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การออกแบบการจัดการความเส่ียง
ปัญหาสภาพภูมิอากาศส าหรับการผลิตข้าวของไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

25 พฤศจิกายน 2563



ระเบียบการ
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• พื้นฐานสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
• การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ปัญหาภัยธรรมชาติและระบบการเยียวยาในประเทศไทย
• ระบบประกันภัยข้าวด้วยดัชนีภูมิอากาศ
• ผลการศึกษา
• ข้อสรุปเชิงนโยบาย

ระเบียบการ
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พื้นฐานสภาพปัญหา 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
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ที่มาและความส าคัญ

▪ ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งเคยได้
การยอมรับว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยในอดีต แม้ว่าปัจจุบัน มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของสาขาเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีส่วนแบ่งที่ลดลง แต่ภาคเกษตรยังคงเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และเป็นแหล่งรองรับที่ส าคัญของ
ความต้องการแรงงาน 

▪ ผลการส ารวจแรงงานของประเทศไทยในปี 2560 พบว่าประมาณ 31.5% ของ
แรงงานท างานในภาคเกษตรกรรม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2018) นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีการผลิตพืชผลที่หลากหลายและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารที่
แข็งแกร่งรวมทั้งอาหารที่เพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศ ในปี 2559 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับที่ 17 ของโลก (ไม่รวมปลา) โดยมี
สัดส่วนการส่งออกคิดเป็น 2% ของมูลค่าการส่งออกอาหารทั้งหมดของโลก
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▪ ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเป็นภัยคุกคามที่รุนแรง
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรและ
เป้าหมายการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการผลิตในภาคเกษตร ผลกระทบโดยตรงจาก
เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรวมถึงภัยพิบัติจะท าให้
ความไม่แน่นอนของรายได้จากฟาร์มเพิ่มมากขึ้น
และท าให้การด ารงชีวิตและความยากจนของ
เกษตรกรแย่ลง ดังเช่น อุทกภัยครั้ งใหญ่ของ
ประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตรกรรม โดยความเสียหายทั้งหมดในภาค
เกษตรมีมูลค่าสูงถึง 5,184 ล้านบาท 
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8

พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม พื้นที่เสี่ยงน้้าแล้ง



▪ เกษตรกรในประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับฝนตกหนักและ
น้ าท่วมตามปกติที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้น
เดือนกันยายนเกือบทุกปีได้เป็นอย่างดี เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การดัดแปลง ปรับปรุง และปรับตัวในการท าเกษตรกรรมอย่าง
อิสระเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
ให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 
(โดยเฉพาะในภาคกลาง) มีการปรับรูปแบบการปลูกพืชตาม
สถานการณ์น้ าท่วมที่คาดไว้โดยเลื่อนปฏิทินการเพาะปลูกและ
เลือกปลูกข้าวพันธุ์เบาอายุสั้นที่ให้ผลผลิตต่ า 
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▪ รัฐบาลไทยได้จัดท าโครงการเงินช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (NDRP) เพื่อชดเชยเกษตรกรหากพื้นที่ของพวกเขาได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเภทของภัยพิบัติเกือบทุกประเภทรวมไปถึงน้ า
ท่วมภัยแล้งและลมพายุ

▪ รัฐบาลไทยได้จัดให้มีการประกันภัยพืชผลขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยได้มีการจัดท าโครงการ
ประกันภัยขนาดเล็กแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งครอบคลุมภัยธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 
น้ าท่วม ภัยแล้ง ศัตรูพืชและวาตภัย

▪ โปรแกรมการประกันดังกล่าว เป็นแบบชดใช้ค่าเสียหาย โดยการช าระเงินค่าสินไหมจะ
ขึ้นอยู่กับข้อมูลชุดเดียวกันกับที่รัฐบาลใช้ในโครงการ NDRP ส าหรับวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการประกันคือ การเพิ่มเงินค่าชดเชยภายใต้โครงการบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเนื่องจาก NDRP จะให้เงินชดเชยเฉพาะการสูญเสียปัจจัยการผลิตขั้นกลาง
เท่านั้น เกษตรกรจะไม่ได้รับค่าชดเชยส าหรับการสูญเสียผลผลิต
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ปัญหาของระบบเยียวยาในปัจจุบัน

▪ ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบความเสียหายรายแปลงโดยเจ้าหน้าที่ อีกทั้งขั้นตอนการท างานยัง
เป็นไปตามล าดับขั้น แบบล่างขึ้นบนและบนลงล่าง รวมถึงการขาดการบูรณาการ
การท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

▪ ปัญหาความไม่แน่นอนในการประกาศเขตภัยพิบัติของแต่ละพื้นที่ ท าให้เกษตรกร
บางส่วนมีปัญหาในการขอรับเงินเยียวยา เนื่องจากการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของผู้ว่ารายการจังหวัดอาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ความ
เสียหาย 

▪ ความล่าช้าและกระบวนการที่ซับซ้อนของการด าเนินงานโครงการประกันภัยข้าว
นาปีที่มีผลให้เกิดต้นทุนทางสังคมจ านวนมากและประสิทธิภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงของเกษตรกรลดลง 
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วัตถุประสงค์

1) เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและข้อเสียของโครงการประกันข้าว
นาปีในปัจจุบันซึ่งเป็นการประกันแบบอิงระบบเยียวยา และค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการที่คาดการณ์ไว้ส าหรับโครงการที่อิงดัชนีสภาพอากาศ(ด้วยข้อมูลดาวเทียม) 

2) เพื่อท านายแนวโน้มในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือเปรียบเทียบการประกันพืชผลในปัจจุบันและการประกันภัยตามดัชนี
สภาพอากาศ

3) เพื่อให้ค าแนะน านโยบายเกี่ยวกับแผนการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ
ส าหรับการผลิตข้าวของประเทศไทย
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การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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การรวบรวมข้อมูล

▪ ทบทวนข้อมูลจากวรรณกรรม

▪ เก็บข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม

- เกษตรกรในพื้นที่ส ารวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งพื้นที่
น้ าท่วมซ้ าซาก พื้นที่แล้งซ้ าซาก พื้นที่ปกติ ในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี 
รวม 3 ต าบล ต าบลละ 1-2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4-8 ราย 

- ราชการ (ส่วนกลาง) และ หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบล

- เอกชน ได้แก่ ธกส. ส่วนกลาง ธกส. สาขาในพื้นท่ีส ารวจ และ TGIA

▪ เก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน ามาวิเคราะห์ประเมินต้นทุน (เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าแรง
ขั้นต่ า ต้นทุนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างนักวิเคราะห์ เป็นต้น)
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ปัญหาภัยธรรมชาติ
และระบบการเยียวยาของไทย
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สถิติพื้นที่และงบประมาณที่ไดร้ับความช่วยเหลือกรณีภัยธรรมชาตสิะสมปี 2548-57

▪ อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นภัยขนาดใหญ่ที่เกษตรกรไทยประสบเป็นประจ า (87%)
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ภัยหนาว
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ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร.



การจัดการความเสี่ยงของเกษตรกร
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โครงการเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
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ผู้ว่าฯ ประกาศ
เขตประสบภยั
พิบัติ

เจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบและ
รายงานความ
เสียหาย

ประเมินความ
เสียหายและ
ด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลอื

เกษตรกรผู้ประสบภัย
รับเงนิช่วยเหลอื
เยียวยา ภายใตเ้งือ่นไข
ที่ก้าหนด

เกิดภัยพิบัติ

ประเภท จ่ายเยยีวยา (บาท/ไร)่

ข้าว 1,113

พืชไร่ 1,148

พืชสวน 1,690

*เสียหายสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่



โครงการประกันภัยข้าวนาปี
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*น้้าท่วม/แล้ง/พาย/ุอากาศหนาว/ลูกเห็บ/ไฟไหม้/ช้างป่า/ศัตรูพชิหรือโรคระบาด

คุ้มครอง
ภัยธรรมชาต*ิ

(บาท/ไร)่
ศัตรพูชื/โรคระบาด

(บาท/ไร)่

พื้นฐาน 1,260 630

ส่วนเพิ่ม 240 120

ทุนประกันภัย

ส่วนเพิม่ 
เกษตรกรจ่ายเอง

ส่วนพืน้ฐาน 
รัฐและธกส. 
ช่วยอุดหนุนเบ้ียประกัน

*ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ความเสี่ยง: ความเสี่ยงต่้า 97 บาทต่อไร/่ ความเสี่ยง
กลาง 220 บาทต่อไร/่ ความเสี่ยงสูง 230 บาทต่อไร่

ลูกคา้สนิเชือ่ ธกส.

ส่วนเพิม่ 
เกษตรกรจ่ายเอง

ส่วนพืน้ฐาน 
รัฐช่วยอุดหนุนเบ้ีย
ประกัน

เกษตรกรทัว่ไป

เบี้ยประกันภัย



ระบบประกันภัยข้าวด้วยดัชนีภูมิอากาศ
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ท าไมต้องปรับปรุงระบบประกันภัยพืชผล

ข้อจ ากัดของระบบประกันภัยพืชผลในปัจจุบนั
• ใช้ระยะเวลาในการรอสินไหมนานกว่า 3 เดือน

• สนใจเฉพาะกรณีที่เกษตรกรเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น

• ต้นทุนของกระบวนการตรวจสอบความเสยีหายแพง

เป้าหมายของการปรับปรุง
• ใช้เวลาน้อย

• ต้นทุนต่ า

• สามารถวัดความเสียหายบางสว่นได้
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ดัชนีที่นิยมใช้ในภาคเกษตร

การประกันด้วยดัชนี คือ การประกันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

▪ การประกันภัยดัชนีที่นิยมใช้ในภาคเกษตร
• ดัชนีสภาพภูมิอากาศ (Weather index)

▪ สนใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว
o เช่น ปริมาณฝน อุณภูมิ แสงแดด ความเร็วลม

• ดัชนีผลผลิตเขตพืน้ที่ (Area-Yield index)
▪ สนใจการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว

• ดัชนีการเจริญเติบโตของต้นพชื (NDVI index)
▪ สนใจการเปลี่ยนแปลงของตนพืช
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ข้อดีและข้อจ ากัดของการประกันภัยภูมิอากาศ

ข้อดี

▪ เร็ว

▪ ต้นทุนต่ า 
• ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน

▪ โปร่งใส 
• การเข้าถึงข้อมูลที่ประกันและวิธี

ค านวณที่ใช้ในการประกัน

ข้อจ ากัด

▪ ความแม่นย าของเทคโนโลยี
• ดัชนีที่ใช้จ ากัดเฉพาะบางภัย

• ดัชนีมีความจ าเพาะต่อพื้นที่

• ดัชนีมีความจ าเพาะต่อพันธุ์พืช/สัตว์
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ตัวอย่างการประกันภัยด้วยดัชนีในประเทศไทย

▪ ดัชนีน้ าฝนสะสมในการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี 2549
ถึงปัจจุบัน 
• ใช้ดัชนีน้ าฝนสะสมจากสถานีอ้างอิง

• ค านวณ 2 ครั้ง ตามระยะปลูก 

▪ ดัชนีน้ าฝนสะสมส าหรับนาข้าวในจังหวัดขอนแก่นในปี 2553-2556
• ใช้ดัชนีน้ าฝนสะสมจากสถานีอ้างอิง

• ค านวณ 1 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก 

▪ ปัญหา
• ระยะทางระหว่างไร่นาเกษตรกรและสถานีตรวจอากาศไกลเกินไป

• ส าหรับข้าว ฝนทิ้งช่วง ส าคัญกว่าปริมาณน้ าท้ังฤดู
24



การพัฒนาดัชนีอากาศด้วยดาวเทียมส าหรับข้าวนาน้ าฝน

▪ ขาวดอกมะลิ กข15 กข6 คือพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในฤดูนาปี
ของไทยใน 10 ปีที่ผ่านมา

25

ขาวดอกมะลิ 105
35%

กข.15
3%

กข.6
26%

สุพรรณบุรี 1 
5%

ชัยนาท 1
4%

ปทุมธานี 1
3%

สุพรรณบุรี 60,90
1%

หอม
สุพรรณบุรี

0%

คลองหลวง 
1

0%

พันธุ์พื้นเมือง
7%

ราชการไวต่อแสง
3%

ราชการไม่ไวต่อแสง
13%

ท่ีมา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.



การพัฒนาดัชนีอากาศด้วยดาวเทียมส าหรับข้าวนาน้ าฝน

▪ การตอบสนองของข้าวต่อภัยแล้ง
• ขาวดอกมะลิ กข6 ทนแล้งได้ดีพอสมควร

• ในระยะกล้า ขาดน้ าได้ไม่เกิน 7 วัน

• ระยะแตกกอ-จนถึงออกดอก
▪ ผลผลิตจะลดลง 17-32% ถ้าขาดน้ า 15 วัน

▪ ข้าวจะตายเมื่อขาดน้ าเกิน 40 วัน

▪ การตอบสนองของข้าวต่ออุทกภัย
• ขาวดอกมะลิ กข6 ไม่ทนต่อน ้าท่วมฉับพลัน

• ข้าวส่วนใหญ่ไม่สามารถทนน้ าที่ท่วมยอดโดยสมบูรณ์ (ไม่เกิน 3 วัน)

• พันธุ์ที่ทนน้ าท่วมสามารถทนน้ าได้มากกว่า 10-12 วัน

26



เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อสร้างดัชนีสภาพอากาศ

▪ ภัยแล้ง
• ดาวเทียมในระบบ GSMaP ขององค์การวิจัยและพัฒนาการส ารวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) 

• ข้อมูลน้ าฝนรายชั่วโมง

• กริดขนาด 11*11 กิโลเมตร

• ทดสอบที่น้ าฝนสะสม 15, 30, 40 วัน น้อยกว่า 1 มม.

▪ อุทกภัย
• ดาวเทียม COSMO Skymed 1-4, RADARSAT, LANDSAT8, Thaichote, Sentinel 1 

• ข้อมูลรายครั้ง ความถ่ีไม่แน่นอนขึ้นกับการโคจรของดาวเทียม

• ภาพถ่ายขนาดหลากหลาย 

• ทดสอบที่ท่วมนาน 10 วันขึ้นไป 

27



ความถี่ของเหตุการณ์ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) 15 วัน 
ฝนตกสะสมน้อยกว่าเท่ากับ 1 มม. ปี 2543-2562
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ความถ่ีของเหตุการณ์ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) 30 วัน 
ฝนตกสะสมน้อยกว่าเท่ากับ 1 มม. ปี 2543-2562
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เฉลี่ย 20% ของพท.เพาะปลูก
20 ปี



ความถ่ีของเหตุการณ์ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) 40 วัน 
ฝนตกสะสมน้อยกว่าเท่ากับ 1 มม. ปี 2543-2562
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กรณีอุทกภัยในพื้นที่ปลกูข้าวนาปี ท่วมนาน 10 วัน ปี 2548-2562
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เฉลี่ย 10% ของพท.เพาะปลูก
15 ปี



โครงสร้างต้นทนุส าหรับระบบประกันภัยด้วยดัชนีอากาศ

32

รายการ ต้นทุนคงที่
ต้นทุน

ด้าเนนิงานต่อปี
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถณะต้่าส้าหรับการเรียกใช้ข้อมูล API จากหน่วยงานภายนอก 1 ชุด 35,000 7,000
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถณะปานกลางส้าหรับงานประมวลผลฐานข้อมูล 1 ชุด 150,000 30,000
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถณะปานกลางส้าหรับงานแอปพลิเคช่ัน 1 ชุด 280,000 56,000
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถณะสูงส้าหรับการประมวลผลดัชนีอากาศและภาพถ่าย 1 ชุด 2,400,000 240,000
ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบส้ารองข้อมูล 1 ชุด 2,000,000 200,000
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างน้อย 2 วงจรท่ีอิสระต่อกัน 600,000
ศูนย์ข้อมูลท่ีมีมาตรฐานขั้นต่้า Tier II 720,000
แอปพลิเคชัน 2,800,000 280,000
ระบบอัตโนมัติ 10,000,000 1,000,000
ข้อมูลภายนอก 33,222,000
นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2,040,000
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 2,040,000
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 2,040,000
ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันภัยและตรวจสอบเอกสาร ปฏิบัติงานบางเวลา 525,000
รวม 17,665,000 43,000,000



ผลการศึกษาวิจัย

33



ระบบเยียวยาและการประกันภัยพืชผล

▪34



จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบในปัจจุบัน

▪ ข้อค้นพบที่ 1: ปัญหาความล่าช้าและปัญหาความไม่แน่นอนจาก
การประกาศเขตภัยพิบัติของระบบ

▪35
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จ้านวนวันรอคอยหลังประสบภัย แล้ง (>90) จ้านวนวันรอคอยหลังประสบภัย น้้าท่วม (>100)

สาเหตุ 1. ความล่าช้ากระบวนการตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่และรวมรวมขอ้มูล กษ. 01 เพื่อการเยียวยาและเพื่อการประกันภัย
2. ความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล กษ. 02 เพื่อการเยียวยาและการประกนัภัย
3. ความล่าช้าในการด้าเนินการตามลา้ดับขั้นสายบังคับบัญชา 



จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบในปัจจุบัน

▪ ความไม่แน่นอนจากการประกาศเขตภัยพิบัติ อาจก่อให้เกิดปัญหา
ได้ใน 2 ระดับ ซึ่งท าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
เยียวยาของภาครัฐได้ 
• ระดับมหภาค พื้นที่ประสบภัยที่มีขนาดเล็กอาจถูกละเลยไม่ประกาศ

เป็นสาธารณะภัย

• ระดับจุลภาค พื้นที่ประสบภัยอยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติ แต่ไม่ได้รับ
การประเมินให้เป็นพื้นที่ที่เสียหายโดยสิ้นเชิง

▪36

หมายเหตุ เขตภัยพิบัติถกูนิยามให้เป็นภัยต่อสาธารณะ ซึ่งต้องมีพ้ืนท่ีประสบภัยขนาดใหญ่ มีผู้ประสบภัยจ้านวนมาก ในกรณีที่จะมีการชดเชยความเสียหาย
ของการผลติทางการเกษตรจากรฐั ความเสียหายน้ันต้องเป็นความเสียหายโดยส้ินเชิง(ให้ผลผลติไดน้้อยกวา่ 10%ของระดับการผลติปกติ)  



จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบในปัจจุบัน

▪ ข้อค้นพบที่ 2: มุมมองในเชิงธุรกิจและการจัดการความเสี่ยง
• เมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกษตรกรบางรายอาจจะไม่คุ้ม

ทุนที่จะด าเนินธุรกิจในระยะยาว และควรที่จะหันไปประกอบอาชีพอื่น  
ดังนั้น การอุดหนุนเยียวยาของรัฐในปัจจุบันให้เกษตรกรกลุ่มนี้จึงอาจ
ได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่คุ้มทุนหลังเกิดภัยพิบัติ

• เมื่อเผชิญหน้ากับความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เกษตรกรบางคน
สามารถที่จะดูแลธุรกิจของตนเองได้โดยท าการกระจายความเสี่ยงด้วย
ตนเองอยู่แล้ว ซึ่งภาครัฐไม่ควรต้องแทรกแซง

▪37



จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของระบบในปัจจุบัน

▪ ข้อค้นพบที่ 3: พฤติกรรมของเกษตรกร
• การซื้อประกันเพิ่มหากมีตัวอย่างของผู้ที่ซื้อเพ่ิมและได้รับเงินในอดีต

• แรงจูงใจที่ลดลงเมื่อเคยประสบภัยแต่ไม่ได้รับเงิน 

• มีโครงการช่วยเหลือของรัฐจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรเลือกใช้สิทธิ
โครงการที่มีต้นทุนธุรกรรมน้อยกว่า (เช่น เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว)  
และลดแรงจูงใจท าประกัน

• การไม่เข้าถึงข้อมูลระบบประกันและความซับซ้อนของกระบวนการ

▪38



ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับภาครัฐ

▪ ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับภาครัฐ

▪39

ปี ภัยแลง้ (ต้าบล) ภัยน้้าทว่ม (ต้าบล) ต้นทุนทีเ่กดิขึน้กบัภาครฐั (บาท)

2559 1,516 3,020 359,032,202

2560 203 4,599 380,086,559

2561 - 1,852 146,588,985

เฉลี่ย 573 3,157 295,235,916

*ค้านวนจากต้นทุนค่าบุคคลากรตามก้าลังและชั่วโมงการท้างานภายใต้ระบบเยียวยาและประกัน
*ต้นทุนรัฐเฉล่ียประมาณ 79,152 ต่อต้าบลต่อภัย



ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร

▪ ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
• มิติ ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการรอเงนิช่วยเหลอืที่ลา่ช้า

▪ ค่าเสียโอกาสจากการด าเนินการ เกิดขึ้นจากการเกษตรกรต้องสละเวลา
ส่วนหนึ่งเพื่อมาด าเนินการยื่นค าร้องและตรวจสอบความเสียหาย

▪ ค่าเสียโอกาสจากการรับสินไหมล่าช้า เกิดขึ้นจากความล่าช้าของ
กระบวนการ

• มิติ ต้นทุนของการบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียน
▪ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อมาใช้ในการเพาะปลูกหรือยังชีพ

ระหว่างรอเงินชดเชย

▪40



ต้นทุนค่าเสียโอกาส

▪41

บาทต่อไรต่่อ
ครัวเรือน

ภัยแลง้ ภัยน้้าทว่ม 

การด้าเนินการ 62.94 62.94 
ความล่าช้า 1,274.43 – 1,450.86 1,264.92 – 1,435.12
ค่าเสียโอกาส 1,337.37 – 1,513.80 1,327.86 – 1,498.06 

*ค่าเสียโอกาสจากการด้าเนินการ ค้านวณจากจ้านวนวันท่ีใช้ในการด้าเนินงานค่าแรงขั้นต่้า 300 บาทต่อวัน
*ค่าเสียโอกาสจากความล่าช้า ค้านวณจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของ ธ.ก.ส จ้านวนวันรอคอยนับจากวันท่ีเกิดภัย



ต้นทุนการบริหารกระแสเงินสด

42

▪ รายได:้ 7,200 บาทต่อไร่ (2 รอบต่อปี)

▪ ต้นทุน: 4,000 บาทต่อไร่

▪ ก าไร: 3,200 บาทต่อไร่

▪ กรณีน้ าท่วม: รายได้ลดลงร้อยละ 37.5

▪ กรณีน้ าแล้ง: รายได้ลดลงร้อยละ 81.2

ที่มา: การส ารวจภาคสนาม



โครงสร้างต้นทุน (ต่อไร่)

43
ที่มา: การส ารวจข้อมูลภาคสนาม

250 250 600

335 60 1805

150

เตรียมดิน-ไถ ท้าเทือก ค่าน้้ามัน

พันธุ์ข้าว หว่าน ปลูกบ้ารุง

เก็บเกี่ยว ขาย

550



เกษตรกรปลูกพื้นที่ 10 ไร:่ ไม่เกิดปัญหา

44
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▪ การรักษากระแสเงินสด ท าให้ชาวนาต้องกู้ในเดือน ก.ค. และ ก.ย. อย่างละ 
10,000 บาท และ 1,950 บาท 



เกษตรกรปลูกพื้นที่ 10 ไร:่ เกิดปัญหา

46

▪ กรณีน้ าท่วม ท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง การรักษากระแสเงินสดต้องใช้การ
กู้ยืมมากยิ่งขึ้น เป็น 26,250 บาทในระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.



47

▪ การใช้ระบบประกันโดยอ้างอิงกับดัชนีจะท าให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนกระแสเงินสดของเกษตรกรที่ต้องกู้มาใช้ก่อนได้



ผลได้รวมจากการลดต้นทุนกระแสเงินสด

▪ เมื่อน าพ้ืนที่ที่ประสบภัยมาค านวณจะได้ประมาณการผลได้รวมจากการลดต้นทุน
กระแสเงินสด

48



แนวโน้มอนาคต

▪ ใช้ Nino Index ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย
และภัยแล้ง
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อิทธิพลของ El nino และ La nina ในฤดูฝน



▪ หากพิจารณาอัตราการเกิด El nino และ La nina จะพบว่าในช่วงปี 1950-
2019 และช่วงปี 1970-2019 อัตราการเกิดของทั้งสองสถานการณ์ต่างก็มี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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สัดส่วนพื้นที่น้้าท่วม
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สัดส่วนพื้นที่น้้าแล้ง

▪ สัดส่วนพื้นที่น้ าท่วมของไทยระหว่างปี 2005-2019 มีการท่วมทุกปี โดยท่วมน้อย
ที่สุดในปี 2015 คิดเป็นพื้นที่ 0.5% ในขณะที่ท่วมมากที่สุดเกิดขึ้นในปี 2011 คิด
เป็น 27.1% โดยมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนพื้นที่น้ าท่วมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.8% ต่อปี 

▪ ส าหรับภัยแล้ง สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระหว่างปี 2000-2018 พบว่าสัดส่วน
น้อยที่สุดอยู่ที่ปี 2017 ที่ไม่มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบเลย และมากที่สุดเกิดขึ้นในปี 2004 
ที่มีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงถึง 84.6% โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.5% ต่อปี



Nino Index และอุทกภัย/ภัยแล้ง

▪ สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้งและน้ าท่วมต่างก็ไม่พบแนวโน้มว่าจะมี
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปจากค่าเฉลี่ย 

▪ สัดส่วนพื้นที่ประสบภัยน้ าท่วมพบว่ามีความสัมพันธ์ในแง่ลบกับ Nino Index 
นั่นคือ เมื่อเกิดปัญหา El nino แล้ว สัดส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมจะ
มีสัดส่วนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

▪ สัดส่วนพื้นที่ประสบภัยน้ าแล้งพบว่ามีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับปัญหา El 
Nino นั่นคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ El nino จะท าให้สัดส่วนพื้นที่น้ าแล้งมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

52



▪ ในอนาคต พื้นที่ประสบภัยพิบัติจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.6-3.1 
ซึ่งจะท าให้ต้นทุนของเกษตรกรที่เกิดขึ้นในระบบประกันภัยรูปแบบเดิมจะเพิ่ม
สูงขึ้นด้วยในอัตราเดียวกัน ซึ่งท าให้การน าเอาเทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาใช้จะยิ่ง
มีความคุ้มทุนมากยิ่งขึ้น
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ข้อสรุปเชิงนโยบาย
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Appendix
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ผู้ปฏิบัติงาน
ระยะเว
ลาการ

จ านวน
ก าลัง

ค่าเฉล่ียต้นทุน
บุคคลากรใน

หมายเหตุ

รายงานสถานการณ์ต่อสนง.เกษตรต าบล ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 1 2 4,400.00           (1) จ านวนเฉล่ียหมู่บ้านท่ีประสบ
ภัยต่อต าบล = 9 หมู่บ้าน

รายงานสถานการณ์ต่อสนง.เกษตรอ าเภอ จนท.เกษตรต าบล 1 1 896.67             (2) จ านวนเฉล่ียต าบลท่ีประสบ
ภัยต่ออ าเภอ = 5 ต าบล

รายงานสถานการณ์ต่ออ าเภอ ปภ. และสนง.
เกษตรจังหวัด

จนท.เกษตรอ าเภอ 1 1 179.33             (3) อ้างอิงจากอัตราเงินตอบแทน
ตามต าแหน่ง

ปภ. ระดับอ าเภอตรวจสอบความถูกต้องและ
รายงานไปยังจังหวัด

จนท. ปภ ระดับ
อ าเภอ

2 3 538.00             

จังหวัดประเมินสถานการณ์และประกาศเขตภัย
พิบัติ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ก.ช.ภ.จ.

1 15 685.71             (1) จ านวนเฉล่ียอ าเภอท่ีประสบ
ภัยต่อจังหวัด = 7 อ าเภอ   (2) 
อ้างอิงจากอัตราเบ้ียประชุมราย
คร้ัง

จนท.ลงส ารวจความเสียหายในพ้ืนท่ี จนท.เกษตร
ต าบล/ปภ

15 5 45,900.00         (1) จ านวนเฉล่ียหมู่บ้านท่ีประสบ
ภัยต่อต าบล = 9 หมู่บ้าน

จนท.รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อสนง.เกษตร
อ าเภอ

จนท.เกษตรต าบล 15 1 13,450.00         (2) จ านวนเฉล่ียต าบลท่ีประสบ
ภัยต่ออ าเภอ = 5 ต าบล

จนท.บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ จนท.เกษตรอ าเภอ 10 1 8,966.67           (3) อ้างอิงจากอัตราเงินตอบแทน
ตามต าแหน่ง

สนง.เกษตรต าบลประกาศรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ

จนท.เกษตร
ต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน

3 1 -                  (4) อ้างอิงจากอัตราเบ้ียประชุม
รายคร้ัง

แก้ไขข้อมูลหากมีการทักท้วงจากเกษตรกร จนท.เกษตรอ าเภอ 2 1 358.67             

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรอบ
สุดท้าย พร้อมรายงานไปยังอ าเภอ

จนท.เกษตรต าบล 1 1 896.67             

ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลใน
ระดับอ าเภอ เพ่ือการส่งออกข้อมูล

ก.ช.ภ.อ. 1 9 2,880.00           

ธ.ก.ส.น าส่งข้อมูลใบรับรองการเอาประกันภัยและ
โอนเงินค่าเบ้ียประกัน

ธ.ก.ส.

กสก.ส่งออกข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากภัย
พิบัติเพ่ือการประกันภัย

กสก.

สมาคมฯ โอนค่าสินไหมทดแทนให้ ธ.ก.ส. สมาคมฯ
ธ.ก.ส. โอนค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเกษตรกร ธ.ก.ส.

กระบวนการ

ก่อนประกาศภัยพิบัติ

พิจารณาประกาศภัย

หลังประกาศเขตภัยพิบัติ

จ่ายสินไหมทดแทน

น าส่งข้อมูลเพ่ือการประกันภัยในสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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-


