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สวนท่ี 1 เนื้อหา/องคความรูจากการเขารวมโครงการ  

โครงการ Conference on Agricultural Insurance and Farm Risk Management  จ ัดโดยองคการเพ่ิม
ผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเรงรัดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยอาศัยความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค และใหคำปรึกษาและรวบรวมขาวสารการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ โดยการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวสรุป
สาระสำคัญ ดังน้ี 

Parametric Insurance หรือ Index based เปนการประกันภัยที่ใหมีการจายเงินตามที่กำหนดไวลวงหนา 
ตามเหตุการณที่มีทริกเกอรดัชนีของเหตุการณที่ไดกำหนดไว โดยจะมีการจายเงินคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยเมื่อ
เกิดเหตุการณตามเงื่อนไขการรับประกันภัยตางๆ ตามที่ไดตกลงกันไว เชน ภัยน้ำทวม หรือภัยพิบัติรูปแบบอื่นๆ โดยระบบ
จะระบุเงื่อนไขที่ผูเอาประกันภัยไว และนำไปตรวจสอบกับเหตุการณที่เกิดขึ้นตางๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะจายคาสินไหม
ทดแทนเปนลำดับตอไป ซึ่งจะแตกตางจากการประกันภัยรูปแบบเดิม ท่ีจะชดใชคาเสียหายใหกับผูเอาประกันภัยโดยลงพ้ืนท่ี
พิสูจนความเสียหายที่เกิดขึน้จริง ดังนั้นการใช Parametric Insurance จะสงผลใหกระบวนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
เปนเรื่องงาย โปรงใสและตรวจสอบไดตามดัชนี และทำใหจายคาสินไหมทดแทนไดอยางรวดเร็ว 

Digital Solutions for Agriculture Insurance คือ การใชระบบดิจิทัลเขามาใชในระบบการประกันภัย ได
ดังน้ี 

1.) เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกลสำหรับการประกันภัยพืชผล ซึ่งสามารถใชกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญใน
พื้นที่หางไกลและเขาถึงพื้นที่ไดยาก โดยวิธีนี้สามารถรวบรวมขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว แตอาจจะเกิดขอผิดพลาดของ
ขอมูลไดเน่ืองจากเปนขอมูลระยะไกล จึงตองมีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

2.) Artificial Intelligence and Machine Learning (AI & MI) เป นเคร ื ่องม ือที ่ม ีความแม นยำสูง 
นำไปใชในรายแปลงเพาะปลูก เชน ขอมูลสภาพอากาศ รังสีแสงอาทิตย ขอมูลสภาพพื้นดิน ขอมูลการตองการน้ำของพืช 
การคาดการณผลตอบแทนหรือผลผลิต พืชผล และการตรวจจับวัชพืช เปนตน 

3.) โดรน จะเนนใชโดรนพนยาฆาแมลง การใชยาฆาแมลงโดยใชโดรนมีศักยภาพสูงในทางการคา เพ่ือลด
การสัมผัสสารเคมี และสามารถใชเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีตองการได 

4.) Internet of Things (IoT, Mobile Technologies and Other Web-based platforms) สามารถ
ใชอุปกรณหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบสุขภาพพืชผล ตรวจสอบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ติดตามกำลังคน แจงเคลม
หรือลงทะเบียนสำรวจความสูญเสียและสถานะการเคลม ซึ่งจะทำใหมีความรวดเร็วและโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

นอกจากน้ี โครงการฯ น้ีวิทยากรไดนำเสนอขอมูลกรณีศึกษาของประเทศท่ีมีการประกันภัยทางการเกษตรใหกับ
เกษตรกรรายยอย กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียมีโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามระบบนิเวศทางการเกษตรเพ่ือ



รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีการที่เกษตรกรสามารถฟนตัวจากความเสียหายหรือการสูญเสียพืชผลอัน
เนื่องมาจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธการลดความเสี ่ยงจากภัยพิบัติตามระบบนิเวศทาง
การเกษตรมุงเนนไปที่ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน เกษตรกร ผูจัดหาวัตถุดิบ สถาบันการเงิน หนวยงานประกันภัย อุตุนิยมวทิยา 
และรัฐบาลทองถ่ิน  

เกษตรกรรายยอยในประเทศอินโดนีเซียยังขาดความรูความเขาใจในการทำเกษตร ไมทราบถึงความเสี่ยงทางดาน
สภาพอากาศ ไมเชื่อถือในขอมูลการพยากรณอากาศ และยังทำการเพาะปลูกรูปแบบดั้งเดิม อีกทั้ง ขาดการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ซึ่งมีเกษตรกรเพียง 10% เทานั้นที่ไดรับสินเชื่อจากธนาคาร ทำใหเกษตรกรเกิดการละเลยแนวปฏิบัติที่ดีตอการ
เพาะปลูก โดยการลดผลผลิตทางการเกษตร ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพต่ำ สงผลใหคุณภาพและปริมาณผลผลติลดลง และรายไดของ
เกษตรกรนอยลง ดังนั้น เพื่อใหการรับประกันภัยมีประสิทธิภาพตองมีการจัดการและปองกันการเกิดความลมเหลวในการ
เพาะปลูกนอยที่สุดโดยการสรางแนวปฏิบัติที่ดีตอการเกษตร ตองมีการระบุเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยไวอยางชัดเจน 
และมีการจัดการเงินแบบดิจิทัลดวยความโปรงใสและเกษตรกรสามารถเขาถึงได 

ระบบประกันภัยการเกษตรในหลายประเทศท่ีอยูในทวีปเอเชียมีการรับประกันภัยเฉพาะพืชผลท่ีสำคัญ เชน ขาว 
ขาวโพด และขาวสาลี ในขณะที่ผักและผลไมยังคงอยูนอกแผนประกันภัย แตสำหรับประเทศฟลิปปนสมีการรับประกันภัย
พืชผลการเกษตรท่ีหลากหลาย เชน กลวย กะหล่ำปลี มันสำปะหลัง กาแฟ ฝาย มะมวง เปนตน เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรราย
ยอย ซึ่งการรับประกันภัยพชืผลการเกษตรดังกลาวจะคุมครองความเสี่ยงที่เกิดจาก ภัยพายุ ภัยน้ำทวม ภัยแลง แผนดนิไหว 
โรคพืช แตจะไมคุมครองความเสี่ยงท่ีเกิดจาก ไฟไหม โจรกรรม สงคราม และการจัดการท่ีลมเหลวของเกษตรกร 

การพัฒนาการประกันภัยสำหรับผักและผลไมเปนเรื่องที่ทาทายและใชทรัพยากรอยางมาก สำหรับความทาทาย
ของเกษตรกรในการทำการเกษตร คือ ขาดเงินทุน เทคโนโลยีลาสมัย และมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศ สงผลใหผลผลิต
ทางการเกษตรต่ำ ดังน้ัน เพ่ือแกไขจุดดอยตองสรางการเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตรช้ันสูงเพ่ิมมากข้ึน การเขาถึงการเงิน การ
เพ่ิมความรูทางการเงิน รวมถึงการใหความรูเรื่องการจัดการความเสี่ยงโดยใชการประกันภัย ซึ่งในทางทฤษฎีผักและผลไมทุก
ชนิดสามารถรับประกันภัยได แตอยางไรก็ตาม กอนการรับประกันภัยตองมีการศึกษาลักษณะเฉพาะของพืชแตละชนิด เชน 
ระยะเวลาการเติบโตหรือชวงของการออกดอก ทำเลท่ีตั้งของพ้ืนท่ีเพาะปลูกและศักยภาพในการสรางผลผลิต เปนตน 

สวนท่ี 2 ประโยชนท่ีไดรับและการขยายผลจากการเขารวมโครงการ 

จากการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวสามารถนำความรูจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชนในการทำงาน
ปจจุบันโดยนำความรูในสวนของเทคนิคตางๆ ปญหาอุปสรรคในการรับประกันภัยผลพืชการเกษตรในตางประเทศ นำมาปรับ
ใชในการพัฒนากรมธรรมประกันภัยใหตรงกับความตองการผูเอาประกันภัยในประเทศไทยใหไดมากที่สุด และขยายความ
คุมครองการรับประกันภัยนอกเหนือจากการรับประกันภัยการเกษตรที่มีอยู ซึ่งปจจุบันสำนักงาน คปภ. มีการพัฒนาการรับ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร เชน ประกันภัยสมเขียวหวาน ประกันภัยยางพารา ประกันภัยออย เปนตน ซึ่งพัฒนาการ
รับประกันพืชผลทางเกษตรดังกลาวอยูระหวางการดำเนินการพัฒนากรมธรรมประกันประกันภัยและจะมีการประชาสัมพันธ
แกเกษตรกร ตอไป โดยการพัฒนากรมธรรมประกันภัยการเกษตรดังกลาวอาจจะสามารถนำ Parametric Insurance และ 
Digital Solutions for Agriculture Insurance มาประยุกตใชควบคูกันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันภัย 
โดยการนำมาประยุกตใชนั้นอาจจะทำในพื้นที่นำรองเพื่อทำการเก็บขอมูลกอนวาการประกันภัยรูปแบบดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่นำรองหรือไม จากนั้นจึงคอยทำการขยายพื้นที่นำรอง เพื่อจะเปนการเพิ่มฐานขอมูลการรับประกันภัย
รูปแบบดังกลาว ซึ่งจะทำใหขอมูลท่ีไดมาน้ันมีความละเอียด แมนยำและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน แตท้ังน้ีเกษตรกรผูเอาประกันภัย 
ผูรับประกันภัย และผูรับประกันภัยตอ ตองมีการศึกษาถึงรูปแบบการนำไปใช และศึกษาในสวนของความคุมคาในการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการรับประกันภัยอยางไร เพ่ือจะไดไมเพ่ิมตนทุน และเปนการผลักภาระใหแกเกษตรกรในการตองจายเบ้ีย
ประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้นจากการพัฒนาระบบการรับประกันภัย แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหการรับประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตองอาศัยหนวยงานภาครัฐ รวมถึงเอกชนผูรับประกันภัยพืชผลการเกษตรตองมี
การศึกษาลักษณะเฉพาะของพืชแตละชนิด เชน ระยะเวลาเพาะปลูกของพืช ชวงเวลาออกดอกออกผล  ขนาดและที่ตั้งของ
พื้นที ่เพาะปลูก ศักยภาพในการสรางผลผลิต รวมถึงองคประกอบของเทคโนโลยีการผลิตดวย โดยสามารถนำขอมูล



ลักษณะเฉพาะดังกลาวมาตอยอดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยพืชผลทางการเกษตรท่ีเปนลักษณะความคุมครองเฉพาะท่ีมี
ความเหมาะสมกับพืชแตละชนิดและตรงกับความตองการและความเสี่ยงภัยที่แทจริง เชน พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
การเกษตรที่ระบุภัยเฉพาะชวงระยะเวลาสั้นๆระหวางที่พืชมีการออกดอกหรือออกผล ซึ่งเปนชวงที่พืชมีความเปราะบางตอ
ภัยแลง ภัยลมพายุ เปนตน โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนขอมูลและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ เพ่ือลดตนทุนในการสำรวจภัย ตอไป 

สวนท่ี 3 เอกสารแนบ  
 รายช่ือผูเขารวมโครงการและประเทศท่ีเขารวมโครงการ 
 กำหนดการฉบับลาสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานกอนการเดินทางท่ีทานดำเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารนำเสนอผลงานหลังจากเขารวมกิจกรรมกลุม (Group Presentation) 

 


