ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมประกันวิ นาศภัยไทย ร่วมลงนามกับ 5 หน่ วยงาน
พัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรสู่ความยังยื
่ น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
เมื อ่ วันที ่ 2 สิ งหาคม 2561 สมาคมประกันวิ นาศภัย ไทย ได้ ร่วมลงนามบันทึ ก ความเข้ าใจใน
โครงการวิ จ ัย เรื อ่ ง การพั ฒ นาระบบการประกั น ภัย พื ช ผลการเกษตรของประเทศไทย ร่ ว มกั บ
สถาบัน วิ จ ยั เศรษฐกิ จ ป๋วย อึ ง๊ ภากรณ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สานักงาน
ส่งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทลั ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็ นประธานในพิ ธี
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวิ นาศภัยไทย กล่าวว่า ตามทีส่ มาคมประกันวินาศภัย
ไทยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็ น ผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กบั
เกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตัง้ แต่ปี 2554 และได้มกี ารพัฒนาระบบการประกันภัย ข้าวนาปี มา
โดยตลอด ทัง้ รูป แบบและวิธีในการด าเนิ น งาน ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่องของเงื่อ นไขความคุ้ม ครอง การคิด ค่ าเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบั เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้มกี ารพัฒนาระบบการเชื่อม
ข้อมูลการทาประกันภัยข้าวนาปี กับ ธ.ก.ส. และเชื่อมข้อมูลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร และรายงานข้อมูลความ
เสียหายรายแปลงในพื้นที่ทร่ี ฐั ประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิ กับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงทาให้มขี อ้ มูลทีส่ มบูรณ์
พร้อมในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กบั เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ ยัง
ได้พฒ
ั นาระบบออนไลน์เคลม แอพพลิเคชัน่ “มะลิ” สาหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการประกันภัย และ
สถานะการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้งา่ ยและรวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้ตลอด 24 ชัวโมงอี
่
กด้วย ซึง่ จากการ
มุง่ มันพั
่ ฒนาระบบการประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทาให้สมาคมฯ สามารถดาเนินการพิจารณาจ่ าย
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กบั เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั เกษตรกรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลเพื่อเป็ นเครื่องมือให้กบั เกษตรกรสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงนัน้ ยังเป็ นสิง่ จาเป็ นและต้องได้รบั การพัฒนารูปแบบการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธกี าร
ประเมินความเสียหายโดยใช้เทคโนโลยีทนั สมัย เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ทีภ่ าครัฐได้ให้การสนับสนุนอยูแ่ ล้ว และ
สอดคล้องกับความเสียหายกับเกษตรกรในแต่ละเขตพื้นที่ ซึง่ อยู่ในโซนความเสีย่ งภัยทีแ่ ตกต่างกัน จึงเป็ นทีม่ า
ของการลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของ
ประเทศไทย ในครัง้ นี้
การลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดได้
ร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรทีเ่ หมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ทวั ่
ประเทศไทย ตลอดจนศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่
ยังยื
่ นของประเทศ และร่วมกันนาระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทีพ่ ฒ
ั นาไว้ไปทดลองใช้จริงในพืน้ ทีน่ าร่อง
กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนต่อไป ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าวจะนามาซึง่ องค์ความรู้
และงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และนามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการนาไปใช้จริง ได้ต่อไป โดย

มีกาหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็ นเวลา 3 ปี ซึง่ ผลทีจ่ ะได้รบั จากโครงการวิจยั นี้คอื (1) ระบบประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตรที่ครอบคลุมและยังยื
่ นขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร เพิ่มเสถียรภาพทาง
การเงินให้เกษตรกร ตลอดจนลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว (2) ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรทีด่ ีขน้ึ
ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เกษตรกรได้หลากหลายมากขึ้น และ (3) mobile
application ทีค่ รบวงจรขึน้ ทัง้ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเป็ นทัง้ ผู้สร้างข้อมูลทีม่ คี ุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้ใช้ขอ้ มูล อย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลภาคเกษตร ไปพร้อม ๆ กับการเข้าถึงข้อมูล
เทคโนโลยี และบริการทางการเงินอย่างยังยื
่ นของเกษตรกรไทย ทัง้ นี้ การร่วมมือข้างต้น มีสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และสานักงานกองทุนสนับ สนุ นงานวิจยั ร่วมเป็ น ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือในครัง้ นี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย เชื่อมันว่
่ า การศึกษาวิจยั จะสามารถนามาใช้นาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พืชผลให้เหมาะสม และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และนาไปสูก่ ารพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผลทีย่ งยื
ั ่ น และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้เกษตรกรไทยได้อย่างแน่นอน
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