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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรของประเทศไทย กรณีศึกษา     

กุงขาวแวนนาไม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการผลิต และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก      

ภัยพิบัติในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร เพ่ือประมาณการวงเงินเอาประกันและเบ้ียประกันสําหรับ

การประกันภัยกุงขาวแวนนาไม และเพ่ือศึกษาแนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมที่สอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกร โดยศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสุราษฎรธานี เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยแบบสอบถาม ระดมความคดิเห็นกลุมยอย และสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญตองการใหรัฐบาลดําเนินการประกันภัยกุง โดยชนิดภัยหลัก

ไดแก โรคกุง ประกอบดวย โรคตัวแดงดวงขาว โรคตายดวน และอาการขี้ขาว สวนภัยพิบัติทางธรรมชาติ       

มีผลกระทบมากเพียงบางพ้ืนที่ ไดแก น้ําทวม ภัยแลง น้ําทะเลไหลเขาและฝนตกหนักหรือพายุฝนฟาคะนอง 

สําหรับชวงเวลาที่ตองการใหทําประกันภัยคือ ชวงการเลี้ยงท่ีกุงยังเล็กไมสามารถจําหนายได ประมาณ 1-60 วัน 

หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง โดยวงเงินเอาประกันชดเชยตนทุนหมุนเวียนที่ประมาณ 116,200 บาทตอไร

ประกอบดวยตนทุนหลัก 5 ดาน ไดแก คาอาหาร รอยละ 55.94 คาลูกพันธุ รอยละ 16.35 คาเวชภัณฑอาหาร

เสริมและแรธาตุตาง ๆ รอยละ 12.05 คาพลังงาน รอยละ 11.36 และคาจางแรงงาน รอยละ 4.30 สวนชวงที่กุงโต 

สามารถจําหนายไดแลว ตองการประกันภัยในลักษณะชดเชยสวนตางของรายไดที่ตองจับกุงจําหนายกอนกําหนด 

ทั้งนี้ การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีความเสี่ยงตอโรคสูง และจํานวนเกษตรกรมีนอยกวาภาคการผลิตพืช  

ซึ่งเปนขอจํากัดของผูประกอบการที่จะเขามาดําเนินการประกันภัย ประกอบกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีความ

แตกตางกันมาก ตั้งแตเกษตรกรรายยอยที่มีพ้ืนที่เพียง 1 ไร และเกษตรกรที่เปนผูประกอบการฟารมรายใหญ 

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนการประกันภัยกุงใน 2 สวน ไดแก การประกันภัยกุงขาวแวนนาไมเชิงพาณิชย     

ซึ่งตองมีการสนับสนุนระบบการตรวจสอบความเสยีหายและมาตรการจูง เชน มาตรการทางภาษีและมาตรการ

ทางการตลาดสําหรับเกษตรกรและผูดําเนินการประกันภัย ในสวนที่ 2 คือการประกันภัยกุงขาวแวนนาไม

สําหรับเกษตรกรรายยอย ผานสถาบันเกษตรกรในลักษณะครบวงจร ตั้งแตการผลิตถึงจําหนายผลผลิต       

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกร และชวยเหลือเกษตรกรรายยอยใหมีการผลิตท่ีไดมาตรฐาน       

มีโอกาสในการเขาถึงตลาด และมีรายไดที่มั่นคง  
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study the production situation and assess the risk 

and the impact of the disaster on Litopenaeus vannamei farming of farmers, to estimate the 

insured amount and the insurance premium for the Litopenaeus vannamei insurance and to 

formulate the guidelines for Litopenaeus vannamei insurance that were consistent with the 

needs of farmers in 3 major provinces, Chachoengsao, Chanthaburi and Surat Thani. Data were 

collected by questionnaires survey, brainstorming with Litopenaeus vannamei farmers and        

in-depth interviews with farmers and related agencies. 

The results of the study indicated that most farmers wanted the government to carry 

out Litopenaeus vannamei insurance programme. The main types of disasters were shrimp 

disease which consisted of white spot disease, early mortality syndrome and white stool 

disease. As for natural disasters, there were such as flood, drought and thunderstorm which 

were affected only in certain areas. Times to apply for insurance were farming periods of 1-60 

days after releasing the larvae into the pond. The sum insured that compensated the 

working capital was at approximately 116,200 baht per rai, consisting of five main costs: food 

55.94%, shrimp larvae 16.35%, medical supplies and supplementary food 12.05%, energy 

11.6% and labor cost 4.03%. For growing period after 60 days, farmers needed insurance in 

forms of compensation for the difference in income from catching and selling Litopenaeus 

vannamei ahead of schedule. 

However, raising Litopenaeus vannamei had a high risk of disease and numbers of 

farmers were less than those in crop sectors. These factors were a limitation of the insurance 

companies to take action. As most of Litopenaeus vannamei farmers were small-scale 

farmers with an area of only 1-10 rai which were different from the large-scale farmers, 

therefore, the government should support the Litopenaeus vannamei insurance in 2 parts:   

1) Commercial insurance that needed facilities and inspection system supports as well as  

incentives such as tax and marketing measures for both farmers and insurance operators,     

2) Micro-insurance for small-scale farmers through farmers’ institutes such as cooperatives 

and farmer’s groups. The insurance programme should be implementing throughout the 

entire business, from farms to markets, in order to strengthen farmers’ institutes and to help 

small-scale farmers for production standards, market access and stable incomes.  
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรของประเทศไทย: กรณีศึกษากุงขาวแวนนาไมนี ้

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของเกษตรกรตอการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม ซึ่งไดศึกษาสถานการณ 

การผลิต ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง ศึกษาตนทุนการผลิตในแตละ
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และสุราษฎรธานี ทั้งภาครัฐ อาทิ สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานสหกรณจังหวัด 

ภาคเอกชน อาทิ ชมรมผูเลี้ยงกุง สถาบันเกษตรกร อาทิ สหกรณประมง สหกรณผูเลี้ยงกุง สหกรณการเกษตร 

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรผูเลี้ยงกุง ที่รวมกันระดมความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ  

และตอบขอมูลแบบสอบถาม ทําใหการศึกษาวิจัยนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาวิจัย

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรของ

ประเทศไทย เพ่ือชวยลดผลกระทบจากภัยพิบัตใินการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร และชวยใหเกษตรกร

มีรายไดที่มั่นคงตอไป 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

ภาคการเกษตรเปนภาคการผลิตที่สําคัญ เปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญของประเทศ และเปน

ภาคการผลิตที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางตอภัยธรรมชาติมากกวาภาคการผลิตอ่ืน ในขณะท่ีเกษตรกร     

ตองประสบปญหาตาง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศ ที่กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาต ิ      

ที่สรางความเสียหายตอภาคการเกษตรมากที่สุด ไดแก อุทกภัย ฝนทิ้งชวง และภัยแลง รองลงมา ไดแก วาตภัย 

และภัยจากศัตรูพืช สงผลกระทบโดยตรงตอการผลิตทางการเกษตรและความเปนอยูของเกษตรกร สรางความ

เสียหายเปนอยางมาก ในแตละปมีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประมาณรอยละ 10 - 20 

ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (สภาปฏิรูปแหงชาติ, 2558) ที่ผานมารัฐบาลตองใชงบประมาณในการใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม จากขอมูลรายงาน

การศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ พบวา ปจจุบันมีเกษตรกรท่ียังไมไดรับการชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจํานวนมาก 

และหากไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอุดหนุนการประกันภัยการเกษตร ภาครัฐจะไมสามารถดําเนิน

โครงการไดอยางตอเนื่อง และจะสรางปญหาความมั่นคงทางการคลัง 

 ท้ังนี้ ระบบการประกันภัยการเกษตร เปนกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง (disaster risk 

management) จากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติใหแกเกษตรกร สภาปฏิรูปแหงชาติจึงไดกําหนดเรื่อง

การปฏิรูปประกันภัยการเกษตรเปนวาระสําคัญ เพ่ือมุงสรางระบบประกันภัยการเกษตรที่ยั่งยืน ครอบคลุม

สินคาเกษตรเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเสี่ยง มุงใหเกิดการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งในระดับเกษตรกร   

สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งตองมีการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรและการออกแบบ

โครงการประกันภัยใหตรงตามความตองการของเกษตรกร เพ่ือใหเกิดการตอบรับที่ดีในการเขารวมโครงการ   

หากเกษตรกรขาดความตระหนักและขาดความสนใจเขารวมโครงการ จะทําใหตลาดประกันภัยการเกษตร

เกิดขึ้นไดยาก โดยการกําหนดรูปแบบการประกันภัยใหตรงตามความตองการของเกษตรกรตองมีขอมูลตาง ๆ        

ที่เพียงพอ เชน ขอมูลการผลิต ความเสี่ยงภัยของเกษตรกร เทคโนโลยีและวิธีการในการตรวจสอบความเสียหาย  

ที่ถูกตอง โปรงใส ประเมินไดอยางถูกตองและรวดเร็ว แตความยากลําบากในการออกแบบประกันภัยคือ     

การขาดขอมูลและความเขาใจเชิงพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ทางกายภาพและปฏิทินการผลิตที่แตกตางกัน 

สําหรับการดําเนินงานประกันภัยการเกษตรของประเทศไทยที่ผานมา มีการทดลองดําเนินงานโครงการนํารอง  

ในสินคาบางชนิด เชน ฝาย ขาวฟาง ถั่วเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตไมประสบความสําเร็จ และมีการดําเนิน

โครงการประกันภัยขาวนาปโดยรัฐบาล ตั้งแตป 2554 และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ในป 2562 

นอกจากนี้ ยังมีการประกันภัยทุเรียน ลําไย โคนมและโคเนื้อ ที่ดําเนินงานโดยภาคเอกชนกับเกษตรกรโดยตรง 
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ประกอบกับมีสินคาเกษตรท่ีอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินงาน มันสําปะหลัง และกาแฟ   

ซึ่งรูปแบบการประกันภัยขาวนาปที่ดําเนินการในปจจุบัน สามารถเปนโมเดลตนแบบที่จะประยุกตใชในการ

ขยายผลไปยังพืชชนิดอื่นที่มีลักษณะคลายกันได แตปจจุบันยังขาดการดําเนินงานประกันภัยดานประมง       

ซึ่งเปนสินคาที่มีมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กุงขาวแวนนาไม ซึ่งเปนสินคาประมงที่มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงมากที่สุด 

จากพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลท้ังหมด จํานวน 0.22 ลานไร เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม จํานวน 0.21 

ลานไร หรือรอยละ 95.45 ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงทะเลท้ังหมด และเปนพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําเพียง 0.01 

ลานไร โดยมีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเลประมาณ 20,000 ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข) 

ประกอบกับเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกสรางรายไดใหแกประเทศประมาณ 30,000 ลานบาทตอป  

ดังนั้น เพื่อใหมีกลไกในการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการ

ประกันภัยการเกษตร ที่ครอบคลุมทั้งดานพืช ปศุสัตว และประมง และดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ในการปฏิรูป  

การประกันภัยการเกษตรใหบรรลุเปาหมาย สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัย 

เพ่ือใหไดขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรในสินคาประมง ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกร ใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณการผลิต และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ   

ในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

1.2.2 เพื่อศึกษาคาใชจายในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมสําหรับประมาณการวงเงินเอาประกันและเบี้ย

ประกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ศึกษาสถานการณการผลิต และตนทุนการผลิตกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร ในป 2561 

1.3.2 ศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ในชวง 10 ปที่ผานมา 

(2552-2561) 

1.3.3 ศึกษาจังหวัดที่มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมากที่สุด 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 

และสุราษฎรธานี ซึ่งมีพื้นที่เพาะเลี้ยงคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.29 ของพื้นท่ีเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมทั้งประเทศ 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข)  
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1.4 วิธีการวิจัย 

 1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) หนวยงานและบุคคล

สําคัญที่เกี่ยวของ การระดมความคิดเห็นกลุมยอย (focus group) และการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว  

แวนนาไมโดยใชแบบสอบถาม (questionnaires survey)  

 

 1.4.2 แหลงขอมูล 

  1.4.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) 

1) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) หนวยงานและบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ 

(key informant interview) ท่ีเกี่ยวของ โดยคัดเลือกผูใหสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง ในพื้นที่ศึกษา 3 

จังหวัด ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงาน

สหกรณจังหวัด จํานวน 11 แหง สถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณประมงและสหกรณผูเลี้ยงกุง ซึ่งเปนกลุม

เกษตรกรแปลงใหญกุงขาว และสหกรณการเกษตร ซึ่งมีสมาชิกสวนใหญเพาะเลี้ยงกุงขาว จํานวน 5 แหง 

เกษตรกรผูเลี้ยงกุง ซึ่งเปนผูนําชุมชน สมาชิกชมรมผูเลี้ยงกุง และเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทั้งฟารมขนาดเล็กจนถึง

ฟารมขนาดใหญ จํานวน 10 ฟารม รวมกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกทั้งหมด 26 แหง 

   2) การระดมความคิดเห็นกลุมยอย (focus group) เชน การประเมินความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง ตนทุนการผลิตเพื่อประมาณการวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกัน ชนิดภัย

และชวงเวลาที่ควรทําประกันภัย เปนตน โดยคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาในอําเภอที่มีการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  

จํานวนมาก ในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัดคือ สุราษฎรธานี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 

รวม 180 คน โดยคดัเลือกจากกลุมเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเปนอาชีพหลัก รวมถึงเขารวม

โครงการตาง ๆ ของรัฐบาล เชน กลุมเกษตรกรแปลงใหญกุงขาว และกลุมเกษตรกรสมาชิกสหกรณประมง 

ประกอบดวย เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอกาญจนดิษฐ พุนพิน และไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรในพ้ืนที่

อําเภอเมือง บานโพธิ์ และบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอทาใหม ขลุง เมืองและ

แหลมสงิห จังหวัดจันทบุรี  

   3) การสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมโดยใช

แบบสอบถาม (questionnaires survey) โดยสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมระดมความคิดเห็นกลุมยอย จํานวน 

90 คน หรือรอยละ 50 ของเกษตรกรที่เขารวมระดมความคิดเห็นกลุมยอยทั้งหมด เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ

สังคมครัวเรือน การผลิต การจําหนาย และความคิดเห็นตอการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 
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ภาพที่ 1.1: พ้ืนที่ศึกษา 

 

  1.4.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)   

   ขอมูลสถิติดานการผลิตและสงออกกุงขาวแวนนาไม งบประมาณในการชวยเหลือ

เกษตรกรผูเลี้ยงกุงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จากผลการศึกษาวิจัย เอกสาร

วิชาการ รายงานตาง ๆ และขอมูลที่มีการเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซต รวมถึง ขอมูลจากหนวยงาน      

ที่เก่ียวของ เชน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งในระดับพ้ืนที่และสวนกลาง  

 

 1.4.3 การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใชวิธีการทางสถิติพรรณนา (descriptive 

statistics) ประกอบดวย เมตริกซความเสี่ยงเพ่ือประเมินความเปนไปไดในการเกิดภัยตามแนวคิดของศูนย

เตรียมพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) โดยการแทนคา

โอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัย และความรุนแรงของผลกระทบเปน 5 ระดับ จากนอยที่สุดที่คาระดับ 1       

ไปมากที่สุดที่คาระดับ 5 จากขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นกลุมยอย การวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่หรือรอยละ การวัดแนวโนมสูสวนกลาง ไดแก ฐานนิยม (mode) และคาเฉลี่ย (mean) จากขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมดวยแบบสอบถาม รวมถึง การคํานวณตนทุนหมุนเวียน     

ในการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกรเพ่ือประมาณการวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกัน จากขอมูล   

ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นกลุมยอย  

สุราษฎรธาน ี

ฉะเชิงเทรา 

จันทบุร ี
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือใชดําเนินการประกันภัย

กุงขาวแวนนาไม สําหรับขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการชวยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และประยุกตใชในการขยายผลไปยังสินคาชนิดอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกันตอไป   
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บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

2.1.1 การประกันภัยสินคาเกษตรในประเทศไทยที่ผานมา 

ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษารูปแบบการประกันภัยการเกษตร ตั้งแตป 2513 โดยสํานักงาน

ประกันภัย (กรมการประกันภัย) กระทรวงพาณิชย (เปลี่ยนสถานะเปนองคกรอิสระภายใตชื่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เม่ือป 2550) ซึ่งการดําเนินงาน      

ในระยะแรกเปนการจัดทําโครงการนํารองทดลองทําประกันภัยในสินคาเกษตรบางชนิด จนกระทั่งป 2554     

เกิดปญหาอุทกภัยครั้งรุนแรง มีการจัดทําโครงการประกันภัยขาวนาปท่ัวประเทศเปนครั้งแรก และรัฐบาล      

มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศดานการประกันภัยการเกษตรตั้งแตป 2559 เปนการดําเนินงานประกันภัย

การเกษตรสําหรับเกษตรกรรายยอย (micro-insurance) โครงการของรัฐบาล รวมทั้ง มีการดําเนินงาน

ประกันภัยการเกษตรระหวางผูประกอบการประกันภัยและเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจากการประมวลขอมูลการ

ประกันภัยการเกษตรในประเทศไทยที่ผานมา (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559; สภาปฏิรูปแหงชาติ, 

2558; ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541)          

สรุปไดดังนี้ 

 

1) โครงการนํารองและทดลองประกันภัยการเกษตร ไดแก ฝาย ขาวฟาง ถั่วเหลือง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว (ภัยแลง) และขาวนาป (ภัยแลง) ในชวงป 2521 - 2553  

ฝาย (ป 2521 - 2523) 

กรมสงเสริมการเกษตรรวมกับกรมการประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ดําเนินการทดลองทําโครงการประกันภัยฝายที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ชวงป 2521 - 2523 โดยวิธี 

แบบดั้งเดิม (non-indexed) คุมครองภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ฝนแลง ลูกเห็บ เบี้ยประกันภัย 50 บาทตอไร 

คาสินไหมทดแทน 1,400 บาทตอไร เกษตรกรทําประกันภัยครอบครัวละไมเกิน 10 ไร จายคาสินไหมจากการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีเสียหายจริง ผลการดําเนินงานในป 2521 เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 496 ราย ป 2522 

จํานวน 542 ราย และป 2523 จํานวน 83 ราย ในชวงป 2521 - 2522 ไดกําไร 0.183 ลานบาท ป 2523 

ขาดทุน 0.123 ลานบาท  

ฝาย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และถั่วเหลือง (ป 2525 – 2527) 

กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานที่ เ ก่ียวของ ขยายผลโครงการนํารอง

ประกันภัยฝาย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และถ่ัวเหลือง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ลพบุรี เพชรบูรณ 

นครสวรรค เลย และสุโขทัย ซึ่งผลการดําเนินงานประสบปญหาตาง ๆ เชน รูปแบบการประกันภัยฝาย        
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ไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดเก็บขอมูลมีความยากลําบาก ตนทุนในการจัดการสูง และผูที่เก่ียวของ    

ขาดความรูความเขาใจ ทําใหผลการดําเนินงานขาดทุน 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง ถั่วเหลือง (ป 2531 - 2534) 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทเอกชน 3 แหง ดําเนินการประกันภัยในสินคา

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง และถั่วเหลือง ภายใตโครงการเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรสมาชิก (contract 

farming) เบี้ยประกันรอยละ 8 ของทุนประกันภัย ผลการดําเนินงานป 2531 เกษตรกรเขารวมโครงการ 

จํานวน 90 ราย ป 2532 จํานวน 552 ราย ป 2533 ไมมีขอมูล และป 2534 จํานวน 228 ราย รวม 4 ป       

เบี้ยประกันภัย 1.45 ลานบาท คาสินไหมทดแทน 4.91 ลานบาท โครงการลมเลิกเนื่องจากขาดทุน คาใชจาย  

ในการดําเนินงานสูง ขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานในการคํานวณเบี้ยประกันภัย เกษตรกรที่เขารวมโครงการขาด

ความรูความเขาใจในการประกันภัย และขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ภัยแลง) (ป 2550) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

รวมกับสมาคมประกันวินาศภัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัทไทยรับประกัน

ภัยตอ จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานโครงการนํารองรวมกับธนาคารโลก (World Bank) ในโครงการประกันภัย

ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชดัชนีภูมิอากาศ (weather index insurance) ดัชนีความแหงแลงสะสม (moving 

dry spell) ขั้นสูง – ต่ํา เปนตัวชี้วัด ในพ้ืนที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในป 2549 ซึ่งแตกตางจาก

แบบเดิมคือไมตองมีการประเมินความเสียหายกอนการจายคาสินไหมทดแทน และขยายการดําเนินงานไปยัง

พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในป 2550 ไดแก นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก และนาน และ

ดําเนินงานตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยลูกคา ธ.ก.ส. เปนคูสัญญาโดยตรงกับบริษัท ธนาคารเปนผูประสานงาน     

โดยบริษัทจายคาสินไหมทดแทนใหกับลูกคาผานทางธนาคาร หลังจากจายคาความเสียหายถือวาสิ้นสุด

กรมธรรม ทั้งนี้ แปลงเพาะปลูกตองอยูในรัศมี 25 กิโลเมตร จากสถานีวัดน้ําฝน แบงระยะปลูก/การจายคา

สินไหมเปน 4 ระยะ การจายคาสินไหมครอบคลุม 3 ระยะแรก รวม 80 วัน จายคาสินไหมทดแทนสูงสุด 

1,800 บาทตอไร ดังนี ้

- ระยะที่ 1 ระยะปลูก 30 วันแรก หากคาดัชนีความแหงแลงสะสมต่ํากวาคาดัชน ี  

ขั้นต่ํา ถือวาไมเกิดภัยแลง ไมจายชดเชย หากอยูระหวางคาดัชนีสูง-ต่ํา จายชดเชยบางสวน และจายทั้งหมด

หากเกิดความแหงแลงเกินกวาคาสูงสุด โดยคํานวณจากความแหงแลงเปนมิลลิเมตรคูณดวยอัตราคาชดเชย   

ตอไร และจายชดเชยสูงสุดในกรณีคาความแหงแลงสูงหรือเทากับคาดัชนีขั้นสูง  

- ระยะที่ 2 ระยะเติบโต 20 วันตอมา และระยะท่ี 3 ระยะออกดอก 30 วันตอมา 

โดยระยะ 2 - 3 จายท้ังหมดหากปริมาณน้ําฝนต่ํากวาคาดัชนีต่ําสุด และจายบางสวนหากอยูในชวงคาดัชนีสูง - ต่ํา 

และไมจายหากสูงกวาคาดัชนีขั้นสูง 

- ระยะที่ 4 ระยะเก็บเก่ียว หากเกิดภัยแลง ไมจายคาสินไหม 
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ขาว (ภัยแลง) (ป 2552) 

ธ.ก.ส. มีการทดลองโครงการประกันภัยขาวนาปรวมกับธนาคารเพ่ือความรวมมือ

ระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) เริ่มดําเนินการในป 2552 

และรับประกันภัยจริงในป 2553 ในพื้นที่ 5 อําเภอ ของจังหวัดขอนแกน โดยใชดัชนีภูมิอากาศ (weather-

indexed) ครอบคลุมภัยแลง และขยายการดําเนินงานโครงการไปยังจังหวัดตาง ๆ ในป 2554 ไดแก ขอนแกน 

รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ และนครราชสีมา โดยมีบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย)     

เปนผูรับทําประกัน และขยายเพ่ิมเปน 9 จังหวัด ในป 2555 ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ

อุบลราชธานี และดําเนินการตอเนื่องถึงปจจุบัน เกษตรกรตองลงทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร บริษัท

ประกันภัยกําหนดจุดวัดน้ําฝนหลักและรอง และทําสัญญาโดยตรงกับเกษตรกร มี ธ.ก.ส. เปนผูประสานงาน 

บริษัทจายคาสินไหมทดแทนผานบัญชีเงินฝากใหแกเกษตรกร โดยมีอัตราเบี้ยประกันรอยละ 4.64 ของวงเงิน

เอาประกัน ระยะคุมครองชวงที่ 1 ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ชวงที่ 2 ตั้งแต 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 

โดยนําคาน้ําฝนตกจริงสะสมในชวงดังกลาวเปรียบเทียบกับคาดัชนีน้ําฝนที่กําหนด กรณีปริมาณน้ําฝนสูงกวา

ระดับสูงสุดหรือไมมีภัยแลง ไมจายชดเชย กรณีเกิดภัยแลงโดยปริมาณน้ําฝนต่ํากวาระดับสูงสุดจายรอยละ 15 

ของจํานวนประกันรวม กรณีปริมาณน้ําฝนต่ํากวาระดับต่ําสุด จายรอยละ 40 ของปริมาณประกันรวม 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการตองเปนลูกคา ธ.ก.ส. ที่กูเงินเพ่ือปลูกขาว โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ 80 อยูใน

เขตพ้ืนที่การดําเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาที่กูเงิน 

 

2) โครงการประกันภัยการเกษตรสําหรับเกษตรกรรายยอย โครงการรัฐบาล ไดแก ขาวนาป 

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตั้งแตป 2554  

2.1) โครงการประกันภัยขาวนาป  

- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2554/55 

 กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. เปนหนวยงานหลักดําเนินโครงการ

ประกันภัยขาวนาปทั่วประเทศ ตั้งแตป 2554 ใชดัชนีภูมิอากาศ (weather-indexed) ครอบคลุม 6 ภัย ไดแก 

อุทกภัย ฝนทิ้งชวง วาตภัย อัคคีภัย ลูกเห็บ อากาศหนาว รับประกันภัยโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

รวมกับบริษัทประกันภัยไทย 8 บริษัท อัตราเบ้ียประกัน 120 บาทตอไร (รวมภาษีและอากรแสตมป 129.47 

บาทตอไร) เกษตรกรจาย 60 บาทตอไร ที่เหลือรัฐบาลจายให 69.47 บาทตอไร กรณีลูกคา ธ.ก.ส. จาย 50 

บาทตอไร (ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพ่ือการปลูกขาว 10 บาทตอไร) กรณีเกิดความเสียหายในชวง 60 วันแรก 

นับจากวันเพาะปลูก จะไดรับคาสินไหมทดแทน 606 บาทตอไร และหากเสียหายตั้งแตวันที่ 61 ถึงระยะ     

เก็บเก่ียว จะไดรับคาสินไหมทดแทน 1,400 บาทตอไร ผลการดําเนินงานมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 55,228 ราย 

พ้ืนที่ 1,059,131 ไร รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 8 แหง 
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- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2555/56 

 ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการตอเนื่องจากปการผลิต 2554/55 ครอบคลุม 7 ภัย 

โดยเพ่ิมภัยศัตรูพืชและโรคระบาด อัตราเบี้ยประกันภัย 120 บาทตอไร (รวมภาษีและอากรแสตมป 129.47 

บาทตอไร) เกษตรกรจาย 60 บาทตอไร ที่เหลือรัฐบาลจายให 69.47 บาทตอไร กรณีลูกคา ธ.ก.ส. จาย 50 

บาทตอไร (ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพ่ือการปลูกขาว 10 บาทตอไร) อัตราคาสินไหมทดแทน 1,111 บาทตอไร 

สําหรับ 6 ภัยแรก และ 555 บาทตอไร สําหรับภัยพิบัติจากแมลงศัตรูพืช ในกรณีที่ไดรับความเสียหายภายใน 

7 วัน หลังจากทําประกันภัย จะไมไดรับคาสินไหมทดแทน แตจะไดรับเงินประกันคืน ผลการดําเนินงาน        

มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 45,722 ราย พ้ืนที่ 872,440 ไร ดําเนินการสนับสนุนโดยใชเงินกองทุนสงเสริม  

การประกันภัย มีบริษัทประกันภัยเขารวมโครงการ 2 แหง ทั้งนี้ มีการใชเงินกองทุนฯ ดําเนินการในป 2555      

เพียงปเดียว เนื่องจากตอมาภายหลัง ไดมีการพิจารณาขอบเขตการใชเงินกองทุนฯ พบวา ไมครอบคลุม      

ภาคการเกษตร 

- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2556/57 – 2558/59 

  ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการตอเนื่องจากปการผลิต 2555/56 คุมครอง 7 ภัย 

ไดแก อุทกภัย ฝนทิ้งชวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย ศัตรูพืชและโรคระบาด คาสินไหมทดแทน     

ในกรณี 6 ภัยแรก ตลอดชวงการเพาะปลูก วงเงินคุมครอง 1,111 บาทตอไร และกรณีภัยศัตรูพืชและโรค

ระบาด 555 บาทตอไร อัตราเบี้ยประกันภัยแบงตามระดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ 5 ระดับ ไดแก เสี่ยงสูง  

เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา เสี่ยงต่ํามาก และเสี่ยงต่ําที่สุด โดยอัตราเบ้ียประกันภัย ป 2556/57 อยูในชวง   

129.47 - 510.39 บาทตอไร และป 2558/59 อยูในชวง 124.12 - 483.64 บาทตอไร (รวมภาษีและอากร

แสตมป) ผลการดําเนินงานปการผลิต 2556/57 มีเกษตรกรเขารวมโครงการเพียง 7 ราย พ้ืนที่ 120 ไร 

รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 3 แหง ปการผลิต 2557/58 มีเกษตรกร     

เขารวมโครงการ 55,509 ราย พื้นที่ 830,673 ไร รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัท

ประกันภัย 4 แหง และปการผลิต 2558/59 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 92,064 ราย พ้ืนที่ 1,512,072 ไร 

รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 7 แหง 

- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2559/60  

  มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานท่ีสําคัญภายใตแผนปฏิรูปประเทศดาน

การประกันภัยการเกษตร โดย ธ.ก.ส. ดําเนินงานตอเนื่องจากปการผลิต 2558/59 กําหนดพ้ืนที่เปาหมาย

โครงการ จํานวน 30 ลานไร คุมครอง 7 ภัย ไดแก อุทกภัย ฝนทิ้งชวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย 

ศัตรูพืชและโรคระบาด เชนเดียวกับปที่ผานมา คาเบ้ียประกันภัย 108 บาทตอไร รัฐบาลจายใหเกษตรกร 68 

บาทตอไร ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพ่ือการปลูกขาว 40 บาทตอไร เกษตรกรที่ไมใชลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส.  

จายเอง 40 บาทตอไร คาสินไหมทดแทนในกรณี 6 ภัยแรก ตลอดชวงการเพาะปลูก วงเงินคุมครอง 1,111 

บาทตอไร และกรณีภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 555 บาทตอไร ผลการดําเนินงานมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 

1,571,939 ราย พ้ืนที่ 27,178,660 ไร รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 16 แหง 
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- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2560/61 - 2561/62  

  ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการตอเนื่องจากปการผลิต 2559/60 คุมครอง 7 ภัย 

ไดแก อุทกภัย ฝนทิ้งชวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย ศัตรูพืชและโรคระบาด เชนเดียวกับปที่ผานมา 

อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทตอไร (รวมภาษีและอากรแสตมป 97.37 บาทตอไร) รัฐบาลจายใหเกษตรกร 

61.37 บาทตอไร ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพื่อการปลูกขาว 36 บาทตอไร เกษตรกรที่ไมใชลูกคาสินเชื่อ     

ธ.ก.ส. จายเอง 36 บาทตอไร คาสินไหมทดแทนในกรณี 6 ภัยแรก ตลอดชวงการเพาะปลูก วงเงินคุมครอง 

1,260 บาทตอไร และกรณีภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทตอไร  ผลการดําเนินงานปการผลิต 2560/61 

มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 1,757,062 ราย พ้ืนที่ 26,118,764 ไร รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

และบริษัทประกันภัย 24 แหง ปการผลิต 2561/62 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 1,917,000 ราย พ้ืนที่ 

27,470,000 ไร รับประกันโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 22 แหง 

- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562/63  

  มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานโดยมีการเพ่ิมเติมในสวนของการมี

สวนรวม โดยเกษตรกรซื้อประกันภัยเพ่ิมแบบสมัครใจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยขาว 

นาป ปการผลิต 2562/63 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ระยะเวลาจําหนายประกันภัยถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2562 ยกเวนภาคใตถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 วิธีการดําเนินงานกําหนดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 (Tier 1) 

อัตราเบี้ยประกันภัย 85 บาทตอไร รัฐบาลจายใหเกษตรกร 51 บาทตอไร ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพ่ือการ

ปลูกขาวนาป 34 บาทตอไร เกษตรกรที่ไมใชลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. จายเอง 34 บาทตอไร (ไมรวมภาษีและอากร

สแตมป) อัตราคาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบดวย น้ําทวมหรือฝนตกหนัก  

ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม และเพ่ิม

ภัยจากชางปา 1,260 บาทตอไร ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทตอไร พ้ืนที่เปาหมาย 30 ลานไร 

ประกอบดวย เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย 

จํานวนไมเกิน 28 ลานไร และเกษตรกรทั่วไปท่ีเพาะปลูกขาวนาปและไมใชลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. จํานวนไมเกิน 

2 ลานไร สวนที่ 2 (Tier 2) เกษตรกรซื้อประกันภัยเพ่ิมโดยสมัครใจและจายเบี้ยประกันภัยเอง กําหนดอัตรา 

คาเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ ประกอบดวย พ้ืนที่เสี่ยงสูง 25 บาทตอไร เสี่ยงปานกลาง 15 

บาทตอไร และเสี่ยงต่ํา 5 บาทตอไร คาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทตอไร    

ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทตอไร พ้ืนที่เปาหมายไมเกิน 5 ลานไร ผลการดําเนินงานมีเกษตรกร

เขารวม จํานวน 2.01 ลานราย พื้นที่เขารวมโครงการพ้ืนฐาน (สวนที่ 1) จํานวน 28.01 ลานไร คิดเปนรอยละ 

93.37 ของพ้ืนที่เปาหมาย และมีเกษตรกรซื้อประกันภัยสวนเพ่ิมตามความสมัครใจ (สวนที่ 2) จํานวน 2.43 

ลานไร คิดเปนคาเบ้ียประกันภัยรวมจํานวน 2,593.14 ลานบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยเปน

จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,428.56 ลานบาท  
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- โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2563/64 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 

2563/64 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 กําหนดวิธีการดําเนินงานรูปแบบเดียวกับโครงการประกันภัยขาวนาป 

ปการผลิต 2562/63 โดยเกษตรกรกลุมที่ 1 ไดแก เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไดรับการอนุมัติ

สินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกในสวนที่ 1 (Tier 1) และเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยูในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยง

ภัยต่ํา (พ้ืนที่สีเ ขียว) กําหนดวันเริ่มความคุมครองนับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ

โครงการฯ ทั้งนี้ หากเกษตรกรดังกลาวประสงคจะเอาประกันภัยเพิ่มเติมในสวนที่ 2 (Tier 2) กําหนดวันเริ่มตน

ความคุมครองนับตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย กลุมที่ 2 ไดแก เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส.     

ที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อบางสวนและมีความประสงคจะเอาประกันภัยเพ่ิมเติม กําหนดวันเริ่มตนความคุมครอง

นับตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย และกลุมที่ 3 ไดแก เกษตรกรท่ีไมใชลูกคาสินเชื่อ ซึ่งอยูในพ้ืนที่ความ

เสี่ยงภัยปานกลางและสูง (พ้ืนที่สีเหลืองและพื้นท่ีสีแดง) โดยภาครัฐรับภาระอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยบางสวน 

และเกษตรกรรับภาระคาเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 (Tier 1 และ Tier 2) กําหนดวันเริ่มตน

ความคุมครองนับตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย ระยะเวลาจําหนายประกันภัย กําหนดวันสิ้นสุดการขาย

กรมธรรมตามภาค โดยแบงเปน 4 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (จํานวน 

13 จังหวัด) สิ้นสุดการขาย ไมเกินวันที่ 30 เมษายน 2563 

กลุมที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 7 จังหวัด) 

สิ้นสุดการขาย ไมเกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

กลุมท่ี 3 ภาคตะวันตก สิ้นสุดการขาย ไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

กลุมท่ี 4 ภาคใต สิ้นสุดการขาย ไมเกิน 31 ธันวาคม 2563 

การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยและคาสินไหมทดแทน ดังนี ้

1) สวนที่ 1 (Tier 1) 

พ้ืนที่รวมไมเกิน 44.7 ลานไร โดยกําหนดคาเบี้ยประกันภัยตามความ

เสี่ยงจริงของเกษตรกรแตละกลุม (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป) แบงเปน 

1.1) พื้นที่ที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกขาวนาป ปการผลิต 

2563/64 (เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.) ไมเกิน 28 ลานไร คาเบี้ยประกันภัย 97 บาทตอไร เทากันทุกพื้นที่     

(ความเสี่ยงต่ํา ปานกลาง และสูง) (ประกันภัยกลุม)  

1.2) พื้นที่ที ่ไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกขาวนาป        

ปการผลิต 2563/64 (เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. และเกษตรกรท่ัวไป) ซึ่งอยูในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยต่ํา 

ไมเกิน 15.7 ลานไร คาเบี้ยประกันภัย 58 บาทตอไร (ประกันภัยรายบุคคล)  

3) พื้นที่ที ่ไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกขาวนาป           

ปการผลิต 2563/64 (เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. และเกษตรทั่วไป) ซึ่งอยูในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัย    
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ปานกลางและสูง ไมเกิน 1 ลานไร คาเบี้ยประกันภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยปานกลาง 210 บาทตอไร พื้นที่เสี่ยงภัยสูง 

230 บาทตอไร (ประกันภัยรายบุคคล) 

โดยรัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยขางตนทุกรายในอัตรา 58      

บาทตอไร จํานวนรวม 44.7 ลานไร รวมทั้งใหการอุดหนุนในสวนภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมปทั้งหมด 

(ภาษีมูลคาเพิ่มเทากับรอยละ 7 ของเบี้ยประกันภัย และคาอากรแสตมปเทากับ 1 บาท ของคาเบี้ยประกันภัย

ทุก 250 บาท) ธ.ก.ส. จะอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยในสวนที่เหลืออีก 39 บาทตอไร เฉพาะกลุมท่ี 1 จํานวน 28 

ลานไร อัตราคาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบดวย น้ําทวมหรือฝนตกหนัก     

ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม และเพ่ิม

ภัยจากชางปา 1,260 บาทตอไร ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาทตอไร 

2) สวนที่ 2 (Tier 2) 

เกษตรกรซื้อประกันภัยเพ่ิมโดยสมัครใจ พ้ืนที่เปาหมายไมเกิน 1 ลานไร 

เกษตรกรจายคาเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมด โดยแบงคาเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ ประกอบดวย        

1) พื้นท่ีเสี่ยงภัยต่ํา 26.75 บาทตอไร 2) พื้นท่ีเสี่ยงภัยปานกลาง 52.43 บาทตอไร และ 3) พื้นที่เสี่ยงภัยสูง 

109.14 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป) อัตราคาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

7 ภัย ประกอบดวย น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาว 

หรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม และเพ่ิมภัยจากชางปา 240 บาทตอไร ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด 120 

บาทตอไร 

ทั้งนี้ กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยต่ํา (พื้นที่สีเขียว) จํานวน 594 อําเภอ พื้นที่ 

เสี่ยงภัยปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) จํานวน 182 อําเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยสูง (พื้นที่สีแดง) จํานวน 152 อําเภอ         

โดยกําหนดวันเริ่มคุมครอง ดังนี ้

1) กลุมเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อ

ทั้งหมดในการเพาะปลูกในสวนที่ 1 (Tier 1) และเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยูในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยต่ํา 

(พ้ืนที่สีเขียว) กําหนดวันเริ่มความคุมครองนับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ 

หากเกษตรกรดังกลาวประสงคจะเอาประกันภัยเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 (Tier 2) จะกําหนดวันเริ่มตนความคุมครอง

นับตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 

2) กลุมเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อ

บางสวน และมคีวามประสงคจะเอาประกันภัยเพ่ิมเติม กําหนดวันเริ่มตนความคุมครองนับตั้งแตวันที่เกษตรกร

ขอเอาประกันภัย 

3) กลุมเกษตรกรท่ีไมใชลูกคาสินเชื่อซึ่งอยูในพ้ืนที่ความเสี่ยงภัยปานกลาง

และสูง (พื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีแดง) โดยภาครัฐรับภาระอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยบางสวน และเกษตรกร

รับภาระคาเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งในสวนท่ี 1 และสวนที่ 2 (Tier 1 และ Tier 2) กําหนดวันเริ่มตนความคุมครอง 

นับตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 
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2.2) โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว   

    - โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 

2562/63 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 โดยขาวโพดเลี้ยงสัตว รอบที่ 1 (ขาวโพดฤดูฝน) จําหนายกรมธรรม

ประกันภัยถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และรอบที่ 2 (ขาวโพดฤดูแลง) จําหนายกรมธรรมประกันภัยตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยขยายผลจากรูปแบบการประกันภัยขาวนาป มีบริษัท

ประกันภัยเขารวมโครงการ 24 บริษัท ซึ่งแบงการประกันเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 (Tier I) รัฐบาลสนับสนุน

เบี้ยประกันภัย ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ 6 ชนิด ประกอบดวย น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือ

ฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม โดยเพ่ิมภัยจากชางปา     

และภัยจากศัตรูพืช อัตราเบี้ยประกัน 59 บาทตอไร (ไมรวมภาษีและอากรแสตมป) หรือ 64.20 บาทตอไร 

(รวมภาษีและอากรแสตมป) โดยรัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาทตอไร ธ.ก.ส. จายใหลูกคาสินเชื่อเพ่ือการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 23.60 บาทตอไร เกษตรกรทั่วไปจายเอง 23.60 บาทตอไร พ้ืนท่ีเปาหมาย 3 ลานไร       

เปนพื้นที่ของเกษตรกรลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2.80 ลานไร และพื้นที่ของเกษตรกรทั่วไป 0.20 ลานไร          

โดยเกษตรกรตองข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562/63 คาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติ

ธรรมชาติและชางปา 1,500 บาทตอไร ภัยจากศัตรูพืช 750 บาทตอไร และสวนที่ 2 (Tier II) แบบสมัครใจ 

เกษตรกรซื้อประกันภัยเพ่ิม โดยจายเบี้ยประกันภัยเองท้ังหมด พ้ืนท่ีเปาหมายไมเกิน 0.30 ลานไร โดยแบง

อัตราคาเบี้ยประกันตามความเสี่ยงในแตละพ้ืนที่เปน 3 ระดับ ประกอบดวย พื้นที่เสี่ยงภัยสูง 23 บาทตอไร    

เสี่ยงปานกลาง 10 บาทตอไร และเสี่ยงนอย 3 บาทตอไร คาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยจาก

ชางปา 240 บาทตอไร และภัยจากศัตรูพืช 120 บาทตอไร ผลการดําเนินงาน มีเกษตรกรเขารวม จํานวน 

89,000 ราย พ้ืนที่เขารวมโครงการพื้นฐาน (สวนที่ 1) จํานวน 1.72 ลานไร คิดเปนรอยละ 57.43 ของพื้นที่

เปาหมาย 3 ลานไร และมีเกษตรกรซื้อประกันภัยสวนเพ่ิมตามความสมัครใจ (สวนที่ 2) จํานวน 16,415.25 ไร 

คิดเปนคาเบี้ยประกันภัย จํานวน 109.57 ลานบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัย รวมทั้งสิ้น 60.99 

ลานบาท  

 

    - โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563 

โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563 ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2563 และ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยแบงเปน

ขาวโพดเลี้ยงสัตวรอบที่ 1 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) สิ้นสุดการขาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และรอบที่ 2 

(ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง) จําหนายกรมธรรมประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564    

(วันทําการปกติ) วัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติ        

ผานระบบการประกันภัย และเปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูก
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ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกรเม่ือประสบเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ 

การดําเนินงานแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 (Tier I) รัฐบาลสนับสนุน

เบี้ยประกันภัย ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ 6 ชนิด ประกอบดวย น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือ

ฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหมและเพ่ิมภัยจากชางปา     

และภัยจากศัตรูพืช อัตราเบี้ยประกัน 160 บาทตอไร (ไมรวมภาษีและอากรแสตมป) โดยรัฐบาลอุดหนุนคาเบ้ีย

ประกัน 96 บาทตอไร เกษตรกรจายเอง 64 บาทตอไร พ้ืนที่เปาหมาย 2.90 ลานไร เปนพ้ืนท่ีของเกษตรกร

ลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2.80 ลานไร และพื้นที่ของเกษตรกรทั่วไป 0.10 ลานไร โดยเกษตรกรตองข้ึนทะเบียน      

ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2563/64 คาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติธรรมชาติและชางปา 1,500 

บาทตอไร ภัยจากศัตรูพืช 750 บาทตอไร และสวนที่ 2 (Tier II) แบบสมัครใจ เกษตรกรซื้อประกันภัยเพ่ิม    

โดยจายเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมด พื้นที่เปาหมายไมเกิน 0.10 ลานไร โดยแบงอัตราคาเบี้ยประกันตามความ

เสี่ยงในแตละพื้นที่เปน 3 ระดับ ประกอบดวย พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูง 110 บาทตอไร เสี่ยงปานกลาง 100 บาทตอไร  

และเสี่ยงต่ํา 90 บาทตอไร คาสินไหมทดแทนสําหรับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยจากชางปา 240 บาทตอไร    

และภัยจากศัตรูพืช 120 บาทตอไร 

 

3) โครงการประกันภัยการเกษตรที่ดําเนินงานโดยตรงระหวางบริษัทประกันภัยและเกษตรกร 

ไดแก ทุเรียน ลําไย โคนม และโคเนือ้ ตั้งแตป 2561 

3.1) โครงการประกันภัยทุเรียน 

ดําเนินการระหวางบริษัทประกันภัยและเกษตรกรผูปลูกทุเรียนโดยตรง       

โดยคุมครองทุเรียนทุกสายพันธุ ตามอายุของตนทุเรียน ความเสียหายของตนทุเรียนที่เสียหายสิ้นเชิง          

ไมสามารถใหผลผลิตไดอีก ครอบคลุมภัยจากลมพายุ ลูกเห็บ น้ําทวม ไฟไหม ฟาผา การกระแทก ชน ผลัก หรือ

หักลําตนโดยสัตว หรือสัตวเลี้ยงที่ตองไมใชของผูเอาประกัน โดยแบงอัตราเบี้ยประกันและวงเงินเอาประกัน ดังนี้ 

1) ระยะกอนใหผล ตนทุเรียนอายุ 1 ป เบี้ยประกัน 200 บาทตอไร วงเงิน    

เอาประกัน 300 บาทตอตน อายุ 2 ป เบี้ยประกันภัย 300 บาทตอไร วงเงินเอาประกัน 500 บาทตอตน อายุ 3 ป  

เบี้ยประกันภัย 400 บาทตอไร วงเงินเอาประกัน 2,000 บาทตอตน อายุ 4 ป เบี้ยประกันภัย 500 บาทตอไร 

วงเงินเอาประกัน 2,500 บาทตอตน และอายุ 5 ป เบ้ียประกันภัย 800 บาทตอไร วงเงินเอาประกัน 5,000 

บาทตอตน  

2) ระยะใหผล แบงเปน 2 แบบ ไดแก อายุตนทุเรียน 6 ปข้ึนไป คุมครองตนทุนปลูก 

คาเบี้ยประกันภัย 1,200 บาทตอไร วงเงินเอาประกัน 7,500 บาทตอตน และอายุตนทุเรียน 6 ปข้ึนไป 

คุมครองตนทุนปลูกและการสูญเสียรายได เบี้ยประกันภัย 2,300 บาทตอไร วงเงินเอาประกัน 15,000 บาทตอตน   

ทั้งนี้ ยกเวนความเสียหายในระยะรอคอย 7 วันแรก นับแตวันที่สัญญาเริ่มตน  

ใหความคุมครอง โดยการประกันภัยจะใหความคุมครองเฉพาะตนที่เสียหายอยางสิ้นเชิง แตโดยทั่วไป          

ตนทุเรียนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติสวนใหญประสบปญหาจากลมพายุ ทําใหกิ่งกานหักเสียหาย 
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ไมไดลมหรือเสียหายสิ้นเชิงทั้งตน ประกอบกับ กรมธรรมประกันภัยใหความคุมครองเฉพาะตน ไมไดคุมครอง

ผลผลิตบนตน ในกรณีที่ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงใกลระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีมูลคาสูง     

แตไมไดรับความคุมครองตามขอกําหนดของกรมธรรม 

 

3.2) โครงการประกันภัยลําไย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เห็นชอบแบบกรมธรรมประกันภัยพืชผลสําหรับลําไยจากภัยแลงโดยใชดัชนีฝนแลง (ตรวจวัดดวยดาวเทียม)   

ใชขอมูลน้ําฝนจากระบบดาวเทียม GSMAP อยางเปนทางการ โดยศูนยขอมูลดาวเทียมของ The Remote 

Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) สําหรับเกษตรกรรายยอย (micro-insurance) ในชวง

ตนป 2562 โดยมีบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน 

จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัย ผลการดําเนินงานในป 2562 มีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

24 อําเภอ เขารวมโครงการ 1,053 ราย เบี้ยประกันภัย 540,430 บาท พื้นที่เปาหมาย 100,000 ไร โดยมี

กรมธรรมประกันภัยที่เรียกรองเงินชดเชย จํานวน 930 ฉบับ ดําเนินการจายเงินชดเชยประมาณ 3.5 ลานบาท 

ซึ่งผลการดําเนินงานในปแรกขาดทุน แตยังดําเนินงานตอเนื่องในป 2563 โดยเพิ่มพื้นที่เปน 5 จังหวัด          

ในภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน และลําพูน ซึ่งเปาหมายพ้ืนที่ปลูกครอบคลุมรอยละ 69 

ของพื้นที่ปลูกลําไยท้ังประเทศ อัตราเบ้ียประกันในป 2563 จํานวน 399 บาทตอหนึ่งหนวยความคุมครอง    

โดยกรมธรรมประกันภัยลําไย ใชเกณฑการจายเงนิท่ีแบงเปน 2 สวน ไดแก  

1) เมื่อจํานวนวันที่เกิดภาวะฝนแลง ถึงจํานวนวันที่ กําหนดในกรมธรรม       

เปนดัชนีฝนแลง จายเงินชดเชย 900 บาท ตอหนวยความคุมครอง  

2) เมื่อจํานวนวันที่เกิดภาวะฝนแลงตอเนื่องเกินกวาจํานวนวันที่กําหนด        

ในกรมธรรมเปนดัชนีฝนแลง บริษัทจายเงินชดเชยตอวันใหวันละ 60 บาทตอหนวยความคุมครอง จนกวา     

ฝนแลงจะสิ้นสุด หรือจนสิน้สุดระยะเวลาประกันภัย แลวแตเหตุการณใดเกิดกอน  

ทั้งนี้ จํานวนเงินชดเชยตามขอ 1) และขอ 2) รวมแลวไมเกินจํานวนเงินชดเชย

สูงสุด 2,100 บาทตอหนวยคุมครอง ตลอดระยะเวลาการประกันภัย โดยจํานวน 1 หนวยความคุมครองเทากับ 

เงินกูสําหรับการเพาะปลูกลําไยเพ่ือการเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัย 399 บาทตอ

หนวยความคุมครอง โดยเกษตรกรที่กูเงินผาน ธ.ก.ส. ขอทําประกันภัยไดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือให

ความคุมครองฝนแลงในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563  

 

3.3) โครงการประกันภัยโคนม  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เห็นขอบแบบกรมธรรมประกันภัยโคนม ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2661 มีผลบังคับใชจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2565 ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) และ ธ.ก.ส. ซึ่งใหความ

คุมครองเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่เอาประกันที่ไดรับความสูญเสียหรือเสียหายใน 4 กรณี ไดแก  
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1) โคนมตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม ฟาผา น้ําทวม ดินถลม พายุ แผนดินไหว 

จํานวนเงินเอาประกัน ตั้งแต 16,500 – 18,000  บาท  

2) โคนมตายเนื่องจากเจ็บปวย จํานวนเงินเอาประกัน ตั้งแต 16,500 – 18,000 บาท  

3) ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคปากและเทาเปอย     

จนไมสามารถใหน้ํานมได จํานวนเงินเอาประกัน ตั้งแต 3,300 – 3,600 บาท 

4) ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคเตานมอักเสบจน      

ไมสามารถใหน้ํานมได จํานวนเงินเอาประกัน ตั้งแต 1,650 – 1,800 บาท 

ทั้งนี้ กรณีที่ 2 – กรณีที่ 4 มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม

ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ซึ่งการจายคาสินไหมจายตามที่ตกลงและระบุในกรมธรรมแบบตอตัวตอป           

เบี้ยประกันภัยอยูระหวาง 600 – 1,257 บาท สําหรับโคนมที่เอาประกันตองมีอายุตั้งแต 18 เดือน แตไมเกิน   

8 ป และทุกตัวที่อยูในฟารมจะตองมีสุขภาพสมบูรณ มีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย  

 

3.4) โครงการประกันภัยโคเนื้อ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดจัดทําโครงการประกันภัย  

โคเนื้อ เริ่มดําเนินการในป 2563 เพ่ือชวยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้ออันเนื่องมาจากการ

ตายของโคเนื้อที่เจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ อัตราคาเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากร

แสตมป) โดยใหความคุมครอง การตายจากการเจ็บปวยของโคเนื้อ ไมเกิน 30,000 บาทตอตัว และการตาย

จากอุบัติเหตุ ไฟไหม ฟาผา น้ําทวม ดินถลม พายุ และแผนดินไหว ไมเกิน 30,000 บาทตอตัว ระยะเวลา

คุมครองสิ้นสุดเมื่อสงขายคอกกลางหรือ 6 เดือนนับจากวันขอเอาประกันภัย โดยเกษตรกร ตองเปนเกษตรกร   

ผูเลี้ยงโคเนื้อ และไดมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว ดานโคเนื้อที่ขอเอาประกันภัยตองมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ ไมมีความพิการซึ่งมีผลกับสุขภาวะ และไมเปนโรคเรื้อรัง ไมอยูระหวางการรักษาพยาบาล      

มีอายุไมเกิน 36 เดือน ไดขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว และมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว (NID คือ       

การเขียนที่ใบหู / RFID คือ การฝงชิบที่ใบห)ู มีบันทึกประวัติถายพยาธิ ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย และ

โรคคอบวม (Hemorrhagic Septicemia) มาแลว ไมเกิน 1 เดือน นับแตวันท่ีขอเอาประกันภัย โดยเกษตรกร  

ผูเอาประกันภัยจะตองแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของโคเนื้อ ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม

ประกันภัยมีผลบังคับ 

 

ทั้งนี้ หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดรวมกับขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรมาอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2539 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอใหมีการทําประกันภัย

แบบกองทุนรวม แตไมไดรับการพิจารณางบประมาณ ตอมาในป 2544 ธ.ก.ส. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุน

ประกันภัยการเกษตร จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 มอบหมายใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณ นําเรื่องการประกันภัยการเกษตรไปพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี ตอมาในป 2550 ธ.ก.ส. ไดแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการโครงการนํารองการประกันภัยพืชผล  
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ในประเทศไทย และภายหลังจากที่มีการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศดานการปฏิรูปประกันภัยการเกษตร 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ มีมติเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 แตงตั้งคณะทํางาน

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพ่ือจัดทําแนวทางและวิธีการปฏิรูปประกันภัย รวมถึง ขอเสนอแนะ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลใหเปนรูปธรรม ตอมาประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศดานเศรษฐกิจ ไดเสนอรายงานเรื่องการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร และขอเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินงานตอประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันภัยการเกษตร และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะกรรมการประสานงานรวม      

3 ฝาย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณา

ขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2559 โดยมีมติเห็นชอบการปฏิรูปประกันภัย

การเกษตร ตามที่สภาปฏิรูปดานเศรษฐกิจเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญ อาทิ ใหอุดหนุนเบี้ยประกันภัยแทนการ

จายเงินชดเชย ใชระบบธนาคารพาณิชยเขามาชวยในการดําเนินงานระบบการประกันภัยการเกษตร         

สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเพื่อใหเขารวมทําประกันภัย เสนอใหรัฐบาลผลักดันการประกันภัยการเกษตรเปน

วาระแหงชาติ ใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือรองรับการดําเนินงานประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอให

แตงตั้ งคณะกรรมการ 3 ระดับ ไดแก  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการประกันภัยการเกษตร 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การประกันภัยการเกษตรระดับจังหวัด ทั้งนี้ ใหนําเรื่องดังกลาวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีกอนสงใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณและกระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาดําเนินการขับเคลื่อนในสวนที่เก่ียวของ ทั้งนี้          

ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประกันภัยการเกษตร ตอมาคณะกรรมการ

บริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรและการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

มีมตเิมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มอบหมายใหกระทรวงการคลัง เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการเรื่องการ

ประกันภัยการเกษตรตามขอเสนอของสภาปฏิรูปแหงชาติ 

ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เปนหนวยงานหลักรวมขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรรวมกับกระทรวงการคลังมาอยาง

ตอเนื่อง โดยสนับสนุนขอมูลสถิติการเกษตร การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และการแจงขอมูลการประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติของเกษตรกร และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการลงนามบันทึก

ความเขาใจเรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย” ระหวาง 6 หนวยงาน 

ระยะเวลา 3 ป ( 2561 - 2563) ประกอบดวย กรมสงเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัย

พืชผลการเกษตรที่เหมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรสวนใหญทั่วประเทศไทย ตลอดจนศึกษาบทบาท             

ที่เหมาะสมของภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนของประเทศ และรวมกัน        

นําระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่พัฒนาไวไปทดลองใชจริงในพ้ืนที่นํารองกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร 



สหกรณ และวิสาหกิจชุมชน โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานค

เปนที่ปรึกษา รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือ

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางการประกันภัยการเกษตร อาทิ การประชุมเมื่อวันท่ี 

กรกฎาคม 2561 และวันที่ 22 

สินคาเกษตรเศรษฐกิจชนิดอ่ืน โดยมีขอเสนอแนะ เชน ควรสนับสนุนใหมีการประกันภัยในชนิดพืชที่มีการ

สงเสริมการปลูกเพ่ือจูงใจใหลดพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง ควรเนนพ้ืนที่และ

สหกรณการเกษตร พื้นที่ชลประทาน ส

ตองพิจารณาขอมูลสถิติยอนหลัง เครื่องมือในการดําเนินงาน การออกแบบโครงการ การบริหารจัดการ 

และวิธีการประเมินความเสียหาย

จัดลําดับความสําคัญของชนิดพืช/

เวลา 5 ป (2561-2565) และพืช

โคนม ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลั

ประกันภัย ไดแก การประกันภัยบอกุง

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 การประกันภัยสนิคา

2521-2523 2525-2527

โครงการนํารองฝาย
ที่อําเภอปากชอง   
เบี้ย 50 บาท/ไร  
เกษตรกรจายเอง  
สินไหม 1,400  
บาท/ไร โดยกรม 
สงเสริมการเกษตร  
และกรมการ 
ประกันภยั 

ป 25-27 ขยายผลตอ 
(ลมเลิกโครงการ) 

ประกันภยัขาวโพดฯ ขาวฟาง 
ถั่วเหลือง
contract farming 
ราย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

รัฐ
บา

ล 
เอ

กช
น 
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สหกรณ และวิสาหกิจชุมชน โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือ

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางการประกันภัยการเกษตร อาทิ การประชุมเมื่อวันท่ี 

 สิงหาคม 2561 ไดหารือแนวทางในการขยายผลการประกันภัยขาวนาปไปยัง

สินคาเกษตรเศรษฐกิจชนิดอ่ืน โดยมีขอเสนอแนะ เชน ควรสนับสนุนใหมีการประกันภัยในชนิดพืชที่มีการ

สงเสริมการปลูกเพ่ือจูงใจใหลดพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง ควรเนนพ้ืนที่และสินคาเกษตรที่มีผูรับผิดชอบดูแล เชน 

หกรณการเกษตร พื้นที่ชลประทาน ส.ป.ก. หรือ นิคม การขยายผลการประกันภัยไปยังสินคาเศรษฐกิจชนิดอื่น 

ตองพิจารณาขอมูลสถิติยอนหลัง เครื่องมือในการดําเนินงาน การออกแบบโครงการ การบริหารจัดการ 

และวิธีการประเมินความเสียหายที่เหมาะสม และควรกําหนดคํานิยามของพืช/สัตวเศรษฐกิจใหชัดเจน

/สัตวเศรษฐกิจท่ีจะดําเนินการประกันภัย ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนในระยะแรกเปน

พืช/สัตวเศรษฐกิจที่จะขยายผลจากโครงการประกันภัยขาวนาปในระยะแรก ไดแก 

โคนม ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ทุเรียน และลําไย ในสวนของสินคาประมงที่มีความเปนไปไดในการทํา

ประกันภัย ไดแก การประกันภัยบอกุง เปนตน 

 

     

าเกษตรในประเทศไทย  

2531-2534 2549-2553

ประกันภยัขาวโพดฯ ขาวฟาง  
ถั่วเหลือง โครงการ 3 บริษัท เอกชน 
contract farming เขารวมสูงสดุ 550 
ราย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ป 49-53 ขาวโพดฯ  
(ภัยแลง) นาํรองที่โคราช
โดย World Bank  ธ.ก.ส. 
เบี้ย 100 บาท/ไร  
สินไหมสูงสุด 1,500  
บาท/ไร 

ป 52-53 ขาว (ภัยแลง) 
นํารองที่โคราช โดย 
JBIC +ธ.ก.ส. เบี้ย 100 
บาท/ไร สินไหมสูงสุด 
1,500 บาท/ไร  
เกษตรกรจายเอง 

ป 54
ทั่วประเทศโดย ธ

ป 59
ประเทศโดย ธ

ป 62
โดย ธ
ทําประกันเพิ่มแบบสมัครใจ

ป 61 
ประกันความเสี่ยง
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา

ป 62 
ทั่วประเทศ
กับขาวนาป

ประกันภัยทุเรียน
โคเนื้อ 
ประกันภยัโดยตรง

ณะกรรมการวิจัย (สกว. เดิม) 

รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือ

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางการประกันภัยการเกษตร อาทิ การประชุมเมื่อวันท่ี 2 

ไดหารือแนวทางในการขยายผลการประกันภัยขาวนาปไปยัง

สินคาเกษตรเศรษฐกิจชนิดอ่ืน โดยมีขอเสนอแนะ เชน ควรสนับสนุนใหมีการประกันภัยในชนิดพืชที่มีการ

สินคาเกษตรที่มีผูรับผิดชอบดูแล เชน 

การขยายผลการประกันภัยไปยังสินคาเศรษฐกิจชนิดอื่น 

ตองพิจารณาขอมูลสถิติยอนหลัง เครื่องมือในการดําเนินงาน การออกแบบโครงการ การบริหารจัดการ      

ตวเศรษฐกิจใหชัดเจน รวมถึง 

เศรษฐกิจท่ีจะดําเนินการประกันภัย ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนในระยะแรกเปน

ขาวนาปในระยะแรก ไดแก 

ในสวนของสินคาประมงที่มีความเปนไปไดในการทํา

 

 

2554-2563

54-58 ขาวนาป ดําเนินการ 
ทั่วประเทศโดย ธ.ก.ส.  

59-61 ขาวนาป ดําเนินการทั่ว
ประเทศโดย ธ.ก.ส. รัฐอุดหนุนเบ้ีย 

62 ขาวนาป ดําเนินการทั่วประเทศ 
โดย ธ.ก.ส. รูปแบบใหมเพิ่มสวนที่ 2 
ทําประกันเพิ่มแบบสมัครใจ 

61 ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ฤดูแลง) 
ประกันความเสี่ยง ภายใตโครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 

62 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ดําเนินการ
ทั่วประเทศ โดย ธ.ก.ส. รูปแบบเดียว
กับขาวนาป 

ประกันภัยทุเรียน ลําไย โคนม และ    
โคเนื้อ เกษตรกร ทํากับบริษัท
ประกันภยัโดยตรง 
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 2.1.2 ปญหาอุปสรรคของการประกันภัยสินคาเกษตรในประเทศไทยที่ผานมา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2541) ไดทําการศึกษาการประกันภัยพืชผลทาง

การเกษตรของประเทศไทย พบวา ปญหาอุปสรรคของการประกันภัยการเกษตรในอดีตที่ผานมาประการสําคัญ

คือไมมีนโยบายดําเนินการท่ีจริงจังแมวาจะมีการประกันภัยการเกษตรมาเปนเวลานาน เกษตรกรเขารวมโครงการ  

ไมมากพอที่จะทําใหเกิดความคุมทุนในเชิงธุรกิจ ทําใหอัตราเบี้ยประกันภัยคอนขางสูง และการดําเนินโครงการ

ขนาดเล็กเฉพาะรายพืชมีพื้นที่จํากัด เกษตรกรเขารวมนอย ไมสามารถพิสูจนประสิทธิภาพหรือความสําเร็จของ

การประกันภัยพืชผลได นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานประกันภัยฝายในอดีตประสบปญหา

รูปแบบการประกันภัยไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การจัดเก็บขอมูลมีความยากลําบาก ตนทุนในการจัดการสูง 

และผูที่เกี่ยวของขาดความรูความเขาใจ เนื่องจากการประกันภัยพืชผลยังไมแพรหลาย เกษตรกรมีขีด

ความสามารถในการจายเบี้ยประกันจํากัด และไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดได ในสวนของการ

ประกันภัยของบริษัทเอกชน ไมประสบความสําเร็จเชนกัน เนื่องจากปญหาคาใชจายในการดําเนินงานสูง     

ขาดแคลนขอมูลพื้นฐานในการคํานวณเบี้ยประกัน เกษตรกรที่เขารวมโครงการขาดความรูความเขาใจในการ

ประกันภัย และขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ จึงตองยกเลิกโครงการ นอกจากนี้     

การประกันภัยท่ีไมมีการกระจายความเสี่ยงภัย แตรวมอยูในพื้นที่ปลูกพืชที่เปนสิ่งของที่เอาประกันที่ใกลเคียงกัน 

เปนพืชชนิดเดียวกัน ปลูกในชวงเวลาเดียวกัน กรณีเกิดภัยพิบัติ ผูรับประกันตองจายคาสินไหมจํานวนมาก      

ซึ่งเปนการประกันภัยท่ีไมมีการถัวเฉลี่ยของภัยดีและภัยไมดี ตามหลักของการประกันภัย (risk pooling)  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2556) ไดศึกษาปญหาอุปสรรคจากการ

ดําเนินงานโครงการประกันภัยขาวโดยใชดัชนีภูมิอากาศ พบวา ในชวงแรกที่มีการดําเนินโครงการ ซึ่งเปนแบบ

สมัครใจ เกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการเมื่อตระหนักวาจะไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติแนนอน ทําให

ผูรับประกันกําหนดอัตราเบี้ยประกันสูง หรือไมรับประกันภัยเพราะไมคุมทุน เกษตรกรเขารวมโครงการนอย 

โครงการประกันภัยมีระยะเวลาการขายกรมธรรมไมสัมพันธกับฤดูกาลปลูกขาวในแตละพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ

โครงการนอย เกษตรกรไมเขาใจรายละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจทําประกันภัย และมีปญหาจากการ

ประกาศเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง เกษตรกรยังขาดความรูเก่ียวกับประโยชน

ของการประกันภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทําใหเกิดภัยธรรมชาติบอยขึ้นและรุนแรงขึ้น ในขณะที่

รัฐบาลมีงบประมาณจํากัด และการจายคาสินไหมทดแทนที่ใชการสํารวจความเสียหายของพื้นที่ยังมีปญหาความ

ขัดแยงในการประกาศเขต 

นอกจากนี้ จากรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจเรื่องการปฏิรูปการ

ประกันภัยการเกษตร (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559) พบวา โดยภาพรวมปญหาการประกันภัย

การเกษตรของประเทศไทยในปจจุบัน ยังขาดกลไกในการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตรอยางยั่งยืน        

ที่สําคัญคือขาดการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ขาดกฎหมายเฉพาะสําหรับ

การประกันภัยการเกษตร การดําเนินนโยบายทําปตอป ทําใหโครงการไมตอเนื่อง ขาดการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรมใหมีการปลูกพืชไดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การบริหารจัดการขอมูลดานการประกันภัยยังไมมี

ประสิทธิภาพ ไมมีการดําเนินการเก็บขอมูลยอนหลัง และขาดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน  
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 2.1.3 แนวทางในการประกันภัยสินคาเกษตรในประเทศไทย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2541) ไดศึกษาการประกันภัยพืชผลทาง

การเกษตรของประเทศไทย และปญหาอุปสรรคที่ผานมา โดยใหขอเสนอแนะวาพืชผลท่ีควรดําเนินโครงการ

ประกันภัย ควรเปนพืชผลที่เมื่อไดรับความเสียหายแลวมีผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรจํานวนมาก หรือกระทบ

ตอรายไดสวนมากของเกษตรกร จึงควรเปนพืชผลท่ีมีพื้นที่ เพาะปลูกจํานวนมาก หรือเปนพืชผลที่ให

ผลตอบแทนสุทธิตอไรสูง และการประกันภัยจะคุมครองเฉพาะในชวงระยะเวลาตั้งแตเพาะปลูกจนถึงระยะ 

เก็บเก่ียว จึงตองระบุเวลาคุมครองใหชัดเจน และหากภาครัฐตองการใหโครงการประกันภัยการเกษตร           

เปนโครงการที่ชวยเหลือเกษตรกรสวนใหญของประเทศ และเพ่ือลดงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาแตละป 

จําเปนตองออกกฎหมายบังคับใหเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชตามที่ระบุและมีพ้ืนที่เพาะปลูกไมต่ํากวาที่รัฐกําหนด

เขารวมโครงการประกันภัยพืชผล เพ่ือใหมีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวนมากพอที่จะดําเนินธุรกิจ และมากพอ 

ที่จะเปนการแบงเบาภาระของรัฐ โดยเกษตรกรท่ีปลูกพืชชนิดเดียวกัน ประสบภัยในลักษณะเดียวกัน รวมกลุม

เฉลี่ยความเสี่ยงภัย จายคาเบี้ยประกันคนละเล็กนอย แลวนํามารวมกันเพื่อจายใหเกษตรกรทีป่ระสบภัย  

สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558) ไดจัดทํารายงานวาระปฏิรูปพิเศษแนวทางการปฏิรูปการ

ประกันภัยพืชผล โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการสนับสนุนการประกันภัยการเกษตรทั่วประเทศและครอบคลุม

พืชเศรษฐกิจทุกชนิด เกษตรกรควรไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเขารวมโครงการประกันภัย รัฐบาล

ยังคงตองสนับสนุนคาเบ้ียประกันบางสวน เปนมาตรการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและใชอยางแพรหลาย และ

เชื่อมโยงกับการกูเงิน โดยอาจผอนปรนเงื่อนไขของเงินกูโดยลดดอกเบี้ยแกเกษตรกรที่ประกันภัยเปนการจูงใจ 

การสงเสริมใหมีการจัดทําโซนนิ่งและเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันในเขตเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกร เพ่ือความสะดวกในการอุดหนุนเบี้ยประกันและใหความชวยเหลือเกษตรกร การสนับสนุนใหมี

ชองทางจําหนายผลิตภัณฑประกันภัยอยางแพรหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรซื้อประกันภัย   

ไดอยางทั่วถึง  

ทั้งนี้ การประกันภัยการเกษตรเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งการจายเงินเยียวยาหรือชดเชยใหแกเกษตรกรที่ผานมา ต่ํากวาตนทุนการผลิตที่เกษตรกร

ไดรับความเสียหาย บางครั้งประสบปญหาการชวยเหลือท่ีไมสอดคลองกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เกษตรกรที่

อยูตางพ้ืนที่กันบางรายเสียหายมากแตไดรับเงินชวยเหลือนอยกวาเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายนอย หรือ

เกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ไดรับความเสียหายเหมือนกัน แตไดรับความชวยเหลือไมเทากัน เปนตน 

ดังนั้น การประกันภัยการเกษตรจะชวยใหเกษตรกรไดรับความชวยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

อยางนอยเพ่ือการชดเชยตนทุนการผลิตที่เสียไป และเกษตรกรมีโอกาสเขาถึงความชวยเหลืออยางเทาเทียมกัน 

และเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลตองใชจายงบประมาณในการอุดหนุน

เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งมีจํานวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก

ความไมแนนอนของการเกิดภัยพิบัติ เชน งบประมาณในการเยียวยาต่ําสุดในป 2552 จํานวน 1,354 ลานบาท 

และสูงสุดในป 2554 จํานวน 31,220 ลานบาท ทําใหรัฐบาลไมสามารถวางแผนงบประมาณลวงหนาได และยัง

สงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการคลังดวย รวมถึงเกิดความลาชาในการเยียวยาชวยเหลือความเดือดรอน



22 

ใหแกเกษตรกร ดังนั้น การสนับสนุนการประกันภัยการเกษตรตองชวยลดงบประมาณในการเยียวยาจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงใหการสนับสนุนเกษตรกร เชน คาเบ้ียประกัน โดยทั่วไป          

การดําเนินงานประกันภัยการเกษตรของประเทศตาง ๆ มีการอุดหนุนคาเบี้ยประกันใหแกเกษตรกร รวมท้ัง 

การสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาบริหารความเสี่ยงแทนภาครัฐ เพ่ือสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร โดยทั่วไป

ประเทศตาง ๆ สวนใหญไมนิยมใชระบบประกันภัยรวมระหวางภาครัฐและเอกชน แตมีการใชระบบการรับ

ประกันภัยตอโดยภาครัฐ ประกอบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนภัยที่มีความไมแนนอน ในขณะที่การดําเนินงาน

ภาครัฐยังขาดความคลองตัว การดําเนินงานโดยภาคเอกชนจึงมีประสิทธิภาพสูงกวา 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559) ไดรายงานการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 

เรื่องการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร โดยมีขอเสนอแนะวาการปฏิรูประบบประกันภัยการเกษตรในประเทศไทย 

ควรนําระบบประกันภัยการเกษตรมาใชในประเทศอยางจริงจัง กําหนดเปนวาระแหงชาติ การผลักดันกฎหมาย

วาดวยการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ดําเนินงานโดยอาศัยกลไกการอุดหนุนของภาครัฐ สรางระบบการ

ประกันภัยการเกษตรรวมกับภาคเอกชนใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการ

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ สามารถกระจายความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ รับประกันภัยไดอยางเปนระบบ   

ตามกฎของจํานวนมาก (law of large number) เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเปนผูใหเงินอุดหนุนเปนผูสราง

ระบบประกันภัย สนับสนุนเบี้ยประกันภัยชวงแรกหรือบางสวนแทนการจายเงินชวยเหลือเยียวยาเม่ือเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ใหรัฐสามารถลดตนทุนและบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง         

การศึกษาวิจัยรูปแบบในการรับประกันภัยที่เหมาะสม เปลี่ยนหลักเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทน จากการใช

ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผูวาราชการจังหวัด เปนการประกันภัย

แบบอ่ืน ๆ เชน การประกันภัยแบบดัชนีผลผลิตของพ้ืนที่ (area yield index insurance) และการประกันภัย

แบบดัชนีภูมิอากาศ (weather index insurance) เปนตน  

World Bank (2009) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของภาครัฐตอการประกันภัย

การเกษตร โดยการประกันภัยการเกษตรทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลวสวนใหญมีการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ แมวาการประกันภัยการเกษตรจะเปนกิจกรรมทางธุรกิจ แตเนื่องจากเปาหมายหลักคือการรักษา

ศักยภาพการผลิตในทางเศรษฐกิจและปองกันชีวิตความเปนอยูใหกับสังคมชนบท จึงตองใหการสนับสนุน

อยางไรก็ตาม ภาครัฐมักจะไมเขาไปสูตลาดนี้ดวยตนเอง เนื่องจากมีตนทุนในการเริ่มตนสูง คาบริหารจัดการสูง 

และขาดศักยภาพในการรวมประกันภัยตอ (reinsurance) และเมื่อภาครัฐจะเขาไปดําเนินการประกันภัย

การเกษตร มักจะมีวิธีการที่แตกตางกัน ซึ่งจากการสํารวจของธนาคารโลกในการทําประกันภัยการเกษตรใน 

65 ประเทศ พบวา สวนใหญภาครัฐจะเขามามีบทบาทรวมในตลาดประกันภัยการเกษตรในกิจกรรมที่สําคัญ ๆ

ดังนี้  

1) สนับสนุนเบี้ยประกัน สวนใหญประเทศตาง ๆ สนับสนุนการประกันภัยการเกษตร

โดยการอุดหนุนเบี้ยประกันใหแกเกษตรกร โดยรอยละ 63 ของประเทศกลุมตัวอยางทั้งหมด สนับสนุนเบี้ย

ประกันภัยพืชผล และรอยละ 35 สนับสนุนเบี้ยประกันภัยปศุสัตว  
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   2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม และการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรอยละ 

41 ของประเทศกลุมตัวอยางทั้งหมด สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การฝกอบรม ในการประกันภัยพืชผล    

และรอยละ 37 สนับสนุนในการประกันภัยปศุสัตว 

   3) ดานกฎหมายประกันภัยการเกษตร โดยรอยละ 51 ของประเทศกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด มีการดําเนินงานดานกฎหมายประกันภัยพืชผล และรอยละ 33 มีการดําเนินงานกฎหมายประกันภัย

ปศุสัตว 

   4) การประกันภัยตอโดยภาครัฐ โดยรอยละ 32 ของประเทศกลุมตัวอยางทั้งหมด    

มีการประกันภัยตอโดยภาครัฐสําหรับประกันภัยพืชผล และรอยละ 26 มีการประกันภัยตอสําหรับปศุสัตว  

   5) สนับสนุนตนทุนในการบริหารจัดการ แตภาครัฐใหการสนับสนุนในสวนนี้นอย       

โดยรอยละ 16 ของประเทศกลุมตัวอยางทั้งหมด มีการสนับสนุนทุนในการบริหารจัดการประกันภัยพืชผล   

และรอยละ 11 สนับสนุนทุนในการบริหารจัดการประกันภัยปศุสัตว  

 

   ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางระดับการสนับสนุนของภาครัฐกับสัดสวนของการประกันภัย  

การเกษตร พบวา มีการสนับสนุนสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 

ของวงเงินประกันในตลาด ในยุโรปประมาณรอยละ 17 สวนในแอฟริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ภาครัฐ   

เขามามีสวนสนับสนุนนอยมาก โดยสามารถสรุปการมีสวนรวมของภาครัฐได 3 ลักษณะ ดังนี ้

   1) ระบบควบคุมโดยรัฐ (state controlled system) หรือเรียกวาเปนระบบที่

แทรกแซงโดยภาครัฐ มีการสนับสนุนจากภาครัฐสูง และเปนการประกันภัยผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งเปน

เศรษฐกิจที่ผูกขาด  

   2) ความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชน (public-private partnerships) เปนระบบ 

ที่มีความสมดุลมากที่สุด ทั้งในสวนของการสนับสนุนจากภาครัฐและผลิตภัณฑที่เอ้ืออํานวย เปนรูปแบบที่มี

ความสมบูรณที่จะสามารถประสบความสําเร็จในตลาดประกันภัย การซื้อขายและตนทุนในการบริหารจัดการ

สนับสนุนผานการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยซึ่งไมสามารถจัดหาไดโดยผูใหบริการรายยอย ระบบความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชน เปนหลักสําคัญในการพัฒนาและเริ่มตนโครงการประกันภัยการเกษตร โดยท่ี

ภาคเอกชนเปนผูสนับสนุนดานทักษะ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในตลาดประกันภัย  

   3) ระบบกลไกตลาดประกันภัย (pure market systems) เปนระบบที่ภาครัฐเขามา

มีสวนและสนับสนุนนอยมากหรือไมมีการสนับสนุนเลย โดยบริษัทประกันภัยจะเปนผูดําเนินธุรกิจในแตละชนิด

ของผลิตภัณฑ 

 

2.1.4 การประกันภัยการเกษตรในตางประเทศ 

จากการศึกษาขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agricultural 

Organizations: FAO) เก่ียวกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดกลางถึงขนาดใหญ ในชวงป 2546-2556 

พบวา เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ จํานวน 78 ครั้ง ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา มูลคาความเสียหาย 
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140 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนความสูญเสียในภาคการเกษตร จํานวน 30 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 

22 ของมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจท้ังหมด ภัยพิบัติและความเสียหายในภาคเกษตร สวนใหญเกิดใน

สาขาพืช คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาเปนสาขาปศุสัตว รอยละ 36 และสาขาประมง รอยละ 5.5 ซึ่งสวนใหญ

เกิดจากผลกระทบของภัยแลงและน้ําทวม สําหรับการประกันภัยการเกษตร มีการดําเนินงานในประเทศตาง ๆ 

มากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งโครงการที่ไดรับการพัฒนาแลวและโครงการนํารอง สวนใหญเปนการ

ประกันภัยดานพืชและปศุสัตว ประเทศที่มีการประกันภัยมากที่สุดและมีจํานวนเบี้ยประกันมากที่สุด ไดแก

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา คิดเปนสัดสวน รอยละ 56 รองลงมาเปนเอเชีย รอยละ 23 และยุโรป รอยละ 16 

จํานวนเงินเบี้ยประกันสวนใหญเปนดานพืช คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของเบี้ยประกันทั้งหมด ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่มีจํานวนผูเขารวมโครงการประกันภัยการเกษตรมาก เปนประเทศท่ีมีการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ และการประกันภัยการเกษตรเปนลักษณะบังคับ สําหรับประเทศที่มีการสนับสนุนเบี้ยประกันจาก

ภาครัฐมากท่ีสุดคือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 73 ของอัตราเบี้ยประกัน      

สวนประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีการสนับสนุนจากภาครัฐประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ออสเตรเลียไมมีการ

สนับสนุนเบี้ยประกันจากภาครัฐ (Centre for Science and Environment, 2016)  

  ในสวนของการประกันภัยประมง มีการประกันภัยประมงตั้งแตชวงประมาณป 2513 ในทวีป

ยุโรป ธุรกิจประกันภัยหลัก ๆ หลายแหง มีสํานักงานใหญอยูในยุโรป ซึ่งไมเพียงแตใหบริการในยุโรป แตยังให

บริการไปยังประเทศอื่น ๆ ดวย ประเทศหลัก ๆ ที่มีการประกันภัยสัตวน้ําในยุโรป ไดแก ฝรั่งเศส อิตาลี 

นอรเวย สเปน สหราชอาณาจักร มีบริษัทผูจําหนายประกันภัยภายในประเทศเอง ในสวนของสหรัฐอเมริกา      

มีการประกันภัยสัตวน้ําในอเมริกาเหนือ ตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 1970s และมีการประกันภัยสัตวน้ํา         

ในแคนาดา แตบริษัทผูใหบริการประกันภัยมาจากตางประเทศ ไมมีบริษัทในประเทศจําหนายประกันภัย        

(Van Anrooy, R. et all, 2006)  

จากขอมูลในชวงประมาณป 2542 พบวา ไมมีการทําประกันภัยปลาและกุงในประเทศกําลัง

พัฒนา ซึ่งรวมถึง เนปาล ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และศรีลังกา ทั้งนี้ แมวาประเทศฟลิปปนส เคยมี

ประกันภัยประมงเพาะเลี้ยงบนบก แตในชวงเวลาดังกลาวไมมีบริษัทใดดําเนินการ ประเทศศรีลังกามีการ

ประกันภัยใหแกชาวประมงตั้งแตป 2523 แตไมมีการดําเนินงานเชนกัน สําหรับประเทศที่มีการประกันภัย

ประมง เชน บังคลาเทศ มีการประกันภัยกุงแบบระบุชนิดภัยโดยบริษัทประกันของรัฐ แตสิ้นสุดการดําเนินงาน

ตั้งแตป 2547 เนื่องจากผลการจําหนายประกันภัยนอย ประเทศอินเดียมีการทําประกันภัยฟารมกุงมากกวา

สามทศวรรษ แตประสบปญหามีการเคลมประกันภัยพิบัติจากโรคจํานวนมาก ประเทศเกาหลีใตมีโครงการ    

นํารองประกันภัยหอยนางรม แตลมเหลวเนื่องจากมีการเคลมประกันมากเชนกัน สําหรับประเทศญี่ปุน         

มีประวัติการทําประกันภัยประมงมาอยางยาวนานโดยกลุมของสหกรณประมง ซึ่งภาครัฐมีการสนับสนุนเบี้ย

ประกัน แตการประกันภัยประมง มีการดําเนินงานนอยและเฉพาะกลุม เชน ประกันภัยประมงน้ําจืด ไดแก 

ปลาเทราท ปลานิล ปู ซึ่งเลี้ยงในบอหรือถังซีเมนต การประกันภัยกุงและหอยในน้ํากรอยและน้ําเค็ม รวมถึง 

ประกันภัยนอกชายฝงทะเลน้ําลึกสําหรับปลา ซึ่งสวนใหญเปนการประกันปลาแซลมอนและปลากะพงขาว     
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ในกระชัง แมวาจะมีขอมูลการทําประกันภัยดานพืช รวมถึงปศุสัตว ในประเทศเอเชีย แตขอมูลการประกันภัย

ดานประมงมีจํากัด (FAO, 2011) 

ในชวงประมาณป 2547 จากการสํารวจหนวยงานที่มีการจําหนายประกันภัยในประเทศตาง ๆ 

17 หนวยงาน ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย พบวา มีการประกันภัยประมงมาเปนระยะเวลานาน 

ในขณะที่รากฐานของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูในภูมภิาคเอเชีย ซึ่งมีการผลิตสัตวน้ํามากที่สุด (Van Anrooy, R. 

et all, 2006) การประกันภัยประมงในอเมริกาใตไมมีการรับประกันภัยสัตวน้ําที่ดีพอ ในประเทศชิลีมีการ

ประกันภัยสัตวน้ําเพียงเล็กนอย ในประเทศบราซิลและประเทศสวนใหญในอเมริกาใต ไมมีบริษัทหรือตัวแทน

ดําเนินงานประกันภัยสัตวน้ํา ในแอฟริกาการประกันภัยสัตวน้ํายังไมดี แมวาผูประกอบการสัตวน้ําจะสามารถ

ซื้อประกันภัยประมงจากตลาดประกันภัยประมงระหวางประเทศ แอฟริกาใตเปนประเทศเดียวที่มีการรายงาน

วามีการใหบริการประกันภัยสัตวน้ําในเขตตอนใตของทะเลทรายซาฮารา โอเซียเนียมีตลาดประกันภัยระหวาง

ประเทศใหบริการเปนอยางดี แตผูจัดจําหนายประกันภัยการเกษตรในออสเตรเลียไมมีการใหบริการประกันภัย

สัตวน้ํา มีตัวแทนประกันภัยท่ีเชื่อมโยงระหวางผูรับประกันในตางประเทศ กับผูประกอบการสัตวน้ํา ในออสเตรเลีย 

การประกันภัยสัตวน้ํายังไมแพรหลายในผูประกอบการสัตวน้ําในออสเตรเลีย ในทางตรงกันขาม รอยละ 90 

ของผูประกอบการแซลมอนในนิวซีแลนดมีการประกันภัย มีทั้งผูจําหนายประกันภัยภายในประเทศและ

ตางประเทศ ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา เปนแบบเกษตรกรรายยอย    

ซึ่งสวนใหญยังไมเขาถึงการติดตอสื่อสารและการเลี้ยงที่ทันสมัย มีการลงทุนนอย ปจจัยการผลิตและผลผลิตนอย 

และไมคอยไดเขาถึงการบริการทางการเงนิ (Secretan, P.A.D., 2007) 

  ในชวงประมาณป 2552 การประกันภัยประมงในแถบละตินอเมริกา มีการดําเนินงานใน

ประเทศเม็กซิโก ชิลี บราซิล โคลัมเบีย เปรู เอควาดอร ปานามา คอสตาริกา และฮอนดูรัส เบี้ยประกันภัย

ประมงคิดเปนสัดสวน รอยละ 2.90 ของเบี้ยประกันภัยภาคการเกษตรทั้งหมด มีทั้งการประกันการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํานอกชายฝงทะเล (off-shore marine aquaculture insurance) และการประกันภัยการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืด (on-shore freshwater aquaculture insurance) ไดแก ปลา กุง ปู (crustaceans) และหอย 

(shellfish) ซึ่งเปนสินคาที่สําคัญของบางประเทศในภูมิภาค ประเทศท่ีมีการประกันภัยประมงมากที่สุด ไดแก 

เม็กซิโก และชิลี ซึ่งเริ่มมาตั้งแตชวงประมาณป 2533 เปนชวงที่อุตสาหกรรมปลาเซลมอลมีการเจริญเติบโต

เปนอยางมาก โดยประกันภัยประมงในชิลี เปนการประกันภัยแบบระบุชนิดภัย (named-peril) คุมครองความ

เสียหายของสถานท่ีเลี้ยง กระชังปลา อุปกรณ และปลาที่เลี้ยง โดยคุมครองภัยจากพายุ (storms) คลื่นยักษ 

(tidal waves)  กระแสน้ําแรง (strong currents) ปรากฏการณข้ีปลาวาฬ (red tides) ซึ่งเปนปรากฏการณท่ี

สาหรายในน้ํากรอย น้ําเค็มหรือน้ําจืด มีการสะสมอยางรวดเร็ว ภัยจากการลา (predators) และโจรกรรม 

(theft) ในสวนของประเทศเม็กซิโกมีการดําเนินนโยบายเก่ียวกับความเสียหายจากตนทุนคาใชจายในการ 

ลงทุนรวม (integrated loss-of-investment -cost policy) โดยคํานวณจากผลผลิต ดําเนินงานในสินคากุง

และปลานิล กรมธรรมประกันภัยเปนแบบคุมครองหลายชนิดภัย อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความเสี่ยงทาง

ชีวภาพ สิ่งแวดลอม และการปนเปอน รวมถึงมลพิษจากสารเคมี (World Bank, 2010) ในสวนของภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟก ในชวงประมาณป 2553 พบวา มีการทําประกันภัยประมงใน 7 ประเทศ ไดแก การประกันภัย 
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ใหแกผูประกอบการธุรกิจประมงขนาดใหญในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเกาหลีใต การประกันภัย

ปลาและกุงของสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน การประกันภัยประมงเพาะเลี้ยงกุงในประเทศจีนและ

อินเดีย รวมถึง ประเทศเวียดนาม มีบริษัทประกันภัยจํานวน 1 แหง ดําเนินโครงการนํารองประกันภัยปลาดุก 

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานจําหนายประกันภัยในทุกประเทศมีนอย และขอมูลมีจํากัด ทั้งนี้ จํานวนเบี้ย

ประกันในเอเชียและแปซิฟกในป 2552 มีมูลคาระหวาง 50-75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในจํานวนนี้ เปนมูลคา      

การดําเนินงานในประเทศญี่ปุนและจีนกวารอยละ 90 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (FAO, 2011)  

ในขณะที่การประกันภัยประมงเพ่ิมข้ึน การประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แสดงใหเห็นผลที่

ผสมผสานและการเติบโตจํากัด การประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเอเชีย ยังคงดําเนินงานโดยบริษัท

ประกันภัยของรัฐ รวมการประกันภัยการเกษตรและประกันภัยประมง และอยูภายใตหนวยงานประกันภัย

การเกษตรหรือสาขาของบริษัทประกันท่ัวไป บริษัทประกันภัยในภูมิภาคเอเชียโดยทั่วไป มีการใหบริการ

ประกันภัยสัตวน้ําโดยกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา แมวาความรูในดานนี้ยังมีนอย โครงการประกันภัยสัตวน้ํา  

จึงเปนเพียงโครงการนํารอง หรือมีเพียงหลักวิชาการแตไมมีการปฏิบัติ (Van Anrooy, R. et all, 2006) 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดศึกษาขอมูลการประกันภัยประมงในประเทศอินเดีย ญี่ปุน     

บังคลาเทศ และเวียดนาม ในชวงป 2547-2548 พบวา มีอยางนอย 1 บริษัท ท่ีใหบริการประกันภัยประมง     

ในแตละประเทศ โดยอินเดีย ญี่ปุน และบังคลาเทศ ดําเนินการโดยบริษัทประกันภัยภายในประเทศ         

สวนเวียดนามดําเนินการโดยบริษัทตางประเทศ และมีเพียงญี่ปุนประเทศเดียวที่รัฐบาลใหการอุดหนุนการ

ประกันภัยประมง ซึ่งชนิดของสัตวน้ําที่มีการประกันภัยในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ในบังคลาเทศมีการ

ประกันภัยเฉพาะกุง สวนในอินเดีย ญี่ปุน และเวียดนาม มีการประกันภัยท้ังสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําทะเล 

โดยทั่วไปเปนการประกันภัยสัตวน้ําท่ีเลี้ยงในบอและในกระชัง โดยทั้ง 4 ประเทศ ไมมีการประกันภัยโรงเพาะฟก 

การสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุนทําใหสมาคมประกันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความตื่นตัวในการทําประกันภัย 

ในขณะที่อีก 3 ประเทศ มีผลประกอบการขาดทุน ไมจูงใจใหดําเนินงาน ซึ่งปญหาโรคระบาดในกุงและปลา 

เปนสาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทประกันภัยขาดทุน รองลงมาคือน้ําทวม และประกฎการณข้ีปลาวาฬ (red tides)  

ทั้งนี้ FAO ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาประกันภัยประมงในภูมิภาคเอเชีย เชน        

มีความจําเปนที่ภาครัฐจะตองเขามามีสวนสนับสนุนในการประกันภัยประมงในระยะแรก ตัวอยางกรณีของ

ประเทศญ่ีปุน ที่รัฐบาลใหความชวยเหลือเบ้ียประกัน ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีความกระตือรือรน    

ที่จะทําประกันภัยประมงเปนอยางมาก ควรสนับสนุนการเคลมประกันในกรณีเกิดความเสียหายบางสวน       

ซึ่งโดยท่ัวไปบริษัทประกันจะไมชดเชยความเสียหายหากไมเกิดความเสียหายท้ังหมด แตความสูญเสียของ

เกษตรสวนใหญเปนความสูญเสียบางสวน จึงไมสนใจทําประกันภัย และบริษัทประกันภัยภายในประเทศควรมี

การเชื่อมโยงกับการประกันภัยตอระหวางประเทศ (international reinsurance) รวมถึง ควรเชื่อมโยงการ

ประกันภัยประมงกับโครงการสินเชื่อ (Maroti Upare, 2006)  
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ตัวอยางการประกันภัยประมงในตางประเทศ มีดังนี้ 

 

  1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การประกันภัยในประเทศจีนมีมาตั้งแตป 2492 แตเริ่มดําเนินงานจริงจังในป 2501 

หลังจากนั้นประมาณ 20 ป ในชวงป 2522 ตลาดประกันภัยในจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว (Lou Yong et 

all, 2006) ในสวนของประกันภัยการเกษตร เริ่มดําเนินการในป 2525 ดานพืชและปศุสัตว ซึ่งแบงชวงของการ

พัฒนาไดเปน 2 ระยะ ไดแก ชวงป 2525-2545 ที่ดําเนินงานโดยบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชยของจีน China’s 

state-owned commercial insurance company หรือ People’s Insurance Company of China (PICC) 

และกระจายไปยังพื้นที่ชนบทโดยหนวยงานทองถิ่น เปนลักษณะโครงการทางสวัสดิการสังคมที่ชวยเหลือ

เกษตรกรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตจําหนายประกันภัยไดนอย (FAO, 2011) ตลาดประกันภัยในประเทศ

จีนผูกขาดโดย PICC จนถึงป 2531 มีบริษัทประกันภัยเกิดข้ึนหลายบริษัทและเขามามีสวนแบงตลาด ตอมา 

PICC มีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายการบริหารจัดการ ในป 2539 เนื่องจากการประกันภัยการเกษตรไมคุมคา

ทางเศรษฐกิจ จึงมีการประกันภัยการเกษตรในบางมณฑลเทานั้น เชน เซี่ยงไฮ ในป 2546 PICC มีสวนแบง

ตลาดคิดเปนรอยละ 62 (Lou Yong et all, 2006) และเปนปที่ดําเนินการประกันภัยการเกษตร ระยะท่ี 2        

(FAO, 2011) การประกันภัยของประเทศจีนในขณะนั้น ประกอบดวย 4 สาขา ไดแก การประกันภัยทรัพยสิน 

(property insurance) การประกันภัยความรับผิดชอบ (liability insurance) การประกันชีวิต (life insurance) 

และรับประกันการประกัน (guarantee insurance) หรือการประกันภัยค้ําจุน โดยมีผลิตภัณฑประกันภัยกวา 

300 ชนิด มูลคาเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนเบี้ยประกันชีวิต (endowment 

insurance) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.99 มีอัตราความเสียหาย รอยละ 11 รองลงมาเปนเบี้ยประกันสาขา

การประกันภัยยานพาหนะและความรับผิดชอบ (conveyance and liability insurance) คิดเปนรอยละ 

5.84 มีอัตราความเสียหาย รอยละ 57.7 ในขณะที่สาขาเกษตร เบี้ยประกันมีมูลคาเพียง 60 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเปนเพียง รอยละ 0.20 ของตลาดประกันภัย แตมีอัตราความเสียหายสูงท่ีสุดถึงรอยละ 80 การประกันภัย

การเกษตรจึงไมมีศักยภาพเมื่อเทียบการแขงขันกับสาขาอ่ืน หลังจากประเทศจีนเปนสมาชิกองคการการคาโลก 

(World Trade Organization: WTO) เริ่มแกไขปญหาตาง ๆ รวมถึงการอุดหนุนดานการเกษตรดวย และเริ่ม

ปรับปรุงโครงสรางตลาดประกันภัยการเกษตร ในป 2547 โดยกําหนดใหมีการจายเบี้ยประกันเทาที่จําเปน      

มีสถาบันตาง ๆ เขามามีสวนรวมในตลาดประกันภัย เชน Shanghai Anxin’s operations ดําเนินการประกันภัย 

การเกษตรในเซี่ยงไฮ และบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง เนนการประกันภัยการเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ขาว     

ขาวสาลี ผัก เมลลอน การประกันภัยปศุสัตว ไดแก สุกร ไก เปด รวมถึง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และการ

เพาะเลี้ยงปูในกระชังตาขาย (Lou Yong et all, 2006) จนกระทั่งป 2552 ประเทศจีนมีจํานวนเงินเบี้ยประกัน

มากเปนอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา เปนนโยบายที่สนับสนุนโดยรัฐบาลกลางและจังหวัด เปนการประกันภัย 

แบบระบุชนิดภัย พืชหลักท่ีมีการประกันภัยในประเทศจีน ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว ถั่วเหลือง ขาวสาลี 

และฝาย ในสวนของปศุสัตว มีการประกันภัยหลัก ไดแก การปรับปรุงพันธุสุกร โคนม และสัตวปก เกษตรกรใน

ประเทศจีนสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย แตไมมีมาตรการเฉพาะสําหรับเกษตรกรรายยอย การบริหาร
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จัดการประกันภัยเนนการประกันภัยกลุม ผานทางสหกรณการเกษตรหรือกรรมการหมูบาน เกษตรกรตัดสินใจ

เขารวมโครงการในระดับหมูบานหรือระดับสหกรณการเกษตร การประกันภัยในประเทศจีนเปนการประกัน

แบบสมัครใจทั้งดานพืชและปศุสัตว แตมีการสนับสนุนเปนอยางมากเพ่ือการจูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการ 

(FAO, 2011) 

ในสวนของการผลิตภาคประมง ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการผลิตประมงมากที่สุด

ในโลก มีผลผลิตจํานวน 20 ลานตัน ในป 2538 และเพ่ิมเปน 41.31 ลานตัน ในป 2547 สินคาหลัก ประกอบดวย 

สาหรายทะเล (Japanese kelp) หอยนางรมแปซิฟก (Pacific cupped oyster) ปลาคารฟ (Grass carp) 

ปลาตะเพียนเงิน (silver carp) หอยญ่ีปุน (Japanese carpet shell) พืชน้ํา (Aquatic plants) ปลาคารฟ 

(common carp) สาหรายทะเล (wakame) ปลาคารฟหัวโต (bighead carp) และ ปลาคารพครูเชี่ยน 

(crucian carp) (Lou Yong et all, 2006) ประกันภัยประมงเริ่มดําเนินการโดย PICC ในชวงป 2525-2538 

เบี้ยประกันภัยประมงที่ดําเนินการโดย PICC มีจํานวน 1.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตตองจายเงินถึง 2.2       

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขาดทุนมากถึงรอยละ 197 โดยการประกันภัยกุงมีสัดสวนความสูญเสียมากที่สุด ในป 

2546 สัดสวนการประกันภัยประมง คิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 2 ของการประกันภัยภาคการเกษตร

ทั้งหมด และในป 2547 แมวาสัดสวนการผลิตประมงในเซี่ยงไฮจะมีสัดสวนนอยกวารอยละ 1 ของการผลิต

ประมงในประเทศจีน แตสัดสวนเบ้ียประกันภัยประมงในเซี่ยงไฮ ท่ีดําเนินงานโดย Shanghai Anxin’s operations 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 42 ของเบี้ยประกันภัยประมงท้ังหมดในประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกันภัย

บอปลาน้ําจืดในชานเมือง ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่การทําประมงมีความเสี่ยงสูง การประกันภัยประมงในประเทศจีน   

เปนแบบระบุชนิดภัย ในการประกันภัยปลาชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการตายเพราะขาด

ออกซิเจน เฮอริเคน ทอรนาโด พายุ น้ําทวม ไฟฟาดับ รวมถึง การโจรกรรมและมลภาวะจากสารเคมีจากฟารม

ของเพ่ือนบานไหลมาในบอ ระยะเวลาการเอาประกัน 1 ป (Lou Yong et all, 2006) 

   ในป 2548 มีการประกันภัย กุง ปลา หอยแมลงภู การเลี้ยงหอยในทะเล ซึ่งมีการ

จํากัดกุงและปลาบางชนิด ในสวนของชายฝงมีการประกันภัยกุงขาว (penaeus chinensis) และกุงทะเล 

(penaeus monodon) ซึ่งการประกันภัยกุงมีการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากกระแสน้ําแรง 

สึนามิ บอลม สภาพอากาศเลวรายทําใหเกิดสถานการณที่เปนพิษภายในบอ และยาพิษ สวนโรคที่สามารถ

ปองกันและลดดวยเทคนิคตาง ๆ โดยทั่วไปไมรวมอยูในการคุมครองของประกันภัย (Lou Yong et all, 2006) 

และมีการพิจารณาเงื่อนไขดานสถานที่ดวย โดยกุงและปลาตองเลี้ยงในสถานที่ที่เหมาะสม มีสิ่งที่จําเปนในการ

ปองกันภัย เชน ความสามารถในการใหบริการ การใหออกซิเจนใตน้ํา จึงจะสามารถซื้อประกันภัยได ในสวน

ของหอยเชลลและสาหรายทะเล มีการประกันภัยภัยพิบัติทางทะเลหลัก ๆ ไดแก ไตฝุน สึนามิ กระแสน้ํา      

ที่ผิดปกต ิและมลพิษทางทะเล (Lou Yong et all, 2006)  

   สําหรับการเคลมประกัน วงเงินเอาประกันคํานวณจากผลผลิตเฉลี่ยตอมู (mu) 

(797.366 ตารางวา) และราคาตอหนวยเบี้ยประกัน คํานวณโดยบริษัทประกันภัย การประเมินแตละภัยพิบัติ 

พิจารณาจากปริมาณปลาที่รอดชีวิต และระดับความเสียหาย เม่ือเกิดภัยพิบัติ ขั้นแรกผูเอาประกันตองทําการ

ตรวจสอบหาสาเหตุที่แทจริงของภัยพิบัติและความสูญเสียหรือผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ทําการบันทึกขอมูล 
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และรอจนกระทั่งถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะตัดสินคาตอบแทน โดยทั่วไปใชผูตรวจสอบเฉพาะของ

บริษัท แตอาจใชผูชวยที่เปนเจาหนาที่ดานสัตวน้ําในทองถิ่น การประกันภัยประมงมีขอจํากัดหลัก ๆ คือ 

นโยบายรัฐไมคอยสนับสนุนการพัฒนาประกันภัยประมง โดยปลอยใหบริษัทประกันภัยดําเนินการเอง ซึ่งการ

กําหนดผลิตภัณฑประกันภัยไมสอดคลองกับความตองการของผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือนโยบายและขอบังคับ    

ที่สนับสนุนประกันรวมยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากกอใหเกิดความวุนวายในตลาด และโอกาสที่ไมเทาเทียมกัน

ของบริษัทประกันภัย ตลาดประกันภัยประมงยังกําหนดไมดี ยังอยูในสถานะการทดลอง และธุรกิจประกันภัย

ประมงมีผลตอบแทนนอยกวาธุรกิจประกันภัยอ่ืน นอกจากนี้ ผลตอบแทนในภาคประมงมีแรงกดดันจากการ

เพิ่มขึ้นของผลผลิตอยางรวดเร็ว แตราคาในตลาดลดต่ําลง มีการแขงขันสูงในตลาดโลก ความตองการ

ประกันภัยประมง ขึ้นอยูกับอัตราเบี้ยประกันเปนสําคัญ ภัยทางจริยธรรมและการเลือกที่ไมพึงประสงค ยังคง

เปนขอจํากัดหลัก สําหรับการพัฒนาประกันภัยประมง ความหลากหลายของประกันภัยประมงเปนสิ่งท่ีจําเปน 

ควรกําหนดนโยบายใหปฏิบัติไดงาย เขาใจไดงาย และทําใหขั้นตอนการจัดการเคลมและการยืนยันการสูญหาย

เปนไปอยางตรงไปตรงมามากที่สุด ความรวมมือในชองทางการตลาดผลิตภัณฑประมง ชวยกระจายความเสี่ยง

ไดเพ่ิมข้ึน รวมถึง เทคโนโลยีใหม ๆ ชนิด และนวัตกรรมในการประมง บริษัทประกันภัยและหนวยงานภาครัฐ

ควรรวมมือกันในการสรางความตระหนักระหวางผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในการทําประกันภัย กฎหมายดาน

ประกันภัยประมง ควรกําหนดเปนนโยบายประเทศ มีการพัฒนาใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ระบบการ

ตรวจสอบความเสียหาย หลักฐานทางวิทยาศาสตร การกําหนดเบี้ยประกัน ควรใหหนวยงานประมงในระดับ

ทองถิ่นเขามามีสวนรวมดําเนินการ รัฐบาลและบริษัทประกันภัยควรหาชองทางสําหรับการประกันภัยตอ      

ในดานประกันภัยประมง (reinsurance) ทั้งภายในประเทศและตลาดประกันภัยตอระหวางประเทศ     

(Lou Yong et all, 2006) 

 

  2) อินเดีย 

   ประเทศอินเดียมีชายฝงระยะทาง 7,517 กิโลเมตร แมน้ําและคลองประมาณ 

195.21 กิโลเมตร ประกอบดวย แมน้ําสายหลัก 14 สาย และแมน้ําขนาดกลาง 44 สาย รวมถึง แมน้ําสายเล็ก

อีกจํานวนมาก ในชวง 6 ทศวรรษที่ผานมา มีการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตปลาถึง 11 เทา โดยการผลิตประมงและ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ิมจาก 0.75 ลานตัน ในชวงป 2493-2494 เปน 9.6 ลานตัน ในชวงป 2556-2557 

ปจจุบันเปนอันดับสองรองจากจีน ผลผลิตปลาสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ ยกเวนกุงและกุงน้ําจืดที่ใชใน

การสงออกเปนหลัก อินเดียเปนประเทศที่สงออกกุงไปประเทศเนเธอรแลนดมากที่สุดในโลก นอกจากนี้      

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีอัตราการเติบโตเปนสิบเทาในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา จาก 0.37 ลานตัน ในป 2523 

เปน 4.03 ลานตัน ในป 2553 โดยการผลิตสาขาประมง แบงเปน 3 ประเภท ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเล ในสวนของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมีบอและถัง 

(tank) ประมาณ 14.75 ลานไร (2.36 ลานเฮกแตร) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 55 ของการผลิตปลา

ทั้งหมดในอินเดีย และยังมีการเลี้ยงในทะเลสาบ คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา และนาขาว ประกอบกับมีการ

เลี้ยงผสมผสานกับกุงในบอเลี้ยงน้ํากรอยแบบดั้งเดิม ในดานการผลิตประมงทะเล (marine aquaculture)     
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เนนที่การผลิตหอยแมลงภู และสาหรายทะเล สินคาสงออกหลักคือกุง โดยสงออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เปนหลัก คิดเปนรอยละ 46.34 เวียดนามเปนประเทศผูนําเขาหลักผลิตภัณฑประมงจากอินเดีย โดยนําเขา    

เพ่ือการสงออก รองลงมาเปนยุโรป รอยละ 17.76 และสหรัฐอเมริกา รอยละ 11.27 (Jelte de Jong, 2017)  

   ในสวนของธุรกิจประกันภัยในประเทศอินเดีย โดยทั่วไปดําเนินงานโดย General 

Insurance Corporation of India (GLC) ยกเวนการประกันชีวิต ซึ่งเปนหนวยงานท่ีกําหนดนโยบายดาน

ประกันภัยดวย และมีหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย United Indian Insurance Co. ที่เมืองเซนไน National 

Insurance Co. ท่ีเมืองนิวเดลี Oriental Insurance Co. ที่เมืองคอลคาตา และ New India Assurance Co.       

ที่เมืองมุมไบ ตอมารัฐบาลอินเดียไดจัดตั้งหนวยงานประกันกันภัยการเกษตร (the Agriculture Insurance 

Company of India Limited: AIC) เพ่ือดําเนินการโครงการประกันภัยการเกษตรของประเทศ (national 

agricultural insurance scheme: NAIS) เปาหมายหลักที่มีการกอตั้ง AIC เนื่องจากการผลิตพืชไดรับผลกระทบ 

จากสภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืช ในป 2528 จึงไดมีโครงการประกันภัยการเกษตรสําหรับพืชหลัก 

ภายใตโครงการประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง (all-risk comprehensive crop insurance 

scheme: CCIS) ซึ่งตอมาดําเนินงานโดย the General Insurance Corporation of India  ในชวงประมาณป 

2533 มีการริเริ่มโครงการประกันภัยที่เกี่ยวกับภาคประมง 2 โครงการ ไดแก โครงการประกันภัยกุงน้ํากรอย 

(the brackish water shrimp insurance scheme) และโครงการประกันภัยปลาน้ําจืด (the inland fish 

insurance scheme) ธุรกิจประกันภัยกุงมีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงกลางป 2536-2537 มีหนวยงานใน

ภูมิภาคเก็บเบ้ียประกันไดประมาณ 96,000 เหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเปน 354,000 เหรียญสหรัฐฯ ในชวงป 

2537-2538 The New India Assurance Co. Ltd. มีสํานักงานสาขา 13 แหง ไดมีการดําเนินการประกันภัย

ปลาน้ําจืด หรือประกันภัยบอปลา ภายใตโครงการ the Inland fish insurance scheme ซึ่งสวนใหญไดรับ

ผลกระทบทําใหปลาตายจากน้ําทวมและพายุไซโคลน เบ้ียประกันจากการประกันภัยนํ้าจืด ในชวงป 2536-2537 

รวม 93,000 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงเปน 89,000 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2537-2538 ในขณะเดียวกันเงินเคลม

ประกัน เพ่ิมจาก 70,000 เหรียญสหรัฐฯ เปน 82,000 เหรียญสหรัฐฯ เงินเคลมประกันคิดเปนรอยละ 76 และ 

952 ในชวง 2 ปนี้ จนกระทั่งป 2548 มีการประกันภัยประมงนอยกวา 25 กรมธรรม (Maroti Upare, 2006) 

การประกันภัยกุงน้ํากรอยรับประกันภัยเฉพาะกุงขาว มีการประกันเฉพาะระบบการ

เลี้ยงในบอและในถัง ซึ่งประกันหลากหลายชวงของวงจรการเลี้ยง รวมถึงระยะหลังวัยออน (postlarvae) 

ระยะวัยรุนตอนตน (juvenile) และระยะพรอมสืบพันธุได (adult) ชนิดภัยที่คุมครอง ไดแก การตายจาก

สภาพอากาศรอน มลภาวะจากภายนอก การถูกวางยาพิษ การจลาจล การกระทําจากบุคคลที่สาม แผนดินไหว 

การระเบิด พายุไซโคลน ไตฝุน น้ําทวม ภูเขาไฟระเบิด การกอการราย ภัยทางอากาศยานหรือตกลงมาจาก

อากาศ โรคเปลือก วิบริโอ แบคทีเรีย aeromonas การติดเชื้อไวรัสที่ระบาดหรือปรสิตในธรรมชาติ ซึ่งการ

ประกันภัยจะคุมครองความเสียหายทั้งหมดของกุง สวนโครงการประกันภัยปลาน้ําจืด มีการประกันลูกปลาและ

พอแมพันธุ รวมถึง ปูทั่วไป ปูเงิน ปูอินเดีย ปลานิล และปลาดุก เกษตรกรจะตองดูแลฟารมเปนอยางดี

ตลอดเวลา กุงไดรับอาหารที่เหมาะสม ระดับน้ําในบอและถังจะตองอยูในระดับที่ปลอดภัยสําหรับการเพาะเลี้ยงกุง 

ประตูน้ําเขา-ออกตองใชไดดีในการจัดการน้ํา พ้ืนที่สําหรับเพาะเลี้ยงกุงควรมีทางน้ําที่เพียงพอตลอดเวลา 
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เกษตรกรตองไดรับคําแนะนําเก่ียวกับโรคหรือการทําใหติดเชื้อ กุงที่ติดเชื้อตองแยกจากกุงที่เหลือทันที ตองมี

การจัดการความเสี่ยง โดยปฏิบัติใหสามารถลดความเสี่ยงตามที่ผูรับประกันแนะนํา บริษัทประกันมีสิทธิที่จะสง

ผูตรวจสอบไปตรวจสอบฟารมกอนที่กรมธรรมจะมีผลรับประกัน เกษตรกรที่ทําประกันภัยตองมีการปฏิบัติตาง ๆ 

เชน ตองมีจัดการฟารมที่ดีเปนประจํา เชน การใหอาหาร และตองมีการจดบันทึก มีการจัดการน้ําที่เหมาะสม

และมีการตรวจวิเคราะหน้ํา ความปลอดภัยของฟารม มีการจัดการเมื่อเกิดโรคโดยทันที และตองซื้อลูกพันธุ

จากผูจําหนายที่ถูกตอง เปนตน ในดานการเคลมประกัน เกษตรกรผูทําประกันตองแจงเจาหนาที่ประกันของ

บริษัทที่อยูในพ้ืนที่ องคการพัฒนาการสงออกสินคาทางทะเล (Marine Product Export Development 

Authority: MPEDA) และสถาบันการเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง และตองสงหลักฐานการตรวจสอบภายใน 14 วัน 

บริษัทประกันจะมีการสงเจาหนาที่ตรวจสอบของบริษัทไปตรวจสอบการเคลมประกันดวย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงาน

แสดงใหเห็นถึงปญหาอุปสรรคในการประกันภัยกุง เชน ตัวอยางของ New India Assurance Co. ในป 2533 

พบวา อัตราความเสียหายจากการประกันภัยกุงในปเดียวกันมีความแตกตางมาก ระหวางรอยละ 84-524 

การเคลมประกันหลัก ๆ ไดแก โรคจุดขาว มีอัตราความเสียหายสูง ปจจุบันยังมีการประกันภัยกุงในอินเดีย    

แตไมจูงใจใหบริษัทประกันเขามารวม (Maroti Upare, 2006) 

 

3) เวียดนาม 

เวียดนามเปนประเทศหนึ่งในโลกที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย 

อาทิ พายุหมุนเขตรอน ทอรนาโด น้ําทวม ดินถลม และภัยแลง ประมาณการวารอยละ 59 ของพ้ืนที่ และรอยละ 

71 ของประชากร มีความเปราะบางตอพายุไซโคลนและน้ําทวม รัฐบาลใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ 

เงินกูดอกเบี้ยต่ํา รวมถึง ปรับโครงสรางเงินกูใหแกเกษตรกร (Kim Anh Thi Nguyen and Tipparat 

Pongthanapanich, 2016) การผลิตประมงในเวียดนามเพ่ิมขึ้นจาก 389,000 ตัน ในป 2538 เปน 1.2 ลานตัน    

ในป 2547 ปลาดุกและปลาคารพ เปนสัตวน้ําชนิดหลัก ผลผลิตรวมกันประมาณ 700,000 ตัน และกุงกุลาดํา

ยักษ (giant tiger prawn) ประมาณ 185,000 ตัน มูลคาประมาณ 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยผลผลิต    

รอยละ 40 เปนการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และรอยละ 59 เปนการเลี้ยงสัตวน้ํากรอย (Maroti Upare, 2006)  

ประกันภัยการเกษตรในเวียดนาม เริ่มจากประกันภัยขาว ในป 2525 ดําเนินโครงการ

ในอําเภอ Nam Ninh และ Vu Ban จังหวัด Nam Dinh โดย Bao Viet Insurance Corporation ซึ่งเปน

บริษัทของรัฐ หลังจากนั้นสองป โครงการลมเลิก ตอมาในป 2536 บริษัทไดจัดโครงการประกันขาว จากผลผลิต

ที่ลดลง ระยะเวลา 5 ป (2536-2540) เริ่มจากพื้นที่จังหวัดผลิตขาวหลัก 12 จังหวัด เปนแบบสมัครใจ มีอัตรา

ความสูญเสียรวมถึงรอยละ 110 การดําเนินโครงการไมคุมคาแกการลงทุน และมีขอจํากัดดานพื้นที่ ซึ่งทําให

เพ่ิมตนทุน พื้นที่เขารวมโครงการเปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการสูญเสียผลผลิต สวนเกษตรกรท่ีมีแนวโนมวา

ผลผลิตจะไมสูญเสีย ไมเขารวมโครงการ ในที่สุดโครงการจึงลมเลิกไป นอกจากนี้ ในป 2525 บริษัทยังไดจัดทํา

โครงการประกันภัยปศุสัตว ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ไดแก Ha Tay, Hoa Binh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh 

และ Thanh Hoa โดยการสนับสนุนของสหกรณการเกษตรและหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่เปนตัวแทนในการ

ประสานงานและเก็บเบี้ยประกันจากเกษตรกร ทําใหประหยัดตนทุนของบริษัท ในป 2529 มีการปฏิรูปทาง
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เศรษฐกิจ มีการปรับโครงสรางภาคเกษตร และปรับสหกรณการเกษตรใหเล็กลง ความเชื่อมโยงระหวางบริษัท

กับองคกรทองถิ่นหายไป ทําใหเพิ่มตนทุนของบริษัท ประกอบกับความตองการทําประกันนอยลง ในป 2541 

บริษัทตองจายเงินจํานวนมาก สูงกวาคาเบี้ยประกัน ในป 2548 ผลตอบแทนของบริษัทจากการประกันภัย

การเกษตรนอยกวารอยละ 1 ของผลตอบแทนบริษัท จึงไดเริ่มประกันภัยสวนยางในพ้ืนที่สูงภาคกลาง ไดแก 

Binh Phuoc, Binh Doung และ Kon Tum รวมถึงประกันภัยโคนม ดําเนินงานในระดับรายยอย          

ความสูญเสียสูง กําไรนอย ทําใหการดําเนินธุรกิจไมเปนผลดี บริษัทจึงเริ่มทําโครงการประกันภัยปลาสวาย 

กลุมเปาหมายคือฟารมใหญในพื้นท่ีลุมน้ําโขง แตยังมีขอจํากัดสําหรับเกษตรกร ในป 2542 องคกรเอกชน      

ไดจัดทําโครงการประกันภัยสุกร โดยเชื่อมโยงกับสินเชื่ออาหาร แตโครงการลมเลิกในป 2547 เนื่องจากขาดทุนมาก 

โดยมีประเด็นปญหาสําคัญ อาทิ เศรษฐกิจการเงินในการดําเนินงาน เกษตรกรขายสุกรเม่ือราคาสูง และเขารวม 

โครงการประกันภัยเม่ือราคาต่ํา ความตองการทําประกันนอย แตการจายเงินชดเชยจํานวนมากในชวงที่มี    

โรคระบาด และปญหาดานการจัดการและการสนับสนุนของหนวยงานทองถ่ิน นอกจากนี้ในป 2544 บริษัท 

Groupama General Insurance Company Ltd. ของฝรั่งเศส เริ่มดําเนินโครงการประกันภัยการเกษตร          

ทั้งปศุสัตว พืช ทรัพยสินของฟารม วัสดุอุปกรณ การประสบอุบัติเหตุของคนงาน และประกันภัยกุงในพ้ืนท่ีลุม

แมน้ําโขง ในป 2548 บริษัทขยายพื้นที่โครงการประกันภัย แตระบุชนิดภัยเฉพาะโค กระบือ และสุกร แมวา   

จะเปนบริษัทใหญมีประสบการณระดับสากล แตมีผลตอบแทนนอยและเงินคาสินไหมสูง ในป 2553 บริษัท Bao Minh 

Joint Stock Company ดําเนินโครงการประกันภัยขาวโดยใชดัชนีภูมิอากาศ (weather-indexed insurance)      

ในจังหวัด Dong Thap แตเบี้ยประกันสูง ประมาณรอยละ 15 ของวงเงินสินเชื่อ ซึ่งธนาคารไมคอยสนใจ 

ตอมาในป 2554 บริษัท Bao Minh เริ่มโครงการประกันภัยกาแฟโดยใชดัชนีภูมิอากาศในพื้นที่สูงภาคกลาง      

ผลประกอบการปานกลาง เนื่องจากกฎหมายประเทศเกี่ยวกับการประกันภัยไมมีความแนนอน โครงการ

ประกันภัยกาแฟยังไมสมบูรณและตองทบทวนใหม สวนแบงตลาดประกันภัยการเกษตรในภาพรวมต่ํา        

เบี้ยประกันนอยกวารอยละ 1 ของเบี้ยประกันชีวิต แตการดําเนินงานโครงการประกันภัยการเกษตรมีการ

พัฒนามากขึ้นจากป 2549 เนื่องจากเบี้ยประกันในแตละปมากกวาเงินคาสินไหม (Kim Anh Thi Nguyen and 

Tipparat Pongthanapanich, 2016) 

    ในชวงป 2538-2539 มีบริษัท Groupama Vietnam General Insurance Company Ltd. 

ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยขามชาติของฝรั่งเศส เพียง 1 แหง ที่รับประกันภัยประมงในเวียดนาม โดยไดรับ

อนุญาตใหทําธุรกิจประกันภัยในชวงปลายป 2544 ในสินคากุง ปลา สัตวปก และปศุสัตวขนาดเล็ก โดยเริ่มรับ

ทําประกันภัยประมงในป 2546 ในจังหวัดพ้ืนที่ลุมแมน้ําโขง โดยมีกรมธรรมประกันภัย 3 รูปแบบ ไดแก 

ประกันปลาในบอหรือกระชัง ประกันภัยกุงเล็ก (shrimp) ในบอ และประกันภัยกุงใหญ (prawn) ในบอ 

จํานวนผูซื้อประกันไมเปดเผยสถิติท่ีแนนอน แตชวงแรกในป 2545 ประมาณ 20 กรมธรรม และเพิ่มเปน 

1,300 กรมธรรมในป 2546 รูปแบบประกันภัยเปนแบบระบุชนิดภัย (named perils) ไดแก การตายเนื่องจาก

โรค อุบัติเหตุ ฟาคะนอง มลพิษฉับพลัน ขาดน้ําเนื่องจากเขื่อนแตก นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมภัยเกี่ยวกับ     

ไฟไหม พายุ น้ําทวม และความเสียหายจากไฟฟาที่มีผลกระทบตออาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยชนิดพันธุสัตวน้ํา    

ที่มีการประกันภัย ไดแก กลุมปลาที่จับไดตามธรรมชาติหรือปลาปา (wild-fish) ประกอบดวย ปลาชอน 
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(snake head) ปลาสลิด (snake skin gourami) ปลากระพงขาว (sea bass) และปลาสลิดยักษ (giant 

gourami) กลุมปลาเลี้ยง ประกอบดวย ปลานิลสีแดง (red tilapia) ปลาหมอตาลหรือปลาจูบ (kissing 

gourami) ปลาไนหรือปลาคารฟธรรมดา (common carp) ปลาลิ่น หรือปลากลุมหัวโต (silver carp) ปลานิล 

(tilapia) ปลากระโหหรือปลาคารฟอินเดีย (Indian carp) ปลาเฉา (grass carp) และปลาดุก (catfish) และ

กลุมกุงตัวเล็ก (shrimp) และกุงตัวใหญ (prawn) ประกอบดวย กุงกุลาดํา (penaeus monodon) และกุง

กามกราม (macrobrachium rosenbergii) มีการประกันภัยทั้งการประกันบอกุง บอปลาน้ําจืด หรือการเลี้ยง

ในกระชัง ทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล ประกันทั้งการเลี้ยงแบบเบาบางและหนาแนน โดยการประกันภัยกุงจะ

คุมครองชวงเวลา 12 สัปดาห หลังจากการปลอยลงบอเลี้ยง เมื่อผูเพาะเลี้ยงกุงตองการซื้อประกันจาก 

Groupama ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย อาทิ ระยะกุงหลังวัยออนท่ีเลี้ยงและระยะการจับ

จําหนาย ลูกกุงตองปลอดโรค บอเลี้ยงควรมีขนาดระหวาง 2,000-10,000 ตารางเมตร ยกเวนมีการเลี้ยงแบบ

เบาบาง น้ําลึกอยางนอย 1 เมตร ยกเวนการเลี้ยงเบาบาง 0.6 เมตร ทางน้ําเขาออกตองมีคุณภาพ มีระบบเติม

อากาศ คุณภาพน้ําตองเหมาะสม เชน ความเค็ม 3-25 ppt คา pH 7.5-8.5 ระยะโปรงใส 30-40 เซนติเมตร 

เปนตน บันทึกความหนาแนนของการเลี้ยงตอตารางเมตร ในกรณีที่เกิดภัย บริษัท Groupama มีสิทธิ์ที่จะ

ตรวจสอบฟารมและใหคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงสิ่งแวดลอมตามที่กําหนด การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพ่ือใหมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการฟารมใหดีขึ้น เมื่อเกิดภัย ตองมีการรายงานบริษัทประกันโดยทันที         

ซึ่งบริษัท Groupama จะชดเชยมูลคาความเสี่ยหายเทากับหรือนอยกวาระดับการจายที่ปกติเมื่อแจงบริษัท

และมีการบันทึกความเสียหายหลังจากเกิดภัย การตรวจสอบความเสียหายจะดําเนินการโดยเจาหนาที่ของ

บริษัท หลังจากการดําเนินงานได 1 ป บริษัทมองวามีโอกาสไมมากในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกุง เนื่องจาก

เงินเคลมจากภัยพิบัติเปนสองเทาของเงินเบ้ียประกัน การประกันภัยกุง เปนชนิดหลักที่มีโครงการนํารอง

ประกันภัย ปญหาสําคัญท่ีไมคอยเต็มใจทําประกัน เชน ขาดความรูในการประกันภัยการเกษตรและประมง

ระหวางบริษัทประกันในเวียดนาม ขาดความตระหนักของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงเก่ียวกับประโยชนของการ

ประกันภัย เกษตรกรที่มีความเสี่ยงสูง จึงจะสนใจประกันภัย การจายเบี้ยประกันกันไมสอดคลองกับกระแสเงินสด 

ของเกษตรกร  (Maroti Upare, 2006) 

การประกันภัยการเกษตรในเวียดนาม ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด ประกอบดวย 

ประกันภัยขาว 7 จังหวัด 481 ตําบล ประกันภัยปศุสัตว 9 จังหวัด 180 ตําบล และประกันภัยประมง 5 จังหวัด 

84 ตําบล ประกันภัยขาวใชรูปแบบดัชนีผลผลิต (productivity index insurance) สวนกระบือ โคเนื้อ โคนม 

สุกร สัตวปก ปลาสวาย ใชรูปแบบระบุชนิดภัย (named-peril insurance หรือ damage-based indemnity 

insurance) ประกันภัยกุง ดําเนินโครงการนํารองในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ทางตอนใตของเวียดนาม ไดแก Ben Tre, 

Soc Trang, Tra Vinh, Bac Lieu และ Ca Mau โดยประกันภัยปลาสวายในจังหวัด Ben Tre และ Tra Vinh 

สวนประกันภัยกุงกุลาดําและกุงขาว ดําเนินโครงการในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ในแตละจังหวัดเลือก 3 อําเภอ และ

แตละอําเภอเลือก 3 ตําบล เพื่อดําเนินโครงการนํารอง โดยกรมธรรมคุมครองภัยธรรมชาติ ไดแก พายุไตฝุน 

น้ําทวม ภัยแลง น้ําคางแข็ง การไหลเขามาของน้ําเค็ม และสึนามิ สวนภัยจากโรคในการประกันภัยปลาสวาย 

ไดแก โรคตับและแบคทีเรียในไต (liver and kidney bacterial diseases) สําหรับกุงกุลาดํา ไดแก โรคจุดขาว 
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(white spot syndrome virus: WSSV) โรคหัวเหลือง (yellow head disease) โรคตัวพิการ (infectious 

hypodermal and hematopoietic necrosis virus: IHHNV) โรคตายดวน (acute hepatopancreatic 

necrosis disease: AHPND หรือ early mortality syndrome: EMS) สวนโรคกุงขาว มีการประกันโรค

เชนเดียวกับกุงกุลาดําและเพ่ิมโรคทอราซินโดรม (taura syndrome) และโรคกลามเนื้อขาวหรือกลามเนื้อตาย 

(infectious myonecrosis virus: IMNV) กรมวิชาการเกษตรและพัฒนาชนบท (Department of Agriculture 

and Rural Development: DARD) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ใหคําแนะนําดานเทคนิค เปนหนวยงาน 

ที่กําหนดวันเริ่มการเพาะเลี้ยงกุง หรือวันที่ปลอยลงบอเลี้ยง แจงขอมูลตนทุนพื้นฐานดานอาหารและเมล็ดพันธุ

ที่ใชในการเลี้ยงสําหรับการคิดวงเงินเอาประกัน นอกจากนี้ ยังรวมกับบริษัทประกัน ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

ไดมีการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร รวมถึง ประสานงานกับเจาหนาที่ทองถ่ินระดับจังหวัด อําเภอ       

และตําบล และตัวแทนประกันภัยในพ้ืนที่ดวย กรมประมงทําหนาที่เปนหนวยงานบริหารและดําเนินงาน

โครงการ และรายงานตอกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: 

MARD) ซึ่งรายงานตอไปยังกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) หนวยงานยอยประมงในแตละจังหวัด 

(Sub Department of Aquaculture: SDA) ทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนําดานเทคนิคในระดับฟารมใหแก  

คณะกรรมการฯ และบริษัทประกัน และประสานงานกับหนวยจัดการพื้นที่ประมง (Aquaculture Zone Management 

Units) ในตําบล พ้ืนที่โครงการนํารองทําหนาที่ตรวจสอบสถานะของบอเลี้ยง (Kim Anh Thi Nguyen and 

Tipparat Pongthanapanich, 2016) 

กรอบการกํากับดูแลระบบประกันภัยของเวียดนาม (Viet Nam insurance regulatory 

framework) มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในป 2554 เม่ือกฎหมายประกันภัยมีผลบังคับใช ซึ่งจัดทําขึ้นใหมี

ความสอดคลองกับกรอบองคการการคาโลกและการเปดเสรีทางการคา ระเบียบกฎหมายหลักในธุรกิจ

ประกันภัยของเวียดนาม ไดแก กฎหมายธุรกิจประกันภัย 2543 แกไขเพ่ิมเติม 2553 โครงการนํารอง

ประกันภัยการเกษตรของเวียดนาม เปนโครงการที่รวมมือกันระหวางกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและ

กระทรวงการคลัง ระหวางป 2554-2556 โดยภาวะโลหิตเปนพิษ (septicemia) พยาธิใบไมในตับ (liver 

fluke) และโรคเยื่อหุมปอดอักเสบ (pleurisy) สําหรับโคและกระบือ อหิวาตกโรค (cholera) และภาวะโลหิต

เปนพิษ (septicemia) สําหรับสุกร และโรคที่ไมรูสาเหตุเชื้อสําหรับกุงและปลา ที่มีผลกระทบตอเกษตรกร     

ไดนํามารวมในระเบียบขอบังคับดวย กระทรวงการคลังไดแตงตั้งบริษัทรับประกันภัยตอแหงชาติเวียดนาม 

(Viet Nam National Reinsurance Corporation), Bao Viet และ Bao Minh ซึ่งเปน 2 บริษัทประกันภัย  

ที่ใหญของเวียดนาม เขามารวมในการดําเนินโครงการนํารอง โดยไดรับการสนับสนุนจากบริษัทประกันภัยตอ

คือ Swiss Re ซึ่งเปนผูใหคําแนะนําดานเทคนิค การคํานวณตามหลักการประกันภัย และความสามารถในการ

ประกันภัยตอ เกษตรกรเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ การดําเนินงานโครงการนํารองประกันภัย

การเกษตร ซึ่งครอบคลุมทั้งเกษตรกรผูปลูกขาว เลี้ยงปศุสัตว และประมง มีการสนับสนุนเบี้ยประกันภัย           

โดยรัฐบาล แบงการสนับสนุนตามรายไดของครัวเรือนเกษตร 4 ระดับ ประกอบดวย ครัวเรือนท่ียากจน

สนับสนุนเต็มจํานวน ครัวเรือนที่ใกลจนสนับสนุนรอยละ 80 (ตอมาเพ่ิมเปนรอยละ 90) ครัวเรือนที่ไมยากจน

สนับสนุน รอยละ 60 และสถาบันเกษตรกรและสหกรณการเกษตรสนับสนุนรอยละ 20 มีเกษตรกรเขารวม
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โครงการ จํานวน 304,017 ครัวเรือน และ 1 สถาบันเกษตรกร ในจํานวนนี้เปนเกษตรกรยากจน คิดเปน

สัดสวน รอยละ 77 (FAO, 2016; Kim Anh Thi Nguyen and Tipparat Pongthanapanich, 2016)  

โครงการนํารองดําเนินงานใน 20 จังหวัด ผลการดําเนินงานโครงการนํารอง 3 ป 

ครอบคลุมการประกันภัยขาว ปศุสัตว และประมง มีมูลคาประกันภัยรวม 7.74 ลานลานดองเวียดนาม 

(10,000 ดองเวียดนาม เทากับ 13.335 บาทไทย ณ กรกฎาคม 2562) มีเกษตรกรเขารวม 304,017 ครัวเรือน 

เปนเกษตรกรยากจน 233,361 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 77 เกษตรกรเกือบจน 45,944 ครัวเรือน คิดเปน    

รอยละ 15 ครัวเรือน และเกษตรกรไมจน 24,712 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8 จํานวนเบี้ยประกันภัย รวม 394 

พันลานดองเวียดนาม ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันท้ังหมด เปนเบี้ยประกันจากการประกันภัยประมง 

โดยมีการเคลมประกัน จํานวน 702 พันลานดองเวียดนาม คิดเปนรอยละ 95 ของเบี้ยประกันทั้งหมด            

เปนการเคลมประกันภัยประมง เมื่อสิ้นสุดโครงการมีอัตราการขาดทุนรอยละ 178  โดยการประกันภัยประมง 

ขาดทุนมากที่สุด รอยละ 306 สวนขาวและปศุสัตวมีการเคลมประกันนอย สําหรับการประกันภัยประมง       

มีเกษตรกรเขารวม 7,487 ครัวเรือน ในพื้นที่โครงการนํารอง 5 จังหวัด เปนเกษตรกรยากจน 2,054 ครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 27 เกือบจน 300 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4 และครัวเรือนไมจน 5,133 ครัวเรือน คิดเปน   

รอยละ 69 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญอยูในจังหวัด Soc Trang รองลงมาเปน Ben Tre, Bac Lieu, 

Ca Mau และ Tra Vinh พื้นที่เขารวมโครงการ 5,803 เฮกแตร ซึ่งเปนพ้ืนที่ในจังหวัด Soc Trang คิดเปน

สัดสวนรอยละ 55 ของพ้ืนท่ีเขารวมโครงการทั้งหมด และเบี้ยประกันในจังหวัด Soc Trang คิดเปนสัดสวน  

รอยละ 39 ของเบี้ยประกันทั้งหมด รองลงมาเปนจังหวัด Bac Lieu คิดเปนรอยละ 26 และการเคลมประกัน

สวนใหญก็อยูในพ้ืนที่ 2 จังหวัดนี้เชนกัน มีการเคลมประกันภัยประมงสูง เนื่องจากประสบปญหาโรคกุง      

สวนใหญเปนโรคตายดวน ในสวนของปลาสวาย ภัยหลักคือโรคตับและแบคทีเรียในไต (Kim Anh Thi Nguyen 

and Tipparat Pongthanapanich, 2016) 

ในสวนของการประกันภัยประมง ดําเนินงานในพ้ืนที่ภาคใตเขตจังหวัด Ben Tre, 

Bac Lieu, Ca Mau, Soc Trang และ Tra Vinh มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 7,487 ครัวเรือน สําหรับภัย

พิบัติทางธรรมชาติที่ประกันภัย ประกอบดวย พายุไตฝุน น้ําทวม ภัยแลง น้ําคางแข็ง การไหลเขามาของน้ําเค็ม 

และสึนามิ สําหรับโรคระบาดในสวนของปลาสวาย (pangasius) ไดแก โรคแบคทีเรียในไตและตับ (liver 

kidney bacterial disease) ในสวนของกุงกุลาดา (black tiger shrimp) ประกอบดวย โรคจุดขาว (white 

spot syndrome) โรคหัวเหลือง (yellow head disease) โรคติดเชื้อใตผิวหนัง (infectious hypodermal) 

โรคตัวพิการ (hematopoietic necrosis virus) โรคตับและตับออนวายฉับพลัน (acute hepatopancreatic 

necrosis disease) หรือโรคตายดวน (early mortality syndrome: EMS) สําหรับกุงขาว (whiteleg 

shrimp) ครอบคลุมโรคชนิดเดียวกับกุงกุลาดํา แตเพ่ิมเติมในสวนของโรคทีเอสหรือไวรัสทอรา (taura 

syndrome) และโรคไวรัสกลามเนื้อขุนหรือกลามเนื้อตายจากการติดเชื้อ (infectious myonecrosis virus: 

IMNV) จากผลการดําเนินงานโครงการนํารองประกันภัยกุง พบวา ประสบปญหาและมีความยากลําบาก

เนื่องจากมีการเกิดโรคบอยและแพรระบาดในวงกวาง โครงการประกันภัยกุงนํารองมีการจัดการไมดี มีการเกิด

ภัยดานจริยธรรม (moral harzard) ที่เกิดจากพฤติกรรมของผูเอาประกันภัย หลักฐานและขอมูลในการจาย  
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คาสินไหมไมเพียงพอ มีหลายกรณีท่ีถูกปฏิเสธการตอบแทนความเสียหาย ซึ่งผลการศึกษามีขอเสนอแนะในการ

จัดเตรียมแนวทางดานเทคนิคทั้งผูเอาประกันและผูรับประกัน กระบวนการตรวจสอบและการจัดการฟารม 

รวมถึง การปรับปรุงฟารม ที่สัมพันธกับความสูญเสียตาง ๆ จากโรคระบาดและความเสี่ยง และควรมีการ

ดําเนินงานโครงการนํารองในระยะที่ 2 ซึ่งดําเนินในแปลงนํารองขนาดเล็ก 

บทเรียนจากโครงการนํารอง พบวา เกิดจากมีการระบาดของโรคตายดวนในชวงที่มี

การดําเนินโครงการนํารอง ซึ่งมีการระบาดในจีน เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย การประกันภัยปลา เปนแปลง

เล็กแปลงนอย ทําใหตนทุนการทําธุรกรรมสูง การทําฟารมแตละพ้ืนที่แตกตางกัน และมีผูสมัครเขารวม

โครงการนอย เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ตองการท่ีจะประกันภัยจากโรค การตรวจพบโรคและรักษาโรค   

ตองไดรับการฝกอบรมทางเทคนิค การตรวจสอบโรคมีความจําเปนตอการเคลมประกัน แตไมมีการวินิจฉัยจาก

หองแล็ป เกษตรกรและเจาหนาที่ใชการสังเกตอาการภายนอก ประเด็นดานการดําเนินงานโครงการ แมวาเปน

โครงการนํารองโดยรัฐบาล แตไมมีกระบวนการเก็บขอมูลที่จะขยายผลไปในระยะตอไป เปนขอจํากัดของ

บริษัทประกันภัยที่จะรับประกัน ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยนอย ปญหาความคลาดเคลื่อนระหวางการ

รายงานของเกษตรกรกับเจาหนาที่ในการเคลมประกัน ทําใหการเคลมประกันชา เกษตรกรขาดความรูความ

เขาใจเก่ียวกับประกันภัย ควรจะมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของมากกวานี้ เชน การให

คําแนะนําใหมีการจัดการที่ดีข้ึน การประเมินผลภัยพิบัติ และการตรวจสอบเพื่อเคลมประกัน เปนตน ประเด็น

ดานความตระหนักของเกษตรกร พบวา จํานวนเกษตรกรที่เขารวมมีจํานวนมากอยางนาพอใจในชวงครอบคลุม

ความเสี่ยงและการจายเบี้ยประกัน เกษตรกรตองการซื้อประกันเพ่ือคุมครองภัยจากโรคหลากหลายชนิด 

โครงการนํารองประสบความสําเร็จในดานประกันภัยพืชและปศุสัตว แตประกันภัยประมงขาดทุนสูง ซึ่งเปนผล

มาจากภัยธรรมชาติเกิดบอยและการเกิดโรค รัฐบาลควรชวยเกษตรกรจากภัยพิบัติและโรค เกษตรกรรายยอย

ตองการประกันภัย เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได การศึกษาเสนอใหมีการประกันภัยในระยะ  

ที่ 2 แตดําเนินการในพ้ืนที่ที่เล็กลง และเฉพาะเกษตรกรท่ีสามารถควบคุมดูแลอยางใกลชิดและเสมอตน    

เสมอปลาย การพัฒนาโครงการประกันภัย ควรมีการสนับสนุนโดยการวิจัยประกันภัยในดานตาง ๆ เชน     

การประเมินภัยพิบัติ การจัดการฟารม การรับรูและปฏิบัติของเกษตรกร และการวิเคราะหทางการเงิน สถาบัน

เกษตรกรและสหกรณการเกษตร ควรมีความเขมแข็ง และชวยดานขอมูลการจัดการฟารม การจัดการโรคและ

ความเสี่ยง ควรมีการประกันเปนกลุมหรือสหกรณ ควรมีการพิจารณาถึงตนทุนในการฟนบอหลังจากเกิดความ

สูญเสีย จูงใจใหเกษตรกรรักษาบอเลี้ยงตามคําแนะนําของเจาหนาที่เทคนิค และควรมีการกระจายประโยชน  

ใหทั่วภูมิภาค โดยลดความเสี่ยงของการระบาดของโรค จากการปลอยหรือเก็บน้ําท่ีปนเปอน หรือการละเมิด

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอ่ืน ๆ (Kim Anh Thi Nguyen and Tipparat Pongthanapanich, 2016) 

สาเหตุหลักที่การดําเนินงานประกันภัยการเกษตรไมมีศักยภาพในเวียดนาม 

เนื่องจากการออกแบบโครงการและบริการไมดีพอ บริษัทตาง ๆ เสนอการประกันภัยที่ใหความคุมครองภัย     

ที่หลากหลายมากกวาจะระบุชนิดภัย พ้ืนที่ประกันภัยขาวกวางและแยกยอย แตจํานวนเจาหนาที่มีนอย      

ขาดความรูในการประกันภัยพืชและปศุสัตว ตนทุนดําเนินงานสูง มีปญหาภัยทางจริยธรรม เนื่องจากเกษตรกร

ไมใสใจในการจัดการความเสี่ยงอยางจริงจัง ขั้นตอนการเคลมประกันชาและยุงยาก ซึ่งเกษตรกรไมเขาใจ        
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มีความยากลําบากที่จะทําโครงการประกันภัยสําหรับเกษตรกรรายยอย ซึ่งไมคอยมีความตองการเขารวม

โครงการที่มีคาเบ้ียประกันสูง ในขณะที่บริษัทประกันภัยมีผลตอบแทนนอย ตนทุนในการจําหนายประกัน     

การประเมินและตรวจสอบความเสียหายสูง รวมถึง การประกันภัยตอในเวียดนามยังไมพัฒนา ขาดกรอบดาน

กฎหมาย ฐานขอมูลกลาง และขาดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Kim Anh Thi Nguyen and 

Tipparat Pongthanapanich, 2016) โครงการนํารองประกันภัยประมงในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ลุมแมน้ําโขง      

ของเวียดนาม โดยสาขายอยของบริษัทประกันภัย Groupama ของฝรั่งเศส หลังจากการดําเนินงาน 2 ป 

โครงการลมเลิก (Roberts, R.A.J., 2005) 

   4) ญี่ปุน 

   ผลผลิตประมงในญี่ปุนชวงป 2538-2547 ลดลงเล็กนอย จาก 1.4 ลานตัน เปน 1.3 

ลานตัน ชนิดท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดคือ สาหราย (laver nori) หอยนางรม (pacific cupped oyster) และหอย

เชลล (yesso scallop) ในสวนของปลา ชนิดที่มีมากที่สุดคือ ปลาสําลีน้ําลึก (japanese amberjack) และ

ปลาทรายแดงสีน้ําเงิน (silver bream) ในป 2546 มีฟารมประมงสําหรับชนิดสัตวน้ําหลัก ๆ ไดแก ปลาหาง   

สีเหลือง (yellowtail) 1,029 ฟารม ปลาทรายแดงทะเล (seabream) 1,012 ฟารม ปลาลิ้นหมาหรือปลา   

ซีกเดียว (flatfish) 244 ฟารม ปลาอื่น ๆ 463 ฟารม หอยแครง (scallop) 3,858 ฟารม หอยนางรม (oyster) 

3,308 ฟารม สาหราย (seaweeds) มากกวา 10,000 ฟารม และหอยมุก (pearl oyster) มากกวา 2,000 

ฟารม  ซึ่งประมาณการวาอยางนอย 3,000 ฟารม มีการทําประกันภัย (Maroti Upare, 2006) 

   ประกันภัยประมงในประเทศญี่ปุน ดําเนินงานภายใตระบบการชดใชคาเสียหายจาก

การประมง (fishery damage indemnification system) ซึ่งเปนทั้งระบบการใหความชวยเหลือและเปน

นโยบายชวยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติของรัฐบาล เปนระบบที่ออกแบบเพื่อชวยเหลือชาวประมงในการ

ปกปองภัยพิบัติฉุกเฉิน รัฐบาลใหการอุดหนุนเงินใหเปลาเพื่อชวยเหลือในการจายคาเบี้ยประกันแกชาวประมง

และผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เขารวมโครงการประกันภัย (Fishery Mutual Insurance Scheme) ในกรณีภัยพิบัติ 

รัฐบาลชวยชาวประมงและผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานโครงการ fisherfolk and aquaculturists mutual aid 

scheme ใหความชวยเหลือสถาบันประกันภัย ดานคาบริหารจัดการและคาจางแรงงานสําหรับการจัดการ

โครงการ อุดหนุนเงินใหเปลา จํานวน 2 ใน 3 ของเบี้ยประกันภัยเพื่อปองกันภัยจากปรากฏการณขี้ปลาวาฬ 

หรือมีการสระสมของสาหรายอยางรวดเร็ว (red tide) ซึ่งรวมอยูในโครงการประกันภัยประมงดวย และยัง

สนับสนุนสินเชื่อและขยายเงินกูใหแกสถาบันประกันภัยเพ่ือใชในการดําเนินงานดวย การประกันภัยประมงใน

ญี่ปุนเปนแบบระบุชนิดภัย (named perils) จําแนกกรมธรรมได 2 ประเภท ไดแก คุมครองความเสียหาย

บางสวน หรือทั้งหมด จากการตายหรือหลุดหายไปจากท่ีเลี้ยงในชวงระหวางการเลี้ยง และการประสบภัยพิบัติ

หรือสูญเสียหรือจมลงของอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในขณะที่ทํางาน หรือเรียกวา            

ความเสียหายที่ประกันได หมายความถึง เม่ือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอาประกันไดรับความเสียหายบางสวน 

หรือในกรณีที่ตนทุนของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีกูคืนมาไดเต็มจํานวน คาดวาสูงกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาที่

รับประกันได ความสูญเสียทั้งหมดจะครอบคลุมโดยประกันภัย โดยท่ัวไปความเสียหายที่ไมสามารถครอบคลุม

อยูในประกัน ไดแก ความเสียหายจากสงครามหรือการกอการราย ความเสียหายจากการโจรกรรม ความเสียหาย 
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จากการปนเปอนของน้ําเนื่องจากการรั่วไหลของน้ําเนา ของเสียชนิดเหลว หรือสสารอ่ืน ๆ ที่เปนอันตรายตอ

การเลี้ยง ความเสียหายจากการละเลยของผูถือกรมธรรมหรือบุคคลที่สาม ความเสียหายจากปรากฏการณ     

ขี้ปลาวาฬ (red tides) (ยกเวนมีการตกลงไว) ซึ่งหากมีความตกลงรวมภัยจากปรากฏการณขี้ปลาวาฬ 

กรมธรรมจะคุมครอง โดยมีเงื่อนไขคือ ระยะระหวางที่เกิดปรากฎการณและปรากฏการณหายไปตองมีจํานวน 

10 วันหรือมากกวา ปรากฏการณสงผลกระทบมากกวาครึ่งหนึ่งของการผลิตในน้ําท่ีกําหนด การประกันภัย

ประมงในลักษณะเฉพาะ ควรครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายตอการเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล อาทิ 

สาหราย laver สาหรายวะกะเมะ (undaria) สาหรายทะเล (kelp) ซึ่งโครงการเฉพาะมีการคุมครองการ

สูญเสียทางการเงินเนื่องจากราคาตลาดตกต่ํากะทันหัน โครงการประกันภัยประมงในญี่ปุนมีการดําเนินงานใน

ชนิดสัตวน้ํา ไดแก ปลา หอย สาหรายทะเล และการตลาดของผลิตภัณฑ และมีโครงการประกันภัยเฉพาะ 

ไดแก หอยนางรม หอยมุก เปลือกหอยมุก (mother of pearl shells) หอยสแกลลอบ (scallops) ปลาทูนา

หางเหลือง (yellowtail tuna) โคโคแซลมอน (coho salmon) ปลากะพงขาว (seabass) ปลาลิ้นหมา 

(flatfish) คัมปาจิ (kanpachi) ปลาทู (horse mackerel) และปลาปกเปา (puffer fish) ซึ่งสามารถประกันได

เฉพาะชวงอายุที่กําหนด ไมครอบคลุมทั้งวงจรการผลิต การประกันภัยประมง เนนที่การทําประมงทะเล ซึ่งเปน

ระบบการเลี้ยงในกระชัง การเลี้ยงหอยสแกลลอบแบบแขวน รวมถึง การประกันหอยนางรม และหอยเชลล (Maroti 

Upare, 2006) 

ทั้งระบบประกันภัยประมงรวมกัน (fishery mutual insurance system) และ

โครงการประกันภัยสัตวน้ํา (aquaculture insurance scheme) มีโครงสรางการจําหนายประกันที่เชื่อมโยง

กับกิจกรรมการประกันภัยในทองถ่ิน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยระดับตน คือ สมาคมประกันภัย

ประมง (the Fishery Mutual Insurance Associations) ซึ่งจัดตั้งใน 39 จังหวัดชายฝงทะเล ทั่วทั้งประเทศ 

โดยรับทําประกันจากชาวประมง และผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เหมือนเปนผูประกันหลัก และสัญญาประกันมีการ

ประกันตอไปที่ระดับสูงข้ึน โดยสมาพันธสมาคมประกันภัยการประมงแหงชาติ (the National Federation of 

Fishery Mutual Insurance Associations) ซึ่งรับประกันทั้งหมดของประกันภัยประมงรวมกัน รวมถึงสัญญา

ประกันสัตวน้ํา โดยรัฐบาลรับประกันสัญญาประกันของสมาพันธฯ ซึ่งครอบคลุมภัยพิบัติตาง ๆ การประกันภัยชวง 

(retrocession contracts) ระหวาง สมาพันธฯ กับรัฐบาล ระบบความชวยเหลือซึ่งกันและกันของชาวประมง

จากการท่ีเงินทุนจะไหลออกมากเกินไป เพ่ือชวยเหลือความเสียหายหนักที่เกิดจากภัยพิบัติ ท่ีผิดปกติ          

การจัดการความเสี่ยง กรมธรรมที่ประกันภายใตโครงการประกันภัยสัตวน้ํา โดยทั่วไปจะเปนกรมธรรมรวมของ

เกษตรกรจํานวนหนึ่ง ที่แสดงถึงกลไกการควบคุมทางสังคม เกษตรกรจะไมรวมสัญญากับเกษตรกรที่ไมดูแล

การจัดการฟารมในลักษณะที่สังคมยอมรับ จึงเปนระบบประกันภัยที่จูงใจใหเกษตรกรมีการจัดการฟารมที่ดี 

การเคลมประกัน สมาคมประกันภัยประมงที่จัดตั้งขึ้นใน 39 จังหวัด ไมเพียงแตออกกรมธรรมประกันภัย      

และเก็บเบี้ยประกันเทานั้น แตยังดําเนินการเรื่องการเคลมประกันเสียหายดวย หนวยงานประมงของญี่ปุน    

จะใหชวยในการพิจารณาความเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือภัยพิบัติครั้งใหญเกิดข้ึนดวย (Maroti Upare, 

2006) 
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5) บังคลาเทศ  

   บังคลาเทศเปนประเทศติดอันดับที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติสูงที่สุดประเทศหนึ่ง       

ในโลก อาทิ น้ําทวม พายุไซโคลน ภัยแลง และแผนดินไหว และมีความเปราะบางตอพายุโซนรอน และพายุ

คลื่นซัดชายฝง ซึ่งมีผลกระทบเปนอยางมากตอพื้นที่บริเวณชายฝง ในสวนของการประกันการเกษตร เริ่มมีการ

ดําเนินงานประกันภัยพืชผลตั้งแตป 2520 โดย Sadharan Bima Corporation (SBC) ซึ่งเปนบริษัทประกันภัย

ของรัฐ และเริ่มประกันภัยปศุสัตว ในป 2524 และประกันภัยประมงในชวงประมาณป 2533 แตจําหนาย

กรมธรรมไดนอย ในสวนของประกันภัยกุง ดําเนินการในแถบชายฝงทางตอนใต ซึ่งมีความเสี่ยงตอน้ําทวม พายุ

ไซโคลน และคลื่นยักษ กรมธรรมประกันภัยกุง เปนแบบระบุชนิดภัย คุมครองภัยจากน้ําทวม พายุไซโคลน 

คลื่นยักษ โดยยกเวนโรค ซึ่งเปนการใหความคุมครองทั้งการสูญหายของกุง และความเสียหายของกุงในฟารม 

สิ่งกอสราง บอ และวัตถุดิบที่อยูในบริเวณฟารม เปนการประกันภัยแบบสมัครใจ อัตราเบี้ยประกัน รอยละ 

0.99 ของวงเงินเอาประกัน บนพ้ืนฐานของตนทุนปจจัยการผลิต เชน อาหาร ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน      

ของวงจรการผลิต (FAO, 2011) เปนการดําเนินโครงการนํารองของรัฐบาลสําหรับฟารมเพาะเลี้ยงกุงท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูง มีการดําเนินงานประกันภัยกุงในชวงกลางป 2533-2537 แตผูสนใจเขารวมโครงการนอย 

เนื่องจากไมรวมภัยพิบัติจากโรคกุง โครงการไมประสบความสําเร็จตามระดับยอดขายที่กําหนด ไมคุมคาทาง

เศรษฐกิจ จําหนายกรมธรรมไดนอย มีการเคลมประกันสูง และถอนตัวจากโครงการ (Roberts, R.A.J., 2005; 

FAO, 2011)  

   ในป 2547 ผลผลิตประมงของบังคลาเทศมีมากถึง 915,000 ตัน เพ่ิมขึ้นถึงสามเทา

จากป 2538 ที่มีประมาณ 317,000 ตัน ผลิตภัณฑหลักที่มีการผลิตมาก ไดแก ปลาคารฟน้ําจืด (inland 

freshwater carp species) ปลากระโหอินเดีย (catla) ปลายี่สก (roho) ปลาคารฟสีเงิน (silvercarp)       

ปลานวลจันทรเทศ (mrigal) โดยปลายี่สกขาวมีมูลคามากที่สุด แตกตางจากเมื่อป 2538 ที่กุงขาวมีมูลคาสูง

ที่สุด ในขณะที่ภาครัฐดําเนินโครงการประกันภัยประมงภายใตชื่อ Technology-based Fisheries Insurance        

แตไมมีการประกันภัยปลา ในสวนของประกันภัยกุง กรมธรรมคุมครองแบบระบุชนิดภัย ไดแก น้ําขึ้น-น้ําลง

(tidal borne floods) ไซโคลน ที่ทําใหน้ําเพ่ิมขึ้นฉับพลัน จํากัดเฉพาะกุงทะเลสกุลพีเนียส (penaeus spp.)  

และกุงกามกราม (macrobrachium rosenbergii) ประกันภัยในบอเลี้ยง ซึ่งเลี้ยงกุงในระยะหลังวัยออน 

(postlarvae) และกุงรุนหนุมสาว (juveniles) และรวมการประกันภัยเก่ียวกับเข่ือนกั้นน้ํา อาหาร และสตอก 

ฟารมและอาคาร โดยการประกันภัยกุงมีเพียง SBC ที่จําหนายประกันภัย โดยมีสาขายอยดําเนินงานในการ

สงเสริมดานประกันภัย แตทุกกรมธรรมตองอนุมัติที่สํานักงานใหญ ในชวงป 2547-2548 ไมมีบริษัทใดจําหนาย

ประกันภัยปลา สําหรับการพิจารณาเคลมประกัน มีการรวมกันพิจารณา เชน สมาคมโครงการเพาะเลี้ยงกุง 

(shrimp culture project association ) คณะกรรมการผูเพาะเลี้ยงกุงระดับอําเภอ (district shrimp culture 

committee) การเคลมประกันแบงเปน 4 ระยะ ตามวงเงินเอาประกัน โดยพิจารณาจากราคาของลูกพันธุกุง

บวกกับคาอาหาร (Maroti Upare, 2006) ดังนี ้
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ระยะที่ 1 มูลคาลูกพันธุที่ปลอยบวกกับมูลคาอาหาร 1 เดือน 

ระยะที่ 2 มูลคาของลูกพันธุที่ปลอย บวกกับมูลคาอาหาร 2 เดือน 

ระยะที่ 3 มูลคาของลูกพันธุที่ปลอย บวกกับมูลคาอาหาร 3 เดือน 

ระยะที่ 4 มูลคาของลูกพันธุที่ปลอย บวกกับมูลคาอาหาร 4 เดือน 

ชวงเวลาแตละระยะหมายถึงระยะเวลาการเลี้ยงในแตละเดือน ชวงเวลาการเลี้ยง

ทั้งหมดประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ปลอยลูกพันธุกุงลงบอเลี้ยง ซึ่งกรมธรรมยังมีการเผื่อชวงเวลา 30 วัน 

หลังจาก 4 เดือน เผื่อการจับจําหนายลาชาดวย ผลการดําเนินงานของ SBC ในการประกันภัยกุงไมเปนที ่     

นาพอใจ และสิ้นสุดการดําเนินงานตั้งแตป 2547 เนื่องจากผลการจําหนายประกันภัยนอย (FAO, 2011) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.2.1 การประกันภัยการเกษตร (agricultural insurance) 

  2.2.1.1 ความหมายของการประกันภัยการเกษตร  

   การประกันภัยการเกษตร (agricultural insurance) คือ รูปแบบการจัดการความ

เสี่ยงที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ประยุกตใชกับธุรกิจการเกษตร เปนการสงผานความสูญเสียโดยการแลกเปลี่ยน

เบี้ยประกันหรือการรับประกันที่มีความสูญเสียนอยเพ่ือปองกันความสูญเสียที่ใหญกวา การประกันภัย

การเกษตรที่มีการดําเนินงานสวนใหญไดแกการประกันภัยพืชผล (crop insurance) ซึ่งเปนการประกันที่ให

ความคุมครองความเสียหายหรือสูญเสียตอพืชผลที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากภัยตามที่ระบุในกรมธรรม       

อาจคุมครองภัยทุกชนิดหรือเฉพาะบางชนิดภัย ขึ้นอยูกับชนิดพืช ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละชนิด โดยทั่วไป

จะกําหนดคุมครองเฉพาะภัยธรรมชาติที่อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ผูทําประกันภัยพืชผลตองเปนผูที่

ทําการผลิตพืชผลนั้น ๆ โดยระยะเวลาการคุมครองจะตรงกับชวงระยะเวลาเพาะปลูกของพืชแตละชนิด 

(World Bank, 2009) การทําประกันภัยพืชผลจึงตองทํากอนที่จะเริ่มระยะเวลาเพาะปลูก การประกันภัย

พืชผลเปนมาตรการภาครัฐที่ใชเปนเครื่องมือชวยเหลือเกษตรกรในการจัดการระบบการเงิน เพ่ือคุมครองตนทุน

การผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการประกันภัยการเกษตร ยังประยุกตใชกับปศุสัตว (livestock)       

มาพันธุที่ใชวิ่งแขง (bloodstock) ปาไม (forestry) ประมง (aquaculture) และโรงเรือนกระจก (greenhouse) 

องคประกอบสําคัญในการจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร ไมใชเทคนิควิธีท่ีจะนํามาแทนที่เทคโนโลยีในการ

จัดการความเสี่ยงท่ีดี เครื่องมือในการผลิต และการลงทุน แตหากพิจารณาควบคูกัน การประกันภัยการเกษตร

จะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนทองถิ่น และชวยเสริมสรางความปลอดภัยในการผลิต ไมเพียงแคการ

จัดหาการประกันภัยที่เหมาะสม แตยังชวยปรับปรุงอุตสาหกรรมเกษตรในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตดวย โดยสากลแลวไมมีผลิตภัณฑประกันภัยใดรูปแบบเดียวที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูผลิต ซึ่งผลิตภัณฑประกันภัยการเกษตรแตละชนิดเหมาะสมกับบางเงื่อนไข การประเมินความเหมาะสม

ของแตละผลิตภัณฑประกันภัยการเกษตรตองพิจารณาระบบการผลิต ชนิดของทรัพยสินที่จะคุมครอง ภัยหลัก 

ซึ่งตองแนใจวาเปนชนิดภัยท่ีเกิดข้ึน ความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ ขอมูลตาง ๆ มีเพียงพอ จํานวนเกษตรกร ชองทาง 

การจําหนายและการกระจายกรมธรรม และความตองการในการปรับตัวตอความสูญเสียดวย (World Bank, 2009) 
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2.2.1.2 รูปแบบการประกันภัยการเกษตร (types of insurance) 

การประกันภัยการเกษตร มีทั้งการประกันแบบบังคับ (compulsory insurance) 

เนื่องจากการดําเนินงานตองมีตนทุนคาใชจาย บางประเทศกําหนดมาตรการใหเกษตรกรที่กูยืมเงินทําการ

ประกันภัยพืชผลดวย และการประกันภัยแบบสมัครใจ (voluntary insurance) ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกที่จะ

ทําประกันหรือไมทําประกันก็ได ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรท่ีนิยมทําประกันภัย เปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 

สําหรับรูปแบบการประกันภัยพืชผลแบงได เปน 2 ประเภท ตามจํานวนของภัยที่รับประกัน ไดแก             

การประกันภัยเฉพาะ (single หรือ named peril) ซึ่งเปนการประกันความเสียหายจากภัยชนิดเดียวหรือ    

ไมก่ีชนิด คาเบี้ยประกันและเงินคาสินไหมทดแทนต่ํา และรูปแบบการประกันแบบประกันภัยรวม (multi peril 

หรือ comprehensive หรือ all risk) เปนการประกันความเสียหายหลายชนิดภัย (สถาบันบัณฑิตพัฒน   

บริหารศาสตร, 2541) โดยรูปแบบการประกันภัยการเกษตรที่เคยมีการดําเนินงานในประเทศไทย ขอดีและ

ขอจํากัด (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553; สภาปฏิรูปแหงชาติ, 2558) สรุปไดดังนี้  

1) การประกันภัยแบบดั้งเดิม (indemnity crop-based insurance) ประกอบดวย 

   1.1) การประกันแบบกําหนดชนิดของภัย (named peril) เหมาะสําหรับ

ชนิดภัยเฉพาะที่ประสบบอย เชน ลูกเห็บ เปนภัยที่สรางความเสียหายแบบกะทันหัน สามารถวัดได ไมซับซอน        

ไมเหมาะกับชนิดภัยที่มีความซับซอน เชน ภัยแลง และศัตรูพืช นิยมใชในหลายประเทศ มีการกําหนดวงเงิน   

ค้ําประกันใหเกษตรกรเลือก โดยคาสินไหมทดแทนคํานวณจากรอยละของความเสียหายทางกายภาพ คูณดวย

วงเงินประกัน และลบดวยความรับผิดสวนแรกที่เกษตรกรตองรับเอง แตวิธีการนี้ ตองใชผูเจรจาที่มี

ประสบการณสูง (loss adjusters) ตกลงคาสินไหมทดแทนใหเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย เนื่องจากไมมีความ

เสี่ยงพ้ืนฐาน เปนฐานในการคํานวณคาสินไหมทดแทน  

   1.2) การประกันภัยแบบรวมหลายภัย (multiple peril) เปนการประกันภัย

ธรรมชาติหลายชนิด ซึ่งมีคาใชจายสูง ตองมีการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยวงเงินประกันอาจใชวงเงินกูเพ่ือการ

ลงทุน หรือใชการคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ประกัน คูณดวยราคาลวงหนาของเดือนท่ีจะเก็บเก่ียว ในสวน

ของคาสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผลผลิตจริงต่ํากวาผลผลิตที่ประกัน คํานวณจากผลตางของปริมาณผลผลิต      

ที่เอาประกันกับผลผลิตจริง คูณกับราคาลวงหนาและจํานวนไรที่เอาประกัน และคูณดวยราคาลวงหนาและ

จํานวนพื้นที่เอาประกัน ในการประกันแบบหลายภัยนี้ อาจเกิดปญหาที่มีการเอาประกันเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยง 

และขาดความรับผิดชอบในการดูแลผลผลิตตนเองอยางจริงจัง เนื่องจากมีผูรับผิดชอบประกันภัยใหแลว วิธีการ

นี้มีขอดีคือใหความคุมครองที่ครอบคลุมทุกภัยที่เกิดข้ึน และเหมาะกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก แตมีขอจํากัด

เก่ียวกับการไมมีความเสี่ยงพื้นฐาน (basis risk) ในการจายคาสินไหม ผูที่เลือกทําประกันคือผูที่มีความเสี่ยงสูง 

เกิดปญหาภัยทางศีลธรรม (moral hazard) จากพฤติกรรมของผูเอาประกัน คาเบี้ยประกันภัยสูง ตนทุนการ

บริหารจัดการสูง สวนใหญตองพ่ึงพาการอุดหนุนจากภาครัฐสูง 
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2) การประกันภัยแบบใชดัชนีในการประเมิน (index based insurance) ประกอบดวย 

    2.1) การประกันภัยแบบใชดัชนีผลผลิตของเขตพ้ืนท่ี (area yield index 

insurance) โดยไมตองมีการประเมินรายแปลง ถือวาเกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่เดียวกันไดรับความเสียหายเทากัน 

ใชขอมูลผลผลิตจริงในการประเมินความเสียหาย สวนวงเงินประกันคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ประกัน     

คูณดวยราคาลวงหนาในเดือนที่จะเก็บเก่ียว สําหรับคาสินไหมทดแทน คํานวณจากผลตางของปริมาณผลผลิต

จริงเฉลี่ยของเขตพื้นที่ประกัน กับปรมิาณผลผลิตท่ีประกัน คูณดวยราคาลวงหนาและจํานวนพื้นที่ที่เอาประกัน 

แตวิธีการนี้ไมเหมาะในกรณีที่ไมมีขอมูลผลผลิตที่ถูกตองและแมนยํา ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาระหวางเกษตรกร

และผูรับประกัน วิธีการนี้เหมาะกับภัยที่กระทบเปนวงกวาง ไมคอยมีภาวการณเลือกที่ขัดแยง และภาวะทาง

ศีลธรรมเหมือนแบบรวมหลายภัย แตมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอมูลผลผลิตของพ้ืนที่ตองมีความแมนยํา มีการวัด  

ผลผลิตจริงเฉลี่ยในเขตพ้ืนที่ประกันอยางแมนยํา ซึ่งทําไดยาก สงผลตอการยอมรับของเกษตรกร 

     2.2) การประกันภัยแบบใชดัชนีภูมิอากาศ (weather index insurance) 

โดยไมตองมีการประเมินรายแปลง ใชดัชนีจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เชน น้ําฝน อุณหภูมิ เปนตน วงเงิน

ประกันสวนใหญจะใชตนทุนการผลิต ในสวนคาสินไหมทดแทนจะใชคาดัชนีในการตรวจวัดตามที่ระบุใน

กรมธรรม เปนวิธีที่มีความโปรงใส ไมมีปญหาในเรื่องการเลือกประกันเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ไมสามารถใช

กรมธรรมเดียวกันทุกพื้นที่ มีขอดีคือเปนวิธีมาตรฐาน โปรงใส และเหมาะสําหรับการประกันภัยเดี่ยวที่มีความ

ไมรุนแรง แตมีปญหาในสวนของสถานตรวจวัดไมเพียงพอและไมสะทอนความจริงของสภาพภูมิอากาศอยาง

ทั่วถึง วิธีการนี้มีขอจํากัดคือมีคาใชจายสูงในชวงเริ่มโครงการ ไมสามารถใชกรมธรรมเดียวกันทุกพื้นที่ ตองมี

การออกแบบดัชนีใหมใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ และตองทําความเขาใจกับเกษตรกร  

   3) การประกันภัยแบบคุมครองความผันแปรของรายได (crop revenue insurance) 

เปนการผสมผสานระหวางการประกันภัยแบบหลายชนิดภัย กับการประกันราคา โดยรายไดที่รับประกัน

กําหนดเปนคารอยละของระดับผลผลิตเฉลี่ยยอนหลัง (รอยละ 60-75) คูณดวยราคาลวงหนาในเดือนที่จะเก็บเก่ียว 

การจายคาสินไหมข้ึนอยูกับสาเหตุวาผลผลิตตกต่ําหรือราคาตกต่ํา วิธีนี้เหมาะกับการเชื่อมโยงการใหสินเชื่อ 

เนื่องจากความสามารถในการจายทั้งเงินตนและดอกเบี้ยของเกษตรกรขึ้นกับรายได แตตองมีตลาดสินคา

เกษตรลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ 

4) การประกันภัยรายยอยสําหรับเกษตรกรรม (agriculture microinsurance) 

เปนการประกันภัยรายยอยที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรผูมีรายไดนอย องคประกอบหลัก  

และคุณลักษณะของไมโครอินชัวรันส ประกอบดวย หลักการที่ใชพื้นฐานเดียวกับการประกันภัยคือการจาย  

เบี้ยประกันเพ่ือแลกกับคาสินไหม เพ่ือเปนคาชดเชยความเสียหาย กลุมเปาหมายคือผูมีรายไดต่ําหรือรายได      

ไมคงที่ ซึ่งไมสามารถซื้อประกันแบบดั้งเดิมได คาเบี้ยประกันและความคุมครองไมสูงนัก ทําใหกลุมเปาหมาย

สามารถเขาถึงได กลุมคนยากจนเปนกลุมที่ไมไดมีลักษณะความตองการคลายกัน จึงตองออกแบบใหเปนไป

ตามความตองการของกลุมนั้น ๆ ใหเหมาะสมกับกระแสรายได และตองมีองคประกอบที่เขาใจงาย เงื่อนไข

กรมธรรมไมซับซอน โดยเปาหมายของไมโครอินชัวรันสปจจุบันมีกลุมเปาหมายคือชาวนา ภายใตโครงการ

ประกันภัยขาวนาป เปนการโอนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะอากาศ ศัตรูพืชและโรคพืช ใชวิธีการประกาศเขต
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การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งยังมีปญหา อุปสรรค ในการ

ดําเนินงาน เชน บางกรณีที่ประกาศเขตไมครอบคลุมพ้ืนท่ีประสบภัยทุกพ้ืนที่ ทําใหเกษตรกรมีปญหาเรียกรอง

คาสินไหมทดแทน และระบบการประเมินการจายคาสินไหมทดแทนยังมีความลาชา เปนตน ซึ่งตองมีการ

พัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบ การจัดการ การกระจายนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผลิตภัณฑ   

ไมโครอินชัวรันสเติบโต ในสวนของกลุมประชากรยากจนที่ไมโครอินชัวรันสเขาไมถึง ภาครัฐสามารถใหการ

สนับสนุนไดโดยผานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (public private partnership: PPP) โดยโอน

ความเสี่ยงผานอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงการประกันภัยตอ เพ่ือชวยจัดการตนทุนที่เพ่ิมข้ึนของภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) 

นอกจากนี้ รูปแบบการประกันภัยมีขอดีและขอดอยแตกตางกัน จึงควรใชรูปแบบที่เกษตรกร

ไดรับประโยชนสูงสุด และสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมได อัตราเบ้ียประกันควรสอดคลองกับความเสี่ยงใน

แตละพื้นที่ และอัตราชดเชยควรเปนอัตราเดียวกัน (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556) 

ปจจุบันหลายประเทศนิยมใชดัชนีภูมิอากาศเปนเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทน แตตองเปนที่ยอมรับและมี

ความแมนยํา ดังนั้น การลงทุนดานการจัดหาเครื่องมืออุปกรณใหไดมาตรฐานและเพียงพอจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 

2.2.2 การประกันภัยประมง (aquaculture insurance)  

การทําประมง (aquaculture) เปนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตวน้ํา พืชน้ํา รวมถึง 

การเพาะเลี้ยงที่เกี่ยวกับการนําไปผลิตเครื่องประดับ เครื่องสําอาง หนัง ปลาเหยื่อ ยา และการวิจัยทาง

การแพทย (FAO, 2007) การประกันภัยประมง จึงหมายถึง การประกันภัยชนิดตาง ๆ ทั้งหมดที่ใชในการ

ปกปองการดําเนินธุรกิจสัตวน้ํา สําหรับผูประกอบการยังหมายรวมถึงประกันภัยที่ปกปองอาคาร เครื่องมือ 

ลูกจาง สตอก ปศุสัตว เครื่องจักรกล เรือและคนขับเรือ สินคาในระหวางการเดินทาง รวมถึงทรัพยสินอ่ืน ๆ     

ที่สามารถประกันได (Secretan, P.A.D., 2007) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประกันภัยที่ประกันความรับผิดชอบ

ของนายจาง ซึ่งรวมถึงแรงงานนอกชายฝงและผูขับเรือ เปนความรับผิดชอบตอลูกจางและบุคคลท่ีสาม        

ในอเมริกาและแคนาดาเรียกวาการประกันภัยคาตอบแทนของคนงาน เปนรูปแบบที่มีการพัฒนาในหลาย ๆ 

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่พัฒนาแลว สวนใหญผูรับประกันภัยจะประกันใหกับผูผลิตที่มีการ

จัดการที่ไดมาตรฐาน มีระบบควบคุมโรงเรือน มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และมักจะไมรับประกัน

ผูผลิตรายยอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเพาะเลี้ยงประมงพื้นบาน หรือผูเพาะเลี้ยงรายเล็ก ที่ไมมีความสามารถใน

การบริหารจัดการฟารม ไมมีความสามารถในการลงทุนที่ตองใชเทคนิคการจัดการที่ซับซอน ดังนั้น การเพิ่ม

ศักยภาพตลาดประกันภัยประมง ตองแสดงใหบริษัทประกันภัยเห็นวาภาคประมงสามารถ ใหผลตอบแทนที่จะ

ดําเนินโครงการ (FAO, 2007) ดานการจัดการความเสี่ยง การประกันภัยประมง ยังสามารถใชเปนเครื่องมือ       

ในการสรางความรวมมือระหวางผูมีสวนเก่ียวของในภาคประมง ท้ังผูประกอบการประมง สถาบันการเงิน และ

หนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีเปาหมายในการลดความเสี่ยงในการผลิตประมงและการบริการประกันภัย โครงการ

ประกันภัยประมง โดยทั่วไปออกแบบเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พยายามที่จะลดความเสี่ยง 

ใหกับผูเก่ียวของ สิ่งแวดลอม และบริษัทประกัน (Secretan, P.A.D., 2007) ตัวอยางการพัฒนามาตรฐาน



44 

ฟารมกุงในปจจุบัน มีการดําเนินงานภายใต code of conduct for resposible fisheries (CCRF) ซึ่งเปน

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ที่ใหความสําคัญกับหลักการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมสูระดับสากล   

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เชน ในประเทศอินเดีย มีการดําเนินโครงการ national centre for sustainable 

aquaculture (NaCSA) ประเทศไทยดําเนินโครงการ good aquaculture practices and code of conduct   

และประเทศเวียดนามมีการใชหลักการตามมาตรฐานสากลไปประยุกตใชในการขึ้นทะเบียนและพัฒนาฟารม

เพาะเลี้ยงกุง รวมถึง การใชระบบการจัดการฟารมที่ดี (better management practices: BMPs) มาใชใน

ฟารมกุงในหลายประเทศ แสดงใหเห็นวาการจัดการที่ดีสามารถชวยผูประกอบการได เชน เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต เพ่ิมผลผลิต โดยการลดความเสี่ยงจากปญหาสุขภาพของกุง ลดผลกระทบจากสิ่งแวดลอมในการ       

ทําฟารม ปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหาร และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตกุง (FAO, 2007) 

 

2.2.3 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (premium) 

   สินคาเกษตรแตละชนิดมีสภาพพ้ืนที่ปลูกและความเสี่ยงแตกตางกัน อัตราเบี้ย

ประกันจึงแตกตางกัน ซึ่งเบี้ยประกันเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดที่จะทําใหโครงการประกันภัยพืชผลสามารถ

ดําเนินงานไดในระยะยาว ตองเพียงพอที่จะจายคาสินไหมทดแทน ควรสมเหตุสมผลและไมสูงจนเกินไป และ

เกษตรกรสามารถชําระเบี้ยประกันได โดยทั่วไปอัตราเบี้ยประกันภัยพืชผลอยูระหวางรอยละ 5-15 ของจํานวน

เงินเอาประกัน โดยมีเงื่อนไขความเสียหายข้ันแรกที่เกษตรกรตองรับผิดชอบเองรอยละ 10-50 แลวแตกรณี 

และขึ้นอยูกับชนิดพืช จํานวนเงนิเอาประกัน ประเภทของภัยที่คุมครอง และระดับชั้นความเสี่ยงภัย และอาจมี

สวนลดเบี้ยประกันภัยคืนตามประสบการณของปที่ผานมา ในกรณีที่ไมมีความเสียหาย และตองศึกษา

ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย          

การคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลสถิติของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตที่ถูกตองแมนยําและ

ในชวงเวลานานพอสมควร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541)  

   อัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับมาตรฐานพืชชนิด  i ที่ประสบภัย j = E(Lij)+S 

               (1-X) 

   โดยท่ี  E(Lij) = คาคาดหมายเฉลี่ยของความสูญเสียของพืช i  

ที่ประสบภัย j   

     S = สวนเพ่ิมสํารองกรณีฉุกเฉิน  

     X = คาใชจายในการดําเนินงาน 

   ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย นิยมใชทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน (theory of 

probability) ในการคํานวณเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณใด

เหตุการณหนึ่ง กับสถิติความเสียหายที่เกิดข้ึนในอดีต เปนแนวทางในการคํานวณเบี้ยประกันภัย ใหเพียงพอ     

ที่จะนําไปเปนคาสินไหมที่จะทดแทนเมื่อเกิดภัย และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย สอดคลองกับกฎวาดวย

จํานวนมาก (law of large number ) และกฎการถัวเฉลี่ย (law of average) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ

ประกันภัยคือ ถาวัตถุที่เอาประกันภัยมีจํานวนมากข้ึน ความถูกตองแมนยําจะมากขึ้น ความเสี่ยงภัยจะลดลง 
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และถาเปนกลุมใหญ อัตราเบี้ยประกันจะต่ํา ทําไดงาย แตถาเปนกลุมเล็กอัตราเบ้ียประกันจะสูง ทําไดยาก 

ดังนั้นในการดําเนินการประกันภัยเพ่ือใหไดใกลเคียงตอจํานวนเหตุการณที่จะเกิดข้ึน ตองอาศัยขอมูลตัวเลข

จํานวนความเสี่ยงภัยมากขึ้น 

   ประเทศตาง ๆ ทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว มีการอุดหนุนเบี้ย

ประกันภัย และสามารถทําไดโดยไมขัดตอความตกลงการเกษตรขององคการการคาโลก ซึ่งแบงการอุดหนุน

ภายในประเทศเปน 3 ประเภท ไดแก การอุดหนุนประเภท green box คืออุดหนุนภายในประเทศท่ีไมบิดเบือน 

กลไกตลาด ไมมีผลตอราคาสินคาและการผลิต ประเทศสมาชิกสามารถใชการอุดหนุนไดโดยไมมีขีดจํากัด       

การอุดหนุนแบบ blue box คืออุดหนุนภายในประเทศที่บิดเบือนตลาด เปนการอุดหนุนใหแกเกษตรกร

โดยตรงแตอยูภายใตโครงการจํากัดการผลิต เปนการจายเงินที่ขึ้นอยูกับเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตตอหนวย      

ที่กําหนดไวแลว การจายเงินในอัตรารอยละ 85 หรือต่ํากวาของระดับการผลิตที่ใชเปนฐาน และการจายเงิน

สําหรับปศุสัตวที่จายตามจํานวนหัวซึ่งกําหนดไวแลว สามารถใชการอุดหนุนไดโดยไมมีขีดจํากัด และการ

อุดหนุนแบบ amber box คืออุดหนุนภายในประเทศท่ีมีผลตอราคาสินคาและการผลิต เชน การแทรกแซงราคา 

สามารถอุดหนุนไดภายในวงเงินรวมที่จํากัดเทานั้น (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553) 

ในสวนของการประกันภัยประมง วงเงินประกันกําหนดโดยมูลคาของสัตวน้ําที่ทํา

ประกัน และผลรวมสูงสุดของจํานวนสัตวน้ําตอขนาดพื้นที่ อัตราเบ้ียประกันอยูระหวางรอยละ 3-10 ของวงเงิน 

เอาประกัน และคาเสียหายสวนแรกระหวางรอยละ 15-30 ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ พ้ืนที่และสภาพแวดลอม      

ของการเพาะเลี้ยง  

 

2.2.4 การกําหนดคาสินไหมทดแทน (indemnity) 

   ในกรณีเกิดความเสียหาย จะจายเงินคาสินไหมสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนไมเกิน

จํานวนเงินที่เอาประกันตามที่ตกลงกัน และไมเกินมูลคาท่ีแทจริงของพืชผลที่เสียหายจากภัยที่เอาประกัน    

การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันหรือจํานวนเงินชดเชยสูงสุด จะพิจารณาจากจํานวนพื้นท่ีเอาประกันคูณกับ

ตนทุนการเพาะปลูก ตามประเภทของการประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จํานวนวงเงินเอาประกันจะต่ําและเบ้ียประกันภัยต่ํา 

ซึ่งการกําหนดราคาตนทุนจะสามารถกําหนดลวงหนาได และชดใชความเสียหายในระดับท่ีเกษตรกรยอมรับได

และเพียงพอ ซึ่งการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันตามราคาตนทุนการเพาะปลูกจะเหมาะสมกับประเทศไทย 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) 

 

2.2.5 การกําหนดชนิดของภัย (perils insured) และความคุมครอง (coverage) 

ชนิดภัยท่ีเอาประกันภัยซึ่งเปนภัยพิบัติที่เกษตรกรประสบในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก ภัยจากธรรมชาติ เชน ภัยแลง ฝนทิ้งชวง น้ําทวม วาตภัย และ

ลูกเห็บ เปนตน ภัยจากแมลงหรือสัตว และภัยจากโรคพืช โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากภัยใดภัยหนึ่งขึ้นอยูกับ 

พ้ืนที่ เพาะปลูก ชนิดของพืช และวิธีการเพาะปลูก โดยทั่วไปพืชผลที่ประกันภัย ไดแก  พืชไรและพืช

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหแกเกษตรกร ดําเนินงานไดงายเนื่องจากเกษตรกรไดรับ
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ผลประโยชนที่ชัดเจน ระยะเวลาการคุมครองโดยทั่วไปจะนับตั้งแตเริ่มเพาะปลูกถึงการเก็บเกี่ยวของพืช       

แตละชนิด แตโดยทั่วไปหากการทําประกันภัยเปนการทําแบบสมัครใจ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะเปน

เกษตรกรรายใหญ หากเกิดภัยพิบัติจะไดรับความเสียหายมาก ในขณะที่เกษตรกรรายเล็กจะใหความสนใจนอย 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) 

ในสวนของการประกันภัยประมง ที่มีการดําเนินงานโดยท่ัวไป เปนการประกันภัย

สัตวน้ําที่ใหความคุมครองการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึง ปลา หอย สัตวน้ําเปลือกแข็ง การเพาะเลี้ยงสาหราย

เพ่ือการคา เพ่ือคุมครองความสูญเสียตอประมงท่ีเพาะเลี้ยง รวมถึงสถานการณทางอุตุนิยมวิทยา โรค มลภาวะ 

ผลกระทบจากการลาหรือปะทะกัน ความบกพรองของระดับออกซิเจน ระดับคา pH และความเค็มของน้ํา     

การโจรกรรม และการหลุดหนีไปจากที่เพาะเลี้ยง (World Bank, 2009) โดยประเภทของกรมธรรมประกันภัย 

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กรมธรรมที่คุมครองทุกชนิดภัย และกรมธรรมที่คุมครองเฉพาะชนิดภัย (World 

Bank, 2009) กรมธรรมที่คุมครองทุกภัย จะคุมครองภัยทั้งหมด ยกเวนภัยที่ผูรับประกันไมใหความคุมครอง 

สวนกรมธรรมเฉพาะชนิดภัย จะคุมครองชนิดภัยที่มีการระบุไว โดยทั่วไปกรมธรรมจะประกอบดวยขอมูลหลัก ๆ 

เชน ประกันอะไร ประกันที่ไหน คุมครองภัยใด มีมูลคาเทาไหร ผูถือกรมธรรมตองปฏิบัติอยางไรเมื่อตองเคลม

ประกัน และเงื่อนไขตาง ๆ ในการทําประกันภัย เปนตน (FAO, 2007) 

นอกจากนี้ การประกันภัยยังจําแนกตามพื้นท่ี ไดแก การประกันภัยนอกชายฝงหรือ

ระบบการเพาะเลี้ยงในกระชังนอกชายฝง และการประกันภัยบนบกหรือระบบการเพาะเลี้ยงภายในบอ (FAO, 

2007; World Bank, 2009) โดยทั่วไปชนิดภัยที่รวมอยูในกรมธรรมมาตรฐานทั่วไปของการประกันภัยระบบ

นอกชายฝง (offshore systems) อาทิ มลภาวะจากภายนอก อากาศยานหรืออุปกรณทางอากาศตกลงมา  

จากฟา การกระทําที่เปนอันตราย การปลนสะดม หรือความเสียหายทางกายภาพจากนักลาหรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

พายุ ฟาแลบ คลื่นยักษ หรือการปะทะกัน ความลมเหลวของโครงสรางของอุปกรณแบบไมคาดคิดหรือ

ทันทีทันใด แชแข็ง ความเย็น ความเสียหายจากน้ําแข็ง ขาดออกซิเจน ฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพหรือสถานะภาพทางเคมีของน้ํา รวมถึง อุณหภูมิน้ําสูง การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสถานะสารทางเคมี

ของน้ํา รวมถึงระดับคา pH หรือ ความเค็ม นอกจากนี้ กรมธรรมยังครอบคลุมภัยจากโรค เชน โรคหอย      

เชื้อสกุลแบคทีเรียไวบริโอ (vibriosis)  celidas โรคปรสิต รวมถึง ภัยจากขี้ปลาวาฬ (red tides) แตโดยทั่วไป 

การโจรกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน และการรบกวนในลักษณะอ่ืน ๆ และการละเลยของผูถือประกัน   

จะไมรวมในประกัน สวนการประกันภัยประมงบนบก (onshore systems) ประกอบดวย มลภาวะจาก

ภายนอก อากาศยานหรืออุปกรณทางอากาศตกลงมาจากฟา การกระทําที่เปนอันตราย การปลนสะดม น้ําทวม

หรือคลื่นยักษ  พายุ (รวมถึงเฮอรริเคน ไซโคลน ไตฝุน) ดินถลม แผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ความลมเหลว

ของโครงสราง เชน เข่ือนแตก หรือ สวนใด ๆ ของระบบน้ําชลประทานถูกขัดขวาง ภัยแลง ไฟไหม ฟาแล็ป 

หรือการระเบิด แชแข็ง น้ําคางแข็ง น้ําแข็ง อุบัติเหตุที่ทําใหเครื่องจักรเสียหาย กระแสไฟฟาขัดของ          

ขาดออกซิเจนหรือการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของน้ําที่ทําใหเกิดความเสียหาย (Secretan, P.A.D., 2007) 
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2.2.6 การประเมินความเสียหายและจายคาสินไหม (assessment of loss) 

การกําหนดวิธีการประเมินความเสียหายที่เหมาะสมตองพิจาณาทั้งความถูกตอง 

แมนยํา และคาใชจายในการตรวจสอบ อาจใชวิธีการประเมินดวยสายตา (eye estimation) หรือใชวิธี         

ที่ซับซอนเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง ซึ่งอาจมีคาใชจายสูง ผูที่ทําการประเมิน (loss adjuster) ตองมีความรู

ความเชี่ยวชาญ ผลการประเมินตองถูกตอง เปนที่ยอมรับของเกษตรกร หรืออาจตั้งคณะทํางานประเมิน   

ความเสียหาย หรือจางผูประเมินอิสระภายนอก และตองมีการเขียนคูมือในการประเมินเพ่ือใหประเมินไปใน

ทิศทางเดียวกัน สําหรับหลักเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทน พิจารณาจากความเสียหาย แยกไดเปน 2 

กรณี คือ ผูรับประกันภัยเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดตามที่เสียหายจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกัน 

และกรณีการปลูกพืชเสียหายบางสวน ซึ่งผูรับประกันกําหนดความเสียหายข้ันแรกที่เกษตรกรตองรับผิดชอบเอง 

กรณีนี้จะมีการกําหนดความเสียหายข้ันแรกที่เกษตรกรจะไมไดรับคาสินไหม (cut off point) หากความ

เสียหายไมเกินความเสียหายที่กําหนด ผูเอาประกันเปนผูรับผิดชอบ แตถาความเสียหายมากกวาความเสียหาย

ที่กําหนด ผูรับประกันจะเปนผูรับผิดชอบ วิธีนี้จะชวยลดเบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรตองจาย เนื่องจากชวยลด  

ขอเรียกรองในกรณีเกิดความเสียหายเล็กนอย นอกจากนี้ อาจกําหนดเงื่อนไขในการจายคาสินไหม เชน ไมจาย

คาสินไหมหากพืชผลมีความเสียหายนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ปลูก จายคาสินไหมรอยละ 50 ของทุน

ประกันภัยหากพืชผลเสียหายระหวางรอยละ 50-80 ของพ้ืนท่ีปลูก และจายคาสินไหมรอยละ 100 หากพืชผล

เสียหายมากกวารอยละ 80 เปนตน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) 

การประกันภัยประมง มีลักษณะเฉพาะ สัญญาประกันมีความซับซอน ซึ่งสะทอน

ความซับซอนของกระบวนการเพาะเลี้ยง การจําหนายกรมธรรม ตองมีการประเมินผลความเสี่ยง ความถี่ และ

ตองใชผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเฉพาะ ซึ่งมักมีการวาจางหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(World Bank, 2009) การเคลมประกันในประเทศที่มีการประกันภัยประมงดีแลว จะใชผูตรวจสอบความ

เสียหายอิสระ ในการประเมินคาสินไหม สวนในประเทศอาเซียน หนวยงานประมงของรัฐ และสถาบัน 

การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ จะไดรับการรองขอจากบริษัทประกันใหเปนผูชวยตรวจสอบความเสียหาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีภัยพิบัติใหญ ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอินเดียและบังคลาเทศ มีการใชบริการของ

ผูเชี่ยวชาญอิสระ และสหกรณประมง หรือสมาคมประมง ในการชวยตรวจสอบความเสียหาย และรายงาน    

ไปยังบริษัทประกันภัย (Secretan, P.A.D., 2007) 

ทั้งนี้ การดําเนินธุรกิจประกันภัยประมง เปนธุรกิจที่จูงใจโดยผลกําไร ผูรับประกัน

หรือบริษัทประกันภัยจะไมรับดําเนินการ หากไมไดประโยชนทางธุรกิจ และเปนการดําเนินงานภายใตกฎหมาย

ของประเทศนั้น ๆ หากผูผลิตในอุตสาหกรรมประมง ตองการไดรับความคุมครองจากการประกันภัย จะตอง

พิจารณาวามีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของอุตสาหกรรมประกันภัยอยางไร รวมถึงมาตรฐาน

และวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงหรือชนิดของภัยพิบัติ ซึ่งการประกันภัยภาคประมงที่ผานมา 

พบวา ภาคธุรกิจประกันภัยไมยินดีที่จะเปดเผยถึงผลตอบแทนทางธุรกิจ และมองวาการประกันภัยภาคประมง

ไมไดใหผลตอบแทนตอผูรับประกันภัยหรือผูรับประกันภัยตอ ความสูญเสียไมมีความแนนอน ผลตอบแทนนอย 

และมีความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงประกันภัยของเกษตรกรรายยอยในเอเชีย เชน ขาดความ
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เขาใจในระบบประกันภัย ขาดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต การประกันภัย      

ไมเอ้ือตอโครงสรางทางน้ํา ซึ่งการกอสรางแตกตางจากอาคารทั่วไป การขึ้นทะเบียนหรือการออกใบอนุญาต

ใหแกเกษตรกรเปนเปนบางสวน เปนขอจํากัดในการทําสัญญาประกันภัย เนื่องจากการดําเนินงานตองถูกตอง

ตามกฎหมาย การบันทึกขอมูลฟารมของเกษตรกรจํากัด ขาดฐานขอมูลความเสี่ยง และโดยทั่วไปยังขาด

ศักยภาพในการตรวจโรคสัตวน้ํา ประกอบกับเกษตรกรรายยอยไมยินดีที่จะจายคาเบี้ยประกัน อยางไรก็ตาม 

ขอจํากัดนี้สามารถจัดการไดหากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมกันเปนกลุมและทําประกันภัยโดยความ

รวมมือของผูรับประกันภัยและหนวยงานภาครัฐ ปจจุบันเกษตรกรมีการรวมกันเปนกลุม องคกร หรือสมาคม

มากขึ้น ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนของสมาชิก เพิ่มความรู ขอมูลขาวสาร และอํานาจการตอรอง และเปนวิถีทางหนึ่ง 

ที่บริษัทประกันภัยเสนอใหผูประกอบการรายยอยซื้อประกันภัย ซึ่งองคกรและสมาคมสามารถที่จะใหบริการ    

ที่เหมาะสมแกสมาชิกที่คุมคามาก (FAO, 2007) 

 

2.2.7 ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ (natural disasters) 

2.2.7.1 ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (natural disasters) 

   ภัยธรรมชาติ หมายถึง อันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบตอ

ชีวิตความเปนอยูของมนุษย ซึ่งสามารถแบงประเภทของภัยธรรมชาติหลัก ๆ (ภูเวียง ประคํามินทร, 2561) ไดดังนี ้

1) วาตภัย (windstorm) เปนภัยธรรมชาติที่เกิดพายุลมแรง แบงไดเปน 2 ชนิด 

ไดแก วาตภัยจากพายุฤดูรอน ในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลมกรรโชกแรงเปนครั้งคราว บางครั้งเกิดพายุ

ฝนฟาคะนอง และอาจมีลูกเห็บ และวาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน ในชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เปนพายุท่ี

เกิดเหนือทะเลจีนใตและมหาสมุทรแฟซิฟกในเขตรอน เมื่อพายุข้ึนฝงจะสรางความเสียหายเปนอยางมาก 

ความรุนแรงของพายุแตกตางกันไปตามความเร็วลม ประกอบดวย พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลมใกลจุดศูนยกลาง

ไมเกิน 63 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุโซนรอน ความเร็วลมใกลจุดศูนยกลาง 63-117 กิโลเมตรตอชั่วโมง       

และพายุใตฝุน ความเร็วลมใกลจุดศนูยกลางต้ังแต 118 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป  

2) อุทกภัย (flood) เปนภัยที่เกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน มีสาเหตุ

จากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน แบงเปน อุทกภัยจากน้ําปาไหลหลากและน้ําทวม

ฉับพลัน มักเกิดในที่ราบต่ําและที่ราบลุมใกลภูเขาตนน้ํา และอุทกภัยที่เกิดจากน้ําทวมขังและน้ําเออทน      

หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงในกรณีพ้ืนที่อยูใกลชายฝงทะเล   

3) ความแหงแลงหรือภัยแลง (drought) เปนภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําเปน

เวลานาน สภาวะฝนแลง เปนสภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง มักเกิดชวงครึ่งหลังเดือน

ตุลาคม-กลางพฤษภาคม เปนชวงสิ้นฤดูฝนถึงชวงฤดูรอน และสภาวะฝนทิ้งชวงหมายถึงชวงท่ีมีปริมาณฝนตก

ไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวงฤดูฝน เกิดในชวงเดอืนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม  

4) พายุฝนฟาคะนอง (thunderstorm) เปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเปน

ประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม มีลมกรรโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บ หากฝนตก

ตอเนื่องหลายชั่วโมง อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก และน้ําทวมฉับพลัน  
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5) คลื่นพายุซัดฝง (storm surge) เปนภัยธรรมชาติที่เกิดพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนท่ี

เขาหาฝง เกิดคลื่นขนาดใหญซัดชายฝงอันเนื่องมาจากความแรงของลมที่เกิดข้ึนจากพายุหมุนเขตรอน สําหรับ

ประเทศไทย พายุหมุนกอตัวในทะเลจีนใตแลวเคลื่อนตัวเขาสูอาวไทย ในชวงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือน

ธันวาคม บริเวณพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดคลื่นพายุซัดชายฝง ไดแก ภาคใตในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

สุราษฎรธานี นครศรี ธรรมราช และภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

6) แผนดินไหว (earthquake) เปนภัยธรรมชาติที่เกิดจากการปลอยพลังงานใตพิภพ 

ทําใหเกิดการสั่นสะเทือน สาเหตุของแผนดินไหวหรือการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนไดทั้งจากธรรมชาติและมนุษย เชน 

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลันตามแนวขอบของแผนเปลือกโลกหรือตามแนวรอยเลื่อน การยุบตัว

ของโพรงใตดิน แผนดินถลม การระเบิดของภูเขาไฟ การทําเหมือง และการสรางอางเก็บน้ําใกลรอยเลื่อน เปนตน  

7) แผนดินถลม (landslide) เปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนที่กอให 

เกิดความเสียหายตอพื้นที่ที่เปนเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชัน เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวทําให

เกิดการปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และการเคลื่อนตัวขององคประกอบธรณีวิทยาจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

มักเกิดในกรณทีี่มีฝนตกหนักบริเวณภูเขา  

8) ไฟปา (wildfire) เปนภัยธรรมชาติที่สวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน 

การเผาหาของปา การกําจัดวัชพืช ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ-ตนเดือนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษในอากาศ  

9) สึมานิ (tsunami) เปนคลื่นที่มีความยาวหลายกิโลเมตร ชวงหางและระยะเวลา

ของคลื่นแตละลูกยาวนาน สวนใหญเกิดจากการเคลื่อนตัวของพ้ืนทะเลในแนวดิ่งจมตัวลงตรงแนวรอยเลื่อน

เมื่อเกิดแผนดินไหว หรือการที่มวลน้ําถูกแทนที่ทางแนวดิ่งของแผนดิน สีนามิ เปนคําภาษาญี่ปุน แปลเปน

ภาษาอังกฤษวา harbor wave หรือคลื่นในอาวฝงหรือทาเรือ โดยคําวา Tsu หมายถึง harbor แปลวาอาว ฝง 

หรือทาเรือ และคําวา Nami หมายถึงคลื่น  

 

2.2.7.2 การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

   ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk) หมายถึง โอกาสหรือความเปนไปไดในการ

ไดรับผลกระทบทางลบจากการเกิดภัยพิบัติ โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือประเทศ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) 

   การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการกําหนดลักษณะ 

ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยง โดยการวิเคราะหภัยที่เกิดข้ึน รวมท้ัง ประเมินสภาวะความลอแหลมหรือ

การเปดรับตอความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) ศักยภาพ (capacity) ในการรับมือ

ของชุมชน ที่อาจเปนอันตราย และคาดการณผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม     

เปนการวิเคราะหความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่งๆ มีประโยชนในการวางแผนเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) สําหรับความเชื่อมโยงของความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งเปนผลจากองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังกลาว แสดงไดดังนี ้
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  ความเสี่ยง (risk) = ภัย (hazard) X ความลอแหลม (exposure) X ความเปราะบาง (vulnerability) 

ศักยภาพ (capacity)  

 

   โดยความสัมพันธดังกลาว แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงจากภัยพิบัติคือ 

การเกิดภัย การมีความลอแหลม ความเปราะบาง และการขาดศักยภาพ เปนตัวแปรสําคัญที่มีผลใหความเสี่ยง

จากภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้น  

   สําหรับการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ซึ่งเปนการระบุชนิดภัยที่อาจจะ

เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ๆ ตลอดจนลักษณะและพฤติกรรมทางธรรมชาติของภัยชนิดนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนหลัก ๆ         

ที่สําคัญในการประเมินความเสี่ยง (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) ดังนี ้

   1) การระบุความเสี่ยง (risk identification) ประกอบดวย การระบุลักษณะของภัย 

(hazard characterization) เปนการศึกษาลงลึกถึงรายละเอียดของภัย เพ่ือเปนการะบุถึงสถานที่เกิดภัย พ้ืนท่ี

ที่ไดรับผลกระทบ ลักษณะผลกระทบตามธรรมชาติของภัย รวมถึงสาเหตุของการเกิดภัย และการวิเคราะห

ความถี่ของการเกิดภัย (frequency analysis) เปนการประเมินถึงความนาจะเปนที่จะเกิดภัย และความรุนแรง

ของภัยท่ีจะเกิด ซึ่งมักจะแสดงในรูปของรอบการเกิดซ้ํา (return period)  

   2) การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) ประกอบดวย การระบุองคประกอบที่มี

ความเสี่ยง (elements at risk identification) การประเมินความเปราะบาง (vulnerability assessment) 

และการวิเคราะหผลกระทบ (consequence analysis)   

   3) การประเมินคาความเสี่ยง (risk estimation) ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายในการประเมิน

ความเสี่ยง แสดงผลการประเมินภัยและการวิเคราะหผลกระทบมาเปนผลของระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ    

ซึ่งสามารถใชวิธีการงาย ๆ ตามแนวคิดของศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (Asian Disaster 

Preparedness Center: ADPC) โดยการแทนคาความรุนแรงและโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยเปน 5 

ระดับ จากนอยที่คาระดับ 1 ไปมากที่สุดที่คาระดับ 5 (ตารางที่ 2.1) ซึ่งการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ     

ที่ไดจากการใชเมตริกซความเสี่ยงเพ่ือประเมินความเปนไปไดในการเกิดภัย เปนผลคูณระหวางความเปนไปได

ในการเกิดภัยและระดับของผลกระทบ ผลคูณที่มีคาสูงบงชี้ถึงระดับความเสี่ยงสูง มีประโยชนในการแสดง

แนวโนมหรือเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงจากต่ําไปสูง ไดแก คาคะแนนมากกวา 16 หมายถึงความเสี่ยงอยูใน

ระดับสูงมาก อาจมีผลกระทบที่รุนแรง ความเสี่ยงระหวาง 10-16 หมายถึงความเสี่ยงอยูในระดับที่รุนแรงและ

อาจสงผลกระทบที่รุนแรง ความเสี่ยงระหวาง 4-9 หมายถึงความเสี่ยงรุนแรงไมมาก อาจสงผลกระทบ

พอประมาณ และความเสี่ยงระหวาง 1-3 หมายถึง ความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรง และสงผลกระทบนอย 
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ตารางที่ 2.1 ตารางมาตรฐานในการประเมินคาความเสี่ยง 

โอกาสหรือความถ่ีในการเกิดภัย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไมมี (1) เล็กนอย (2) ปานกลาง (3) รายแรง (4) วิกฤติ (5) 

มีโอกาสเกิดนอยมาก (1) 1 ต่ํา 2 ต่ํา 3 ต่ํา 4 ปานกลาง 5 ปานกลาง 

มีโอกาสเกิดนอย (2) 2 ต่ํา 4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 8 สูง 10 สูง 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (3) 3 ต่ํา 6 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 สูง 15 สูง 

มีโอกาสเกิดสูง (4) 4 ปานกลาง 8 ปานกลาง 12 สูง 16 ปานกลาง 20 สูงที่สุด 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (5)  5 ปานกลาง 10 สูง 15 สูง 20 ปานกลาง 25 สูงที่สุด 

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557 และ สรวิศ วิฑูรทัศน และคณะ, 2559 

 

   ทั้งนี้ การศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอภัยพิบัติ เปนกระบวนการในการสรางความเขาใจ

ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบทางลบที่เกิดจากภัย ซึ่งการวิเคราะหความเสี่ยงเปนการนําผลของการ

ประเมินภัย ความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพมาประมวลรวมกัน เพื่อประมาณระดับความ

เสียหาย หรือผลกระทบจากความเสี่ยงในเชิงปริมาณ ซึ่งผลกระทบอาจอยูในรูปของตัวเงิน หรือการดําเนินงาน

ทางสังคม การวิเคราะหความเสี่ยงจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากสําหรับประมาณคาความเสี่ยง ในสวนของการ

ประเมินความเสี่ยง เปนการจัดลําดับของภัยในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลวามีภัยใดที่อาจเกิดขึ้นบาง      

มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ผลที่อาจตามมาคืออะไร และมีสิ่งใดที่อาจชวยบรรเทาผลรายของความเสี่ยง

นั้นหรือไม (สรวิศ วิฑูรทัศน และคณะ, 2559) 

 

2.2.8 กุงขาวแวนนาไม 

  2.2.8.1 ความหมายและความเปนมาของกุงขาวแวนนาไม 

  กุงขาวแวนนาไมหรือกุงขาวแปซิฟก เปนกุงที่คนพบโดย Boone ในป พ.ศ. 2474   

ในประเทศไทยนิยมเรียกวา “กุงขาว” เปนกุงพ้ืนเมือง ในทวีปอเมริกาใต พบทั่วไปในบริเวณชายฝงมหาสมุทร

แปซิฟกตะวันออก มีการเลี้ยงกันมากในประเทศเอกวาดอร เม็กซิโก เปรู ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และ

บราซิล (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องคการมหาชน), 2562) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา litopenaeus 

vannamei และชื่ออื่น ๆ เชน ชื่อภาษาอังกฤษคือ whiteleg shrimp ภาษาฝรั่งเศสคือ crevette pattes 

blanches ภาษาสเปนคอื camaron patiblance และชื่อที่เรียกตามแหลงที่พบ เชน ภาษาเม็กซิกัน โคลัมเบีย 

และเปรูคือ camaron blanco โดยจัดกลุมสายพันธุเปน 2 กลุมหลัก ตามถ่ินที่อยูอาศัยของซีกโลก ไดแก     

กุงขาวตะวันตก (western coast white shrimp) ประกอบดวย กุงขาวลิโทพีเนียส แวนนาไม (litopenaeus 

vannamei) กุงน้ําเงิน (penaeus stylirostenis) และกุงขาวตะวันออก (eastern coast white shrimp) 

ประกอบดวย กุงแชบวย (penaeus merguiensis) กุงขาวอินเดีย (penaeus indicus) และกุงขาวจีน 

(penaeus chinensis) มีลักษณะลําตัวขาวใส ขาสีขาว หางสีแดง เมื่อโตขึ้นฟนกรีดานบนมี 8 ฟน กรีมีแนวตรง 

ปลายงุมลงเล็กนอย (วิกิพีเดีย, 2562)  
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   กุงขาวแวนนาไม เปนกุงที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว และมีการพัฒนาพอแมพันธุ     

มาเปนระยะเวลานาน โดยมีการนํามาเลี้ยงในทวีปเอเชียครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2539 ในประเทศไตหวัน และ

ประเทศจีนเมื่อป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติมาเปนระยะเวลานาน โดยสูบน้ําเขาบอ 

มีกุง ปลา และสัตวน้ําชนิดตาง ๆ เลี้ยงผสมผสานกัน จนกระทั่งป 2515 กรมประมงสงเสริมใหเลี้ยงกุงแชบวย

จากโรงเพาะฟกเพิ่ม และมีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงจากธรรมชาติสูการเลี้ยงแบบพัฒนาในป 2525 มีการ

ขยายพ้ืนท่ีการเลี้ยงกุงในเขตพ้ืนที่ความเคม็ต่ําหรือพ้ืนที่น้ําจืด โดยเฉพาะอยางยิ่ง กุงกุลาดํา เปนชวงหลังวิกฤต

เศรษฐกิจในป 2540 และเปนชวงที่เกิดโรคไวรัสจุดขาวระบาดในกลุมแประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต   

ทําใหกุงมีราคาสูง เกษตรกรมีรายไดมากข้ึน จึงมีการขยายการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําไปในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม 

รัฐบาลจึงประกาศหามการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่น้ําจืด ในป 2541 ซึ่งเปนปที่มีการนําพอแม

พันธุกุงขาวมาทดลองเลี้ยง แตไมประสบความสําเร็จ จนกระทั่งป 2545 กรมประมงไดอนุญาตใหนําเขาพอแม

พันธุกุงขาวปลอดโรคจากตางประเทศเขามาทดลองเลี้ยง จึงเปนทางเลือกใหมที่นํามาเลี้ยงทดแทนกุงกุลาดํา    

ที่ประสบปญหาผลผลิตตกต่ําในป 2546 โดยกุงขาวสามารถเลี้ยงในน้ําเค็มและน้ําความเค็มต่ํา คาดัชนีความ

เขมขนของอิออนท่ีละลายในน้ํา หรือปริมาณเกลือที่ละลายในน้ําเค็มและน้ํากรอย มีคาในชวงประมาณ 2-35 

สวนในพันสวน (part per thousand: ppt) น้ําทะเลทั่วไปจะมีความเค็มประมาณ 34-35 สวนในพันสวน    

น้ํากรอยระหวาง 2-30 สวนในพันสวน พ้ืนที่ความเค็มต่ําที่มีการเพาะเลี้ยงกุงขาวอยูในภาคกลาง มีความเค็ม

นอยกวา 5 สวนในพันสวน ผลผลิตประมาณ 1-2 ตันตอไร พ้ืนท่ีความเค็มปกติในภาคใตและตะวันออก         

มีความเค็มมากกวา 10 สวนในพันสวน ผลผลิตประมาณ 3-4 ตันตอไร (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

(องคการมหาชน), 2562) 

 

  2.2.8.2 ลูกพันธุและวงจรชีวิตกุงขาวแวนนาไม 

   ลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม ที่ เกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยง ตองเปนลูกพันธุ กุงขาว    

ปลอดโรค ที่ไดจากฟารมผลิตลูกกุงที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนด

แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 7432(G)-2560 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี

สําหรับฟารมผลิตลูกกุงขาวแวนนาไมปลอดโรค จะตองเปนสถานประกอบการผลิตลูกกุงขาวแวนนาไม ที่มีการ

ดําเนินการในสวนของการเพาะลูกกุงในระยะนอเพลียส ซึ่งเปนลูกกุงที่เพิ่งฟกออกจากไข จนถึงกอนลูกกุงเขาสู

ระยะโซเอีย เชน การจัดการสํานักงานในสวนที่เก่ียวของกับการผลิต โรงสูบน้ํา บอเตรียมน้ํา บอเก็บน้ํา บริเวณ

กักกันโรค บริเวณเพาะเลี้ยงอาหารธรรมชาติ ระบบบําบัดน้ําทิ้ง โรงเพาะลูกกุง สถานที่บรรจุลูกกุง และโรงเลี้ยง 

พอแมพันธุ ซึ่งขอกําหนดตามมาตรฐานกําหนดใหโรงเลี้ยงพอแมพันธุกุง โรงเพาะลูกกุงระยะนอเพลียส และ

บริเวณกักกันโรค ตองเปนโรงเรือนปด สามารถควบคุมการเขาออกของผูปฏิบัติงานได น้ําท่ีใชตองมีความ

เหมาะสม และสามารถปรับปรุงคุณภาพใหเหมาะสมได และการจัดการสุขภาพกุงตองมีมาตรการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคกุง ซึ่งเชื้อกอโรคในกุงสามารถเขาสูฟารมไดผานทางแหลงน้ําธรรมชาติ พอแม

พันธุกุง และสัตวพาหนะชนิดตาง ๆ เชน สัตวในกลุมครัสเตเชี่ยน (กุงและปู) และหอยจากธรรมชาติที่มีการ

ปนเปอนเชื้อกอโรค พอแมพันธุจะตองปลอดโรค เปนกุงขาววัยเจริญพันธุท่ีรวบรวมหรือเลี้ยงไว หรือนําเขามา
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จากตางประเทศเพ่ือการเพาะพันธุ ทั้งนี้ พอแมพันธุและลูกพันธุกุงจะตองปลอดจากโรคท่ีกําหนด ประกอบดวย 

โรคจุดขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซินโดรมหรือโรคทีเอส โรคไอเอชเอชเอ็นวี โรคไอเอ็มเอ็น และโรคตายดวน 

(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต,ิ 2560)  

   การผลิตกุงขาวแวนนาไมในอุตสาหกรรมกุงทะเลของประเทศไทย จําแนกไดเปน      

6 รูปแบบ (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560) ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 รับพอแมพันธุ มาผลิตลูกกุงระยะนอเพลียส และขายลูกกุงระยะนอเพลียส 

รูปแบบที่ 2 รับพอแมพันธุ มาผลิตลูกกุงระยะนอเพลียส และขายลูกกุงระยะหลังวัยออน 

รูปแบบที่ 3 รับพอแมพันธุ มาผลิตลูกกุงระยะนอเพลียส ทําการอนุบาล นําลงบอดิน

และขายกุงขนาดบริโภค 

รูปแบบที่ 4 รับลูกกุงระยะนอเพลียส และขายลูกกุงระยะหลังวัยออน 

รูปแบบที่ 5 รับลูกกุงระยะนอเพลียส ทําการอนุบาล นําลงบอดิน และขายกุงขนาดบริโภค 

รูปแบบที่ 6 รับลูกกุงระยะหลังวัยออน นําลงบอดิน และขายกุงขนาดบริโภค 

 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมผลิตลูกกุงขาวแวนนาไมปลอดโรค มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7432(G)-2560 เปนมาตรฐาน

ทั่วไป ใชบังคับในการผลิตกุงรูปแบบที่ 1 และ 2 เพื่อขายลูกกุงระยะนอเพลียส และลูกกุงระยะหลังวัยออนเพ่ือ

การคาเทานั้น ผูผลิตในรูปแบบที่ 3 ไมอยูในขอบขายการบังคับ เนื่องจากไมไดมีการขายลูกกุงระยะนอเพลียส

และลูกกุงระยะหลังวัยออน แตขายกุงขนาดบริโภค จึงไมมีความเสี่ยงในการแพรกระจายของโรคผานทางลูกกุง

ไปยังฟารมอ่ืน สําหรับผูผลิตกุงแบบที่ 4 – 6 ไมอยูในขอบขายการบังคับ เนื่องจากผูผลิตในรูปแบบดังกลาว 

ไมไดดําเนินการในสวนของการเพาะลูกกุงระยะนอเพลียส  

สําหรับการเพาะพันธุลูกกุง แบงเปน 4 ระยะ ไดแก ลูกกุงวัยออน (larvae) คือลูกกุง

ที่เพิ่งออกจากไข มีการเปลี่ยนแปลงรูปราง 3 ระยะ ไดแก นอเพลียส โซเอี้ย และไมซีส ใชเวลารวมประมาณ    

8-11 วัน และลูกกุงหลังวัยออน ไดแก โพสลาวา คือกุงที่เจริญหลังจากระยะไมซิสถึงระยะวัยรุน (สํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2561) ซึ่งการเพาะพันธุลูกกุงในแตละชวง มีดังนี้ (สํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560)  

ระยะที่ 1 ตัวออนระยะนอเพลียส (nauplius) ลูกกุงขาวท่ีเพ่ิงฟกออกจากไข         

มีรูปรางคลายแมงมุม ลอกคราบ 5-6 ครั้ง ในระยะเวลา 36-48 ชั่วโมง 

ระยะที่ 2 ตัวออนระยะโปรโตซูเอีย (protozoea) มีลําตัวยาวขึ้น เปลี่ยนแปลง

รูปราง 3 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 4-7 วัน 

ระยะที่ 3 ตัวออนระยะไมซีส (mysis) ระยะท่ีลูกกุงคลายลูกกุงวัยรุน แตวายน้ํา

แบบหัวทิ่ม มีพัฒนาการ 3 ขั้นตอน ในระยะเวลา 5-7 วัน 

ระยะที่ 4 ตัวออนระยะโพสลาวา (post larva) เปนกุงที่มีอวัยวะเกือบครบทุกสวน 

มีลักษณะใกลเคียงกับลูกกุงวัยรุน อนุบาลจนถึงระยะ P ที่นําไปเลี้ยงในบอ 
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 นอเพียส (nauplius)  

 ลอกคราบ 5-6 ครั้ง ใน 36-48 ชั่วโมง  

 โปรโตซูเอีย (protozoea)  

 เปลี่ยนแปลงรูปราง 3 ขั้น ใน 4-7 วัน  

 ไมซสี (mysis)  

 วายน้ําหัวทิ่ม พัฒนาการ 3 ขั้น ใน 5-7 วัน  

 โพสลาวา (post larva)  

 อวัยวะเกือบครบทุกสวน ระยะ p อนุบาลจนถึงระยะ

ที่นําไปเลีย้งในบอ 
 

ภาพที่ 2.2 ระยะตัวออนของกุงขาวแวนนาไม 

ที่มา: กรมประมง 
 

   การจําหนายและขนสงลูกพันธุกุงของผูประกอบการโรงเพาะฟกลูกกุง ไมควรจับ

ในชวงที่กุงลอกคราบ และควรมีระยะเวลาลําเลียงในการขนสงไมเกิน 12 ชั่วโมง ในกรณีเกิน 1 ชั่วโมง ตองมี

การควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส ตองมีการจดบันทึกทุกครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีใบสุม

ตรวจนับจํานวนลูกกุงและเอกสารขนยายลูกกุง ไดแก หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (fry movement 

document: FMD) ซึ่งหมายถึงหนังสือที่แสดงถึงแหลงกําเนิดของลูกพันธุสัตวน้ํา หรือใบเกิดของสัตวน้ํา 

(สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, 2562) และกอนปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยงของเกษตรกร ตองมีการปรับสภาพ

ลูกกุงกอนปลอยลงบอเลี้ยง สําหรับเอกสาร FMD เจาของฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําที่ไดรับอนุญาตจากกรมประมง

สามารถออกเอกสารได ซึ่งการขอเปนผูออกเอกสาร FMD ตองมีสมาชิกที่เปนผูประกอบการโรงเพาะพันธุสัตวน้ํา 

จํานวนไมนอยกวา 10 ราย โดยการจําหนายลูกพันธุใหเกษตรกรตองลงรายละเอียดเก่ียวกับเกษตรกรใหชัดเจน 

เชน ชื่อและที่อยูผูซื้อ พรอมทะเบียนฟารม เปนตน  

 

  2.2.8.3 รูปแบบของการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

การเลี้ยงกุง หมายถึง กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจในการเลี้ยงตั้งแตวัยออนจนถึงขนาด     

ที่ตองการ มีการควบคุมดูแล จะใหอาหารหรือไมก็ได โดยไมรวมการเพาะฟกและ/หรือการอนุบาล สําหรับ

รูปแบบของการเลี้ยงแบงไดเปน 3 วิธี (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2557; กรมประมง, 2560) ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 แบบธรรมชาติ 

เปนการเลี้ยงท่ีมีการปลอยน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเขานากุง เพ่ือเอา

ลูกกุงและอาหารธรรมชาติมากักไวในบอเลี้ยง โดยใชพันธุกุงจาก

ธรรมชาติ ไมมีการใหอาหาร เปนการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ขนาดบอสวนใหญ

จะมากกวา 25 ไร 
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รูปแบบที่ 2 แบบก่ึงพัฒนา 

เปนการเลี้ยงที่มีลักษณะคลายการเลี้ยงแบบธรรมชาติ แตมีการซื้อ

พันธุกุงจากโรงเพาะฟกลงปลอยเสริมในอัตราเบาบาง มีการใหอาหาร

สมทบ มีทั้งการเติมหรือไมเติมอากาศเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน มีการ

ปรับปรุงรูปแบบบอ โดยเฉลี่ยประมาณ 10-25 ไร 

รูปแบบที่ 3 แบบพัฒนา 

เปนการเลี้ยงที่ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวย มีระบบถายเทน้ํา 

ควบคุมโรคมีระบบการจัดการที่ดิน ใชพันธุกุงจากโรงเพาะฟกเทานั้น

ในอัตราหนาแนน ใหอาหารทุกวัน ๆ ละ 3-5 ครั้ง มีการเติมอากาศ

และดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ขนาดของบอประมาณ 1-10 ไร 

 

  2.2.8.4 การจําหนายกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

การจําหนายกุง ตองมีระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เพ่ือเปนมาตรฐาน

การผลิตใหเปนที่ยอมรับ โดยใชหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (movement document: MD) หมายถึง  

หนังสือที่แสดงการจับสัตวน้ําจากฟารมเกษตรกรเพ่ือจําหนายใหกับพอคาคนกลาง แพปลาหรือผูซื้อเพื่อ

จําหนายตอไปยังตางประเทศ (สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุร,ี 2562) เปนเอกสารหลักฐานท่ีกรมประมงออก

ใหกับเกษตรกรในการจําหนายกุงที่เพาะเลี้ยง ดําเนินการมาตั้งแตป 2545 ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

ยอนกลับ กรณีเกิดปญหาสารตกคางท่ีสงออกไปยังประเทศคูคา ซึ่งเอกสาร MD จะระบุรายละเอียดตาง ๆ เชน 

ชื่อและที่อยูของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง จํานวน ขนาด วันที่จับ เปนตน เอกสารจะไปพรอมกับสัตวน้ําจนถึงโรงงาน

หรือผูรับซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการสงออกกุงที่ตองการใหกรมประมงออกใบรับรองตาง ๆ เชน 

ใบรับรองสุขอนามัย จะตองแนบเอกสารการจําหนายสัตวน้ํามาพรอมกับคําขอหนังสือรับรองดวยทุกครั้ง       

โดยเอกสาร MD จะออกใหกับเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน และมีเอกสารกํากับการจําหนายลูกพันธุ FMD เนื่องจาก

ลูกพันธุและผลผลิตตองมีความสอดคลองกัน ซึ่งจะมีการคาดการณปริมาณผลผลิตจากการสุม โดยทั่วไปจะมี

ผลผลิตประมาณ 1-1.5 ตัน ตอกุง 100,000 ตัวตอไร ในกรณีท่ีเกษตรกรมีบอหลายบอ ตองระบุเลขที่บอ        

และขนาดบอ เปนตน รวมถึง ใบรับรองการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (good agricultural practices: GAP) 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (code of conducts: COC) 

จากขอมูลวิถีตลาดกุงทะเล ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร พบวา กุงทะเลที่ผลิตภายในประเทศสวนใหญผลิตเพ่ือการสงออก คิดเปนสัดสวนรอยละ 90      

ของผลผลิตทั้งหมด และบริโภคภายในประเทศรอยละ 10 โดยทั่วไปเกษตรกรจําหนายกุง 4 ชองทาง ไดแก 

แพ/ผูรวบรวมทองถ่ิน ตลาดทะเลไทย หองเย็น/โรงงานแปรรูป และผูรับซื้อที่จําหนายใหผูบริโภคในประเทศ   

(ภาพท่ี 2.3)  
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ภาพที่ 2.3 วิถีตลาดกุง  

ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

  2.2.8.5 โรคกุงขาวแวนนาไม 

โรคกุงที่เปนสาเหตุการตายไดคอนขางรุนแรง ไดแก โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเปนหลัก 

เชน โรคจุดขาว โรคทอราซินโดรม และโรคหัวเหลือง เปนตน โรคบางโรคอาจไมทําใหกุงตายปริมาณมาก     

แตเปนสาเหตุใหผลผลิตต่ํา เชน ไอเอชเอชเอ็นวีหรือโรคแคระแกรน เปนตน โดยท่ัวไปลูกพันธุกุงที่เกษตรกร

นํามาเพาะเลี้ยงตองมาจากโรงเพาะฟกที่ไดการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะตองปลอดโรคตาง ๆ ไดแก โรคจุดขาว 

โรคทอราซินโดรม โรคหัวเหลือง โรคไอเอชเอชเอ็นวี และโรคไอเอ็มเอ็นหรือโรคกลามเนื้อขาวขุน โดยโรคกุง

ขาวแวนนาไม มีดังนี้  

1) โรคจุดขาวหรือไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือโรคไวรัสดวงขาว (white spot disease) 

หมายถึง โรคในกุงทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสจุดขาว (white spot 

syndrome virus: WSSV) กุงที่ปวยมักพบรอยโรคเปนจุดขาวหรือดวงขาวใตเปลือก สวนหัว ตัว และโคนหาง 

บางครั้งลําตัวมีสีแดงรวมดวย และทําใหกุงตายอยางรวดเร็ว (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ, 2560) พบไดทุกระยะตั้งแตไขจนถึงพอแมพันธุ มีอัตราการตายสูงถึงรอยละ 40-100 ภายใน 5-10 

วัน โรคชนิดนี้พบระบาดในประเทศไทยตั้งแตปลายป 2537 ในภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดระยองและ

จันทบุรี ความรุนแรงขึ้นอยูกับฤดูกาล โดยเฉพาะชวงเดือนตุลาคม-มกราคม ซึ่งเปนชวงที่อากาศหนาวเย็น     

จะพบการระบาดของโรคน้ีมากทีสุ่ด และการระบาดของโรคมีความสัมพันธกับคุณภาพของลูกกุง และพ้ืนที่ท่ีใช

น้ําความเค็มต่ําจะมีปญหานอยกวา ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงจึงอยูในชวงเดือนมีนาคม-กันยายน     

จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรค (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557)    

ฟารมเกษตรกร 

(100 %) 

แพ / ผูรวบรวมทองถิ่น 

(45 %) 

ตลาดทะเลไทย 

(65 %) 

หองเย็น / โรงงานแปรรปู 

(90 %) 

ผูบริโภคในประเทศ 

(10 %) 

สงออก 

(90 %) 

20 % 
45 % 30 % 

35 % 

5 % 

5 % 

5 % 
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และการติดตอของโรคกุง สามารถถายทอดทางพอแมพันธุมายังลูกกุงได และกุง ปู ทุกชนิด เปนพาหะติดตอ

ทางน้ําไดเปนอยางดี โดยทั่วไปไมมีวิธีการรักษา หากเกิดโรคตองกําจัดทิ้งท้ังบอ 

2) โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (taura syndrome: TS) 

หมายถึงโรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสทอรา (taura syndrome virus: 

TSV) มักพบสีของลําตัวเปนสีแดง โดยเฉพาะเปลือกบริเวณแพนหางและรยางค และตายได ถากุงปวย         

แตไมตาย ในระยะตอมาจะเปนรอยโรคสีดําที่บริเวณเปลือก (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาต,ิ 2560) พบในกุงวัยออนและวัยรุนที่มีอายุ 14-40 วัน หลังจากปลอยเลี้ยง กุงจะตายมากในชวงลอกคราบ     

โดยมีอัตราการตายรอยละ 40-90 สวนกุงที่รอดตายจะติดเชื้อ ปรากฏเปนรอยแผลสีดําที่เปลือก โรคนี้พบ    

ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป 2546 ในจังหวัดนครปฐมและฉะเชิงเทรา (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชดําร,ิ 2557) และการติดตอของโรคกุง ยังสามารถถายทอดทางพอแมพันธุมายังลูกกุงได 

รวมถึง กุง ปู ทุกชนิด เปนพาหะติดตอทางน้ําไดเปนอยางด ี

3) โรคหัวเหลือง (yellow head disease)  

หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง (yellow head virus: 

YHV) มักพบรอยโรคที่สวนหัวมีสีเหลือง เนื่องจากเหงือกและตับออนมีสีซีดเหลือง (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ, 2560) กุงจะวายเกยขอบบอ กินอาหารมากผิดปกติ จากนั้นจะเริ่มกินลดลง กุงเริ่มแสดง

อาการหัวเหลืองและตายอยางรวดเร็ว ภายใน 3-5 วัน ซึ่งยังไมมีวิธีการรักษา หากเกิดโรคตองกําจัดทิ้ง  

   4) โรคไอเอชเอชเอ็นวีหรือโรคแคระแกร็น (infectious hypodermal and haematopoietic 

necrosis virus disease หรือ IHHNV disease)  

หมายถึง โรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเชื้อพารโวไวรัสท่ีเรียกวาไอเอชเอชเอ็นวี 

(infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus: IHHNV) มักพบอาการแคระแกร็น       

การเจริญเติมโตลดลง กรีโคงงอ หนวดกุงเปราะ หงิกงอ เนื้อกุงไมเต็มเปลือก และลําตัวผิดรูป กุงจะมีขนาด

แตกตางกันมาก แตอัตราการตายต่ํา (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560) เปนโรคท่ี

พบทั่วไประหวางการเลี้ยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง บอเลี้ยงที่ไดลูกพันธุมาจากพอแมพันธุที่เลี้ยงในบอดิน (ศูนย

ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557) สามารถติดตอผานทางน้ํา อาหาร หรือสัมผัส

เชื้อไวรัสโดยตรง และพาหะนําเชื้อ เชน กุง ปู นก เปนตน โรคนี้ทําใหกุงไมโตแมจะใหอาหารเหมือนกุงปกติ กุงจะ

ลดการกินอาหาร และกินกันเอง ทําใหเพิ่มอัตราการตาย ตองกําจัดเชื้อใหหมดจากบอจึงจะเลี้ยงกุงในรอบถัดไป  

   5) โรคไอเอ็มเอ็น หรือโรคกลามเนื้อขาวขุน (infectious myonecrosis หรือ IMN) 

หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส infectious myonecrosis 

virus (IMNV) จะมีลักษณะของกลามเนื้อสีขาวขุนบริเวณปลองสุดทายของลําตัวติดกับแพนหาง อาจลุกลาม   

ไปยังกลามเนื้อลําตัวสวนอื่น เซลลกลามเนื้อเกิดการตาย (necrosis) บางตัวมีลักษณะของกลามเนื้อเปนสีสม

คลายกุงตม (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560) หลังจากมีสิ่งกระตุนใหกุงเกิดอาการ

เครียด อาการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และการระบาดของโรคเกิดจากกุงปกติไปกินกุงที่ปวย หรือในน้ํามีเชื้อไวรัสของ

โรค (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557) 
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   6) โรคตายดวน (early mortality syndrome: EMS หรือ acute hepatopancreatic 

necrosis disease: AHPND)  

หมายถึง โรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย vibrio parahaemolyticus 

สายพันธุกอโรค มักพบตับและตับออนลีบฝอ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันนอยผิดปกติ (สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2560) 

   7) โรคบีพี (baculovirus penaei: BP) 

    หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุมแบคคิวโลไวรัส กุงจะไมมีอาการ

ภายนอก จะเริ่มทยอยตายและเพ่ิมมากข้ึน พบในระยะตัวออนไมซีส หรือในระยะโพสลาวา การติดตอผานทางน้ํา  

   8) โรควิบริโอซีส (Vibriosis) 

    หมายถึง โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียกลุมวิบริโอ จะมีอาการกินอาหารลดลง 

เปลือกนิ่ม วายน้ําวนขอบบอหรือขึ้นขางบอ ตัวกุงอาจมีสีแดง กลามเนื้อตายมักมีสีขาวขุน มีอัตราการตายสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกุงอายุ 1-2 เดือน  

   9) โรคแบคทีเรียเรืองแสง 

    หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง (Vibrio harveyi) กุงจะลอย

หัวมีแสงเรืองในเวลากลางคืน พบอัตราการตายสูงในกุงระยะวัยออนถึงวัยรุน โดยกุงวัยรุนจะวายขึ้นผิวน้ํา   

ขอบบอ กินอาหารลดลงหรือไมกินอาหาร ซึ่งมักพบเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดและกลามเนื้อ สามารถติดตอ

ผานทางน้ําเปนหลัก  
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บทที่ 3 

 

สถานการณการผลิตกุงขาวแวนนาไม 

 

3.1 จํานวนเนื้อท่ีเลี้ยง ผลผลิต และฟารมกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทย 

 3.1.1 จํานวนเนื้อท่ีเลี้ยง 

ป 2561 ประเทศไทยมีเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม จํานวน 210,435 ไร อยูในภาคกลาง 

จํานวน 137,888 ไร คิดเปนรอยละ 65.53 และภาคใต จํานวน 72,547 ไร คิดเปนรอยละ 34.47 ของเนื้อที่

เลี้ยงทั้งประเทศ จังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช และสมุทรสาคร จํานวน 21,220 ไร 18,984 ไร 17,230 ไร 12,998 ไร และ 9,675 ไร        

คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.08, 9.02, 8.19, 6.18 และ 4.06 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งประเทศ ตามลําดับ หรือเนื้อที่

เลี้ยงใน 5 จังหวัดแรก รวม 80,107 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.07 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งประเทศ (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข)  

ภาคกลาง เนื้อที่เลี้ยงสวนใหญอยูในจังหวัดดานตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี 

ตราด ระยอง ปราจีนบุรี และชลบุรี รวม 63,916 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.35 ของเนื้อที่เลี้ยงในภาคกลาง

ทั้งหมด พ้ืนที่เลี้ยงทางตอนกลางบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม รวม 16,387 ไร คิดเปน 

สัดสวนรอยละ 11.88 และดานตะวันตกมีพื้นที่เลี้ยงหลักใน 2 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี         

รวม 13,874 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.06 ที่เหลือเปนเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดอื่น ๆ จํานวน 43,711 ไร หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 31.71 ซึ่งสวนใหญเปนการเลี้ยงแบบความเค็มต่ํา เชน จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี เปนตน  

ภาคใต เนื้อที่เลี้ยงสวนใหญอยูในจังหวัดแถบชายฝงทะเลดานอาวไทย จํานวน 46,895 ไร   

คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.64 ของเนื้อที่เลี้ยงในภาคใตท้ังหมด โดยมีเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร ปตตานี และมีเนื้อที่เลี้ยงเล็กนอยในจังหวัดพัทลุงและ

นราธิวาส ในสวนของเนื้อที่เลี้ยงแถบชายฝงทะเลอันดามัน มีจํานวน 25,652 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.36 

ของเนื้อที่เลี้ยงภาคใตทั้งหมด โดยมีเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดตรัง รองลงมาคือจังหวัดสตูล กระบี่ พังงา 

ระนอง และมีเนื้อที่เลี้ยงเล็กนอยในจังหวัดภูเก็ต  

ทั้งนี้ จํานวนเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทยในชวง 10 ปท่ีผานมา (2552-2561)   

มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากจํานวน 287,348 ไร ในป 2552 เปนจํานวน 210,435 ไร ในป 2561 หรือ

เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 26.77 โดยเนื้อท่ีเลี้ยงในภาคกลางมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเพียงรอยละ 1.29      

ของเนื้อที่เลี้ยงในภาคกลางทั้งหมด ในขณะที่พ้ืนที่เลี้ยงภาคใต มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากถึงรอยละ 50.87 ของเนื้อที ่

เลี้ยงในภาคใตทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป  2556-2557 ที่ประสบปญหาโรคตายดวน             

(ภาพที่ 3.1)  
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 หนวย: ไร 

 
ภาพที่ 3.1 จํานวนเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทยจําแนกรายภาค ป 2552-2561 

 

  สําหรับเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางมาก    

ในจังหวัดสุราษฎรธานี และฉะเชิงเทรา โดยเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎรธานีลดลงจากจํานวน 44,988 ไร ในป 

2552 เหลือจํานวน 17,230 ไร ในป 2561 หรือลงลงมากถึงรอยละ 61.70 ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา      

ลดลงจากจํานวน 36,310 ไร ในป 2552 เปนจํานวน 21,220 ไรในป 2561 หรือลดลงรอยละ 41.56 ในขณะที่

จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่เลี้ยงเพิ่มข้ึน จากจํานวน 16,475 ไร ในป 2552 เปนจํานวน 18,984 ไร ในป 2561 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.23 โดยภาคตะวันออกเปนภาคที่ประสบปญหาโรคตายดวนกอนภาคใต หลังจากท่ีม ี 

การแกไขปญหาโรคและสถานการณเริ่มดีข้ึนในป 2557 จํานวนเนื้อที่เลี้ยงจึงเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 3.2) 

 หนวย: ไร 

 
ภาพที่ 3.2 จํานวนเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสุราษฏรธานี ป 2552-2561 
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ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุราษฎรธานี
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 3.1.2 ปริมาณผลผลิต 

ป 2561 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตกุงขาวแวนนาไม จํานวน 329,588 ตัน สวนใหญอยูใน

ภาคกลาง จํานวน 183,449 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.66 และภาคใต จํานวน 146,139 ตัน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 44.34 ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 

จังหวัดสุราษฎรธานี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และตรัง จํานวน 38,769 ตัน 34,500 ตัน 22,582 ตัน 21,753 

ตัน และ 21,665 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.76, 10.47, 6.85, 6.60 และ 6.57 ของปริมาณผลผลิต       

ทั้งประเทศ ตามลําดับ หรือปริมาณผลผลิตใน 5 จังหวัดแรก รวม 139,269 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 42.26 

ของปริมาณผลผลิตท้ังประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ก)  

ภาคกลาง ผลผลิตสวนใหญอยูในจังหวัดดานตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี รองลงมาเปน

จังหวัดตราด ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี และชลบุรี รวม 96,225 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.45       

ของปริมาณผลผลิตในภาคกลางทั้งหมด ดานตะวันตกมีผลผลิตในพ้ืนที่ เลี้ยงหลัก 2 จังหวัด ไดแก 

ประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี รวม 29,344 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.00 และผลผลิตทางตอนกลางบริเวณ

จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม รวม 14,868 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.10 ที่เหลือ

เปนผลผลิตในจังหวัดอื่น ๆ จํานวน 43,012 ตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.45 เชน จังหวัดนครปฐม     

และสุพรรณบุรี เปนตน  

ภาคใต ผลผลิตสวนใหญอยูในจังหวัดแถบชายฝงทะเลดานอาวไทย จํานวน 85,756 ตัน    

คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.68 ของปริมาณผลผลิตในภาคใตท้ังหมด โดยมีผลผลิตมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎร

ธานี รองลงมาคือจังหวัดสงขลา นครศรธีรรมราช ชุมพร ปตตานี และมีปริมาณผลผลิตเล็กนอยในจังหวัดพัทลุง

และนราธิวาส ในสวนของผลผลิตแถบชายฝงทะเลอันดามัน มีจํานวน 60,383 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

41.32 ของปริมาณผลผลิตในภาคใตทั้งหมด โดยมีผลผลิตมากที่สุดในจังหวัดตรัง รองลงมาคือจังหวัดกระบี่ 

สตูล ระนอง พังงา และมีปริมาณผลผลิตเล็กนอยในจังหวัดภูเก็ต   

ทั้งนี้ จํานวนผลผลิตกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทยในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561)     

มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางมาก จากจํานวน 567,886 ตัน ในป 2552 เปนจํานวน 329,588 ตัน ในป 2561 

หรือเปลี่ยนแปลงลดลงมากถึงรอยละ 41.96 โดยปริมาณผลผลิตในภาคกลางมีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 

24.00 ในขณะที่จํานวนเนื้อท่ีเลี้ยงเปลี่ยนแปลงลดลงเพียงรอยละ 1.29 แสดงใหเห็นถึงอัตราการเลี้ยงที่ลด

นอยลง ในสวนของภาคใต ปริมาณผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากถึงรอยละ 55.24 สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อที่เลี้ยงท่ีลดลงรอยละ 50.87 (ภาพที่ 3.3)  
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 หนวย: ตัน 

 
ภาพที่ 3.3 ปริมาณผลผลิตกุงขาวแวนนาไมในประเทศไทยจําแนกรายภาค ป 2552-2561 

 

สําหรับปริมาณผลผลิตกุงขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

อยางมากในจังหวัดจันทบุรี โดยปริมาณผลผลิตลดลงจากจํานวน 62,916 ตัน ในป 2552 เปนจํานวน 34,500 

ตัน ในป 2561 หรือเปลี่ยนแปลงลดลงมากถึงรอยละ 45.16 ซึ่งหลังจากประสบปญหาโรคตายดวนในชวงป 

2556 ทําใหปริมาณผลผลิตลงลงมาก หลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไมมากนักจนถึงป 2561 ในสวนของ

จังหวัดสุราษฎรธานี ปริมาณผลผลิตลดลงจาก 61,392 ตัน ในป 2552 เปนจํานวน 38,769 ตัน ในป 2561 

หรือเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 36.85 ซึ่งหลังจากประสบปญหาโรคตายดวนในชวงป  2556-2557            

และสถานการณดีขึ้น ปริมาณผลผลิตจึงมากข้ึนจนถึงป 2559 และปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องเล็กนอยจนถึงป 

2561 สําหรับปริมาณผลผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลดลงจากจํานวน 32,117 ตัน ในป 2552 เปนจํานวน 

21,753 ตัน ในป 2561 หรือเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 32.27 ซึ่งสถานการณโรคในชวงป 2556-2557 สงผล

กระทบตอปริมาณผลผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทรานอยกวาจังหวัดอื่น ๆ (ภาพที่ 3.4) 

 หนวย: ตัน 

 
ภาพที่ 3.4 ปริมาณผลผลิตกุงขาวแวนนาไมจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสุราษฎรธานี ป 2552-2561 
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 3.1.3 จํานวนฟารม 

จากขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ. 1) ในป 2561 มีจํานวนฟารมกุงทะเลเพาะเลี้ยง (กุงขาว

แวนนาไมและกุงกุลาดํา) จํานวน 19,997 ฟารม ซึ่งสวนใหญเปนฟารมเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม โดยเนื้อที่เลี้ยงที่มี

การข้ึนทะเบียนทั้งหมด 221,385 ไร เปนเนื้อที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม รอยละ 95.05 และกุงกุลาดํา รอยละ 

4.95 โดยทั่วไปครัวเรือนสามารถจดทะเบียนไดมากกวา 1 ฟารม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2562ก) 

จํานวนฟารมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงตั้งแตป 2554 โดยลดลงจากป 2553 รอยละ 17.89 และทรงตัวมาอยาง

ตอเนื่อง จนถึงป 2558 จํานวนฟารมเริ่มมีมากข้ึนถึงป 2559 หลังจากนั้น จํานวนฟารมลดลงตอเนื่อง           

ถึงป 2561 (ภาพที่ 3.5)  

 

 หนวย: ฟารม 

 
ภาพที่ 3.5 จํานวนฟารมเลี้ยงกุงทะเล ป 2553-2561 

 

3.2  การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของภาครัฐ  

 โดยท่ัวไปรัฐบาลมีการใหความชวยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ         

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรอง

ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนด

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     

พ.ศ. 2556 ในดานประมง ใหดําเนินการชวยเหลือผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ประสบภัยพิบัติ โดยการชวยเหลือเงิน  

ในลําดับแรก หรือปจจัยการผลิต ในอัตราตาง ๆ ไดแก (1) กรณีกุงกามกราม กุงทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล 

ไรละ 10,920 บาท ไมเกินรายละ 5 ไร (2) ปลาหรือสัตวน้ําอื่นนอกจากขอ (1) ที่เลี้ยงในบอดิน นาขาว       

หรือรองสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไรละ 4,225 บาท ไมเกินรายละ 5 ไร และ (3) สัตวน้ําตามขอ (1) และ (2)     

ที่เลี้ยงในกระชัง บอซีเมนต หรือท่ีเลี้ยงในลักษณะอื่นท่ีคลายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315 บาท ไมเกินรายละ 

80 ตารางเมตร หากผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใดไดรับการชวยเหลือเปนเงินที่ต่ํากวา 315 บาท ใหชวยเหลือ      

ในอัตรา 315 บาท (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556)  
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 ในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561) รัฐบาลไดใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ประสบ

ภัยพิบัติ จํานวน 794,431.75 ไร สวนใหญพื้นที่ประสบภัยพิบัติเปนปลาบอดิน/นาขาว/รองสวน จํานวน 

636,943 ไร คิดเปนรอยละ 80.18 กุง/ปู/หอย จํานวน 156,453 ไร คิดเปนรอยละ 19.69 และกระชัง       

บอซีเมนต อ่ืน ๆ 1,657,197 ตารางเมตร หรือ 1,035.75 ไร คิดเปนรอยละ 0.13 ของพ้ืนที่ขอรับ          

ความชวยเหลือทั้งหมด เปนจํานวนเงนิในการใหความชวยเหลือ จํานวน 4,449 ลานบาท ซึ่งเปนการชวยเหลือ

ดานกุง/ปู/หอย จํานวน 1,708 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 34.71 ของจํานวนเงินที่ใหความชวยเหลือดาน

ประมงทั้งหมด (ตารางที่ 3.1) โดยเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประสบปญหาภัยพิบัติมากที่สุดในชวงป     

2554-2555 ซึ่งเปนปท่ีประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ โดยงบประมาณที่ใหความชวยเหลือในชวง 

2 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.09 ของงบประมาณในการใหความชวยเหลือดานกุง/ปู/หอยทั้งหมดในชวง      

10 ป ที่ผานมา ซึ่งป 2558 เปนปที่เกษตรกรประสบภัยพิบัตินอยที่สุด 797 ไร และป 2561 ภาครัฐไดใหความ

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ จํานวน 5,420 ไร เปนเงินประมาณ 59.19 ลานบาท (ภาพที่ 3.6) 

 

ตารางที่ 3.1  การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ประสบภัยพิบัติ ป 2552-2561   

ป 

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

รวมจํานวนเงนิ 
จังหวัด 

เกษตรกร 

(ราย) 

พ้ืนที่ชวยเหลือ 

รวมทั้งสิ้น ปลาบอดิน/ 

นาขาว/รองสวน 

(ไร) 

กุง/หอย/ป 

(ไร) 

กระชัง บอ

ซีเมนต อื่นๆ 

(ตรม.) 

(ไร) (ตรม.) 

2552 59 108,711 115,961 145,020 108,917 7,044 145,020 454,636,693 

2553 40 26,402 34,545 125,791 27,197 7,348 125,791 180,099,141 

2554 67 138,289 187,796 624,691 147,044 40,752 624,691 995,578,514 

2555 74 166,875 295,981 420,423 244,284 51,698 420,423 1,710,490,691 

2556 35 12,242 26,521 43,873 14,244 12,276 43,873 205,669,439 

2557 55 46,978 65,522 89,859 53,298 12,224 89,859 386,360,017 

2558 29 8,124 5,914 80,807 5,117 797 80,807 55,656,430 

2559 18 5,103 11,721 14,943 3,931 7,790 14,943 106,115,171 

2560 33 25,381 31,434 44,154 20,330 11,104 44,154 221,211,750 

2561 29 14,164 18,001 67,636 12,581 5,420 67,636 133,587,226 

รวม - 552,269 793,396 1,657,197 636,943 156,453 1,657,197 4,449,405,072 

ที่มา: กรมประมง 
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ภาพที่ 3.6  การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภทกุง ปู และหอย ป 2552-2561 

ที่มา: กรมประมง 

 

 ท้ังนี้ เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุง/ปู/หอย ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและขอรับความชวยเหลือจาก

ภาครัฐ ในป 2561 สวนใหญอยูในพื้นท่ีภาคกลาง รอยละ 61.61 ภาคใต รอยละ 35.89 และภาคอ่ืน ๆ รอยละ 2.51 

โดยเขตภาคกลางสวนใหญไมไดอยูในเขตจังหวัดหลักที่ มีการผลิตกุงขาวแวนนาไม จังหวัดท่ีมีการขอรับ           

ความชวยเหลือมากที่สุดคือสุพรรณบุรี จํานวน 3,218 ไร สวนจังหวัดอื่น ๆ ไดแก พระนครศรีอยุธยา นครปฐม     

และนครสวรรค ในสวนของภาคใต จังหวัดที่ขอรับความชวยเหลือมากท่ีสุดคือ สงขลา พ้ืนที่ 1,405 ไร รองลงมาเปน

จังหวัดพัทลุง และสุราษฎรธานี จังหวัดอ่ืน ๆ ไดแก ชุมพร ตรัง และสตูล (ตารางท่ี 3.2)  

 

ตารางที่ 3.2 การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภท กุง ปู และหอย ป 2561 

จังหวัด พ้ืนที่เลี้ยงกุง/ป/ูหอย (ไร) จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

นครสวรรค 5 54,600 0.09 

นครปฐม 20 218,400 0.37 

พระนครศรีอยุธยา (2 ครั้ง) 36 393,120 0.66 

60 655,200 1.11 

สุพรรณบุร ี 3,218 35,140,560 59.37 

รวมภาคกลาง 3,339 36,461,880 61.61 

ชุมพร 54 589,680 1.00 

ตรัง 11 120,120 0.20 

พัทลุง 316 3,450,720 5.83 

สงขลา 1,405 15,342,600 25.92 

สตูล 2 21,840 0.04 

7,044 7,348 40,752 51,698 12,276 12,224 797 7,790 11,104 5,420 

76,920,480 80,240,160 

445,011,840 

564,542,160 

134,053,920 133,486,080 

8,703,240 

85,066,800 
121,255,680 

59,186,400 

-

10,000 

20,000 

30,000 
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50,000 

60,000 

-

100,000,000 

200,000,000 

300,000,000 

400,000,000 
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2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

เนื้อที่ไดรับความเสียหาย (ไร)จํานวนเงิน (บาท)

การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําประเภท กุง ปู และหอย ในป2552-2561

กุง/ป/ูหอย… จํานวนเงิน (บาท)
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ตารางที่ 3.2 การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภท กุง ปู และหอย ป 2561 (ตอ) 

จังหวัด พ้ืนที่เลี้ยงกุง/ป/ูหอย (ไร) จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

สุราษฎรธาน ี 157 1,714,440 2.90 

รวมภาคใต 1,945 21,239,400 35.89 

อ่ืนๆ 136 1,485,120 2.51 

รวมทั้งหมด 5,420 59,186,400 100.00 

ที่มา: กรมประมง 

 

  โครงการหลักที่ใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมท่ีประสบปญหาภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ไดแก การใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 

และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในสวน

ของโครงการอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม สวนใหญเปนการใหความ

ชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เชน การรับจํานํากุงขาวแวนนาไม ตามโครงการแทรกแซงตลาด

กุงขาวแวนนาไม ป 2551 โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีมติเม่ือวันท่ี   

6 มิถุนายน 2551 อนุมัติโครงการแกไขปญหาราคากุงขาวแวนนาไมโดยวิธีการรับจํานํา โดยใหองคการ

คลังสินคา (อคส.) รับฝาก เก็บ และออกใบประทวนสินคา และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร    

(ธ.ก.ส.) รับจํานําใบประทวนสินคา ระยะเวลารับจํานําระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2551 ระยะเวลาไถถอน

ภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจํานํา โดยมีระยะเวลาโครงการระหวางเดือนมิถุนายน 2551 – มิถุนายน 2552       

โดยกําหนดราคารับจํานํากุงที่ขนาด 40 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 160 บาท ขนาด 50 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 140 บาท 

ขนาด 60 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 130 บาท ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 115 บาท และขนาด 80 ตัวตอ

กิโลกรัม ราคา 105 บาท โครงการแกไขปญหาราคากุงตกต่ําป 2552 กําหนดให อคส. รับจํานําผลผลิตระหวาง

วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2552 ระยะเวลาไถถอนภายใน 2 เดือน โดยกําหนดราคารับจํานํากุงขนาด 

40 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 155 บาท ขนาด 50 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 135 บาท ขนาด 60 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 

125 บาท ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 110 บาท และขนาด 80 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 100 บาท โครงการ

สงเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ ป 2560 โดยสงเสริมการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแบบผสมผสาน เพ่ือลดตนทุน

การผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพมาตรฐาน รวมถึง วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และ

โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไม ป 2561 โดยรับซื้อกุงขาวแวนนาไมจากเกษตรกร   

ในราคานําตลาด โดยกําหนดราคาเปาหมาย กุงขาวแวนนาไมขนาด 40 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 170 บาท ขนาด 

50 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 160 บาท ขนาด 60 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 145 บาท ขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 

135 บาท ขนาด 80 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 130 บาท ขนาด 90 ตัวตอกิโลกรัม และ 100 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 

125 บาท ระยะเวลาสมัครเขาโครงการ ระหวางวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 และระยะเวลาซื้อ/ขาย          

ตามโครงการ 2 เดือน ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2561 เปนตน  
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3.3 สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การผลิตและจําหนายกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

 3.3.1 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม  

  จากผลการศึกษาอายุ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกครัวเรือน ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง

ขาวแวนนาไมกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางในพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด มีอายุเฉลี่ย 52 ป สวนใหญ

เริ่มเลี้ยงกุงตั้งแตชวงกอนป 2530 และมีการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในชวงป 2532-2535 จนกระทั่งเปลี่ยน

มาเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในชวงประมาณป 2547 หลังจากประสบปญหาการเลี้ยงกุงกุลาดํา ในดานระดับ

การศึกษา พบวา สวนใหญจบระดับประถมศึกษา รอยละ 42.2 ซึ่งแมวาเกษตรกรสวนใหญจะจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา แตเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีความรูและมีการพัฒนาการเลี้ยงกุงโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน 

เครื่องใหอาหารอัตโนมัติ กลองวงจรปด ใชสมารทโฟน และมีการเชื่อมโยงเครือขายผานระบบกลุมไลน        

ในทุกจังหวัด ในสวนของจํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 5 คนตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.3)  

 

ตารางที่ 3.3 อายุ การศึกษา และจํานวนสมาชิกครัวเรือน  

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 
จันทบุร ี
(N=30) 

สุราษฎรฯ 
(N=30) 

รวม 
(N=90) 

อายุของหัวหนาครัวเรือน  
(ป) 

- ต่ําสุด 37 37 30 30 
- สูงสุด 82 78 66 82 
- เฉลี่ย 53 55 49 52 

การศึกษา 
(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- ประถม 46.7 40.0 40.0 42.2 
- ม.ตน/ปวช. 30.0 3.3 16.7 16.7 
- ม.ปลาย/ปวส. 23.3 26.7 20.0 23.3 
- ป.ตร ี 0 23.3 23.3 15.6 
- สูงกวา ป.ตร ี 0 6.7 0 2.2 
รวม 100 100 100 100 

จํานวนสมาชิก 
ในครัวเรือน (คน) 

- ต่ําสุด 2 2 2 2 
- สูงสุด 9 10 9 10 
- เฉลี่ย 5 4 5 5 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

  ดานการประกอบอาชีพ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมกลุมตัวอยางสวนใหญไมได

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพียงอยางเดียว แตมีทางเลือกและอาชีพอื่น ๆ รองรับ โดยเกษตรกร

รอยละ 72.20 มีอาชีพเลี้ยงกุงขาวควบคูกับการประกอบอาชีพอยางอ่ืนดวย ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค

เกษตร เม่ือเกิดปญหาจากการเลี้ยงกุงจะมีการปรับตัวโดยการเวนชวงการเลี้ยง ซึ่งเปนการพักบอไปดวย      

โดยเกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพียงอยางเดียว รอยละ 27.8 ของเกตรกรกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการเลี้ยงกุงมากในอําเภอเมือง บางปะกง บางคลา และ

บานโพธิ ์แตละอําเภอมีบริเวณกวาง และเปนพื้นที่ทีเ่หมาะสมในการปลูกพืชดวย เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รอยละ 36.6 ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงควบคูกับอาชีพนอกภาคการเกษตร เชน คาขาย และรับจาง เปนตน     
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ในสวนของอาชีพอ่ืนในภาคเกษตร เชน ทํานา เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และเลี้ยงไก เปนตน และมีเกษตรกรกลุม

ตัวอยางในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 30 ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียว ในสวนของจังหวัดจันทบุรี 

ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงเพียงอยางเดียวโดยไมมีการประกอบอาชีพอ่ืน รอยละ 36.7 เนื่องจากพ้ืนที่ไมเหมาะสม

กับการปลูกพืช และเกษตรกรรอยละ 33.3 มีการเลี้ยงกุงควบคูกับการปลูกพืช โดยพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุงขาว

แวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี อยูในพ้ืนที่อําเภอหลัก 5 อําเภอ ซึ่งมีพื้นที่ติดชายฝงทะเล ไดแก อําเภอเมือง

จันทบุรี ขลุง ทาใหม นายายอาม และแหลมสิงห ลักษณะพื้นที่สวนใหญมีระบบคลองสงน้ําเขามาจากอาวไทย  

เหมาะสมในการเลี้ยงกุงและสัตวน้ํา และเปนพ้ืนที่ท่ีสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ เชน ผลไม และยางพารา  

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงและมีการปลูกพืชดวย จึงเปนเกษตรกรที่มีพ้ืนท่ีมากกวา 1 แปลง โดยพ้ืนที่

การเกษตรแยกสวนจากพื้นที่ฟารมกุง เชน พื้นที่เกษตรกอยูบริเวณเดียวกับบานพักอาศัย แตพ้ืนที่ฟารมกุงอยู

ตางพ้ืนที่กัน  

สําหรับเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีการเลี้ยงกุงในทุกอําเภอ โดยมีพ้ืนที่และผลผลิต

มากในอําเภอกาญจนดิษฐ พุนพิน และไชยา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมควบคู

กับการปลูกพืช โดยพ้ืนที่ปลูกพืชจะแยกจากฟารมเลี้ยงกุงหรืออยูในบริเวณเดียวกันแตแยกโซนพ้ืนที่ปลูกพืช 

เนื่องจากพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีความแตกตางจากจันทบุรีคือพื้นที่บริเวณที่มีการเลี้ยงกุงสามารถปลูกพืชได 

โดยพืชที่มีการปลูกสวนใหญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ผลไม เกษตรกรบางรายที่ประสบปญหา

จากการเลี้ยงกุง จึงมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชในการปลูกพืชแทน และมีการเลี้ยงปลานิล ปลากะพง และออกหา

ปลาทะเล สวนอาชีพนอกภาคเกษตร ไดแก คาขาย แพกุง แพปลา และรับจาง เปนตน (ตารางที่ 3.4) ทั้งนี้ 

เกษตรกรรายเล็กในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีมีการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เนื่องจากเลี้ยงกุงประสบปญหาโรค 

ทําใหเกิดปญหาขาดทุน และเกษตรกรที่มกีารเลี้ยงกุงในพ้ืนที่ปาชายเลน ถูกยึดคืนพื้นที่ เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว

แวนนาไม มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพไดงาย เชน เมื่อประสบปญหาราคากุงตกต่ําหรือเกิด

โรคกุงระบาดจะเปลี่ยนไปเลี้ยงปลากะพงแทน เปนตน เกษตรกรรายยอยในจังหวัดสุราษฎรธานีบางราย

ประกอบอาชีพออกหาปลาในทะเลดวย สามรถนําปลาเหยื่อท่ีหาไดจากทะเลมาใชเลี้ยงปลากะพงเปนการ

ประหยัดตนทุน ปจจุบันเกษตรกรเริ่มมีแนวคิดใหม ๆ ในการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพประมง เชน     

การเพาะเลี้ยงปูทะเล ปูดํา แตยังประสบปญหาขาดแคลนลูกพันธุ และอัตราการรอดต่ํา ทั้งนี้ การเลี้ยงกุงขาว

แวนนาไมมีตนทุนสูง เกษตรกรรายยอยจึงปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอ่ืนแทนดวย ซึ่งแตกตางจากเกษตรกร

รายใหญที่ มีพื้นที่มาก มีบอเลี้ยงกุงหลายบอ มีทุนเปนของตนเอง เม่ือเกิดโรคระบาดจะหยุดพักการเลี้ยง  

ประกอบกับการเกิดโรคไมไดเกิดพรอมกันทุกบอ จึงยังสามารถเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในบอทีไ่มเปนโรคได 
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ตารางที่ 3.4 การประกอบอาชีพ 

อาชีพอ่ืนๆ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

- ไมมีอาชีพอ่ืน 30.0 36.7 16.7 27.8 

- เลี้ยงกุงขาวและอาชีพอ่ืน ๆ 70.0 63.3 83.3 72.2 

   - ปลูกพืช 16.7 33.3 60.0 36.7 

   - ประมงชนิดอ่ืน 10.0 0 0 3.3 

   - ปศุสัตว 6.7 3.3 0 3.3 

   - ทั้งพืช ประมง/ปศุสัตว 0 3.3 3.3 2.2 

   - ทั้งเกษตร/นอกเกษตร 0 6.7 16.7 7.8 

   - นอกภาคการเกษตร 36.6 16.7 3.3 18.9 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

  การศึกษาความสัมพันธของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงในการเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรท่ีเก่ียวของ

กับเลี้ยงกุง และแหลงเงินกู พบวา มีองคกรที่เก่ียวของโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 2 องคกรหลัก 

ไดแก สหกรณผูเลี้ยงกุง ซึ่งบางแหงเปนกลุมเกษตรกรแปลงใหญกุงดวย และชมรมผูเลี้ยงกุง โดยเกษตรกรกลุม

ตัวอยางในจังหวัดจันทบุรี รอยละ 66.7 เปนสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงกุง เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงกุง

ตามโครงการพระราชดําริ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาชิกสหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด และมีการกูยืมเงินหรือ

ใชปจจัยการผลิตจากสหกรณ หรือสหกรณเครดิตยูเนียน รอยละ 46.7 โดยเกษตรกรรายยอยที่เปนสมาชิก

สหกรณ จะใชปจจัยการผลิต เชน ลูกพันธุ อาหาร เวชภัณฑจากสหกรณ และการจําหนายกุงจะจําหนายผาน

สหกรณ ซึ่งจะมีการหักชําระหนี้ตอนจําหนายกุง ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรกลุมตัวอยาง      

เปนสมาชิกองคกรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกุง รอยละ 80 โดยมีองคกรหลักคือสหกรณผูเลี้ยงกุง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เปนสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาทอง จํากัด และชมรมผูเลี้ยงกุงสุราษฎรธานี และมีเกษตรกรรอยละ 30.0 

ที่มีเงินทุนเปนของตนเอง โดยไมไดกูเงินเพ่ือเพาะเลี้ยงกุงหรือทําการเกษตรอ่ืน ๆ สําหรับเกษตรกรกลุม

ตัวอยางในจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกรดานกุงมากถึงรอยละ 93.40 แตเปนสมาชิก

สหกรณการเกษตร หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยเกษตรกรรอยละ 70.0 มีการกูยืม

เงินจาก ธ.ก.ส. เพ่ือเพาะเลี้ยงกุงและทําการเกษตรอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางที่ 3.5 การเปนสมาชิกกลุม/องคกรเก่ียวกับการเลี้ยงกุงและการกูยืมเงนิเพ่ือการเกษตร  

รายการ ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

เปนสมาชิกกลุม/

องคกรที่เก่ียวกับกุง 

(รอยละของ 

กลุมตัวอยาง) 

- ไมไดเปนสมาชิก  93.4 0 20.0 37.8 

- สมาชิกสหกรณฯ  3.3 66.7 60.0 43.3 

- สมาชิกชมรมกุง  3.3 10.0 10.0 7.8 

- ทั้งสหกรณฯและชมรมฯ อื่น ๆ  0 23.3 10.0 11.1 

รวม  100 100 100 100 

การกูยืมเงนิเพ่ือ

การเกษตร  

(รอยละของ 

กลุมตัวอยาง) 

- ไมไดกู  16.6 26.7 30.0 24.4 

- กูจาก ธ.ก.ส.  70.0 3.3 30.0 34.4 

- จากสหกรณฯ (+เครดิตยูเนียน)  6.7 46.7 13.3 22.3 

- จากธนาคารพาณิชย  0 10.0 13.3 7.8 

- ทั้งสหกรณฯ และธนาคารฯ  0 10.0 13.4 7.8 

- อ่ืน ๆ  6.7 3.3 0 3.3 

รวม  100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

  การศึกษาจํานวนพ้ืนที่ถือครองเพ่ือทําการเกษตรและเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน พบวา เกษตรกร       

ผูเลี้ยงกุงกลุมตัวอยางมีจํานวนพ้ืนที่ทําการเกษตรแตกตางกันมาก เกษตรกรกลุมตัวอยางที่มีพ้ืนที่นอยสุดคือ

จํานวน 2 ไร และมากที่สุดจํานวน 1,000 ไร โดยท่ีดินทั้งหมดเปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งสวนใหญเปนโฉนด 

ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรรอยละ 56.6 มีที่ดินที่เปนโฉนด และรอยละ 30 ที่ทําการเกษตร     

ในพ้ืนที่เชา โดยที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง สวนที่ดินอ่ืน ๆ ไดแก หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส. 3) และที่ธรณีสงฆ 

ในสวนของจังหวัดจันทบุรี รอยละ 40 ทําการเกษตรในที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ที่ไมใชโฉนดและเชา เชน ที่ดิน

โครงการพระราชดําริ สปก. และ ภ.บ.ท. 5 ซึ่งเปนท่ีดินท่ีไมไดออกเอกสารสิทธิ์ แตเปนเอกสารแสดงภาษีบํารุง

ทองท่ี โดยมีท่ีดินบางสวนถูกยืดคืนตามโครงการยึดคืนพ้ืนที่ปาชายเลน ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี      

ที่ดินสวนใหญเปนโฉนด มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเปนของตนเอง และมีเกษตรกรรอยละ 23.3 ที่ใชที่ อ่ืน ๆ เชน     

ที่ดินของญาติพ่ีนอง เปนตน (ตารางที่  3.6) โดยการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ตองเลี้ยงในพื้นที่ที่มีสิทธิ ์          

ตามกฎหมาย ไมเลี้ยงในที่หามเลี้ยง เชน เขตอนุรักษปาชายเลน และเปนการเลี้ยงกุงท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 

เกษตรกรที่ไมมีเอกสารสิทธิ์หรือเลี้ยงในที่ที่ไมถูกตองจะไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงได  
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ตารางที่ 3.6 จํานวนพ้ืนที่ทําการเกษตรและเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

จํานวนพ้ืนที่ทําการเกษตร 

(ไร) 

- ต่ําสุด 4.0 2.0 8.0 2.0 

- สูงสุด 100.0 500.0 1000.0 1000.0 

- เฉลี่ย 22.3 62.5 138.9 74.5 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- โฉนด 56.6 36.6 36.7 43.3 

- เชา 30.0 6.7 10.0 15.6 

- ทั้งโฉนดและเชา 6.7 16.7 30.0 17.8 

- อ่ืนๆ  6.7 40.0 23.3 23.3 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา  

 

  การศึกษาการเขารวมโครงการของภาครัฐดานการผลิตกุง และการไดรับเงินชวยเหลือจาก    

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในการผลิตกุง พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 93.3          

และสุราษฎรธานี รอยละ 83.3 ไมเคยเขารวมโครงการของรัฐดานการผลิตกุง ในสวนของจังหวัดจันทบุรี       

เคยเขารวมโครงการ รอยละ 53.3 สวนการไดรับเงินชวยเหลือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบวา เกษตรกร      

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 76.7 และจันทบุรี รอยละ 96.7 ไมเคยไดรับเงินชวยเหลือ สวนจังหวัดสุราษฎรธาน ี      

เคยไดรับเงินชวยเหลือ รอยละ 50 ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงินชวยเหลือจากภัยพิบัติ  

น้ําทวมใหญในชวงป 2554-2555 (ตารางที่ 3.7)  

 

ตารางที่ 3.7 การเขารวมโครงการภาครัฐดานการผลิตกุงและการไดรับเงินชวยเหลือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

การเขารวมโครงการเก่ียวกับ 

สินคากุงกับภาครัฐ 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- เคย 6.7 53.3 16.7 25.6 

- ไมเคย 93.3 46.7 83.3 74.4 

รวม 100 100 100 100 

การรับเงินชวยเหลือดานภัยพิบัต ิ

ของภาครัฐ 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- เคย 23.3 3.3 50.0 25.6 

- ไมเคย 76.7 96.7 50.0 74.4 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา  
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3.3.2 สถานการณการผลิตกุงขาวแวนนาไม 

  จากการศกึษาขนาดฟารมกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรมีขนาดพ้ืนท่ีฟารมกุง

แตกตางกันมาก เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ฟารมกุงนอยที่สุด 3 ไร มากที่สุด 50 ไร และพื้นท่ีเฉลี่ย 

15 ไร เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ฟารมกุงนอยท่ีสุดเพียง 1 ไร มากที่สุด 200 ไร และพื้นที่เฉลี่ย 40 ไร 

เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนที่ฟารมกุงนอยที่สุด 7 ไร มากที่สุด 530 ไร และพ้ืนที่เฉลี่ย 92 ไร           

โดยเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ฟารมกุงมากท่ีสุด มีพ้ืนที่ทําการเกษตรมากถึง 1,000 ไร แตใชในการปลูกพืช 470 ไร 

และเม่ือแบงกลุมเกษตรกรตามขนาดพื้นที่ฟารมกุง ไดแก เกษตรกรที่มีพ้ืนท่ีระหวาง 1-10 ไร 11-50 ไร และ

มากกวา 50 ไร พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญมีพื้นที่ฟารมกุงระหวาง 1-10 ไร คิดเปนสัดสวน

รอยละ 56.7 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด และมีพ้ืนที่ฟารมกุงระหวาง 11-50 ไร รอยละ 43.3 โดยไม

มีเกษตรกรที่มขีนาดพ้ืนที่ฟารมกุงมากกวา 50 ไร แสดงวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกลุมตัวอยางในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ในสวนของจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรที่มีพ้ืนท่ีฟารมกุงระหวาง 1-10 ไร รอยละ 

46.7 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด ในขณะที่มีเกษตรกรที่มีพื้นที่ฟารมกุงมากกวา 50 ไร รอยละ 20 

แสดงวาระหวางเกษตรกรรายยอย กับเกษตรกรขนาดกลางและใหญมีสัดสวนครึ่งตอครึ่ง โดยมีผูประกอบการ

รายใหญและมีโดมหรือโรงเรือนสําหรับเพาะฟกและอนุบาลลูกพันธุที่ใหญที่สุดคือ CP สําหรับจังหวัดสุราษฎร

ธานี เกษตรกรที่มีพื้นที่ฟารมกุงระหวาง 1-10 ไร มีเพียงรอยละ 20 เกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่ฟารมกุงมากกวา 50 ไร 

มมีากถึงรอยละ 40 (ตารางที่ 3.8) ฟารมกุงในจังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญจึงเปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ 

โดยฟารมขนาดใหญจะมีฟารมหลายแหง เชน CP ศรีสุบรรณฟารม ศรีวิชัยฟารม และสําราญฟารม เปนตน 

เปนฟารมท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี มีมาตรฐานสูง และผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  

  ทําเลที่ตั้งฟารมและการบริหารจัดการพื้นที่ฟารมมีผลตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเปนอยางมาก 

ซึ่งตองมีแหลงน้ําที่สะอาด มีปริมาณน้ําเพียงพอ และมีระบบการระบายน้ําไดอยางถูกตอง โดยทั่วไปพื้นที่ฟารม

กุงขาวแวนนาไมจะแบงเปนพื้นที่บอเลี้ยง พ้ืนท่ีบอพักน้ํา และพ้ืนที่บอทิ้งเลน โดยหลักการทางวิชาการทั่วไป

แนะนําใหฟารมกุงมีพ้ืนที่บอเลี้ยงประมาณรอยละ 70 ของพ้ืนที่ฟารมทั้งหมด ควรมีบอพักน้ําไมนอยกวา    

รอยละ 15-20 ของพ้ืนท่ีฟารม และบอทิ้งเลนไมควรนอยกวาปริมาณน้ําทิ้งจาก 1 บอ น้ําที่นํามาเลี้ยงกุงตองมี

การบําบัดฆาเชื้อโรค โดยท่ัวไปเกษตรกรจะมีการเตรียมบอและปรับสภาพน้ํากอนปลอยลูกพันธุกุงลงเลี้ยง

ประมาณ 15-30 วัน และมีการทดสอบลูกพันธุในอางหรือถังน้ํากอนปลอยลงบอเลี้ยง น้ําที่ใชเลี้ยงกุงแลวจะมี

การสะสมของสารอินทรีย ของเสียตาง ๆ และขี้กุง จึงตองมีการบําบัดใหน้ําในบอเลี้ยงมีความสะอาด 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง น้ําในบอเลี้ยงท่ีกุงเกิดโรค หากปลอยลงสูแหลงน้ําจะเปนการแพรเชื้อโรคไดงาย การปลอย

น้ําจากบอกุงลงสูแหลงน้ําจึงตองมีการบําบัดกอน โดยทั่วไปเกษตรกรจะปรับสภาพบอใหมีหลุมกวางบริเวณ

กลางบอเลี้ยง เพื่อใหของเสียตาง ๆ ตกตะกอนรวมตัวกันที่กนบอ และใชทอดูดเลนและของเสียออกจากบอ

เลี้ยงไปไวในบอทิ้งเลน ซึ่งจากการศึกษา พบวา เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ฟารมขนาดเล็ก มีขอจํากัดท่ีไมสามารถ

จัดการฟารมใหมีบอพักน้ําและบอทิ้งเลนได รวมถึงเกษตรกรที่มีการเลี้ยงแบบผสมผสานกับกุงกามกรามใน

ระบบความเค็มต่ํา เชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จะทําการสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติที่เชื่อมตอโดยระบบ

คลองซอยหรือทางน้ํายอยเขาสูบอเลี้ยง และทําการบําบัดน้ําและปรับสภาพน้ําในบอเลี้ยงใหเหมาะสม       
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กอนปลอยลูกพันธุกุง เมื่อตองการเติมน้ําในบอเลี้ยงจะใชทอสูบน้ําจากคลองเขาสูบอเลี้ยงโดยตรง หรือมีการ

แบงพื้นที่เปนรองน้ําตลอดแนวคันบอท่ีใชเปนเสนทางถนนภายในฟารม ซึ่งจะมีการเก็บน้ําไวภายในรองน้ํา    

และเมื่อตองการเอาน้ําออกจากบอกุง จะปลอยน้ําลงสูแหลงน้ําโดยตรง โดยไมมีบอพักน้ําและบอทิ้ง หากไม

เกิดโรคเกษตรกรจะมีการเก็บน้ําไวใชในรอบการเลี้ยงถัดไป หรือใชน้ําแบบหมุนเวียน และมีการปลอยน้ําใหแหง

เพ่ือตากบอในชวงที่ไมมีการเลี้ยงกุง หรือที่เรียกวาชวงพักบอ นอกจากนี้ เกษตรกรจะทําความสะอาดบอ       

โดยการใชรถแบคโคตักดินพ้ืนบอขึ้นมาไวที่คันบอ เพ่ือกําจัดขี้กุงและของเสียตาง ๆ ที่สะสมอยูในบอ และชวย

เสริมคันบอใหสูงข้ึน ประมาณ 2 ปตอ 1 ครั้ง ในสวนของเกษตรกรท่ีเลี้ยงแบบพัฒนาในจังหวัดจันทบุร ี       

และสุราษฎรธานี เลี้ยงกุงเชิงเดี่ยวแบบหนาแนน สวนใหญจะมีการแบงพื้นที่ฟารมเปนบอพักน้ํา บอเลี้ยง       

และบอทิ้ง ซึ่งบอที่มีการเลี้ยงหนาแนน มีการสะสมของของเสียและข้ีกุงไดงาย จึงตองมีระบบบําบัดท่ีดี

ตลอดเวลา โดยทั่วไปเกษตรกรจะปรับสภาพบอใหมีหลุมกวางตรงกลางบอ ท้ังบอดินและบอที่ใชพลาสติก PE 

ตลอดทั้งบอ และใชระบบทอดูดเลนกนบอไปยังบอทิ้ง สวนน้ําที่จะนํามาเติมในบอ ตองมีการบําบัด ฆาเชื้อ 

และปรับสภาพความเค็มใหเหมาะสม เชนเดียวกับการเตรียมน้ําสําหรับใชเลี้ยงกุง ปจจุบันเกษตรกรนําเลนกุง

ไปเปนปุยในการปลูกพืช เชน ปาลมน้ํามัน ซึ่งตองหมักเลนเพ่ือกําจัดแกสกอนจึงจะนําไปใชได  

ทั้งนี้ จากการศกึษาพื้นที่ฟารมกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 90 ครัวเรือน พบวา มีพื้นท่ีฟารม

กุงทั้งหมด 4,411 ไร เปนพ้ืนที่บอเลี้ยง 2,018 ไร หรือรอยละ 45.75 พ้ืนที่บอพักน้ํา 1,422 ไร หรือรอยละ 32.24 

บอทิ้งเลน 716 ไร หรือรอยละ 16.23 และพื้นที่อื่น เชน ที่พักและโรงเก็บอาหาร 254 ไร หรือรอยละ 5.76 

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ฟารมกุงเฉลี่ย 14.97 ไร ใชเปนพื้นที่บอเลี้ยงกุงประมาณ 12.02 ไร หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 80.00 ของพ้ืนที่ฟารมกุง ในสวนของจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี ที่มีพ้ืนที่ฟารมกุงเฉลี่ย 

39.97 ไร และ 92.13 ไร ใชเปนพ้ืนที่บอเลี้ยงกุงเฉลี่ย 17.20 ไร และ 40.47 ไร หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

42.50 และรอยละ 44.57 แสดงใหเห็นวาปจจุบันเกษตรกรใชพ้ืนที่ฟารมเปนบอเลี้ยงกุงนอยกวาคําแนะนําตาม

หลักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากประสบปญหาโรคในชวงป 2557 เกษตรกรลดพ้ืนท่ีเลี้ยงในชวงเวลา

เดียวกันลงประมาณ รอยละ 50 ฟารมขนาดใหญในจังหวัดสุราษฎรธานี เชน ในอําเภอกาญจนดิษฐ ซึ่งมีเกษตรกร

ที่เปนฟารมขนาดใหญประมาณรอยละ 60 มีการลดพ้ืนที่เลี้ยงกุง โดยรอบการเลี้ยงมีพ้ืนที่บอเลี้ยงเพียงรอยละ 

35 ของพื้นที่ฟารม มีการเวียนสลับบอเลี้ยงและปลอยบอที่วางเปนบอพักน้ํา และเมื่อมีการจับกุงจําหนาย     

จะวิดน้ําไปใสในบออ่ืนเพื่อทําการฆาเชื้อและปรับสภาพน้ําไวใชในรอบการเลี้ยงตอไป สวนบอที่จับกุงจําหนาย

จะพักบอ เพ่ือการจัดการน้ําในฟารมและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคดวย  

  การศึกษาขนาดบอเลี้ยงกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา ขนาดบอเลี้ยงกุงเล็กที่สุดคือ      

1 ไร และใหญที่สุดคือ 10 ไร โดยเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบอเลี้ยงกุงเล็กที่สุดคือ 1 ไร ใหญที่สุดคือ     

7 ไร และเฉลี่ย 2.62 ไร ในสวนของจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรมีบอเลี้ยงกุงเล็กที่สุดคือ 1 ไร ใหญที่สุดคือ 5 ไร 

และเฉลี่ย 3.10 ไร จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรมีบอเลี้ยงเล็กที่สุดคือ 2 ไร ใหญที่สุดคือ 10 ไร และเฉลี่ย 4.43 ไร 

หรืออยูในชวงระหวาง 2.5-4.5 ไรตอบอ และจากการศึกษาจํานวนบอเลี้ยงกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา 

เกษตรกรกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด มีจํานวนบอเลี้ยงนอยที่สุดคือ 1 บอ เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา     

มีบอเลี้ยงกุงมากที่สุด 16 บอ จังหวัดจันทบุรี 18 บอ และจังหวัดสุราษฎรธานีมีมากถึง 40 บอ (ตารางที่ 3.8)  
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ตารางที่ 3.8 จํานวนพ้ืนที่ฟารม บอเลี้ยง ขนาดบอ และจํานวนบอเลี้ยงกุง 

รายการ 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

พ้ืนที่ฟารมเลีย้งกุง 

(ไร) 

- ต่ําสุด 3 1 7 1 

- สูงสุด 50 200 530 530 

- เฉลี่ย 14.97 39.97 92.13 49.02 

จํานวนเกษตรกร  

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- 1-10 ไร 56.7 46.7 20.0 41.1 

- 11-50 ไร 43.3 33.3 40.0 38.9 

- >50 ไร 0 20.0 40.0 20.0 

พ้ืนที่บอเลี้ยงกุง 

(ไร) 

- ต่ําสุด 2 1 4 1 

- สูงสุด 30 70 200 200 

- เฉลี่ย 12.02 17.20 40.47 23.23 

ขนาดบอเลี้ยงกุง 

(ไร/บอ) 

- ต่ําสุด 1 1 2 1 

- สูงสุด 7 5 10 10 

- เฉลี่ย 2.62 3.10 4.43 3.38 

จํานวนบอเลี้ยงกุง 

(บอ/ครัวเรือน) 

- ต่ําสุด 1 1 1 1 

- สูงสุด 16 18 40 40 

- เฉลี่ย 5 5 8 6 

ที่มา: จากการศึกษา  

 

  การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิธีการเลี้ยงกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา ในพื้นที่ศึกษา  

3 จังหวัด ไมมีเกษตรกรรายใดที่ยังคงเลี้ยงกุงขาวแบบธรรมชาติ ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงมีการเลี้ยง

แบบก่ึงพัฒนาถึงรอยละ 50 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด และเลี้ยงกุงแบบพัฒนา รอยละ 50 ในสวน

ของจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมดเลี้ยงกุงแบบพัฒนา สําหรับจังหวัดสุราษฎรธานี ยังมี

เกษตรกรอีกรอยละ 3.3 ที่ยังคงเลี้ยงกุงแบบก่ึงพัฒนา โดยเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี รอยละ 

80 และรอยละ 83.3 ที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเชิงเดี่ยว ไมมีการเลี้ยงผสมผสานกับสัตวน้ําชนิดอ่ืน ในขณะที่

เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเชิงเดี่ยวเพียงรอยละ 6.7 สวนใหญรอยละ 86.7 มีการ

เลี้ยงแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เลี้ยงผสมกับกุงกามกราม เกษตรกรบางรายเลี้ยงกุงขาวเปนหลัก และ

เสริมดวยกุงกามกราม เกษตรกรบางรายเลี้ยงกุงกามกรามเปนหลัก และเสริมดวยกุงขาว ขึ้นอยูกับสถานการณ

ในแตละชวงเวลา (ตารางที่ 3.9) กุงขาวแวนนาไมสามารถเลี้ยงไดทั้งในน้ําความเค็มต่ําหรือน้ํากรอยและน้ํา

ความเค็มสูง ในขณะที่กุงกามกรามเลี้ยงในน้ําความเค็มต่ํา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีการเลี้ยงแบบ

ผสมผสาน นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงกับปลานิล โดยปลอยกุงเสริมในบอปลานิล กุงจะกินเศษอาหารที่เหลือ 

สวนการเลี้ยงกับกุงกามกราม ซึ่งมีความทนทานตอโรคมากกวากุงขาว หากกุงขาวตาย เกษตรกรจะงดอาหาร

กุงกามกราม และจะปลอยใหกุงกามกรามกินซากกุงขาวที่ตาย เกษตรกรที่เลี้ยงกุงในพ้ืนที่ความเค็ม ที่มีการ

เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพียงอยางเดียวและเลี้ยงหนาแนน และมีระบบการเลี้ยงแบบพัฒนา จะมีการพักชวง    
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การเลี้ยงกุงขาว เปลี่ยนไปเลี้ยงปลากะพง หรือมีการเลี้ยงท้ังปลากะพงและกุงขาวในเวลาเดียวกัน ในลักษณะ

แยกบอกัน เนื่องจากปลากะพงเปนปลากินเหยื่อไมสามารถเลี้ยงผสมกับกุงได และมีการเลี้ยงปลานิลในบอ    

น้ําทิ้ง ปจจุบันการเลี้ยงกุงขาวมีความเสี่ยงตอโรคสูง และบางปประสบปญหาราคาตกต่ํา เกษตรกรรายยอย     

ที่ประสบปญหาขาดทุน จึงเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอ่ืนแทน 

การศกึษาลักษณะบอเลี้ยงกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รอยละ 96.7 เลี้ยงกุงในบอดินธรรมดา ไมมีการปูขอบบอหรือพื้นบอดวยพลาสติก PE (Polyethylene) มีเพียง

รอยละ 3.3 ที่ใชพลาสติกคลุมขอบบอ ในสวนของจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี รอยละ 40 ที่มีการใช

พลาสติก PE ซึ่งบางรายใชเฉพาะปูขอบบอ บางรายที่มีพื้นที่นอยและเลี้ยงหนาแนน จะใชตลอดทั้งบอ แตสวนใหญ 

ยังคงเลี้ยงในบอดิน หรือบางรายเลี้ยงในบอดินและมีการใชพลาสติก PE คลุมเพียงขอบบอ (ตารางที่ 3.9)    

การใชพลาสติกปูพื้นบอ จะชวยใหน้ําไมขุนเวลาตีน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง บอที่มีการเลี้ยงหนาแนนและมีการ    

ตีน้ําตลอดเวลา และการคลุมพลาสติกขอบบอ จะชวยปองกันไมใหขอบบอพังทลายดวย การปูบอดวยพลาสติก 

PE จะทําใหการจัดการบอไดดีกวา แตตองลงทุนสูง  

 

ตารางที่ 3.9 รูปแบบการเลี้ยง วิธีการเลี้ยง และลักษณะบอเลี้ยงกุง 

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

รูปแบบการเลี้ยง - แบบก่ึงพัฒนา 50.0 - 3.3 17.8 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) - แบบพัฒนา 50.0 100 96.7 82.2 

รวม 100 100 100 100 

วิธีการเลี้ยง 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- กุงขาวอยางเดียว 6.7 80.0 83.3 56.7 

- กุงขาวสลับกับชนิดอ่ืน - 10.0 - 3.3 

- กุงขาวผสมกับชนิดอื่น 86.7 3.3 3.3 31.1 

- กุงขาวแยกบอกับชนิดอ่ืน 3.3 6.7 13.3 7.8 

- อ่ืน ๆ 3.3 - - 1.1 

 รวม 100 100 100 100 

ลักษณะบอเลี้ยง  

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- บอดิน 96.7 46.7 36.7 60.0 

- บอใชพลาสติก PE - 40.0 40.0 26.7 

- ทั้งบอดินและใช PE 3.3 13.3 23.3 13.3 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา   
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  ในสวนของลูกพันธุกุง โดยทั่วไปเม่ือไขไดรับการปฏิสนธิจะฟกเปนตัวออนระยะนอเพียส     

ตัวออนระยะที่ 1 ภายใน 12-14 ชั่วโมง จะลอกคราบประมาณ 5-6 ครั้ง ภายใน 36-48 ชั่วโมง และเขาสูระยะ

ที่ 2 โปรโตซูเอีย มีการลอกคราบประมาณ 3 ครั้ง ภายใน 4-7 วัน และเขาสูระยะที่ 3 ไมซีส ลอกคราบ

ประมาณ 3 ครั้ง ภายใน 5-7 วัน จนถึงระยะ 4 โพสลาวา หรือที่เรียกวากุง P ซึ่งจะลอกคราบทุกวัน ซึ่งจาก

การศกึษาขนาดลูกพันธุและจํานวนลูกพันธุกุงที่ปลอยในบอเลี้ยงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรใน

จังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญนิยมปลอยลูกพันธุกุงขนาด P10 ในขณะที่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร

ธานีสวนใหญนิยมปลอยลูกพันธุขนาด P12 โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสวนใหญเลี้ยงแบบผสมผสานกับกุง

กามกราม นิยมปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 4,000 ตัวตอไร เลี้ยงผสมกับกุงกามกรามประมาณ 100 กิโลกรัม         

หรือประมาณ 2,500-2,800 ตัว ในสวนของจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี เลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยวแบบหนาแนน 

เฉลี่ย 100,000 ตัวตอไร ลูกพันธุขนาด P12 เลี้ยงประมาณ 70-90 วัน จะไดผลผลิตประมาณ 70 ตัวตอ

กิโลกรัม และเลี้ยงประมาณ 4 เดือน จะไดกุงขนาด 50-60 ตัวตอกิโลกรัม ขึ้นอยูกับการใหอาหารและอัตรา   

การเจริญเติบโตของกุง (ตารางที่ 3.10)  

การศึกษาอัตราการปลอยลูกพันธุจําแนกตามขนาดพื้นท่ีฟารมกุง พบวา เกษตรกรในจังหวัด

ฉะเชิงเทราที่มีพ้ืนที่นอย ระหวาง 1-10 ไร ปลอยลูกพันธุกุงเฉลี่ย 41,764 ตัวตอไร สวนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่

ฟารมมากข้ึน ระหวาง 11-50 ไร จะปลอยลูกพันธุจํานวนมากขึ้น เฉลี่ย 60,307 ตัวตอไร เชนเดียวกับจังหวัด    

สุราษฎรธานี ที่จํานวนพื้นที่ฟารมมากขึ้น จะปลอยลูกพันธุมากขึ้น โดยเกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่ฟารมกุง 1-10 ไร 

ปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 87,500 ตัวตอไร สวนเกษตรกรท่ีมีพื้นที่ฟารมกุง 11-50 ไร ปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 91,916 ตัว

ตอไร และเกษตรกรที่มีพ้ืนท่ีฟารมกุงมากกวา 50 ไร ปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 131,666 ตัวตอไร ซึ่งแตกตางจาก

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่พบวา เกษตรกรท่ีมีพ้ืนที่นอยจะปลอยลูกพันธุแบบหนาแนน โดยเกษตรกรท่ีมี

พ้ืนที่ฟารมระหวาง 1-10 ไร ปลอยลูกพันธุเฉลี่ยมากถึง 202,857 ตัวตอไร ซึ่งเกษตรกรมีการใชพลาสติก PE     

ปูขอบและพื้นบอ เม่ือตีน้ํา จะชวยปองกันคันบอพังทลาย และน้ําไมขุนจากดินทรายกนบอ และชวยรักษา

คุณภาพกุงไมใหมีการปนเปอนของดินทรายในตัวกุงดวย (ตารางท่ี 3.10)  

  การศึกษาแหลงที่มาของลูกพันธุกุงและอาหารกุง พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราสวน

ใหญซื้อลูกพันธุจากฟารมเพาะเลี้ยงทั่วไป รอยละ 86.7 และซื้อลูกพันธุจาก CP รอยละ 10 ในสวนของจังหวัด

จันทบุรีและสุราษฎรธานี ซื้อลูกพันธุจาก CP รอยละ 53.3 และรอยละ 60 ของจํานวนเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

และซื้อลูกพันธุจากทั้งฟารมทั่วไปและ CP รอยละ 33.4 และ 36.7 ตามลําดับ เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีเพียงรอยละ 3.3 ท่ีใชลูกพันธุจากฟารมเพาะเลี้ยงท่ัวไป จังหวัดสุราษฎรธานี มีฟารมเพาะเลี้ยงมากท่ีสุด      

แตฟารมเพาะฟกลูกพันธุสวนใหญอยูในจังหวัดชุมพร สงขลา และพังงา ในจังหวัดจันทบุรี ไมมีเกษตรกรที่เพาะฟก 

ลูกพันธุจําหนาย เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงซื้อลูกพันธุจาก CP และฟารมเพาะฟกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตราด และ

ชลบุรี ทั้งนี้ แหลงที่มาของอาหารกุง สอดคลองกับแหลงที่มาของลูกพันธุ โดยเกษตรกรที่ใชลูกพันธุจาก CP   

จะใชอาหารกุงจาก CP ดวย เนื่องจากมีการใหเครดิตปจจัยการผลิตเก่ียวกับอาหารกุงดวย เกษตรกรในจังหวัด

สุราษฎรธานี รอยละ 60 มีการใชอาหารกุงจาก CP เพียงอยางเดียว และเกษตรกรที่ใชอาหารกุงจากทั้ง CP 

และรานคาทั่วไป รอยละ 30 ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สวนใหญใชลูกพันธุจากฟารมทั่วไป     
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ใชอาหารจากรานจําหนายอาหารกุงทั่วไป รอยละ 76.7 (ตารางที่ 3.10) ทั้งนี้ ราคาลูกพันธุจะแตกตางกันตาม

ขนาดและแหลงท่ีมาของลูกพันธุ เชน ขนาด P8 ราคาตัวละ 4-5 สตางค P10 ราคา 10-12 สตางค P12 ราคา 

17 สตางค และ P14 ราคา 19 สตางค โดยลูกพันธุคุณภาพโตเร็วจาก CP จะมีราคาสูงกวาลูกพันธุจากฟารม

ทั่วไป และลูกพันธุกุงในแตละชวงเวลา เชน ตนป กับปลายป มีราคาแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 3.10 ขนาดลูกพันธุ อัตราการปลอยลูกพันธุ และอัตราการปลอยจําแนกตามขนาดพ้ืนที่ฟารม  

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

ขนาดลูกพันธุ 

(P) 

- ต่ําสุด 5 10 10 5 

- สูงสุด 15 20 15 20 

 - ฐานนิยม 10 12 12 12 

จํานวนลูกพันธุ  

(ตัว/ไร) 

- ต่ําสุด 4,000 50,000 50,000 4,000 

- สูงสุด 200,000 400,000 250,000 400,000 

- ฐานนิยม 40,000 100,000 100,000 100,000 

อัตราการปลอยลูกพันธุ

จําแนกตามขนาดพื้นท่ีฟารม 

(ตัว/ไร) 

- 1-10 ไร  41,764 202,857 87,500 - 

- 11-50 ไร  60,307 109,000 91,916 - 

- >50 ไร  - 116,666 131,666 - 

เฉลี่ย 49,800 154,000 106,933 - 

แหลงที่มาของลูกพันธุ 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- CP 10.0 53.3 60.0 41.1 

- ฟารมทั่วไป  86.7 13.3 3.3 34.4 

- ทั้ง CP และฟารม  3.3 33.4 36.7 24.4 

รวม 100 100 100 100 

แหลงที่มาของอาหารกุง 

(รอยละของ 

กลุมตัวอยาง) 

- CP 6.7 40.0 60.0 35.6 

- บริษัท/ตัวแทน  13.3 13.3 10.0 12.2 

- สหกรณ  0 13.3 0 4.4 

- ทั้ง CP และอื่นๆ  3.3 30.0 30.0 21.1 

 - ทั้งสหกรณและอ่ืนๆ  0 3.3 0 1.1 

 - รานจําหนายทั่วไป  76.7 0 0 25.6 

 รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา  

 

  การศึกษาระยะเวลาการเลี้ยงกุง และจํานวนรอบในการเลี้ยงกุง ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

พบวา เกษตรกรในพ้ืนทีศ่ึกษาทั้ง 3 จังหวัด นิยมเลี้ยงกุงเปนระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีระยะเวลาการเลี้ยงต่ําสุดที่ 60 วัน และสูงสุดที่ 90 วัน จังหวัดจันทบุรีระยะเวลาการเลี้ยงต่ําสุด 60 วัน      

และสูงสุด 120 วัน สวนจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะเวลาการเลี้ยงต่ําสุด 50 วัน และสูงสุด 130 วัน สําหรับ
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จํานวนรอบของการเลี้ยงในแตละป พบวา ทั้ง 3 จังหวัด เลี้ยงกุงสูงสุด 3 รอบตอป โดยจังหวัดฉะเชิงเทราและ

สุราษฎรธานี เลี้ยงต่ําสุด 2 รอบตอป ในขณะท่ีจังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรที่เลี้ยงเพียง 1 รอบตอป (ตารางที่ 3.11)    

โดยเกษตรกรในจังหวัดจันบุรีและสุราษฎรธานี จะเลี้ยงกุงจนจับจําหนาย 1 รอบ และเวนชวงโดยการพักบอ 

หลังจากนั้นจึงจะเลี้ยงรอบใหม ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเลี้ยงผสมกับกุงกามกราม ที่มีระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน หรือประมาณ 180 วัน การเลี้ยงกุงขาวผสมกับ

กุงกามกรามจึงมีวงจรการเลี้ยง 2 แบบ ไดแก ปลอยลูกพันธุกุงกามกรามลงบอเลี้ยงกอน หลังจากเลี้ยงได

ประมาณ 80-90 วัน จึงปลอยลูกพันธุกุงขาว เลี้ยงผสมกันประมาณ 90 วัน จึงจับกุงกามกรามและกุงขาว

จําหนายพรอมกัน และแบบที่ 2 คือ ปลอยลูกพันธุกุงกามกรามและกุงขาวลงบอเลี้ยงพรอมกัน เลี้ยงไป

ประมาณ 70-90 วัน จึงจับกุงขาวจําหนายกอน หลังจากนั้นปลอยลูกพันธุกุงขาวลงบอเลี้ยงในรอบท่ี 2      

เลี้ยงตอไปอีกประมาณ 90 วัน จึงจับกุงขาวและกุงกามกรามจําหนายพรอมกัน ในสวนของเกษตรกรที่เลี้ยง   

กุงขาวเพียงอยางเดียว จะเริ่มเตรียมบอสําหรับการเลี้ยงรอบแรกในชวงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งจะ

ปลอยลูกพันธุกุงในชวงเดือนพฤษภาคม หลังจากเลี้ยงกุงไดประมาณ 1 เดือน จะมีชวงฝนตก ทําใหมีน้ําฝนเติม

ในบอเลี้ยงกุง พอถึงชวงเดือนกรกฎาคมจึงจับกุงจําหนาย และถาไมมีการเกิดโรค จะเลี้ยงรอบที่ 2 ในชวงเดือน

สิงหาคม และจับกุงจําหนายในชวงเดือนตุลาคม ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 80-90 วันตอรอบการเลี้ยง 

ในชวงปลายปจะเปนชวงอากาศเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง เกษตรกรจะหยุดพักการเลี้ยง      

แตบางรายที่ตองการเลี้ยงรอบที่ 3 จะพักบอประมาณ 15 วัน และปลอยลูกพันธุรอบท่ี 3 ซึ่งจะจับจําหนาย

ในชวงเดือนมกราคม ในจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรปลอยลูกพันธุกุงมากในชวงเดือนมีนาคม ผลผลิตจึงออกสู

ตลาดมากในชวงเดอืนพฤษภาคม–มิถุนายน และจะเริ่มปลอยกุง รอบท่ี 2 ในเดือนกรกฎาคม และผลผลิตออก

สูตลาดในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปเกษตรกรแตละรายจะเลี้ยงกุงไมพรอมกัน ข้ึนอยูกับ 

ความพรอมทั้งดานน้ํา อากาศ และการเกิดโรค รวมถึง ชวงระยะเวลาการเลี้ยงและการจับกุงจําหนายที่มีความ

แตกตางกัน ในชวงพักการเลี้ยง จะมีการดูดเลน และพักบอไวประมาณ 15 วัน จึงนําน้ําจากบอพักใสใน      

บอเลี้ยง และทําการฆาเชื้อและปรับสภาพน้ํากอนปลอยลูกพันธุกุงลงเลี้ยง ประมาณ 20-30 วัน ทั้งนี้ ผลผลิต

กุงที่ออกสูตลาดในแตละชวงการเลี้ยง มีผลตอราคา โดยปริมาณกุงออกสูตลาดมากที่สุดในชวงเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน เปนชวงที่ราคากุงต่ําท่ีสุด ชวงมกราคม-มีนาคม เปนชวงที่ปริมาณกุงออกสูตลาดนอย 

เนื่องจากชวงปลายปท่ีอากาศเปลี่ยน มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง เกษตรกรเลี้ยงกุงนอยลง จึงมีราคาสูง     

โดยราคาสูงที่สุดชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากผลผลิตนอยแตความตองการบริโภคมากในชวง

เทศกาลตาง ๆ  

  การศึกษาปริมาณผลผลิตกุง และขนาดผลผลิตกุงที่จับจําหนาย ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสวนใหญเลี้ยงกุงแบบผสมผสานกับกุงกามกราม ท่ีอัตราปลอยลูกพันธุ

กุงขาว 40,000 ตัวตอไร สวนใหญมีผลผลิตกุงขาว 300-500 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเลี้ยงผสมผสานกับกุงกามกราม

ประมาณ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 25,000-28,000 ตัว จะไดผลผลิตกุงกามกรามประมาณ 800-900 

กิโลกรัม สวนเกษตรกรที่เลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยว มีผลผลิตสูงสุด 2,000 กิโลกรัมตอไร ในสวนของจังหวัดจันทบุรี 

ผลผลิตต่ําสุด 1,000 กิโลกรัมตอไร และสูงสุด 4,000 กิโลกรัมตอไร แตสวนใหญมีผลผลิต 2,000 กิโลกรัมตอไร 
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สําหรับจังหวัดสุราษฎรธานี ผลผลิตต่ําสุด 800 กิโลกรัมตอไร และสูงสุด 4,000 กิโลกรัมตอไร แตสวนใหญมี

ผลผลิต 1,500 กิโลกรัมตอไร โดยขนาดกุงท่ีเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราจับจําหนาย มีขนาดใหญสุดที่ 50 

ตัวตอกิโลกรัม และเล็กสุด 150 ตัวตอกิโลกรัม แตสวนใหญจับกุงจําหนายขนาด 100 ตัวตอกิโลกรัม ในสวน

ของจังหวัดจันทบุรี จับกุงจําหนายขนาดโตสุด 30 ตัวตอกิโลกรัม ขนาดเล็กสุด 80 ตัวตอกิโลกรัม แตสวนใหญ

จําหนายกุงขนาด 60 ตัวตอกิโลกรัม ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี จับกุงจําหนายขนาดโตสุด 30 ตัวตอ

กิโลกรัม และขนาดเล็กสุด 70 ตัวตอกิโลกรัม ซึ่งสวนใหญนิยมจับกุงจําหนายขนาด 70 ตัวตอกิโลกรัม       

(ตารางที่ 3.11) ปจจุบันมีการพัฒนาลูกพันธุกุงสายพันธุโตเร็ว ซึ่งตองมีการจัดการบอเลี้ยงท่ีดี ตองสะอาด    

การปลอยลูกพันธุเลี้ยงในอัตราหนาแนน ตองใหออกซิเจนมากและตลอดเวลา เนื่องจากกุงจะตายงาย 

เกษตรกรบางรายเลี้ยงลูกกุงสายพันธุโตเร็วท่ีมีการอนุบาลแลว หรือลูกพันธุ Super PL ท่ีมีขนาดโตกวาลูกพันธุ

ที่เกษตรกรใชโดยทั่วไป จะลดระยะเวลาการเลี้ยง โดยเลี้ยงประมาณ 45-60 วัน สามารถจับจําหนายไดขนาด

ประมาณ 90 ตัวตอกิโลกรัม เลี้ยงประมาณ 80-90 วัน สามารถใหผลผลิตขนาดประมาณ 30 ตัวตอกิโลกรัม 

ระยะเวลาการเลี้ยงยังขึ้นอยูกับขนาดลูกพันธุที่เลี้ยง เชน ปลอยลูกพันธุขนาด P14 ใชระยะเวลาการเลี้ยง

ประมาณ 90 วัน จับจําหนายไดประมาณ 60-80 ตัวตอกิโลกรัม 

 

ตารางที่ 3.11 ระยะเวลาการเลี้ยง จํานวนรอบการเลี้ยง และผลผลิตกุงขาวแวนนาไม 

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

ระยะเวลาการเลี้ยง 

(วัน/รอบการเลี้ยง) 

- ต่ําสุด 60 60 50 50 

- สูงสุด 90 120 130 130 

- ฐานนิยม 90 90 90 90 

จํานวนรอบการเลี้ยง 

(รอบตอป) 

- ต่ําสุด 2 1 2 1 

- สูงสุด 3 3 3 3 

- ฐานนิยม 3 2 2 2 

- เฉลี่ย 2.80 2.13 2.43 2.46 

ผลผลติกุงขาว 

 (กิโลกรัมตอไร) 

- ต่ําสุด 50 1,000 800 20 

- สูงสุด  2,000 4,000 4,000 4,000 

- ฐานนิยม 300 2,000 1,500 2,000 

- เฉลี่ย 411 2,118.33 1,713.33 1,414.22 

ขนาดกุงท่ีเกษตรกรจาํหนาย 

(ตัว/กก.) 

- ต่ําสุด  50 30 30 30 

- สูงสุด  150 80 70 150 

- ฐานนิยม  100 60 70 60 

ที่มา: จากการศึกษา  
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  การศึกษาการข้ึนทะเบียนฟารมและการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมของเกษตรกรกลุม

ตัวอยาง พบวา ยังมีเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกรอยละ 13.3 ที่ไมไดขึ้นทะเบียนฟารม ในสวนของจังหวัด

จันทบุรีและสุราษฎรธานี เกษตรกรกลุมตัวอยางทุกรายขึ้นทะเบียนฟารมเรียบรอยแลว ในสวนของการไดรับ

การรับรองมาตรฐาน พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับการรับรองมาตรฐาน Good Agricultural 

Practices: GAP รอยละ 46.7 ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน รอยละ 53.3 ในสวนของจังหวัดจันทบุรีและ         

สุราษฎรธานี เกษตรกรทุกรายไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP รอยละ 81.00 และมาตรฐานอื่นๆ ไดแก CoC รอยละ 3.3 มกษ. รอยละ 10.0 และ BAP        

รอยละ 10.0 ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP รอยละ 96.6 และมาตรฐาน มกษ. 

รอยละ 3.3 (ตารางที่ 3.12) ซึ่งมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 7401-2522 เปนการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล สวนมาตรฐาน Code of Conduct: CoC เปนการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

สําหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืนตลอดสายการผลิตจากฟารมถึงโรงงาน และมาตรฐาน   

Best Aquaculture Practices: BAP เปนมาตรฐานผูผลิตสินคาสัตวน้ํา ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟกอนุบาล 

ฟารม และโรงงานแปรรูป ตองดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใสใจกับความ

ปลอดภัยของสินคาอาหาร โดยตองสามารถตรวจสอบยอนกลับสินคาได เปนมาตรฐานสงออกกุงไป

สหรัฐอเมริกา โดยประเด็นดานการตลาดมีผลตอการขอรับรองมาตรฐานของเกษตรกร เนื่องจากกุงที่จําหนาย

ในพ้ืนท่ีจะมีราคาไมแตกตางกันระหวางที่ไดมาตรฐาน GAP และไม GAP เกษตรกรจึงยังไมใหความสําคัญใน

การตอ GAP ที่หมดอายุ ในขณะที่เกษตรกรที่ผลิตกุงเพ่ือการสงออก อยางนอยตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

ในสวนของเกษตรกรรายใหญที่มีผลผลิตจํานวนมาก มีการจัดการฟารมที่ดี ระบบปดไดมาตรฐาน มีการทํา

สัญญาซื้อขายกุงกับบริษัทผูสงออกหรือหองเย็น เชน สงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรับการรับรอง

มาตรฐาน BAP โดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัทมาติดตามตรวจสอบฟารมอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบผลผลิต

กอนการจับจําหนาย เพ่ือใหตรงตามความตองการของตลาดดวย  

 

ตารางที่ 3.12 การขึ้นทะเบียนฟารมและการไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม 

รายการ 
ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 
จันทบุร ี
(N=30) 

สุราษฎรฯ 
(N=30) 

รวม 
(N=90) 

การขึ้นทะเบียนฟารม 
(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- ขึ้นทะเบียน 86.7 100 100 95.6 
- ไมไดขึ้นทะเบียน 13.3 0 0 4.4 

รวม 100 100 100 100 
การไดรบัการรับรอง

มาตรฐานฟารม 
(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

- ไมไดรบัการรับรอง 53.3 0 0 17.8 
- GAP 46.7 67.7 83.3 65.6 
- CoC 0 3.3 0 1.1 
- มกษ. 0 6.7 3.3 3.3 
- BAP 0 10.0 0 3.3 
- GAP และอื่นๆ 0 13.3 13.3 8.9 

รวม 100 100 100 100 
ที่มา: จากการศึกษา  
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  การศึกษาการจําหนายกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

รอยละ 80.0 จําหนายกุงใหแกแพกุงทั่วไปในพ้ืนที่ มีเพียงรอยละ 3.3 ท่ีจําหนายใหหองเย็น เกษตรกรใน

จังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญเปนรายยอย จําหนายผลผลิตใหแพในพื้นที่ซึ่งมีอยูจํานวนมาก โดยแพจะนําผลผลิต

กระจายไปจําหนายภายในประเทศ ในสวนของจังหวัดจันทบุรี สวนใหญจําหนายกุงใหแกหองเย็นโดยตรง เชน 

เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอทาใหม จําหนายใหหองเย็นซึ่งอยูในพ้ืนที่อําเภอเมือง สวนเกษตรกรในอําเภอนายายอาม 

จําหนายใหหองเย็นในพื้นที่ ซึ่งมีประมาณ 2 โรง เปนตน และรอยละ 30 จําหนายใหแกพอคาหรือตัวแทน    

รับซื้อ รอยละ 30 จําหนายใหแกแพกุง รอยละ 16.7 จําหนายใหทั้งหองเย็นและพอคา รอยละ 16.7 สวนที่เหลือ 

จําหนายใหท้ังหองเย็นและแพ หรือทั้งแพและพอคา โดยจําหนายใหผูรับซื้อหลายราย ในสวนของจังหวัด        

สุราษฎรธานี เกษตรกรสวนใหญจําหนายใหทั้งหองเย็นและแพ รอยละ 43.3 ซึ่งเปนเกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยง  

และผลผลิตกุงจํานวนมาก รองลงมาคือจําหนายใหหองเย็นโดยตรงเพียงอยางเดียว รอยละ 36.7 จําหนาย     

ใหแพกุง รอยละ 10.0 ที่เหลือเปนจําหนายใหทั้งหองเย็นและพอคา หรือท้ังแพและพอคา (ตารางที่ 13.13)            

โดยผูประกอบการแพบางราย เปนลูกไลหองเย็น เปนตัวแทนรับซื้อผลผลิตสงใหหองเย็น เกษตรกรที่มีผลผลิต

จํานวนมาก ผูรับซื้อจะมาซื้อผลผลิตเองที่ฟารม โดยมีการตกลงซื้อ-ขาย วางเงินมัดจํา และจายเงินสวนที่เหลือ

ในวันจับกุง และขนสงไปยังผูประกอบการสงออกที่มหาชัย กุงที่ไมไดขนาดตามที่ตองการหรือตกไซดหองเย็น

จะไมรับซื้อ ปจจุบันเริ่มมีการสงออกกุงสดไปยังประเทศจีน โดยสงทางเครื่องบินที่เกาะสมุย ทั้งน้ี การจําหนายกุง 

ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document: MD) และตองแสดงใบ FMD เพ่ือเปรียบเทียบ 

ปริมาณผลผลิตกุงดวย  

 

ตารางที่ 3.13 การจําหนายกุงขาวแวนนาไม 

รายการ 

(รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

- หองเย็น 3.3 30.0 36.7 23.3 

- แพกุง 80.0 16.7 10.0 35.6 

- พอคา/ตัวแทน 13.3 30.0 0 14.4 

- หองเย็นและแพ 0 3.3 43.3 15.6 

- แพและพอคา 3.3 3.3 3.3 3.3 

- หองเย็นและพอคา 0 16.7 6.7 7.8 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศึกษา  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

4.1 ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและโรคในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ใชแนวคิดตามตามราง

เมตริกของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย โดยกําหนดโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยเปน  

5 ระดับ คาคะแนนระหวาง 1-5 จากนอยไปมาก ไดแก มีโอกาสเกิดนอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก 

และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 5 ระดับ คาคะแนนระหวาง 1-5 จากนอยไปมาก ไดแก แทบไมมี

ผลกระทบ ผลกระทบเล็กนอย ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบรายแรง และผลกระทบขั้นวิกฤติ ซึ่งพิจารณา

จากสถานการณการเกิดภัยพิบัติในชวง 10 ป ที่ผานมา (2552-2561) โดยผลคูณระหวางคาคะแนนของโอกาส

ในการเกิดภัยและคะแนนของระดับความรุนแรงจากการเกิดภัย จําแนกเปนระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้   

- ความเสี่ยงระดับ 1 ผลคะแนนระหวาง 1-3 หมายถึง ความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรง 

และสงผลกระทบนอย 

  - ความเสี่ยงระดับ 2 ผลคะแนนระหวาง 4-9 หมายถึง ความเสี่ยงและความรุนแรงไมมาก 

อาจสงผลกระทบพอประมาณ 

  - ความเสี่ยงระดับ 3 ผลคะแนนระหวาง 10-16 หมายถึง ความเสี่ยงอยูในระดับรุนแรง 

         และอาจสงผลกระทบที่รุนแรง 

  - ความเสี่ยงระดับ 4 ผลคะแนนมากกวา 16 หมายถึง ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก 

         อาจมีผลกระทบที่รุนแรง  

 

 4.1.1 ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ

   ผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

พบวา ภัยธรรมชาติท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบ ประกอบดวย น้ําทวม ภัยแลง พายุ ลูกเห็บ ฝนตกหนัก         

น้ําทะเลไหลเขาและสึนามิหรือคลื่นซัดชายฝง แตสวนใหญมีผลประเมินความเสี่ยงอยูในชวงคาคะแนน 1-3   

ซึ่งเปนความเสี่ยงระดับ 1 สงผลกระทบที่ไมรุนแรงและมีผลกระทบนอย โดยไมมีภัยพิบัติที่มีคาคะแนนความ

เสี่ยงมากกวา 16 ซึ่งเปนความเสี่ยงระดับ 4 ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สูงมากและอาจมีผลกระทบที่รุนแรง มีเพียงบาง

พ้ืนที่ท่ีผลการประเมินความเสี่ยงตอภัยพิบัติธรรมชาติมีความเสี่ยงในระดับ 3 คือคาคะแนน 10-16 ซึ่งเปน

ความเสี่ยงในระดับรุนแรงและอาจสงผลกระทบที่รุนแรง ประกอบดวย ปญหาน้ําทวมในพื้นที่อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี คาคะแนน 16 รองลงมาเปนภัยพิบัติเก่ียวกับฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอไชยา น้ําทะเลไหลเขา   

ทีอํ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และภัยแลงที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คาคะแนน 12 (ตารางท่ี 4.1) 

โดยชวงระยะเวลาของการเกิดภัยพิบัติเปนไปตามชวงเวลาของฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ่งภัยพิบัติน้ําทวมเกิด

ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม สวนฝนตกหนักที่มีผลกระทบตอการเลี้ยงกุงเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-มกราคม 
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ซึ่งจะมีปญหาน้ําทะเลไหลเขา นอกจากจะเกิดในชวงฝนตกหนักที่สงผลกระทบใหน้ําทวมแลว ยังมีชวงเดือน

มีนาคม-เมษายน ที่ไดรับผลกระทบเปนครั้งคราวในบางพ้ืนที่ดวย สําหรับปญหาภัยแลงเกิดในชวงเดือน

กุมภาพันธ-พฤษภาคม (ตารางที่ 4.2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติสวนใหญจะสรางความเสียหายเปนประจําในบาง

พ้ืนที่ เชน น้ําทวมซ้ําซาก และแลงซ้ําซาก ไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับผูเลี้ยงกุงสวนใหญ  

 

ตารางที่ 4.1 ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  

       ในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561) 
ความถ่ี 

ในการเกิดภยั 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไมมี 1 เล็กนอย 2 ปานกลาง 3 รายแรง 4 วิกฤติ 5 
นอยมาก 1 แลง (พุนพิน, ขลุง,  

ทาใหม, บานโพธิ)์ 
น้ําทวม (ทาใหม) 

พายุ (ทาใหม, บางปะกง) 
ลูกเห็บ (ขลุง, ทาใหม) 
สึนามิ (พุนพิน, ไชยา) 
น้ําทะเลไหลเขา (ไชยา,  

น้ําทวม (ขลุง, 
แหลมสิงห) 

 น้ําทวม (บานโพธิ)์  น้ําทวม 
(ไชยา) 

 -  

ทาใหม) 1 2 3 4 5 
นอย 2   พายุ (พุนพิน, ขลุง) 

ฝนตกหนัก (ขลุง) 
น้ําทวม (บางปะกง) 

 ภัยแลง (ไชยา)  พายุ (ไชยา)    

2 4 6 8 10 

ปานกลาง 3 
    ฝนตกหนัก (บานโพธิ์

พุนพิน, กาญจนดิษฐ) 
     

3 6 9 12 15 

สูง 4 

   ฝนตกหนัก (ไชยา) 
น้ําทะเลไหลเขา (พุนพิน) 

แลง (บางปะกง,  

น้ําทวม 
(พุนพิน) 

 

4  8 เมืองฉะเชิงเทรา) 12  16  20 
สูงมาก 5 

 
 

         

5 10 15 20 25 
ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

ตารางที่ 4.2 ชวงเวลาที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

ชนิดภัย พ้ืนที ่
ระดับ 

ความเสีย่ง 

ชวงเวลาที่เกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

น้ําทวม พุนพิน 3 
          

/ / 

ภัยแลง บางปะกง 3 
 

/ / / / 
       

ฝนตกหนัก ไชยา 3 / 
        

/ / / 

คลื่นซัดชายฝง 

น้ําทะเลไหลเขา 
พุนพิน 3 

  
/ / 

      
/ / 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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  จากการศกึษาเกษตรกรกลุมตัวอยางเก่ียวกับประสบการณในการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561) พบวา ภัยที่เกษตรกรเคยประสบมากที่สุด ไดแก น้ําทวม 

รองลงมาคือภัยแลง ภัยในลักษณะพายุคลื่นซัดชายฝง และฝนตกหนัก โดยเกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 

47.78 เคยประสบปญหาและไดรับผลกระทบจากน้ําทวม และรอยละ 34.44 เคยประสบปญหาภัยแลง      

สวนปญหาในลักษณะพายุคลื่นซัดชายฝงหรือฝนตกหนัก มีเกษตรกรเคยไดรับผลกระทบเพียงรอยละ 8.89 

ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด (ตารางที่ 4.3) โดยจังหวัดจันทบุรีซึ่งเปนพ้ืนที่เลี้ยงกุงมากท่ีสุดในภาคกลาง 

พ้ืนที่เลี้ยงกุงในอําเภอทาใหม แหลมสิงห นายายอาม และขลุง ซึ่งเปนแหลงผลิตหลัก ไมไดรับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยแลง น้ําทวม และพายุ ปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีศักยภาพในการ

ปรับตัว (adaptive capacity) ตอผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงกุง

ใหสามารถลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ และมีการรับมือ (response) กับเหตุท่ีเผชิญใน

สถานการณฉุกเฉินเพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ ทําใหปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไมสงผลกระทบตอ

เกษตรกรผูเลี้ยงกุงมากนักในปจจุบัน 

  น้ําทวม เปนปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวนใหญประสบปญหามาก

ที่สุด ในป 2554 เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี เคยประสบปญหามากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.3             

ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดท้ังหมด โดยเกษตรกรที่เคยประสบปญหาไดรับผลกระทบในระดับรุนแรง

มากท่ีสุดถึงรอยละ 50.00 น้ําทวมสงผลใหน้ําทะเลไหลเขาทวมคันบอทําใหคันบอพัง พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

สวนใหญเปนพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเล เชน ตําบลรีเล็ด อําเภอพุนพิน ซึ่งเปนเขตรับลมมรสุม และประสบ

ปญหาน้ําทวมเปนประจํา อําเภอไชยาและกาญจนดิษฐไดรับผลกระทบไมมากนัก ในสวนของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เกษตรกรเคยประสบปญหาน้ําทวม รอยละ 53.3 และสวนใหญไดรับผลกระทบในระดับรุนแรงมาก

ที่สุดเพียงรอยละ 23.3 (ตารางที่ 4.3) เกษตรกรประสบปญหาน้ําทวมในชวงป 2554-2555 และตอเนื่องในป         

2556-2557 เกษตรกรท่ีประสบปญหาสวนใหญอยูในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก เชน ตําบลแหลมประดู อําเภอบานโพธิ์ 

ซึ่งเกิดปญหาน้ําทวมในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เปนประจํา สําหรับจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรเคยประสบ

ปญหาเพียงรอยละ 16.67 และสวนใหญไดรับผลกระทบไมมากนัก สวนใหญประสบปญหาน้ําทวมในป 2554 

และเกษตรกรที่ประสบปญหาสวนใหญเปนเกษตรกรที่เลี้ยงปลา ปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีการปรับตัวเพื่อ

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําทวม โดยหลังจากป 2554 เกษตรกรมีการปรับคันบอใหสูงขึ้น เพ่ือปองกันน้ําทวม 

และมีการปองกันการพังทลายของคันบอโดยการใชพลาสติกปูขอบบอ ทําใหคันบอมีความแข็งแรงคงทนมากข้ึน  

  ภัยแลง เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบรองจากน้ําทวม โดยมีเกษตรกร

กลุมตัวอยางรอยละ 34.44 เคยประสบปญหาและไดรับผลกระทบ สวนใหญเปนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เคยประสบปญหารอยละ 56.67 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดทั้งหมด สําหรับจังหวัด       

สุราษฎรธานีและจันทบุรี มีเกษตรกรเคยประสบปญหาภัยแลงเพียงรอยละ 26.67 และ 20.00 ตามลําดับ และ

เม่ือเกิดภัยพิบัติ สงผลกระทบในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.3) โดยภัยแลงสงผลตอความเค็มและระดับน้ําในบอ 

เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราประสบปญหาภัยแลงมาก เม่ือชวงป 2556-2558 โดยทั่วไปเกษตรกรจะประสบ

ปญหาภัยแลงประมาณเดือนมกราคม-เมษายน เปนประจํา พ้ืนที่ท่ีประสบปญหาภัยแลงจะเปนพ้ืนที่ที่ไดรับ
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ผลกระทบเปนประจํา เชน อําเภอบางปะกง ภัยแลงสงผลกระทบใหน้ําในบอกุงนอยลง และมีความเค็มมากข้ึน 

แตกุงสามารถปรับตัวได แลวแตขนาดของกุง จึงไดรับผลกระทบไมมากนัก และโดยทั่วไปฤดูแลงที่น้ํา           

ไมเพียงพอตอการปลูกพืช แตการเลี้ยงกุงยังสามารถเลี้ยงกุงได ประกอบกับปจจุบันเกษตรกรมีการปรับตัวโดย

การเก็บน้ําไวในบอพักน้ํามากข้ึน ซึ่งนอกจากจะเปนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําแลว ยังใช

เปนน้ําหมุนเวียนและสํารองไวใชในชวงฤดูแลงดวย น้ําที่เลี้ยงกุงหากไมเปนโรค เกษตรกรจะเก็บไวใชสําหรับ

การเลี้ยงครั้งตอไปได นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ที่อยูในเขตชลประทาน ชายฝงแมน้ําหรือทะเล จะมีน้ําสําหรับเลี้ยงกุง

ตลอดทั้งป นอกจากนี้ เกษตรกรลดความเสี่ยงในชวงฤดูแลงโดยการพักการเลี้ยง ซึ่งเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส 

โดยใชเปนชวงเวลาในการตากบอเพ่ือขจัดเชื้อโรคตาง ๆ และปรับปรุงบอเลี้ยงดวย  

 

ตารางที่ 4.3: การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมกลุมตัวอยางในชวง 10 ป 

      ที่ผานมา (2552-2561) 

ชนิดภัยพิบัต ิ จังหวัด 
ประสบการณทีเ่กษตรกรเคยไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เคยไดรับ เคย ไมเคย รวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

น้ําทวม สุราษฎรธาน ี 50.00 10.00 6.67 3.33 3.33    

 จันทบุร ี - - 3.33 10.00 3.33 16.67 83.33 100 

 ฉะเชิงเทรา 23.33 10.00 10.00 10.00 - 53.33 46.67 100 

 รวม 24.44 6.67 6.67 7.78 2.22 47.78 52.22 100 

ภัยแลง 

สุราษฎรธาน ี - 3.33 20.00 3.33 - 26.67 73.33 100 
จันทบุร ี - 3.33 6.67 10.00 - 20.00 80.00 100 

ฉะเชิงเทรา 6.67 16.67 30.00 3.33 - 56.67 43.33 100 
รวม 2.22 7.78 18.89 5.56 - 34.44 65.56 100 

พายุ คลื่นซัด
ชายฝง 

 

สุราษฎรธาน ี - 6.70 6.70 6.70 3.30 23.3 76.70 100 
จันทบุร ี - - 3.30 - - 3.3 96.70 100 

ฉะเชิงเทรา - - - - - - 100 100 
รวม 1.11 2.22 3.33 2.22 - 8.89 91.11 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

  พายุ คลื่นซัดชายฝง และน้ําทะเลไหลเขาพื้นที่ เปนปญหาของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงที่อยูในพ้ืนที่

ชายฝงทะเลเพียงบางพื้นที่ เกษตรกรกลุมตัวอยางที่เคยประสบปญหามากที่สุดคือจังหวัดสุราษฎรธานี          

มีเกษตรกรเคยไดรับผลกระทบ รอยละ 23.3 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดทั้งหมด โดยมีบางพ้ืนที่ที่

ไดรับผลกระทบเปนประจํา เชน ในเขตอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนเขตรับลมมรสุม ในสวนของ

จังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรเคยไดรับผลกระทบเพียงรอยละ 3.3 และจังหวัดฉะเชิงเทราไมมีเกษตรกรกลุม

ตัวอยางเคยประสบปญหาภัยพิบัติชนิดนี้ (ตารางที่ 4.3) ซึ่งปจจุบันเกษตรกรมีการปรับตัวตอปญหาภัยพิบัติ

พายุ โดยการหลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงในชวงที่มีการเกิดภัยพิบัติประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเปนชวงที่พายุเขาเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ในชวงที่มีพายุฝนฟาคะนอง เปนชวงที่

เกิดฝนตกหนัก ซึ่งสงผลกระทบตอการเลี้ยงกุง ทําใหเกิดอาการที่เรียกวากุงนอคน้ํา เกษตรกรที่เลี้ยงกุงแบบ

ผสมผสานหรือปลอยลูกพันธุความหนาแนนนอย จะไมไดรับผลกระทบมากนัก แตเกษตรกรที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 
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เชิงเดี่ยว ในอัตราหนาแนนจะประสบปญหากุงนอคน้ําเปนประจําในทุกพ้ืนที่ แตปจจุบันเกษตรกรมีวิธีการ

รับมือตอสถานการณดังกลาวโดยการตีน้ํา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ซึ่งจะชวยแกปญหากุงนอคน้ําไดโดยไมตอง

ใชปูนขาวเหมือนเมื่อกอน แตหากเครื่องตีน้ําที่ใชระบบไฟฟา เกิดกระแสไฟฟาดับ ไมสามารถตีน้ําได จะเกิดผล

กระทบตอกุงเปนอยางมาก ปจจุบันเกษตรกรบางราย จึงมีเครื่องตีน้ําสํารองแบบใชเครื่องยนตน้ํามันดีเซล    

หรือใชแกส เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว  

 

4.1.2 ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติโรคกุง 

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติโรคกุง พบวา ชนิดโรคที่เกษตรกรผูเลี้ยง

กุงขาวแวนนาไมประสบ ประกอบดวย โรคตัวแดงดวงขาวหรือจุดขาวหรือไวรัสดวงขาว โรคตายดวนหรือ EMS 

โรคทอราซินโดรมหรือโรคทีเอสหรือไวรัสทอรา โรคแคระแกร็นหรือโรค IHNNV โรคกลามเนื้อขาวขุนหรือโรค 

IMNV โรคหัวเหลือง และอาการข้ีขาว และเกษตรกรบางรายในพ้ืนที่ไชยาพบอาการเก่ียวกับกุงลอกคราบแลวมี

ลักษณะหัวบวม ซึ่งจากการศึกษา พบวา ชนิดโรคที่มีผลการประเมินความเสี่ยงท่ีคาคะแนนมากกวา 16     

เปนความเสี่ยงระดับ 4 ที่มีความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก อาจมีผลกระทบที่รุนแรง ไดแก โรคตัวแดงดวงขาว 

ตายดวน ไวรัสทอรา แคระแกร็น และอาการข้ีขาว โดยพบท้ังในพ้ืนที่เลี้ยงแบบความเค็มและความเค็มต่ําหรือ

น้ํากรอย นอกจากนี้ ยังมีโรคกลามเนื้อขาวขุน ท่ีมีผลประเมินความเสี่ยงในระดับ 3 ผลคะแนนระหวาง 10-16 

ซึ่งเปนความเสี่ยงที่อยูในระดับรุนแรงและอาจสงผลกระทบที่รุนแรง สวนโรคหัวเหลือง ผลการประเมินอยูใน

ระดับความเสี่ยงไมรุนแรง (ตารางที่ 4.4)  

โดยชวงระยะเวลาของการเกิดภัยพิบัติโรค เกษตรกรประสบปญหาตลอดทั้งป แตความ

รุนแรงแตละชวงเวลามีความแตกตางกัน ตัวอยางพ้ืนที่ที่พบโรคและอาการ จากผลการประเมินความเสี่ยงอยูใน

ระดับ 3-4 สวนใหญมีความรุนแรงในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุงเชิงเดี่ยว เลี้ยงหนาแนนในระบบความเค็ม และสวน

ใหญเปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส โดยโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนท่ีอําเภอพุนพินและอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร

ธานี พบไดตลอดท้ังป แตพบมากในชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม สวนพ้ืนท่ีอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี    

สวนใหญพบในชวงเดือนกันยายน-มกราคม โรคตายดวนในอําเภอพุนพินและอําเภอไชยา และโรคไวรัสทอรา  

ในอําเภอพุนพิน พบไดตลอดทั้งป  โรคกลามเนื้อขาวขุนในพื้นท่ีอําเภอไชยา สวนใหญพบในชวงเดือน         

มีนาคม-เมษายน สวนอาการข้ีขาวในพ้ืนที่อําเภอพุนพินพบมากในชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และอําเภอ    

ไชยาพบมากชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม (ตารางที่ 4.5)  
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ตารางที่ 4.4 ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติโรคในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ในชวง 10 ป 

                 ที่ผานมา (2552-2561) 

ความถ่ี 
ในการเกิด

ภัย 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
แทบไมมี 1 เล็กนอย 2 ปานกลาง 3 รายแรง 4 วิกฤติ 5 

นอยมาก 
1 

หัวเหลือง (ไชยา, ทาใหม, 
ขลุง, บางปะกง, เมือง

ฉะเชิงเทรา) 
กลามเนื้อขาวขุน (ขลุง) 

ทอรา (ไชยา) 
แคระแกรน (ไชยา) 
ขี้ขาว (บานโพธิ)์ 

กลามเนื้อขาวขุน  
(บางปะกง) 

หัวเหลือง (พุนพิน) - 

ทอรา (ขลุง) 1  2  3  4  5 
นอย 
2 

          
2 4 6 8 10 

ปานกลาง 
3 

  กลามเนื้อขาวขุน 
(พุนพิน) 

EMS (แหลมสิงห, 
ขลุง) 

ลอกคราบหัวบวม 
(ไชยา) 

กลามเนื้อขาวขุน 
(ทาใหม) 

ตัวแดง (บางปะกง) 

 

 3  6 ทอรา (ทาใหม) 9  12  15 
สูง  
4 

  ข้ีขาว (ขลุง)  กลามเนื้อขาวขุน 
(ไชยา) 

 ขี้ขาว (พุนพิน) 
แคระแกรน 
(พุนพิน) 

EMS (บางปะกง) 

 ทอรา (พุนพิน) 
EMS (ไชยา) 

 

4 8 12 16 20 

สูงมาก  
5 

 
 

 ขี้ขาว 
 (ไชยา, ทาใหม) 

แคระแกรน (ทาใหม) 
ขี้ขาว (บางปะกง) 

ตัวแดง (ทาใหม,ขลุง 
แหลมสิงห, ไชยา, 

กาญจนดิษฐ) 
EMS (พุนพิน, 

 5  10  15  20 ทาใหม) 25 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.5 ชวงเวลาที่เกิดภัยพิบัติโรคตอการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

ชนิดโรค 
/อาการ 

พ้ืนที่อําเภอ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ชวงเวลาที่เกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

EMS 
พุนพิน 4 / / / / / / / / / / / / 
ไชยา 4 / / / / / / / / / / / / 

ตัวแดง 
ดวงขาว 

พุนพิน 4 // / / / / / / / / / // // 
ไชยา 4 / / / / / / / / / / / / 
ขลุง 4 /        / / / / 

ขี้ขาว 
พุนพิน 3 // / / / / / / / / / // // 
ไชยา 3 / / / // // / / / / / / / 

ทอรา พุนพิน 4 / / / / / / / / / / / / 
เน้ือขาวขุน ไชยา 3   / /         
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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จากการศกึษาเกษตรกรกลุมตัวอยางเก่ียวกับประสบการณในการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

โรคกุงในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561) พบวา โรคที่เกษตรกรกลุมตัวอยางเคยประสบปญหามากที่สุดคือ

โรคตายดวนหรือ EMS โดยมีเกษตรกรกลุมตัวอยางเคยประสบปญหา รอยละ 81.11 ของเกษตรกรกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ซึ่งมีเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบในระดับรุนแรงมากที่สุด รอยละ 28.89 และระดับมาก รอยละ 

26.67 เปนโรคที่พบมากท่ีสุดและรุนแรงที่สุดในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 จังหวัด รองลงมาเปนโรคตัวแดงดวงขาว 

เกษตรกรเคยประสบปญหา รอยละ 76.67 สวนใหญมีผลกระทบในระดับรุนแรงมาก รอยละ 27.78          

และผลกระทบในระดับรุนแรงมากท่ีสุด รอยละ 23.33 สําหรับโรคหัวเหลือง สวนใหญพบในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการเลี้ยงแบบผสมผสาน ในระบบความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย โดยมีเกษตรกรกลุมตัวอยาง      

ในจังหวัดฉะเชิงเทราเคยประสบปญหาโรคหัวเหลือง รอยละ 40 แตสวนใหญไดรับผลกระทบรุนแรงในระดับ

ปานกลาง ในสวนของอาการข้ีขาว พบมากพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด มีเกษตรกรรอยละ 86.67 เคยประสบปญหา      

ขี้ขาว แตสวนใหญไดรับผลกระทบรุนแรงในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6 การประสบภัยพิบัติโรคของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมกลุมตัวอยาง ในชวง 10 ป 

                 ที่ผานมา (2552-2561) 

ชนิดโรค/อาการ พ้ืนที่ ประสบการณของเกษตรกรทีเ่คยไดรับผลกระทบจากโรคกุง (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

  
ระดับความรุนแรงท่ีเคยไดรับ เคย ไมเคย รวม 

  
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

EMS 

สุราษฎรธาน ี 30.00 23.30 20.00 6.70 3.30 83.30 16.70 100 

จันทบุร ี 33.30 33.30 13.3 3.30 3.30 86.70 13.30 100 

ฉะเชิงเทรา 23.30 23.30 26.7 - - 73.30 26.70 100 

รวม 28.89 26.67 20.00 3.33 2.22 81.11 18.89 100 

ตัวแดงดวงขาว 

สุราษฎรธาน ี 30.00 26.70 13.30 10.00 3.30 83.30 16.70 100 

จันทบุร ี 36.70 26.70 - 10.00 6.70 80.00 20.00 100 

ฉะเชิงเทรา 3.30 30.00 33.3 - - 66.70 33.30 100 

รวม 23.33 27.78 15.56 6.67 3.33 76.67 23.33 100 

ขี้ขาว 

สุราษฎรธาน ี 20.0 13.30 46.70 13. 0 - 93.30 6.70 100 

จันทบุร ี 16.70 16.70 40.00 6.70 3.30 83.30 16.70 100 

ฉะเชิงเทรา 6.70 26.70 46.70 3.30 - 83.30 16.70 100 

รวม 14.44 18.89 44.44 7.78 1.11 86.67 13.33 100 

หัวเหลือง 

สุราษฎรธาน ี - - - 6.70 - 6.70 93.30 100 

จันทบุร ี - 3.30 10.00 - - 13.30 86.70 100 

ฉะเชิงเทรา 6.70 10.0 16.70 6.70 - 40.00 60.00 100 

รวม 2.22 4.44 8.89 4.44 - 20.00 80.00 100 

ที่มา: จากการศกึษา  
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การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม มีความเปราะบาง (vulnerability) ตอการเกิดโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และมีพาหะนําเชื้อไดงาย ท้ังทางน้ํา ทางบก และทาง

อากาศ ที่ผานมารัฐบาลยังไมมีการใหความชวยเหลือในกรณีของการเกิดโรค ประกอบกับการประกาศเปนเขต

ภัยพิบัติโรคระบาดจะตองมีระยะทางรัศมี 5 กิโลเมตร และการประกาศเขตโรคระบาดจะมีผลกระทบตอ

ประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิดโรคกุงของเกษตรกรในปจจุบัน ไมไดเกิดพรอมกันในทุก   

บอเลี้ยง โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สวนใหญเกษตรกรตองกําจัดทิ้งทั้งบอ และตองฆาเชื้อทําความสะอาดบอกอน

การเลี้ยงในรอบตอไป ปจจุบันเกษตรกรจึงเนนการปองกันการเกิดโรคเปนหลัก 

โรคตายดวนหรือ EMS เปนโรคที่เกษตรกรประสบปญหาหลังจากมีการพัฒนาสายพันธุในป 2557 

เริ่มพบการเกิดโรคในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และกระจายตอไปยังภาคใต เกษตรกรประสบปญหาไดรับ       

ความเดือดรอนเปนอยางมาก เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอนายายอามประสบปญหาขาดทุนจากโรงตายดวนมาก

ในชวงป 2556-2560 บางพ้ืนที่สถานการณดีข้ึนตั้งแตชวงป 2559 เปนโรคท่ีเกิดมากชวงปลายปที่อากาศ

เปลี่ยนแปลง เกษตรกรพบการเกิดโรคจากการสังเกตกุงในยอ ซึ่งเปนอุปกรณที่เกษตรกรใชตรวจสอบกุงและ

การกินอาหารของกุง เมื่อพบตองกําจัดทิ้งทั้งบอ พบโรคไดตั้งแตชวงการเลี้ยงเพียง 10 กวาวัน ในจังหวัด

จันทบุรีพบมากในชวงการเลี้ยง 30-45 วันแรก กุงมีขนาดเล็ก ยังไมแข็งแรง จึงติดโรคไดงาย รวมถึง กุงที่มีการ

เลี้ยงในอัตราหนาแนน โตเร็ว เกิดโรคงาย ในพื้นที่เลี้ยงนอย ไมหนาแนน จึงไมประสบปญหามากนัก โรคตายดวน 

ไมไดเกิดกับเกษตรกรทั่วไปทุกป และปจจุบันสามารถปองกันไดในระดับหนึ่ง โดยมีการระบาดนอยลง          

แตหลังจากเกิดโรคมากในป 2557 เกษตรกรลดพื้นที่การเลี้ยงในแตละรอบใหนอยลงเพ่ือลดความเสี่ยง  

โรคตัวแดงดวงขาวหรือจุดขาว เปนโรคที่มีผลกระทบตอเกษตรกรมากที่สุด เกิดไดทุกชวงเวลา    

ทั้งในพ้ืนที่เลี้ยงแบบความเค็มและความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย แตพบมากในพื้นที่เลี้ยงหนาแนในพื้นที่จังหวัด     

สุราษฎรธานีและจันทบุรี เชื้อโรคมากับอากาศและพาหะตาง ๆ เชน นก ปู ชวงอากาศเปลี่ยนคาบเกี่ยวระหวาง

ฤดูหนาวกับฤดูรอน ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เริ่มพบโรคไดตั้งแตกุงยังมีขนาดเล็กถึงกุงโต สวนใหญ

พบในชวง 45 วันแรกของการเลี้ยง เมื่อพบโรคในชวงที่กุงยังเล็กไมสามารถจําหนายได เกษตรกรจะกําจัดทิ้ง  

ทั้งบอ หากพบในชวงจําหนายไดแลว เกษตรกรจะรีบจับกุงจําหนายทันทีในวันถัดไป หรือภายใน 2-3 วัน    

เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายรุนแรง แตสงผลใหราคาต่ํา เกษตรกรที่พบโรคในบอขนาดเล็ก สามารถจับจําหนาย     

ไดเร็ว แตบอขนาดใหญและเลี้ยงหนาแนนมีความเสี่ยงสูง หากขาดแคลนแรงงานและไมสามารถจับกุงไดทัน     

โรคจะลามไปอยางรวดเร็ว การสูบน้ําเขาบอโดยตรง โดยไมมีการพักน้ํา มีความเสี่ยงตอการเปนโรคตัวแดงสูง  

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และสุราษฎรธานีประสบปญหานี้มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2561 เกษตรกร     

ในจังหวัดสุราษฎรธานีประสบปญหามาก แตปจจุบันสถานการณเริ่มดีข้ึน  

  อาการขี้ขาว เกษตรกรเริ่มประสบปญหาตั้งแตชวงประมาณป 2551 และประสบปญหามาก

ในชวงป 2560-2561 ในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 จังหวัด เกษตรกรใชวิธีสังเกตกุงจากในยอ กุงมีการถายมูลเปนเสน

ยาวสีขาว ถาเปนจํานวนมาก จะลอยใหเห็นในบอ เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราพบการเกิดโรคตั้งแตการเลี้ยง

ในชวง 10 กวาวัน ถึง 2 เดือนข้ึนไป กุงกินอาหารนอยลง มีอาหารตกคางในบอ เกษตรกรจะหยุดใหอาหาร 

และใหยารักษาประมาณ 7 วัน อาการกุงจะดีขึ้น ผลกระทบจะไมรุนแรงถึงกับเสียหายทั้งบอ แตหากเลี้ยงตอไป
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จะตองเสียคาใชจายมากข้ึน ทั้งอาหาร พลังงาน แตกุงจะไมโต หรือโตชา เปนอาการที่ทําใหกุงแคระแกร็น

เนื่องจากเลี้ยงไมโต ทําใหประสบปญหาขาดทุน เมื่อกุงอาการดีข้ึน หยุดการใหยา และตีน้ําใหออกซิเจน กุงจะ

กินอาหารมากขึ้น สําหรับอาการขี้ขาว เกษตรกรเขาใจวาสาเหตุหลักเกิดจากอาหาร เชน มีโปรตีนนอยเกินไป 

ระบบการใหอาหารไมดี พ้ืนบอไมสะอาด ซึ่งเปนเรื่องของการจัดการฟารม ที่สงผลตอระบบอาหารและลําไส

ของกุง หากเกิดอาการขี้ขาวตอนกุงยังเล็กไมสามารถจําหนายได กุงเลี้ยงไมโต ทําใหขาดทุน แตหากเกิดอาการ

ขี้ขาวตอนกุงโตจําหนายไดแลว เกษตรกรจะไดรับผลกระทบนอยลง  

  นอกจากนี้ มีภัยพิบัติโรคกุงชนิดอ่ืน ๆ ที่เกษตรกรประสบ ไดแก โรคหัวเหลือง เปนโรคท่ีพบ

มากในพื้นที่เลี้ยงความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย โดยเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดฉะเชิงเทราเคยประสบปญหา

โรคนี้รอยละ 40 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดท้ังหมด และสงผลกระทบรุนแรงในระดับปานกลาง   

สวนใหญจะพบโรคในชวงที่กุงมีขนาดโตสามารถจําหนายไดแลว เกษตรกรตองจับกุงจําหนาย เนื่องจากเปนโรค

ที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพรกระจายไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหกุงตายไดอยางรวดเร็ว ในสวนของโรค

กลามเนื้อขาวขุนหรือ IMNV เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วเชนกัน 

เกษตรกรจะสังเกตพบโรคไดจากกุงในยอ และมีกุงตัวสีขาวเกาะอยูตามขางคันบอ ตัวจะขาวขุน เปลือกนิ่ม 

หากเกษตรกรพบโรคจะกําจัดทิ้ง ดูดเลนทําความสะอาดบอใหม จึงจะเลี้ยงในรอบตอไป โดยโรคนี้เกษตรกรที่

อยูในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเลี้ยงกุงขาวผสมผสานกับกุงกามกราม ประสบปญหาโรคกลามเนื้อขาวขุนในกุง

กามกรามดวย นอกจากนี้ ยังมีโรคแคระแกร็น หรือ IHHNV ซึ่งเปนโรคที่เกษตรกรพบไมมากนัก แตหากเกิด

ปญหาภัยพิบัติโรคชนิดนี้ ตองกําจัดทิ้งทั้งบอเชนเดียวกับโรคตัวแดงดวงขาว โดยเกษตรกรจะสังเกตลักษณะกุง

หลังจากปลอยลงบอเลี้ยงประมาณ 10 วัน กุงจะไมโต โดยทั่วไปเกษตรกรจะซื้อลูกพันธุจากฟารมเพาะเลี้ยงที่

ไดรับการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองลูกพันธุปลอดโรค ซึ่งมีการตรวจสอบตามหลักวิชาการที่ไดมาตรฐาน 

แตยังมีเกษตรกรบางรายที่ไมไดขึ้นทะเบียน เลี้ยงกุงจําหนายใหแพในพื้นที่ และมีการนํากุงท่ีไมมีใบรับรองมาเลี้ยง 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสบปญหากุงแคระแกร็นใหความเห็นวา ลูกพันธุที่ซื้อมาอาจจะมาจากพอแมพันธุที่ไมด ี

หรือโรคตดิมากับลูกพันธุ  

  ทั้งนี้  การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมอยูในน้ําไมสามารถมองเห็น การตรวจสอบทําไดยาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความเปราะบางและความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง จึงตองใชลูกพันธุปลอดโรคที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการฟารมท่ีดี อาหาร บอเลี้ยงตองสะอาด มีการฆาเชื้อและปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ปองกันพาหะนําโรค มีวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงชวงการเลี้ยงที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

โรค ตองมีการเฝาระวังดูแลบอเลี้ยงเปนอยางดี ซึ่งจะชวยปองกันปญหาภัยพิบัติในการเลี้ยงกุง โดยทั่วไป

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงขาว อยูในชวงประมาณเดือนพฤษภาคม-กันยายน เปนชวงที่เกษตรกร     

ใหความเห็นวาสามารถเลี้ยงไดดี เกิดโรคนอย แตชวงหลังจากเดือนตุลาคม-เมษายน จะมีความเสี่ยงตอโรคสูง 

และเปนชวงสภาพอากาศเปลี่ยนจากหนาวไปรอน โรคมีการแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว และชวงเดือน  

ตุลาคม-มกราคม เปนชวงที่มีฝนตกมาก เกิดโรคกุงไดมาก สภาพอากาศในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน สวนใหญกุง

จะเกิดโรคในระยะประมาณ 1 เดือนหลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง กุงยังมีขนาดเล็ก ไมสามารถจําหนายได 

จึงตองทําลายท้ิงทั้งบอ การนํากุงตัวเล็กมาทํากุงแหงในปจจุบัน ไมคุมคากับตนทุน เกษตรกรจึงนิยมกําจัดทิ้ง  
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ทั้งบอ และตองทําความสะอาดบอ ฆาเชื้อ จึงจะสามารถเลี้ยงในรอบตอไป สวนการพบโรคในชวงที่กุงโตแลว 

เกษตรกรตองรีบจับกุงจําหนาย เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค ซึ่งจะทําความเสียหายตอกุงในวงกวาง 

โดยทั่วไปเมื่อเกษตรกรพบวากุงเปนโรค จะรีบดําเนินการติดตอผูรับซื้อและขอเอกสารประกอบการจําหนายกุง 

และจับกุงจําหนายในวันถัดไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจําหนายกุงใหหองเย็น ตองมีเอกสารประกอบการ

จําหนายกุงใหพรอมจึงไดรับการจายเงินคากุงท้ังหมด สถานการณท่ีผานมา การเกิดโรคกุงในแตละปแตกตางกัน 

ความรุนแรงตางกัน ในพ้ืนท่ีเลี้ยงระบบความเค็ม เลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยว หนาแนน มีโอกาสในการแพรกระจาย

ของโรคในบอเลี้ยงไดงาย และชวงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายป มีความเสี่ยงตอโรคสูง เชน โรคตัวแดงดวงขาว 

สวนในพื้นที่เลี้ยงระบบความเค็มต่ํา มีการเลี้ยงผสมผสานกับกุงกามกราม ชวงอากาศรอนหรือปลายฝน        

ตนหนาว มีโอกาสเกิดโรคหัวเหลืองไดมาก บางปแมจะไมมีโรค แตอากาศไมดี ก็สงผลใหผลผลิตกุงนอยลง 

อุณหภูมิและสภาพอากาศจึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาพแวดลอมในการเลี้ยงกุง ปริมาณ

ออกซิเจน และความตองการอาหารของกุง และแมวาเกษตรกรสวนใหญจะมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ  

ในการเลี้ยงกุงเปนอยางดี แตยังมีเกษตรกรบางสวนที่ไมรูเก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง อาการใหม ๆ ที่เกษตรกรไมเคยประสบ เชน กุงลอกคราบแลวมีอาการหัวบวม หรือกุงเปลี่ยนสีแตไมรู

สาเหตุวาเปนโรคชนิดใด เนื่องจากใชวิธีการสังเกตดวยตาเปลา และโรคบางชนิดมีอาการคลายกัน เปนตน 

 

4.2 คาใชจายในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมสําหรับประมาณการวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกัน 

4.2.1 คาใชจายจําแนกตามชวงระยะเวลาการเล้ียงกุงขาวแวนนาไมสําหรับประมาณการวงเงิน 

เอาประกัน 

ตนทุนการผลิต เปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาจํานวนวงเงินเอาประกันและการชดเชยความ

เสียหายจากการทําประกันภัย โดยตนทุนการผลิตกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกรมีความแตกตางกันและ        

ไมแนนอน ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ อาทิ รูปแบบการทําฟารมและบอเลี้ยง ประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ 

อัตราการปลอยลูกพันธุ ขนาดลูกพันธุ การเจริญเติบโตของลูกพันธุ การเกิดโรค และระยะเวลาในการเลี้ยง 

เปนตน โดยตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจากการระดมความคิดเห็นกลุมยอยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้  

 

  1) คาใชจายกอนการเล้ียง 

   ตนทุนการเลี้ยงกุง กอนท่ีจะมีการปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง เริ่มจากตนทุนในการ

จัดตั้งฟารม การขุดบอ ทําโรงเรือนที่เก็บอาหารและวัสดุอุปกรณ ที่พักคนงาน รวมถึงกลองวงจรปด เปนตน   

ซึ่งมีการลงทุนสูง แตทรัพยสินตาง ๆ เหลานี้ ผูเลี้ยงกุงในประเทศไทยไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเหมือนเกษตรกรในบางประเทศ ที่มีพายุพัดพาอาคารเสียหาย ดังนั้น ทรัพยสินท่ีมีโอกาสในการไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะเปนสวนของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องยนต

และชุดมอเตอรไฟฟาที่ใชในการสูบน้ําและตีน้ําในกรณถีูกน้ําทวม แตจากสถานการณท่ีผาน โดยทั่วไปเกษตรกร

ไมไดรับผลกระทบ มีเพียงเหตุการณภัยพิบัติน้ําทวมใหญในป 2554 ที่เกษตรกรบางรายไดรับความเสียหาย 

โดยทั่วไปคาใชจายกอนการเลี้ยงกุง ประกอบดวย คาเชาที่ดิน ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยทั่วไป  



93 

อยูในอัตรา 5,000 บาทตอไรตอป หากมีการเลี้ยง 2 รอบตอป เทากับ 2,500 บาทตอไรตอรอบการเลี้ยง       

สวนใหญเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีที่ดินเปนของตนเอง บางรายมีท้ังโฉนดและเชาเพิ่ม บางรายมีที่ดินสําหรับ        

ทําเกษตรปลูกพืช แตเชาพื้นที่บอเพ่ือเลี้ยงกุง ซึ่งจากขอมูลในบทที่ 3 เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเชา

ที่ดินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.0 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด สุราษฎรธานี รอยละ 10.0 และ

จันทบุรี รอยละ 6.7 แตเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีมีการใชพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากโฉนดและเชาถึงรอยละ 40.0 

เชน ท่ีดินโครงการพระราชดําริ สปก. และ ภ.บ.ท. 5 จากขอมูลในบทที่ 3 ลักษณะการทําฟารมของเกษตรกร

ในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญ รอยละ 96.7 เปนบอดิน ไมมีการใชพลาสติก PE และมีเพียงบางรายที่ใชเชือก

ก้ันนก ตนทุนกอนการเลี้ยงสวนใหญจึงเปนคาเชาที่ดิน และเครื่องยนตที่ใชในการสูบน้ําและตีน้ํา ซึ่งมีทั้ง

เครื่องยนตที่ใชน้ํามัน และมอเตอรที่ใชไฟฟา สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา ผสมผสานกับกุงกามกราม 

จํานวนอุปกรณตีน้ําสําหรับการใหออกซิเจนไมมากนัก แตกตางกันไปตามอัตราความหนาแนนของการเลี้ยง

และสภาพแวดลอมภายในบอเลี้ยง 

   ในสวนของจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานี มีเกษตรกรสวนนอยที่ใชพ้ืนที่เชาเพียง

อยางเดียวในการทําฟารมกุง และมีการเลี้ยงแบบพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปน

ฟารมขนาดใหญ ระบบปด จากขอมูลในบทที่ 3 มีเกษตรกรมากกวารอยละ 50.0 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางใน

จังหวัด ที่ใชพลาสติก PE ในกรณีใชพลาสติก PE เฉพาะขอบบอประมาณ 15,000 บาทตอไร และพลาสติก PE 

ตลอดทั้งขอบบอและพื้นบอ ประมาณ 140,000 บาทตอไร และใชเชือกกั้นนก ประมาณ 3,000 บาทตอไร     

ในสวนของพลาสติก PE เกษตรกรที่มีพ้ืนที่นอยในจังหวัดจันทบุรี จะใชพลาสติก PE ตลอดทั้งพ้ืนบอและขอบบอ 

เนื่องจากมีการเลี้ยงหนาแนน จากขอมูลในบทที่ 3 เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญมีพื้นที่ 1-10 ไร    

ปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 202,857 ตัวตอไร จึงตองใชพลาสติก PE และใชอุปกรณตีน้ําจํานวนมาก สวนใหญใช

อุปกรณชุดมอเตอรไฟฟา 1 เครื่องตอ 1 กานตีน้ํา จํานวนใบพัดประมาณ 16-18 ใบตอกาน เกษตรกรบางราย

ใชเครื่องมอเตอร 1 เครื่อง ตอกานตีน้ํา 2 ดานซายและขวา โดยมีตนทุนประมาณ 25,000 - 30,000 บาทตอชุด 

จํานวน 2-3 ชุดตอไร เกษตรกรบางรายมีการตีน้ํามาก โดยบอขนาด 2 ไร ใชมอเตอรตีน้ําจํานวน 7 เครื่อง   

เปนตน ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนฟารมขนาดใหญ มีทั้งเครื่องยนตที่ใชสําหรับสูบน้ํา และสํารอง

ในกรณไีฟฟาดับ ประมาณ 35,000 - 40,000 บาทตอชุด (ตารางที่ 4.7) ซึ่งตองมีใหเพียงพอตอจํานวนพ้ืนที่บอ 

และชุดมอเตอรไฟฟาสําหรับตีน้ําจํานวนมากเชนเดียวกับจังหวัดจันทบุรี และทั้งฟารมขนาดกลางหรือ      

ขนาดใหญ มีการใชพลาสติก PE ตลอดทั้งบอ  

   ทั้งนี้ ตนทุนการทําฟารมกุงขาวแวนนาไม บอ อาคาร และเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ มีการลงทุนท่ีสูง และไมไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประกันภัยกุงโดยทั่วไป จึงไม

จําเปนตองประกันภัยในสวนท่ีเปนตนทุนคงท่ีและทรัพยสินตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งจะสงผลใหคาเบ้ียประกันภัยสูง 

และการประกันภัยสวนใหญจะประกันในสวนที่เปนตนทุนหมุนเวียนในชวงระยะเวลาการเลี้ยงกุงเปนหลัก 
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ตารางที่ 4.7 ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมชวงกอนปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง  

รายการคาใชจาย จํานวนเงิน 

1. คาเชาที่ดิน (บาท/ไร/ป) 5,000 

2. ชุดเครื่องยนต (บาท/เครื่อง) 35,000 - 40,000 

   - ใชน้ํามัน/แกส สําหรับสูบน้ําเขา-ออกบอ 

   - ใชตีน้ํา (ตอพวงกานตีน้ําไดหลายกาน) (ใชตีน้ําประจํา หรือสํารองชวงไฟดับ) 

 

   - อายุการใชงาน 3-5 ป  

3. ชุดอุปกรณตีน้ําดวยมอรเตอรไฟฟา (บาท/ชุด) 25,000 - 30,000 

   - แตกตางกันตามขนาดมอรเตอร 1 แขน/เครื่อง หรือ 2 แขน /เครื่อง   

   - 1 มอรเตอร/1 กานตีน้ํา ประมาณ 2-3 ชุด/ไร อายุใชงาน 3-5 ป   

   - ใบพัด 100 บาท/ใบ (6, 12, 16, 18 ใบ/กาน) เปลี่ยนทุก 1-2 ป   

   - ทุน 250-350 บาท/ทุน (5, 7, 10 ทุน/กาน) ขอตอลอย 500 บาทตออัน  

   - ทอเหล็ก 230 บาท/เสน  

4. พลาสติก PE อายุการใชงาน 3-4 ป  

   - ปูเฉพาะขอบบอ (บาท/ไร) 25,000 

   - ปูทั้งบอ (บาท/ไร) 140,000 

5. เชือกกั้นนก (บาท/ไร) 3,000 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

  2) คาใชจายในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 

   ตนทุนในชวงระยะเวลาการเลี้ยงกุง เปนตนทุนหมุนเวียน ซึ่งจากสถานการณการ

เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกรกลุมตัวอยางในบทที่ 3 สวนใหญมีพ้ืนที่บอเลี้ยงเฉลี่ย 3 ไรตอบอ เลี้ยงกุง

เชิงเดี่ยว ในอัตราการปลอยลูกพันธุเฉลี่ย 100,000 ตัวตอไร ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน สําหรับคาใชจายสวนแรก 

ที่เปนตนทุนหมุนเวียนในชวงระยะเวลาการเลี้ยง ไดแก คาใชจายในชวงการเตรียมบอ ตัวอยางฟารมที่มีการ

เลี้ยงแบบพัฒนา ไดมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา คาใชจายชวงเตรียมบอ ซึ่งมีการสูบน้ําเขาบอ 

ทําการฆาเชื้อและปรับปรุงสภาพน้ํา มีคาใชจายเก่ียวกับเวชภัณฑและสารตาง ๆ มากที่สุด เชน คลอรีน ปูนขาว 

ดางทับทิม กากชา เปนตน ประมาณ 6,500 บาทตอไร โดยทั่วไปจะมีการจางแรงงานดูแลบอตลอดเวลาตั้งแต

การเตรียมบอถึงจับกุงจําหนาย จํานวน 1 คนตอบอ เฉลี่ยคาจางแรงงานประมาณ 7,500 บาทตอคนตอเดือน 

หรือประมาณ 2,500 บาทตอไร คาวิดน้ําเขาบอประมาณ 2,000 บาทตอไร และคาตีน้ําประมาณ 1,800 บาท

ตอไร และหากมีการจางดูดเลน ตองเสียคาใชจายอีกประมาณ 3,500 บาทตอไร แตหากพ้ืนที่บอมาก คาดูดเลน 

เฉลี่ยจะต่ําลง ซึ่งคาใชจายในชวงเตรียมบอกอนการปลอยลูกพันธุกุง ประมาณ 16,300 บาทตอไร (ตารางที่ 4.8) 
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   สําหรับตนทุนหมุนเวียนในชวงตั้งแตการปลอยลูกพันธุกุงจนถึงการจับจําหนาย 

จําแนกรายเดือน ตามระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 90 วันตอรอบการเลี้ยง พบวา ในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1-30 

วันแรกนับจากการปลอยลูกพันธุ กุงลงบอ มีตนทุนทั้งหมดประมาณ 49,100 บาทตอไร หรือ 147,300        

บาทตอบอขนาด 3 ไร ในชวงการเลี้ยง 31-60 วัน มีตนทุนทั้งหมดประมาณ 67,100 บาทตอไร หรือ 201,300 

บาทตอบอขนาด 3 ไร โดยตนทุนในชวงเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 2 เปนคาอาหารและลูกพันธุมากที่สุด สําหรับ

ชวงการเลี้ยง 61-90 วัน มีตนทุนทั้งหมดประมาณ 94,800 บาทตอไร หรือ 284,400 บาทตอบอขนาด 3 ไร    

ซึ่งสวนใหญเปนคาอาหารและคาเวชภัณฑ อาหารเสริม แรธาตุตาง ๆ ดังนั้น ตนทุนหมุนเวียนในชวงการเลี้ยง

ตั้งแตปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง ระยะเวลาการเลี้ยงรวม 90 วัน มีตนทุนหมุนเวียน จํานวน 211,000 บาทตอไร 

หรือ 633,000 บาทตอบอขนาด 3 ไร เปนตนทุนคาอาหารมากที่สุด รอยละ 66.35 ของตนทุนหมุนเวียน

ทั้งหมด รองลงมาเปนคาเวชภัณฑอาหารเสริมและแรธาตุตาง ๆ รอยละ 11.37 ตนทุนคาพลังงาน รอยละ 9.72    

คาลูกพันธุ รอยละ 9.00 และคาจางแรงงาน รอยละ 3.56 (ตารางที่ 4.8) 

ปจจุบันการเลี้ยงกุงมีการดูแลสภาพแวดลอมในบอเลี้ยงเปนอยางดี มีการจัดการน้ํา

และการเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา มีการใหอาหารเสริมและแรธาตุตาง ๆ ประกอบกับการเลี้ยงกุงสายพันธุโตเร็วมี

การกินอาหารจํานวนมาก ตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงจึงสูง โดยตนทุนหมุนเวียนชวงการเลี้ยง 90 วัน จํานวน 

211,000 บาทตอไร เมื่อรวมกับตนทุนคาเตรียมบอเลี้ยงและคาดูดเลน อีกจํานวน 16,300 บาทตอไร รวมเปน

ตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงกุงทั้งหมด จํานวน 227,300 บาทตอไร โดยตนทุนสูงกวาที่มีผูศึกษาไวในป 2557 

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่จํานวน 204,895 บาทตอไร โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาอาหาร รอยละ 69.78    

ของตนทุนผันแปรทั้งหมด รองลงมาเปนคาลูกพันธุกุง  รอยละ 11.71 คาพลังงาน รอยละ 9.74 และคาเตรียม

บอและอุปกรณ รอยละ 8.77 (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2557) และ

ตนทุนหมุนเวียนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญกุงในจังหวัดจันทบุรีที่มีคาใชจายประมาณ 200,000-250,000 

บาทตอไร ทั้งนี้ การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม เปนอาชีพที่มีการลงทุนสูง เกษตรกรตองมีการดูแล เฝาระวัง และ

การจัดการฟารมท่ีดีไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเห็นวาหากเขาสูระบบประกันภัย ไมนาจะเกิดปญหาเก่ียวกับ

สภาวะทางศีลธรรม (moral hazard) ซึ่งเปนภัยที่เกิดจากความไมซื่อตรงหรือการกระทําของมนุษย ในลักษณะ

การปลอยปะละเลยเพ่ือการเอาเงินประกัน เนื่องจากการเลี้ยงกุงจนถึงระยะที่สามารถจําหนายได จะมีมูลคา  

สูงกวาวงเงินเอาประกันมาก 
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ตารางที่ 4.8 ตนทุนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมชวงหลังปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง (สุราษฎรธาน)ี 

รายการคาใชจาย 

(กรณีบอดิน ขนาด 3 ไร ลูกพันธุ 100,000 

ตัว/ไร) 

ชวง 

เตรียมบอ 

คาใชจายในชวงการเพาะเลีย้ง   (บาท/ไร/รอบการเลี้ยง) 

ชวงระยะเวลาการเลี้ยง 

1-30 วัน 31-60 วัน รวม 

1-60 วัน 

รอยละ 61-90 

วัน 

รวม  

90 วัน 

รอยละ 

1. คาเวชภัณฑ สารตางๆ    14,000 12.05  24,000 11.37 

- สารเตรียมบอและน้ํา เชน ปูนขาว  

ดางทับทิม  คลอรีน กากชา 

6,500        

- ยา เวชภัณฑ อาหารเสริม เชน ไอโอดีน แรธาต ุ  6,000 8,000   10,000   

2. คาลูกพันธุกุง ขนาด P12 ราคาตัวละ  

19 สตางค 100,000 ตัว/ไร 

 19,000  19,000 16.35  19,000 9.00 

3. คาอาหารกุง (100,000 ตัว/ไร)    65,000 55.94  140,000 66.35 

- เดือนที่ 1 = 1/10 สวน หรือ 300-330 

กก./100,000 ตัว กก.ละ ~46 บาท 

 15,000       

- เดือนที่ 2 = 4/10 สวน หรือ 1,000 กก./

100,000 ตัว กก.ละ ~45-50 บาท 

  50,000      

- เดือนที่ 3 = 5/10 สวน หรือ 1,500 กก./

100,000 ตัว กก.ละ ~45-50 บาท 

     75,000   

4. คาพลังงาน (กรณีตีน้ําดวยไฟฟา)    13,200 11.36  20,500 9.72 

- คาวิดน้ําเขาบอ (น้ํามัน) 2,000        

- คาไฟฟาตีน้ํา (20,000-22,000 บาท/บอ) 1,800 6,600 6,600   7,300   

5. คาจางแรงงาน    5,000 4.30  7,500 3.56 

- คาจางดูแลการเพาะเลี้ยงประจําบออยาง

นอย 7,500 บาท/คน/บอ/เดือน 

2,500 2,500 2,500   2,500   

- คาจางดูดเลน (บาท/ไร) 3,500        

รวมตนทุนหมุนเวียน 16,300 49,100 67,100 116,200 100 94,800 211,000 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 

   คาอาหาร สําหรับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ตามหลักวิชาการโดยทั่วไป ชวงหลังการ

ปลอยลูกพันธุลงบอ ในระยะ 1-20 วันแรก จะใหอาหาร 2 มื้อ เชา-เย็น ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมตอมื้อตอลูกพันธุ 

100,000 ตัว ในชวง 20-40 วัน เริ่มใหอาหาร 3 มื้อ เชา-กลางวัน-เย็น โดยปรับเพ่ิมอาหารในอัตราคงที่ 0.5-1 

กิโลกรัม และตั้งแต 40 วันขึ้นไป ใหอาหาร 4-5 มื้อ โดยปรับเพ่ิมอาหารในอัตราคงที่ 0.5-1 กิโลกรัม การให

อาหารกุงของเกษตรกร จะเริ่มใหมื้อแรกตั้งแตเวลาประมาณ 7.00 น. มื้อท่ีสองประมาณ 11.00 น. มื้อที่สาม

ประมาณ 16.00 น. และมื้อที่สี่ประมาณ 20.00 น. ปจจุบันเกษตรกรติดตั้งเครื่องใหอาหารอัตโนมัติ สามารถ

กําหนดเวลาการใหอาหารไดแนนอน โดยตนทุนคาอาหารของเกษตรกรจะแตกตางกันตามอัตราการปลอย    

ลูกพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยี่หอหรือที่มาของแหลงผลิตตางกัน ราคาจะแตกตางกัน และอาหารสําหรับกุงใน    

แตละชวงอายุ มีความแตกตางกัน ตั้งแตเบอร 0-เบอร 4 ซึ่งมีราคาแตกตางกัน  
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   คาพลังงาน เริ่มตั้งแตการสูบน้ํา และการตีน้ําเพิ่มออกซิเจนในชวงเตรียมบอเลี้ยง 

โดยทั่วไปเกษตรกรจะตองเตรียมบอกอนการเลี้ยงไมนอยกวา 15 วัน ถึงประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะตองมีการตีน้ํา

เพ่ิมออกซิเจนตลอดทุกวัน เริ่มจากตีน้ําประมาณ 2 ชั่วโมงตอวัน สัปดาหละ 3 วัน และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และ

ตลอดชวงการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม ตองมีการตีน้ําเพ่ิมออกซิเจนตลอดเวลา ทุกวัน ทั้งวันและทั้งคืน โดยชวง  

2 เดือนแรก การตีน้ําชวงกลางวันตอชวงกลางคืน ในอัตรา 2 : 1 เชน กลางวันตีน้ํา 2 ตัว กลางคืน 4 ตัว     

ชวงหลัง 2 เดือน ตองเพิ่มการตีน้ํา ใหออกซิเจนเพ่ิม กลางวัน : กลางคืน ในอัตรา 2 : 2 กลางวันตีน้ํา 4 ตัว 

กลางคืน 4 ตัว ตอบอ หรืออาจเพ่ิมปริมาณใบพัด การตีน้ําจะตีตลอดตอเนื่อง และมีการสลับพักเครื่อง

ประมาณเครื่องละ 1 ชั่วโมง  

   คาเวชภัณฑ สารตาง ๆ เริ่มตั้งแตการเตรียมบอ เชน ปูนขาว คลอรีน ซึ่งใสในน้ํา

เตรียมบอและตีน้ํากอนปลอยลูกพันธุประมาณ  1 เดือน โดยทั่วไปใชปูนขาวประมาณ 500 กิโลกรัมตอไร ราคา

ประมาณ 3,500 บาท และคลอรีนประมาณ 1-2 ถัง ราคาประมาณถังละ 2,000 บาท และมีการใหอาหารเสริม 

แรธาตุตาง ๆ ตลอดการเลี้ยง เริ่มตั้งแตชวงเดือนแรกที่ประมาณ 5,000-6,000 บาทตอไรตอเดือน และเพิ่มขึ้น

เมื่อกุงมีขนาดโตข้ึนในเดือนที่ 2 และ 3 ประมาณ 8,000-10,000 บาทตอไรตอเดือน 

   คาลูกพันธุ จากขอมูลผลการศึกษาในบทที่ 3 เกษตรกรนิยมปลอยลูกพันธุกุงในอัตรา

มาตรฐานตามหลักวิชาการที่ 100,000 ตัวตอไร แตอัตราการปลอยลูกพันธของเกษตรกรแตละพ้ืนที่แตกตางกัน 

เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปลอยลูกพันธุกุงขาวแวนนาไม ประมาณ 40,000 

ตวัตอไร ผสมกับกุงกามกราม 25,000-28,000 ตัวตอไร ในขณะที่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี มีการปลอยลูกพันธุ

ตั้งแตอัตราต่ําสุด 50,000 ตัวตอไร ถึงสูงสุด 400,000 ตัวตอไร ซึ่งการปลอยลูกพันธุจํานวนมากขึ้นมีความเสี่ยง

สูงขึ้นดวย ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ปลอยลูกพันธุ ต่ําสุด 50,000 ตัวตอไร ถึงสูงสุด 250,000 ตัวตอไร 

ราคาลูกพันธุจะแตกตางกันไปตามแหลงที่มาและขนาด และชวงเวลาตางกันราคาลูกพันธุก็มีความแตกตางกัน 

โดยทั่วไปลูกพันธุ ขนาด P12-P15 ราคาประมาณ 12-20 สตางคตอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่มาของแหลงผลิต

ตางกัน ราคาจะแตกตางกัน 

   คาจางแรงงาน โดยทั่วไปเกษตรกรรายยอยท่ีมีพ้ืนที่นอย หรือบอเลี้ยงเพียง 1 บอ 

และมีที่พักอาศัยอยูในบริเวณฟารม จะใชแรงงานครัวเรือนในการดูแลบอกุง แตสวนใหญเกษตรกรมีพื้นท่ีมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งสวนใหญเปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญ ประกอบกับ 

เกษตรกรมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากการเลี้ยงกุง จึงมีการจางแรงงานดูแลประจําบอกุงตลอดเวลา คาจาง

ประมาณ 7,500-10,000 บาทตอคนตอบอ ซึ่งเปนคาจางแรงงานในการดูแลบอเลี้ยงในชวงการเลี้ยง ไมรวม

คาแรงงานในการจับกุงจําหนาย ซึ่งจะไดรับคาจางเปนเปอรเซ็นการจับกุงที่ประมาณ 2-3 บาทตอกิโลกรัม 
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4.2.2 ประมาณการวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกันภัย 

  การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามราคาตนทุน เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541) ซึ่งการประกันภัยกุงในตางประเทศจะพิจารณาจากตนทุนหมุนเวียน   

ในการผลิต ซึ่งจากการศึกษาคาใชจายในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร สามารถประมาณการวงเงิน

เอาประกันและเบี้ยประกันไดดังนี้  

 

1) วงเงินเอาประกันภัย 

   วงเงินเอาประกัน (sum assured) คือจํานวนเงินท่ีผูรับประกันภัย (insurer) ตกลง

จะจายชดเชยใหผูเอาประกันภัย (insured) หรือผูรับผลประโยชน (beneficiary) เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือความ

เสียหายตามที่ตกลงในกรมธรรมประกันภัย (policy) การประกันภัยโดยทั่วไป เปนการประกอบธุรกิจของ

บริษัทประกันภัยในเชิงพาณิชย การพิจารณาความคุมทุนของการประกอบกิจการจึงเปนเรื่องสําคัญ อยางนอย

จะมีการพิจารณาจุดคุมทุน (break even) ในระยะประมาณ 5-10 ป ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ เชน คาใชจาย

ในการดําเนินงาน คาคาดหมายเฉลี่ยของความสูญเสียที่จะเกิดข้ึน และสวนเพ่ิมที่ตองมีการสํารองกรณีฉุกเฉิน 

เปนตน ประกอบกับระบบประกันภัยในทางเศรษฐศาสตร จะพิจารณากฎการถัวเฉลี่ย (law of average)     

ซึ่งเปนการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยทั้งภายในประเทศนั้น ๆ และในภูมิภาค และกฎวาดวยจํานวนมาก (law of 

large number) ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมาก ความถูกตองแมนยําจะมีมากขึ้น ความเสี่ยงภัยจะต่ําลง และหาก

มีผูเขาสูระบบประกันภัยจํานวนมาก อัตราเบ้ียประกันจะต่ําลง และสามารถดําเนินการไดงาย หากมีผูเขารวม

ในระบบประกันภัยนอย อัตราเบี้ยประกันภัยจะมากขึ้น และการทําประกันจะทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ (economic viable) ซึ่งโดยพ้ืนฐานจะพิจารณาจากขนาด (scale) และปริมาณ 

(volume) ของพ้ืนท่ีที่เขาสูระบบประกันภัย  

ทั้งนี้ การประมาณการวงเงินเอาประกัน จะประมาณการจากคาใชจายที่เปนตนทุน

หมุนเวียนในชวงระยะเวลาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร ในสวนของตนทุนคงท่ีหรือคาใชจายกอน

การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม เชน บอเลี้ยง คาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณตาง ๆ สวนใหญไมไดรับความเสียหายจาก

ภัยพิบัติ และมีมูลคาสูง หากนํามารวมในการพิจารณาวงเงินเอาประกันจะทําใหมีมูลคาเบี้ยประกันสูงข้ึน     

โดยวงเงินเอาประกันกันคํานวณจากคาใชจายที่เปนตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร 

จําแนกตามชวงระยะเวลาการเลี้ยง ประกอบดวย ระยะเวลาการเลี้ยง 1-30 วัน วงเงิน 49,100 บาทตอไร 

ระยะเวลาการเลี้ยง 1-60 วัน วงเงิน 116,200 บาทตอไร และระยะเวลาการเลี้ยง 1-90 วัน วงเงิน 211,000 

บาทตอไร และจากการศึกษาเกษตรกรกลุมตัวอยาง 90 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด พบวา มีพ้ืนที่ฟารมกุง

ทั้งหมด 4,411 ไร เปนพื้นที่บอเลี้ยง 2,018 ไร หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 46 ของพ้ืนที่ฟารม ประกอบกับหลัก

วิชาการที่แนะนําใหฟารมกุงมีการบริหารจัดการพ้ืนที่เปนบอเลี้ยง บอพักน้ํา บอทิ้งเลนและที่อ่ืน ๆ เชน ที่พัก   

โดยมีสัดสวนพ้ืนที่บอเลี้ยงประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ฟารม ดังนั้น หากพิจารณาพ้ืนที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  

ในประเทศ ประมาณ 210,000 ไร โดยประมาณการพื้นที่ที่เปนบอเลี้ยงในสัดสวนประมาณรอยละ 50-70    

ของพ้ืนที่ฟารมกุงทั้งหมด จะอยูในชวงประมาณ 105,000-147,000 ไร ในจํานวนนี้รวมพ้ืนที่เลี้ยงกุงในระบบ   



99 

ความเค็มต่ําในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งมีการเลี้ยงแบบผสมผสานและก่ึงพัฒนา แตหากพิจารณาจากพ้ืนที่เลี้ยง      

ในระบบความเค็ม เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเชิงเดี่ยว หนาแนน แบบพัฒนาที่ไดมาตรฐาน ในพ้ืนที่จังหวัดท่ีติด

ชายฝงทะเล ซึ่งมีโอกาสในการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม ประมาณ 140,000 ไร โดยการประมาณการ

วงเงินเอาประกันพื้นที่ที่เปนบอเลี้ยงกุง 50-70 จะมีพ้ืนที่บอเลี้ยงประมาณ 70,000 - 98,000 ไร วงเงินเอาประกัน

ที่ประมาณการจากคาใชจายในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1 - 30 วัน จะมีวงเงินประมาณ 3,437 –4,812 ลานบาท 

ชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1 - 60 วัน ประมาณ 8,134 – 11,388 ลานบาท และชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1 - 90 วัน 

ประมาณ 14,770 – 20,678 ลานบาท (ตารางที่ 4.9)  

 

ตารางที่ 4.9 ประมาณการวงเงินเอาประกันและจํานวนพ้ืนท่ีเอาประกัน 

รายการ 
ประมาณการวงเงินเอาประกัน 

ระยะการเลี้ยง 1-30 วัน ระยะการเลี้ยง 1-60 วัน ระยะการเลี้ยง 1-90 วัน 

วงเงนิเอาประกันคํานวณจากคาใชจายในแตละ

ชวงระยะเวลาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

(บาทตอไร) 

49,100 116,200 211,000 

วงเงนิเอาประกัน คํานวณจากการประมาณการ

พ้ืนที่เอาประกัน รอยละ 50-70 ของพ้ืนที่เลี้ยง

กุงท้ังประเทศ 210,000 ไร  

= 105,000-147,000 ไร  (ลานบาท) 

5,155 – 7,217 12,200 – 17,081 22,155 – 31,017 

วงเงนิเอาประกัน คํานวณจากการประมาณการ

พ้ืนที่เอาประกัน รอยละ 50-70 ของพ้ืนทีเ่ลี้ยง

กุงแบบพัฒนา ระบบความเคม็ ในจังหวัดชายฝง

ทะเล 140,000 ไร  

= 70,000-98,000 ไร (ลานบาท) 

3,437 –4,812 8,134 – 11,388 14,770 – 20,678 

ที่มา: จากการศึกษา 

 

2) เบี้ยประกันภัย 

ในสวนของเบ้ียประกันภัย จากการดําเนินงานของประเทศตาง ๆ ที่ผานมา อัตราเบ้ีย

ประกันอยูในชวงประมาณรอยละ 3-5 ของวงเงินเอาประกันที่คํานวณจากตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยง         

ซึ่งตนทุนหมุนเวียนการเลี้ยงในชวงการเลี้ยง 1-30 วันแรก หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอกุง จํานวน 49,100 

บาทตอไร คิดเปนอัตราเบี้ยประกันประมาณ 1,473 – 2,455 บาทตอไร ตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงชวง 1-60 วัน 

หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง จํานวน 116,200 บาทตอไร เบี้ยประกันภัยอยูในชวงประมาณ 3,486 –5,810 

บาทตอไร และตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงชวง 1-90 วัน หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง จํานวน 211,000 

บาทตอไร เบี้ยประกันภัยอยูในชวงประมาณ 6,330 – 10,550 บาทตอไร ในกรณีที่มีการทําประกันภัยกุงขาว

แวนนาไมในพ้ืนท่ีมีการเลี้ยงแบบกุงเชิงเดี่ยว หนาแนน ในระบบความเค็ม ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝงทะเล 
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ประมาณ 70,000 ไร จะมีวงเงินคาเบ้ียประกันที่เอาประกันในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1-30 วัน ประมาณ 

103.11 – 171.85 ลานบาท ชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1-60 วัน ประมาณ 244.02 – 406.70 ลานบาท และชวง

ระยะเวลาการเลี้ยง 1-90 วัน ประมาณ 443.10 – 738.50 ลานบาท (ตารางที่ 4.10)  

สําหรับเงื่อนไขเบื้องตนประกอบการทําประกันภัยกุง ไดแก ตองข้ึนทะเบียนฟารม 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ตองมีการเลี้ยงที่ไดมาตรฐาน ดูแลจัดการฟารมเปนอยางดี ใชลูกพันธุปลอดโรค   

มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (fry movement document: FMD) และมีหนังสือกํากับการ

จําหนายสัตวน้ํา (movement document: MD) ในการจําหนายกุง รวมถึง มีอัตราการปลอยลูกพันธุที่เหมาะสม 

เปนตน 

   ทั้งนี้ การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีตนทุนสูง หากเบ้ียประกันภัยมีอัตราสูงจะไมจูงใจให

เกษตรกรสนใจทําประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดปญหาราคาผลผลิตกุงตกต่ํา ซึ่งจากตัวอยาง

สถานการณการผลิตกุงของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่สวนใหญมีอัตราการปลอยลูกพันธุ 

100,000 ตัวตอไร ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 90 วันตอรอบ ไดผลผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัมตอไร ขนาด

กุงที่จําหนาย 70 ตัวตอกิโลกรัม ในชวงที่ราคาสูง มีราคาประมาณ 160 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรายได

ประมาณ 240,000 บาทตอไร ดังนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยรอยละ 3-5 ของวงเงินเอาประกันภัยในชวงการเลี้ยง 

1-60 วันแรก ท่ีจํานวน 3,486 –5,810 บาทตอไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.45-2.42 ของรายไดจากการ

จําหนายกุง และในชวงที่ผลผลิตกุงออกสูตลาดมาก เปนชวงที่เกษตรกรมีความเสี่ยงนอย มีการเลี้ยงกุงมาก 

ราคาผลผลิตจะตกต่ํา บางปเกษตรกรตองประสบปญหาขาดทุน อัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงจึงไมจูงใจให

เกษตรกรสนใจทําประกันภัย  

 

ตารางที่ 4.10 ประมาณการเบี้ยประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

เบ้ียประกัน อัตราเบ้ียประกันคาํนวณจากตนทุนหมุนเวียนการเลีย้งกุงจําแนกรายเดือน 

ระยะการเลี้ยง 1-30 วัน 

49,100 บาทตอไร 

ระยะการเลี้ยง 1-60 วัน 

116,200 บาทตอไร 

ระยะการเลี้ยง 1-90 วัน 

211,000 บาทตอไร 

รอยละ 3-5 

ของวงเงนิเอาประกัน 

1,473 – 2,455 บาทตอไร 3,486 –5,810 บาทตอไร 6,330 – 10,550 บาทตอไร 

จํานวนเบี้ยประกันจาก

พ้ืนที่บอกุงทั้งประเทศ 

~105,000 ไร 

154.67 – 257.78 ลานบาท 405.07 – 610.05 ลานบาท 664.65 – 1,107.75 ลานบาท 

จํานวนเบี้ยประกันจาก

พ้ืนที่บอกุงแบบพัฒนา 

ระบบความเค็ม ในจังหวัด

ชายฝงทะเล ~70,000 ไร 

103.11 – 171.85 ลานบาท 244.02 – 406.70 ลานบาท 443.10 – 738.50 ลานบาท 

ที่มา: จากการศึกษา 
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4.3 ความตองการของเกษตรกรตอการประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

 4.3.1 ชนิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคท่ีควรมีการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

  จากการศึกษาความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแววนาไม ตอชนิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่ตองการใหมีการทําประกันภัยกุง พบวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงตองการใหทํา

ประกันภัยมากที่สุดคือ น้ําทวม คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.90 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคือ  

ภัยแลง รอยละ 18.90 สวนภัยพิบัติธรรมชาติอ่ืน ๆ มีเพียงบางพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบเปนประจําตองการใหมี

การทําประกันภัย ซึ่งแมวาในภาพรวมเกษตรกรไมมีความจําเปนตองทําประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตหาก

พิจารณาในเชิงพื้นที่ เกษตรกรบางแหงยังมีความตองการทําประกันภัยเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราและสุราษฎรธานี รอยละ 40 ของเกษตรกร

กลุมตัวอยางในจังหวัด ตองการใหทําประกันภัยน้ําทวม และเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 43.30 

ตองการใหทําประกันภัยแลง รวมถึง เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 83.30 ตองการใหทําประกันภัยพายุ 

(ตารางที่ 4.11) เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีชายฝงทะเล มีบริเวณพ้ืนที่อําเภอซึ่งเปนจุดรับลมมรสุม และแมวาปจจุบัน

เกษตรกรจะมีการปรับตัวรองรับภัยพิบัติ เชน มีการทําคันบอใหสูงขึ้น มีการสํารองน้ําไวในบอพักน้ํา            

แตสถานการณปรากฏการณทางธรรมชาติในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไมแนนอน และมีความรุนแรงข้ึน    

การทําประกันภัยจะชวยลดความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น  

 

ตารางท่ี 4.11 ความคดิเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

รายการ สัดสวนความคิดเห็น (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 
(N=30) 

จันทบุร ี
(N=30) 

สุราษฎรฯ 
(N=30) 

รวม 
(N=90) 

น้ําทวม - ควรทํา 40.00 6.70 40.00 28.90 

 
- ไมจําเปนตองทํา 60.00 93.30 60.00 71.10 

 
รวม 100 100 100 100 

ภัยแลง 
- ควรทํา 43.30 10.0 3.3 18.9 
- ไมจําเปนตองทํา 56.70 90.0 96.7 81.1 

รวม 100 100 100.0 100 

พายุ 
- ควรทํา 10.00 6.70 83.30 11.10 
- ไมจําเปนตองทํา 90.00 93.30 16.70 88.90 

รวม 100 100 100 100 

น้ําทะเลไหลเขา 
- ควรทํา - - 3.30 1.10 
- ไมจําเปนตองทํา 100 100 96.70 98.90 

รวม 100 100 100 100 

สึนาม ิ
- ควรทํา - 3.30 3.30 2.20 
- ไมจําเปนตองทํา 100 96.7 96.70 97.80 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศกึษา 
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  ในสวนของผลการศึกษาความตองการของเกษตรกรตอชนิดภัยพิบัติโรคกุงที่ตองการใหมีการ

ทําประกันภัย พบวา ชนิดภัยที่เกษตรกรสวนใหญตองการใหมีการทําประกันภัยมากที่สุดคือ อาการขี้ขาว     

คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.70 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคือโรคตายดวนและโรคตัวแดงดวงขาว   

คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.70 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด โรคอ่ืนๆ ไดแก หัวเหลือง ไวรัสทอรา        

และกลามเนื้อขาวขุน อยางไรก็ตาม เกษตรกรมีความเห็นวาการเกิดอาการขี้ขาวสวนใหญเกิดจากการบริหาร

จัดการบอ อาหาร และสภาพอากาศที่มีผลตอการกินอาหารของกุง ซึ่งสามารถรักษาได แมจะสงผลใหกุงไมโต

หรือโตชา แตไมเสียหายรุนแรงเหมือนโรคตายดวนและตัวแดงดวงขาว  

  ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาความตองการประกันภัยโรคกุงของเกษตรกรในแตละพ้ืนที่  พบวา 

เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสวนใหญเลี้ยงแบบผสมผสาน ก่ึงพัฒนา ในระบบความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย 

ตองการใหมีการประกันอาการขี้ขาวมากท่ีสุด ถึงรอยละ 70 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด รองลงมาคือ

โรคตายดวนและตัวแดงดวงขาว รอยละ 56.70 และโรคหัวเหลืองรอยละ 33.30 เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญ  

เลี้ยงกุงขาวผสมผสานกับกุงกามกราม และโรคหัวเหลืองเปนโรคที่พบมากในกุงกามกรามที่เลี้ยงระบบน้ํา   

ความเค็มต่ําในพ้ืนที่ภาคกลาง ในสวนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนท่ีนอย เลี้ยงกุงขาว

เชิงเดี่ยว ในระบบความเค็ม และปลอยลูกพันธุหนาแนน ตองการใหมีประกันภัยโรคตัวแดงดวงขาวมากที่สุด 

รอยละ 96.70 ของกลุมเกษตรกรตัวอยางในจังหวัด รองลงมาคือ โรคตายดวนและอาการข้ีขาว รอยละ 90      

โรคไวรัสทอรา รอยละ 40 โดยเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสวนหนึ่งใหความเห็นวาลูกพันธุที่ใชในบางรอบการเลี้ยง    

เปนลูกพันธุที่ออนแอ และเกิดโรคไดงาย สาเหตุสวนหนึ่งมาจากลูกพันธุกุงไมดี สําหรับเกษตรกรในจังหวัด      

สุราษฎรธานี ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรรายใหญ มีพ้ืนที่มาก มีระบบการเลี้ยงที่ไดคุณภาพมาตรฐาน ดูแล

บริหารจัดการฟารมเปนอยางดี เกษตรกรสวนใหญตองการใหมีประกันภัยโรคตัวแดงดวงขาวมากที่สุด รอยละ 

76.70 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด รองลงมาคือโรคกลามเนื้อขาวขุน รอยละ 70.0 ในสวนของโรคตายดวน 

มีเกษตรกรตองการใหมีการประกันภัย รอยละ 46.70 (ตารางท่ี 4.12) เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งใหความเห็น

วาปจจุบันโรคตายดวน สามารถแกไขปญหาและปองกันไดดีขึ้นแลว ในขณะที่อาการขี้ขาว ซึ่งเกษตรกรใน

จังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรีตองการใหมีการประกันภัยมากที่สุด แตเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตองการใหมีการประกันอาการขี้ขาว เพียงรอยละ 30 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด เนื่องจากฟารมสวนใหญ 

ในจังหวัดสุราษฎรธานีเลี้ยงระบบปด มีการควบคุมและจัดการฟารมเปนอยางดี ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัด

จันทบุรี มีพ้ืนที่นอย และปลอยลูกพันธุกุงหนาแนน จากขอมูลในบทที่ 3 เกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด

จันทบุรีปลอยลูกพันธุกุงเฉลี่ย 154,000 ตอตอไร และยิ่งเกษตรกรมีพื้นที่นอยจะยิ่งปลอยลูกพันธุมากขึ้น         

โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ฟารมกุงระหวาง 1-10 ไร ปลอยลูกพันธุกุงเฉลี่ยสูงถึง 202,857 ตัวตอไร ในขณะที่จังหวัด    

สุราษฎรธานี ปลอยลูกพันธุกุงเฉลี่ย 106,933 ตัวตอไร ซึ่งการเลี้ยงท่ีหนาแนนของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี    

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกุงออนแอกวาปกติ ประกอบกับฟารมกุงของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีเปนฟารมขนาดเล็ก

และขนาดกลาง การจัดการฟารมยังไมดีเทาที่ควร แตกตางจากจังหวัดสุราษฎรธานีที่สวนใหญเปนฟารมขนาดใหญ

และเปนฟารมระบบปด  
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นอกจากนี้ จากผลการศึกษาความตองการของเกษตรกรตอชนิดภัยพิบัติในการทําประกันภัยกุง 

นอกเหนือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุงแลว เกษตรกรยังตองการใหมีการประกันราคาหรือรายได 

เนื่องจากปญหาราคากุงตกต่ําเปนปญหาหลักที่สําคัญ โดยทั่วไปราคากุงจะตกต่ําในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาด

มากในชวงเดือนมีนาคม-กันยายน โดยราคาต่ําสุดในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเกษตรกรที่ตองการใหมี

การประกันราคาหรือรายได คิดเปนรอยละ 28.90 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนใหญเปนเกษตรกร

ในจังหวัดจันทบุรี คิดเปนรอยละ 36.70 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด (ตารางที่ 4.13) ทั้งนี้            

จากการศึกษาความตองการชนิดภัยที่เกษตรกรตองการใหมีการประกันภัย โรคหลักๆ เปนโรคที่เกิดจากเชื้อ

ไวรัสซึ่งมีการแพรกระจายไดงาย มีความเสี่ยงสูง เกษตรกรมีความเห็นวาโอกาสที่บริษัทประกันภัยจะเขามารับ

ความเสี่ยงอาจจะเปนไปไดยาก จึงเสนอใหรัฐบาลชวยเหลือในดานการควบคุมคุณภาพลูกพันธุกุง ควบคุม

คุณภาพและราคาอาหารกุง สนับสนุนคาไฟฟา และขยายตลาดกุงใหมากขึ้น 

 

ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอภัยพิบัติโรคที่ควรทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

รายการ 
สัดสวนความคิดเห็น (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 
(N=30) 

จันทบุร ี
(N=30) 

สุราษฎรฯ 
(N=30) 

รวม 
(N=90) 

อาการข้ีขาว  - ควรทํา  70.00 90.00 30.00 76.70 

 
- ไมจําเปนตองทํา  30.00 10.00 70.00 23.30 

 
รวม 100 100 100 100 

โรคตายดวน 
- ควรทํา  56.70 90.00 46.70 66.70 
- ไมจําเปนตองทํา  43.30 10.00 53.30 33.30 

รวม 100 100 100 100 

โรคตัวแดงดวงขาว  
- ควรทํา  56.70 96.70 76.70 66.70 
- ไมจําเปนตองทํา  43.30 3.30 23.30 23.30 

รวม 100 100 100 100 

โรคหัวเหลือง  
- ควรทํา  33.30 36.70 3.30 24.40 
- ไมจําเปนตองทํา  66.70 63.30 96.70 75.60 

รวม 100 100 100 100 

โรคไวรัสทอรา  
- ควรทํา  3.30 40.00 26.70 23.30 
- ไมจําเปนตองทํา  96.70 60.00 73.30 76.70 

รวม 100 100 100 100 

โรคกลามเนื้อขาวขุน  
- ควรทํา  3.30 30.00 70.00 21.10 
- ไมจําเปนตองทํา  96.70 70.00 30.00 78.90 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศกึษา  
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ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอการทําประกันภัยชนิดอ่ืน 

รายการ สัดสวนความคิดเห็น (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

เสนอใหมีการประกันราคาหรือรายได 23.30 36.70 26.70 28.90 

ไมมีความเห็น 76.70 63.30 73.70 71.10 

รวม 100 100 100 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา  

 

 4.3.2 ชวงเวลาที่เกษตรกรตองการใหมีการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

  จากการศึกษาชวงเวลาที่เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมตองการใหมีการทําประกันภัย 

พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 66.7 ตองการใหมีการประกันภัยในชวงการเลี้ยงที่กุงยังมีขนาดเล็ก           

ไมสามารถจําหนายได โดยตองการใหมีการประกันภัยในชวงการเลี้ยง 1 – 30 วันแรกหลังจากปลอยลูกพันธุกุง

ลงบอเลี้ยง รอยละ 28.9 และชวงการเลี้ยง 1 – 60 วัน รอยละ 37.8 และเมื่อพิจารณาความตองการของ

เกษตรกรรายจังหวัด พบวา เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย เลี้ยงแบบ

ผสมผสานกับกุงกามกราม ตองการใหมีประกันภัยในชวงการเลี้ยง 1 – 60 วันแรก รอยละ 40.0 รองลงมาเปน

ตลอดชวงการเลี้ยง รอยละ 36.7 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด ในสวนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสวนใหญ

เปนเกษตรกรรายยอย มีการเลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยว หนาแนน ในระบบความเค็ม ตองการใหมีการประกันภัย

ในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 1-30 วัน มากที่สุดถึงรอยละ 50.0 เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญประสบปญหาตั้งแต

เดือนแรกของการเลี้ยง เชน ลูกพันธุไมดี กุงออนแอ เปนโรคงาย และโตชา สําหรับเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร

ธานี ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรรายใหญ ฟารมระบบปด เลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยว ในระบบความเค็ม ตองการใหมี

การประกันในชวง 1 – 60 วันแรกมากที่สุด รอยละ 53.3 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด (ตารางที่ 4.14)  

ทั้งนี้ ในชวงการเลี้ยงที่กุงยังมีขนาดเล็ก ไมสามารถจําหนายได เกษตรกรจะกําจัดทิ้งทั้งบอ และตองพักบอ     

เวนชวงการเลี้ยง หรือเปลี่ยนไปเลี้ยงบออ่ืน โดยระยะเวลาของเกษตรกรแตละรายแตกตางกัน เกษตรกร      

บางรายมีการเลี้ยงท่ีดี กุงสายพันธุโตเร็ว ชวงระยะเวลาที่กุงยังไมสามารถจําหนายไดอาจอยูในชวง 45 แรก 

บางรายกุงโตชา ระยะเวลาอาจมากกวา 50 วัน ในกรณีท่ีกุงโตจนสามารถจําหนายไดแลว แมกุงประสบปญหาโรค 

เกษตรกรจะจับกุงจําหนายทันที ซึ่งกุงมีมูลคาสูง หากสามารถจับจําหนายได จะมีมูลคามากกวาวงเงิน        

เอาประกัน  
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 ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอชวงเวลาที่ควรมีการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

รายการ 

สัดสวนความคิดเห็น  (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

- ชวงการเลี้ยง 1 – 30 วัน  (กุงมีขนาดเล็ก  

ยังไมสามารถจาํหนายได) 

20.0 50.0 16.7 28.9 

- ชวงการเลี้ยง 1 – 60 วัน  40,0 20.0 53.3 37.8 

- ชวงการเลี้ยง 61 - 90 วัน  0 3.3 3.3 2.2 

- ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  36.7 26.7 26.7 30.0 

- ยังไมสามารถใหความเห็น  3.3 0 0 1.16 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศกึษา  
 

 4.3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการจัดทําโครงการประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานของภาครัฐ พบวา เกษตรกรสวนใหญ 

เห็นดวยหากภาครัฐจะดําเนินงานโครงการประกันภัยกุง รอยละ 91.1 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด      

ซึ่งจากประสบการณการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมในตางประเทศที่ผานมา ลวนแลวแตเริ่มดําเนินงาน

โครงการนํารองโดยภาครัฐทั้งสิ้น และการศึกษาความสนใจที่จะเขารวมโครงการ หากภาครัฐมีโครงการ

ประกันภัยกุง พบวา เกษตรกรรอยละ 75.6 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด สนใจที่จะเขารวมโครงการ   

โดยมีสัดสวนเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 83.4 ของเกษตรกรกลุม

ตัวอยางในจังหวัด อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรถึงรอย 20.0 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด ที่ยังไมสามารถ

ตอบได เนื่องจากตองดูเงื่อนไขโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราเบี้ยประกันภัย โดยเกษตรกรในจังหวัด

จันทบุรี มีสัดสวนเกษตรกรที่ใหความเห็นวายังไมสามารถตอบไดมากถึงรอยละ 33.3 นอกจากนี้ มีเกษตรกร   

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 10.0 ที่ไมสนใจเขารวมโครงการ แมวาภาครัฐจะดําเนินงานโครงการประกันภัย 

เนื่องจากมีความเห็นวาไมจําเปนตองทําประกันภัย เนื่องจากเลี้ยงกุงขาวจํานวนนอย และปจจุบันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติไมสงผลกระทบตอการเลี้ยงกุงขาวมากนัก ประกอบกับเลี้ยงกุงขาวผสมผสานกับกุงกามกราม     

ความรุนแรงของโรคไมมากเหมือนเกษตรกรท่ีเลี้ยงหนาแนน สําหรับความคิดเห็นของเกษตรกรตอความเต็มใจจาย 

คาเบี้ยประกันภัย พบวา มีเกษตรกรที่เต็มใจจายคาเบี้ยประกัน รอยละ 52.2 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางท้ังหมด 

โดยเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานีเต็มใจจายมากท่ีสุด รอยละ 63.3 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด 

ในขณะที่ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีถึงรอยละ 60.0 ที่ยังไมสามารถตอบได นอกจากนี้ มีเกษตรกรในจังหวัด 

ฉะเชิงเทราถึงรอยละ 16.7 ท่ีไมเต็มใจจาย (ตารางที่ 4.15) ซึ่งปจจัยดานการจายเบี้ยประกันเปนประเด็นหลักในการ 

พิจารณาทําประกันภัยของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรรายยอยมีพื้นที่และผลผลิตนอยและ

เกษตรกรที่เลี้ยงผสมผสานซึ่งมีความรุนแรงของผลกระทบนอยกวาที่เลี้ยงหนาแนน จะพิจารณาทางเลือกในการลด 

ความเสี่ยง เชน เวนชวงการเลี้ยง มากกวาที่จะตองจายคาเบี้ยประกันภัย เกษตรกรคาดการณวาคาเบี้ยประกัน

ตองมีอัตราที่สูง เนื่องจากวงเงินเอาประกันคอนขางสูง เนื่องจากหากทําประกันภัยแลววงเงินประกันนอย       

ก็ไมจําเปนตองทําประกันภัย  



106 

สําหรับผลการศึกษาชองทางในการทําประกันภัย พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 75.6 

ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด ตองการใหทําประกันภัยผานหนวยงานภาครัฐ เชน ธ.ก.ส. เนื่องจากการ

ประกันภัยกุงยังไมเคยมีการดําเนินงานมากอน เกษตรกรยังไมมีความรูและประสบการณดานการประกันภัย  

โดยมีมากที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 86.7 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัด ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิก 

ธ.ก.ส. และกูเงินจาก ธ.ก.ส. รองลงมาคือทําผานสหกรณฯ รอยละ 15.6 ของเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด    

ในสวนของสหกรณ มีทั้งสหกรณการเกษตรทั่วไป และสหกรณผูเลี้ยงกุง โดยสหกรณการเกษตรกรบางแหง        

มีสมาชิกเปนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงดวย และปจจุบันมีสหกรณผูเลี้ยงกุงบางแหง ที่มีการบริหารจัดการในการเลี้ยง

กุงใหแกสมาชิก ตั้งแตการจัดหาลูกพันธุ ปจจัยการผลิต รวมถึง การจําหนายกุงใหแกสมาชิกดวย 

 

ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอการจัดทําโครงการประกันภยัของภาครัฐ 

รายการ สัดสวนความคิดเห็น (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

ความเห็นหากภาครัฐจะจัดทํา

โครงการประกันภยักุง 

- เห็นดวย  96.7 90.0 86.7 91.1 

- ไมเห็นดวย  3.3 0 3.3 2.2 

- ยังไมสามารถตอบได  0 10.0 10.0 6.7 

รวม 100 100 100 100 

ความสนใจเขารวม - สนใจเขารวม  76.7 66.7 83.4 75.6 

- ไมสนใจเขารวม  10.0 0 3.3 4.4 

- ยังไมสามารถตอบได  13.3 33.3 13.3 20.0 

รวม 100 100 100 100 

ความเตม็ใจจายเบีย้ประกัน - เต็มใจจาย  53.3 40.0 63.3 52.2 

- ไมเต็มใจจาย  16.7 0 0 5.6 

- ยังไมสามารถตอบได  30.0 60.0 36.7 42.2 

รวม 100 100 100 100 

ท่ีมา: จากการศึกษา  
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ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นของเกษตรกรกลุมตัวอยางตอชองทางในการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

รายการ สัดสวนความคิดเห็น  (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

ฉะเชิงเทรา 

(N=30) 

จันทบุร ี

(N=30) 

สุราษฎรฯ 

(N=30) 

รวม 

(N=90) 

- ทําโดยตรงระหวางผูเลี้ยง กับ บริษัทประกัน 6.7 6.7 0 4.4 

- ทําผานหนวยงานของรัฐ เชน ธ.ก.ส. 86.7 56.7 83.3 75.6 

- ทําผานสหกรณ 3.3 30.0 13.3 15.6 

- ยังไมสามารถใหความเห็น 3.3 6.7 3.3 4.4 

รวม 100 100 100 100 

ที่มา: จากการศกึษา  

 

4.4 แนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

  จากผลการศึกษาสถานการณผลิต เศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนผูเลี้ยงกุง การประเมิน     

ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง การศกึษาความตองการของเกษตรกรตอการทํา

ประกันภัยกุง ชวงเวลาที่เกษตรกรตองการทําประกันภัย รวมถึง ตนทุนการเลี้ยงในแตละชวงเวลาเพื่อการ

ประมาณการวงเงินเอาประกันและเบ้ียประกัน นํามาประมวลเพ่ือกําหนดแนวทางในการประกันภัยกุงขาว   

แวนนาไม ไดดังนี ้

  1) ควรแยกรูปแบบการประกันระหวางการประกันภัยเชิงพาณิชย และการจัดทําโครงการของ

ภาครัฐสําหรับเกษตรกรรายยอย (micro insurance) เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีความแตกตางกันมาก 

ตั้งแตมีพ้ืนที่เพียง 1 ไร ถึงฟารมขนาดใหญมากกวา 1,000 ไร เกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนที่ระหวาง 1-10 ไร       

มีความเสี่ยงสูง มีการกูเงิน ผลผลิตนอยและไมแนนอน ขาดโอกาสในการเขาถึงตลาด ในขณะที่เกษตรกร     

รายใหญ มีพ้ืนที่และผลผลิตจํานวนมาก มีการบริหารจัดการฟารมระบบปดที่ไดมาตรฐาน มีโอกาสในการ   

เขาถึงตลาดไดมากวา แตยังมีความเสี่ยงตอภัยพิบัติโรคสูงเชนกัน   

  2) ควรแยกการประกันระหวางประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติโรคกุง เนื่องจาก

ปจจุบันเกษตรกรมีวิธีการปรับตัว ปองกัน และหลีกเลี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สวนใหญ

ไมตองการทําประกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีเพียงบางพื้นที่ที่เปนพ้ืนที่เสี่ยงภัย ซึ่งสวนใหญมีผลกระทบตอ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลามากกวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุง โดยภัยธรรมชาติหลักๆ ไดแก น้ําทวม ภัยแลง พายุและฝนตกหนัก 

สวนภัยพิบัติโรคกุง ไดแก โรคตัวแดงดวงขาว โรคตายดวน กลามเนื้อขาวขุน และอาการขี้ขาว  

  3) ควรแบงรูปแบบการประกันเปนสวนๆ (Tier) ไดแก สวนที่ 1 (Tier 1) ประกันในชวงที่กุงมี

ขนาดเล็กยังไมสามารถจําหนายได โดยคุมครองตนทุนหมุนเวียนหลัก ไดแก คาอาหาร คาพลังงาน คาลูกพันธุ 

หรือรวมถึง เวชภัณฑแรธาตุตางๆ เนื่องจากกุงในระยะประมาณ 1-60 วัน หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง   

จะมีขนาดเล็กไมสามารถจําหนายได (ยกเวนกุงสายพันธุโตเร็วและปลอยลูกพันธุโตจะมีระยะเวลานอยกวา 60 วัน 

ที่สามารถจําหนายได) เมื่อเกิดโรคตองกําจัดทิ้งทั้งบอ และชวงที่ 2 (Tier 2) ชวงที่กุงโตสามารถจําหนายไดแลว 

ซึ่งการจับกุงจําหนายอยางนอยจะคุมกับตนทุนหมุนเวียน และมีมูลคามากกวาเงินเอาประกัน โดยคุมครอง  
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สวนตางของรายไดท่ีตองจับกุงจําหนายกอนกําหนด โดยทั่วไปเม่ือเกษตรกรพบการเกิดโรคกุง เชน โรคตัวแดง

ดวงขาว หรือโรคตายดวน จะรีบจับกุงจําหนายภายใน 1-3 วัน รวมถึง การพัฒนาเชื่อมโยงโครงการประกัน

รายได เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในชวงทีร่าคาผลผลิตตกต่ําดวย และชวงที่ 3 (Tier 3) การกําหนดเงื่อนไขการซื้อ

ประกันภัยพิบัติเพ่ิม ในลักษณะคลายกับการประกันสุขภาพที่ซื้อประกันโรคเพ่ิม เปนตน  

  4) ควรกําหนดวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกันแบบหลายชวง เนื่องจากการเลี้ยงกุงของ

เกษตรกรแตกตางกัน ตั้งแตอัตราการปลอยลูกพันธุ ขนาดและราคาลูกพันธุ ราคาและปริมาณการใหอาหาร 

การใชพลังงาน ระบบแกส น้ํามัน และไฟฟา เปนตน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตนทุนและความเสี่ยงของเกษตรกร

ที่แตกตางกันดวย เพ่ือให เกษตรกรสามารถเลือกความคุมครองและวงเงินเอาประกัน ให เหมาะสมกับ                

ขีดความสามารถในการจายคาเบี้ยประกัน และมีระบบจูงใจคลายการประกันรถยนต เชน หากมีระบบการ

จัดการฟารมหรืออุปกรณปองกันที่ดี เบี้ยประกันลดลง หรือไมเกิดภัยพิบัติ ไดรับการลดหยอนคาเบี้ยในรอบถัดไป      

เปนตน  

  5) กุงขาวแวนนาไม เปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง ตนทุนสูง สงผลตอวงเงินเอาประกันและ         

เบี้ยประกันสูงดวย ซึ่งเปนขอจํากัดในการเขารวมทําประกันภัยของเกษตรกร ประกอบกับการเลี้ยงกุงขาวแวน

นาไม มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง ไมจูงใจใหผูประกอบการประกันภัยเขามาดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เกษตรกรตองการทําประกันภัยเฉพาะพื้นที่บอเลี้ยง และเฉพาะชวงที่มีการเลี้ยงกุง ซึ่งมีปริมาณ (volume)          

ที่อาจจะไมคุมคาตอการลงทุนของภาคเอกชน ภาครัฐจึงตองเขามามีสวนใหการสนับสนุนในการประกันภัยกุงขาว

แวนนาไม ทั้งการประกันภัยเชิงพาณิชย และการประกันภัยสําหรับเกษตรกรรายยอย (micro insurance) โดยการ

สนับสนุนพ้ืนฐาน ไดแก การขึ้นทะเบียนฟารม การรับรองมาตรฐานฟารม และระบบการตรวจสอบความ

เสียหาย และสนับสนุนการประกันภัยในแตละโครงการ ดังนี ้

   5.1) การประกันภัยกุงขาวแวนนาไมเชิงพาณิชย 

    การสนับสนุนใหเกิดโครงการประกันภัยกุงเชิงพาณิชยในประเทศไทย       

ใหเปนไปตามกลไกตลาด เนื่องจากมีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงที่เปนรายใหญ มีเงินทุนเปนของตนเอง ไมจําเปนตอง

พ่ึงพาความชวยเหลือจากภาครัฐ มีการบริหารจัดการฟารมที่ดี เปนฟารมระบบปด ไดมาตรฐาน มีตลาด

จําหนายผลผลิตแนนอน มีความสามารถในการจายคาเบี้ยประกันภัย และตองการมีระบบประกันความเสี่ยง 

เนื่องจากการเลี้ยงกุง มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรค โดยภาครัฐควรใหการสนับสนุนกิจกรรมที่จําเปนและชวย

ลดภาระของบริษัทประกันภัย เชน ระบบตรวจสอบความเสียหาย การอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือชวยลด

ภาระตนทุนที่จะสงผลกระทบตอคาเบี้ยประกันของเกษตรกร และกําหนดมาตรการจูงใจใหเกษตรกรเขารวม  

ทําประกันภัย เชน มาตรการทางภาษี มาตรการดานการตลาด เปนตน (ภาพที่ 4.1) 
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บริษัทประกันภยั  

เกษตรกร/

ผูประกอบการ 

เลี้ยงกุง 

  Tier 1 

กุงเล็กจําหนาย

ไมได 

1-60 วัน 

 Tier 2 

กุงโตจําหนายได 

61-90 วัน 

 Tier 3 

ซื้อเพ่ิม 

                

ระบบตรวจสอบ

ความเสยีหาย 

การอํานวยความ

สะดวก 

 การขึ้นทะเบียน 

มาตรการจูงใจ 

เชน ดานภาษี 

การตลาด 

  กําจัดท้ิงท้ังบอ  รีบขายเมื่อพบโรค  เหมือนประกัน

สุขภาพ โดยซื้อ

ประกันเพ่ิม

ตามชนิดภยัท่ี

กําหนด 

   แยกโรค: ตัวแดงดวงขาว ตายดวน ขี้ขาว 

กับภัยพิบัต:ิ น้ําทวม ภัยแลง พายฝุน      

ตกหนัก 

 

    

           

         แยกชวงวงเงนิเอาประกันและเบี้ยประกัน     

                 ระบบจูงใจเหมือน

ประกันภัยรถยนต 

มาตรฐานสูง    

เบ้ียลด ไมเกิดภยั 

ลดเบีย้ 

ในรอบถัดไป 

         ชดเชยตนทุน 

หมุนเวยีน 

อาหาร พลังงาน 

ลูกพันธุ เวชภัณฑ 

 ชดเชยสวนตาง 

ของรายได     

ที่ตอง 

จับกุงขายกอน 

กําหนด 

 

การสนับสนุนของภาครัฐ 

    

    

 

          

ภาพที่ 4.1: แนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมเชิงพาณิชย  

 

   5.2) การประกันภัยกุงขาวแวนนาไมสําหรับเกษตรกรรายยอย (micro insurance)  

    ภาครัฐควรเปนผูดําเนินงานโครงการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมสําหรับ

เกษตรกรรายยอย โดยเชื่อมโยงกับระบบสินเชื่อของสถาบันเกษตรกร เชน ธ.ก.ส. สหกรณผูเลี้ยงกุง สหกรณ

ประมง สหกรณการเกษตร วิสาหกิจแปลงใหญกุง ตลอดหวงโซการผลิต ตั้งแตการจัดหาลูกพันธุ สินเชื่อปจจัย

การผลิต การใหความรู การรับรองมาตรฐาน การจําหนายผลผลิต การเชื่อมโยงกับการประกันรายไดเพ่ือใหมี

ตลาดรับซื้อที่แนนอน และลดผลกระทบจากชวยราคาผลผลิตตกต่ํา ซึ่งมีปญหาราคาตกต่ําประจําในชวงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม รวมถึง มีการจูงใจโดยการสนับสนุนคาเบี้ยประกันบางสวน ซึ่งการดําเนินงานโครงการ   

จะชวยพัฒนาระบบมาตรฐานฟารม ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงตลาด เพ่ือชวยเหลือ

เกษตรกรรายยอยอยางเปนระบบและมีรายไดที่แนนอน รวมถึง การบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสูตลาดดวย 

(ภาพที่ 4.2)  
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ภาพที่ 4.2: แนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมสําหรับเกษตรกรรายยอย (โครงการรัฐบาล) 

 

 

  

สมาคมประกันฯ/ 
บริษัทประกันภยั 

สถาบันเกษตรกร 
สหกรณ วิสากิจฯ  

ธ.ก.ส. 

หองเย็น/ 
ผูรับซื้อผลผลิต 

รัฐบาล/ 
กรมประมง 

เกษตรกร 
ผูเลีย้งกุงขาว 

โครงการรัฐ 

ทะเบียนฟารม 
รับรองมาตรฐาน 

เบี้ยประกัน 

Tier 1 (1-60 วัน) 
กุงเล็กจําหนายไมได 

Tier 2 (61-90 วัน) 
กุงโตจําหนายได 

สินเชื่อปจจัยการผลิต 
ลูกพันธุ อาหาร 

อุปกรณ เวชภัณฑ 

ผลผลติ 

ระบบตรวจสอบ 
ความเสี่ยหาย 
การอํานวย 

ความสะดวก 

โครงการประกันภัยกุงสําหรับเกษตรกรกรายยอย 

- ประกันโรค ภัยธรรมชาติ 
- ชดเชยตนทุนหมุนเวียน 

- ชดเชยสวนตางรายได  
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บทที่ 5 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

ภาคเกษตรมีความเสี่ยงและความเปราะบางตอภัยพิบัติทางธรรมชาติมากวาภาคการผลิตอ่ืน            

โดยผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

รัฐบาลตองใชงบประมาณในการใหความชวยเหลือเยียวยาเปนประจําทุกป การประกันภัยการเกษตร 

(agricultural insurance) จึงเปนกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาล

จึงใหความสําคัญและกําหนดในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือใหเกษตรกรใชเปนเครื่องมือ      

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ประเทศไทยเริ่มมีการทดลองโครงการประกันภัยการเกษตรสินคาชนิดแรกคือฝาย ตั้งแตป 2521     

และขยายผลในสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและถ่ัวเหลือง ตอมาบริษัทเอกชนมีการดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพด

เลี้ยงสัตว ขาวฟาง และถ่ัวเหลือง ภายใตเกษตรพันธสัญญา ชวงป 2531-2534 หลังจากนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองและสถานการณตาง ๆ ทําใหการประกันภัยการเกษตรเวนชวงไปหลายป จนกระทั่งมีการดําเนินโครงการ

นํารองประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใชดัชนีภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ในป 2549 สนับสนุนโดย

ธนาคารโลก (World Bank) และดําเนินโครงการนํารองประกันภัยขาวโดยใชดัชนีภูมิอากาศในป 2552 ในพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแกน สนับสนุนโดยธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for International 

Cooperation: JBIC) ตอมารัฐบาลไดดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป ตั้งแตป 2554 ดําเนินงานโดยธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรัฐบาลมีการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยใหแกเกษตรกร รอยละ 60 

และเริ่มดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ในป 2562 นอกจากนี้ ยังมีโครงการประกันภัยของเอกชน 

ที่ดําเนินการโดยตรงกับเกษตรกรในสินคาทุเรียน ลําไย โคนม และโคเนือ้ 

ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ประสบความสําเร็จในการประกันภัย

พืชผล (Crop Insurance) ในสินคาขาว รูปแบบการประกันภัยสําหรับเกษตรกรรายยอย และมีนโยบายให    

ขยายผลครอบคลุมสินคาเกษตรเศรษฐกิจชนิดอื่น แตการประกันภัยดานประมง (aquaculture insurance)    

ยังไมมีการดําเนินงาน โดยสินคาสัตวน้ําที่เปนสินคาเศรษฐกิจที่สําคัญคือกุงขาวแวนนาไม ปจจุบันมีพ้ืนที่เลี้ยง

ประมาณ 0.21 ลานไร ที่ผานมารัฐบาลมีการดําเนินงานโครงการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร อาทิ โครงการแกไข

ปญหาราคากุงตกต่ํา และโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุงขาวแวนนาไม ในสวนของปญหาจาก

ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐบาลมีการใหความชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยการชวยเหลือเงินในลําดับแรกหรือปจจัยการผลิตในกลุมกุง ปู และหอย    

อัตราไรละ 10,920 บาท ไมเกินรายละ 5 ไร โดยในชวง 10 ปที่ผานมา (2552-2561) มีเกษตรกรขอรับความ

ชวยเหลือมากที่สุดในชวงป 2554-2555 วงเงิน 1,009.55 ลานบาท 
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จากประสบการณของนานาประเทศท่ีเคยมีการประกันภัยดานประมง เชน เวียดนาม อินเดีย และ   

บังคลาเทศ พบวา ไมประสบความสําเร็จดวยสาเหตุหลายประการ อาทิ เปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง ตนทุนการ

ดําเนินงานและเบี้ยประกันภัยสูง มีเกษตรกรเขารวมโครงการนอย และเกิดความเสียหายมากจากภัยพิบัติ   

โรคระบาด ทําใหบริษัทผูรับประกันขาดทุน สําหรับประเทศไทยยังไมมีการประกันภัยประมง การศึกษาวิจัยนี้

จึงไดศึกษาแนวทางการประกันภัยกุงขาวแวนนาไมที่สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยศึกษา

สถานการณการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมของเกษตรกร ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและโรคกุง และศึกษาตนทุนการผลิตกุงขาวแวนนาไมสําหรับประมาณการวงเงินเอาประกันจากความ

เสียหายในแตละชวงเวลาของการเลี้ยงและเบี้ยประกัน ในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด ท่ีมีการผลิตกุงขาวแวนนาไม

มากที่สุด ไดแก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสุราษฎรธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ การประชุมระดมความคดิเห็นจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม จังหวัดละ 3 อําเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 

20 คน รวม 180 คน และสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรโดยแบบสอบถาม จํานวน 90 คน หรือรอยละ 50           

ของเกษตรกรทีเ่ขารวมประชุมระดมความคิดเห็น 

ผลการศึกษาสถานการณการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

กลุมตัวอยาง พบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 52 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 42.2 และมี

การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 17.8 มีสมาชิกเฉลี่ย 5 คนตอครัวเรือน สวนใหญเลี้ยงกุงขาว

ควบคูกับการปลูกพืช มีเพียงรอยละ 27.8 ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงขาวอยางเดียว เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี

และสุราษฎรธานี มากกวารอยละ 60 เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงกุงโดยตรง 

ในขณะท่ีเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 70 มีการกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร พื้นที่เพาะเลี้ยงกุงสวนใหญมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน พ้ืนท่ีทําการเกษตรของเกษตรกรกลุมตัวอยาง  

มีความแตกตางกันมาก โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่นอยท่ีสุดเพียง 1 ไร และมากที่สุด 1,000 ไร และพ้ืนที่ฟารม

เลี้ยงกุงระหวาง 1-530 ไร เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรีสวนใหญมีพ้ืนที่ฟารมกุงระหวาง 1-10 ไร 

ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 40 มีพ้ืนที่ฟารมกุงมากกวา 50 ไร ขนาดพ้ืนที่บอเลี้ยงกุง 

เฉลี่ย 3 ไรตอบอ  

ในสวนของการเลี้ยงกุง พบวา  เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและสุราษฎรธานีเกือบทั้งหมด ซึ่งเปนพ้ืนที่

เลี้ยงน้ําเค็ม เลี้ยงกุงขาวเชิงเดี่ยวแบบพัฒนา สวนใหญปลอยลูกพันธุ 100,000 ตัวตอไร เกษตรกรมากกวา  

รอยละ 50 ใชลูกพันธุและอาหารกุงจาก CP และเกษตรกรทั้งหมดมีการขึ้นทะเบียนและไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GAP จํานวนรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 2 รอบตอป ผลผลิตประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัมตอไร จําหนาย

ผลผลิตขนาด 60-70 ตัวตอกิโลกรัม และสวนใหญจําหนายใหหองเย็น ในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปน

พ้ืนที่ความเค็มต่ํา สวนใหญเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและเลี้ยงแบบผสมผสานกับสัตวน้ําชนิดอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

กุงกามกราม รอยละ 86.7 สวนใหญปลอยลูกพันธุ 40,000 ตัวตอไร เกษตรกรรอยละ 86.7 ใชลูกพันธุจาก

ฟารมเพาะเลี้ยงทั่วไป และซื้ออาหารกุงจากรานจําหนายในพื้นที่ เกษตรกรรอยละ 53.3 ไมไดรับการรับรอง

มาตรฐานหรือไมตออายุ GAP และบางสวนไมขึ้นทะเบียน จํานวนรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 3 รอบตอป  ผลผลิต   

สวนใหญประมาณ 300 กิโลกรัมตอไร สวนใหญจําหนายผลผลิตขนาด 100 ตัวตอกิโลกรัม และจําหนายให  
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แพกุงในพื้นที่ และเกษตรกรมีการเลี้ยงกุงขาวแววนาไมตลอดทั้งป ชวงเวลาการปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง     

ชวงเวลาการจับกุงจําหนาย และจํานวนพ้ืนที่บอเลี้ยงในแตละรอบการเลี้ยง ของเกษตรกรแตละรายไมแนนอน  

ผลการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง พบวา ภัยธรรมชาต ิ    

ทีเ่กษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบ ประกอบดวย น้ําทวม ภัยแลง พายุ ลูกเห็บ ฝนตกหนัก น้ําทะเลไหลเขาและสึนามิ

หรือคลื่นซัดชายฝง แตสวนใหญมีผลประเมินความเสี่ยงสงผลกระทบที่ไมรุนแรงและมีผลกระทบนอย สวนภัย

พิบัติที่มีความเสี่ยงในระดับรุนแรงและอาจสงผลกระทบที่รุนแรงมีเพียงบางพ้ืนที่ที่มีปญหาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเปนประจํา เชน น้ําทวมและน้ําทะเลไหลเขาในพื้นที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากเปน

เขตรับลมมรสุม และภัยแลงที่อําเภอบางปะกง เปนตน โดยน้ําทวมจะเกิดในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

สําหรับปญหาภัยแลงเกิดในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม ในสวนของผลการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โรคกุง พบวา ชนิดโรคที่เกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบ ประกอบดวย โรคตัวแดงดวงขาวหรือจุดขาวหรือไวรัสดวงขาว 

โรคตายดวนหรือ EMS โรคทอราซินโดรมหรือโรคทีเอสหรือไวรัสทอรา โรคแคระแกร็นหรือโรค IHNNV         

โรคกลามเนื้อขาวขุนหรือโรค IMNV โรคหัวเหลือง และอาการขี้ขาว และเกษตรกรในบางพื้นที่พบอาการ

เก่ียวกับกุงลอกคราบแลวมีลักษณะหัวบวม โดยโรคที่มีความเสี่ยงและผลกระทบมากท่ีสุด และมีเกษตรกร

ประสบปญหามากที่สุด คือ โรคตัวแดงดวงขาว โรคตายดวน และอาการข้ีขาว นอกจากนี้ ยังมีโรคไวรัสทอรา

และแคระแกร็นที่พบมากในบางพื้นที่ โดยชวงเวลาเกิดโรคพบไดตลอดทั้งป แตโรคตัวแดงดวงขาว และโรค  

ตายดวน พบมากชวงท่ีอากาศเปลี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงปลายป ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  

สําหรับผลการศึกษาคาใชจายในการผลิตกุงขาวแวนนาไมสําหรับประมาณการวงเงินเอาประกันจาก

ความเสียหายในแตละชวงเวลาของการเพาะเลี้ยงและอัตราเบี้ยประกัน พบวา วงเงินเอาประกันคํานวณจาก

ตนทุนการเพาะเลี้ยง อัตราการปลอยลูกกุง 100,000 ตัวตอไร ในกรณีทําประกันภัยชวงการเพาะเลี้ยง 1-30 

วันแรกหลักการปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง จํานวนเงินเอาประกัน 49,100 บาทตอไร หรือ 147,300 บาทตอบอ

ขนาด 3 ไร หากคํานวณเบี้ยประกันในอัตราระหวาง รอยละ 3-5 ของวงเงินเอาประกัน จะมีอัตราเบี้ยประกัน

ระหวาง 1,473 – 2,455 บาทตอไร และหากทําประกันภัยในชวง 1-60 วันแรกของการเลี้ยง ตนทุนเพ่ิมข้ึนเปน 

116,200 บาทตอไร หรือ 348,600 บาทตอบอขนาด 3 ไร ประกอบดวยตนทุนหลัก 5 ดาน ไดแก ตนทุน

คาอาหาร  รอยละ 55.94 รองลงมาเปนคาลูกพันธุกุง รอยละ 16.35 คาเวชภัณฑอาหารเสริมและแรธาตุตาง ๆ 

รอยละ 12.05 คาพลังงาน รอยละ 11.36 และคาจางแรงงาน รอยละ 4.30 หากคํานวณเบี้ยประกันในอัตรา

ระหวาง รอยละ 3-5 ของวงเงนิเอาประกัน จะมีอัตราเบี้ยประกันระหวาง 3,486 –5,810 บาทตอไร 

ผลการศึกษาความตองการของเกษตรกรตอการประกันภัยกุงขาวแวนนาไม พบวา เกษตรกรสวนใหญ

ตองการใหภาครัฐดําเนินโครงการประกันภัยกุงขาว โดยทําประกันเฉพาะพื้นที่ที่เปนบอเลี้ยงกุงและชวงเวลาที่มี

การเลี้ยงกุงเทานั้น ชนิดภัยหลักที่ตองการใหกรมธรรมคุมครองคือภัยจากโรคกุง ที่สําคัญคือโรคตัวแดงดวงขาว 

โรคตายดวน และอาการข้ีขาว ซึ่งโรคตัวแดงดวงขาวเกิดไดทุกชวงการเลี้ยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงอากาศ

เปลี่ยนจากฤดูหนาวไปฤดูรอน และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูงในชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เกษตรกรมี

การปรับตัวโดยการปลอยกุงเพาะเลี้ยงนอยลง ในสวนของโรคตายดวน หลังจากพบปญหามากในชวงป    

2556-2560 มีการปองกันไดในระดับหนึ่ง สําหรับอาการข้ีขาวสามารถรักษาได แตกุงจะเลี้ยงไมโต ปญหาการ
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เลี้ยงกุงที่เกิดจากการบริหารจัดการฟารมไมดีสามารถปองกันและแกไขได แตปญหาโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีความเสี่ยงสูง หากเกิดโรคในชวงที่กุงยังไมสามารถจําหนายได ตองทําลายทิ้งทั้งบอ 

หากเกิดโรคในชวงที่สามารถจําหนายไดแลว ตองรีบจับกุงจําหนายทันที ในสวนของภัยธรรมชาติหลักคือ     

น้ําทวม ซึ่งมีเกษตรกรเพียงบางพ้ืนที่ที่ตองการใหมีการประกันภัยธรรมชาติ เชน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร

ธานี เนือ่งจากเปนเขตรับลมมรสุม และภัยแลงในพ้ืนที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกิดปญหาภัยแลง

เปนประจํา เปนตน ซึ่งภัยธรรมชาติไมคอยมีผลกระทบกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมากนัก เนื่องจากภายหลัง

เหตุการณน้ําทวมใหญในชวงป 2554-2555 เกษตรกรมีการปรับตัวโดยการทําคันบอใหสูงขึ้น มีการหลีกเลี่ยง

การเลี้ยงในชวงที่มีพายุเกิดประจํา สวนปญหาฝนตกหนัก ซึ่งจะทําใหกุงเกิดปญหานอคน้ํา สามารถแกปญหาได

โดยการตีน้ําเพ่ือเพิ่มออกซิเจน นอกจากนี้ ยังมีการปองกันปญหาภัยแลงโดยการเก็บกักน้ําไวในบอพักน้ํา    

หรือเวนชวงการเลี้ยงในชวงที่แลง ซึ่งเปนการพักบอดวย สําหรับชวงเวลาที่ตองการใหมีการประกันภัยคือ    

ชวง 1-60 วันแรก หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง เปนชวงที่กุงยังมีขนาดเล็กไมสามารถจําหนายได ซึ่งหาก

เกิดโรคตองทําลายทิ้งท้ังบอ สวนระยะเวลาการเลี้ยงในชวงท่ีกุงสามารถจําหนายไดแลว ควรมีการประกันราคา

หรือรายได โดยชดเชยการเสยีโอกาสทางรายไดที่ตองจับกุงจําหนายกอนกําหนด 

 

 ท้ังนี้ จากผลการศึกษาดังกลาว สรุปประเด็นสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแนวทางการประกันภัย

กุงขาวแวนนาไม ไดดังนี ้

 1) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงในประเทศไทยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรและพื้นที่ฟารมกุงแตกตางกันมาก 

ตั้งแตรายยอยท่ีมีพื้นที่เพียง 1 ไร จนถึงรายใหญที่มีพ้ืนท่ีมากกวา 1,000 ไร มีผลผลิต รายได และโอกาสในการ

เขาถึงตลาดแตกตางกัน 

 2) ระบบการเลี้ยง มาตรฐานฟารม และการปองกันความเสี่ยงของเกษตรกรมีความแตกตางกัน 

เกษตรกรที่เลี้ยงในพ้ืนที่ความเค็ม มีการเลี้ยงแบบพัฒนา เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเชิงเดี่ยว หนาแนน มีการจัดการ

ระบบฟารมท่ีดี มีบอเลี้ยง บอพักน้ํา และบอทิ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรรายใหญมีการทําฟารมระบบปด 

จําหนายผลผลิตใหหองเย็น ในสวนของเกษตรกรในพ้ืนที่ความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย สวนใหญเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา 

มีการเลี้ยงผสมผสานกับกุงกามกราม ปลอยลูกพันธุกุงขาวแวนนาไมไมหนาแนน และยังมีเกษตรกรจํานวนมาก

ที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือใบรับรองมาตรฐานหมดอายุ และสวนใหญจําหนายผลผลิตใหแพกุง

ภายในพ้ืนที่ ประกอบกับจํานวนพื้นที่บอเลี้ยงกุงที่เกษตรกรเลี้ยงในแตละรอบการเลี้ยงไมแนนอน ขึ้นอยูกับ

สถานการณโรค ราคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรรายที่มีพ้ืนที่ฟารมกุงจํานวนมาก มีการเวียนสลับบอเลี้ยง  

 3) การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส 

ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคไดงายเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยน มีพาหะนําโรค ซึ่งติดตอไดทั้งทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ 

ประกอบกับ ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกษตรกรเห็นวาไมสงผลกระทบรุนแรง และสามารถปรับตัว

และปองกันได จึงไมมีความจําเปนตองทําประกันภัยทางธรรมชาติ จึงเปนขอจํากัดท่ีผูประกอบการประกันภัย

จะเขามาดําเนินการรับประกัน นอกจากนี้ การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมมีตนทุนการผลิตสูง สงผลใหวงเงินเอา

ประกันและเบี้ยประกันภัยสูงดวย เปนขอจํากัดที่เกษตรกรจะสนใจเขารวมเอาประกัน 
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 4) การดําเนินธุรกิจประกันภัยของผูประกอบการ ตองพิจารณาความคุมคาของการลงทุนและ      

ความเสี่ยง ซึ่งการมีจํานวนผูเอาประกันมากจะทําใหเกิดระบบประกันภัยไดงาย แตพ้ืนที่เลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  

มีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรไมไดใชพ้ืนที่ท้ังฟารมในการเลี้ยงกุง มีการแบงเปนพื้นที่บอเลี้ยง บอพักน้ํา 

และบอทิ้งเลน ซึ่งเกษตรกรสวนใหญตองการทําประกันภัยเฉพาะพื้นที่ท่ีเปนบอเลี้ยงกุง ทําประกันภัยเฉพาะ  

ในชวงเวลาที่มีการเลี้ยงกุง ทําใหจํานวนพื้นที่ไมคุมคากับการลงทุนและความเสี่ยงของผูประกอบการประกันภัย 

นอกจากนี้ เกษตรกรตองการทําประกันในชวงระยะเวลาการเลี้ยงที่กุงยังเล็กไมสามารถจําหนายได ในขณะที่

ชวงกุงโตสามารถจําหนายไดแลว เกษตรกรตองการเปนผูจําหนายกุงเองโดยไมรอเอาเงินประกัน ประกอบกับ 

ชวงระยะเวลาการเลี้ยง และจํานวนพ้ืนที่เลี้ยงของเกษตรกรแตละราย ในการเลี้ยงแตละรอบ ไมมีความแนนอน 

และรอบการเลี้ยงสั้น ประมาณ 90 วัน การบริหารจัดการจึงมีเวลาจํากัด  

 5) ปจจุบันภาครัฐยังไมมีการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติจากโรคกุง มีการใหความชวยเหลือ

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญเปนภัยจากน้ําทวม ในอัตราไรละ 10,920 

บาทตอไร รายละไมเกิน 5 ไร ในสวนของการชวยเหลือดานราคาผลผลิตตกต่ํา มีโครงการเปนครั้งคราว            

ซึ่งเกษตรกรรายเล็กที่มีผลผลิตนอย และมีเวลาการเลี้ยงกุงไมแนนอน ยังขาดโอกาสในการเขารวมโครงการ  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ

ประกันภัยกุงขาวแวนนาไม เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุงใหแกเกษตรกร ซึ่งจะ

สามารถชวยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการผลิตกุงของเกษตรกร โดยจําแนกการประกันภัยเปน 2 ระบบ ดังนี ้

  1.1) การประกันภัยกุงขาวเชิงพาณิชย  

เพ่ือสรางระบบประกันภัยในการลดความเสี่ยงใหกับเกษตรกร ที่เปนไปตามกลไก

การตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรรายใหญ เนื่องจากเปนกลุมเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จํานวนมาก มีระบบการ

ผลิตและผลผลิตที่ไดคุณภาพมาตรฐาน สามารถเขาถึงตลาดไดงาย มีทุนเปนของตนเอง โดยรัฐบาลตองมี

มาตรการจูงใจใหทั้งผูประกอบการประกันภัยและเกษตรกรผูเลี้ยงกุงเขามาดําเนินการ เชน การอํานวยความ

สะดวกและระบบการตรวจสอบความเสียหาย มาตรการทางภาษี และมาตรการดานการตลาด เปนตน  

โดยกําหนดการใหความคุมครองตามกรมธรรมเปน 3 สวนหลัก ไดแก สวนที่ 1    

การประกันภัยชวงที่กุงยังเล็กไมสามารถจําหนายได โดยวงเงินเอาประกันชดเชยตนทุนหมุนเวียนในการเลี้ยง

ชวงระยะเวลาประมาณ 1-60 วันแรก หลังจากปลอยลูกพันธุลงบอเลี้ยง ซึ่งกุงจะเสียหายสิ้นเชิงทั้งบอ สวนท่ี 2   

คือการประกันในชวงที่กุงโตสามารถจําหนายไดแลว เปนการชดเชยการสูญเสียรายไดในกรณีที่ตองจับกุง

จําหนายกอนกําหนด ซึ่งกุงจะเสียหายบางสวน เกษตรกรจะมีการจับกุงจําหนายภายใน 1-3 วัน และสวนที่ 3 

คือการประกันภัยเพ่ิม ในลักษณะการประกันภัยสุขภาพ ที่เกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยเพ่ิม เชน ชนิดโรคที่

กรมธรรมไมไดคุมครอง หรือภัยพิบัติธรรมชาติอื่น ๆ เปนตน  
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  1.2) สนับสนุนโครงการประกันภัยสําหรับเกษตรกรรายยอย (micro insurance) 

   เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรรายยอยท่ีมีพ้ืนที่นอย ผลผลิตนอย ไมมีทุนเปนของ

ตนเอง และขาดโอกาสในการเขาถึงตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกษตรกรที่ยังมีระบบการผลิตที่ไมไดคุณภาพ

มาตรฐาน โดยดําเนินงานผานสถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร เชน สหกรณประมง สหกรณผูเลี้ยงกุง 

สหกรณการเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมจํานวนมาก และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญกุงขาว เปนตน 

โดยดําเนินโครงการตลอดโซการผลิต สนับสนุนสินเชื่อและปจจัยการผลิต ตั้งแตลูกพันธุ อาหาร เวชภัณฑตาง ๆ 

จนถึงการจําหนายผลผลิต อยางครบวงจร ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพมาตรฐานฟารม ผลผลิต และชวยให

เกษตรกรสามารถเขาถึงตลาด มีรายไดท่ีมั่นคง  

 2) ระบบประกันภัยโดยทั่วไป ผูประกอบการเอกชนที่รับประกันภัย จะพิจารณาระบบการผลิตและ

ฟารมท่ีไดมาตรฐาน มีระบบปองกัน ดูแลเอาใจใสฟารมเปนอยาง เพ่ือปองกันปญหาภัยทางศีลธรรมหรือความ

เสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย (moral hazard) ซึ่งการผลิตกุงของไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในระบบความเค็มต่ําหรือน้ํากรอย ซึ่งมีการเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา และเลี้ยงผสมผสานกับสัตวน้ําชนิดอ่ืน 

เกษตรกรบางสวนยังไมใหความสําคัญกับการรับรองมาตรฐาน ภาครัฐจึงควรสนับสนุนใหเกษตรกรมีการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานฟารมใหเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
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นโยบายประกันภัยการเกษตรในประเทศไทย (the evolution of agricultural insurance policies in Thailand) 

ประเทศไทยเริ่มมีแผนระดับชาติ ตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะที่ 1        

พ.ศ. 2504-2506 และระยะที่ 2 พ.ศ. 2507-2509 เปนชวงที่ภาคการเกษตรมีความสําคัญเปนอันดับแรก 

เนื่องจากเปนอาชีพหลักของประชากรถึงรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด นโยบายพัฒนาภาคการเกษตร    

เนนการเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ ในสวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติยังไมใชปญหา

สําคัญ และมีนโยบายในการสรางเข่ือนและระบบชลประทาน ซึ่งจะทําใหปญหาอุทกภัยและภัยแลงลดลง 

นโยบายในการบริหารจัดการน้ํา และขยายระบบชลประทานเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ใหสามารถเพิ่ม

ปริมาณผลผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการครองชีพ เปนนโยบายสําคัญที่

ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2504; สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 

2507) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ในชวงนี้เปนชวงที่การผลิตสาขาการธนาคาร ประกันภัย 

และอสังหาริมทรัพยมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตเปนการประกันภัยเก่ียวกับการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และ

อัคคีภัย (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2510) ในชวงระยะเวลา 10 ปแรกของแผนพัฒนาประเทศ มีการ

ใหความสําคัญกับการจัดหาทรัพยากรที่เอ้ือตอการขยายพ้ืนที่การเกษตร ยังไมมีการประกันภัยภาคการเกษตร 

แตในป 2513 เริ่มมีการศึกษารูปแบบการประกันภัย 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดประชาชาติ และเพิ่มปริมาณการสงออก ในขณะเดียวกันเริ่มมี

การตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาการผลิต การเรงใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรม 

ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินและพ้ืนที่ปามาทํา

เกษตรกรรม (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2515; สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2520) จนกระทั่งชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เกิดสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภาวะเงินเฟอและเศรษฐกิจชะลอตัว นโยบายจึงเนนปรับระบบเศรษฐกิจใหสามารถรับกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงของโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524) อยางไรก็ตาม 

ยังคงมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ทําให

ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงเปนอยางมาก นโยบายจึงเริ่มใหความสําคัญกับการรักษาทรัพยากรปาไมและน้ํา 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530) ในขณะที่เวทีโลกเริ่มใหความสําคัญ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบตอประชากรโลกอันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณกาซ

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 

UNEP) รวมกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ 

ระหวางรัฐบาลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 

IPCC) ในป 2531 เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการศึกษาและใหขอมูล ความรูความเขาใจดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
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จนกระทั่งชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) นโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมการใช

น้ําชลประทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร ใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด เพื่อใหประเทศกาวสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค เปนชวงที่ให

ความสําคัญกับผลกระทบของภาคเกษตรที่ทําใหทรัพยากรเสื่อมโทรม ทั้งดิน น้ํา และปาไม (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2535) ซึ่งในเวทีโลกไดเห็นชอบใหมีแผนปฏิบัติการ 21 

(agenda 21) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จากการประชุม Earth Summit หรือที่ประชุมสหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development: 

UNCED) เมื่อเดือนมิถุนายน 2535 ที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพ่ือเปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ 

กําหนดนโยบายการพัฒนาใหมีความยั่งยืนท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แกไขปญหาความเสื่อม

โทรมของดิน อากาศ น้ํา และปาไม รวมถึง ปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทรายและความแหงแลง ซึ่งเปนชวง

ที่การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสภาพภูมิอากาศเริ่มสงผลกระทบตอภาคการผลิตมากข้ึน ในเวทีโลกจึงให

ความสําคัญและมีการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2535 และ

ตอมามีการใหรัฐภาคีลงนามในการประชุม United Nations Conference on Environment and Development: 

UNCED) หรือ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2537 โดยประเทศไทยใหสัตยาบันเขารวมเปนรัฐภาคีอนุสัญญา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2537 เปนจุดเริ่มตนที่ประเทศตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เขาสูศตวรรษที่ 21 เปนยุคกระแสโลกาภิวัติ และ

โลกไรพรมแดน ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณในขณะนั้นไดสะทอนผลการพัฒนา

ประเทศที่ไมสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากมุงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก การแกไขปญหาทรัพยากร

ทางการเกษตร เนนใหมีแหลงน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางใหเพียงพอตอการทําการเกษตร เพ่ือแกไขปญหาภัย

แลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540) ในขณะที่เวทีโลก มีความ

ตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาที่สงผลกระทบตอทรัพยากรเปนอยางมาก ประเทศตาง ๆ 189 ประเทศ 

จึงไดรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติ เม่ือป 2543 ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็น

พองตองกันในการกําหนดเปาหมายที่ทุกประเทศจะดําเนินการรวมกันใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ในป 2558 โดยมีเปาหมายหลักประการหนึ่งคือการ

รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตอเนื่องถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาประเทศ โดยเนนนโยบายสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดภัย

ธรรมชาติบอยครั้ง และเกิดการแพรระบาดของเชื้อโรคสายพันธุใหมๆ การเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา 

สงผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปาไมถูกทําลาย กอใหเกิดปญหาน้ําทวม ภัยแลง ภัยธรรมชาติมากข้ึน 
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(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2549) แตในนโยบายยังไมไดใหความสําคัญกับการประกันภัยการเกษตร  

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) การประกันภัยการเกษตรเริ่มเขามามีบทบาทใน

นโยบายเพ่ือการพัฒนาภาคการเกษตร โดยกําหนดใหมีระบบประกันภัยพืชผลที่สามารถชวยเหลือเกษตรกรได

อยางทั่วถึง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึง 

รองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากเกิดภัยพิบัติบอยครั้งมากขึ้น มีพื้นที่

เสี่ยงตออุทกภัย วาตภัย และภัยแลง เพ่ิมขึ้น สงผลกระทบตอการผลิตภาคการเกษตร จึงกําหนดนโยบายใหมี

การพัฒนาองคความรู เครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ใหพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การจัดทําแผนที่และลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัย พัฒนาระบบฐานขอมูลและ

เทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ สรางหลักประกันรายไดใหแกครัวเรือนเกษตร ใหเปนฐานการผลิตท่ีมีความ

มั่นคงและมีการเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน เชน สรางหลักประกันรายไดของ

เกษตรกรใหมีความมั่นคง ใหครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เรงพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล ใหสามารถคุมครอง

ความเสี่ยงดานการผลิตทางการเกษตรจากทุกภัยพิบัติใหกับเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ี โดยใหเกษตรกรมีสวน

รับผิดชอบชําระเบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพื้นท่ี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2554) ในขณะที่กระแสกโลก ไดมีการพิจารณาเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ MDGs วา

ใกลจะสิ้นสุดลง องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาขึ้นใหมเพ่ือใหมีความตอเนื่อง 

เชื่อมโยงกรอบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตั้งแตเดือนกันยายน 2558         

ถึงเดือนสิงหาคม 2573 เปนระยะเวลา 15 ป มีเปาหมาย 17 เปาหมาย โดยเปาหมายที่ 13 เปนการปฏิบัติการ

อยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดแนวทางตามวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 

20 ป และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ SDGs โดยคํานึงถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุทกภัยและภัยแลงที่มีความรุนแรงมากข้ึน จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน         

จึงกําหนดแนวทางประการหนึ่งคือการจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้ง สรางระบบเตือน

ภัยทางการเกษตรลวงหนา และยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน จึงกําหนดนโยบายใหมีการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ อันเนื่องมากจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนดวย (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2559) 
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ทั้งนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรที่จะนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประเทศ

ไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในสวน

ของเกษตรอัจฉริยะ ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการ

พัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง

การพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน สนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบอารชีพเกษตรกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ, 2561) 

  รัฐบาลยังไดมีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งการประกันภัยการเกษตร อยูในการปฏิรูปดานความ

เทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม ในการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลในประเด็นการ

ปฏิรูปที่ 5 กําหนดเรื่องการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา โดยใหมีการนํา

เทคโนโลยี เชน ภาพถายดาวเทียม หรือ mobile application เขามาชวยใหการตรวจสอบความเสี่ยง ความ

เสียหาย และการซื้อและเอาประกันมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น และการบูรณาการความ

ชวยเหลือเกษตรกรของภารรัฐไมใหไปแทนท่ีตลาด แตสรางเสริมแรงจูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการ

ประกันภัยอยางสมัครใจ โดยเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังคือการมีระบบประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุมพืช

เศรษฐกิจของประเทศ สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเกษตรกร ทั้งระดับเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจ

ชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน โดยมีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุมรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีและผลิตภัณฑ

ภายใน 5 ป ใหมีจํานวนและความหลากหลายของผลิตภัณฑประกันภัยเพ่ือเกษตรกร ใหเกษตรกรเขารวม

โครงการดวยความสมัครใจและรวมจายคาเบี้ยประกันภัยดวย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2561) 

 นอกจากนี้ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอ

รัฐสภาพ เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนโยบายหลัก 12 ดาน โดยในประเด็นนโยบายดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย ในสวนของการพัฒนาภาคเกษตร ไดกําหนดนโยบายในการ

รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกร โดยดําเนินการผานเครื่องมือและมาตรการ       

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือการจัดใหมีระบบประกันภัยสินคาเกษตรดวย       

(สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2561)  
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แผนฯ 12 
2560-2560 

 
 

กําหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ดานการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประเด็นเกษตรอัจฉริยะ 
ใหมีระบบประกันภยัการเกษตรท่ียั่งยนื กําหนดแผนปฏิรูป
ประเทศ และใหมีการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย SDGs 
โดยคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ภัยแลง น้ําทวม ที่เกิดข้ึนบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น   

  มีการกําหนดแผนปฏิรูป
ประเทศ ดานการประกัน
การเกษตร ใหมีระบบ
ประกันภัยที่ครอบคลมุสินคา
เกษตรเศรษฐกิจของประเทศ  
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรอยาง
ทั่วถึง และเขารวมอยางสมัครใจ 

แผนฯ 11 
2555-2559 

 
 

เนนการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน รองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ เนื่องจากภัยพิบัติเกิด
บอยขึ้น 

  ใหมีระบบประกันภยัการเกษตร
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรอยางท่ัวถึง 
เวทีโลกกําหนดเปาหมาย SDGs  
ในป 2558 

แผนฯ 10 
2550-2554 

 
 

เนนการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

  เกิดปญหาภัยธรรมชาติ น้ําทวม  
ภัยแลง และโรคระบาด มากขึ้น  

แผนฯ 9 
2545-2549 

 
 

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ  

  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ผานมา 
ทําใหเกิดภัยแลง น้ําทวม ภัยธรรมชาติ
มากขึ้น 

แผนฯ 8 
2540-2544 

 
 

ยุคโลกาภิวฒัน เกิดวิกฤตเิศรษฐกจิ สะทอนผล
ของการพัฒนาที่ไมสมดุลและยั่งยืน 

  เนนสรางแหลงนํ้าขนาดเล็ก/กลาง
แกปญหาภัยแลง เวทีโลกกาํหนดเปาหมาย 
MDGs รักษาสิ่งแวดลอม 

แผนฯ 7 
2535-2539 

 
 

เนนปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจให
สอดคลองกับความตองการของตลาด ใหเปน
ศูนยกลาง ศก.ในภูมภิาค 

  เนนอนุรักษดิน น้ํา ปาไม  เวทีโลกทํา
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) รบัรอง
อนุสัญญาฯ UNFCCC ในป 2535 

แผนฯ 6 
2530-2534 

 
 

เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง 

  เนนฟนฟู อนุรักษปาไมและน้ํา เวทีโลกเริม่ตะหนัก
ถึงภาวะกาซเรือนกระจก ตั้งคณะกรรมการฯ IPCC 
ในป 2531 

แผนฯ 5 
2525-2529 

 
 

ปรับระบบเศรษฐกิจใหรองรับกบั
สถานการณ โลกที่เกิดภาวะเงินเฟอ 
ชะลอตัว 

  ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่มโทรมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปาไม 

แผนฯ 4 
2520-2524 

 
 

ยกระดับรายได เพ่ิมปริมาณการ 
สงออกตอเน่ืองจากแผนฯ 3 

  ใหความสําคญักับปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมเปนพื้นที่
เกษตรกรรม 

แผนฯ 3 
2515-2519 

 
 

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
ยกระดับรายได เพ่ิมการ
สงออก 

  เริ่มตระหนักถึงการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ

แผนฯ 2 
2510-2514 

 
 

เพ่ิมพ้ืนท่ี/ปริมาณผลผลิต 
ตอเนื่องจากแผนฯ 1 

  ธุรกิจประกันภัยดานอุบัติเหตุ อัคคีภัย บาดเจ็บ เติบโต  
มีประกันภัยการเกษตรในตางประเทศ เริ่มประกันภัยประมงในยุโรป 

แผนฯ 1 
2504-2509 

 
 

เพ่ิมพ้ืนท่ี/ปริมาณ
ผลผลติ เพ่ือเพ่ิม
รายไดเกษตรกร 

  สรางเข่ือน ขยายพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือแกปญหาน้ําทวม ภัยแลง 

ภาพผนวกที่ 1 นโยบายประกันภัยการเกษตรในประเทศไทย 
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ภาคผนวกท่ี 2 แบบสอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงกุง 
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แบบสอบถามเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการศกึษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรของ

ประเทศไทย” ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการชวยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประกันภัยการเกษตร ตามเปาหมายในการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาต ิ

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยเติมขอความในชองวาง และกาเครื่องหมาย   ในชอง   

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน 

 

1.1) ชื่อ............................................................นามสกุล...................................................   1.2) อาย.ุ.............ป 

      ที่อยู........................................................................................................โทรศัพท.............................. 
 

1.3) วุฒิการศึกษา  ประถม         ปริญญาตร ี

 ม.ตน/ปวช.        สูงกวา ป.ตร ี

 ม.ปลาย/ปวส.        
 

1.4) จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีก่ีคน? ........................................................คน 
 

1.5) ทานเปนสมาชิกกลุม/องคกรใดบางที่เก่ียวกับการเพาะเลีย้งกุงขาว?   สหกรณผูเลี้ยงกุง/สหกรณประมง 

         ชมรมผูเลี้ยงกุง 

         อื่นๆ ไดแก................................... 
 

1.6) ทานมีพ้ืนที่ที่ใชทําการเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว และประมง ทั้งหมดก่ีไร?........................................ไร 
 

1.7) ทานมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากการเลี้ยงกุงหรือไม?      

 ไมมี   มี ไดแก………  ประกอบธุรกิจ ไดแก..............................................................  

     ปลูกพืช ไดแก......................................................................... 

     ประมง ปศุสัตวอ่ืนๆ ไดแก....................................................... 

     อาชีพอ่ืนๆ ไดแก..................................................................... 
 

1.8) ทานมีการกูเงินเพ่ือการเลี้ยงกุงและทําการเกษตรตางๆ หรือไม ถามีกูจากที่ใด? 

 ไมไดกู   กู โดยกูจาก...  ธ.ก.ส. 

      สหกรณ  

      ธนาคารพาณิชยท่ัวไป 

      อ่ืนๆ ไดแก............................................................ 2.3 

2.2 

2.2 

2.1 2 1 
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2.3 

2.2 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

 

2.1) ทานประกอบอาชีพเลี้ยงกุงขาวมากี่ป? …………………………………………..……..ป 

 

2.2) ทานมีพ้ืนที่ที่ใชในการเพาะเลี้ยงกุงขาวทั้งหมดก่ีไร?......................................................ไร  

2.2.1) เปนพ้ืนที่บอพักน้ํา  จํานวน....................................................ไร 

2.2.2) เปนพ้ืนที่บอเลี้ยงกุง จํานวน....................................................ไร 

2.2.3) เปนพ้ืนที่น้ําทิ้งและอ่ืนๆ  จํานวน....................................................ไร 

 

2.3) พ้ืนท่ีที่ทานใชเลี้ยงกุงขาวมีเอกสารสิทธิ์ประเภทใด?  โฉนด 

        นส.3 

        ที่เชาผูอ่ืน 

        อ่ืนๆ ไดแก............................................... 

 

2.4) ทานมีบอที่ใชในการเลี้ยงกุงขาวทั้งหมดก่ีบอ?............................................บอ 

 

2.5) สวนใหญบอที่ทานใชเลี้ยงกุงขาวมีขนาดพื้นที่ก่ีไร?............................................ไร/บอ 

 

2.6) ทานเลี้ยงกุงขาวแบบใด? 

 เลี้ยงแบบธรรมชาต ิ (ใชพันธุกุงธรรมชาติ ไมมีการใหอาหาร) 

 เลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา  (คลายแบบธรรมชาต ิแตซื้อพันธุกุงปลอยเสริม มีเครื่องเติมอากาศหรือไมก็ได)       

 เลี้ยงแบบพัฒนา  (ใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีระบบถายเทน้าํ ควบคุมโรค ใชพันธุกุงจากโรงเพาะฟก     

      เทานัน้ ใหอาหารทุกวัน และมีการใชเครื่องเติมอากาศ) 

 

2.7) ทานเลี้ยงกุงขาวอยางไร? 

  เลี้ยงกุงขาวอยางเดียว ไมไดเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอ่ืน  

  เลี้ยงกุงขาว สลับหมุนเวียนกับสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ เชน ปลากะพง ปู โดยเลี้ยงไมพรอมกัน  

  เลี้ยงกุงขาวผสมกับสัตวน้ําชนิดอ่ืนดวยในบอเดียวกัน เชน กุงกามกราม ปลานิล  

  เลี้ยงกุงขาว และเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอ่ืนดวย โดยเลี้ยงแยกบอกัน 

  อื่นๆ................................................................................................. 
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2.8) ปจจุบันทานไดขึ้นทะเบียนฟารมกุงขาวกับกรมประมงหรือไม?  

  ขึ้นทะเบียนแลว    ไมไดข้ึนทะเบียน 

 

2.9) ฟารมกุงของทานไดรับการรับรองมาตรฐานหรือไม ถาได ไดมาตรฐานใด? 

 ไมได   ได ไดแก  มาตรฐาน GAP จากกรมประมง 

      มาตรฐาน CoC จากกรมประมง 

      มาตรฐาน มกษ. จาก มกอช. 

      มาตรฐาน BAP จากสหรัฐอเมริกา 

      อ่ืนๆ ไดแก................................................................. 

 

2.10) บอที่ทานเลี้ยงกุงเปนแบบใด? 

 บอดิน 

 บอปูพลาสติก PE 

 มีทั้งสองอยาง 

 

2.11) สวนใหญทานปลอยลูกกุงขาวจํานวนก่ีตัวตอไร?..................................ตัว/ไร  (คํานวณตอไร) 

 

2.12) สวนใหญทานปลอยลูกกุงขาวขนาดใด?   ขนาด P…………………………… 

 

2.13) สวนใหญทานใชระยะเวลาในการเลี้ยงกุงจนถึงจับขายก่ีวัน?................................วนั 

 

2.14) สวนใหญทานเลี้ยงกุงขาวจํานวนก่ีรอบใน 1 ป? ........................................รอบ/ป 

 

2.15) ลูกกุงขาวที่ทานเลี้ยงนํามาจากที่ใด?  ซื้อจาก CP 

      ซื้อจากบริษัท ไดแก ............................................... 

      ซื้อจากสหกรณ 

      อ่ืนๆ............................................................ 

 

2.16) โดยทั่วไปทานมีวิธีการจัดการลูกพันธุกุงอยางไร? 

  มีบออนุบาลกอนปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยง 

  ไมมีการอนุบาล ปรับสภาพบอเลี้ยงแลวปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยงเลย 

  อื่นๆ................................................................................................................................ 3 
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2.17) อาหารท่ีทานใชเลี้ยงกุงนํามาจากที่ใด?  ซื้อจาก CP 

       ซื้อจากบริษัท ไดแก............................................... 

       ซื้อจากสหกรณ 

       อื่นๆ....................................................................... 

 

2.18) สวนใหญทานจําหนายกุงขาวขนาดก่ีตัวตอกิโลกรัม?.......................................................ตัว/กิโลกรัม 

 

2.19) สวนใหญทานไดผลผลิตกุงขาวก่ีตันตอไร?.........................................................ตัน/ไร  (คํานวณตอไร) 

 

2.20) สวนใหญทานจําหนายกุงขาวอยางไร? 

  จําหนายใหหองเย็น 

  จําหนายใหแพกุง 

  จําหนายใหพอคาหรือตัวแทนรับซื้อทั่วไป 

  อื่นๆ ..................................................................................... 

 

2.21) ทานเคยเขารวมโครงการผลิตหรือจําหนายกุงขาวของรัฐบาลหรือไม? 

 ไมเคยเขารวม   เคยเขารวม ไดแก…………………………………………………………… 

 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง 

 

3.1) ในชวง 10 ปท่ีผานมา (2552-2561) ทานเคยไดรับความเสียหายในการเลี้ยงกุงขาวจากภัยพิบัติเหลานี้หรือไม?  

ชนิดภัย  ไมเคย  เคย ปที่เคยประสบภยั 
(ระบุป พ.ศ.) 

ระดับความรุนแรงและความเสียหาย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1) น้ําทวม           
2) ภัยแลง           
3) พายุ คลื่นซัดชายฝง           
4) โรคตายดวน (EMS)           
5) โรคตัวแดงดวงขาว           
6) โรคข้ีขาว           
7) โรคหัวเหลือง           
8) อ่ืนๆ...           
9) อ่ืนๆ...           
10) อ่ืนๆ...           
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3.2) ทานเคยไดรับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาล ในการเลี้ยงกุงขาวจากกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม? 

  เคย     ไมเคย 

 

3.3) ปญหาการเลี้ยงกุงขาวที่ทานตองการใหรัฐบาลชวยเหลือมากที่สุดคืออะไร? 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สวนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

 

4.1) หากรัฐบาลมีโครงการทําประกันภัยกุงขาว ทานคิดวาภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุงชนิดใดที่ควรมีการ 

      ทําประกันภัย? (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  ภัยแลง     โรคตัวแดงดวงขาว 

  น้ําทวม     โรคข้ีขาว 

  พายุ      โรคหัวเหลือง 

  การไหลเขามาของน้ําเค็ม   โรคทีเอสหรือไวรัสทอรา 

  สึนามิ     ไวรัสกลามเนื้อขุนหรือกลามเนื้อตายจากการติดเชื้อ (IMNV) 

  โรคตายดวน (EMS)    อื่นๆ................................................... 

 

4.2) หากรัฐบาลมีโครงการทําประกันภัยกุงขาว ทานคิดวาควรทําประกันภัยในชวงเวลาใดของการเลี้ยงกุงขาว? 

  ชวงเริ่มปลอยลูกกุงในบอเลีย้งระยะ 30 วันแรก 

  ชวง 31 วัน – 60 วัน 

   ชวงตั้งแต 61 วนัขึ้นไป 

  ทุกชวงเวลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ตั้งแตปลอยลูกกุงลงบอเลี้ยงจนถึงจําหนาย  

 

4.3) หากรัฐบาลมีโครงการทําประกันภัยกุงขาว ทานคิดวาการประกันภัยกุงขาวในประเทศไทยควรทําอยางไร? 

  เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงขาว ทํากับบริษัทประกันโดยตรง โดยท่ีภาครัฐไมตองเก่ียวของ 

  ทําผานโครงการและหนวยงานรัฐ เชน ธ.ก.ส. และรัฐบาลสนับสนุนบางสวน 

  ทําผานกลุมเกษตรกร เชน สหกรณ แปลงใหญ  

  ทํารวมกับบริษัทที่จําหนายลูกพันธุกุง 

  อื่นๆ......................................................................... 
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4.4) ทานเห็นดวยหรือไม หากรัฐบาลจะมีการดําเนินโครงการประกันภัยกุงขาว? 

  เห็นดวย       ไมเห็นดวย    ยังไมสามารถใหความเห็นได 

 

4.5) หากรัฐบาลมีโครงการทําประกันภัยกุงขาว ทานสนใจที่จะเขารวมทําประกันหรือไม? 

  สนใจทําประกัน       ไมสนใจทําประกัน   ยังไมสามารถตอบได 

 

4.6) กุงขาวเปนสินคาที่มีมูลคาสูง การทําประกันภัยอาจตองมีการจายเบี้ยประกันในอัตราที่สูงกวาการ 

      ประกันภัยพืชผลทั่วไป หากรัฐบาลมีโครงการประกันภัยกุงขาว ทานยินดีที่จะรวมจายคาเบี้ยประกัน 

      ดวยหรือไม? 

  ยินดีจาย        ไมตองการจาย   ยังไมสามารถตอบได 

 

4.7) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการทําประกันภัยกุงขาว 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

----------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี

สุกัลยา กาเซ็ม นกัวจิัย 

น้ําทิพย สังขเสียงสูง  และนัทดนัย เปยมเจียก ผูชวยนกัวจิัย 

สวนวจิัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร 

 

 

  

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 



136 



137 

ภาคผนวกที่ 3 ประเด็นการหารือและภาพการระดมความคิดเห็นกลุมยอย 



138 

ประเด็นการหารอืระดมความคิดเห็นกลุมยอย 

 

1. พื้นที่/กลุม..................................................ตําบล...........................อําเภอ.......................จังหวัด.................... 

2. สถานการณการเลี้ยงกุงของชุมชนในปจจุบันเปนอยางไร? 

3. สถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรค และการเตรียมความพรอมรับมือของชุมชนเปนอยางไร? 

4. ความคิดเห็นตอการประกันภัยกุงขาวแวนนาไม 

5. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 

 

ตารางมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยงตามแนวคิดของศูนยเตรียมพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย 

โอกาสหรือความถ่ีในการเกดิภัย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไมมี (1) เล็กนอย (2) ปานกลาง (3) รายแรง (4) วิกฤติ (5) 

มีโอกาสเกิดนอยมาก (1) 1 ต่ํา 2 ต่ํา 3 ต่ํา 4 ปานกลาง 5 ปานกลาง 

มีโอกาสเกิดนอย (2) 2 ต่ํา 4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 8 สูง 10 สูง 

มีโอกาสเกิดปานกลาง (3) 3 ต่ํา 6 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 สูง 15 สูง 

มีโอกาสเกิดสูง (4) 4 ปานกลาง 8 ปานกลาง 12 สูง 16 ปานกลาง 20 สูงที่สุด 

มีโอกาสเกิดสูงมาก (5)  5 ปานกลาง 10 สูง 15 สูง 20 สูงที่สุด 25 สูงที่สุด 

 

ตารางแสดงชวงเวลาของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคกุง 

ชนิดภัยพิบัต ิ

และโรคกุง 

ชวงเดือนที่เกิดภัยพิบัติและโรคกุง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

             

             

             

             

 

ตนทุนการผลิตกุงขาวแวนนาไม 

รายการคาใชจาย ชวงกอนการเลี้ยง ชวงเลี้ยง 1 – 30 วัน ชวงเลี้ยง 31 – 60 วัน ชวงเลี้ยง >60 วัน 
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ภาพการระดมความคิดเห็นกลุมยอย 
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ภาคผนวกท่ี 4 ภาพพื้นที่ฟารมกุงขาวแวนนาไมในพื้นที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

  



บอเลี้ยงฟารมขนาดใหญ 

บอเลี้ยงฟารมขนาดกลาง 

บอเลี้ยงฟารมขนาดเล็ก 

บอเลี้ยงฟารมขนาดเล็ก 

บอเลี้ยงแบบผสมผสาน กึ่งพัฒนา บอดิน
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บอเลี้ยงฟารมขนาดใหญ > 50 ไร ใชพลาสติก PE ตลอดทั้งบอ 

     
บอเลี้ยงฟารมขนาดกลาง 11-50 ไร บอดิน 

     
บอเลี้ยงฟารมขนาดเล็ก 1-10 ไร ใชพลาสติก PE ตลอดทั้งบอ 

    
บอเลี้ยงฟารมขนาดเล็ก 1-10 ไร ใชพลาสติก PE เฉพาะขอบบอ 

     
บอเลี้ยงแบบผสมผสาน กึ่งพัฒนา บอดิน 

 

 

 

 

 



ฟารมขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการบอเลี้ยง บอพักน้ํา และบอทิ้งเลน

บอทิ้งเลนในฟารมขนาดกลาง มีการปลอยปลานิล 
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บอพักน้ํา ฟารมขนาดใหญและขนาดกลาง 

     
ฟารมขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการบอเลี้ยง บอพักน้ํา และบอทิ้งเลน

     
บอทิ้งเลนในฟารมขนาดกลาง มีการปลอยปลานิล (ซาย) และรองน้ําสําหรับทิ้งเลน ในกรณีไมมีบอทิ้ง 

     
การใชยอตรวจสอบกุงและการใหอาหาร 

     
โรคคดัแยกกุงของฟารมขนาดใหญ 

 

 
ฟารมขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการบอเลี้ยง บอพักน้ํา และบอทิ้งเลน 

 
และรองน้ําสําหรับทิ้งเลน ในกรณีไมมีบอทิ้ง (ขวา) 
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