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ส
วนที่ 1 เน้ือหา/องคFความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย อ  
จากการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกในป4จจุบันและความต5องการทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงข้ึนอย างรวดเร็ว

ส งผลให5เกิดการเพิ่มข้ึนของพื้นที่เกษตรกรรมและการเผาไหม5ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเป<นพลังงานในการขับเคลื่อน
ระบบการผลิตให5เพียงพอต อความต5องการใช5ทรัพยากรของมนุษย� ด5วยกิจกรรมของมนุษย�ที่เปลี่ยนไปและปริมาณ
แก>สเรือนกระจกที่ปล อยสู ชั้นบรรยากาศสูงข้ึนทําให5เกิดป4ญหาสภาวะโลกร5อน ส งผลกระทบโดยตรงต อการเกิด
ปรากฏการณ�สภาพอากาศแบบสุดข้ัวในหลายพื้นที่ทั่วโลก ด5วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและความต5องการ
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน ทําให5เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยปราศจากการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม นําไปสู ป4ญหาปริมาณผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตไม ได5มาตรฐาน ราคาผลผลิตตกต่ํา และความเสียหาย
ของผลผลิตที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิด5วยความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนี้เองมนุษย�จึงได5คิดค5นวิธีในการประกันภัยผลผลติ
โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อลดผลกระทบเนื่องจากความเสี่ยงต อผลผลิตที่อาจเกิดข้ึนและส งผลต อรายได5จากการขาย
ผลผลิต แต ด5วยสถานการณ�ทางด5านสิ่งแวดล5อมของโลกที่เปลี่ยนไปในป4จจุบันส งผลให5รูปแบบการประกันความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในอดีตไม สามารถครอบคลุมสาเหตุที่ส งผลกระทบต อระบบการเกษตรและไม สามารถให5ความคุ5มครองได5อย าง
สมเหตุสมผล ทําให5หลายหน วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค�กรต างๆ ในป4จจุบัน ได5หาวิธีในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตลอดจนคิดค5นรูปแบบของการประกันภัยทางการเกษตรและการจัดการความเสี่ยงไว5หลายรูปแบบ ซ่ึงในการ
ประชุมคร้ังนี้มีเปDาหมายเพื่อส งเสริมให5เกิดการแลกเปลี่ยนความรู5และสะท5อนผลกระทบที่เกิดจากการประยุกต�ใช5
รูปแบบการประกันภัยทางการเกษตรเพื่อให5เกิดความคุ5มครองที่เหมาะสมและเกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
ความเสี่ยงของตัวแทนประเทศสมาชิก APO โดยจัดข้ึนภายใต5การดําเนินงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห งชาติ หรือ 
Thailand Productivity Institute (FTPI) ร วม กับองค�การ เพิ่ มผลผลิตแห ง เอ เชี ย  ห รือ Asian Productivity 
Organization (APO) โดยมีผู5เข5าร วมการประชุม 43 คน แต เนื่องจากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรคโควิด-19 จึง
ได5ดําเนินการจัดการประชุมคร้ังนี้ในรูปแบบการประชุมออนไลน�ผ านโปรแกรม Zoom ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
  







 
 

1.2  เนื้อหา/องค�ความรู5ที่ได5จากกิจกรรม 
1.2.1 ก า ร ใ ช5  Parametric Product & Digital Solution ใ น ก า ร ป ระ กั น ภั ยท า ง ก า ร เ กษตร  

โดย Dr. Ajay Verma 
1) โมเดลการประกันภัยทางการเกษตรของโลกและอินเดีย 
การประกันภัยคือวิธีการหนึ่งที่ช วยแบ งเบาผลกระทบการสูญเสียรายได5และทรัพย�สิน เป<น

รูปแบบของการประกันความเสี่ยงอย างหนึ่งที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติการณ�หรือสาเหตุที่อาจจะกระทบต อชีวิต ทรัพย�สิน 
และรายได5 โดยหลักการในการประกันภัยถูกนํามาใช5อย างแพร หลายในป4จจุบัน รวมไปถึงการประกันภัยผลผลิตทาง
การเกษตรซ่ึงมีรูปแบบการดําเนินการมาอย างยาวนาน ป4จจุบันสามารถจัดจําแนกรูปแบบการประกันภัยทางการ
เกษตรออกเป<น 3 แบบ คือ การประกันภัยแบบดั้งเดิม (Traditional insurance) การประกันภัยแบบอิงดัชนี (Index 
insurance) และการประกันรายได5ของฟาร�ม (Farm income insurance) 

การประกันภัยแบบดั้งเดิม (Traditional insurance) เป<นการประกันภัยที่เกิดข้ึนเพื่อคุ5มครองผู5
ซ้ือประกันหรือผู5ร วมโครงการที่ดําเนินการคุ5มครองโดยภาครัฐหรือเอกชน แบ งเป<น Multi-peril insurance หรือการ
ประกันภัยจากอันตรายหลายรูปแบบ การประกันภัยประเภทนี้ดําเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชนโดยมีการกําหนด
เปอร�เซ็นต�ของการประกันผลผลิตจากภัยธรรมชาติต างๆ ที่แน นอน และการประกันแบบ Named-peril insurance 
หรือการประกันที่ระบุรายละเอียดของภัยในกรมธรรม� การประกันภัยประเภทนี้จะดําเนินการโดยเอกชนหรือบริษัท
ประกัน ซ่ึงได5กําหนดประเภทของอันตรายหรือเหตุการณ�ที่สามารถคุ5มครองไว5ตามที่ตกลงในกรมธรรม�  

การประกันภัยแบบอิงดัชนี (Index insurance หรือ Parametric insurance) เป<นรูปแบบการ
ประกันภัยที่แตกต างไปจากแบบดั้งเดิม เนื่องจากแบบดั้งเดิมบริษัทประกันจะให5ตัวแทนของบริษัทประกันเป<นผู5ตรวจ
ประเมินความเสียหายและกําหนดค าชดเชยให5แก ผู5เอาประกัน แต ในการประกันภัยแบบอิงดัชนีบริษัทประกัน
จําเป<นต5องตรวจสอบความเสียหายเกินเหตุการณ�ทริกเกอร�ที่ระบุไว5ในกรมธรรม� โดยอ5างอิงจากบุคคลที่สาม แหล ง
อ5างอิง หรือพารามิเตอร�ต างๆ ที่เชื่อถือได5 เม่ือได5ข5อมูลครบถ5วนแล5วจะมีการออกเอกสารยืนยันการสูญเสีย (Proof-of-
loss) ซ่ึงผู5ประกันตนจะได5รับการชดเชยตามเหตุการณ�ทริกเกอร�ระบุในกรมธรรม� ข5อดีของการประกันภัยแบบนี้ คือ 
เรียกร5องได5ง าย โปร งใส และนําจ ายรวดเร็ว ดัชนีหรือพารามิเตอร�ที่นิยมนํามาใช5 เช น ดัชนีพื้นที่ของผลผลิต ดัชนี
สภาพอากาศ และดัชนีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข5อง 

การประกันรายได5ของฟาร�ม (Farm income insurance) เกิดจากการเพิ่มข้ึนของความเสี่ยงใน
ภาคการเกษตรอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ป4จจัยด5านสิ่งแวดล5อม ที่ตั้งของฟาร�ม และฤดูกาลในการผลิต โดย



ประเภทความเสี่ยงของฟาร�มจําแนกเป<น ความเสี่ยงจากราคาและการตลาด ความเสี่ยงจากกฎหมายหรือนโยบายของ
ภาครัฐ ความเสี่ยงที่เก่ียวข5องกับสุขภาพ ความเสี่ยงที่เก่ียวข5องกับกระบวนการผลิต ความเสี่ยงที่เกิดจากต5นทุน และ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช5เทคโนโลยีในการผลิต 

การประกันผลผลิตของอินเดีย พบว า 53% ของพื้นที่ได5รับผลกระทบจากปริมาณฝน ส งผลให5
ป4จจัยด5านสภาพอากาศเป<นป4จจัยเสี่ยงต อระบบการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น ภาครัฐจึงยื่นมือเข5ามาดําเนินการใน
ด5านการประกันผลผลิต โดยประเทศอินเดียมีประสบการณ�ด5านการประกันผลผลิตทางการเกษตรมาแล5วกว า 40 ปs 
โดยเกษตรกรกว า 85% เป<นเกษตรกรรายย อย ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถผลิตได5จําแนกเป<น พืชผลทาง
การเกษตร 26 ชนิด และพืชสวน 47 ชนิด ภายหลังจากการใช5 Parametric insurance ในปs 2016 กับภาคเกษตรกรรม
ซ่ึงถือเป<น Line of business อันดับที่ 3 ของประเทศรองจากอุตสาหกรรมและสุขภาพ พบว าสามารถข้ึนทะเบียนภาค
เกษตรกรรมได5แล5ว 16% ซ่ึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใช5ในกระบวนการประกันภัยทําให5เกิดการคุ5มครองผลผลิต
และตอบสนองต อการเรียกร5องค าสินไหมได5อย างมีประสิทธิภาพ 

2) ผลิตภัณฑ�ประกันภัยประเภท Parametric product เช น PMFBY, WBCIS และ BSB 
ผลิตภัณฑ� Parametric product ชนิด Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ประกาศใช5

โดยกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของประเทศอินเดีย (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare of India) 
ในปs ค.ศ. 2016 ถือเป<นการประกันผลผลิตที่ใหญ ที่สุดในโลกในแง ของการลงทะเบียนเกษตรกร อาศัยการรวมข5อมูล
ด5านที่ดินร วมกับ PMFBY portal โดยประยุกต�ใช5เทคโนโลยี เช น การใช5ภาพถ ายดาวเทียม การใช5 RST การใช5โดรน 
การใช5 AI (Artificial intelligence) และ ML (Machine learning) ในการประเมินความเสียหายของผลผลิตครอบคลุม
ความเสี่ยงก อนการผลิต ความเสี่ยงขณะผลิต และความเสี่ยงหลังการเก็บเก่ียว โดยมีการกําหนดวิธีการชดเชยด5วย
อัตราดอกเบี้ยที่เป<นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ (One nation one premium rate) จากหน วยงานส วนกลางของรัฐ
หรือรัฐบาลกลาง และเป�ดช องทางในการสื่อสารของเกษตรกรโดยตรงผ านช องทางออนไลน� 

ผลิตภัณฑ�  Parametric product แบบ Weather Based Crop Insurance (WBCIS)  เป<นการ
ประกันภัยที่ออกแบบบนพื้นฐานของข5อมูลด5านสภาพภูมิอากาศโดยครอบคลุมผลกระทบของผลผลิตที่เกิดจากการ
เบี่ยงเบนของสภาพภูมิอากาศ เช น ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม โดยการเคลมประกันจะคํานวณ
จากข5อมูลสภาพอากาศแบบ Real time ผ านสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automatic  Weather Station หรือ AWS) 
และข5อกําหนดที่ได5กําหนดไว5ซ่ึงออกแบบสัมพันธ�กับตัวชี้วัดทางสภาพอากาศและผลผลิตที่เกิดข้ึน ส งผลให5เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเคลมประกัน มีความเรียบง ายและยืดหยุ นสูงเหมาะกับทุกภัยพิบัติแม5ไม มีข5อมูลที่เก็บไว5จาก
ในอดีต อย างไรก็ตาม ก็มีข5อเสียหรือประเด็นที่ยังต5องพิจารณาเพิ่มเติม คือ ความเสี่ยงที่เกิดควรเป<นความเสี่ยงพื้นฐาน 
ข5อกําหนดของผลิตภัณฑ�ต5องมีความแน นอนไม คลุมเครือ ต5องอาศัยผู5เชี่ยวชาญในการอ านและประเมินผลข5อมูลและ
บางคร้ังผู5เอาประกันก็ได5รับค าชดเชยน5อย  

ผลิ ต ภัณฑ�  Parametric product แบบ Bangla Shasya Bima (BSB) เป< นการประ กัน ภัยที่
ออกแบบบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ประกาศใช5โดย West Bengal State of India ในปs ค.ศ. 2019 ซ่ึงอาศัยข5อมูล
ดาวเทียม ข5อมูลสภาพอากาศ และข5อมูลภาคสนามที่ได5รับจากหน วยภาคพื้นที่เชื่อถือได5 โดยมุ งหมายให5เกิดการ
ประเมินเพื่อให5ค าชดเชยประกันที่สะดวกและรวดเร็ว ข5อมูลที่มีส วนสําคัญต อการประเมินการประกันของผลิตภัณฑ�นี้ 
คือ ป4จจัยด5านสุขภาพของผลผลิต (Crop health factor หรือ CHF) คํานวณจาก Entropy weight method โดยอาศัย
พารามิเตอร� ประกอบด5วย 1) Crop Greenness วัดจาก NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 2) Crop 
Wetness วัดจาก LSWI (Land Surface Water Index) 3) Crop Structure วัดจาก SAR backscatter 4) Faction of 
Absorbed Photosynthetically Active Radiation (FAPAR) และ 5) AWS Rain fall data โดยจํานวนที่สามารถเคลม
ได5สามารถคํานวณได5จากสมการ 

Claim payable =  (�������� ����������� ���)

�������� ���
 ×  Sum Insured  

 



3) การใช5เทคโนโลยีในการแก5ป4ญหา RST, AI, ML, Forecasting model, Drone และ Web & 
Mobile application 

เทคโนโลยี Remote sensing เป<นการอาศัยข5อมูลจากคุณสมบัติการแผ รังสีของสนามแม เหล็ก 
(Emission of Electromagnetic Radiation หรือ EMR) โดยอาศัยการตรวจจับการสะท5อนของสนามแม เหล็กไฟฟDา
ที่เหลือจากกระบวนการดูดซับจากตัวกลางเข5าสู เซ็นเซอร�ที่อยู บนดาวเทียม หน วยบันทึกข5อมูลในดาวเทียมบันทึก
ข5อมูลแล5วนําส งสู สถานีภาคพื้นในรูปของคลื่นแม เหล็กไฟฟDา หน วยประมวลผลที่สถานีภาคพื้นแปลงข5อมูลให5อยู ในรูป
ข5อมูลดิจิทัลแล5วนําส งให5ผู5ใช5ต อไป (ภาพที่ 1) เทคโนโลยีนี้จะให5ข5อมูลของพื้นที่ขนาดใหญ ครอบคลุมพื้นที่ที่เข5าถึงได5
ยากสามารถใช5และเข5าถึงได5ง าย (ภาพที่ 2) โดยประยุกต�ใช5ในการวิเคราะห�ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล5ง น้ําท วม การ
ระบาดของศัตรูพืช หรือเก็บข5อมูลพื้นที่เพาะปลูก เป<นต5น 

 
ภาพที่ 1 การทํางานของเทคโนโลยี Remote sensing; A: แหล งกําเนิดพลังงานในรูปคลื่นแม เหล็กไฟฟDา; B: ทิศ

ทางการแผ รังสีของคลื่นแม เหล็กไฟฟDา; C: ตัวกลาง เช น พื้นดิน แหล งน้ํา แร ธาตุ และสิ่งมีชีวิต; D: ทิศทาง
สะท5อนของรังสีที่ไม สามารถดูดซับได5; E: เซ็นเซอร�และหน วยบันทึกข5อมูลบนดาวเทียม; F: ทิศทางการส ง
สัญญาณคลื่นแม เหล็กไฟฟDาสู สถานีภาคพื้น; G: ข5อมูลที่ผ านการประมวลผลและแปลงเป<นข5อมูลดิจิทัล; H: 
นําส งข5อมูลที่ประมวลผลแล5วให5ผู5ใช5งาน 

 
 



ภาพที่ 2 ตัวอย างการประยุกต�ใช5ข5อมูลจากเทคโนโลยี Remote sensing รวบรวมข5อมูลการใช5ประโยชน�พื้นที่ เช น 
พื้นที่เพาะปลูก เป<นต5น หรือรวบรวมข5อมูลองค�ประกอบของพื้นที่ เช น ความชื้นของดิน และปริมาณน้ําฝน 
เป<นต5น 

 
การใช5เทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) และ Machine learning (ML) ในการแก5ป4ญหา 

เป<นวิธีการที่สามารถช วยให5ทําการเกษตรได5อย างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ โดยอาศัยอัลกอริทึม (Algorithms) 
ที่มีความแม นยําสูง ช วยให5เกษตรกรสามารถเข5าใช5ข5อมูลที่ลึกซ้ึง เนื่องจากผ านการประมวลผลและจัดเรียงข5อมูล
มาแล5วในเบื้องต5น เช น ข5อมูลสภาพอากาศ และข5อมูลการแผ รังสีของดวงอาทิตย� เป<นต5น AI และ ML นิยมนํามา
ประยุกต�ใช5กับการบริหารจัดการข5อมูล เช น การจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรน้ํา การพยากรณ�ผลผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต การตรวจหาการระบาดของโรคและศัตรูพืช และการตรวจสอบและจัดการวัชพืช 
เป<นต5น 

การใช5เทคโนโลยี Drone และ UAV ในการแก5ป4ญหา เป<นการประยุกต�ใช5เทคโนโลยี Remote 
sensing ควบคู ไปกับการลดค าใช5จ ายในด5านแรงงาน หรือการสํารวจข5อมูลภาคพื้นเพื่อทวนสอบข5อมูลจากภาพถ าย
ทางดาวเทียมของการใช5 Drone หรือ UAV สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบการให5ปุ�ย ฮอร�โมน และสาร
กําจัดศัตรูพืช สําหรับการเกษตรที่มีเปDาหมายเพื่อลดค าบริหารจัดการแรงงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช5 Drone หรือ 
UAV ในการเก็บข5อมูลดิน ข5อมูลผลผลิต หรือข5อมูลภาคสนามอ่ืนๆ แบบ Real time และยังสามารถใช5ในการโปรย
เมล็ดเพื่อปลูกพืช การพ นสารเคมี การติดตามเก็บข5อมูลผลผลิต ตลอดจนการเก็บข5อมูลด5านสุขภาพของผลผลิต 
เทคโนโลยี Drone หรือ UAV สามารถตอบสนองความต5องการของเกษตรกรในระดับบุคคลหรือกลุ มบุคคลที่มีพื้นที่
ขนาดเล็กและต5องการข5อมูลแบบ Real time อย างไรก็ตาม วิธีนี้ต5องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักบิน Drone หรือ 
UAV และงบประมาณในการใช5และการดูแลรักษา Drone หรือ UAV ค อนข5างสูง และการบิน Drone หรือ UAV 
ข้ึนอยู กับสภาพอากาศ (ภาพที่ 3) นอกจากเทคโนโลยีที่กล าวมาแล5ว ป4จจุบันยังมีการประยุกต�ใช5เทคโนโลยีในการ
แก5ป4ญหาทางเกษตรกรรมอ่ืนๆ อีก เช น การใช5เทคโนโลยีเกษตรแม นยํา (Precision agriculture) การใช5เทคโนโลยี 
Internet of things (IoT) และการใช5เทคโนโลยี Data management solutions เป<นต5น 

 
ภาพที่ 3 การประยุกต�ใช5 Drone หรือ UAV ในการแก5ป4ญหาในทางเกษตรกรรม 
 



1.2.2 การลดความเสี่ยงที่ เกิดจากภัยพิบัติด5านสิ่งแวดล5อมต อผลผลิตทางการเกษตรกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Agricultural Ecosystem-based Disaster Risk Reduction to Cope with Climate 
Change) โดย Jakub Nugraha 

การประกันภัยทางการเกษตรพัฒนาเพื่อให5เกิดการร วมมือกันของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ ม
เกษตรกรรายย อย โดยส วนใหญ แล5วเกษตรกรที่ทําเกษตรมักจะเป<นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนและมักจะไม ได5รับ
เครดิตทางการเงินจากแหล งทุนมากนัก โดยป4จจัยเสี่ยงที่เกษตรกรเหล านี้มักจะประสบอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาด
การทําเกษตรที่ดี เนื่องจากป4จจัยด5านการศึกษา ป4จจัยเสี่ยงด5านสภาพภูมิอากาศ และเงินทุนหมุนเวียนไม เพียงพอต อ
การเข5าถึงการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การทําเกษตรกรรมมักจะถูกมองว าเป<นธุรกิจที่ให5ผลประโยชน�
น5อย คนรุ นใหม จึงไม ค อยสนใจที่จะทําเกษตรมากนักเนื่องจากขาดการเก็บเก่ียวผลผลิตที่ดี ขาดทักษะการวางแผน
และบริหารจัดการเงินทุนในครัวเรือนที่ดี 

ประเด็นป4ญหาที่ 1 การขาดความสามารถในการผลิตในหนึ่งรอบของการทํางาน  
จากข5อมูลในการสํารวจพบว าในกลุ มเกษตรกรที่มีรายได5น5อย มีเพียง 10% ที่มีสิทธิ์กู5สินเชื่อจาก

ธนาคารเนื่องจากความน าเชื่อถือของสินทรัพย�คํ้าประกันน5อย ส วนที่เหลืออีก 90% จําเป<นต5องพึ่งแหล งเงินกู5จากผู5ให5กู5
อ่ืน ซ่ึงธนาคารเองก็สามารถออกเครดิตสินเชื่อให5เกษตรกรที่มีสิทธิ์กู5ได5เพียง 75% เกษตรกรต5องเป<นผู5รับผิดชอบที่
เหลืออีก 25% ที่ต5องลงทุน ซ่ึงในความเป<นจริงเกษตรกรไม มีทุนเพียงพอสําหรับ 25% ดังกล าว ทําให5ต5องใช5ต5นทุนการ
ผลิตที่ต่ําหรือการลงทุนทางการเกษตรที่ไม มีคุณภาพเพียงพอนําไปสู ป4ญหาผลผลิตคุณภาพต่ําและราคาผลผลิตที่ลดลง 

 
ประเด็นป4ญหาที่ 2 เกษตรกรที่ไม ได5เตรียมตัวที่จะเพาะปลูกในสภาพที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นนี้สามารถเห็นได5จากผลกระทบจากการเกิด La-niña ในระหว าง ค.ศ. 2015–2016 ซ่ึง

เกิดจากสภาวะฝนมากผิดปกติส งผลให5เกิดความเสียหายต อพื้นที่เกษตรกรรมในวงกว5าง อีกป4ญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนคือ
เกษตรกรยังอาศัยการทําเกษตรตามวิถีเก า กล าวคือ ขาดการวางแผนด5านพยากรณ�อากาศหรือข5อมูลเก่ียวกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส งผลให5เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะอย างยิ่งต อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
ยกตัวอย างเช น ฤดูฝนที่สั้นลงแต ฤดูแล5งที่ยาวนานข้ึน ซ่ึงสถานการณ�ที่เกิดข้ึนนี้อาจส งผลต อโรคพืชหรือศัตรูพืชใหม ๆ 
ที่อาจจะคุกคามผลผลิตของเกษตรกร นําไปสู ป4ญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําและส งผลให5
รายได5เกษตรกรลดน5อยลงตามไปด5วย ในทางตรงกันข5าม หากเกษตรกรมีการทําเกษตรที่ดี (Good agriculture 
practices) จะสามารแก5ป4ญหาได5 ยกตัวอย างเช น ภายหลังจากที่เกษตรกรประสบภัยเนื่องจากพายุไซโคลนแต ด5วยการ
ทําเกษตรที่ดีหลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห� พืชผลสามารถคืนสภาพได5และเก็บเก่ียวผลผลิตได5ตามปกติ (ภาพที่ 4) 

 



 
ภาพที่ 4 สภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่ได5รับความเสียหายจากพายุไซโคลน แต ด5วยการทําเกษตรที่ดี (Good agricultural 

practices) พืชผลเหล านี้สามารถรถกลับคืนสู สภาพเดิมได5ภายหลังจากพายุ 2 สัปดาห� 
 

ประเด็นป4ญหาที่ 3 การขาดการโฟกัสที่ความอยู ดีกินดีของเกษตรกร 
ป4ญหานี้เกิดจากการที่โรงงาน ผู5ผลิตสินค5าที่ใช5วัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม พ อค5าคนกลาง 

ตัวแทนจําหน ายสารเคมีทางการเกษตร ซ่ึงไม ได5สนใจถึงความอยู ได5ของเกษตรกรมากนักแต สนใจเพียงผลประโยชน�ที่
ตนจะได5รับจากการทํากําไรโดยการกดราคาผลผลิตทางการเกษตร ตัวแทนขายสารเคมีที่สนใจจะเพิ่มกําไรจากการ
ขายสารเคมีราคาสูง หรือแม5แต แหล งเงินกู5ที่คิดดอกเบี้ยในราคาสูง ประกอบกับค าต5นทุนการผลิตอ่ืนที่จําเป<นต อภาค
การผลิตที่สูงข้ึน เช น ราคาน้ํามัน ราคาเคร่ืองจักรกล และค าแรง เป<นต5น อีกป4จจัยที่สําคัญคือการขาดความรู5ในการ
จัดการต5นทุนอย างมีประสิทธิภาพ หรือแม5แต การขาดแหล งทุนสํารองในระดับครัวเรือน ทําให5ต5องจ ายเงินที่ได5จากการ
ขายผลผลิตคืนให5แหล งเงินกู5 ด5วยป4ญหาเหล านี้ส งผลให5การทําเกษตรกรรมไม เป<นที่นิยมของคนรุ นใหม และเป<นไปได5
ยากที่จะเกิดการลงทุนในปริมาณสูงหรือขยายธุรกิจทางการเกษตร  
 

1.2.3 การการประกันภัยผักและผลไม5เพื่อเป<นเคร่ืองมือสนับสนุนเกษตรกรรายย อย (Fruits and 
Vegetables Insurance as a Support Instrument for Small Holder Farmers) โดย Dr. Olena Sosenko 

กลุ มประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียแม5จะเป<นประเทศที่มีการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรใน
กลุ มของธัญญาหาร เช น ข5าวสาลี และ ข5าว ในปริมาณที่สูงเม่ือเทียบกับผลผลิตประเภทอ่ืน แต จากข5อมูลที่มีการ
สํารวจในปs 2020 พบว ามีการบริโภคผักและผลไม5สูงเป<นลําดับที่สามของผลผลิตทางการเกษตร (ภาพที่ 5) โดยผักและ
ผลไม5ที่ผลิตจะมีการผลิตในรูปแบบไร  (Plantations) รูปแบบสวน (Orchards) รูปแบบสวนครัว (Household gardens) 
และแบบโรงเรือน (Greenhouses) โดยพืชที่ได5รับการพิจารณาเป<นอันดับแรก (Priority) ในการประกันภัยจะข้ึนอยู กับ
นโยบายการผลิตพืชผลในแต ละประเทศ (ตารางที่ 1) 

 



 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช5พื้นที่ (กราฟสีเขียว) และการใช5น้ํา (กราฟสีน้ําเงิน) ในการผลิตพืชผล

ทางการเกษตร เม่ือเที่ยบกับการบริโภคผลผลิต (กราฟสีเทา) จําแนกตามข5อมูลของกลุ มพืช 
  



ตารางที่ 1 ตารางแสดงข5อมูลพืชที่ได5รับการพิจารณาเป<นอันดับแรก (Priority) ที่แต ละประเทศมีนโยบายในการ
ประกันภัย (ดัดแปลงจาก ASEAN publications, 2021) 

 
 
จากข5อมูลการสํารวจเกษตรกรรายย อยในทวีปเอเชียพบว าเป<นเกษตรกรที่มีที่ทํากินน5อยกว า 2 

เฮกตาร� (1 เฮกตาร� เท ากับ 6.25 ไร ) มีจํานวนสูงถึง 350 ล5านคน ซ่ึงเกษตรกรรายย อยดังกล าวคือ ผู5ถือส วนแบ งของ
ผลผลิตทางการเกษตรส วนใหญ ที่หล อเลี้ยงผู5คนในภูมิภาคนี้ แต ป4ญหาที่เกษตรกรรายย อยเหล านี้ต5องเผชิญในศตวรรษ
นี้ คือ การขาดต5นทุนในการผลิต การใช5เทคโนโลยีที่ล5าสมัย และความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุ
เหล านี้นําไปสู ป4ญหาผลผลิตที่ตกต่ําทั้งในด5านปริมาณและคุณภาพ ทําให5เกิดความต5องการเทคโนโลยีที่สูงข้ึน การ
เข5าถึงแหล งทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีข้ึนเพื่อลดป4ญหาที่เกิดกับคุณภาพ
และปริมาณของผลผลิต 

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการผลิตในรูปแบบพืชสวนเกิดจากการขาดระบบชลประทานที่ดี ป4ญหา
ที่เกิดจากวาตภัย และป4ญหาเก่ียวกับโรคและแมลงศัตรูพืช เป<นสาเหตุหลักที่ชี้ให5เห็นความจําเป<นที่จะต5องมีการ
วางแผนในการประกันภัยผลผลิต ซ่ึงสิ่งที่ควรรู5ในการประกันภัยผลผลิตในรูปแบบพืชสวน ได5แก  ช วงเวลาที่เพาะปลูก 
ช วงเวลาที่ออกดอก ขนาดและที่ตั้งของสวน ศักยภาพในการผลิต นอกจากนี้ ยังต5องมีข5อมูลอ่ืนใช5ควบคู เพื่อพิจารณา
ในการวางแผนประกันภัย เช น อายุของพืช ชนิดของผล คุณภาพของผลผลิต และเทคโนโลยีที่ใช5ในการผลิต เป<นต5น 
ตัวอย างเช น การประกันภัยผลผลิตด5วยการประกันแบบ PCIC ในประเทศฟ�ลิปป�นส� (ภาพที่ 6) และการประกันภัยมัน
ฝร่ังแบบ Parametric insurance (ภาพที่ 7) เป<นต5น โดยสาระสําคัญของการประกันภัยพืชสวน คือ ผักและผลไม5ทุก
ชนิดสามารถเข5าสู ระบบการประกันภัยผลผลิตได5 เม่ือเทียบการประกันภัยพืชสวนกับการเกษตรแบบแปลงต อหน วย
พื้นที่แล5วจะพบว าการประกันภัยพืชสวนจะใช5งบประมาณที่สูงกว า การประเมินการถูกทําลายและผลผลิตของการ
ปลูกแบบพืชสวนต5องอาศัยความเชี่ยวชาญเป<นพิเศษ การประกันภัยที่เหมาะสมต อเกษตรกรรายย อยควรอยู ในรูปของ
การประกันรายได5รวม (รายได5จากการผลิตและการขาย) ซ่ึงการใช5การประกันภัยพืชสวนในรูปแบบ Parametric 
insurance จะต5องพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานอย างระมัดระวังมากกว าการประกันภัยในรูปแบบแปลงเกษตร และการ
สนับสนุนการลงทุนในการเกษตรแบบสวนเป<นการแบ งป4นโอกาสให5กับประชากรที่มีรายได5น5อยให5มีโอกาสมากข้ึน 
 



 
ภาพที่ 6 การประกันภัยผลผลิตด5วยการประกันแบบ PCIC ในประเทศฟ�ลิปป�นส� 
 

 
ภาพที่ 7 การประกันภัยมันฝร่ังแบบ Parametric insurance 

ส
วนที่ 2  ประโยชนFที่ได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 ประโยชน�ต อตนเอง  

o เป�ดโลกทัศน�และแนวคิดเก่ียวกับการประกันความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตร
และการใช5ประโยชน�ทรัพยากรด5านความหลากหลายของประเทศให5มีประสิทธิภาพ



ควบคู ไปกับการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนเนื่องจากป4ญหาการสูญเสียถ่ินที่อยู ตาม
ธรรมชาติ 

 ประโยชน�ต อหน วยงานต5นสังกัด  
o เนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห งประเทศไทยมีส วนงานที่ทํางาน

ด5านการส งเสริมการใช5ประโยชน�จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอย างยิ่ง
ในด5านพืช ซ่ึงความรู5จากการเข5าร วมกิจกรรมนี้สามารถใช5เป<นแนวทางในการทํางาน
ต อยอดโดยเฉพาะอย างยิ่งเป<นประเด็นป4ญหาในการทําวิจัยในอนาคตได5 

 ประโยชน�ต อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข5อนั้นๆ  
o สามารถนําแนวคิดด5านการประกันความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรมาใช5เป<น

ประเด็นที่ต5องคํานึงถึงในการทํางานวิจัยในอนาคต 
 กิจกรรมการขยายผลที่ได5ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท5ายของโครงการ  

o การจัดอบรมเก่ียวกับชื่อวิทยาศาสตร�ของสิ่งมีชีวิต เร่ือง “ความลับอะไร...ซ อนอยู ใน
ชื่อวิทยาศาสตร�” เพื่อเป<นการให5ความรู5และประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการใช5
ประโยชน�พืชผิดวัตถุประสงค� 

o นําวิธีการในการส งเสริมการผลิตมะม วงนอกฤดูเข5าร วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ 
“การถ ายทอดเทคโนโลยี และ นวัตกรรมสู การใช5ประโยชน�เชิงพาณิชย�และสังคม” 
Food & Agro Tech 2022 จั ด ข้ึ น ร ะ ห ว า ง วั น ที่  5–7 สิ ง ห า ค ม  2565 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก น เพื่อส งเสริมให5ผู5สนใจสามารถผลิตมะม วงนอกฤดูได5และลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากราคาผลผลิตตกต่ําในการผลิตมะม วงตามฤดูกาล 

 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข5าร วมโครงการ  
o ดําเนินการส งเสริมให5เกษตรกรที่เข5าร วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัด

อุดรธานีด5วยวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม เห็นความสําคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงในการผลิตมะม วงนอกฤดูในรูปแบบสวนและสามารถทําเกษตรแบบ 
Good Agricultural Practices ควบคู กับการใช5ข5อมูลด5านการพยากรณ�อากาศใน
การวางแผนจัดการการให5สารกระตุ5นการออกดอกและการกําจัดศัตรูพืชอย างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

o วางแผนเขียนโครงการด5านการจัดการระบบแปลงผลิตมะม วงด5วยระบบเกษตร
แม นยําบนพื้นฐานข5อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อลดต5นทุนด5านแรงงานในการ
ผลิตของเกษตรกรในอนาคต 

 
  



ส
วนที่ 3 เอกสารแนบ  

ภาพกิจกรรม Conference on Agricultural Insurance and Farm Risk Management 

 

 



 

 

 

 
  



การจัดอบรมเก่ียวกับชื่อวิทยาศาสตร�ของสิ่งมีชีวิต เร่ือง “ความลับอะไร...ซ อนอยู ในชื่อวิทยาศาสตร�” เพื่อเป<นการให5
ความรู5และประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการใช5ประโยชน�พืชผิดวัตถุประสงค� ในรูปแบบออนไลน� 

 

 



 

 
  



นําวิธีการในการส งเสริมการผลิตมะม วงนอกฤดูเข5าร วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “การถ ายทอดเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมสู การใช5ประโยชน�เชิงพาณิชย�และสังคม” Food & Agro Tech 2022 จัดข้ึนระหว างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 
2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก น  

 
 

 



 
 

 


