้ยืมมาเพื่อปลูกบา้นหรือซ้ือบา้น กู้ยืมเงินมาเพื่อซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ กูย้มืเงินมาเพื่อส่งบุตรหลานเล่าเรียน เป็นตน้  

 
4.1.13 แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร เกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน ได้รับสินเช่ือเพื่อ

การเกษตรมาจาก 

  1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
2) กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) สหกรณ์เพื่อเกษตรกร 
4) เอกชน 

  
4.1.13 ความเส่ียงภัย 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความเส่ียงภยัจากน ้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เน่ืองจากมีล าน ้ าแม่
ใจไหลผ่าน หรืออยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัล าน ้ าแม่ใจ ซ่ึงไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก 
เน่ืองจากลกัษณะของพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนอยูโ่ดยรอบ หากเกิดภยัน ้ าป่า
ไหลหลากจะเขา้ท่วมพื้นท่ีอยา่งรวดเร็ว  
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4.1.14 ภัยธรรมชาติ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั พื้นท่ีต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เกษตรกรตอ้ง
ประสบกับภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น พายุลูกเห็บ ฤดูแล้งขาดแคลนน ้ าในการท า
การเกษตร อุทกภยั น ้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นตน้ และเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2551 ได้
เกิดฝนตกหนกัในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง โดยน ้ าป่าไดไ้หลหลากเขา้ท่วมบา้นเรือนราษฎรในพื้นท่ีบา้น
ตน้ผึ้ง หมู่ท่ี 5 และบา้นเปียงกอก หมู่ 6 ต.โป่งน ้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และอีกหลายหมู่บา้นท่ีอยู่
ติดกบัล าน ้าแม่ใจ (มติชน ออนไลน์, 2551)  

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2553  หลงัจากท่ีฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลา 2 วนั บริเวณลานกางเต็นท์
ก่ิวลม ดอยผา้ห่มปก ซ่ึงเป็นตน้น ้ าแม่ใจ ปริมาณน ้ าฝนวดัไดต้ั้งแต่ 8.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวนั
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 มีปริมาณน ้ าฝนสะสม 135 มิลลิเมตร ส่งผลให้น ้ าไหลเขา้ท่วมบา้นเรือน
ราษฎร และพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีติดกบัล าน ้าแม่ใจในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
(ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่, 2553) 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2554 พื้นท่ีต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ประสบอุทกภยั
น ้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เน่ืองจากฝนตกหนัก ส่งผลท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 350 ครัวเรือน สถานท่ีราชการพงัเสียหาย และพื้นท่ีการเกษตรเสียหายอยา่งหนกั ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีนาขา้ว 1,250 ไร่ ของเกษตรกรจ านวน 37 ราย จ าแนกออกเป็น 4 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ท่ี 1 บา้น
หนองพนงัจ านวน 1 ราย หมู่ท่ี 2 บา้นดอนจ านวน 13 ราย หมู่ท่ี 5 บา้นตน้ผึ้งจ  านวน 3 ราย และหมู่
ท่ี 6 บา้นเปียงกอกจ านวน 20 ราย ดงัตาราง 5 (เชียงใหม่นิวส์ ออนไลน์, 2554) 

และวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 ระดบัล าน ้ าแม่ใจสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีทาง
การเกษตรเสียหายแต่ไม่มากเท่าเหตุการณ์อุทกภยัน ้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเม่ือวนัท่ี       
23 กนัยายน 2554  และชาวบา้นท่ีเคยประสบภยัน ้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในปีท่ีผา่นมา เกรง
ว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ ้ ารอย จึงไดเ้ตรียมการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการเก็บขา้ว
ของส าคญัข้ึนสู่ท่ีสูง อพยพเด็กและคนชราไปยงัท่ีปลอดภยั ชาวบา้นบางส่วนผลดัเปล่ียนเวรเฝ้าดู
สถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีการเปิดสัญญาณเตือนภยัให้ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีเตรียมพร้อม
อยูต่ลอดเวลา (ส านกัข่าว ไอ.เอน็.เอน็. จ  ากดั, 2555) 
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ตาราง 5 สรุปความเสียหายจากการเกดิภัยพบิัติ อุทกภัย ปี 2554 ในพืน้ทีต่ าบลโป่งน า้ร้อน 

ความเสียหายจากการส ารวจ การช่วยเหลือเป็นเงินสด 

หมู่ที ่

ด้านพชื (ไร่) ด้านพชื 
ด้าน 

ปศุสัตว์ 
ด้าน
ประมง 

รวม  
3 ด้าน 

ข้าว พชืไร่ 
พชืสวน
และ
อืน่ๆ 

รวม 

วงเงนิ 
(บาท) 

เกษตรกร 
(ราย) 

วงเงนิ 
(บาท) 

เกษตรกร 
(ราย) 

วงเงนิ 
(บาท) 

เกษตรกร 
(ราย) 

วงเงนิ 
(บาท) 

เกษตรกร 
(ราย) 

รวมหมู่ 1 2.00 0.00 0.00 2.00 
4,444.00 0.00 0.00 4,444.00 

1 0 0 1 

รวมหมู่ 2 34.50 0.00 0.00 34.50 
76,659.00 0.00 0.00 76,659.00 

13 0 0 13 

รวมหมู่ 5 4.75 0.00 0.00 4.75 
10,554.50 0.00 0.00 10,554.50 

3 0 0 3 

รวมหมู่ 6 47.25 0.00 0.00 47.25 
104,989.50 0.00 0.00 104,989.50 

20 0 0 20 

รวม 88. 50 0.00 0.00 88. 50 
196,647.00 0.00 0.00 196,647.00 

37 0 0 37 

(ท่ีมา : แบบค าขอจดัสรรงบประมาณสรุประดบัต าบลจาก กษ.02 ส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่) 

 
4.1.15 การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรเมื่อเกดิภัยพบิัติ ปี 2554 กรณพีเิศษ 
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยึดหลกัเกณฑ์และอตัราการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัปี 

2554 กรณีพิเศษ (ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ส านกังบประมาณเสนอ
ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
เร่ือง การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ปี 2554 กรณีพิเศษ) ดงัน้ี ดา้นพืช ให้ช่วยเหลือร้อยละ 100 ของ
พื้นท่ีท่ีเสียหายในอตัรา ดงัน้ี พืชไร่ ช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 3,150 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ ช่วยเหลือ
ในอตัราไร่ละ 5,098 บาท และขา้ว ช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 2,222 บาท  

โดยการประมาณการกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัคิดจากตน้ทุนการ
ผลิตขา้วนาปีดงัน้ี ปี 2553 ตน้ทุนรวมต่อไร่ 3,815.05 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 55 ตน้ทุนรวมต่อไร่
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เท่ากบั 4,040.51 บาท และปี 2554 ตน้ทุนรวมต่อไร่ 2,098.28 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 55 ตน้ทุน
รวมต่อไร่เท่ากบั 2,222.28 บาท เฉล่ียทั้งประเทศ ดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 ประมาณการกรอบวงเงินช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554  

รายการ 
ข้าว 

ปี 2553 ปี 2554 
1. ตน้ทุนผนัแปร 3,225.43 3,422.14 
 1.1  ค่าแรงงาน 1,664.25 1,761.63 
      เตรียมดิน 582.17 589.81 
           เตรียมพนัธ์ุและปลูก 194.89 217.3743 
      ดูแลรักษา 285.93 347.61 
      เก็บเก่ียว 601.26 606.84 
1.2 ค่าวสัดุ 1,444.60 1,548.78 
      ค่าพนัธ์ุ 454 508.14 
      ค่าปุ๋ย 679.37 710.02 
      ค่ายาปราบศตัรูพืชและวชัพืช 70.52 89.06 
      ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 221.53 222.16 
      ค่าวสัดุการเกษตรและส้ินเปลือง 14.16 14.29 
     ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 5.02 5.11 
1.3 ดอกเบ้ียเงินลงทุน 116.58 111.73 

2. ตน้ทุนคงท่ี 589.62 618.37 
     ค่าเช่าท่ีดิน 580.88 609.5 
   ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 7.34 7.37 
   ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1.4 1.5 
   ค่าเฉล่ียตน้ทุนการผลิตใหผ้ลผลิต - - 
ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,815.05 4,040.51 

ร้อยละ 55 ต้นทุนรวมต่อไร่ 2,098.28 2,222.28 
(ท่ีมา : การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัดา้นการเกษตรปี 2554 กรณีพิเศษ ส านกังานเกษตรอ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่) 
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4.2 คุณลกัษณะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในต าบลโป่งน า้ร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

4.2.1  เพศ 
ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีมากกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.66 

และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 22.34 (ตาราง 7) 
 
ตาราง 7 เพศ         n = 188 

เพศ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญงิ 

146 
42 

77.66 
22.34 

รวม 188 100.00 

 
4.2.2  อายุ  
ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 49-62 ปี คิดเป็นร้อยละ 

39.36 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 35-48 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.38 และมีอายุระหวา่ง 63-76 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.62 ตามล าดบั (ตาราง 8) 
 
ตาราง 8 อายุ         n = 188 

อายุ (ปี) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
21-34 
35-48 
49-62 

63-76 
77-90 

8 
59 
74 
35 
12 

4.26 
31.38 
39.36 
18.62 
6.38 

รวม 188 100.00 

 
อายุต ่าสุด 21 ปี   อายุเฉลีย่ 56 ปี 
อายุสูงสุด 89 ปี  
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4.2.3 ระดับการศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวนาปีมากกว่าคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดับชั้ น

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.98 รองลงมาจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 27.66 และ
ไม่ไดเ้รียนหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 14.36 (ตารางท่ี 7) จากขอ้มูลดงักล่าวจะสังเกตเห็นว่า ระดบั
การศึกษาของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับชั้ น
ประถมศึกษา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีอยู่ในระดับท่ีน้อยมาก อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
ตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี (ตาราง 9) 
 
ตาราง 9 ระดับการศึกษา        n = 188 

ระดับการศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 

27 
109 
52 

14.36 
57.98 
27.66 

รวม 188 100.00 

 
4.2.4 สถานภาพสมรส 
ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีมากกวา่ก่ึงหน่ึงมีสถานภาพสมรสร้อยละ 95.75 

และโสด ร้อยละ 4.25 (ตาราง 10) 
  
ตาราง 10 สถานภาพสมรส       n = 188 

สถานภาพ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 

8 

180 
4.25 

95.75 

รวม 188 100.00 
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4.2.5 รายได้ 
 ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีส่วนใหญ่มีรายได ้9,500-54,600 บาท/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 45.22 รอลงมามีรายได ้54,601-99,700 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 33.51 และมีรายได ้ 99,701-
144,800 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 14.36 (ตาราง 11) 
 
ตาราง 11 รายได้         n = 188 

รายได้/ปี (บาท) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
9,500-54,600 

54,601-99,700 
99,701-144,800 

144,801-189,900 
189,901-235,000 

85 
63  

27 
11 
2 

45.22 
33.51 
14.36 
5.85 

1.06 

รวม 188 100.00 

 
รายได้ต ่าสุด   9,500 บาท/ปี  รายได้เฉลีย่   55,759.57 บาท/ปี 
รายได้สูงสุด   235,000 บาท/ปี 

 
4.2.6 พืน้ทีถ่ือครอง 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ลูกขา้วนาปีส่วนใหญ่มีพื้นท่ีถือครองทั้งหมด 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
56.38 รอลงมามีพื้นท่ีถือครอง 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.38และมีพื้นท่ีถือครอง 10-15 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9.58 ตามล าดบั (ตาราง 12) 
 
ตาราง 12 พืน้ทีถ่ือครอง        n = 188 

พืน้ที ่(ไร่) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5 

6-10 
10-15 

106 
59 
18 

56.38 
31.38 
9.58 
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ตาราง 12 พืน้ทีถ่ือครอง (ต่อ) 

พืน้ที ่(ไร่) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

16-20 
21-25 

3 
2 

1.60 
1.06 

รวม 188 100.00 

 
จ านวนพืน้ทีถ่ือครองต ่าสุด     1 ไร่ จ านวนพืน้ทีถ่ือครองเฉลีย่  5.86 ไร่ 
จ านวนพืน้ทีถ่ือครองสูงสุด     24 ไร่  
 
 4.2.7 จ านวนพืน้ที่ท านาปี 

 ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท านาปี 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
56.92 รองลงมามีพื้นท่ีท านาปี 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.38 และมีพื้นท่ีท านาปี 10-15 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 9.57 ตามล าดบั (ตาราง 13) 
 
ตาราง 13 จ านวนพืน้ทีท่ านาปี       n = 188 

พืน้ที ่(ไร่) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-5 
6-10 

10-15 
16-20 
21-25 

106 
59 
18 
3 
2 

56.38 
31.38 
9.58 
1.60 
1.06 

รวม 188 100.00 

 
จ านวนพืน้ที่ท านาปีต ่าสุด     1 ไร่ จ านวนพืน้ที่ท านาปีเฉลีย่  5.86 ไร่ 
จ านวนพืน้ที่ท านาปีสูงสุด     24 ไร่ 
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4.2.8 ความเส่ียงภัยของพืน้ทีท่ีท่ าการเพาะปลูกข้าวนาปี 

เกษตรกรท่ีเคยประสบภยั 37 คน ระบุว่า พื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกขา้วนาปีของตนอยู่ใน
พื้นท่ีเส่ียงภยั เน่ืองจากอยู่ติดกบัล าน ้ าแม่ใจ หรืออยู่ใกลก้บัล าน ้ าแม่ใจมาก เม่ือเกิดอุทกภยั น ้ าป่า
ไหลหลากจึงเขา้ท่วมอย่างรวดเร็วและไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั แต่เกษตรกรท่ีไม่เคยประสบ
ภยั 151 คน ระบุวา่ พื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกขา้วนาปีของตนอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยันอ้ย เน่ืองจากไม่ได้
อยูติ่ดกบัล าน ้าแม่ใจ และไม่ใช่ทางน ้าไหลผา่น แต่ก็แสดงความคิดเห็นทิ้งทา้ยไวว้า่ อนาคตก็อาจจะ
เป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัมากข้ึนก็เป็นได ้หากมีการเปล่ียนทิศทางการไหลของน ้าซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติท่ี
เกิดจากการทบัถมของดินตะกอน และเกิดจากการกดัเซาะตล่ิง 

 
4.2.9 การได้รับความเสียหายจากภัยพบิัติ  
ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีจ านวน 188 คน เป็นผูเ้คยไดรั้บความเสียหายจาก

ภยัพิบติัจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 และไม่เคยได้รับความเสียหายจากภยัพิบติัแต่อยู่ใน
พื้นท่ีเส่ียงภัยจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 80.32 (ตาราง 14) โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน เป็นเงินช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 2,222 บาท ดงัตาราง 5  

 
ตาราง 14 การได้รับความเสียหายจากภัยพบิัติ     n = 188 

การได้รับความเสียหายจากภัยพบิัติ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 
เคย 

151 

37 
80.32 
19.62 

รวม 188 100.00 

 
4.2.10 การได้รับความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน  

 ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปีท่ีประสบภยัพิบติัได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

4.2.11 รูปแบบของความช่วยเหลอื 

 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและ
เมล็ดพนัธ์ุพืชจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 4.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกนัภัยข้าวนาปี 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีพบวา่ 
  

4.3.1 ด้านข้อมูลทัว่ไป 
4.3.1.1 การรับทราบเร่ืองโครงการการประกนัภัยข้าวนาปีของเกษตรกร 
ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีไม่ทราบว่ามีโครงการการประกนัภยัขา้ว 

นาปี คิดเป็นร้อยละ 82.45 และทราบวา่มีโครงการการประกนัภยัขา้วนาปี คิดเป็นร้อยละ 17.55  
4.3.1.2 การท าประกนัภัยข้าวนาปีในหมู่บ้านของท่าน 

ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีทั้งหมดไม่เคยท าประกนัภยัขา้วนาปีเลย  
คิดเป็นร้อยละ 100  
 

4.3.2 ด้านความรู้เกีย่วกบัโครงการการประกนัภัยข้าวนาปี 
4.3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยข้าวนาปี และความ

เหมาะสม 

 เกษตรกรทุกคนไม่ทราบจ านวนอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปี เน่ืองจาก
ไม่เคยเขา้ท าประกนัภยัขา้วนาปีแต่เม่ือไดท้ราบรายละเอียดจากผูท้  าการสัมภาษณ์แลว้ เกษตรกรทั้ง
ท่ีเคยประสบภยั 27 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 94 คน แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ อตัรา
เงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปีเหมาะสม โดยใหเ้หตุผลประกอบ ดงัน้ี 

1) เม่ือเทียบกบัอตัราการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี กบัเงินชดเชยท่ีจะไดรั้บก็ถือว่า
อยูใ่นอตัราส่วนท่ีพอดีสมเหตุสมผล  

2) การไดรั้บเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปีไดม้ากกว่าเงินค่าเบ้ียประกนัภยัท่ี
ตอ้งจ่ายไป และอยา่งนอ้ยก็ไม่ตอ้งจ่ายเองทั้งหมดหากเกิดภยัพิบติั 
 และเกษตรกรบางส่วนทั้งท่ีเคยประสบภยั 10 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 57 คน 
แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัว่า อตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปีไม่เหมาะสม โดยให้
เหตุผลประกอบ ดงัน้ี 

1) ควรเพิ่มอตัราเงินชดเชยใหม้ากกวา่น้ี โดยเฉพาะในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 ของวนัเร่ิม
เพาะปลูกถึงวนัท่ี 60 จะไดรั้บค่าชดเชยในอตัรา 606 บาทต่อไร่ ซ่ึงไม่เพียงพอในการลงทุนท านา
ใหม่หากเกิดภยัพิบติัข้ึน 

2) ควรก าหนดอตัราเงินชดเชยให้เท่ากนัหมด ไม่ควรแบ่งเป็นช่วงเวลาในการจ่ายเงิน
ชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปี  
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3) ควรเพิ่มใหเ้ท่ากบัตน้ทุนในการผลิตก็จะเป็นการดี  
 ทั้งน้ีเกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยจากบริษทัอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติท่ีคุม้ครอง 
ได้แก่ อุทกภยั ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอคัคีภยั (ไม่รวมภยัโรคระบาดและ
ศตัรูพืช) โดยจ าแนกออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1) หากเกิดความเสียหายในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ของวนัเร่ิมเพาะปลูกถึงวนัท่ี 60 จะ

ไดรั้บค่าชดเชยในอตัรา 606 บาทต่อไร่ และส้ินสุดการคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2) หากเกิดความเสียหายในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 61 นบัจากวนัเร่ิมเพาะปลูกจนถึงวนัสุดทา้ย
ท่ีตน้ขา้วนาปียงัคงยืนตน้อยูใ่นแปลงเพาะปลูกก่อนการเก็บเก่ียว จะไดรั้บค่าชดเชยในอตัรา 1,400 
บาทต่อไร่  

 
4.3.2.2 ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาการได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย และความ

เหมาะสม 

 เกษตรกรทุกคนไม่ทราบรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยจาก
บริษทัประกนัภยัเลย แต่เม่ือได้ทราบรายละเอียดจากผูท้  าการสัมภาษณ์แล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่ 
เกษตรกรทั้งท่ีเคยประสบภยั 22 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 131 คน แสดงความเห็นไม่แตกต่าง
กนัวา่ ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยไม่เหมาะสม โดยใหเ้หตุผลประกอบ ดงัน้ี  

1) การด าเนินการล่าช้าเกินไป หากเร็วกวา่น้ีจะไดน้ าเงินมาท าทุนเพื่อท านาคร้ังใหม่
ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน   

2) ควรมีการปรับกระบวนการท างานใหร้วดเร็วกวา่น้ี เช่น ปรับลดขั้นตอนการท างาน 
หรือแบ่งคณะท างานออกเป็นหลายๆส่วน เพื่อใหง้านด าเนินการไดเ้ร็วข้ึน 
 และเกษตรกรทั้งท่ีเคยประสบภยั 15 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 20 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัว่า ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัขา้วนาปีเหมาะสม 
โดยใหเ้หตุผลประกอบ ดงัน้ี  

1) เกษตรกรเขา้ใจการด าเนินการว่า จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

2) เพื่อมิใหเ้กิดความผดิพลาดการตกหล่นจากการส ารวจพื้นท่ี  
 ทั้งน้ีผูรั้บประกนัภยัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการภายใน 
15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบประมวล
รวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ 02) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความ
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ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และแบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว (ทพศ.1) 
จาก ธ.ก.ส. ในฐานะผูบ้ริหารโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 
 
ตาราง ความรู้และความเหมาะสมเกีย่วกบัโครงการการประกนัภัยข้าวนาปี         n = 188 

ประเด็นความเหมาะสม 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. อตัราเงินชดเชยจากการประกนัภัยข้าวนาปี  

 ไม่มีความรู้เก่ียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปี 

 อตัราเงินชดเชยอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม 

 อตัราเงินชดเชยอยูใ่นอตัราท่ีไม่เหมาะสม 

 
188 
121 
67 

 
100 

64.36 
35.64 

2. ระยะเวลาการได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภัย  
 ไม่มีความรู้เก่ียวกับระยะเวลาการได้รับเงินชดเชยจากบริษัท 

ประกนัภยั 
 ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยอยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยอยูใ่นระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม 

 
188 

 
153 

35 

 
100 

 
81.38 
18.62 

 
4.3.3 ด้านทศันะของเกษตรกรต่อการประกนัภัยข้าวนาปี 

4.3.3.1 ทศันะของเกษตรกรต่อความส าคัญของการประกนัภัยข้าวนาปี 

เกษตรกรทั้งท่ีเคยประสบภยั 37 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 36 คน แสดงความเห็น
ไม่แตกต่างกนัวา่ การประกนัภยัขา้วนาปีมีความส าคญั โดยมีการใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี 

1) สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหาย โดยไดรั้บเงินชดเชย เม่ือ
ไดรั้บความเสียหายจากภยัต่างๆตามท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นการท าประกนัภยัขา้วนาปี  

2) เป็นการบริหารความเส่ียงภยัวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของเกษตรกรไปสู่
บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน  

3) เป็นการสร้างความมัน่คงทางการเงิน เพราะเป็นวิธีท่ีท าให้สามารถลดภาระ
ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ  

เกษตรกรท่ีไม่เคยประสบภยั 115 คน แสดงความเห็นวา่ การประกนัภยัขา้วนาปีไม่มี
ความส าคญั โดยมีการใหเ้หตุผลประกอบวา่  

1) เม่ือเกิดภยัพิบติั รัฐบาลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบไดเ้ขา้ช่วยเหลือเยียวยา
ผูป้ระสบภยัอยูแ่ลว้  



51 

 

2) พื้นท่ีนามีความเส่ียงภยัน ้าท่วมนอ้ย (ตาราง 16) 
 
4.3.3.2 ทศันะของเกษตรกรต่ออตัราค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี 

เกษตรกรท่ีเคยประสบภยั 27 คน และเกษตรกรท่ีไม่เคยประสบภยั 39 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัว่า อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีไม่สูงเกินไป ซ่ึงอยู่ในอตัราท่ีสามารถ
จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัได ้ 

ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีเคยประสบภยั 10 คน และเกษตรกรท่ีไม่เคยประสบภยั 112 คน 

แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีสูงเกินไป โดยควรอยูใ่นอตัราการ
จ่ายเบ้ียประกนัภยัท่ีเกษตรกรตอ้งจ่ายดงัน้ี 

1) อตัรา 30 บาท/ไร่ (37 คน) 
2) อตัรา 35 บาท/ไร่ (30 คน) 
3) อตัรา 40 บาท/ไร่ (29 คน) 
4) อตัรา 50 บาท/ไร่ (26 คน)  
ทั้งน้ีอัตราเบ้ียประกันภัยก าหนดไว ้120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อตัราเบ้ียประกนัภยัสุทธิเท่ากบั 129.47 บาทต่อไร่ เท่ากบัการด าเนินโครงการฯ ใน
ปีท่ีผ่านมา วงเงินความคุม้ครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก ส าหรับภยัธรรมชาติ
ทั้งหมด 6 ภยั ไดแ้ก่ อุทกภยั ฝนทิ้งช่วง ลมพาย ุอากาศหนาว ลูกเห็บ และอคัคีภยั (ตาราง 16)  

 
4.3.3.3 ทศันะของเกษตรกรต่อการจ่ายเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปีของการท าประกันภัย 
เกษตรกรท่ีเคยประสบภยั 27 คน และเกษตรกรท่ีไม่เคยประสบภยั 39 คน แสดง

ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สามารถจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีของการท าประกนัภยัได ้โดยมีการ
ใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี 

1) ภาระหน้ีสินนอ้ย  
2) รายจ่ายต่างๆในครอบครัวต ่า 
3) มีรายไดเ้พิ่มจากอาชีพเสริม 

ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีเคยประสบภยั 10 คน และเกษตรกรท่ีไม่เคยประสบภยั 112 คน 

แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัว่า ไม่สามารถจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีของการท าประกนัภยัได ้

โดยมีการใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี 

1) ภาระหน้ีสินมาก 

2) รายจ่ายต่างๆในครอบครัวสูง (ตาราง 16) 
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4.3.3.4 ทศันะของเกษตรกรต่อภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบีย้ประกันภัย

ข้าวนาปี 

เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 10 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 112 คน 
แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัว่า หากต้องจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัข้าวนาปี จะส่งผลกระทบอย่าง
แน่นอนเน่ืองจากมีภาระหนา้ท่ีต่างๆท่ีตอ้งรับผดิชอบมาก โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี 

1) ภาระหน้ีสินจากการลงทุนท านาขา้ว  
2) ภาระหน้ีสินจากการซ้ือสังหาริมทรัพย์ ได้แก่  เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
3) ภาระหน้ีสินจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน และบา้น 
4) ภาระในการเล้ียงดูครอบครัว  
5) ภาระในการส่งบุตรหลานเล่าเรียน  

อยา่งไรก็ตามยงัมีเกษตรกรบางส่วนเกษตรกรทั้งท่ีเคยประสบภยั 27 คน และทั้งท่ีไม่เคย
ประสบภยั 39 คน แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ภาระหน้ีสินจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่า
เบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี 

1) คุม้ค่าท่ีท า เพราะคิดวา่ถึงนาจะล่มจากภยัพิบติัก็ยงัพอมีทุนท าใหม่  
2) ท าแลว้สบายใจ เพราะมีบริษทัประกนัภยัขา้วนาปีเขา้มาโอนรับความเส่ียงภยัจาก

ภยัพิบติัหากเกิดข้ึน 

3) ท าแล้ว เม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึนจะได้ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนตามมา
ภายหลงั (ตาราง 16) 
 

4.3.3.5 ทศันะของเกษตรกรต่อความเช่ือมั่นในระบบประกนัภัยข้าวนาปี 

เกษตรกรมีความเช่ือมัน่ในระบบประกนัภยัขา้วนาปี เน่ืองดว้ยมีตวักลางคือ ธ.ก.ส. 
เป็นผูบ้ริหารโครงการ โดยเป็นตวักลางระหวา่งเกษตรกรผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัผูรั้บประกนัภยั 
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ (ตาราง 16) 
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ตาราง 16 ทศันะของเกษตรกรต่อการประกนัภัยข้าวนาปี    n = 188 

ประเด็นทัศนะของเกษตรกร 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความส าคัญของการประกันภัยข้าวนาปี 

 เห็นความส าคญัของการประกนัภยัขา้วนาปี 

 ไม่เห็นความส าคญัของการประกนัภยัขา้วนาปี 

 
73 

115 

 
38.83 
62.17 

2. อตัราค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี 

 อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีมีอตัราการจ่ายเงินท่ีไม่สูงเกินไป 

 อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีมีอตัราการจ่ายเงินท่ีสูงเกินไป 

 
66 

122 

 
35.11 
64.89 

3. การจ่ายเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี 

 สามารถจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีได ้
 ไม่สามารถจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีได ้

 
66 

122 

 
35.11 
64.89 

4. ภาระหนีสิ้นส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี 

 ภาระหน้ีสินส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 
 ภาระหน้ีสินไมส่่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 

 
122 
66 

 
64.89 
35.11 

5. ความเช่ือมั่นในระบบประกนัภัยข้าวนาปี 

 เช่ือมัน่ในระบบประกนัภยัขา้วนาปี 
 

188 
 

100 
 

4.4 ข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางสนับสนุนการท าประกนัภัยข้าวนาปี 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปี พบวา่ 
4.4.1 หากมีแหล่งเงินทุนให้กู้ยมื เพือ่ใช้ในการจ่ายค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 27 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 99 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  

1) ไม่มีเงินกอ้นท่ีจะไปช าระค่าเบ้ียประกนั จึงเป็นการดีหากมีแหล่งเงินทุนให้กูย้ืม เพื่อใช้
ในการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 

2) หากแหล่งเงินทุนให้กูย้ืมปลอดดอกเบ้ีย จะไดไ้ม่เป็นภาระมาก เพราะสามารถผอ่นจ่าย
เป็นงวดได ้ 

และเกษตรกรบางส่วนทั้งท่ีเคยประสบภยั 10 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 52 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ไม่สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  
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1) ถึงมีแหล่งเงินทุนให้กูย้ืม เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี อยา่งไรก็ตอ้งน า
เงินมาช าระคืนอยูดี่หากกูย้มืแหล่งเงินทุนท่ีจดัให ้ซ่ึงปัจจุบนัก็ตอ้งส่งช าระหน้ีต่างๆมากอยูแ่ลว้ 

2) มีรายจ่ายมาก ถา้กูเ้งินมาอีกก็จะท าใหมี้ภาระเพิ่มมากข้ึน (ตาราง 17) 
 
4.4.2 หากการท าประกนัภัยข้าวนาปีสามารถน าไปยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องทีไ่ด้  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 29 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 90 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  

1) เป็นการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายลงอีกทางหน่ึง 
2) เงินท่ีไดจ้ากการยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีก็เปรียบเหมือนเงินปันผลท่ีไดจ้าก

การท าประกนัภยัขา้วนาปี  
และเกษตรกรบางส่วนทั้งท่ีเคยประสบภยั 8 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 61 คน แสดง

ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ไม่สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  
1) มีท่ีดินนอ้ยจึงเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนอ้ยดว้ย จึงไม่น่าสนใจหากสามารถน าไปยกเวน้หรือ

ลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้

2) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีตอ้งจ่ายต่อไร่กบัค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี
ต่อไร่ ถือวา่ยงัไม่คุม้ค่า  (ตาราง 17) 
 

4.4.3 หากท าประกันภัยข้าวนาปีแล้ว สามารถน าไปใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาก าจัดศตรูพชื เป็นต้น กบั ธ.ก.ส. ได้ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 35 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 100 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  

1) ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตลงอีกทางหน่ึง 
2) ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีดีมีมาตรฐานมากกว่าไปซ้ือเองตามทอ้งตลาด ซ่ึง

อาจจะโดนหลอกได ้
และเกษตรกรบางส่วนทั้งท่ีเคยประสบภยั 2 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 51 คน แสดง

ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ไม่สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  
1) ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ เน่ืองจากยงัไม่ทราบอตัราส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑ์

ทางการเกษตรท่ีแน่นอน   
2) ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรบางชนิดของ ธ.ก.ส. ก็แพงกวา่ทอ้งตลาด ซ่ึงไม่แน่ใจวา่ หาก

ลดราคาแลว้จะถูกกวา่ หรือเท่ากบั หรือแพงกวา่ราคาตามทอ้งตลาด (ตาราง 17) 
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4.4.4 หากท าประกนัภัยข้าวนาปีแล้ว มีการสมนาคุณประกนัอุบัติเหตุ  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 35 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 88 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  

1) ถือวา่ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มเติม และรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดท้  า  
2) เสมือนเป็นเงินออมท่ีไดแ้ถมมาเม่ือท าประกนัภยัขา้วนาปี และท าให้รู้สึกวา่ถึงไม่เกิดภยั

ก็ไม่ไดเ้สียเงินไปฟรีๆ 
และเกษตรกรบางส่วนทั้งท่ีเคยประสบภยั 2 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 63 คน แสดง

ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ไม่สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี โดยใหเ้หตุผลประกอบดงัน้ี  
1) ของสมนาคุณแถมประกนัอุบติัเหตุยงัไม่ดึงดูดใจท่ีจะใหท้ าประกนัภยัขา้วนาปี 
2) ไม่เห็นความจ าเป็นของประกนัอุบติัเหตุ (ตาราง 17) 
 

ตาราง 17 แนวทางสนับสนุนการท าประกนัภัยข้าวนาปี 

ประเด็น 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยมื เพือ่ใช้ในการจ่ายค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี 

 มีแนวโนม้สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 ไม่สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 
126 

62 

 
67.02 
32.98 

2. สามารถน าไปยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องทีไ่ด้ 

 มีแนวโนม้สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 ไม่สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 
119 

69 

 
63.30 
36.70 

3. น าไปใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ ย ยา
ก าจัดศตรูพชื เป็นต้น กบั ธ.ก.ส. ได้ 

 มีแนวโนม้สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 ไม่สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 
135 

53 

 
71.81 
28.19 

4. มีการสมนาคุณประกนัอุบัติเหตุ 

 มีแนวโนม้สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 ไม่สนใจท่ีจะท าประกนัภยัขา้วนาปี 

 
123 
65 

 
65.43 
34.57 
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 4.4.5 แนวโน้มทีเ่กษตรกรจะท าประกนัภัยข้าวนาปี 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งท่ีเคยประสบภยั 37 คน และทั้งท่ีไม่เคยประสบภยั 29 คน แสดง
ความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี และเกษตรกรบางส่วนท่ีไม่เคยประสบภยั 
122 คน แสดงความเห็นไม่แตกต่างกนัวา่ ไม่สนใจท าประกนัภยัขา้วนาปี เน่ืองจากยงัไม่ทราบวา่ จะ
มีแนวทางสนบัสนุนใดบา้งหากตดัสินใจท าประกนัภยัขา้วนาปี และพื้นท่ีท านามีความเส่ียงภยันอ้ย 
 

4.4.6 แนวทางสนับสนุนและข้อเสนอแนะวิธีจูงใจให้เกษตรกรท าประกันภัยข้าวนาปี 
แนวทางสนับสนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นผูแ้บกภาระของเบ้ีย
ประกนัภยัขา้วนาปีน้ีทั้งหมด และเม่ือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติจะท าให้เกษตรกรผูป้ระสบภยัมี
สิทธิท่ีเรียกร้องความเสียหายตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ได้ จึงมีความแน่นอนและชดัเจนเก่ียวกบั
ความคุม้ครองเงินตน้ทุนท่ีได้ลงทุนไป แตกต่างไปจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ ซ่ึงไม่มี
ความแน่นอน ท าใหอ้าชีพเกษตรกรรมไม่มีความมัน่คง (20 คน) 

2) หากท าประกนัภยัขา้วนาปี และมีสิทธ์ิตามกรมธรรมแ์ลว้ จะช่วยให้เกษตรกรมีโอกาส
ขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินทัว่ไปง่ายข้ึน โดยน ากรมธรรมเ์ป็นส่ิงค ้าประกนั (13 คน)  

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธ.ก.ส. หรือ อบต. ควรสนบัสนุน ให้มีแหล่งเงินทุนให้กูย้ืม 
เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี  ทั้งน้ี อาจจะมีเง่ือนไขท่ีเอ้ือมากข้ึน เช่น ปลอดดอกเบ้ีย 
สามารถน าไปยกเวน้หรือลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได้  ขอส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการ
เกษตรกบั ธ.ก.ส. ได ้และ ควรมีการสมนาคุณประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

4) ธ.ก.ส. ควรประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้ เร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปีกบัเกษตรกร เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความสนใจใหเ้กิดการประกนัภยัขา้วนาปีเพิ่มมากข้ึน 

5) โครงการประกนัภยัขา้วนาปีควรพิจารณาว่าสามารถขยายความคุม้ครองเป็น 1 รอบปี 
มากกวา่ 1 รอบการผลิต 

 
4.4.7 ข้อเสนอแนะวธีิจูงใจ 

 1) แรงจูงใจส าหรับให้เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปี คือ หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีส่วนรับผดิชอบและเก่ียวขอ้งในการอุดหนุนค่าเบ้ียประกนัภยั ควรจะใหเ้กษตรกรรับภาระค่าเบ้ีย
ประกนัภยันอ้ยกวา่น้ีไดก้็จะเป็นการดี จากปกติท่ีเกษตรกรตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 60 บาท
ต่อไร่ และควรอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภยัในส่วนท่ีเหลือมากกว่าน้ี เพื่อให้ส่วนท่ีเกษตรกรต้อง
รับผดิชอบในการจ่ายเบ้ียประกนัภยัมีอตัรานอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบและ
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เก่ียวข้องจะท าได้ จากปกติท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบและเก่ียวข้องต้องจ่ายค่าเบ้ีย
ประกนัภยัอุดหนุน 60 บาทต่อไร่ (31 คน) 
 2) เกษตรกรสามารถเลือกซ้ือประกนัภยัเฉพาะนาแปลงท่ีประสงค์จะขอเอาประกนัภยั

แปลงใดก็ได ้ทั้งน้ีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จะไดรั้บความช่วยเหลือ 2 ส่วน คือ 1. เงินช่วยเหลือ

จากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนรับผิดชอบและเก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใน

อตัรา 2,222 บาทต่อไร่ และ 2. ค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัในวงเงินความคุม้ครองสูงสุด  

1,111 บาทต่อไร่ รวมแล้วเกษตรกรผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บเงินชดเชยทั้งส้ิน 3,333 บาทต่อไร่ 

ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการปลูกขา้วท่ีอยูไ่ร่ละ 4,040.51 บาท (15 คน) 


