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เส่ียง การเตรียมความพร้อมรับมือภยัพบิติั และการบริการประกนัภยัท่ีดีข้ึน 

• เสนอแนะหลกัการให้กบัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการช่วยแนะนาํบริการประกนัภยัแก่

ชาวประมงรายย่อย โดยมีวตัถุประสงค์สูงสุดเพื่อสร้างความยัง่ยืนและความอยู่รอดทางนิเวศวิทยาและ

เศรษฐกิจของธุรกิจประมง 

• เสริมสร้างขีดความสามารถใหก้บัผูใ้หบ้ริการประกนัภยั องคก์รชาวประมงรายยอ่ย เอน็จีโอ และหน่วยงาน

รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบและใชโ้ปรแกรมประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชน

ประมงรายยอ่ย และยกระดบัความคุม้ครองทางสังคม  

• ส่งเสริมบริการประกนัภยัท่ีกระตุน้และก่อใหเ้กิดการประกอบการประมงอย่างรับผิดชอบและยัง่ยืน และ

การเตรียมความพร้อมท่ีดีกวา่เดิมในการรับมือภยัธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 

หลกัปฏิบติัฉบบัน้ีเร่ิมดว้ยการกล่าวถึงรายละเอียดของบริบทและกรอบหลกัคิดท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม

ประกนัภยัสําหรับชาวประมงรายย่อย โดยอธิบายว่าเพราะเหตุใดในปัจจุบนัน้ี ชาวประมงรายย่อยส่วนใหญ่จึงไม่มี

การทาํประกนัภยั มีการระบุความเส่ียงและผลกระทบส่วนใหญ่ท่ีชาวประมงตอ้งเผชิญ ความเส่ียงต่าง ๆ  ไดแ้ก่ เรือ

คว ํ่า การเส่ียงภยัระหวา่งท่ีเรือจอด การชน และการจมของเรือเดินสมุทร เพลิงไหมบ้นเรือหรือในท่าเรือ การบาดเจบ็

หรือเสียชีวติของลูกเรืออนัเป็นผลจากเหตุการณ์ขา้งตน้ ความผิดพลาดของคนระหว่างการเดินเรือหรือการทาํประมง 

นํ้ ามนัร่ัวไหล หรือมลพษิอื่น ๆ ท่ีเกิดจากเรือประมง การโจรกรรมและการทาํลายทรัพยสิ์นเม่ือจอดเรือไวท่ี้ท่าเรือ การ

ปลน้สะดมทางทะเลและอาชญากรรม พาย ุเฮอร์ริเคน ไตฝุ้่ น และสึนามิ 
 

คู่มือจะอธิบายถึงรายละเอียดของผลกระทบสําคญั เช่น ความเสียหายหรือการสูญหายของเรือและเคร่ืองมือ ภาระ

ผูกพนัทางการเงินในการจ่ายค่าชดเชยให้กบับุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บผลกระทบ การสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ การ

สูญเสียรายได ้และ/ หรือการจา้งงาน การทาํลายบางส่วนของระบบนิเวศ เช่น แหล่งอาศยัของสัตวน์ํ้ า ปะการัง และป่า

ชายเลน 
 

คู่มือน้ียงัไดร้ะบุส่วนประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยและทางเลือกต่าง ๆ  ในการจดัหาโปรแกรม

อาํนวยความสะดวกและบริการดา้นประกนัภยั ทางเลือกต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ประกนัภยัชุมชน/ สหกรณ์ ประกนัภยัท่ีอา้งอิง

ตวัช้ีวดั (พารามิเตอร์) บริษทัประกนัภยัแบบดั้งเดิม รูปแบบหุน้ส่วน-ตวัแทน และประกนัภยัแบบสหการ มีการระบุถึง

ขอ้ไดเ้ปรียบและอุปสรรคของทางเลือกเหล่าน้ีในบริบทท่ีเป็นคุณลกัษณะพเิศษของธุรกิจประมงรายยอ่ย 
 

มีคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีออกแบบและการนาํโปรแกรมประกนัภยัต่าง ๆ  ไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ชุมชนประมงรายย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยคาํแนะนาํเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินและการสํารวจดา้นประกนัภยั ความ

คุม้ครองตามกรมธรรม์ ปัจจยัต่าง ๆ  ในการกาํหนดค่าเบ้ียประกนัภยัเรือประมง/ ค่าธรรมเนียมการประกนัภยั การ

ประเมินคาํขอเอาประกนัภยั และการประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 



กติติกรรมประกาศ 

 
ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณสาํหรับความช่วยเหลืออนัมีค่ายิง่ของผูมี้ส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัการ

ของผูเ้ช่ียวชาญ APRACA/ FAO วา่ดว้ยการจดัทาํหลกัปฏิบติัสาํหรับการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย สินเช่ือและ

การประกันภยัสําหรับชาวประมงรายย่อยในภูมิภาคเอเชียซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7-9 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติต่าง ๆ  และนําเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของตน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอขอบคุณสมาชิกคณะทาํงานดา้นการทบทวนโครงสร้างและเน้ือหาของหลกัปฏิบติั เช่น Mr. 

K G Ranjit Kumar รองผูจ้ดัการทัว่ไปสถาบนั นายธนาคารดา้นการพฒันาชนบท/ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

การพฒันาชนบทแห่งชาติ (NABARD) ของอินเดีย Mr. Darmawan Sidik แห่ง Lembaga Pengelola Modal Usaha 

Kelautan Perikanan (LPMUKP) ของอินโดนีเซีย Mr. Masanami Izumi ท่ีปรึกษาพิเศษของศูนยพ์ฒันาการประมง

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) Dr. Shelina Afroza ประธานกรรมการความร่วมมือ ของ Jibon Bima 

Corporation ของบงักลาเทศ Dr. Mangi Stephen Chai นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของศูนยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้ม การ

ประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าแห่งสหราชอาณาจกัร Mr. Dan Fairweather ผูอ้าํนวยการการประมงและการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าองค์การพิทกัษ์สินทรัพยโ์ลกวิลลิสแห่งสหราชอาณาจกัร และMs. Suchitra Upare ท่ีปรึกษา

อิสระในอินเดีย ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสําหรับMr. Keiichi Fukiage ผูจ้ ัดการทั่วไปฝ่ายกิจการทั่วไปของ

สมาคมประกนัภยัดา้นเรือประมงของญ่ีปุ่น ซ่ึงให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการออกแบบและนาํแผนประกนัภยั

ดา้นการประมงไปใช ้

 

Dr. Prasun Kumar Das เลขาธิการ APRACA ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในกระบวนการทบทวนและ

ลงนามรับรองหลกัปฏิบติัให้กบัสมาชิก APRACA กระบวนการจดัทาํหลกัปฏิบติัยงัไดรั้บการสนับสนุนจาก

คณะทํางานเฉพาะด้านชาวประมงรายย่อย  ของ  FAO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Ms. Nicole Franz and Ms. Asa 

Ljusenius, Ms. Manuela Marazzi,  Ms. Marianne Guyonnet และ Ms. Chorouk Benkabbour  ซ่ึงทําหน้าท่ีดูแล

ดา้นการออกแบบและจดัพิมพห์ลกัปฏิบติัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



คาํย่อและอกัษรย่อ 

CCRF  

 
 

CCRIF  

สมาคมสินเช่ือเกษตรและชนบทแห่ง

ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 

จรรยาบรรณวา่ดว้ยการทาํ

ประมงอยา่งรับผิดชอบ 

การประกนัภยัความเส่ียงภยัทาง

ภยัพิบติัทางธรรมชาติของ          

คาริบเบียน 

 
 
 
 
 

กองทุนทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

COFI  
คณะกรรมการ FAO วา่ดว้ยการประมง 

FAO  
องคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ 

 

 
 
 
 

การประมงท่ีผิดกฎหมาย

ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม 

NGO  
องคก์รพฒันาเอกชน 

P&I  
การประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน 

 
 
 
 
 

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

SEAFDEC  
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

SSF  
การประมงรายยอ่ย/การประมงขนาดเล็ก 
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ส่วนที ่

วตัถุประสงค์ ความเป็นมา  

และบริบท 



 



 
 

1. วตัถุประสงค์และโครงสร้างของหลกัปฏิบตัิ 
 

1.1 วตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 

FAO ประมาณว่า ทุก ๆ ปี มีชาวประมงชายหญิงทัว่โลกมากกว่า 32,000 ราย เสียชีวิตจากการทาํประมง และมีอีกจาํนวนมากท่ี

ประสบอุบติัเหตุและบาดเจ็บ ซ่ึงทาํให้การจบัสัตวน์ํ้ าเป็นหน่ึงในอาชีพท่ีอนัตรายและเส่ียงมากท่ีสุดในโลก ชาวประมงมกัทาํงาน

ต่อเน่ืองเป็นเวลานานภายใตส้ภาพอากาศท่ีเลวร้ายซ่ึงเพิม่ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุบติัเหตุหรือบาดเจบ็ 
 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทาํใหส้ภาพท่ีเป็นอนัตรายของการทาํประมงรายยอ่ยเพิม่ข้ึนเน่ืองจากภยัธรรมชาติเกิดข้ึนบ่อยและ

มีความอนัตรายมากข้ึนกวา่เดิม ความเสียหายและการสูญหายของเรือและเคร่ืองมือทาํประมงอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุและภยัธรรมชาติ

คุกคามการดาํรงชีพของชุมชนประมงรายย่อย ชาวประมงพร้อมครอบครัวและชุมชนจึงตอ้งการการสนับสนุนและปกป้องเป็น

พเิศษซ่ึงการประกนัภยัอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีบรรเทาความเส่ียงเหล่าน้ีได ้
 

วตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายของคู่มือฉบบัน้ีมี 4 ประการ ดงัน้ี 
 

1. เพิ่มความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความตอ้งการของชาวประมงรายย่อยในการใหบ้ริการดา้นการจดัการความเส่ียงการเตรียมความ

พร้อมรับมือภยัพบิติัและการบริการประกนัภยัท่ีดีข้ึน 

2. เสนอแนะหลกัทางให้กบัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจตดัสินใจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคอื่นในการช่วยแนะนาํ

แผนและบริการประกนัภยัแก่ชาวประมงรายยอ่ยโดยมีวตัถุประสงคสู์งสุดเพื่อสร้างความยัง่ยนืและความอยูร่อดทางนิเวศวิทยา

และเศรษฐกิจของธุรกิจประมง 

3. เสริมสร้างขีดความสามารถใหก้บัผูใ้หบ้ริการประกนัภยัองคก์รชาวประมงรายยอ่ย1 เอน็จีโอ และหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งใน

การออกแบบและใชโ้ปรแกรมประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชนประมงรายยอ่ยและยกระดบัความคุม้ครองทาง

สังคม 

4. ส่งเสริมบริการประกนัภยัท่ีกระตุน้และก่อให้เกิดการประกอบการประมงอยา่งรับผดิชอบและยัง่ยนืทั้งในการจบัสัตวน์ํ้ า การ

แปรรูปสัตว์นํ้ า และการดาํเนินการทางการตลาด  และการเตรียมความพร้อมท่ีดีข้ึนในการรับมือภยัธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 

คู่มือฉบบัน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัความจาํเป็นของการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขั้นตอนของกระบวนการ  ไดแ้ก่ 

การระบุความตอ้งการการประกนัภยั การกาํหนดนโยบายการประกนัภยั ขอ้บงัคบั ขั้นตอนต่าง ๆ  และการติดตามและประเมินผล

กระทบของโปรแกรมประกนัภยัท่ีมีต่อความอยูดี่มีสุขทางสังคม และการคุม้ครองชุมชนประมงรายยอ่ยและความสามารถในการอยู่

รอดและความยัง่ยนืของภาคธุรกิจประมงรายยอ่ย 
 

หลกัปฏิบติัฉบบัน้ีตระหนกัถึงความสาํคญัของการเขา้ถึงบริการทางการเงินอยา่งเท่าเทียมของชาวประมงรายยอ่ยในแง่ของการ

เขา้ถึงบริการทางการเงิน (รวมถึงการประกนัภยั การใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย สินเช่ือ เงินฝากออมทรัพย ์ และการชาํระเงิน) 

ตลอดจนความจาํเป็นในการใหบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินคุณภาพสูง เขา้ถึงได ้และเหมาะสมกบัชาวประมงและชุมชนประมงราย

ยอ่ย 
 

คู่มือน้ีใหค้วามสาํคญักบัชาวประมงรายยอ่ยในภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั เน่ืองจากมีชาวประมงร้อยละ 78 จากทั้งหมดอาศยัอยู ่ (FAO, 

2562) ประมาณการวา่ประชาชนร้อยละ 90 ในภาคการประมงรายยอ่ยนั้นทาํงานเก่ียวกบัการจบัสตัวน์ํ้ า 
 

1 คาํวา่ องคก์รประมงรายยอ่ย ท่ีใช้ในท่ีน้ี หมายรวมถึงความร่วมมือของชาวประมงในรูปแบบอ่ืน เช่น สหกรณ์ สมาคม กลุ่ม และสหภาพ 
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หลกัปฏิบติัฉบบัน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอื่นของโลกซ่ึงประสบปัญหาเร่ือง ความตอ้งการประกนัภยั ขีดจาํกดั ความทา้ทาย 

และโอกาสท่ีคลา้ยคลึงกบัท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติัน้ี 

 

1.2 โครงสร้างและเน้ือหา 

หลกัปฏิบติัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

ส่วนท่ี 1 ของหลกัปฏิบติัน้ีกล่าวถึงความเป็นมาและบริบท บทท่ี 1 อธิบายวตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และโครงสร้างของหลกั

ปฏิบติั บทท่ี 2 ใหร้ายละเอียดของบริบทท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจและใชโ้ปรแกรมประกนัภยัท่ีเหมาะสมสาํหรับชาวประมงรายยอ่ย 

 

ส่วนท่ี 2 ของหลกัปฏิบติัน้ีใหก้รอบหลกัคิดในการทาํความเขา้ใจโปรแกรมประกนัภยัสาํหรับชาวประมงรายยอ่ย บทท่ี 3 ระบุความ

เส่ียงและผลกระทบสาํคญัท่ีชาวประมงตอ้งเผชิญ  บทท่ี 4 อธิบายเหตุผลวา่เพราะเหตุใดในปัจจุบนั ชาวประมงส่วนใหญ่จึงไม่มีการ

ทาํประกนัภยั บทท่ี 5 และ 6 ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัส่วนประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยและทางเลือกต่าง ๆ  ในการ

นาํเสนอโปรแกรมและบริการประกนัภยั 

 

ส่วนท่ี 3 ของหลกัปฏิบติัน้ีให้คาํแนะนาํพิเศษเก่ียวกบัวิธีออกแบบและการนาํโปรแกรมประกนัภยัไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของชาวประมงรายย่อยและชุมชนประมง โดยประกอบดว้ยคาํแนะนาํเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินและการสํารวจดา้น

ประกนัภยั ความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ปัจจยัต่าง ๆ  ในการกาํหนดค่าเบ้ียประกนัภยัเรือประมง/ ค่าธรรมเนียมการประกนัภยั การ

ประเมินคาํขอเอาประกนัภยัและการกาํหนดเร่ืองการตกลงค่าสินไหมทดแทน/ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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2. การทาํความเข้าใจบริบทของการประกนัภัยสําหรับชุมชน

ประมงรายย่อย 

 
2.1 กฎระเบียบของการประมงสากล: หลกัปฏิบัต ิชาวประมงรายย่อย และจรรยาบรรณว่าด้วยการทาํประมงอย่างรับผดิชอบ 

การประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการประมงรายย่อยท่ีร่วมกนัจดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯในปี พ.ศ. 2551 โดย FAO รัฐบาลไทย ศูนยพ์ฒันาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) และศูนยป์ลาโลก (FAO, 2552) สนับสนุนคาํกล่าวท่ีว่าการประมงรายย่อยยงั

ไม่ไดต้ระหนกัอย่างถ่องแทถึ้งศกัยภาพของตนในการมีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างมีนัยสําคญั  จากขอ้เรียกร้องของ

คณะกรรมาธิการ FAO วา่ดว้ยการประมง (COFI) จึงไดมี้การจดัทาํหลกัปฏิบติัท่ีเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการประมงรายย่อยใน

บริบทของความมัน่คงทางอาหารและการขจดัความยากจน (หลกัปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย)2 ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทัว่

โลก (FAO, 2558) โดยมีการลงนามรับรองหลกัปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย ในระดบัสากลในสมยัประชุมท่ี 31 ของ COFI เม่ือเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2557 รายงานของ FAO ในปี 2561 ว่าดว้ยสภาวะการทาํประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าทัว่โลกนาํเสนอภาพรวม

ของกระบวนการการนาํหลกัปฏิบติัดงักล่าวไปใช ้(FAO, 2561) 

 

หลกัปฏิบติั ชาวประมงรายย่อย มีการอา้งถึงความสําคญัของสินเช่ือ การประกนัภยั การจดัหาเงินทุน และการลงทุนสําหรับภาค

ธุรกิจการประมงรายยอ่ย นอกจากขอ้กาํหนดของหลกัปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย แลว้ วตัถุประสงคข์องจรรยาบรรณว่าดว้ยการทาํ

ประมงอยา่งรับผดิชอบปี พ.ศ. 2538 (CCRF) (FAO, 2538ก; FAO, 2548) ยงัอา้งถึงบทบาทสาํคญัของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในการ

จดัหาสินเช่ือ การลงทุนและบริการการประกนัภยัให้กบัภาคธุรกิจการประมง ตาราง 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ CCRF 

และ ชาวประมงรายยอ่ย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เขา้ถึงไดท่ี้: www.fao.org/ 3/ i4356en/ I4356EN.pdf 
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ตาราง 1: ข้อกาํหนดของหลักปฏิบัติ ชาวประมงรายย่อย, CCRF และหลกัปฏิบัติด้านเทคนิคของ FAO สําหรับการทําประมงท่ี

เกีย่วข้องกบัการประกนัภัย การให้บริการทางการเงิน และการลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

รัฐบาลควรสนบัสนุนการพฒันาและการเขา้ถึงบริการอื่น ๆ ท่ี

เหมาะสมกบัชุมชนประมงรายยอ่ย เช่น การออมทรัพยสิ์นเช่ือ

และแผนประกนัภยั โดยเนน้ไปท่ีการส่งเสริมใหส้ตรีเขา้ถึง

บริการดงักล่าวเป็นพเิศษ (ขอ้ 6.4) 

“อาํนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิค

การเงินและอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรการประมงและเพื่อ

บริหารจัดการและพัฒนาการประมง” (วัตถุประสงค์ของ 

CCRF)       

รัฐบาลควรสนับสนุน  จัดหาและทําให้เกิดการลงทุนใน

สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเหมาะสม โครงสร้างองคก์ร และการ

พฒันาขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมย่อย

หลงัการจับสัตว์นํ้ าของประมงรายย่อยในการผลิตปลาและ

ผลิตภณัฑ์จากปลาท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยัเพื่อการส่งออก

และจาํหน่ายในประเทศในลกัษณะท่ีรับผดิชอบและยัง่ยืน (ขอ้

7.3)   

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ หน่วยงานของ

รัฐบาล และองค์กรนอกภาครัฐ สถาบันการเงินต่าง ๆ ควร

ร่วมมือกนัดาํเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมและความร่วมมือด้าน

วิทยาศาสตร์  และการเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาการ

ประมงของตน รวมถึงมีส่วนร่วมในการประมงในทะเลหลวง

รวมถึงการเขา้ถึงการประมงดงักล่าว (ขอ้ 5.2)         
 

รัฐบาลและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ควรสนบัสนุนชุมชนประมง

รายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนพื้นเมือง  ผูห้ญิงและผูท่ี้เล้ียงชีพ

ดว้ยการจบัสัตวน์ํ้ า รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและ

การเงินตามความเหมาะสมเพื่อจัดระเบียบ   บํารุงรักษา 

แลกเปล่ียน  และพัฒนาความรู้ดั้ ง เดิมเก่ียวกับทรัพยากร

ส่ิงมีชีวิตในนํ้ าและเทคนิคการจบัสัตวน์ํ้ าและปรับปรุงความรู้

เก่ียวกบัระบบนิเวศทางนํ้ าใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนั (ขอ้ 11.7) 

ประเทศเจา้ของธงเรือควรส่งเสริมการเขา้ถึงความคุม้ครอง

ในการประกนัภยัโดยเจา้ของและผูเ้ช่าเรือประมง  เจา้ของ

หรือผูเ้ช่าเรือประมงควรมีการทาํประกนัภยัอยา่งเพยีงพอเพือ่

คุม้ครองลูกเรือและผลประโยชน์ของลูกเรือ และเพือ่ชดใช้

ค่าเสียหายใหก้บับุคคลภายนอกต่อความสูญเสียหรือความ

เสียหาย รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ในส่วนของตน (ขอ้ 

8.2.8)

ประเทศเจา้ของธงเรือควรส่งเสริมการเขา้ถึงความคุม้ครองใน

การประกนัภยัของเจา้ของและผูเ้ช่าเรือประมง  เจา้ของหรือผู ้

เช่าเรือประมงควรมีการทาํประกนัภยัอยา่งเพยีงพอเพือ่

คุม้ครองลูกเรือและผลประโยชน์ของลูกเรือ และเพือ่ชดใช้

ค่าเสียหายใหก้บับุคคลภายนอกต่อความสูญเสียหรือความ

เสียหาย  รวมทั้งปกป้องผลประโยชนใ์นส่วนของตนขอ้ 8 

วรรค 8.2.8 ของ CCRF 

ภาคผนวก 2 หลกัปฏิบติัท่ีดีเพื่อลดการจบันกทะเลโดยบงัเอิญ

ขณะท่ีจับสัตว์นํ้ าเอกสารแนบท้าย 1: ข้อกําหนดพิเศษของ

ประเทศกาํลงัพฒันา: 

(2) การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและตอ้งแน่ใจว่าหน่วยงาน

และกลไกการเงินระดบัประเทศและระหว่างประเทศอาํนวย

ความสะดวกและสนับสนุนเงินทุนท่ีจําเป็นเพื่อนําแผนงาน

IPOA–นกทะเล , NPOA–นกทะเลและแผนงานภูมิ ภ า ค ท่ี

เก่ียวขอ้งไปปฏิบติั 
 

 

หลกัปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการประกนัภยัของการประมงรายยอ่ยยงัมีจุดประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเป้าหมาย 14: “อนุรักษแ์ละใชม้หาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และเป้าหมาย 14.ข: ให้ชาวประมงพ้ืนบา้นรายยอ่ยเขา้ถึงทรัพยากร

ทางทะเลและตลาดต่าง ๆ                                                                                  
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หลกัปฏิบติัยงัส่งเสริม SDGs อื่น ๆ ไดแ้ก่ 

 

เป้าหมาย 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน และงานท่ีเหมาะสมสาํหรับทุกคนอยา่งทัว่ถึงและยัง่ยนื 

 

เป้าหมาย 12: ทาํใหเ้กิดรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 

 

เป้าหมาย 13: ดาํเนินมาตรการเร่งด่วนในการต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้น 

 

 

หลกัปฏิบติัฉบบัน้ียงัสอดคลอ้งกบั “หลกัการการลงทุนดา้นการจบัสัตวน์ํ้าตามธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื” (EDF et al., 2562) 
 

บริการทางการเงินต่าง ๆ   เช่น การใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย  สินเช่ือ การออมทรัพย ์การลงทุน และประกนัภยัเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับ

การประมงรายยอ่ยภายในบริบทของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ทัว่โลก บริการทางการเงิน

รวมถึงบริการประกนัภยัช่วยลดโอกาสในการสูญเสียท่ีเขา้มามีผลกระทบและบรรเทาผลกระทบกรณีเกิดภยัธรรมชาติได ้
 

การนาํเสนอแผนประกนัภยัใหก้บัการประมงรายยอ่ยอาจมีบทบาทสาํคญัในการเสริมสร้างความคุม้ครองทางสังคมใหก้บัภาคธุรกิจ

การประมงรายยอ่ยดว้ย (FAO, 2560; Dercon, 2547) 
 

2.2 ความคดิเห็นของชาวโลกทีมี่ต่อการประกนัภัยด้านการจับสัตว์นํ้า 

หลกัปฏิบติัวา่ดว้ยบริการประกนัภยัสาํหรับการประมงรายยอ่ยจาํเป็นตอ้งพจิารณาถึงสถานะปัจจุบนัของการประกนัภยัดา้นประมง 

จุดอ่อน และความทา้ทาย ภาพรวมสถานะท่ีมีความครอบคลุมมากท่ีสุดท่ีทาํไวล่้าสุดคือ การรวบรวมความคิดเห็นของคนทัว่โลก

เก่ียวกบัสภาวะการประกนัภยัการจบัสัตวน์ํ้ าทัว่โลกในปัจจุบนัท่ีจดัทาํโดย FAO ซ่ึงครอบคลุมแผนการคุม้ครองทางสังคมใน

ประเทศกาํลงัพฒันาบางประเทศ (VanAnrooy et al., 2552) โดยเฉพาะประเทศจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย ประเทศแถบยุโรป แอฟริกา         

โอเชียเนีย สหรัฐอเมริกา และสหพนัธรัฐรัสเซีย3 
 

สาํหรับ ชาวประมงรายยอ่ย ในประเทศกาํลงัพฒันานั้น การทบทวนดงักล่าวช้ีวา่ ผลประโยชน์ของผูรั้บประกนัภยัระหวา่งประเทศ

รายใหญ่จากผูผ้ลิตรายยอ่ยโดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจาก 

 มีตน้ทุนสูงในการใหบ้ริการหมู่บา้นชาวประมงในพื้นท่ีห่างไกล 

 ความยากลาํบากในการติดต่อกบัชาวประมงท่ีไม่ค่อยไดเ้ขา้ถึงบริการทางการเงิน (เช่น บญัชีธนาคาร สินเช่ือ หรือการใหบ้ริการสินเช่ือ

รายยอ่ย) 

 เบ้ียประกนัท่ีเรียกเกบ็จากชาวประมงรายยอ่ยแต่ละรายนั้นค่อนขา้งนอ้ย 

 ค่าใชจ่้ายในการจดัการและติดตามอยูใ่นระดบัสูง 

 การศึกษาของชาวประมงรายยอ่ยโดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

3 การทบทวนก่อนหนา้น้ีเนน้ไปท่ีแผนประกนัภยัดา้นประมงในเอเชีย (Hotta, 1999)                                                                                          

 

7 

ส่ิงมีชีวติในนํ้า ปฏิบติัการดา้น

อากาศ 

งานดี เศรษฐกิจโต บริโภคและผลิต

อยา่งรับผิดชอบ 



 

การทบทวนดงักล่าวยงัช้ีว่า คุณลกัษณะเหล่าน้ีของภาคธุรกิจ ชาวประมงรายย่อย ทาํให้ไม่เป็นท่ีน่าดึงดูดสําหรับผูรั้บประกันภยั

ระหว่างประเทศหรือในประเทศ นอกจากน้ี ความตอ้งการทาํประกนัภยัของชาวประมงรายย่อยก็มกัมีจาํกดั ในหลายกรณีนั้น

ชาวประมงรายย่อยไม่ทราบว่ามีบริการประกนัภยัอยู่เลยดว้ยซํ้ า หรือไม่เห็นความจาํเป็นในการทาํประกนัภยั เวน้แต่เป็นประกนั

ชีวติและสุขภาพ อีกทั้งชาวประมงรายยอ่ยโดยทัว่ไปมีรายไดน้อ้ย  จึงเป็นเหตุผลวา่ทาํไมการซ้ือประกนัจึงไม่ไดมี้ความสาํคญัลาํดบั

ตน้ ๆ  สาํหรับพวกเขา 
 

ในทางกลบักนั ในประเทศท่ีชาวประมงรายยอ่ยมีการจดัระเบียบท่ีดีกวา่ เช่น ในรูปแบบสมาคม สหกรณ์หรือกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

ความตอ้งการบริการประกนัภยัดา้นประมงจึงมีสูงกวา่ ในประเทศอินเดียและจีน รวมถึงชิลีนั้น การทบทวนดงักล่าวพบหลกัฐานท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการประกนัภยัท่ีค่อนขา้งสูงของบรรดาผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีสังกดัองคก์รและสังเกตเห็นวา่ ชาวประมงรายยอ่ย

บางส่วนมีการทาํประกนัภยัดว้ย  

2.3 คุณลกัษณะทางสังคม-เศรษฐกจิและเทคนิคของการประมงรายย่อย 

ตามขอ้มูล FAO4 ภาคการประมงรายยอ่ยมีการจา้งงานชาวประมงประมาณหา้สิบลา้นคน โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศกาํลงัพฒันา 

เกือบคร่ึงของการผลิตสัตวน์ํ้ าทั้งหมดของโลกเกิดจากการทาํประมงรายยอ่ย 
 

นอกจากจะก่อให้เกิดการจา้งงานในการจบัสัตวน์ํ้ าและเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าแลว้ การประมงรายย่อยยงัช่วยให้เกิดการว่าจา้งแรงงาน

หลายลา้นคนในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง เช่น การแปรรูปสัตวน์ํ้ าและการตลาด การต่อเรือและสานแห อีกทั้งประชากร

ชนบทหลายร้อยลา้นคนรวมถึงสมาชิกครอบครัวในประเทศกาํลงัพฒันากด็าํรงชีพโดยการจบัสัตวน์ํ้ า 
 

แมว้่าพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า เรือ และวิธีการทาํประมง รวมถึงหลกัทางการบริหารงานจะแตกต่างกนัไปทัว่โลกและในแต่ละภูมิภาค  แต่

ผลกระทบต่อชุมชนและประเด็นปัญหาดา้นนโยบายส่วนใหญ่แลว้คลา้ยคลึงกนั ขอ้จาํกดัและความทา้ทายก็มีความคลา้ยคลึงกนั

อย่างมากเช่นกนั ดงันั้น จึงอาจนาํประสบการณ์และหลกัทางการพฒันามาเปรียบเทียบและแลกเปล่ียนกนัได ้และอาจเช่ือมโยง

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ีเขา้กบัหลกัปฏิบติัท่ีดีโดยทัว่ไป ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลเหล่าน้ี5 
 

เพื่อให้แผนและบริการประกนัภยัท่ีใชง้านได ้ปฏิบติัไดจ้ริง และเหมาะสมกบัความตอ้งการของภาคการประมงรายย่อยนั้น ในการ

ออกแบบและวางนโยบายตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะทางสังคม-เศรษฐกิจและเทคนิคของภาคการประมงรายยอ่ยดว้ย 
 

การทบทวนระดบัโลกล่าสุดท่ีจดัทาํโดย FAO (FAO, 2559) พบวา่ การประมงรายยอ่ยส่วนใหญ่มีกาํไร แต่กไ็ม่ไดแ้ปลวา่ กาํไรท่ีได้

จากการประมงเพียงอยา่งเดียวนั้นจะเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนใหค้รัวเรือนอยูไ่ดใ้นระดบัท่ีสูงกวา่เส้นความยากจนหรือสูงกวา่ระดบั

ค่าแรงขั้นตํ่าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูท่ีจบัสัตวน์ํ้ าไดน้อ้ยและปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดน้ั้นตํ่า ครัวเรือนตอ้งพึ่งพา

รายไดจ้ากกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประมงและขอความช่วยเหลือของรัฐบาล ดงันั้น ชุมชนประมงรายยอ่ยโดยทัว่ไปจึงถือวา่มี

ความอ่อนแอ 
 

บทเรียนสําคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาดา้นสังคม-เศรษฐกิจของ ชาวประมงรายย่อย และชุมชนชายฝ่ังคือ การประกนัภยัสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดผลิตผลในภาคการประมงรายย่อยควรดาํเนินการควบคู่ไปกับแผนประกันสุขภาพและชีวิตรวมถึงแผนประกันและ

คุม้ครองทางสังคม 

นอกจากน้ีการทาํประมงรายยอ่ยมกัเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการจบัสัตวน์ํ้ ากนัมากหรือจบัมากเกินไปและระบบนิเวศชายฝ่ัง 
และริมนํ้ าท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีอนุบาลสัตวส์ําหรับการประมงส่วนใหญ่นั้นมีสภาพเส่ือมโทรมลง ความทา้ทายและอุปสรรคในการ

บรรเทาความยากจนและการส่งเสริมความสาํเร็จของชาวประมงรายย่อยตามท่ีระบุไวใ้นการทบทวนล่าสุดของ FAO นั้นมีมากมาย

หลายประการ ความทา้ทายดงักล่าว 
 

4 www.fao.org/ fishery/ ชาวประมงรายย่อย/ people/ en 
5 ดู:www.fao.org/ fishery/ ชาวประมงรายยอ่ย/ world/ en 
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http://www.fao.org/fishery/ssf/people/en
http://www.fao.org/fishery/ssf/world/en


 

 

ระบุไวใ้นกล่องขอ้ความ 1 
 

 

อย่างไรก็ดี การทบทวนของ FAO ยงัเนน้ดว้ยวา่ มีขอ้ไดเ้ปรียบและโอกาสต่าง ๆ  ท่ีจะเอาชนะความทา้ทายดงักล่าวได้6การประมง

รายยอ่ยมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ ขอ้ไดเ้ปรียบและโอกาสต่าง ๆ  กล่าวไวใ้น กล่อง

ขอ้ความ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 ภาพรวมแบบรอบดา้นของความทา้ทายและโอกาสต่าง ๆ ระบุไวใ้น FAO (2559), น. 105-114 
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กล่องข้อความ 1: ความท้าทายของการประมงรายย่อย 

›  ความทา้ทายดา้นสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ: การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมากเกินไป ความเส่ือมโทรมของ

ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทัว่โลก 

›  ความทา้ทายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื การจดัการและอนุรักษก์ารประมง ทรัพยากรใน

นํ้า และส่ิงแวดลอ้ม 

›  ความทา้ทายท่ีมีอยูต่ามปกติในการใชท้รัพยากรประมงและทรัพยากรในนํ้า เช่น วธีิการจดัการ แปรรูป และจดั

จาํหน่าย รวมถึงการตลาดและการใชป้ระโยชน ์

›  สถานะทางสังคม-เศรษฐกิจและระดบัการศึกษาชาวประมงรายยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า 

›  การขาดการประกนัและคุม้ครองทางสังคมของชาวประมงรายยอ่ย 

 
กล่องข้อความ 2: ข้อได้เปรียบและโอกาสต่าง ๆ ของการประมงรายย่อย 

›  ชาวประมงรายยอ่ยโดยปกติแลว้จะพถีิพถินัในการเลือกใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีสร้างความเสียหายนอ้ยกวา่ และมีการ

จบัสัตวอ์ื่นท่ีเป็นผลพลอยไดน้อ้ยกวา่  และสร้างผลกระทบดา้นลบกบัระบบนิเวศนอ้ยกวา่การทาํประมงเชิง

อุตสาหกรรม 

›  ชาวประมงรายยอ่ย ใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวยีนนอ้ยกวา่การทาํประมงเชิงอุตสาหกรรม 

›  ชาวประมงรายยอ่ย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่เน่ืองจากใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลและก่อมลพษินอ้ยกวา่ 

›  ชาวประมงรายยอ่ย สร้างงานมากกวา่การทาํประมงเชิงอุตสาหกรรม 

›  ชาวประมงรายยอ่ย มีขอบเขตการดาํเนินงานท่ีจาํกดัเม่ือเทียบกบัการทาํประมงเชิงอุตสาหกรรมส่งผลใหก้ารประมง

รายยอ่ยมีความผกูพนัทางวฒันธรรมและสังคมใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีชายฝ่ังและริมนํ้ ามากกวา่ ซ่ึงช่วยส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ในเชิงรับผดิชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีทอ้งถ่ินมากข้ึน 



 
 
 
 

เพือ่ใชป้ระโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ  ท่ีมีอยู ่รัฐบาลและภาคเอกชนจาํเป็นตอ้งดาํเนินความพยายามร่วมกนัต่าง ๆ  ดงัแสดงในกล่อง

ขอ้ความ 3 

 
 

กล่องข้อความ 3: การดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสของการประมงรายย่อย 

›  ชาวประมงรายยอ่ย จาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในการกาํกบัดูแล การบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากร

ประมง และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

›  การมีส่วนร่วมน้ีตอ้งมีการพฒันากลยทุธ์การจดัการการประมง 

›  จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รของชาวประมงรายยอ่ย เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการวางนโยบายและตดัสินใจและสร้างขีดความสามารถของตวัแทนชาวประมงรายยอ่ย 

›  ชาวประมงรายยอ่ย ตอ้งการการเขา้ถึงบริการสินเช่ือและการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยเช่นเดียวกบัภาคธุรกิจอื่นใน

ระบบเศรษฐกิจ 

›  ชุมชนประมงรายยอ่ยตอ้งเขา้ร่วมในแผนประกนัและคุม้ครองทางสังคม 

›  ตอ้งพฒันาอตัราการรู้หนงัสือและการศึกษาของชุมชนประมงรายยอ่ย 

›  ตอ้งมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานของพื้นท่ีการทาํประมงและชุมชนประมง 

› ตอ้งนาํเสนอกลุ่มผลิตภณัฑท์างการเงินใหก้บัชาวประมงรายยอ่ยอนัประกอบดว้ยสินเช่ือรายยอ่ยและประกนัภยัราย

ยอ่ย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มีความคุม้ครองภาคบงัคบัแก่ชาวประมงท่ียืน่กูทุ้กราย และใชร้ะบบการชาํระเบ้ียประกนัผา่น

บญัชีธนาคาร 

 
 

 
บริการประกนัภยัสาํหรับการประมงรายยอ่ยจะประสบความสาํเร็จไดใ้นระยะยาวกต่็อเม่ือรัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกนัมีการ

ดาํเนินการท่ีเหมาะสม  
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ส่วนที ่

กรอบหลกัคดิ 



 



 
 

3. ความเส่ียงและผลกระทบทีสํ่าคญัที่ชาวประมงต้องเผชิญและ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกนัภัยด้านการประมง 
 

3.1 ความเส่ียงและผลกระทบ 

ความเส่ียงสําคญัท่ีชาวประมงรายย่อยตอ้งเผชิญ ไดแ้ก่ อุบติัเหตุในทะเลหรือบริเวณท่าเรืออนัเกิดจากสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น 

ไตฝุ้่ น ไซโคลน และพาย)ุ อุปกรณ์ขดัขอ้ง และความผดิพลาดของคนในการทาํประมง ดงัแสดงไวใ้นกล่องขอ้ความ 4 

 

 

หากไม่มีบริการประกนัภยัท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงได ้ชาวประมงก็ตอ้งใชเ้งินออมท่ีมีอย่างจาํกดัของตนจดัการกบัผลกระทบของ

ความเส่ียงต่าง ๆ  ขา้งตน้ท่ีตนเองตอ้งเผชิญ หรือขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล หากเป็นไปได ้ชาวประมงอาจถูกบีบบงัคบัใหข้าย

สินทรัพยข์องตน เช่น เรือประมง อุปกรณ์ บา้น และท่ีดิน 

 

อย่างไรก็ดี ในหลายกรณี ความพยายามถา้จะมีผลสําเร็จบา้งก็เพียงเลก็นอ้ย โดยมากแลว้ชาวประมงรายย่อยตอ้งใชท้รัพยากรทาง

การเงินของตนไปจนหมดส้ิน สูญเสียความสามารถในการเร่ิมตน้ทาํประมงใหม่หลงัประสบอุบติัเหตุ ติดหน้ีเจา้หน้ีเงินกูห้รือผูใ้ห้

สินเช่ืออื่น หรือพยายามหางานในภาคธุรกิจอื่น ครัวเรือนประมงรายยอ่ยจาํนวนมากอาจประสบกบัความยากจนแสนสาหสั 
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กล่องข้อความ 4: ความเส่ียงและผลกระทบ 

ความเส่ียง 

› เรือล่ม การเส่ียงภยัระหวา่งจอดเรือ การชน และการจมของเรือ 

› เพลิงไหมบ้นเรือหรือบริเวณท่าเรือ 

› การบาดเจบ็หรือเสียชีวติของลูกเรืออนัเป็นผลจากเหตุขา้งตน้หรือความผดิพลาดของคนระหวา่งเดินเรือทาํ   

  ประมง 

› นํ้ามนัร่ัวไหลหรือมลพษิอื่นท่ีเกิดจากเรือประมง 

› การโจรกรรมและและการทาํลายทรัพยสิ์นเม่ือจอดเรือไวท่ี้ท่าเรือ 

› การปลน้สะดมทางทะเลและอาชญากรรม 

› พายเุฮอร์ริเคน ไตฝุ้่ น และสึนามิ 

› ความเสียหายของระบบนิเวศ 

ผลกระทบ 

› ความเสียหายหรือการสูญหายของเรือและเคร่ืองมือ 

› ภาระผกูพนัทางการเงินในการจ่ายค่าชดเชยใหก้บับุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบ 

› การสูญเสียชีวติหรือทุพพลภาพ 

› การสูญเสียรายไดแ้ละ/ หรือการจา้งงาน 

› การทาํลายแหล่งอาศยัของสัตวน์ํ้ า เช่น ปะการังและป่าชายเลน 



3.2 ประโยชน์และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกนัภัย 

การประกนัภยัเป็นกลไกถ่ายโอนความเส่ียงอยา่งหน่ึงท่ีมอบค่าชดเชยท่ีเป็นเงินใหก้บัการสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของผูเ้อาประกนั ดงันั้น ประโยชน์ของการประกนัภยัจึงประกอบดว้ย 

 

› การคุม้ครองภยัอนัตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

› ค่าชดเชยต่อการสูญเสีย/ ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของชาวประมง 

› ความคุม้ครองความรับผดิต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

› ค่าชดเชยกรณีการบาดเจบ็และสูญเสียชีวติของลูกเรือ 

› เพิม่การเขา้ถึงสถาบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือและเงินลงทุน 

 

การประกนัภยัยงัมีบทบาทสําคญัในฐานะท่ีเป็นบริการทางการเงินท่ีช่วยลดความเส่ียงของเจา้หน้ีและนกัลงทุนในภาคการประมง

รายย่อย ดงันั้น บริการประกนัภยัสําหรับภาคการประมงรายย่อยอาจช่วยประกนัรายไดแ้ละก่อให้เกิดเสถียรภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีมากข้ึนแก่ชุมชนประมง ถือเป็นวิธีปฏิบติัทัว่ไปท่ีสินเช่ือจะมาพร้อมกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติเพือ่ให้แน่ใจวา่เจา้หน้ีจะ

ได้เงินกู้บางส่วนคืนกรณีท่ีชาวประมงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และหลีกเล่ียงมิให้ครัวเรือนยงัคงติดหน้ีหลงัจากผูห้ารายไดข้อง

ครัวเรือนเสียชีวติไปแลว้ 

 

การประกนัภยัอาจมีบทบาทในการช่วยให้ชาวประมงรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ลมฟ้าอากาศรุนแรง

ทั้งในแง่ของจาํนวนคร้ังและความรุนแรงไดดี้ยิ่งข้ึน ในการวางแผนเพื่อส่งเสริมและใชว้ิธีปฏิบติัท่ีรับผิดชอบและระมดัระวงันั้น 

การประกนัภยัอาจเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการปรับตวัและบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการประมง

ซ่ึงต้องดาํเนินการร่วมกับกลยุทธ์อื่น รวมถึงมาตรการในการป้องกันระบบนิเวศและการใช้ระบบเตือนภยัล่วงหน้าสําหรับ

ชาวประมง 

 

การประกนัภยัสินทรัพยป์ระมง เช่น เรือประมง ตอ้งเป็นส่วนเสริมของแผนประกนัสุขภาพและชีวติ รวมถึงแผนประกนัสังคม โดย

จะตอ้งทาํให้แผนประกนัภยันั้นสามารถใชง้านไดแ้ละยัง่ยืน และรับประกนัต่อผูรั้บประกนัภยัสินทรัพยป์ระมงว่า บริการต่าง ๆ  

ของตนนั้นจะไดรั้บการสนบัสนุนจากกลไกการจดัการความเส่ียงอื่น 

 

ในปัจจุบนั ชาวประมงรายย่อยส่วนใหญ่ทัว่โลกไม่มีประกนัสุขภาพและประกนัชีวิต และไม่ไดล้งทะเบียนในแผนประกนัสังคม 

รัฐบาลควรพยายามส่งเสริมใหช้าวประมงรายยอ่ยเขา้ถึงแผนดงักล่าว ซ่ึงชาวประมงรายยอ่ยส่วนใหญ่ รัฐจาํเป็นตอ้งใหเ้งินอุดหนุน

เพือ่ใหค้วามคุม้ครองชาวประมงอยา่งครอบคลุม ในบางประเทศนั้นรัฐบาลอาจตอ้งทาํประกนัต่อให้กบัผูรั้บประกนัท่ีภาคเอกชนท่ี

รับประกนัสินทรัพยป์ระมงผา่นแผนประกนัภยัหรือกองทุนคํ้าประกนั ซ่ึงให้การสนบัสนุนเพิ่มเติมกรณีมีการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของทั้งภาคธุรกิจอนัเกิดจากภยัพบิติัธรรมชาติคร้ังใหญ่  
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4. เหตุผลทีช่าวประมงรายย่อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่มกีารทาํ

ประกนัภัยและวธีิแก้ปัญหา 
 
 

เหตุผลท่ีว่าทาํไมชาวประมงรายย่อยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงไม่มีการทาํประกนัภยั  อาจมองไดจ้ากมุมมองของชาวประมงและจาก

มุมมองของผูรั้บประกนั เหตุผลหลกัและวธีิแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดแ้สดงไวใ้นตาราง 2 และ 3 ดา้นล่างน้ีตามลาํดบั 

 
ตาราง 2: เหตุผลท่ีไม่ทําประกนัภัย - ทัศนะของชาวประมงและวิธีแก้ปัญหา 

 

ไม่มีผูรั้บประกนัท่ีดาํเนินกิจกรรมในชุมชนหรือท่าเทียบเรือ

หรือท่าข้ึนสัตวน์ํ้า 

NGOs สามารถติดต่อใหผู้รั้บประกนัโฆษณาแนะนาํบริการต่าง ๆ 

ท่ีท่าเทียบเรือ

 

 
ไม่เขา้ใจหรือไม่เช่ือถือกรมธรรมป์ระกนัภยัและการจดัการ

สินไหมทดแทน 

เหตุผลส่วนหน่ึงเพราะชาวประมงมีระดบัการศึกษาตํ่า 

บริษทัประกนัควรใหค้วามรู้กบัชาวประมงรายยอ่ยผา่นการ

ประชุมและการติดต่อกนัตวัต่อตวัโดยผา่นองคก์รชาวประมง

รายยอ่ยและ NGOs และพยายามเพิม่วชิาน้ีใหเ้รียนในโรงเรียน

ของชุมชนประมง 

 

 

 

 

ในหลายกรณี รายไดจ้ากการจบัสัตวน์ํ้ าแตกต่างกนัไปตาม

ฤดูกาลของการจบัสัตวน์ํ้ า แต่กาํหนดการชาํระเบ้ียประกนัไม่

ยดืหยุน่ 

ผูรั้บประกนัอาจปรับตารางการชาํระเบ้ียประกนัเป็นทุกคร่ึงปี

หรือทุกปีเพือ่ใหมี้ความยดืหยุน่ในกรณีท่ีรายไดใ้นบางฤดู

ประมงตํ่ากวา่ท่ีคาดไว ้ 
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ค่าธรรมเนียมและเบ้ียประกนัภยัสูงเกินไป   สถาบนัการเงินรายยอ่ยและธนาคารชนบทควรส่งเสริม 

และความคุม้ครองไม่เพยีงพอ ไม่สามารถทาํประกนัภยั บริการการออมทรัพยแ์ละเงินฝากในชุมชนโดยผา่น 

ท่ีคุม้ครองเฉพาะสินทรัพยบ์างส่วนได ้                              องคก์ารของชาวประมงและ NGO 

ควรประชาสัมพนัธ์/ ให้ขอ้มูลกับชาวประมงผ่านโปสเตอร์/ 

แผ่นพับวิทยุ/  ทีวี  ส่ือสังคมออนไลน์  การประชุม โดยผู ้

รับประกัน รัฐบาลท้องถ่ิน องค์กรประมงรายย่อยแรงงาน

ประมง และ NGOs 

 

                          เหตุผลทีไ่ม่ทาํประกนั                                    วธีิแก้ปัญหาทีเ่ป็นไปได้ 

การตระหนกัรู้ถึงความจาํเป็น/ขอ้ดีของการประกนัภยั  

อยูใ่นระดบัตํ่า 

 

ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชบ้ริการทางการเงินอื่น  สถาบนัการเงินรายยอ่ยและธนาคารชนบทควรส่งเสริม 

(เช่น การใชเ้ชค็หรือบญัชีออมทรัพยข์องธนาคาร)  บริการการออมทรัพยแ์ละเงินฝากในชุมชนโดยผา่น 

เพือ่เอื้อต่อการชาํระเบ้ียประกนัและเบิกจ่ายเงินประกนั องคก์รของชาวประมงรายยอ่ยและ NGOs 



 
 

ตาราง 3: เหตุผลท่ีไม่เสนอบริการประกนัภัยให้กบัชาวประมงรายย่อย – ทัศนะของผู้รับประกนัและวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 

ความรู้ดา้นการทาํประมงและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํกดั

เน่ืองจากขาดการติดต่อส่ือสารกบัองคก์รประมง 

ผูรั้บประกนัอาจสร้างความสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานกบัองคก์ร

ประมงและรับขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนเรือและผลกาํไร อายขุอง

เรือประมง ความถ่ีของอุบติัเหตุ สภาพของทรัพยากรประมง   

ฤดูประมง เร่ืองเก่ียวกบัการจดัการ เป็นตน้ 
 

ความรู้เก่ียวกบัอุปสงคแ์ละความตอ้งการของชาวประมง 

รายยอ่ย ในแง่ของบริการประกนัภยัมีจาํกดั 

ผูรั้บประกนัอาจทาํการประเมินตลาดและอุปสงคโ์ดยทาํงาน

ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานประมงหรือองคก์รประมง 

รายยอ่ย 
 

 
ไม่มีนโยบาย กฎหมาย และขอ้บงัคบัในการใหบ้ริการ

ประกนัภยักบัภาคการประมงรายยอ่ย 

หน่วยงานบริหารการประมง องคก์รประมงรายยอ่ย NGOs และ

หน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผดิชอบตอ้งร่วมมือกนัใหมี้การกาํหนด

นโยบาย กฎหมาย และขอ้บงัคบัดา้นการประกนัภยั 

 

 
ไม่มีขอบเขตอาํนาจการประกนัภยัใหก้บัเรือประมง หน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผดิชอบดา้นการจดทะเบียนและออก 

ใบอนุญาตใหก้บัเรือประมงควรมีอาํนาจในการใหค้วาม

คุม้ครองเรือบางประเภทเร่ิมจากเรือขนาดใหญ่และความ

คุม้ครองบางประเภทเท่านั้น 

 
โอกาสต่าง ๆ  ในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยสาํหรับบริการประกนัภยัใหก้บัชาวประมงรายยอ่ย 

และการสร้างความตอ้งการประกนัภยัของชาวประมงรายยอ่ยกล่าวไวใ้นบทท่ี 5 
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ความสามารถในการทาํกาํไรจากประกนัเรือประมงตํ่า เน่ือง ควรพฒันาความรู้ดา้นการทาํกาํไรจากเรือประเภทต่าง ๆ 

จากผูเ้อาประกนัเป็นกลุ่มเลก็และตน้ทุนการทาํธุรกรรมสูง โดยร่วมมือกบัตวัแทน เช่น องคก์รประมงรายยอ่ย ผูใ้หบ้ริการ 

กรณีท่ีชุมชนประมงอยูห่่างไกล การใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย NGOs เจา้หนา้ท่ีบริการกลุ่ม 

 ประมงเพือ่ลดตน้ทุนการทาํธุรกรรม บริษทัผูรั้บประกนัควร 

 สร้างตวัแทนท่ีมีขีดความสามารถข้ึนในชุมชน 

ขาดองคก์รประมงรายยอ่ยหรือ NGO ท่ีทาํหนา้ท่ีไดดี้ เสริมสร้างขีดความสามารถขององคก์รประมงรายยอ่ยในเร่ือง 

หรือสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประกนัภยั การประกนัภยัผา่นหลกัสูตรอบรมและการประชุม  

 

 

ผลประโยชน์ในตลาดประกนัภยัชาวประมงรายยอ่ย มีจาํกดั หน่วยงานดา้นการเงินอาํนวยความสะดวกในการตั้งกองทุน 

เน่ืองจากมีภาคธุรกิจอื่นท่ีเขา้ถึงง่ายและทาํกาํไรไดม้ากกวา่ คํ้าประกนัหรือแผนงานต่าง ๆ เพือ่ลดภาระของผูรั้บประกนัใน 

ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงเท่านั้นท่ีจะซ้ือประกนั การลงทุนในภาคธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงแต่ใหผ้ลตอบแทนตํ่า 

  

         เหตุผลทีไ่ม่เสนอบริการประกนัภัย                                 วธีิแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 



 
 

5. องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อาํนวย 
     ต่อการนําเสนอบริการประกนัภัยด้านประมง 

 
 
 

ผูมี้บทบาทหลกั/ องคป์ระกอบสาํคญัของแผนประกนัภยัการประมงรายยอ่ย ไดแ้ก่ 

 

› บริษทัประกนัเอกชนหรือรัฐบาล 

› นายหนา้/ ผูรั้บประกนัภยั 

› ผูป้ระเมินความเส่ียง 

› ผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนและผูต้รวจสอบเรือ (สาํหรับบริษทั) และผูป้ระเมินค่าสินไหมทดแทน (สาํหรับผูถื้อกรมธรรม)์ 

› กรมอุตุนิยมวทิยา/ สาํนกังานจดัการภยัพบิติัท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนในการประเมินความเสียหายและตกลงค่าสินไหมทดแทน 

› หน่วยงานดา้นประมงต่าง ๆ  

› บริษทัรับประกนัภยัต่อ 

› สมาคมท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

› กลุ่ม/ แผนประกนัภยัตนเอง 

› ผูค้วบคุมกฎระเบียบ 

› ตวัแทน (NGOs) – ออกแบบนโยบาย การตลาด และการใหบ้ริการ 

› องคก์รประมงรายยอ่ย สหกรณ์ และสมาคมต่าง ๆ   

› ชาวประมงผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ี 

 

ผูรั้บประกนั รัฐบาล นกัลงทุน และชาวประมงเองมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยเพือ่ใหก้ารบริการดา้นการ

ประกนัภยัเรือและเคร่ืองมือประมงประสบผลสาํเร็จ 

 

บทบาททัว่ไปของบุคคลเหล่าน้ีในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยต่อการใหบ้ริการประกนัภยัของการประมงรายยอ่ยแสดงไว้

ในตาราง 4 
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ตาราง 4: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการให้บริการประกนัภัย 

               สําหรับการประมงรายย่อย 

ชาวประมง ผูรั้บประกนั รัฐบาล หน่วยงานพฒันา/ ผูบ้ริจาค/ 

NGOs และกองทุน 

จดัระเบียบในองคก์รผูผ้ลิต/

การตลาด  

ประเมินความตอ้งการและระบุ

ความตอ้งการ/อุปสงคป์ระกนัภยั

ของชาวประมงรายยอ่ย 

พยากรณ์อากาศท่ีแม่นยาํและ

ระบบเตือนภยัล่วงหนา้

ใหก้บัชาวประมงรายยอ่ย 

ใหเ้งินทุนและอาํนวยความสะดวก

ดา้นการสาํรวจความตอ้งการและ

อุปสงคข์อง ชาวประมงรายยอ่ย 

มีส่วนร่วมในการจดัการการ

ประมงและทรัพยากร 

เพิม่ความตระหนกัรู้และ

ส่งเสริมกรมธรรมป์ระกนัภยั

ทางทะเลท่ีเหมาะสมใหก้บั 

ชาวประมงรายยอ่ย 

มีมาตรฐานท่ีเขม้งวดและมี

การปฏิบติัและบงัคบัใช้

มาตรฐานตอ้งรวมถึงการ

ตรวจสอบสภาพพร้อมออก

ทะเลและคุณสมบติัของ

ลูกเรือตามขอ้กาํหนดของการ

ลงทะเบียนและการออก

ใบอนุญาต 

บูรณาการการประกนัภยัเขา้กบัแผน

สินเช่ือและการลงทุนสาํหรับ

ชาวประมงรายยอ่ย 

ติดต่อกบัผูรั้บประกนัและ ทาํใหก้รมธรรมป์ระกนัภยั บูรณาการการประกนัภยั ตั้งกองทุนรับความเส่ียง/  

สถาบนัการเงินและผูใ้ห ้ ทางทะเลเขา้ใจง่ายสาํหรับ ใหเ้ขา้กบักรอบหลกัคิดดา้น สนบัสนุนในระดบัภูมิภาคและ 

สินเช่ือ ชาวประมงรายยอ่ย รวมถึง

ขั้นตอนการเรียกร้องค่า

สินไหม สร้างความยดืหยุน่

ใหก้บัการชาํระเบ้ียประกนั

ตามกระแสเงินสดของ 

ชาวประมงรายยอ่ย 

กฎหมาย กฎระเบียบ และ

นโยบายเพือ่วางขอ้กาํหนด 

การประกนัภยัภาคบงัคบัใน

การลงทะเบียนและออก

ใบอนุญาตเรือประมง 

ระดบัประเทศเพือ่ช่วยเหลือผู ้

รับประกนั ชาวประมงรายยอ่ย กรณี

เกิดภยัพบิติัธรรมชาติ เช่น เฮอร์ริเคน

และไซโคลนท่ีสร้างความเสียหายคร้ัง

ใหญ่ใหก้บั ชาวประมงรายยอ่ย 

เร่ิมแผนการออมและแผน ร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริการใน ใหข้อ้มูลผูรั้บประกนั ส่งเสริมและสนบัสนุนเงินทุน 

สนบัสนุนและช่วยเหลือตนเอง

ของสมาชิก 

การใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย

และสินเช่ือของ ชาวประมง

รายยอ่ย 

หากร้องขอเก่ียวกบัอุบติัเหตุ

และความเส่ียงในการประมง

และผลงานเชิงเศรษฐกิจของ

เรือประมง 

ใหก้บัแผนงานท่ีพฒันาความพร้อม

ของชาวประมงรายยอ่ยในการรับมือ

ภยัพบิติัธรรมชาติท่ีเกิดจากสภาพ

อากาศเปล่ียนแปลง 

ทาํการประมงอยา่งมีความ

รับผดิชอบ ไดแ้ก่ การทาํตาม

ระบบความปลอดภยัประจาํวนั

ในทะเล การฝึกรับมือกบัสภาพ

ภูมิอากาศ และการจบัสัตวน์ํ้ า 

ร่วมมือกบัหน่วยงานใหบ้ริการ

ดา้นการประมงและ NGO ท่ี

ทาํงานกบัชาวประมงรายยอ่ย 

ช่วยบริษทัประกนัภยัใน

การศึกษาความเป็นไปไดข้อง

การประกนัภยัดา้นการ

ประมงและการกาํหนด

นโยบาย 

จดัการฝึกอบรมเพิม่ขีดความสามารถ

ใหแ้ก่ชาวประมงเก่ียวกบัการเงินและ

การประกนัภยั 

เกบ็บนัทึกและบญัชีตน้ทุนและ

ผลกาํไรของการทาํประมง

การตลาด และการแปรรูป 

นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ประกนัภยัท่ีหลากหลาย (เช่น

ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ) 

อาํนวยความสะดวกในการ

แนะนาํแผนประกนัภยัให้

ชาวประมงรายยอ่ย 

ใหเ้งินอุดหนุนเบ้ียประกนั 



 
 

6. ทางเลือกในการรับประกนัภัย 
 
 
 

ตาราง 5 แสดงทางเลือกท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการประกนัภยัแก่การประมงรายยอ่ยท่ีหน่วยงานดา้นการพฒันา กองทุน และอื่น ๆ มกั

นาํมาพจิารณา ทางเลือกเหล่าน้ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง  

 
ตาราง 5: ทางเลือกในการให้บริการประกนัภัยแก่การประมงรายย่อย 

 
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัประกนัเอกชนหรือ

รัฐบาล (หุน้ส่วน) ร่วมมือ

กบัสถาบนัในทอ้งถ่ิน

(ตวัแทน) เช่น องคก์ร

ประมงรายยอ่ย NGO หรือ

สถาบนัการเงินชุมชนเพือ่

กระจายการบริการ

ประกนัภยั 

 

 

ตวัแทนทาํหนา้ท่ีกระจาย

บริการประกนัภยัโดยมี 

เครือข่ายตวัแทนใน

หมู่บา้นประมง 

ช่องวา่งดา้นขอ้มูล

ข่าวสารลดลงและ

บริหารจดัการความ

เส่ียงไดดี้ข้ึน 

มีการแบ่งความรับผดิชอบ

ในการบริหารงานและลด

ตน้ทุนในการทาํธุรกรรม 

 

 

ตวัแทนตอ้งเป็น 

นิติบุคคลและมีการ

แต่งตั้งท่ีดี ตอ้ง 

อบรมพนกังานของ

ตวัแทน 

 

 

สร้างขีดความสามารถให้

พนกังานของตวัแทน

เก่ียวกบั ชาวประมงรายยอ่ย 

ตอ้งมีสาธารณูปโภค

พื้นฐานดา้นเทคโนโลยเีพือ่

การส่ือสารกบัผูรั้บประกนั

และลูกคา้ ชาวประมงราย

ยอ่ย 
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บ
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ดั้ง
เด

ิม
 

ขอ้ตกลง/กลไกการ

ประกนัภยั 

ผลประโยชน ์ ความทา้ทาย วธีิแกปั้ญหา 

บริษทัประกนัหรือนายหนา้ บริษทัประกนั ตน้ทุนธุรกรรมและ สร้างการเช่ือมโยงกบั 

ประกนัเสนอความคุม้ครอง มีอาํนาจควบคุมกรมธรรม ์ เบ้ียประกนัอาจสูง หน่วยงานจดัการประมง 

ตามกรมธรรมโ์ดยมี การจดัการค่าสินไหม หากชุมชนประมง ใชเ้ครือข่ายทางสังคมและ 

ค่านายหนา้ ทดแทนอยา่งเตม็ท่ี อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ตวัแทน 

 ทาํใหป้ระกนัภยัต่อง่าย   

    

 



 

 

 
รูป

แบ
บ

 

ขอ้ตกลง/ 

กลไกการประกนัภยั 
ผลประโยชน ์ ความทา้ทาย วธีิแกปั้ญหา 

ป
ระ

กนั
ภยั

แบ
บ

สห
กา

ร 

บริษทัประกนัภยัแบบ

สหการมีผูถื้อกรมธรรม์

เป็นเจา้ของ เช่น 

ชาวประมง จุดประสงค์

หลกัคือ ใหค้วามคุม้ครอง

กบัสมาชิกและกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งเพือ่ลดหรือ

บรรเทาความเส่ียง เช่น ให ้         

ความช่วยเหลือกรณีเกิด              

เหตุฉุกเฉิน/อุบติัเหตุ 

บริษทัประกนัยงัมีบริการ

เงินฝากและสินเช่ือแบบ

จาํกดัวงเงิน 

มีขอ้มูลจาํนวนมากท่ี

เก่ียวกบัสมาชิกและ

กิจกรรมของพวกเขา 

สถานะเศรษฐกิจและ

รายละเอียดความเส่ียง 

ค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม

และค่าธรรมเนียมจะลดลง 

คนในทอ้งถ่ินจะมีความ

เช่ียวชาญในการประเมิน

ความสูญเสียและค่า

เรียกร้องสินไหม 

ประกนัภยัแบบน้ีจดัตั้งข้ึน

เพือ่ใหบ้ริการชาวประมง

รายยอ่ย และมีรัฐบาลให้

การสนบัสนุน 

บริษทัประกนัภยัแบบ

สหการน้ีอาจจะขาดขีด

ความสามารถในการเป็น

ผูน้าํและขีดความสามารถ

ขององคก์ร ในกรณีท่ีเกิดภยั

พบิติัทางธรรมชาติคร้ังใหญ่

ท่ีมีผลกระทบกบั

ชาวประมงรายยอ่ย เงินทุน

ของกองทุนรวมอาจขาด

แคลน/ไม่เพยีงพอ 

ตอ้งเพิม่ขีดความสามารถ

และฝึกอบรมพนกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง  การร่วมมือกบันกั

สาํรวจภายนอกดา้นการ

ประมงจะทาํใหเ้กิดความ

โปร่งใสและความน่าเช่ือถือ

มากข้ึน รัฐบาลจะตอ้งให้

การสนบัสนุนในการจดัตั้ง

กองทุนป้องกนัความเส่ียง 

เพือ่ช่วยเหลือกรณีเกิดภยั

พบิติัทางธรรมชาติคร้ังใหญ่ 

ป
ระ

กนั
ภยั

ชุม
ชน

/ส
ห

กร
รณ์

 

เป็นองคก์รในชุมชนท่ี

บริหารกองทุนประกนัภยั

โดยไม่หวงัผลกาํไร 

ชาวประมงเป็นผูจ่้ายเบ้ีย

ประกนัและเป็นผูรั้บ

ผลประโยชน ์

ตน้ทุนธุรกรรมตํ่าและ

ทอ้งถ่ินมีอาํนาจควบคุมสูง 

อาจใชไ้ดผ้ลกบัการ

ประกนัภยัท่ีมีความ

คุม้ครองขนาดเลก็ 

กรณีเกิดภยัธรรมชาติคร้ัง

ใหญ่ท่ีมีผลกระทบกบั

ชาวประมงรายยอ่ย อาจจะมี

การขาดแคลนเงินทุน ขีด

ความสามารถในการ

บริหารงานและการควบคุม

อาจจะอ่อนแอ 

ตอ้งเพิม่ขีดความสามารถ

และฝึกอบรมพนกังานอยา่ง

ต่อเน่ือง  รัฐบาลจะตอ้งให้

การสนบัสนุนในการจดัตั้ง

กองทุนป้องกนัความเส่ียง 

เพือ่ช่วยเหลือกรณีเกิดภยั

พบิติัทางธรรมชาติคร้ังใหญ่ 

ป
ระ

กนั
ภยั

แบ
บ

พ
าร

าม
ิเต

อร์
 

รัฐบาลซ้ือประกนัภยัสภาพ

อากาศจากบริษทัต่างชาติ 

จ่ายเงินใหก้บัผูเ้อาประกนั

โดยผา่นกระทรวงการคลงั

ในกรณีท่ีเกิดภยัพบิติัทาง

ธรรมชาติและผลกระทบ

ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ไม่วา่จะ

มีความเสียหายเท่าใดกต็าม  

ไม่ตอ้งใชร้ายละเอียดของ  

ผูเ้อาประกนัมากนกั  

การจดัการค่าสินไหม  

การเจรจาตกลงค่าสินไหม 

และจดัการความเส่ียง 

ค่อนขา้งง่ายและตน้ทุน

ธุรกรรมตํ่า                                    

ความคุม้ครองไม่ครอบคลุม

สินทรัพยเ์ฉพาะดา้น และ

ความสูญเสียหรือความ

เสียหายจากอุบติัเหตุ  

ตอ้งจ่ายเงินทนัทีหลงัเกิดภยั

พบิติั แต่ถือเป็นเร่ืองทา้ทาย 

แมจ้ะมีการทดสอบกรณีเกิด

ภยัธรรมชาติในภาคเกษตร

แลว้กต็าม แต่การประกนัภยั

น้ียงัไม่ไดท้ดสอบกบั

ชาวประมงรายยอ่ย  

การจ่ายเงินและจ่ายเบ้ีย

ประกนัผา่นผูรั้บประกนั

เอกชนอาจช่วยส่งเสริม

กลไกน้ีได ้

 
 

20



 
 
 

6.1 ประกนัภัยแบบดั้งเดิม 

กรณีท่ีเป็นการบริการประกนัภยัแบบดั้งเดิม อาจใชไ้ดดี้กวา่ในกรณีท่ีชุมชนประมงรายยอ่ยท่ีใชบ้ริการจากบริษทัประกนันั้นตั้งอยู่

ในรัศมีใกลก้บัสาํนกังานของผูรั้บประกนั ซ่ึงเป็นกรณีของประเทศหมู่เกาะเลก็ ๆ กรณีท่ีมีเครือข่ายทางสังคมและมีความใกลชิ้ดกนั 

ผูเ้อาประกนักบัผูรั้บประกนัอาจติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัไดง่้ายกวา่ 

 

ความไดเ้ปรียบของบริษทัประกนัแบบดั้งเดิมในการประกนัภยัภาคการประมงรายยอ่ยคือ บริษทัประกนัมีขีดความสามารถในการ

บริหารท่ีแขง็แกร่งและมีพนกังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีประสบการณ์ อีกทั้งยงัมีอาํนาจควบคุมกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

จดัการค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ อยา่งเตม็ท่ี ทาํใหมี้การทาํประกนัภยัต่อง่าย นอกจากน้ี ยงัสร้างความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานดา้น

ประมงเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งและผลการปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจของภาคการประมงรายยอ่ย ความไดเ้ปรียบอีก

ประการหน่ึงคือ ผูรั้บประกนัภยัแบบดั้งเดิมหลายรายยงัรับประกนัภยัตวัเรือ (สาํหรับพอ่คา้และเรือประมง) ใหก้บัเรือประมงขนาด

ใหญ่และรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงประกนัสุขภาพและชีวติแก่ ชาวประมงรายยอ่ย ไดค่้อนขา้งง่ายกวา่ 

 

ความเสียเปรียบเม่ือเทียบกบัผูใ้ห้บริการประกนัชุมชน/ สหกรณ์และแบบสหการ คือเบ้ียประกนัอาจสูงกว่าข้ึนอยู่กบัความเป็น

เจา้ของ (และนกัลงทุนภายใน) ในบริษทัประกนัภยันั้น ส่วนต่างกาํไรมีความสาํคญักบับริษทัประกนัแบบดั้งเดิมมากกวา่ผูใ้หบ้ริการ

ประกนัชุมชน/ สหกรณ์และแบบสหการ 

6.2 รูปแบบหุ้นส่วน-ตัวแทน 

สําหรับรูปแบบหุ้นส่วน-ตวัแทนนั้น การกระจายบริการประกนัภยัไดรั้บสนับสนุนจาก NGO ซ่ึงมีเครือข่ายในหมู่บา้นประมง

รวมถึงตวัแทนท่ีมีประสิทธิภาพ หากเครือข่ายทาํงานไดดี้ ช่องว่างขอ้มูลข่าวสารจะลดลงและการจดัการความเส่ียงก็จะดีข้ึน 

สถาบนัการให้บริการสินเช่ือรายย่อย NGO หลายแห่งในพื้นท่ีชายฝ่ังมีการให้บริการดา้นสังคมและการเงินแลว้ (เช่น การเพิ่มขีด

ความสามารถ ให้สินเช่ือ และออมทรัพย)์ และมีความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระดบัหมู่บา้นกับครัวเรือชาวประมง การรวมการ

เสริมสร้างขีดความสามารถ การออมทรัพย ์สินเช่ือ การประกนัภยั และบริการสร้างความมัน่คงทางสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํให้ 

NGOs เป็นตวัแทนท่ีมีความเหมาะสมมาก มีการแบ่งหนา้ท่ีบริหารงานกนัระหวา่งหุน้ส่วนกบัตวัแทน ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนธุรกรรมลง

ไปไดม้าก 

 

อย่างไรก็ดี จุดอ่อนอยู่ตรงท่ีความแข็งแกร่งของรูปแบบหุ้นส่วน-ตัวแทนนั้นต้องพึ่งพาขีดความสามารถของ NGO และความ

เช่ือมโยงกบัภาคการประมงรายยอ่ยเป็นหลกั รวมถึงขีดความสามารถของตวัแทนในการสร้างมูลค่าให้กบัเรือและอุปกรณ์ประมง

ในการทาํประกนัภยัและดาํเนินการเจรจาค่าสินไหมทดแทน รายงานดา้นการให้บริการสินเช่ือรายย่อยของอลัไลแอนซ์ กรุ๊ป 

(Allianz Group, 2553) ช้ีใหเ้ห็นความทา้ทายท่ีค่อนขา้งมาก ดงัน้ี 

 

› ขาดขอ้มูลท่ีเพยีงพอในการประเมินความเส่ียงและการแลกเปล่ียนการประเมินความเส่ียง 

› ตอ้งปรับปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัใหต้อบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ 

› ตอ้งจดัระเบียบการขายและจดัการผลิตภณัฑป์ระกนัภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

› ตอ้งใหค้วามรู้กบัลูกคา้ในพื้นท่ีห่างไกลเก่ียวกบัการประกนัภยัและผลประโยชน์ และ 

› ตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขการตลาดท่ีส่งเสริมการแข่งขนัแบบยัง่ยนืในประเทศต่าง ๆ  ท่ีไดผ้า่นกฎหมายเพือ่สร้างแรงจูงใจสาํหรับ

นโยบายการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย  

 

อีกทั้งตวัแทนตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งและมีโครงสร้างท่ีดี ตอ้งมีการอบรมและสร้างขีดความสามารถใหก้บัพนกังาน

ของตวัแทน พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยเีพือ่ส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บประกนั ตวัแทน และลูกคา้ 

21 



6.3 ประกนัภัยแบบสหการ7และประกนัภัยชุมชน/ สหกรณ์ 

แผนประกนัภยัชุมชน/ สหกรณ์และแผนประกนัภยัแบบสหการหรือตนเองอาจเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ี

บูรณาการเขา้กบัชุมชนประมงรายยอ่ยอยา่งเตม็ท่ีและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาวประมงเป็นหลกั 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสมาชิกชุมชน/ สหกรณ์/ สมาคมและแผนประกนัภยัแบบสหการหรือตนเอง รวมถึงกิจกรรม สถานะทางเศรษฐกิจ 

และความเส่ียงสามารถหาไดง่้าย ตน้ทุนธุรกรรมและเบ้ียประกนัอยูใ่นระดบัตํ่า ความเช่ียวชาญในการเจรจาและจดัการค่าสินไหม

ทดแทนมกัมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากตน้ทุนการต่อเรือและราคาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และการซ่อมแซมนั้นเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ 

โดยทัว่ไปมีอาํนาจควบคุม (ทางสังคม) ในระดบัสูงภายใตก้ารประกนัภยัประเภทน้ี 
 

แผนประกนัภยัประเภทน้ีมกัจดัทาํข้ึนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภาคการประมงรายยอ่ยและมีรัฐบาลสนบัสนุน 
 

อย่างไรก็ดี เช่นกนักบักรณีของหุ้นส่วน-ตวัแทน องค์กรตอ้งมีการจดัระเบียบท่ีดีและเป็นมืออาชีพท่ีมีขีดความสามารถในการ

ใหบ้ริการประกนัภยั 
 

ปัญหาทัว่ไปท่ีพบในองคก์รประเภทน้ีคือ การพึ่งพาสมาชิกแบบสมคัรใจเพือ่ใหง้านบรรลุผลสาํเร็จ ในการใหบ้ริการประกนัภยันั้น 

องคก์รดงักล่าวจะไม่มีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินเพือ่จดัทาํแผนประกนัภยั (และสินเช่ือ) 

 

6.4 ประกนัภัยทีอ้่างองิพารามิเตอร์8 

การประกนัความเส่ียงท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ (ดชันีสภาพอากาศ) เป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่  แต่เป็นหลกัการท่ีพฒันาข้ึนเพื่อจดัทาํแผน

ประกนัภยัท่ีจ่ายผลประโยชน์ตามดชันีท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ (เช่น ปริมาณฝน ความเร็วลม) สาํหรับความสูญเสียอนัเกิดจากสภาพ

อากาศและภยัพบิติั ผลประโยชน์ของการประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์กาํหนดไวล่้วงหนา้เม่ือซ้ือกรมธรรมโ์ดยประมาณการความ

สูญเสียอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีตกลงกนั  ซ่ึงแตกต่างจากการประกนัภยัแบบดั้งเดิม การประกนัภยัท่ีอา้งอิง

พารามิเตอร์เกิดจากความตอ้งการไดรั้บค่าสินไหมทดแทนท่ีรวดเร็วข้ึนกวา่กรมธรรมแ์บบดั้งเดิม รูปแบบการจ่ายเงินมีจุดประสงค์

เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความเสียหายท่ีแทจ้ริงและทาํให้สามารถจ่ายเงินไดร้วดเร็วโดยไม่ตอ้งมีผูเ้จรจาสินไหมทดแทนหลงัจาก

ประเมินความเสียหายท่ีแทจ้ริงหลงัเกิดเหตุ 
 

ผูรั้บประกนัอาจเลือกออกผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์มากกว่าแบบดั้งเดิม เน่ืองจากประหยดัตน้ทุนของกระบวนการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากมีการกาํหนดผลกระทบและค่าเสียหายไวล่้วงหนา้ จึงไม่ตอ้งมีการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
 

อย่างไรก็ดี ขอ้เสียเปรียบสําคญัของประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์คือ ‘ความเส่ียงส่วนต่าง’ กรณีท่ีเหตุการณ์เลก็ ๆ อาจก่อให้เกิด

ความสูญเสียคร้ังใหญ่ ขณะท่ีเหตุการณ์ขนาดใหญ่อาจสร้างความสูญเสียนอ้ยกวา่ เช่น ประชาชนอาจประสบความสูญเสียมากกวา่

ค่าสินไหมท่ีไดรั้บ ในทางกลบักนัผูเ้อาประกนับางรายอาจไดรั้บค่าสินไหมโดยไม่ไดป้ระสบความสูญเสียใด ๆ  
 

ท่ีสําคญัประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ตอ้งไม่เป็นทางเลือกของประกันภยัแบบดั้งเดิมแต่ตอ้งเป็นส่วนท่ีเสริมกนั ผูเ้ช่ียวชาญ

คาดการณ์ว่าประกันภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์อาจมีบทบาทมากข้ึนในการทาํประกันกรณีเกิดภยัพิบติัร้ายแรงท่ีผูรั้บประกนัไม่

จาํเป็นตอ้งส่งทีมผูเ้จรจาสินไหมทดแทนลงพื้นท่ีเพือ่ประเมินความเสียหายหรือตรวจสอบความคุม้ครอง เวลาและค่าใชจ่้ายท่ี 

 
 

7 ระบบของสมาคมประกนัภยัทางทะเลแบบสหการไดข้ยายตวัและอาศยัความร่วมมือของสมาชิก (ในการให้ความช่วยเหลือกนัและกนั) เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและให้ความคุม้ครอง

ท่ีเหมาะสมดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล (FAO, 2558a, น.157) 

8 ดูไดท่ี้: https:/ / corporatesolutions.swissre.com/ insights/ knowledge/ what_is_parametric_insurance.html 
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ค่อนขา้งสูงมีความเก่ียวขอ้งกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลายพนัราย อนัเกิดจากภยัพิบติัร้ายแรง  ประกนัภยัท่ีอา้งอิง

พารามิเตอร์ประมาณการความจาํเป็นในการใชผู้เ้จรจาตกลงสินไหมทดแทนและกาํหนดให้มีการตรวจยืนยนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

เพือ่จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น 

 

ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์คือช่วยอดัฉีดสภาพคล่องระยะสั้ นให้กบัประเทศกาํลงัพฒันาท่ีได้รับ

ผลกระทบจากภยัพิบติัร้ายแรง ในหลายกรณีนั้น ประเทศต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือเพื่อจดัตั้งกลุ่มป้องกนัความเส่ียงระหว่างประเทศ

เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์กรณีเกิดภยัพิบติัร้ายแรงในภูมิภาคของตน ตวัอย่างกลุ่มป้องกนัความเส่ียงดงั

กล่าวคือ  การประกนัภยัความเส่ียงภยัทางภยัพบิติัทางธรรมชาติของคาริบเบียน (CCRIF) และหน่วยงานป้องกนัความเส่ียงแอฟริกา 

CCRIF ช่วยให้ประเทศในแถบคาริบเบียนฟ้ืนตวัจากเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว และอุทกภยั ขณะท่ีหน่วยงานป้องกนัความเส่ียง

แอฟริกาใหค้วามคุม้ครองแบบอา้งอิงพารามิเตอร์สาํหรับภยัแลง้ ฝนตกไม่สมํ่าเสมอ และอุณหภูมิสูง (IRBD / World Bank, 2550) 
 

แมว้่าประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์มีขอ้ดีหลายประการท่ีมีส่วนช่วยประเทศกาํลงัพฒันากรณีเกิดภยัพิบติัร้ายแรง แต่ก็ไม่ใช่วิธี

แกปั้ญหาแบบครบวงจรสาํหรับการประมงรายยอ่ยดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 
 

›  ประการแรกคือ ประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ใหค้วามคุม้ครองกรณีเกิดภยัธรรมชาติและภยัพิบติัร้ายแรงเท่านั้น แต่ไม่ไดใ้ห้

ความคุม้ครองแบบวนัต่อวนั ดงันั้น จึงไม่คุม้ครองหรือจดัการกบัความเส่ียงส่วนใหญ่ของการประมงรายย่อยท่ีอธิบายไวใ้นบท

ท่ี 3  ประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ไม่ไดใ้หผ้ลประโยชน์แบบเตม็รูปแบบเม่ือเทียบกบัประกนัภยัทัว่ไป 

›  ประการท่ีสองท่ีมีความสําคญัเท่า ๆ กนัคือ ประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ไม่ไดส้ร้างแรงจูงใจหรือให้ผลตอบแทนการทาํ

ประมง การแปรรูปสัตวน์ํ้ า และการดาํเนินการทางการตลาดอย่างย ัง่ยืนและรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภยั

ธรรมชาติท่ีดี เน่ืองจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีแทจ้ริงของผูเ้อาประกนั

และการท่ีผูเ้อาประกนัปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัท่ีรับผิดชอบและระมดัระวงัหรือไม่ก็ตาม โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้นอา้งอิง

จากเหตุการณ์ท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 

›  ประการท่ีสาม  ประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์เป็นการดาํเนินงานจากบนลงล่างผา่นกระทรวงการคลงัของประเทศต่าง ๆ และ

ไม่ไดส่้งเสริมหรือสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเต็มท่ีในทุกขั้นตอนของการระบุความตอ้งการดา้นประกนัภยั 

การกาํหนดกรมธรรม์ประกันภยั ขอ้บังคบัและขั้นตอนต่าง ๆ และการติดตามและประเมินผลกระทบของแผนประกนัภยั 

ประกนัภยัท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ไม่ไดส่้งเสริมหรือสร้างขีดความสามารถของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

เอกสารแนบทา้ย ง ใหร้ายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัการประกนัความเส่ียงท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ท่ีอาจเป็นประโยชน์กบัภาคการประมง 

 

6.5 การบังคบัทาํประกนัภัยในการขึน้ทะเบียนเรือ 

ทางเลือกทั้งหมดท่ีกล่าวไปก่อนหนา้น้ีจะไดป้ระโยชน์จากการบงัคบัทาํประกนัภยัในการข้ึนทะเบียนเรือประมงพาณิชย ์โดยมี

เง่ือนไขวา่การประกนัภยันั้น ตอ้งใชไ้ดจ้ริงและตอบสนองความตอ้งการของชาวประมงรายยอ่ย ประกนัภยัภาคบงัคบัจะมีส่วนช่วย

บรรเทาและกระจายความเส่ียงของภาคการประมงไดม้าก อีกทั้งสร้างความยดืหยุน่ใหก้บัอุตสาหกรรมประมงทั้งดา้นเศรษฐกิจและ

ดา้นอื่น และทาํใหก้ารประกนัภยัสามารถเขา้ถึงไดร้วมถึงลดเบ้ียประกนัลงจากการท่ีมีกลุ่มผูเ้อาประกนัจาํนวนมากท่ีจ่ายเบ้ียประกนั 
 

รัฐอาจเสนอแผนประกนัภยัเรือภาคบงัคบัเป็นระยะตามท่ีกาํหนดได ้โดยเร่ิมจากการบงัคบัทาํประกนัภยัสาํหรับเรือขนาดใหญ่ก่อน 

เช่น เรือยาว 12 เมตร หรือมากกวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าวอาจจาํกดัเพยีงประกนัภยัความรับผดิต่อบุคคลภายนอกในช่วงแรกกไ็ด ้
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7. กองทุนป้องกนัความเส่ียง วธีิปฏิบตัแิละข้อควรระวงัในเร่ืองสภาพภูมิอากาศ 
 

ความทา้ทายในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจาํนวนมากในกรณีเกิดภยัธรรมชาติอาจจดัการไดโ้ดยการตั้งกองทุนป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนคํ้าประกนั หรือแผนงานต่าง ๆ  ในระดบัประเทศหรือภูมิภาคโดยมีรัฐบาลและผูบ้ริจาคเป็นผูส้นบัสนุนเงินลงทุนซ่ึงจะช่วย

ใหก้ลุ่มประกนัตนเองและองคก์รประมงรายยอ่ยเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนไดใ้นกรณีเกิดภยัธรรมชาติ ความช่วยเหลือดงักล่าว

อาจจาํเป็นสําหรับผูใ้ห้บริการประกนัภยัเอกชนซ่ึงบริการประกนัภยัแก่การประมงรายย่อยกรณีเกิดภยัธรรมชาติซ่ึงส่วนใหญ่

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

 

การจัดทาํวิธีจดัตั้ งและบริหารกองทุนป้องกันความเส่ียงระบุไวใ้นบริบทของการประเมินความต้องการและโอกาสการทํา

ประกนัภยัในภาคการประมงของคาริบเบียนในปี พ.ศ. 2558/ 2559 (Tietze, and VanAnrooy, 2562) และอธิบายไวบ้างส่วนในกล่อง

ขอ้ความ 5 การกาํหนดดงักล่าวสามารถใชไ้ดก้บัภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

 
 

กล่องข้อความ 5: การจัดต้ังกองทุนป้องกนัความเส่ียงกรณีเกดิภัยธรรมชาติ 

แผนการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยผูรั้บประกนัภยัทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงมีกรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลอยูแ่ลว้ และ

เตม็ใจใหค้วามร่วมมือกบักองทุนป้องกนัความเส่ียงภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจและเคร่ืองมือทางกฎหมายและขอ้ตกลง

อื่น ๆ  กบักระทรวงการคลงัและชาวประมง ขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้ารเจรจาท่ีมีความ

สมเหตุสมผล กองทุนน้ีอาจมีระยะเวลา 10 ปี โดยตอ้งบอกเลิกขอ้ตกลงล่วงหนา้ 2 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไว ้

ผู ้รับประกันภัย ท่ี เข้า ร่วมแผนดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเ งินชดเชยจากกองทุนป้องกันความเ ส่ียงโดยผ่าน

กระทรวงการคลงั เงินชดเชยจะมีการประเมินร่วมกนัระหว่างสํานกังานจดัการภยัพิบติั/ สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

องคก์ารประมงแห่งชาติ และสมาพนัธ์องคก์รประมงรายย่อยแห่งชาติพร้อมดว้ยผูรั้บประกนัภยัท่ีเขา้ร่วมแผนดงักล่าว

ในท่ีท่ีเกิดภยัธรรมชาติ (ไซโคลน พายุรุนแรง ฝนตก ดินถล่ม การกดัเซาะชายฝ่ังขั้นรุนแรง เป็นตน้) ซ่ึงส่งผลกระทบ

ดา้นลบและรุนแรงต่อภาคการประมง การดาํรงชีพของชาวประมงรายยอ่ย และขีดความสามารถของภาคการประมงใน

การส่งเสริมความมัน่คงทางอาหาร ซ่ึงทาํใหก้ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในภาคการประมงเพิม่ข้ึนอยา่งฉบัพลนั 

ผูรั้บประกนัภยัจะใชก้องทุนดงักล่าวเพื่อจดัการค่าสินไหมทดแทนในภาคการประมงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติในเวลาอนั

สมควร เพื่อเป็นการตอบแทนการสนบัสนุนท่ีผูรั้บประกนัภยัไดรั้บ ผูรั้บประกนัภยัจะปรับปรุงกรมธรรม์ประกนัภยั

ทางทะเลสําหรับการประมง เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและเขา้ถึงได ้และตอบสนองความตอ้งการของชาวประมงและ

อุตสาหกรรมการประมง ซ่ึงอาจรวมถึงการลดเบ้ียประกนัและการคืนเบ้ียประกนัพิเศษกรณีท่ีไม่มีการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน ตอ้งปรับปรุงกรมธรรม์ประกนัภยัทางทะเลในปัจจุบนั เพื่อประกนัเรือประมงเชิงพาณิชยโ์ดยการ

เจรจา/ ปรึกษาหารือกนัระหวา่งหน่วยงานประมงของชาติ สมาพนัธ์องคก์รประมงรายยอ่ยแห่งชาติ และบริษทัประกนั

ซ่ึงตอ้งการใหผู้รั้บประกนัภยัต่อเขา้ร่วมดว้ย 
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ดว้ยหลกัคิดในการส่งเสริมวธีิปฏิบติัแบบรู้เท่าทนัสภาพภูมิอากาศรวมถึงการป้องกนัและบรรเทาความเส่ียง ชาวประมงผูเ้อา

ประกนัตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ  อาจตอ้งมีการดาํเนินการควบคุมของหน่วยงานประมงและหน่วยงานอื่น ๆ  เพือ่

กระตุน้ใหเ้กิดวธีิปฏิบติัอยา่งรับผดิชอบและส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ตวัอยา่งแสดงไวใ้นกล่องขอ้ความ 6 

 

 
หน่วยงานดา้นประมงตอ้งตรวจสอบสภาพความพร้อมการออกทะเลของเรือประมงและอุปกรณ์นิรภยัท่ีใชบ้นเรือเม่ือมีการต่อ

ทะเบียนเรือประจาํปี บางประเทศยงัไดบ้ันทึกมูลค่าของเรือแต่ละลาํด้วย ทุกประเทศควรปรับใช้ขั้นตอนน้ี ในกรณีท่ีจาํเป็น

เจา้หนา้ท่ีประมงควรไดรั้บการอบรมดา้นการตรวจสอบ/ สาํรวจเรือดว้ย 

 

ประเทศต่าง ๆ  ท่ีปัจจุบนัไม่ตอ้งมีการออกใบรับรองให้แก่กปัตนัเรือควรกาํหนดขอ้กาํหนดดงักล่าวข้ึน อีกหน่ึงขั้นตอนหรือ

กฎระเบียบท่ีอาจช่วยลดความเส่ียงและโดยทัว่ไปใชเ้ป็นมาตรการรับมือการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (IUU) เป็นหนา้ท่ีของเรือประมงในการติดเคร่ืองหมายเพื่อเอื้อต่อการระบุรายละเอียด การทาํเคร่ืองหมายเรือประมงอยา่ง

ถูกตอ้งจะช่วยใหห้น่วยงานต่าง ๆ  เช่น กองทพัเรือ ยามชายฝ่ัง ศุลกากร ผูต้รวจสอบดา้นประมง และการท่าเรือระบุและคน้หาเรือ

ไดง่้ายและยงัเอื้อต่อการคน้หาเรือกรณีเกิดเหตุในทะเลและกรณีท่ีมีการโจรกรรมเรือได ้

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 หลกัปฏิบติัทางเทคนิคว่าดว้ยความปลอดภยัทางทะเล:www.fao.org/ 3/ a-i4740e.pdf 
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กล่องข้อความ6: วิธีปฏิบัติและการป้องกนัแบบรู้เท่าทันสภาพภูมิอากาศ 

1. สาธารณูปโภคพื้นฐานดา้นประมงตอ้งตั้งอยูใ่นพื้นท่ีปลอดภยั/ เหมาะสมและมีการจดัการและบาํรุงรักษาท่ีดี 

2. ตอ้งมีแผนเตรียมพร้อมรับมือภยัพบิติัสาํหรับภาคการประมง 

3. ตอ้งสร้างเรือประมง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ประมง ติดตั้ง ซ่อมแซม และบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสม และใชง้านอยา่ง

ปลอดภยั ตอ้งใชง้านเรือประมงในพื้นท่ีท่ีไดรั้บการรับรองวา่มีความเหมาะสมตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเท่านั้น เช่น 

เรือท่ีไม่เหมาะกบัการประมงนอกชายฝ่ังไม่ควรนาํไปใชน้อกชายฝ่ังในทุกกรณี 

4. เจา้ของเรือประมงจาํเป็นตอ้งแน่ใจวา่ เรือของตนจอด/ผกูไวอ้ยา่งแน่นหนาภายในท่าเรือ และจาํเป็นตอ้งมีแผน

รับมือภยัพบิติัและรู้ตาํแหน่งและวธีิลากและเกบ็เรือและเคร่ืองมือ 

5. ความปลอดภยัในการอบรมทางทะเลสาํหรับผูป้ฏิบติัการเรือประมงและลูกเรือและการออกใบรับรองใหแ้ก่กปัตนั

และผูค้วบคุมเรืออาจถือเป็นหลกัทางการป้องกนัดว้ย 

http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf


 



 

 

ส่วนที ่

การออกแบบและนําไปแผนประกนัภัยการ

ประมงรายย่อยไปใช้ 



 

 



 
 

8. การประเมิน การสํารวจ กรมธรรม์ ขั้นตอนและรูปแบบการประกนัภยั 
 
 

ในการออกแบบและใชแ้ผนประกนัภยัสาํหรับการประมงรายยอ่ยเชิงพาณิชย ์ตอ้งพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการเตรียมการ 

 

›  ประเมินผลการปฏิบติังานเชิงเศรษฐกิจและการเงินของอุตสาหกรรมประมงท่ีจะทาํประกนัและความอยู่รอด ความยัง่ยืน และ

หลกัโนม้ในอนาคตดา้นนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

›  ประเมินความตอ้งการและโอกาสต่าง ๆ (การประเมินตลาด) เพื่อการให้บริการประกนัภยัโดยอา้งอิงภาคธุรกิจเฉพาะของ

อุตสาหกรรมประมงและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 

›  กาํหนดแผนปฏิบติัการเพิ่มเติมท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพื่อทาํให้บริการประกนัภยัใชไ้ดจ้ริงและมีความยัง่ยืน เช่น แผนปฏิบติั

การเพื่อการใชง้าน การจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรทางนํ้ าและระบบนิเวศอย่างย ัง่ยนื แผนปฏิบติัการเพื่อให้การประกนั

สุขภาพ ประกนัสังคม และสวสัดิการทางสังคม การอบรมวชิาชีพ และบริการอื่น ๆ แก่ชุมชนประมงรายยอ่ย 

›  ประเมินโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่ีมีอยูเ่พือ่คาดการณ์ภยัธรรมชาติและประเมินความเสียหาย 

› ตดัสินใจเร่ืองความคุม้ครองของบริการประกนัภยัท่ีผูรั้บประกนัจะจดัใหไ้ด ้

›  ประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์เอาประกนั รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ

อากาศ 

›  กาํหนดตน้ทุนบริการประกนัภยัและเบ้ียประกนั  

 

ขั้นตอนการนาํไปปฏิบติั 

 

›  กาํหนดขั้นตอนการประเมินการใชง้านประกนัภยั 

›  กาํหนดขั้นตอนการเจรจา/ จดัการสินไหมทดแทน 

› กาํหนดขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบติังานและผลกระทบของแผนประกนัภยัและระบุความทา้ทายและโอกาสต่าง ๆ ในแง่ของ

การติดตามผลการซ้ือประกนัภยั การระบุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีทาํใหจ้าํนวนผูเ้อาประกนัเพิม่ข้ึน ลดลง และชะลอตวั 

› ประเมินผลกระทบ/ ความสําเร็จของแผนประกนัภยัในแง่ของการเพิ่มความสามารถในการผลิตเชิงเศรษฐกิจของผูเ้อาประกนั 

ความเป็นอยูท่ี่ดีดา้นสังคม-เศรษฐกิจ รวมถึงการทาํประมงท่ีปลอดภยัและรับผดิชอบมากข้ึน 

 

แมว้า่สามขอ้แรกไดมี้การกล่าวถึงไปแลว้ แต่มีบางประเดน็ท่ีมีการอธิบายเพิม่เติมดา้นล่าง 

 

8.1 การประเมินและการสํารวจ 

ขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาแผนประกนัภยัเรือประมงและเคร่ืองมือประมงสาํหรับชาวประมงรายยอ่ย

แสดงไวใ้นตาราง 6 
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ตาราง 6: ขั้นตอนในการจัดทําแผนประกนัภัยเรือประมงและเคร่ืองมือ 
 

2 ประเมินความตอ้งการ/อุปสงค ์(การประเมินตลาด) สาํหรับบริการประกนัภยัท่ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของการ

ประเมินบริการทางการเงินทัว่ไปท่ีกวา้งข้ึน และอาจรวมเขา้กบักิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้ 
 

4 ระบุผูรั้บประกนัและ NGOs ท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงอาจช่วยลดตน้ทุนธุรกรรมในการบริการประกนัภยัแก่ชาวประมง

รายยอ่ย 

 
6  

 
 
 

 

การทาํตามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีการดาํเนินการบางอยา่งคู่ขนานไปดว้ย คือตอ้งมีการเพิม่ความตระหนกัรู้และเสริมสร้าง

ขีดความสามารถ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 

› จดัทาํเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของการประกนัภยัและวธีิการประกนัภยั 

› จดัให้มีการรณรงคเ์พิ่มความตระหนกัรู้เพื่อเพิ่มความเขา้ใจของชุมชนประมงเก่ียวกบัการประกนัภยัเรือและเคร่ืองมือ ประกนั

อุบติัเหตุและประกนัชีวิต ประโยชน์และค่าใชจ่้าย  โดยร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน องค์กรประมงรายย่อย และ

ตวัแทนในทอ้งถ่ิน 

› ใชส่ื้อกระจายเสียง  ส่ือส่ิงพมิพ ์โปสเตอร์ และโฆษณาเพือ่เผยแพร่ขอ้มูลเม่ือมีการเปิดตวับริการอยา่งเป็นทางการ 
 

ตวัอยา่งแบบสอบถามท่ีใชใ้นการประเมินความตอ้งการดา้นประกนัภยั  เช่น แบบสอบถามหน่วยงานประมง และแบบสอบถาม

ชาวประมงชาย/หญิง  ผูแ้ปรรูปสัตวน์ํ้า  ผูข้าย   ดูตวัอยา่งไดใ้น (Tietze and VanAnrooy, 2562) 
 

8.2 กรมธรรม์ประกนัภัยและความคุ้มครอง 

ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจาํเป็นตอ้งระบุความคุม้ครองตามกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกนัภยัระบุคาํจาํกดัความตามกฎหมายท่ีใชใ้น

ขอ้ตกลงประกนัภยั10 อีกทั้งอธิบายขอ้จาํกดัทัว่ไปและขีดจาํกดัทางการเงินของกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมถึงขอ้ยกเวน้ ซ่ึงอาจรวมถึง

การใชสิ้นทรัพยท่ี์รับประกนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การโอนผลประโยชน์ การปกปิดหรือการฉ้อโกง การกระทาํท่ีไม่สุจริต การ

กระทาํโดยเจตนา การริบทรัพยสิ์นโดยหน่วยงานรัฐบาล สงคราม การปนเป้ือนกมัมนัตภาพรังสี และอื่น ๆ  
 

10 เก่ียวกบัหลกัการประกนัภยัทางทะเลและประเด็นทางกฎหมายดู FAO, 2558ก                          
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ลาํดับที ่                                                                                 ข้ันตอน 

รวบรวมขอ้มูลขนาดและประเภทธุรกิจท่ีคาดไว ้(สินทรัพย/์ บุคลากร/ กิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งมีการประกนัภยัและ

มูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพย)์ 

 

รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลในอดีตเก่ียวกบักลุ่มเรือประมง  โครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือและอนัตรายทาง

ธรรมชาติและอนัตรายท่ีเกิดจากมนุษยท่ี์ก่อใหเ้กิดความสูญเสียกบัภาคประมงรายยอ่ย 

 

สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การประมง การคลงั) และสหกรณ์ประมงในการเพิม่

ความตระหนกัรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของชาวประมงรายยอ่ย เก่ียวกบับริการประกนัภยั 

 ขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล (ตามความจาํเป็น) ในแง่ของการคํ้าประกนัและความเช่ือมโยงกบัโปรแกรมความ

ปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

พฒันานโยบายเพือ่สร้างความเป็นหุน้ส่วน (ผูรั้บประกนั NGO ตวัแทนชาวประมงรายยอ่ย รัฐบาล) ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการและความจาํเป็นของชาวประมง 

 



 
 
 
 

แมว้า่การประกนัภยัดา้นการประมงจะใหค้วามคุม้ครองหลายประเภทกต็าม แต่ความคุม้ครองสามประเภทหลกัหรือพื้นฐานท่ี 

ตอ้งพจิารณามีดงัน้ี 

 

›  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ความคุม้ครองประเภทน้ียงัเรียกอีกอย่างว่า   

ความคุม้ครองหรือความคุม้ครองการชดใชค่้าเสียหาย (PI) ให้ความคุม้ครองท่ีเป็นภาระผูกพนัตามกฎหมายต่อบุคคลภายนก 

ความรับผดิตามกฎหมายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือความเสียหายต่อเรือหรือทรัพยสิ์นของบุคคลอื่นอนัเป็นผลจาก

การดาํเนินงานของเรือประมง การชนของเรือในท่าเรือท่ีมีความหนาแน่นหรือพื้นท่ีทอดสมอเป็นตวัอย่างของความคุม้ครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความคุม้ครองน้ียงัรองรับค่าใชจ่้ายในการสู้คดีตามกฎหมายหากมีการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบั

เจา้ของเรือท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเรือลาํอื่น 

›  ความคุ้มครองตัวเรือและเคร่ืองจักร ความคุม้ครองสาํหรับความเสียหายและความสูญเสียของตวัเรือ อุปกรณ์และสัมภาระท่ีติด

และไม่ไดติ้ดกบัตวัเรือ อาจแบ่งไดเ้ป็นความคุม้ครองความสูญเสียทั้งหมดและความสูญเสียบางส่วน โดยความสูญเสียบางส่วน

อาจจาํเป็นตอ้งมีเบ้ียประกนัเพิม่เติม ความคุม้ครองน้ีชดใชค้วามเสียหายทางกายภาพของเรือและมีความคุม้ค่าและคุม้ครองความ

เส่ียงภยัทุกชนิดซ่ึงหมายความว่า หากสาเหตุของความสูญเสีย/ ความเสียหายไม่ไดอ้ยู่ในกรมธรรม์ ก็ยงัให้ความคุม้ครองใน

กรณีเกิดภยัพบิติั อยา่งไรกดี็ เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งทราบวา่ เจา้ของตอ้งรับผดิชอบในการดูแลรักษาและใชง้านเรืออยา่งเหมาะสม

เน่ืองจากไม่คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากการสึกหรอตามปกติ แต่อาจรวมความคุม้ครองกรณีถูกโจรกรรม 

›  ความคุ้มครองแห/อวนและเคร่ืองมือ ประกนัการสูญหายของเคร่ืองมือประมง ส่วนใหญ่ความคุม้ครองน้ีใชก้บัการสูญหายของ

แห/อวน และเคร่ืองมือทั้งหมด ไม่ใช่การสูญหาย/ เสียหายบางส่วน เน่ืองจากประเมินไดย้าก 

›  การจําหน่ายซากเรือและความรับผดิต่อมลพษิ การประกนัน้ีคุม้ครองความรับผดิในการจ่ายเงินเพื่อเคล่ือนยา้ยและจาํหน่ายซาก

เรือ กรณีท่ีเรืออบัปางนอกชายฝ่ังหรือทางนํ้ า และค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดท่ีเกิดจากคราบนํ้ามนัหรือการปนเป้ือน 

›  ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของลูกเรือ ความคุม้ครองน้ีจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับ

ผูบ้าดเจบ็บนเรือไม่วา่เจา้ของตอ้งรับผดิหรือไม่กต็าม 

 

8.3 ปัจจัยต่าง ๆ ในการกาํหนดค่าเบีย้ประกนัเรือประมงและค่าธรรมเนียมประกนัภัย 

ผูรั้บประกนัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหลกัสองประการก่อนให้ความคุม้ครองเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Freeman and Kunreuther, 

2540) เง่ือนไขแรกคือ ความสามารถในการระบุ และตรวจสอบระดบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ผูรั้บประกนัตอ้งทราบว่า มีความ

เป็นไปไดใ้นการประมาณการความสูญเสียท่ีตนอาจประสบเม่ือใหค้วามคุม้ครองในระดบัต่าง ๆ  เง่ือนไขท่ีสองคือ ความสามารถ

ในการกาํหนดเบ้ียประกนัสาํหรับลูกคา้แต่ละระดบั ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีเช่ือมโยงกบัผูอ้ื่นใน

หมู่ผูเ้อาประกนัท่ีมีศกัยภาพในการทาํประกนั 

 

ในการกาํหนดเบ้ียประกนันั้น บริษทัและแผนประกนัภยัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงประเดน็ดา้นตน้ทุนดว้ย โดยตอ้งพจิารณาปัจจยัต่อไปน้ี 

 

›  มูลค่าเรือประมง หากเป็นเรือใหม่ ตอ้งใชร้าคาซ้ือขายหรือมูลค่าตลาดเป็นมูลค่าทดแทน กรณีเรือท่ีใชง้านมาแลว้ ผูพ้ิจารณา

รับประกนั/ ผูรั้บประกนัจะใชบ้ริการผูต้รวจสอบทางเรือมากาํหนดเง่ือนไขทั้งหมดในการประเมินและกาํหนดมูลค่าของเรือ 

›  ในบางประเทศนั้น เจา้หนา้ท่ีประมงซ่ึงรับผิดชอบการต่อทะเบียนเรือประมงประจาํปีไดรั้บการอบรมหรืออาจไดรั้บการอบรม

ให้ประเมินเง่ือนไขทั้งหมดและมูลค่าของเรือประมงโดยใชอ้ตัราค่าเส่ือมราคาหรือวธีิการท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยอาจใหบ้ริการกบั

ผูรั้บประกนัดว้ย ซ่ึงดูเหมือนเป็นวธีิแกปั้ญหาในทางปฏิบติัในกรณีของชาวประมงรายยอ่ยและเรือท่ีมีขนาดเลก็  
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› ความยาว ความกวา้ง การกินนํ้าลึก และอายขุองเรือ 

› ประเภท แรงมา้ และเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองยนต ์

› สถานท่ีจอดเรือและการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (ระยะทางไปยงัท่ีหลบภยัจากพายหุรือสถานีลากเรือตามความเหมาะสม) 

› พื้นท่ีเดินเรือของเรือประมง 

› ประวติัการเรียกร้องค่าสินไหมของเจา้ของและ/ หรือนกัเดินเรือ 

 

ในแง่ของกาํหนดการชาํระเงินและการสูญเสียความคุม้ครองในกรณีผิดนดัชาํระเงินนั้น ตอ้งจาํไวว้่ากรณีของการประมงรายยอ่ย 

รายไดอ้าจไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัความสําเร็จในการจบัสัตวน์ํ้ าในแต่ละฤดู  ดว้ยเหตุผลน้ี กาํหนดการ

ชาํระเบ้ียประกนัตอ้งมีความยดืหยุน่เพื่อหลีกเล่ียงกรณีท่ีชาวประมงสูญเสียความคุม้ครองไปหากชาํระเงินไม่ตรงตามกาํหนดเพยีง

คร้ังเดียว ควรเกบ็เบ้ียประกนัเป็นรายปีหรือรายคร่ึงปี 

 

ตอ้งปรับเปล่ียนและปรับลดเบ้ียประกนัทุกปีตามค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เอาประกนัหากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในปีท่ีผา่นมา กรมธรรมป์ระกนัภยัตอ้งประกอบดว้ยการคืนเบ้ียประกนัพิเศษกรณีท่ีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนเพื่อจูงใจและ

ตอบแทนการดาํเนินงานของเรือประมงอยา่งรับผดิชอบและระมดัระวงั 
 

8.4 คาํขอเอาประกนัภัย การกาํหนดข้อตกลงค่าสินไหมทดแทนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ตวัอย่างของแบบฟอร์มท่ีสามารถใชใ้นการประเมินคาํขอเอาประกนัภยัและขอ้ตกลง/การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดูได้ใน

เอกสารแนบทา้ย 

 

แบบฟอร์มคาํขอเอาประกนัภยั (เอกสารแนบทา้ย ก) รวบรวมขอ้มูลเจา้ของเรือท่ีเอาประกนั รายละเอียดเรือ การดาํเนินงานของเรือ 

ความสูญเสียในอดีต ความคุม้ครองท่ีร้องขอ และขอ้จาํกดัต่าง ๆ  แบบสอบถามผูป้ฏิบติังาน (เอกสารแนบทา้ย ข) ซ่ึงอาจกรอก

พร้อมกบัคาํขอเอาประกนัภยั รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั 
 

› เจา้ของเรือ 

› เรือท่ีเอาประกนั 

› รายการเฉพาะดา้นท่ีเอาประกนัและขอ้จาํกดัการประกนัภยั  

› จุดประสงคก์ารดาํเนินงานของเรือ 

› คุณสมบติัและประสบการณ์ของผูป้ฏิบติัการเรือ 

› รายละเอียดของความเป็นเจา้ของเรือ การดาํเนินงาน และลูกเรือในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา  

› บนัทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ ความสูญเสียของกปัตนัเรือในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาของเรือทุกลาํท่ีใชง้านไม่วา่เอาประกนั 

   หรือไม่กต็าม 

 

นอกจากการกรอกแบบฟอร์มคาํขอและแบบสอบถามผูป้ฏิบติังานแลว้ ผูย้ื่นขอความคุม้ครองตามกรมธรรม์ควรดาํเนินการตามขอ้

ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัทางทะเล รวมถึงอบรมและซกัซอ้มความปลอดภยัใหก้บัลูกเรือใหม่ท่ีร่วมปฏิบติับนเรือ 

 

เอกสารแนบทา้ย ค ใหต้วัอยา่งการกาํหนดขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทางทะเลควรเนน้ท่ีความ

รับผิดชอบของผูป้ฏิบติัการเรือในการดาํเนินการตามขั้นตอนอนัสมควรซ่ึงจาํเป็นในการป้องกนัความสูญเสียหรือความเสียหาย

รวมถึงการซ่อมแซมชัว่คราวหากจาํเป็น 
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ผูป้ฏิบติังานยงัตอ้งรายงานอบุติัเหตุใหผู้ต้รวจสอบทางทะเลทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เน่ืองจากการรายงานล่าชา้อาจส่งผล

กระทบต่อความคุม้ครองตามกรมธรรมไ์ด ้

 

การประเมินมูลค่าการจดัการสินไหมทดแทนสําหรับประกนัภยัเรือพาณิชย ์รวมถึงการประกนัภยัสําหรับเรือประมงอาจคาํนวณ

ตาม “มูลค่าท่ีตกลงกนั” หรือ “มูลค่าเงินสดท่ีแทจ้ริง” มูลค่าท่ีตกลงกนัเป็นกรมธรรมท่ี์ซ้ือตามมูลค่าท่ีตกลงกนัไว ้โดยแสดงไวใ้น

หน้าคาํรับรองมูลค่าความสูญเสียรวมสูงสุดท่ีจะจ่ายให้ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าเรือเกิดความสูญเสียทั้งหมด มูลค่าท่ีตกลงกนั

กาํหนดไวล่้วงหนา้โดยผูรั้บประกนัและเจา้ของเรือ 

 

กรมธรรม์ประกนัภยัตามมูลค่าเงินสดท่ีแทจ้ริงจ่ายค่าเส่ือมราคาของเรือ ณ เวลาท่ีเกิดความสูญเสียหากเห็นว่าเป็นความสูญเสีย

ทั้งหมด และค่าเส่ือมราคาสําหรับการซ่อมแซมเรือท่ีเสียหายและอุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือสูญหาย และทรัพยสิ์นอื่นท่ีไม่ไดติ้ดอยูก่บั

ตวัเรือ กรมธรรมท่ี์ใชมู้ลค่าเงินสดท่ีแทจ้ริงอาจใหค้วามคุม้ครองนอ้ยกวา่กรมธรรมท่ี์ใชมู้ลค่าท่ีตกลงกนัแต่กมี็เบ้ียประกนัท่ีตํ่ากวา่ 
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เอกสารแนบท้าย: ตวัอย่างแบบฟอร์ม ขั้นตอน11 และข้อมูลเพิม่เตมิ 
 

เอกสารแนบท้าย ก: คาํขอเอาประกนัภัย 

ช่ือประกนัภัย 

คาํขอเอาประกนัภัย 

(ต้องย่ืนพร้อมแบบสอบถามผู้ปฏบิัตกิารเรือทีก่รอกครบถ้วนแล้ว) 

 
ช่ือเรือ:……………………………… 

อา้งอิงโดย:…………………………………. 

ก. ข้อมูลเจ้าของเรือ 

เจา้ของเรือ (บุคคลธรรมดา/ บริษทั/ สมาคม):……………………………….. 

ท่ีอยู:่…………………………………………. 

โทรศพัทบ์า้น:………………. 

โทรศพัทมื์อถือ:…………………….. 

อีเมล:………………… 

ผูรั้บชาํระค่าความสูญเสีย/ ความเสียหาย:…………………… 

ข. ข้อมูลเรือ 

เคร่ืองหมาย/ รายละเอียดเรือ:………………. 

AIS/ VMS: 

ความยาว:……….. 

ความกวา้ง:………………. 

กินนํ้ า/ ความลึก:…………… 

ระวางนํ้ าหนกัเรือ:………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 แบบฟอร์มและขั้นตอนการประกันภยัปรับใช้ให้เขา้กับหลักปฏิบติัน้ีโดยอ้างอิงแบบฟอร์มของกองทุนกิจการชายฝ่ังทะเล รัฐวอชิงตนั 

สหรัฐอเมริกา https:/ / www.coastalmarinefund.com. กองทุนกิจการชายฝ่ังทะเล (CMF) เป็นแผนประกนัภยัตนเองสาํหรับเรือประมงพาณิชย ์

ก่อตั้งข้ึนในปี 2536 เพื่อรับผิดชอบการดาํเนินงานของเรือประมงพาณิชย ์– โดยปฏิบติังานเพื่อขจดัการดาํเนินงานท่ีประมาทและขาดความ

ระมดัระวงั เจา้ของและสมาชิก CMF สร้างและดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนเพื่อชดเชยความสูญเสียและร่วมรับความเส่ียงของความสูญเสียและความ

เสียหายของเรือ สมาชิกยงัช่วยเรือท่ีประสบภยัพิบติัดว้ย  
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ประเภทเรือ:………….. 

ประเภทเคร่ืองยนต/์ เช้ือเพลิง:………………. 

ปีท่ีต่อเรือ:…………………….. 

ช่ือและท่ีอยูผู่ต่้อเรือ:…………… 

เอกสารการซ้ือ/ สร้างเรือ:…………… 

วนัท่ีซ้ือ:…………… 

ราคาซ้ือขาย:………………… 

การตรวจสอบ/ ทดสอบความคงตวัของเรือล่าสุดและบนัทึกการตรวจสอบ/ ทดสอบ:……………………. 

มูลค่าตลาดของเรือ:……….. 

มูลค่าทดแทนใหม่:…………….. 

ติดตั้งระบบแจง้เตือน: ใช่/ ไม่ 

ติดตั้งระบบดบัเพลิง: ใช่/ ไม่  

ท่ีจอด/ ท่าเรือ:………………. 

จาํนวนและช่ือลูกเรือ:……………….. 

เจา้ของใชง้านเองหรือไม่? ใช่/ ไม่ ถา้ไม่ ช่ือผูป้ฏิบติัการเรือ:……………… 

 
ค. รายละเอยีดประกนัภัย 

 

 
ตวัเรือและเคร่ืองจกัร 

 

ความคุม้ครองและการชดใช ้(P&I) 

 

 

 

เคร่ืองมือประมง 

 

มลพษิ 

 
ระยะเวลาท่ีเอาประกนั 

 

 

40 

รายการท่ีเอาประกนั ขีดจาํกดัการประกนัภยั (สกลุเงิน) 



ง. ข้อมูลการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. ความสูญเสียในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 

ลายมือช่ือ ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้รับประกนั 
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การประมง พื้นท่ีใชง้าน เดือนท่ีใชง้าน ช่ือลูกเรือ 

ปี เรือ ตวัเรือหรือความสูญเสีย P&I  จาํนวนเงินท่ีจ่าย 



เอกสารแนบท้าย ข     แบบสอบถามผู้ปฏิบัตกิารเรือ 

แบบสอบถามผู้ปฏบิตักิารเรือ 

ก. ข้อมูลผู้ปฏบิัตกิารเรือ 

 

ช่ือ:…………………………… 

 

ท่ีอยู:่…………………….. 

 

โทรศพัทแ์ละโทรศพัทมื์อถือ:…………… 

 

อีเมล:……………………………….. 

 

วนัเกิด:………………… 

 

จาํนวนปีท่ีทาํงานในฐานะผูป้ฏิบติัการเรือ:………………………. 

 

จาํนวนปีท่ีทาํงานบนเรือประมงในตาํแหน่งอื่น:…………………… 

 

หนงัสือรับรอง/ คุณสมบติัท่ีมี:……………………… 

 
ข. รายละเอยีดของเรือทีค่รอบครอง ใช้งาน หรือปฏิบัตงิานก่อนหน้านี้ในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ค. บันทกึการเรียกร้องค่าสินไหม/ ความสูญเสียของกปัตนัเรือในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมาของเรือทั้งหมดทีใ่ช้ไม่ว่ามีประกนัหรือไม่กต็าม 

 
 

 
 

 
 

 
 

42 

ช่ือเรือ ท่าเรือหลกั ขนาดของเรือ ตาํแหน่ง วนัท่ี 

ปี รายละเอียดความสูญเสีย ผูรั้บประกนั จาํนวนค่าสินไหม 



ง. ผู้ปฏิบัตกิารเรือมีส่วนร่วมในความเสียหายคร้ังใหญ่/ ความสูญเสียทั้งหมดของเรือลาํใดกต็ามทุกคร้ังหรือไม่ ไม่ว่าจะมีประกนั

หรือไม่กต็าม? ถ้าใช่ให้รายละเอียดต่าง ๆ   รวมถงึวนัที ่ค่าใช้จ่าย และช่ือเรือที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
จ. ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ รายการขา้งตน้และคาํตอบท่ีกรอกในแบบสอบถามน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ 

มิไดปิ้ดบงัขอ้มูลใด ๆ  ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจของผูรั้บประกนั (ช่ือผูรั้บประกนั) อนัเก่ียวขอ้งกบัการรับคาํขอเอาประกนัภยั 

 

 

 

วนัที่ 

ลายมือช่ือ  
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เอกสารแนบท้าย ค ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางทะเล 
 
ก. ตวัเรือและเคร่ืองจักร 

 

1. ผูเ้อาประกนัจาํเป็นตอ้งดาํเนินตามขั้นตอนเร่งด่วนและเหมาะสมซ่ึงจาํเป็นต่อการป้องกนัความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ  

รวมถึงการซ่อมแซมชัว่คราว 

2. รายงานอุบติัเหตุใด ๆ  ให้ฝ่ายจดัการสินไหมทดแทนและตวัแทนเจรจาสินไหมทดแทน/ ผูต้รวจสอบทางทะเลท่ีผูรั้บประกนั

แต่งตั้งทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้การรายงานล่าชา้อาจส่งผลต่อความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ 

3. กปัตนัเรือควรส่งถอ้ยแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูรั้บประกนัทางโทรสารหรืออีเมลโดยระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ วนัท่ี 

สถานท่ี สาเหตุ และรายละเอียดโดยยอ่ของความเสียหายโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

4. หากมีการกาํหนดท่าเรือท่ีใชซ่้อมแซมเป็นการถาวร ผูเ้อาประกนัจาํเป็นตอ้งติดต่อตวัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนอีกคร้ังเพือ่

ส่งผูต้รวจสอบทางทะเลเขา้ตรวจสอบความเสียหายก่อนดาํเนินการซ่อมแซมถาวร 

5. ผูเ้อาประกนัจาํเป็นตอ้งเก็บใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทั้งหมดไวเ้พื่อให้ผูต้รวจสอบอนุมติัและรายงานให้ผู ้

พจิารณารับประกนัทราบ 

6. ผูเ้อาประกนัควรแจง้ใหต้วัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนทราบหากดาํเนินการซ่อมแซมแลว้เสร็จและเรือพร้อมปฏิบติังาน 

7. สําหรับการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูรั้บประกนัและผูเ้อาประกนัตอ้งใชแ้บบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของตวั

เรือและเคร่ืองจกัรแยกต่างหาก 

 

ข. การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของลูกเรือ 
 

1. ตอ้งให้การปฐมพยาบาลแก่ลูกเรือท่ีบาดเจ็บโดยทนัที หากตอ้งไดรั้บการรักษา ให้ส่งตวัลูกเรือท่ีบาดเจ็บไปยงัแพทย์หรือ

โรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด 

2. ตอ้งรายงานการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยของลูกเรือใหต้วัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

3. กปัตนัเรือควรส่งถอ้ยแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้วัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนทางโทรสารหรืออีเมลโดยระบุรายละเอียด

การเกิดเหตุ วนัท่ี สถานท่ี ลกัษณะการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย สาเหตุ การปฐมพยาบาลท่ีดาํเนินการ และลูกเรือถูกส่งตวัไปรักษา

ท่ีโรงพยาบาล/ แพทยห์รือไม่ ควรระบุช่ือพยานผูเ้ห็นเหตุการณ์และลงนามในถอ้ยแถลง ส่งไปพร้อมกบัรายงานของกปัตนัเรือ 

4. ผูเ้อาประกนัจาํเป็นตอ้งเก็บใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงินค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของลูกเรือ ตอ้งส่ง

สาํเนาใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงินใหก้บัตวัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

5. สําหรับการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูรั้บประกนัและผูเ้อาประกนัตอ้งใชแ้บบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการ

บาดเจบ็ของลูกเรือแยกต่างหาก 

 

ค. มลพษิ 
 

1. ตอ้งรายงานการร่ัวไหลของนํ้ ามนัหรือสารอนัตรายอยา่งรุนแรงลงในนํ้าใหส้ถานียามชายฝ่ังหรือเรือท่ีใกลท่ี้สุดหรือหน่วยงาน

รัฐบาลอื่นทราบทนัที 

2. ตอ้งทาํความสะอาดมลพษิท่ีร่ัวไหลโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

3. ตอ้งรายงานอุบติัการณ์ใหต้วัแทนเจรจาค่าสินไหมทดแทนทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
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เอกสารแนบท้าย ง  การประกนัภยัความเส่ียงทีอ้่างองิพารามเิตอร์ 

การประกนัภยัความเส่ียงท่ีอา้งอิงพารามิเตอร์ (ดชันีสภาพอากาศ) เป็นหลกัคิดค่อนขา้งใหม่ในแง่ของการโอนความเส่ียง  โดยให้

ความคุม้ครองความเส่ียงอา้งอิงจากดชันีสภาพอากาศแทนท่ีจะอา้งอิงความสูญเสียท่ีแทจ้ริงท่ีวดัไดใ้นการชดใชค่้าเสียหาย  สาํหรับ

การประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศสาํหรับการประมงนั้น  เกณฑก์ารจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะอา้งอิงตามความเร็วลมท่ีวดัได้

ในช่วงเวลาท่ีกาํหนดจากทิศทางท่ีส่งผลต่อการหยดุชะงกัหรือปริมาณการจบัสัตวน์ํ้ าท่ีลดลงจากท่าเทียบเรือท่ีกาํหนดไว ้
 

การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของการประกันภยัท่ีอา้งอิงดัชนีสภาพอากาศจะยึดตามการวดัค่าดัชนีท่ีแท้จริงตลอดช่วงท่ีมี

ประกนัภยันั้นสูงกว่า (หรือตํ่ากว่า) จุดในดชันีท่ีตกลงกนัไวซ่ึ้งต่างจากประกนัภยัความเสียหาย ‘แบบดั้งเดิม’ ดชันีดงักล่าวทาํข้ึน

โดยใชชุ้ดขอ้มูลในอดีต  เช่น ความเร็วลมและทิศทางท่ีกาํหนดไวใ้นช่วงเวลานั้น  การประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศจะตกลง

ค่าสินไหมทดแทนตามระดบัการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีตกลงกนัไวก่้อนเท่านั้น  ไม่ไดอ้า้งอิงความสูญเสียความเสียหายหรือ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริง เพราะไม่ใช่การประกนัภยัประเภทชดใชค่้าเสียหาย ดงันั้น ขอ้ยกเวน้กรมธรรมท่ี์โดยปกติ

ใชก้บัประกนัภยัท่ีชดใชค่้าเสียหาย ‘แบบดั้งเดิม’ จึงไม่ไดน้าํมาใชก้บัประกนัภยัประเภทน้ี  การประกนัภยัแบบอา้งอิงดชันีสภาพ

อากาศช่วยลดค่าใชจ่้ายในการประเมินความเส่ียงและการชดใชค่้าเสียหายของแต่ละราย ซ่ึงส่งผลใหค่้าใชจ่้ายโดยรวมลดลงกลุ่มผู ้

ซ้ือเป้าหมายในภาคการประมงของประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศน้ี ประกอบดว้ยเจา้ของเรือประมง  ผูแ้ปรรูปอาหารทะเล

พอ่คา้สัตวน์ํ้ า  ผูรั้บประกนัเรือประมง  และหน่วยงานใหสิ้นเช่ือ 
 

การประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ 

1. ดชันี - ส่วนประกอบของดชันี ไดแ้ก่ 

• สถานีวดัสภาพอากาศท่ีอา้งอิง–เป็นสถานท่ีท่ีใชว้ดัพารามิเตอร์สภาพอากาศ 

• ช่วงเวลาท่ีเกิดความเส่ียง - อาจเร่ิมจาก 1 วนั ถึงหลายฤดู 

• พารามิเตอร์สภาพอากาศ - อาจอา้งอิงจากความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณฝนท่ีตก 

2. จุดท่ีเร่ิมมีความเส่ียง (ปะทะ) - เป็นจุดในดชันีสภาพอากาศเร่ิมจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

3. ขีดจาํกดั - จุดในดชันีสภาพอากาศท่ีหยดุจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

4. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน–เป็นจาํนวนเงินท่ีจ่ายใหต่้อการเคล่ือนไหวของดชันีสภาพอากาศหลงัจากถึงจุดท่ีเร่ิมมี

ความเส่ียง 

 
ข้อกาํหนดสําคญั 

 

ขอ้กาํหนดสําคญัสําหรับการประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศคือต้องมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้อาจเป็นเร่ืองท้าทาย

เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีขอ้มูลในอดีตและขีดความสามารถในการติดตามตรวจสอบจาํกดั บางคร้ังอาจใชรู้ปแบบท่ีมีอยูเ่ดิม และใชก้าร

ประมาณการและขอ้มูลสนบัสนุนอื่น แต่ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจไม่น่าเช่ือถือเท่าขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไว ้

 

ประเด็นความเส่ียงส่วนต่าง 

 

ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ประเดน็ความเส่ียงส่วนต่างอาจทาํให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้นตํ่ากวา่สภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนจริง แต่กท็าํ

ให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ในชุมชนประมงท่ีมีความอ่อนไหวนั้น เป็นการยากท่ี

จะประเมินความเส่ียงน้ี ดงันั้น จึงตอ้งตรวจสอบโครงสร้างเพิ่มเติม  หากไม่มีการจ่ายค่าสินไหมแต่มีความสูญเสียเกิดข้ึนจริง และ

ตอ้งมีการสนบัสนุนเงินทุนในระดบัเดียวกนัเพือ่ชดเชยใหเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
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การประกนัแบบผสมผสาน 

 
มีการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการใชก้ารประกนัแบบผสมผสานกบัโครงสร้างการประกนัภยัท่ีอา้งอิงดชันีสภาพอากาศกรณีท่ี

บุคคลนั้นจดัตั้งสหกรณ์ กลุ่มป้องกนัความเส่ียง หรือกองทุนเพื่อการลงทุน (ทรัสต์) ท่ีบริหารจดัการโดยสมาชิกในการให้ความ

คุม้ครองเพิม่เติม ในกรณีน้ีจะมีการออมทรัพยเ์กิดข้ึนในทรัสตห์รือกองทุน (หรืออาจเป็นประกนัภยัแบบดั้งเดิมท่ีองคก์รประมงราย

ยอ่ยซ้ือไว)้ ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียข้ึน สมาชิกสามารถขอรับการสนบัสนุนเงินทุนจากทรัสตไ์ด ้แต่จาํนวนเงินทุนท่ีมีอยูจ่ะข้ึนอยู่

กบัขนาดของกองทุนเพื่อการลงทุนหรือกลุ่มป้องกนัความเส่ียงนั้น และอาจมีขอ้จาํกดัดา้นความช่วยเหลือทางการเงิน การประกนั

แบบผสมผสานอาจรวมเอาขอ้ดีของการประกนัภยัแบบดั้งเดิมและการประกนัภยัแบบอา้งอิงพารามิเตอร์เขา้ดว้ยกนัและอาจมีความ

เหมาะสมกบับางสถานการณ์ เน่ืองจากไม่มีการทดสอบภาคสนามในการใชก้ารประกนัแบบผสมผสานในภาคการประมงรายยอ่ย 

จึงยงัไม่สามารถระบุผลลพัธ์หรือบทเรียนใด ๆ  ท่ีไดรั้บจากการทดสอบในหลกัปฏิบติัฉบบัน้ีได ้
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ต้องการข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัปฏิบัตนีิแ้ละกจิกรรมที่เกีย่วข้อง โปรดตดิต่อ: 

 
สมาคมสินเช่ือการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APRACA) 

 

อาคารธ.ก.ส. (ชั้น 4) เลขท่ี469 ถ.นครสวรรค ์เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300 

ประเทศไทย 

โทร:+66-2282-0693; 2282 1365 

เวบ็ไซต:์ www.apraca.org 

 
 

FAO แห่งสหประชาชาต ิ
ถนนเดลเล เทอเม ดี คาราคอลลา 00153  

กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

โทร: +39 06 57050155  

อีเมล: fi-inquiries@fao.org 

       เวบ็ไซต:์ www.fao.org 
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หลกัปฏิบติัเพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการประกนัภยัของการประมงรายย่อยใน

ภูมิภาคเอเชียจดัทาํข้ึนเพื่อนาํหลกัปฏิบติัโดยสมคัรใจในการส่งเสริมการ

ประมงรายย่อยในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความ

ยากจน (หลกัปฏิบติั ชาวประมงรายยอ่ย) ไปใช ้

จุดประสงคข์องหลกัปฏิบติัน้ีคือเพิ่มความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความตอ้งการ

บริการดา้นการจดัการความเส่ียงการเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบติัและ

บริการประกนัภยัท่ีดีข้ึนของชาวประมงรายยอ่ยเสนอแนะหลกัทางใหก้บัผู ้

กาํหนดนโยบายและผูมี้อาํนาจตดัสินใจในการช่วยแนะนาํบริการประกนัภยั

แก่ชาวประมงรายย่อย  เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู ้ให้บริการ

ประกนัภยัองค์กรชาวประมงรายย่อยและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น  และส่งเสริม

บริการประกันภยัท่ีกระตุ้นและก่อให้เกิดการประกอบการประมงอย่าง

รับผดิชอบและยัง่ยนืและการเตรียมความพร้อมรับมือภยัธรรมชาติไดดี้ข้ึน 

หลกัปฏิบติัน้ีกล่าวถึงบริบทและกรอบหลกัคิดในการทาํความเขา้ใจแผน

ประกนัภยัสาํหรับการประมงรายยอ่ยโดยอธิบายเหตุผลว่าทาํไมชาวประมง

รายย่อยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงไม่มีการทาํประกนั  ระบุความเส่ียงและผล

สืบเน่ืองสําคญัท่ีชาวประมงตอ้งเผชิญและแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลกั

ของสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ออาํนวยและทางเลือกต่าง ๆ ในการนาํเสนอแผน

และบริการประกนัภยัพร้อมทั้งให้คาํแนะนาํเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัวธีิออกแบบ

และนาํแผนประกนัภยัไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชนประมง

รายยอ่ย 
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