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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview 

and Farmer-Level Demand for Insurance Survey, 2016. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat 

website, https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-

asean-guidelines-on-land-use/. 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land 

Use in ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic 

Cooperation and Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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รับรองในการประชุม AMAF ครั้งที่ 39 28/9/2560 

 

 

10 ขัน้ตอนในการจดัท าโครงการประกนัพชืผลแห่งชาต:ิ  

แนวทางโดยรวม 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นการกำหนดแนวทางโดยรวมทีละขั้นสำหรับรัฐที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะจัดทำโครงการประ
กันพืชผลแห่งชาติหรือเพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ือพัฒนาโครงการที่มีอยู่  10 
ขั้นตอนในการจัดทำโครงการประกันพืชผลแห่งชาติฉบับนี้ จัดทำเพ่ือ การแลกเปลี่ยนความรู้ของ 
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ในอาเซียน (ASEAN-CRN) ในการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการประกัน 
สภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริมการปรับตัวใน ASEAN  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ 
กรุง โฮจิมิน ประเทศ เวียดนาม 

แนวทางนี้จัดทำโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ G4INDO 
ด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรอวกาศแห่งชาติแห่ง ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี Mrs. Laura Johnson Blair 
ที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้จัดทำหลัก และ Mr. Emilio Hernandez 
จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ ด้วยความช่วยเหลือจาก Mr. Chee 
Koon จาก SwissRe ประเทศ สิงคโปร์  

การแลกเปลี่ยนความรู้ของ ASEAN-CRNเพ่ือส่งเสริมการประกันภัยด้านภูมิอากาศครั้งนี้ 
จัดขึ้นโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh) ผ่านทางโครงการ Forestry and Climate Change 
(FOR-CC) ของแผนงาน ASEAN-German Programme on Response to Climate Change (GAP-CC) 
โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาการของรัฐบาลกลางประ
ทศเยอรมัน  หน่วยงาน ASEAN-CRN จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า รัฐในกลุ่มอาเซียน (AMS) จะมีความพร้อม 
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ในการปรับภาคเกษตรกรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของศักยภาพในการป้องกันดังกล่าว 

 

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าถึงผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสียหลากหลายภาคส่วนเพื่อประเมินความต้องการ 

ในการประกันราคาพืชผลในเบื้องต้น 

a. จัดประชุมหารือเบื้องต้นถึงความจำเป็นในการประกันราคาพืชผล ระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การหารือดังกล่าวอาจพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน 
และยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันต่อของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาล  
ประเด็นเรื่องความกดอากาศที่เปลี่ยนไปและผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ และ/หรือ 
ความจำเป็นที่จะกำหนดการบริการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นทางการเพื่อระงับความเสี่ยงจากการใ
ห้กู้ยืมเงินในพ้ืนที่ชนบท 

b. ควรให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบหรือจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการโครงการประกัน 
บ่อยครั้งมากที่ภาคเอกชนจะมีมุมมองที่แตกต่างที่จะส่งผลให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องกา
รของภาคเอกชนได้ตรงเป้ามากข้ึน โดยจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล ยิ่งไปกว่านั้น 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนในขั้นตอนนี้ จะมีประโยชน์ยิ่งในการกำหนดขอบเขต 
เพ่ือการจัดทำการเอกสารศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) อีกด้วย 

c. กำหนดเป้าหมายหลักอย่างกว้าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประกันพืชผล 
และระบุเครื่องมืออย่างเป็นทางการในการลดความเสี่ยงให้กับวงการอุตสาหกรรมประกันภัย 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครื่องมือเหล่านี้จะสามารถเป็นเกราะป้องกันเสริม 
ให้กับแนวทางการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลที่มีอยู่ 
เพ่ือเปิดการเข้าถึงเงินกู้ในเขตชนบท หรือนำไปควบรวมกับการชดเชยต่างๆ 

d. เมื่อได้กรอบความคิดกว้างแล้ว 
ให้ทำการจัดตั้งคณะทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย สมาชิกของกลุ่มอาจจะรวมถึง 
บุคคลากรจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร ผู้ดูแลควบคุมการประกันภัย บริษัทประกันภัย 
หน่วยงานอุตุนิยมของชาติ ที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรหลัก 
ผู้ที่มีบทบาทอ่ืนๆ และ หุ้นส่วนที่ร่วมพัฒนาโครงการ (ในกรณีท่ีม)ี 
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e. จัดหาเงินทุนเพ่ือจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และจัดตั้งโครงการ ซึ่งในเชิงอุดมคติ  
คืองบประมาณจากภายในกระทรวงการคลังหรือกระทรวงเกษตร และหากจำเป็น 
จากหุ้นส่วนร่วมของโครงการ อาจมีการจัดหาที่ปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือควบคุมดูแล 
และจัดให้มีการเพ่ิมขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเริ่มต้นนี้ 
ทั้งในขั้นการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้  ในขั้นการจัดทำโครงการ ในขั้นการสร้างกระบวนการ 
และการนำร่อง 

f. จัดวางโครงสร้างการรายงานต่างๆ และ กรอบเวลา (ตามที่ได้กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือนี้) 
ให้กับคณะทำงาน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ และ การประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร 
การจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญท้ังในการจัดทำโครงการ การค้นคว้า 

และการจัดตั้งขอบเขตหลักอันเป็นพื้นฐานของโครงการ การจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับประเทศ และ 

ในระดับการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร อาจกระทำโดยทีมงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยคณะทำงาน และ/หรือ 

ที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางที่เชิญมาร่วมโครงการเพ่ือให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์  

โดยในเชิงอุดมคติแล้ว ทีมงานในพ้ืนที่ของประเทศนั้น ๆ ควรได้รับคำปรึกษาแนะนำ 

จากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภายนอก ที่จะสามารถดำเนินการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับทีมในระดับประเทศ 

ที่สามารถอยู่ร่วมพัฒนาตลอดการจัดทำโครงการทั้ง 10 ขั้นตอนควบคู่กันไปด้วย   การเพ่ิมขีดความสามารถ 

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตามมา ถือเป็นความยั่งยืนระยะยาวที่สำคัญมากสำหรับโครงการ 

ก.  การเก็บข้อมูลในระดับประเทศ 

ภาคเกษตรกรรม - เช่น พืชผลหลัก และห่วงโซ่คุณค่าปศุสัตว์ ความเสี่ยงของพืชผลและปศุสัตว์ 

ภาคการประกันราคา - เช่น กรอบกฎระเบียน ผลิตภัณฑ์การประกันการเกษตร 

และป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ภาคการเงิน - เช่น การดำเนินงาานของรัฐบาลในการปล่อยกู้แก่เกษตรกรและคนในชนบท 

และสถาบันการเงนิเอกชนที่ปล่อยกู้แก่เกษตรกร (ซึ่งรวมไปถึงเงินกู้นอกระบบด้วย) 

อุปกรณ์พกพา  - เช่น ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์หลักที่มีการดำเนินการในท้องถิ่นห่างไกล    

ข้อมูลจากดรรชนี - เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลาด้านสภาพอากาศ ปริมาณผลผลิต และราคา 
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การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีประเมินความท้าทายของโครงการประกันราคาพืชผลที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ข.    การสำรวจระดับเกษตรกร  - ต้องจัดทำในทุกจังหวัดที่คาดว่าจะมีการประกันการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้น 

กระบวนการ  ในเชิงอุดมคติแล้ว  ควรมีการกำหนดทีมงานที่กำหนดโดยคณะทำงานที่หารือกับหน่วยงานต่าง 

ๆ ในพื้นที่ (เพ่ือการประสานงาน และกำหนดคำถามสำรวจ) และมีหน้าที่ที่จะ พบ/สัมภาษณ์/สำรวจกลุ่มต่าง 

ๆ ที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในแต่ละจังหวัดหรือเขตท่ีกำหนด  ก่อนที่จะทำการสำรวจระดับเกษตรกร 

ควรมีการเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาแบบสอบถามและการพัฒนาสมรรถนะของผู้สำรวจสัมมะโน 

ที่จะเป็นผู้ออกไปสำรวจจริง  หัวข้อด้านล่าง คือหัวข้อต่าง ๆ ที่ควรกำหนดให้สอบถามในแบบสำรวจ  

ในแบบสำรวจจริง คำถามควรเขียนให้แตกต่างไป และควรให้ตัวอย่างในบางกรณี  

เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งท่ีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ทำการออกไปสำรวจ ดำเนินการเสมือนการหารือ 

และมีการถามตามเพ่ือขยายความ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่แท้จริงของประสบการณ์ของเกษตรกร 

ไม่ใช่เพียงอ่านคำถามตามที่มีการเขียนไว้เท่านั้น  การสำรวจครั้งนี้ นอกเหนือจากข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว  

ยังเป็นการเสาะหาความรู้เชิงคุณภาพ เพ่ือจะกำหนดแนวทางของโครงการอีกด้วย 

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรและกระบวนวิธีที่ทำเกษตรกรรม – อายุ องค์ประกอบของครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก 

แปลงที่เป็นของตนเอง/เช่า/เช่าโดยแบ่งผลผลิต ช่วงเวลาเพาะปลูก พืชผลที่ปลูก 

ผลการเก็บเกี่ยวเทียบกับการสูญเสียที่รับได้ท่ีคาดการไว้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคา 

การหาเงินทุน/การเข้าถึงเงินกู้ เพ่ือจัดหาสิ่งของและแรงงาน ตลาดพืชผลและคนกลาง สิ่งที่ต้องใช้ลงในแปลง/ 

และความนิยมในยี่ห้อ แหล่งที่จัดซื้อสิ่งที่ต้องใช้ลงในแปลง 

จัดทำข้อมูลและการจัดการความเสี่ยง –อะไรคือเหตุหลักที่ทำให้การเก็บเก่ียว/ผลผลิตพืชตกต่ำ 

(ที่อาจเป็นไปได้คือ ความแห้งแล้ง วาตภัย ฝนฟ้าที่ไม่มาตามฤดูกาล โรคพืช ศัตรูพืช ราคาที่เปลี่ยนแปลง 

การขาดแคลนตลาด อื่นๆ) จำนวนร้อยละของการสูญเสียที่รับได้ (หากม)ี ในฤดูกาล/ปีที่ผ่านๆมา 

การเปลี่ยนแปลงของสาเหตุที่ผลผลิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เกษตรกรรับมือกับความเสี่ยง 

แต่ละอย่างที่เกิดข้ึนในปัจจุบันอย่างไร เกษตรกรมีแนววิธีรับมือกับการสูญเสียในการเก็บเกี่ยว/ 

ผลกระทบที่จะมีในฤดูกาลเพาะปลูกหน้าอย่างไร 

ต้นทุนการผลิต –มีการใช้พ้ืนที่สูงสุดสำหรับเพาะปลูกพืชหลัก X เท่าไหร่ ในฤดูกาลที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายเพื่อ 

ซื้อเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย ค่าเตรียมดิน ค่าแรง ค่าสารเคมี ค่ากำจัดวัชพืช ค่าเก็บเก่ียว ค่ากำจัดขยะ ค่าบรรจุ ค่าขนส่ง 

และค่าอ่ืนๆ เท่าไหร่   แหล่งที่มาของเงินมาจากที่ใด 
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การประกันของรัฐที่รองรับ –ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดหรือไม่ 

หากเกิดความสูญเสียในการเก็บเก่ียวจะมีการชดเชยอย่างไร ถ้ามีการประกันการเพาะปลูก 

เกษตรกรจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการกับสิ่งที่ต้องลงไป/เงินกู/้ฯลฯ อย่างไร แนวคิดถึงวิธีการเข้าถึง 

การประกัน/การบริการหรือโครงการที่มีอยู่สำหรับเกษตรกรส่วนใหญ่ 

การใช้อุปกรณ์มือถือ-  ปริมาณการใช้ SMS การใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ 

การเข้าถึง/การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ความชอบในผู้ให้บริการเครือข่ายใดเป็นพิเศษ/ 

ความครอบคลุมของสัญญาน 

มุมมองและประสบการณ์ที่มีต่อการประกัน – ที่มีต่อทั้งกับโครงการปัจจุบันและที่ผ่านมา 

เกษตรกรเคยได้รับรู้การทำประกันที่มีในตลาดมาก่อนหรือไม่ ชนิดของประกัน (ตัวอย่างเช่น ประกันสุขภาพ 

ประกันชีวิต ประกันพืชผล) ความสนใจในการจะทำประกัน ความสนใจในการประกันต่างๆ 

ความชอบในบริษัท/ยี่ห้อใดเป็นพิเศษ 

การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ –ปัจจุบันเกษตรกรมีการกู้ยืมหรือไม่ มีกลุ่มออมเงินของหมู่บ้านหรือไม่ 

มีบญัชีธนาคารหรือไม่ ธนาคารมีการเสนอให้เงินกู้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก หรือไม่ 

เงื่อนไขของการกู้เป็นอย่างไร เกษตรกรเคยกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือไม่ 

ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างใดในการกู้ตามปกติ ถ้าเคย กู้กับธนาคารใด 

รัฐบาลมีการให้กู้เพ่ือพืชผลล่วงหน้าหรือไม่  เกษตรกรได้รับเครดิตจากผู้ขาย 

หรือผู้ค้าอุปกรณ์เพ่ือการเกษตรหรือไม่ ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากผู้ค้าเหล่านี้เท่าใด 

หากไม่จ่ายเงินกู้จะเกิดอะไรขึ้น เกษตรกรต้องการเข้าถึงเงินกู้มากขึ้นหรือไม่  ต้องการเงินกู้เพ่ือลงทุนในฟาร์ม 

หรือเพ่ือกิจการอ่ืนหรือไม่  และอยากจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปหากกู้เงินได้ 

การรวมกลุ่มเกษตรกร - การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร การรวมตัวกันของเกษตรกรในจังหวัด 

หน้าที่ของกลุ่มที่รวมตัว สมาชิกภาพเป็นแบบสมัครใจหรือภาคบังคับ ขนาดของการรวมตัว   

และประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ (เช่นการเข้าถึงโครงการ หรือ สิ่งอื่นๆที่จะได้รับ ฯลฯ) 

โครงการของรัฐ – มีโครงการของรัฐที่มีเป้าหมายในพ้ืนที่อยู่แล้วหรือไม่ ผลประโยชน์ด้านใดที่มีการเข้าถึง 

เงื่อนไขในการเข้าถึงผลประโยชน์ และภาพพจน์ในแง่ของคุณภาพของโครงการ 

ค.  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาในระดับประเทศและที่ได้มาจากการสำรวจเกษตรกร 

เพ่ือที่จะแยกแยะความเสี่ยงหลักที่ต้องครอบคลุมให้หมด 
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กำหนดว่าการประกันพืชผลใดที่มีความเป็นไปได้โดยพิจารณาจากข้อมูลและข้อมูลความเสี่ยงของพืชผลแต่ละช

นิด หาช่องทางหลักที่อาจใช้กระจายโครงการ หาวีธีเข้าถึงเกษตรกร และ 

ดูความจำเป็นที่รัฐจะต้องให้งบสนับสนุนและการกำหนดหน้าที่เพ่ิมเติมในส่วนนี้ในภาครัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 3 : หุ้นส่วนในการประกันและการวางกรอบกฏเกณฑ์ 
ก. การทบทวนกรอบกฏเกณฑ์ของรัฐที่มีอยู่อันเกี่ยวข้องกับการประกันพืชผลเกษตรกรรมหรือโครงการที่

มีความคล้ายคลึงกันท่ีมีอยู่แล้วสำหรับเกษตรกรรายย่อย 
และทำการจัดจำแนกการประกันราคาต่างๆไว้ภายใต้กรอบกฏเกณฑ์การเงินของประเทศ 

ข. วางแบบ กรอบการบริหารภาครัฐเพื่อจัดทำและกระจายการประกันพืชผลเกษตรกรรม 
กรอบการบริหารนี้จะต้องรวมถึงข้อตกลงถึงผู้ที่จะเป็นผู้จัดทำกรมธรรม์จะต้องเป็นว่าเป็นบริษัทประกั
นบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเป็นกลุ่มของผู้รับประกันภัย ผู้ใดจะเป็นผู้ทำประกันภัยความเสี่ยงต่อ 
(reinsure the risk) (ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับระหว่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองระดับ)  
และบทบาทโดยตรงของภาครัฐที่จะ รับประกัน/กำหนดกฎเกณฑ์/ ทำการควบคุม 
ในการประกันพืชผลโดยรวม  กรอบการบริหารเชิงสถาบันดังกล่าวต้องได้รับการจัดทำล่วงหน้า 
ทั้งนี้อาจจะใช้การสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่จะนำประสบการณ์จากภูมิภาคอ่ืนๆ 
เข้ามาแนะนำได้ 

ค. จัดให้มี หน่วยงานกำกับดูแลกฏเกณฑ์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ประกันภัยภาคเอกชน 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานเพื่อหารือในการเพิ่มและปรับกรอบกฏเกณฑ์การประกันภัยพืชผล
เพ่ือใช้ในประเทศ อีกท้ังอาจนำผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาเพ่ือให้คำแนะนำด้านกรอบกฏเกณฑ์ใหม่ 
โดยจัดให้บริษัทประกันภัยทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงตัวแทนประกันภัย 
เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นภาคเอกชนควรได้เข้าร่วมในกระบวนการนี้เพื่อทำให้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การประกันพืชผลที่ออกมา อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ในระยะยาว 
และให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนของภาคส่วนนี้ 

ง. ตรวจสอบและคัดสรรบริษัทประกันภัย รวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ 
ในการประกันพืชผลเกษตรกรรม ที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายในประเทศท่ีมีอยู่เดิมแล้ว 
เพ่ือจัดหาผู้ร่วมทำ หรือกลุ่มผู้ร่วมทำโครงการที่เหมาะสมที่สุด - ทั้งนี้ 
อาจจะเป็นบริษัทประกันภัยที่รัฐเป็นเจ้าของเองก็ได้ 
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จ. ทำการประเมินบริษัทประกันภัยต่อท่ีมีศักยภาพ 
เพ่ือวัดความสามารถในการประกันผลิตภัณฑ์ประกันภัยของรัฐบาลต่อ  
สมรรถนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์/การกำหนดราคา 
และความสนใจระยะยาวในการสร้างตลาดการประกันพืชผลเกษตรกรรมในประเทศ 

ฉ. หารือกับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะบริจาค หรือ องค์กรพัฒนานานาชาติที่เป็นพันธมิตร 
ที่จะมามีส่วนร่วมในการออกแบบ และเริ่มใช้โครงการประกันพืชผล 
และแนวโน้มที่จะอาจจะสนับสนุนเงินทุนเพื่องานดังกล่าว 
ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนต่อเนื่องมาจากการที่เริ่มประสานงานไว้แล้วในขั้นตอนที่ 1 

ช. ต้องให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใสและต้องสามารถตรวจสอบหน่วยงานของรัฐบาล และผู้ร่วม/บริษัท 
หลักท่ีมีส่วนในการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทำนโยบายของประเทศและการอุดหนุน 
a. กำหนดบทบาทที่เป็นเป้าหมายของรัฐที่ต้องการ ในโครงการประกัน 

และในส่วนที่มีกระทรวงของรัฐเป็นผู้ดำเนินการต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึง 
ทรัพยากร (บุคลากรและอุปกรณ์) ที่จะต้องใช้ 

b. ประเมินความครอบคลุมของการประกันแต่ละระดับ – จากระดับจุลภาค 
(เกษตรกรรายบุคคลที่ได้รับการประกัน) ระดับกลาง (องค์กร บริษัท หรือ เขตโครงการ) 
หรือระดับมหภาค (ประเทศ หรือ ภูมิภาค) ต้องชี้ว่า การประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ใหญ่ 
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของรัฐบาลอย่างไร 

c. หารือถึงความต้องการ และความเป็นไปได้ในการจัดให้มีเงินช่วยเหลือพิเศษ การจ่ายเงิน 
และยุทธศาสตร์ระยะยาวเป็นอย่างไร – จะลดเงินช่วยเหลือนี้ในภายภาคหน้าไปหรือไม่ 

d. จะเป็นการบังคับใช้หรือเป็นไปตามความสมัครใจ – 
เกษตรกรสามารถเข้าร่วมหรือออกจากโครงการประกันได้หรือไม่ 
หรือจำเป็นต้องบังคับใช้กับเกษตรกรทั้งหมดที่ต้องเข้าใช้บริการต่างๆของรัฐ 
(สามารถให้เงินช่วยเหลือตามแต่ช่องทางที่เลือกประกัน) 

e. ร่างแนวกรอบนโยบายแห่งชาติในการทำโครงการประกัน รวมถึงการหาเงินสนับสนุนโครงการ 
การนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากพันธมิตรร่วมโครงการน่าจะเป็นประโยชน์มากในช่วงเวลานี้ อีกทั้ง 
การนำการเรียนรู้จากกรอบนโยบายที่คล้ายคลึงจากประเทศที่คล้ายกันมาใช้ 
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f. จัดทำงบประมาณที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการการนำร่องและในการดำเนินการของปีแรก 
และหากต้องมีการให้เงินช่วยเหลือ 
จะต้องขยายงบประมาณการเงินดังกล่าวให้พอเพียงที่จะครอบคลุมการดำเนินการได้อย่างน้อย 5 ปี 

 

ขั้นตอนที่ 5 : การจัดทำผลิตภัณฑ์ การกระจายโครงการและการกำหนดราคา 

1. กำหนดพืชผลที่เป็นเป้าหมายการประกันในช่วงการนำร่องและในปีแรก 
กำหนดความเสี่ยงที่จะครอบคลุม ลักษณะของโครงการ (แบบการชดเชย แบบการจัดสำดับ) 
และกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในโครงการ โดยทั้งนี้ 
จะใช้ฐานจากผลการศึกษาความเป็นไปได้และการหารือกับพันธมิตรประกันภัยภายในประเทศที่เข้าร่ว
ม 

1.1 การออกแบบโครงการ - แบบการชดเชย แบบการจัดลำดับ หรือแบบผสม 
(ต้องมีความเข้าใจถึง ข้อดี ข้อเสีย และการใช้งานของแต่ละแบบ) ต้องแน่ใจว่า ผู้รับประกัน/ 
ผู้รับประกันต่อ และ/ หรือรัฐบาล มีความเชี่ยวชาญที่จะจัดหาแหล่งข้อมูล 
จัดทำโครงดรรชนีและกำหนดราคาในโครงการ 

2. การเก็บข้อมูล (อนุกรมเวลาประวัติศาสตร์ 10-30 ปี) เพ่ือการจัดทำผลิตภัณฑ์และกำหนดราคา 
จากการคำนึงถึงอัตราส่วนการสูญเสียที่ผ่านมาโดยใช้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในการประกันครั้งนี้ 
ใช้ข้อมูลสภาพอากาศ/ผลผลิตที่ได้กับดรรชนีการประกัน 
สำหรับการประกันที่เกิดจากสภาพอากาศต้องจัดให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของชาติ และ 
สำนักงานสถิติของชาติ อยู่ในคณะทำงานด้วยเพ่ือความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูล 

3. ตัดสินใจว่าเกษตรกรกลุ่มใดที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และหากในกลุ่ม มีกลุ่มย่อย 
ก็ต้องสามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน 

4. ในรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศ 
ในระดับเขตหรือหน่วยจัดการที่ย่อยที่สุดเท่าท่ีจะทำได้  
การกำหนดเบี้ยประกันสูงสุดจะต้องใช้ฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้ข้อมูลประวัติ
ของประสิทธิผลที่ผ่านมาของพืชผลนั้นๆ 
จัดให้มีตัวเลือกให้ครอบคลุมทั้งสภาวะปกติและสภาวะภัยพิบัติ 
ให้มีรายละเอียดของความถ่ีของการจ่ายเงินในพ้ืนที่ที่คัดเลือกไว้ที่ผ่านๆมา 
เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจในรัฐบาลเข้าใจถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายออกของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
ซึ่งน่าจะจำเป็นต้องใช้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (ภาครัฐหรือเอกชน) 
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ให้เข้ามาทำการสร้างประสิทธิภาพให้ผู้รับประกันภายในประเทศ 
แล้วจึงค่อยให้ผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้กำหนดราคาข้ันสุดท้าย 

5. หากต้องมีการจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษ ให้ระบุรายละเอียดของผลกระทบที่เกษตรกรคาดว่า 
จะต้องจ่ายร่วมหรือต้องจ่ายโดยรวมจากการประกันหลายๆพืชผล 

6. ตรวจสอบและกำหนดช่องทางกระจายโครงการที่ดีที่สุด – อาจจะโดยผูกไว้กับเงินกู้เพ่ือการเกษตร 
หรือการประกันอ่ืนๆก็ได้ หรือ ผูกเข้ากับโครงการชดเชยเงินอ่ืนของรัฐที่มีอยู่แล้ว 
หรือผ่านทางกลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่แล้ว หรืออ่ืนๆ 

7. หาแนวทางในการเพิ่มความสามารถของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและและธุรกรรมการเงินทางมือถือเพ่ื
อรองรับ การลงทะเบียน การจ่ายเบี้ย การจ่ายเงินชดเชย การทำตลาด และ 
การรัยทราบการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร 

8. จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากการลงทุนในมุมมองของเกษตรกร 
โดยให้คำนึงถึงผลกระทบของการประกัน/ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากรัฐ โดยจำแนกเป็น   
ในช่วงฤดูท่ีได้ผลเก็บเก่ียวดี  ในช่วงฤดูท่ีอาจเสียผลเก็บเกี่ยว 50% และ 
ในช่วงภัยพิบัติที่อาจเสียผลเก็บเกี่ยว 90% (หรืออาจปรับค่าการเสียผลเก็บเกี่ยว 
ตามระดับที่แต่ละประเทศกำหนดว่าเป็นภัยพิบัติของแต่ละประเทศ) 
การกำหนดตัวเลขการเสียผลเก็บเกี่ยวหาได้จากการเกิดจริงที่ผ่านมาโดยนำมาจากตัวเลขค่าความเสี่ย
งของบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่  ในการวิเคราะห์นี้ต้องคำนวณจาก 
รายได้จากการเก็บเกี่ยวจริง/รายได้จากการเก็บเกี่ยวที่คาดไว้  
คำนวณจากค่าเบี้ยประกันของเกษตรกร (ที่หักลบเงินช่วยเหลือจากรัฐแล้ว) 
รวมกับคำนวณจากเงินบรรเทาด้านอื่นๆได้รับจากรัฐ 

 

ขั้นตอนที่ 6 : ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และการจัดทำกระบวนการ 

1. เพ่ือให้โครงการบรรลุผล ต้องมีการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบของพันธมิตร 
ความรับผิดชอบหลัก และผู้รับช่วงต่อที่ร่วมโครงการให้ชัดเจน การวางกรอบการจัดการโครงการ 
(ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้) ก็เป็นสิ่งสำคัญ 

2. จัดทำ ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน SOP  ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการจัดทำเรื่องต่างๆ 
ได้แก่:  
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1. การตลาด 
2. การแจกจ่าย 
3. การลงทะเบียนลูกค้า ( ทั้งในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์) 
4. การเก็บเบี้ยประกัน 
5. การเก็บข้อมูลหนี้สูญ 
6. จำนวนหนี้สูญในระดับปฏิบัติการ (เพ่ือการชดใช้ค่าเสียหาย) หรือ จำนวนหนี้สูญจากดัชนี 
7. การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่สูญเสีย 
8. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในเรื่องความเสี่ยงพื้นๆที่พบ จากระดับปฏิบัติการ 

(เพ่ือจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์) 

3. จัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นไปได้ในการเปิดตัวโครงการ เพ่ือผึกเกษตรกร/เพ่ือการสังคม ต่อด้วย 
การจัดให้มีนำร่องโครงการ และ การยกระดับโครงการในช่วงต่อมา 
โดยจัดในรูปแบบแผนธุรกิจที่มีการปรับปรุงงบค่าใช้จ่าย 
(ใส่รายละเอียดในส่วนที่จากขั้นตอนก่อนหน้านี้) แล้ว 

4. จัดทำและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพ่ือใช้สนับสนุน ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน SOP เช่น 
คู่มือ นโยบายสำหรับเกษตรกร ต่างๆ 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 : การฝึกเกษตรกรในระดับปฏิบัติการ และการจัดสังคมกรณ ์(socialization) 

1. จัดทำเอกสารคู่มือการฝึก และ ฝึกพนักงานผู้จะทำการฝึกเกษตรกรและพนักงานขาย 

2. จัดเตรียมวัสดุฝึกสอน เพื่อการสังคมกรณ์  การสื่อสาร การตลาด สำหรับฝึกฝนเกษตรกรณ์ 

3. จัดตั้งสายงานและการบังคับบัญชาด้านฝึกอบรมตั้งแต่ระดับประเทศลงมาไปจนถึงระดับหมู่บ้านเพ่ือใ
ห้แน่ใจได้ว่า จะสามารถสื่อสารลงไปได้โดยตรงถึงพนักงานระดับหมู่บ้าน 

4. จัดการฝึกและติดตามผลจากระดับกลุ่มเกษตรกร (หรือตามช่องทางที่ผู้รับประกันที่ได้รับการคัดเลือก 
เป็นผู้กำหนด) ให้เก็บสถิติการฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
ควบคู่กับการเผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ไว้เพ่ือการควบคุมคุณภาพ 

5. จัดมีเครื่องมือในการทดสอบความเช้าใจในการฝึกและสุ่มวิจัยเกษตรกรที่ได้รับการฝึกแล้ว(อาจใช้การ
สอบถามทางโทรศัพท์ได้) เพ่ือตรวจทานคุณภาพการฝึก 
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ขั้นตอนที่ 8 : การนำร่อง/การพิสูจน์แนวคิด (POC Proof of Concept) 

ในการเปิดตัวโครงการและแนวพัฒนา 

1. หากเป็นไปได้ ให้ทำการซ้อมเสมือนจริง (Dry Run) ตามองค์ประกอบของโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชผลที่จดทะเบียนอยู่ในดัชนี  
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการมุ่งเน้นที่จุดที่มีความเสี่ยง ที่สุดที่จะเกิดในสภาวะเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ 

2. นำกระบวนการที่สร้างขึ้นมาไปใช้ตามช่องทางกระจายที่กำหนดไว้ รวมถึง :  การลง 
ทะเบียนเกษตรกร การจัดเก็บ/การโอนเบี้ยประกันไปให้บริษัทประกันในพ้ืนที่ 
การแจกจ่ายเอกสารนโยบายต่างๆ การเรียกร้องค่าสินไหม/การประเมินความเสียหาย และ 
การโอนเงินชดเชย  

3. ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสนับสนุน ต้องมีการทำรายงานส่งรายละเอียดของเกษตรกรผู้เอาประกัน 
/รายละเอียดอ่ืนๆ ให้กับนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้จ่ายเงิน 
เพ่ือการโอนเงินให้กับบริษัทประกันภัยประจำพ้ืนที่นั้น ๆ 

4. ทดลองประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการใช้โทรศัพท์มือถือ ในการลงทะเบียน 
การเก็บเบี้ยประกัน และจ่ายเงินชดเชย 

 

ขั้นตอนที่ 9 : ปรับเปลี่ยนมุมมอง ผลิตภัณฑ ์และการประสานงานกับพันธมิตร 

1. นำเอาผลจากการติดตามและประเมินในช่วงการนำร่องมากำหนดและแยกแยะ 
จุดท้าทาย/จุดอ่อนของทุกขั้นตอนที่จะนำโครงการไปใช้  
ในทุกช่วงการประสานงานกับพันธมิตรโครงการ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โครงการ  

2. ให้มีการสัมภาษณ์ท้ังเกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานดำเนินการ เพื่อให้เข้าใจถึงจุดทีเป็นคอขวด 
และทำการรวบรวมผลสะท้อนกลับ/ผลลัพธ์ ที่มีต่อองค์ประกอบของโครงการที่จะปรับปรุงได้ 

3. ทำการนำเสนอและหารือกับกลุ่มทำงานระดับชาติเพ่ือเปลี่ยนและปรับปรุงการแผนนำร่อง 
ก่อนจะเปิดตัวโครงการอย่างเต็มที่   ในเชิงอุดมคติแล้ว 
จะมีบางส่วนในกรอบนโยบายที่สามารถยืดหยุ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง 
หรือยุทธศาสตร์ที่จะใช้ดำเนินการโครงการนั้นๆ เพ่ือให้ปรับปรุงโครงการได้ 

4. จัดทำรายงานของกลุ่มทำงานในการปรับปรุงโครงการแบบละเอียดและทำการแจกจ่ายให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยมีบทเรียนรู้สำคัญที่ได้ 
มาและวิธีที่รัฐตอบสนองเพ่ือรองรับบทเรียนเหล่านี้ 
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ขั้นตอนที่ 10 : การเปิดโครงการอย่างเต็มรูปแบบและการยกระดับ 

1. เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ของโครงการที่ปรับปรุงแล้ว และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ตรวจตราและประเมินผลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรที่เป็นเป้าหมาย 
และพนักงานรัฐระดับต้นต่อไป เพื่อการปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดให้มีการตรวจสอบ พันธมิตรที่ร่วมโครงการและกระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นรายปี 

4. จัดทำและปรับแต่งยุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับผู้รับประกันและผู้รับประกันต่อหลัก ๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเป้าหลักของโครงการประกันภัยสัมฤทธิ์ผล  
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การสำรวจความต้องการด้านการประกันในระดับเกษตรกร 
 

1. หลักการ 

เป้าหมายของการทำการสำรวจเกษตรกรก็เพื่อที่จะเข้าใจถึงความตอ้งการและความจำเป็นท่ีต้องทำการประกันพืชผลที่จะเกิด

ประโยชนส์ำหรับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะทำในข้ันตอนท่ี 2 - การจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ และ 

การประเมินความเสีย่งของเกษตรกร – จาก 10 ขั้นตอนในการจัดทำโครงการประกันพืชผลแห่งชาติ : แนวทางโดยรวม 

ซึ่งจัดทำเพื่อการประชุม เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือ 

กับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศในอาเซียน (ASEAN-CRN) 

โดยขั้นตอนการทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อที่จะค้นคว้าและจัดวางขอบเขตหลักอันเป็นพ้ืนฐานของโครงการ 

ถือว่าเป็นข้ันตอนสำคญั การวิเคราะห์ข้อมูลที่จดัเก็บจากท้ังระดับเกษตรกรและระดับประเทศท่ีรวบรวมมาได้ในข้ันตอนท่ี 2 

อย่างละเอียดจะนำไปสูผ่ลลัพธ์ที่ช้ีชัดให้เห็นความเสี่ยงสำคัญที่จะต้องครอบคลุม 

ระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันใดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อมลูที่ได้และข้อมลูความเสีย่ง กำหนดช่องทางการกระจายทีส่ำคัญ 

ให้เห็นถึงวิธีการเข้าถึงเกษตรกร ความจำเป็นท่ีต้องมผีู้รับประกันต่อ 

และองค์ประกอบท่ีดีที่สุดในการจดัรวมเป็นทมีงานประกันพืชผลระดับชาต ิ

ได้มีการจัดสำรวจลักษณะเช่นนี้ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ภายใต้ขอบเขตงานของ G4INDO ในชวาตะวันออก โดยทั้งนี้ 

เป้าหมายของ G4INDO 

คือการสนับสนุนการดำเนินโครงการประกันพืชผลเกษตรกรรมของรฐับาลอินโดนเีซียและกระทรวงเกษตร 

จึงเป็นเรื่องสำคญัที่ทีมงานของ G4INDO 

ต้องเห็นภาพของความท้าทาย/ความเสีย่งของการผลติทางเกษตรกรรมเพื่อท่ีจะได้ออกแบบและนำผลติภัณฑ์ 

(ในเชิงการประกัน) ที่เหมาะสมมาใช้ และด้วยแนวคิดเช่นนี้ จะเห็นได้ว่า 

การวิจัยไม่ได้มุ่งท่ีจะได้ความถูกตอ้งทางสถิติหรือต้องอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

แต่เป็นการมุ่งท่ีจะเรยีนรู้จากตัวเลขท่ีเป็นสิ่งแทนการเรยีนรู้และความต้องการของเกษตรกร 

 

2. การทำวิจัย 

เกษตรกรที่จะสมัภาษณ์ไม่ควรเปน็ผู้ที่เข้าร่วมกับโครงการประกันพืชผลเกษตรกรรมใดๆ ในเชิงอุดมคติแล้ว 

ผู้ทำการสัมภาษณ์ควรทีจ่ะได้เห็นแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อสามารถเห็นภาพตามการอธิบายของเกษตรกรได้ 

ซึ่งในความเป็นจริงอาจทำไม่ได้ในหลายๆพื้นท่ีเนื่องจากระบบการขนส่งไม่อำนวย 
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การพูดคุยกับเกษตรกรควรเน้นการทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ ข้อมูลความเสี่ยง การเข้าถึงเงินกู้ 

การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของเกษตรกร รวมถึงข้อมลูอื่น ๆที่ สำคัญต่อการเสรมิสร้างโครงการประกันพืชผลของประเทศ 

แนวคิดในการทำแบบสอบถามนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นหลาย ๆ 

เรื่องแทนท่ีจะจัดทำเป็นคำถามตรงที่มีคำตอบปรนัยให้เลือก 

การหารือควรจะเป็นเชิงโต้ตอบไปมาระหว่างเกษตรกรและกลุ่มทีร่่วม วิธีน้ีถือว่ามีประสิทธิผล 

เพราะจะเกิดการลื่นไหลในการสนทนาตามธรรมชาติ โดยเกษตรกรเข้ามาขยายความในหลากหลายจดุ  

 

3. คำถามในแบบสอบถาม 

1. บทนำ 
ก. แนะนำตัวผู้ทำการสัมภาษณ์อย่างสั้น ๆ  
ข. อธิบายเป้าประสงค์ของการพูดคุยนี้ 
ค. สอบถามความสมัครใจในการตอบคำถามของเกษตรกร 

2. รายละเอียดของครัวเรือนเกษตรกรและการทำการเกษตร 
ก. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและองค์ประกอบของครัวเรือน 
ข. พ้ืนที่ที่ใข้เพาะปลูกและจำนวนแปลง 
ค. สอบถามว่าเกษตรกรเป็นเจ้าของแปลงเอง หรือเป็นผู้เช่า หรือเป็นการปลูกร่วมและแบ่งผลผลิต 
ง. การจัดฤดูกาลเพาะปลูก พืชผลที่ปลูกหน้าฝน พืชหน้าแล้ง 
จ. อัตราเฉลี่ยของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปี (ต่อฤดูเก็บเกี่ยว) ที่ถือได้ว่าเป็น 

“อัตราดี/อัตราสูงสุดที่ทำได้” 
ฉ. การเก็บเกี่ยวฤดูที่ผ่านมา โดยเฉพาะของการปลูกข้าว : หากไม่พอเพียงเป็นด้วยเหตุใด 
ช. มีการใช้เงินเพ่ือการรองรับการเพาะปลูกอย่างไร : จ่ายด้วยเงินตนเอง ใช้เงินหยิบยืม  

และการเพาะปลูกใช้แรงงานภายในครอบครัวทั้งหมดหรือไม่ ฯลฯ  
ซ. ต้องใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งใดเพ่ือป้อนการผลิตหรือไม่  เมล็ดเพาะ ปุ๋ย สารเคมี และอ่ืนๆ 
ฌ. สอบถามสิ่งที่ซื้อเพื่อป้อนการผลิตว่าผูกติดกับยี่ห้อเพียงใด ต้องใช้ทุกฤดูเพาะปลูก 

และซื้อจากท่ีใด 
ญ. ใครเป็นผู้ซื้อผลผลิต การเปลี่ยนแปลงราคามีมากน้อยแค่ไหน และรัฐเป็นผู้กำหนดราคาหรือไม่ 
ฎ. มีการเข้ามาเก็บข้อมูล อัตราเฉลี่ยของผลผลิตที่พอเพียงในพ้ืนที่ 

ด้วยการสำรวจหรือจัดทำแปลงทดลองหรือไม่ 
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3. การแจกแจงค่าใชัจ่ายในการสร้างผลผลิต 
ก. ให้กรอกค่าใช้จ่ายในการผลิตในตารางข้างล่าง 
ข. แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อปัจจัยการผลิตและจ้างแรงงาน 

 
ชนิดของพืชผล  

พ้ืนที่เพาะปลูก  

เริ่มช่วงฤดูกาลที่เริ่มเพาะปลูก  

เริ่มช่วงฤดูกาลที่เริ่มเก็บเกี่ยว  

รายการค่าใช้จ่าย มูลค่า (ดองเวียดนาม)           ข้อคิดเห็น 

ค่าปัจจัยการผลิต   

เมล็ดพืช   

ปุ๋ย 1   

ปุ๋ย 2   

ยาฆ่าแมลง   

ยากำจัดวัชพืช/ อ่ืนๆ   

ปัจจัยอ่ืนๆ   

รวมค่าปัจจัยการผลิต   

ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน   

การเตรียมแปลงอนุบาลพืช และ 
การเพาะกล้า 

  

การเตรียมแปลง   

การลงเพาะปลูก   

การจัดชลประทาน   

การกำจัดวัชพืช   
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การลงปุ๋ยและสารเคมีอ่ืน   

การเก็บเกี่ยว   

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว   

การบรรจุผลิตผล ค่าหีบห่อ   

การขนส่งสู่ตลาด   

รวมค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน   

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว   

รวมค่าใช้จ่าย   

รวมค่าใช้จ่ายต่อ เฮคเตอร์   

 

4. ข้อมลูความเสี่ยง 
ก. ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี สิ่งที่มักจะเกิดในช่วงฤดูนั้นคืออะไร หัวข้อที่น่าเป็นคือ : ความแห้งแล้ง 

วาตภัย ฝนไม่มาตามฤดูกาล โรคพืช ศัตรูพืช (แมลง เชื้อรา ….) 
สัตว์รำคาญหรือทำความเสียหายให้พืช (หนู  ฯลฯ) ราคาข้ึนลงของตลาด การไม่มีตลาด 
การขโมย ลูกเห็บ น้ำท่วม  
    1.1 ข้อเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้การเก็บเก่ียวลดลงกว่าที่ควร 

    1.2. ร้อยละความสูญเสียในฤดูเก็บเกี่ยวที่แล้ว หรือ ในปีที่ผ่านมา 

    1.3. มีการเปลี่ยนแปลงของเหตุที่มีผลให้การเก็บเกี่ยวลดลงจากเดิม  

ข. มีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆในปัจจุบันอย่างไร – ตัวอย่างเช่นการจัดการปัญหาชลประทาน 
ความแห้งแล้ง หรือสารเคมีสำหรับศัตรูพืชบางชนิด  

ค. ถ้าไม่มีรายได้จากการเก็บเกี่ยว จะมีเงินสำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไปหรือไม่ 
หัวข้อที่อาจเป็นคำตอบ คือ:  ลดจำนวนมื้อที่กินอาหารในแต่ละวัน 
เพ่ิมการพึ่งพาความช่วยเหลือจากอาหารที่แจก ไปหาเงินกู้  พึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
ให้บุตรหลานออกจากโรงเรียน ขายปศุสัตว์ที่เลี้ยง 
เอาเงินจากกิจกรรมอ่ืนจากนอกกิจกรรมการเพาะปลูกมาใช้ 
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ง. เกษตรกรจะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีการประกันพืชผล : เช่น เพาะปลูกพืชผลอ่ืนเพิ่ม 
การเพ่ิมปุ๋ย เปลี่ยนที่ซื้อของ เลิกใช้เงินกู้  
ลดการจ้างงานรายเดือนหรือลดจ่ายเงินให้แรงงานชั่วคราว 

5.  การเข้าถึงเงินกู้ 
ก. เกษตรกรเคยรับเงินกู้เพ่ือการปลูกพืชผลหรือไม่  

เกษตรกรรู้จักคนที่เคยรับเงินกู้เพ่ือการปลูกพืชผลดังกล่าวหรือไม่   
ข. ในหมู่บ้านของเกษตรกรมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือไม่ 
ค. มีธนาคาร หน่วยงาน NGO หรือโครงการของรัฐใดที่เสนอให้เงินกู้เพ่ือการเพาะปลูก 
ง. เกษตรกรรับรู้ถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้เหล่านี้หรือไม่ 

การจ่ายคืนต้องทำในฤดูกาลหรือเม่ือได้ผลเก็บเกี่ยว 
จ. ผู้ซื้อพืชผลหรือนายหน้าค้าพืชผลเคยเสนอเงินกู้หรือไม่ เงื่อนไขเงินกู้เหล่านี้เป็นอย่างไร 
ฉ. เกษตรกรรับทราบหรือไม่ว่าจะเกิดอะไร หากเกษตรกรผิดเงื่อนไขชำระจากเงินกู้ในระบบ 
ช. หากเกษตรกรสามารถกู้เงินได้ จะกู้หรือไม่   

6. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ก. ถ้ามี ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ใช้เครือข่ายใด   
ข. ใช้ การส่งข้อความ (SMS) บ่อยแค่ไหน 
ค. การใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ หรือการใช้ธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ 

7. ทางเลือกในการประกัน 
ก. เกษตรกรใช้ หรือ เคยใช้การประกันพืชผลใดอยู่หรือไม่ การประกันดีหรือไม่ 

และได้รับเงินชดเชยตามที่สมควรหรือไม่ 
ข. เกษตรกรมี บริษัทหรือยี่ห้อการประกันที่ไว้ใจได้หรือไม่ 
ค. ในแง่ของการประกันพืชผล เกษตรกรคิดว่าข้อไหนเป็นข้อสำคัญท่ีประกันต้องครอบคลุม 
ง. เกษตรกรคิดว่าวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงการประกัน 

และปัจจุบันมีบริการประกันหรือโครงการประกันใดที่เกษตรกรนิยมใช้ 
8. การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

ก. เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใด หรือไม่ 
ข. เกษตรกรในบริเวณเดียวกันเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรใดหรือไม่ 

และเป็นแบบสมัครใจหรือแบบบังคับ 
ค. ผลประโยชน์ที่ได้จากการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร 
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ข้อเสนออ่ืนๆเพื่อพิจารณาและจัดรวมไว้ในการสร้างโครงการประกันของประเทศ 

ก. ในเรื่องการประเมินนโยบายการประกันที่มีในปัจจุบัน 
ที่ประชุมเสนอให้นำเอากรณีศึกษาเรื่องการอนุมัติการกู้แบบมีเงื่อนไขมารวมด้วย 

ข. ก่อนจะมีการเปิดโครงการเต็ม 
เอกสารแนวทางอาจจะผนวกเรื่องท่ีควรออกกฎหมายประกันเพื่อสนับสนุนการนำโครงการไปใช้ 
และโครงการที่เปิดตัวจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลของการศึกษาความเป็นไปได้ 

ค. การจัดทำการจำแนกหมวดหมู่ความเสี่ยงและ จัดหมวดหมู่ของเบี้ยประกันแบ่งผลผลิต 
ทังนี้อัตราเบี้ยและการครอบคลุมข้อเรียกร้องจะอิงอย่างมากกับชนิดของความเสี่ยง; 

ง. หากมีการจัดให้พืชผลเฉพาะอย่างจำเป็นต้องมีการประกัน 
ก็ต้องจัดให้มีเงื่อนไขเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่พ่ึงพาตนเองด้วย 
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