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บทคัดยอ
บทความเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน” เปนการผสมผสานความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการ
เขากับหลักการดำ�เนินชีวิตในทางสังคม โดยบทความนี้ใชหนวยครัวเรือนเปนกรณีศึกษา มีวิธีการดำ�เนินการศึกษา
โดยเนนถึงความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการบริหารความเสีย่ งในทางธุรกิจ เทียบเคียงกับการบริหารความเสีย่ ง
ของครัวเรือน และการอภิปรายปรากฏการณจากผลลัพธของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นำ�ไปสูก ารนำ�เสนอแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงครัวเรือนที่เหมาะสม เพื่อใหการใชชีวิตของครัวเรือนมีความสุข โดยปราศจากความเสี่ยง
คำ�สำ�คัญ: 1. ความเสี่ยง. 2. การบริหารความเสี่ยง. 3. ครัวเรือน.

Abstract
This article about Household Risk Management is derived from academic knowledge about both
Risk Management and Family Social Lifestyles. A household unit was used as a case study, with the study
methodology combining Business Risk Management and Household Risk Management and their related
research results. Finally, the article provides some suggestions and guidelines for appropriate Household
Risk Management for a family’s risk-free life.
Keywords: 1. Risk. 2. Risk Management. 3. Household.
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ความนำ�
การบริ ห ารความเสี่ ย งครั ว เรื อ น เป น การ
ผสมผสานความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการ
เขากับหลักการดำ�เนินชีวิตของครัวเรือนในทางสังคม
แนวคิดนี้สอดคลองกับคำ�สอนของพระพุทธเจาที่แนะ
ใหพทุ ธศาสนิกชนประกอบสัมมาอาชีพโดยเดินแนวทาง
สายกลาง และตัง้ อยูบ นความไมประมาท ซึง่ เมือ่ กลาวถึง
ครัวเรือนอันเปนหนวยยอยที่สุดในทางสังคมแลว การมี
ชีวิตและการใชชีวิตโดยไมประมาทหมายถึง การเรียนรู
และการจัดการชีวิตดวยการบริหารความเสี่ยงครัวเรือน
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชแนวคิดเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง เขากับแนวคิดการดำ�รงชีวิต
ของคนในสังคม และใชหนวยทางสังคมคือ ครัวเรือน
เปนกรณีตัวอยาง เนื้อหาของบทความประกอบดวย
ความหมายของความเสี่ยงครัวเรือน ประเภทความ
เสี่ยงครัวเรือน จากนั้นจะนำ�เสนอวิธีการประเมินระดับ
ของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สำ�หรับการ
บริหารความเสีย่ งจะนำ�เสนอกรอบแนวคิดวิธกี ารบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมของครัวเรือน รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
จากประสบการณการเรียนรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ครัวเรือน เพื่อนำ�ไปสูบทสรุปของการศึกษาในที่สุด
ความหมายของความเสี่ยงครัวเรือน
ครัวเรือนซึ่งประกอบดวยสมาชิกในครอบครัว
มากนอยตางกัน แตละคนก็จะมีบทบาทหนาทีท่ างสังคม
และในครัวเรือนที่แตกตางกัน ถาตางคนตางทำ�หนาที่
ของตนเองโดยไม มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ประสาน
ความร ว มมื อ กั น เพื่ อ ให ค รอบครั ว บรรลุ เ ป า หมาย
เดียวกัน เปนตนวา ความอยูดีกินดี ความสุขกาย
สบายใจ ความอยูรอดปลอดภัย เปาหมายของครัวเรือน
ก็ไมอาจประสบผลที่ตั้งไว ความเสี่ยงของครัวเรือนมี
โอกาสเกิดขึน้ ได เนือ่ งจากอาจจะมีเหตุการณทไี่ มคาดฝน
เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะตางไปจากสิ่งที่
ครัวเรือนคาดไวแลว ยังจะนำ�มาซึ่งผลลัพธในแงลบ
เปนความเสียหายซึ่งไมอาจประมาณไดอยางแนนอน
ความเสี่ยงของครัวเรือนอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จาก
ทัง้ ปจจัยภายในเอง ยกตัวอยางเชน สมาชิกในครัวเรือน
ไมเอาธุระของครอบครัว ไมดูแลกันและกัน ไมสนใจ
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บานเรือน หรือแมแตตางคนตางใชจาย ตางประพฤติ
ปฏิบัติตามใจตนเอง โดยไมคิดวาจะเบียดเบียนกัน
สุดทายแลวเรือ่ งทีไ่ มนา จะเกิดก็เกิดขึน้ มาจนได หัวหนา
ครอบครัวก็ไมสามารถจะแกไขไดตลอดและไดหมด
ทุกเรื่อง
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัย
ภายนอก อาทิ คานิยมของสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อ ง และผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ เหลานี้สงผลตอครัวเรือนอยางหลีกเลี่ยง
ไม ไ ด ประการสำ � คั ญ คื อ ครั ว เรื อ นเองทราบหรื อ ไม
ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยงทั้งหลาย
เตรียมการปองกันไวอยางเพียงพอหรือไม และดำ�เนิน
การอย า งไรในการที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาอั น เนื่ อ งมาจาก
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อนึ่ง หากพิจารณายอนกลับไปใน
ทางบริหารธุรกิจ ระดับของความเสี่ยงสามารถแบงได
เปน 3 ระดับ ดวยกัน คือ ในระดับนโยบาย ระดับแนวทาง
การนำ�ไปปฏิบัติ และระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับ
ครัวเรือนก็จะเทียบไดวา การตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของปญหาความเสี่ยงและผลกระทบ การวางแนวทาง
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และการ
กำ�หนดมาตรการวิธีการที่สอดคลองกับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของครัวเรือนที่กำ�หนดไว
กลาวโดยสรุป ความเสี่ยงครัวเรือน หมายถึง
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งตางๆ และความเสีย่ งเหลานัน้
ส ง ผลกระทบทำ � ให เ กิ ด ความเสี ย หาย และทำ � ให
ครัวเรือนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได
ประเภทของความเสี่ยงครัวเรือน
ถากลาวถึงการจำ�แนกประเภทของความเสี่ยง
มี วิ ธี ก ารแบ ง ออกได เ ป น หลายแบบ แต วิ ธี ก ารหนึ่ ง
ที่ใกลเคียงกับการพิจารณาความเสี่ยงของครัวเรือน
โดยการวิเคราะหครัวเรือนเสมือนหนึ่งเปนหนวยธุรกิจ
ความเสี่ ย งที่ ต  อ งเผชิ ญ แยกเป น 5 ประเภทใหญ ๆ
ไดแก
1. ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การของ
ครัวเรือน (Operational risk) เปนความเสี่ยงในระดับ
พืน้ ฐานของครัวเรือน ไดแก การวางแนวทางการใชชวี ติ
ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน
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เริม่ ตนตัง้ แตการไมมเี ปาหมาย หรือวัตถุประสงคทชี่ ดั เจน
รวมกัน วาจะรวมกันสรางครัวเรือนทีส่ มบูรณไดอยางไร
เมือ่ เปนเชนนีก้ จ็ ะสะทอนไปถึงการปฏิบตั ติ นทีป่ ราศจาก
การกำ�กับดูแลใหเปนไปตามแนวทางที่กำ�หนดไว หรือ
ตางคนตางทำ� ไมรวู า อยางไรถูกอยางไรผิด ผลทีป่ รากฏ
ก็คือ วิถีชีวิตของครัวเรือนแปรผันไปตามพฤติกรรม
ของสมาชิก อาจเปนไปไดที่จะพบกับความสำ�เร็จ หรือ
ลมเหลวจากผลของการกระทำ�โดยที่ผูนำ�หรือหัวหนา
ครัวเรือนไมสามารถชี้นำ� และแมแตการเขาไปแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
2. ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารจัดการฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Financial risk) เปน
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งเงิ น ๆ ทองๆ ของ
ครั ว เรื อ น ความเสี่ ย งประเภทนี้ มี ค วามสำ � คั ญ เป น
ลำ�ดับตนๆ กลาวคือ เมื่อครัวเรือนไมมีการวางแผน
เรื่องการบริหารจัดการของครัวเรือนในระดับพื้นฐาน
การแสวงหารายได เ ข า สู  ค รั ว เรื อ นด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ
ก็ ดี การควบคุ ม การใช จ  า ยของสมาชิ ก ครั ว เรื อ น
ไมวาจะเปนการใชจายปกติ การใชจายในยามฉุกเฉิน
หรื อ แม แ ต ก ารใช จ  า ยเพื่ อ การลงทุ น ก็ ดี ท า ยที่ สุ ด
ถาไมเปนเรื่องของการใชจายเกินกำ�ลังของครัวเรือน
ก็อาจเปนปญหาของการลงทุนหากผลตอบแทนที่ได
ไมคุมคากับคาใชจายในการลงทุน และนำ�มาซึ่งปญหา
ของการมีภาระหนี้สินติดตัวสมาชิกในครัวเรือน
3. ความเสี่ ย งในเรื่ อ งของการริ เ ริ่ ม โครงการ
ใหม ๆ เพื่ อ การพั ฒ นาความเป น อยู  ข องครั ว เรื อ น
(Project risk) ครัวเรือนก็เปรียบเหมือนองคกรธุรกิจ
ปกติแลวก็จะบริหารจัดการองคกรเพื่อไปสูเปาหมาย
เปนตนวา การแสวงหารายได การเติบโตอยางมั่นคง
การมีชีวิตที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งบางครั้งครัวเรือน
ก็จำ�เปนตองวางแผนการพัฒนาตนเองดวยการริเริ่ม
โครงการใหมๆ เชน การจัดหาอาชีพเสริมรายไดหลัก
การหาประโยชนจากพื้นที่ใชสอยในบริเวณบาน และ
การพัฒนาตนเองของสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ โครงการ
เหลานี้จำ�เปนตองมีการศึกษาความเปนไปไดในดาน
ตางๆ จากนัน้ ก็จะตองดำ�เนินการใหเปนไปตามแผนการ
ที่วางไว รวมถึงการติดตามและประเมินผลความสำ�เร็จ
ตามเปาหมายของโครงการ ปญหาของความเสี่ยงใน

ดานนี้ก็คือ ปญหาของความไมรูหรือขาดความรูในการ
ริเริ่มโครงการ ปญหาของการไมมีประสบการณหรือ
แบบแผนเปนแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม และปญหาของ
การไมสามารถคาดการณหรือพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางแนนอน เหลานี้คือความเสี่ยงโครงการที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได
4. ความเสี่ยงจากภาวะแวดลอม (Market risk)
ความเสี่ ย งประเภทนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได เ สมอ เมื่ อ ครั ว เรื อ น
ดำ�รงอยูในภาวะแวดลอม โดยเฉพาะภายใตกระแส
โลกาภิวัตน และประเทศไทยเปดรับผลกระทบจาก
ภายนอกไดตลอดเวลา ทั้งนี้มิไดหมายความวาหากเกิด
การเปลี่ ย นแปลงอย า งรุ น แรงจากภายนอกประเทศ
เทานั้นที่จะมีโอกาสกระทบตอประเทศและตอมาถึง
ครัวเรือนในที่สุด แตการเปลี่ยนแปลงทุกลักษณะ เชน
คานิยมทางสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ การเปดรับ
วั ฒ นธรรมต า งชาติ และอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ สารมวลชน
เหลานี้ลวนสงผลตอสมาชิกในครัวเรือนไมมากก็นอย
ประเด็นสำ�คัญของความเสีย่ งประเภทนีอ้ ยูท วี่ า ครัวเรือน
จะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางไร ใน
ทัศนะทางวิชาการ ความเสี่ยงประเภทนี้จะกระทบตอ
ผลตอบแทนการลงทุนของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาด
การเงินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ
ในภาพรวม แตส�ำ หรับครัวเรือนจะเทียบไดกบั ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผล
กระทบ และการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ดังกลาว
5. ความเสี่ ย งอั น เนื่ อ งมาจากนโยบายของ
ภาครั ฐ และผลของนโยบายรั ฐ บาลต อ ครั ว เรื อ น
(Regulatory risk) ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยง
จากปจจัยภายนอก และเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของครัวเรือน เชนเดียวกับความเสี่ยงจากภาวะ
แวดลอม (Market risk) สาเหตุที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจาก
การดำ�เนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจหรือสังคมของภาค
รัฐ อาจดำ�เนินไปเพื่อพัฒนาประเทศในภาพรวม หรือ
เพือ่ แกปญ
 หาเฉพาะหนาของประเทศในขณะนัน้ แตผลที่
เกิดขึน้ กลับไปกระทบกับชีวติ ความเปนอยูข องครัวเรือน
ไดแก มาตรการการคลังทางดานภาษีอากร จะเปนการ
เก็บเพิ่มหรือลดลง หรือการปรับอัตราภาษีอากรเฉพาะ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

ประเภท มาตรการทีเ่ กีย่ วของกับการใหสนิ เชือ่ การปรับ
อัตราดอกเบี้ย หรือนโยบายทางการเงินอื่นๆ รวมทั้ง
การดำ�เนินนโยบายการคาและการเงินระหวางประเทศ
นโยบายและมาตรการตางๆ ดังกลาว เมื่อมีผลตอเนื่อง
ไปถึงการทีค่ รัวเรือนตองมีการปรับตัวในดานใดดานหนึง่
ก็ถือวาเปนความเสี่ยงที่ครัวเรือนตองประสบ
ความเสี่ ย งทั้ ง 5 ประเภท อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ
ครัวเรือนเพียงประเภทใดประเภทหนึง่ หรือเกิดขึน้ พรอม
กันหลายๆ ประเภทก็เปนได ประการสำ�คัญ คือ เมื่อ
ความเสี่ยงทั้งหลายไดเกิดขึ้นแลว ตางมีผลนำ�ไปสูผล
กระทบดานลบใหเกิดขึ้นกับครัวเรือน หรือธุรกิจของ
ครัวเรือน เปรียบไดกับความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business
risk) ของครัวเรือน การที่ครัวเรือนจะไดรับผลกระทบที่
กลาวถึงนี้มากนอยเพียงไร และจะเตรียมการรับมือผล
กระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดดีเพียงไร ก็ขึ้นอยูกับ
วาครัวเรือนสามารถประเมินระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดหรือไม และไดดวยวิธีการใด
การประเมินระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
เมื่อทราบถึงประเภทของความเสี่ยงครัวเรือน
แตละแบบแลว สิ่งที่ควรจะเขาใจตอไปก็คือ วิธีการ
ประเมินระดับของความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยง กอนอื่นคงตองทำ�ความ
เขาใจเปนเบื้องตนวา การจะระบุวาสิ่งใดเปนความเสี่ยง
บางตองเริม่ ตนจากการพิจารณาขอมูลทีเ่ กีย่ วของ สิง่ ใด
เปนเปาหมายหรือผลลัพธของครัวเรือน อะไรคือปจจัย
ความสำ�เร็จที่นำ�ไปสูเปาหมายเหลานั้น และสาเหตุหรือ
ปจจัยที่ทำ�ใหครัวเรือนไมอาจบรรลุเปาหมายที่กำ�หนด
ไวคือความเสี่ยงนั่นเอง ประการตอมาจะสำ�รวจความ
เสีย่ งไดอยางไร คำ�ตอบก็คอื จากบรรดาผูท เี่ กีย่ วของกับ
กิจกรรมของครัวเรือน คนในสมาชิก ชุมชนแวดลอม ผูท ี่
มีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมของครัวเรือน รวมถึงผูที่
มีประสบการณความชำ�นาญในการพิจารณาเรื่องความ
เสี่ยงของครัวเรือน สวนประการสุดทายขอมูลที่จ�ำ เปน
ในการพิจารณาความเสี่ยงครัวเรือน ประกอบดวย ที่มา
ของความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาส
เกิดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ
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หลังจากการระบุความเสี่ยงไดแลว ลำ�ดับตอไป
ก็คือ การประเมินความเสี่ยงวา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยูในระดับใด โดยใชวิธีการพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ
โอกาสการเกิดความเสี่ยงลักษณะนั้นๆ กับผลกระทบที่
คาดวาจะไดรับเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น หากพิจารณา
เปนความสัมพันธจะไดวา
ระดับของความเสี่ยง เทากับ โอกาสการเกิด
ความเสี่ยง คูณ ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ โดยที่
ปจจัยแรก คือ โอกาสการเกิดความเสีย่ ง พิจารณา
จากความเป น ไปได ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย ง
ดังกลาว หรืออาจใชความถี่ในการที่จะเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้น
ส ว นป จ จั ย ที่ ส อง คื อ ผลกระทบที่ ค าดว า จะ
ไดรับเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น อาจตองพิจารณาวา
จะทำ�ใหเกิดผลกระทบเปนมูลคาดานคาใชจาย เวลา
คาเสียโอกาส หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ผลของการคำ�นวณจะทำ�ใหครัวเรือนไดทราบถึง
ระดับของความเสี่ยงแยกตามประเภท รวมถึงผลลัพธ
ในภาพรวมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได การประมาณระดับ
ของความเสีย่ งทีว่ า นี้ สามารถอธิบายไดทงั้ ในเชิงตัวเลข
เปนมูลคาวามีจำ�นวนเทาใด ขณะเดียวกันก็อาจอธิบาย
ไดในเชิงความเห็นของผูประมาณวามากนอยกวากัน
อยางไร หรือกระทำ�รวมกันไดทั้งสองวิธีการเพื่อหา
คำ�ตอบในประเด็นของความถูกตอง และเหตุผลทีอ่ ธิบาย
คาของระดับความเสี่ยงดังกลาว
เมื่อคำ�นวณระดับความเสี่ยงไดแลว การดำ�เนิน
การในขั้นตอนตอไป คือ ครัวเรือนจะตองจัดลำ�ดับของ
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ปจจุบันครัวเรือนมีขีดความสามารถในการ
ควบคุมความเสี่ยงตางๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิผล ในระดับใด
2. ครัวเรือนจะสามารถพัฒนาตนเอง เพือ่ รองรับ
กั บ ความเสี่ ย งต า งๆ ที่ มี โ อกาสจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ไดหรือไม และในระดับใด
3. ครั ว เรื อ นจะต อ งสามารถกำ � หนดหรื อ ระบุ
ระยะเวลา หรือกรอบเวลาสำ�หรับการจัดการกับความ
เสี่ยงตางๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น จะตองรีบดำ�เนินการ

การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

ทันที หรืออาจดำ�เนินการตามลำ�ดับเวลากอนหลังได
ประเด็นเพื่อการพิจารณาทั้งสามประการ จะ
ทำ�ใหครัวเรือนตัดสินใจไดวา ความเสี่ยงที่มีโอกาสจะ
เกิดขึ้นนั้นๆ จัดอยูในระดับใด เพื่อนำ�ไปสูการวางแผน
รองรับการจัดการความเสีย่ งไดอยางเหมาะสม และอยาง
มีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมของครัวเรือน
สำ�หรับครัวเรือนแลว การกำ�หนดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของครัวเรือนก็ไมตางไปจากภาคธุรกิจ
ที่ตองกำ�หนดกลยุทธการดำ�เนินการใหสอดคลองเพื่อ
นำ�ไปสูเปาหมายขององคกร การวางแผนรองรับการ
จัดการความเสี่ยงก็เชนกัน โดยครัวเรือนตองมองไปถึง
การบรรลุความสำ�เร็จของตนเอง อาจเปนเรือ่ งของฐานะ
ทางการเงิน ความมั่นคงปลอดภัย การดำ�รงชีวิตอยาง
รมเย็นเปนสุข สาเหตุหรืออุปสรรคใดก็ตามที่ทำ �ให
ครัวเรือนไมบรรลุสงิ่ ทีต่ งั้ ใจไว ถือเปนความเสีย่ งโดยสิน้
เชิง และจำ�เปนตองมีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
การจัดการกับความเสี่ยงมีแนวทางที่ทำ�ไดเปน
2 ลักษณะ คือการวางแผนจัดการเปนเชิงรุก และการ
วางแผนจัดการเปนเชิงรับ โดยการวางแผนจัดการเปน
เชิงรุก เปนรูปแบบการจัดการที่เหมาะกับครัวเรือน
ที่มีความพรอมทั้งดานความรู การเงิน กำ�ลังคนและ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่จะนำ�มาใชในการจัดการความเสี่ยง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ดำ�เนินการกอนที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิด เพื่อลดโอกาส
การเกิดความเสีย่ งประเภทดังกลาว สำ�หรับการวางแผน
จัดการเปนเชิงรับ เปนรูปแบบการจัดการที่เหมาะกับ
ครัวเรือนที่มีขอจำ�กัดดานความรู การเงิน กำ�ลังคน
และทรัพยากรอื่นๆ ที่จะนำ�มาใชในการจัดการความ
เสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น จะดำ�เนินการภายหลังการเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทดังกลาว
นอกจากนี้การวางแผนจัดการลักษณะที่สองนี้ ยังอาจมี
วัตถุประสงคเพื่อทำ�การบริหารภาวะวิกฤตความเสี่ยง
หรือทีเ่ รียกกันวา การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส เพือ่ เรียนรู
และใชประโยชนจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั่นเอง
สำ�หรับรายละเอียดวิธีการ หรือมาตรการการ

วางแผนรองรับการจัดการความเสี่ยง จำ�แนกออกได
เปนหลายแบบ ขึ้นอยูกับการจัดลำ�ดับของระดับความ
เสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ดังทีก่ ลาวมาแลว โดยนักวิชาการ
ทางด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ไปมั ก เรี ย กกั น ว า
หลัก 5Ts แตเพื่อใหจดจำ�ไดงายและนำ�ไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง อาจเรียกสั้นๆ ไดวาเปนหลักการ 5 กระบวนทา
รับมือความเสี่ยง ดังนี้
หลักการที่ 1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เปนการ
หลบเลี่ยงสาเหตุ หรือตนตอของความเสี่ยงทั้งหลายทั้ง
ปวงอันอาจเกิดขึ้นโดยความประมาท ความไมรู การไม
สามารถคาดเดาเหตุการณตางๆ ในอนาคต หลักการนี้
แทบจะเปนสัญชาติญานพื้นฐานของบุคคล หรือแมแต
ครั ว เรื อ นต อ การป อ งกั น ความเสี่ ย งและผลกระทบ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดวยการกระทำ�การก็ดี หรือ
ไมกระทำ�การก็ดี ลวนมีผลนำ�ไปสูความปลอดภัยจาก
ความเสี่ยง หากสามารถปองกันตนเองได แตทั้งนี้ก็ขึ้น
อยูกับวา ครัวเรือนผูที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสไดรับ
ผลกระทบจะทราบหรือไมทราบถึงความเสี่ยง รูหรือ
ไมรู วิ ธีการปองกัน แกไ ข และประการสำ �คัญจัดการ
กับปญหาความเสี่ยงนั้นๆ ไดหรือไม
หลักการที่ 2 และ 3 การลดความเสี่ยง และการ
ควบคุมความเสี่ยง เมื่อไมอาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไป
ได วิธีการดีที่สุดนาจะเปนความพยายามบรรเทาความ
เสีย่ งใหนอ ยลงทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได วิธกี ารนีค้ รัวเรือน
จะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ
ทีม่ อี ยูใ นการควบคุมระดับความเสีย่ ง และในบางโอกาส
อาจใชวิธีการขอคำ�แนะนำ� การปรึกษาหรือวาจางผูมี
ความชำ�นาญเขามาจัดการกับปญหาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
การจัดการคุณภาพทีเ่ หมาะสมมีสว นชวยใหระดับความ
เสี่ยงไมรุนแรงเกินไป หรือแมแตชวยควบคุมโอกาส
การเกิดรวมทั้งผลกระทบของความเสี่ยงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิผล เปนการลดความเสี่ยง และควบคุมความ
เสี่ยงใหอยูในระดับต่ำ�
หลักการที่ 4 การถายโอนความเสีย่ งไปยังบุคคล
ที่สาม ผูซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยงของครัวเรือน และ
นำ�ความเสีย่ งนัน้ ไปบริหารจัดการดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ตอไป เชน การทำ�ประกันภัยทรัพยสิน การทำ�ประกัน
ชีวิต การทำ�สัญญาการคุมครองความเสี่ยงทางการเงิน
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การลงทุนในตราสารการเงินรัฐบาลของครัวเรือน ฯลฯ
การถายโอนความเสี่ยงนี้บางครั้งจะใชวิธีการเชิญชวน
หรือวาจางบุคคลทีส่ ามใหเขามามีสว นรวมในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งรวมกับครัวเรือน เปนตนวา การลงทุน
ประกอบการหรือทำ�ธุรกิจรวมกัน การค้�ำ ประกันธุรกรรม
ของครัวเรือน เพือ่ ใหผลกระทบจากความเสีย่ งเปลีย่ นมือ
จากครัวเรือนไปยังผูอื่นหรือลดนอยลงใหมากที่สุด
หลักการที่ 5 การยอมรับความเสี่ยงไวกับตนเอง
หากครัวเรือนไมสามารถดำ�เนินการวางแผนการจัดการ
ความเสี่ ย งด ว ยวิธีการใดๆ ตามหลักการที่กล า วมา
ทั้งหมดได ก็จำ�เปนตองยอมแบกรับความเสี่ยงไวกับ
ตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจเปนเรื่องของความเต็มใจ ความ
ตั้งใจ แตในบางครั้งก็เปนเรื่องของความผิดพลาดใน
การบริหารจัดการความเสีย่ งดวยหลักการขางตน อยางไร
ก็ดี ครัวเรือนสามารถตั้งรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
โดยวิธีการมีแผนฉุกเฉิน หรือจัดการทรัพยากรรองรับ
ไวใหเพียงพอ รวมทั้งอาจใชวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพื่อหาประโยชนจากความเสี่ยง หรือที่เรียกวา
การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสเพื่อสรางผลลัพธในดาน
บวกใหเกิดขึ้นแทนที่
การจะนำ�หลักการใดๆ ที่กลาวถึง มาใชเพื่อ
มาตรการการวางแผนรองรั บ การจั ด การความเสี่ ย ง
ขึ้นอยูกับหลักเกณฑเงื่อนไขหลายประการ ไดแก
ประการที่ 1 ครัวเรือนมีขอมูล ความรู และ
ประสบการณทเี่ กีย่ วของมากนอยเพียงไร ทีส่ ำ�คัญขอมูล
ดังกลาวมีความถูกตอง นาเชือ่ ถือ รวมทัง้ มีเหตุผลเพียง
พอตอการอธิบายปรากฏการณความเสี่ยงนั้นๆ หรือไม
ยิ่งไปกวานั้นขอมูลดังกลาวควรจะมีความทันสมัยและ
เปนประโยชนตอการวิเคราะหความเสี่ยง และสมาชิก
ครัวเรือนจะตองสามารถเรียนรูการใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวนี้ใหไดมากที่สุด
ประการที่ 2 ครัวเรือนมีขีดความสามารถ หรือ
ศักยภาพมากนอยเพียงไร ในการจัดการกับความเสี่ยง
รวมทั้งผลกระทบที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเสี่ยงประเภทที่ยังไมเคยเกิดขึ้น และไมมี
ความรูความเขาใจที่ดีพอแมแตในการคาดเดาโอกาส
การเกิดความเสีย่ งทีว่ า นี้ ดังทีม่ ผี กู ลาวไววา การมีความรู
มากเทาไรก็จะยิ่งคาดเดาความเสี่ยงไดมากขึ้น และ
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การที่สามารถคาดเดาความเสี่ยงไดมากเทาไรก็จะยิ่ง
เตรียมการปองกันความเสี่ยงไดมากขึ้นเพียงนั้น
ประการที่ 3 ระดับของผลกระทบ อันเนื่องมา
จากความเสี่ยงที่ยอมรับไดของแตละครัวเรือนมีความ
แตกตางกันตามระดับขีดความสามารถในการจัดการ
ปญหาของตนเอง ซึง่ ไมอาจพัฒนาใหเปลีย่ นแปลงสูงขึน้
ไดในชวงระยะเวลาสั้นๆ
ประการที่ 4 ตนทุน หรือคาใชจายในการจัดการ
กับความเสี่ยงของแตละครัวเรือน ยอมไมเทากัน และ
แปรเปลี่ยนไปตามกำ�ลังทรัพยสิน กำ�ลังฐานะ และกำ�ลัง
ทรัพยากรทีม่ อี ยู รวมทัง้ การจัดหาเพิม่ เติมใหเพียงพอก็
กระทำ�ไดอยางจำ�กัด
ประการที่ 5 ความสามารถในการถายโอนความ
เสีย่ งไปยังบุคคลทีส่ ามของครัวเรือน มีระดับทีต่ า งกัน ซึง่
ก็แปรไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน นอกจากนี้
ยังขึ้นอยูกับความรูความเขาใจในการจัดการถายโอน
ความเสี่ยง และพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สมาชิกครัวเรือน
และประการที่ 6 ความตองการจำ�เปนในการ
วางแผนปฏิบัติการของแตละครัวเรือนมีไมเหมือนกัน
ประเด็นนีม้ คี วามสำ�คัญเปนอยางมาก เพราะครัวเรือนที่
มีวตั ถุประสงคชดั เจน และเขาใจถึงเปาหมายการบริหาร
ครัวเรือนเทานั้น จึงจะใหความสำ�คัญกับการวางแผน
ปฏิบตั กิ ารของแตละครัวเรือน โดยทีก่ ารวางแผนรองรับ
การจั ด การความเสี่ ย งก็ คื อ องค ป ระกอบสำ � คั ญ ของ
การวางแผนปฏิบัติการนั่นเอง
การวางแผนรองรับการจัดการความเสี่ยงที่เปน
รูปธรรมของครัวเรือน ตามหลักการทีก่ ลาวมา สวนใหญ
จะปรากฏใหเห็นในลักษณะของการกำ�หนดวงเงินไว
ใชจายสำ�รอง เพื่อการใชจายฉุกเฉินสำ�หรับเหตุการณ
ที่ไมคาดคิดมากอน แนวทางนี้สอดคลองกับวิธีคิดเรื่อง
การบริหารการเงินในโลกของธุรกิจ และเปนหนึ่งใน
แนวคิดการอธิบายเรื่องความตองการถือเงินในทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร อนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องของการ
สำ�รองเงิ น แลว การเผื่ อเวลาสำ �หรับการดำ �เนิน การ
ใดๆ ในชีวิตประจำ�วัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการริเริ่ม
งาน แผนงาน โครงการใหมๆ ก็ถือเปนมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงที่พึงสามารถกระทำ�ไดของครัวเรือน

การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

แนวทางนี้เปนประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการ
เวลาเพือ่ การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
จึงอาจกลาวไดวา ครัวเรือนที่สมาชิกมีความระมัดระวัง
และเตรียมความพรอมอยูเสมอทั้งกาย ใจ และทางวัตถุ
ยอมจะเปนครัวเรือนที่ประสบความสำ �เร็จในการแก
ปญหาเฉพาะหนา และแมจะไมไดนำ�หลักวิชาการเขามา
เกี่ยวของโดยตรง แตจากประสบการณ ทักษะ ความ
ชำ�นาญ และการเรียนรูจริง ครัวเรือนก็สามารถที่จะ
ดำ�รงชีวิตดวยความไมประมาท และสรางวิถีชีวิตอยาง
ผาสุกได
การดำ�รงชีวิตอยางเปนสุข และไมประมาท อาจ
กระทำ�ดวยการตรวจสอบสถานการณประจำ �วันโดย
ถือเปนภาระกิจสวนหนึ่งของวิถีชีวิตครัวเรือน นับเปน
แนวทางหนึ่ ง ที่ ค รั ว เรื อ นใช จั ด การกั บ ความเสี่ ย งได
ซึ่งใกลเคียงกับวิธีการตรวจสอบภายในของภาคธุรกิจ
วิธีการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการดำ�เนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอองคกร
ตามทีก่ �ำ หนดไว กอใหเกิดความถูกตองและนาเชือ่ ถือใน
ฐานะทางการเงิน ตลอดจนดำ�เนินการภายใตกรอบของ
กฎหมาย ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บครั ว เรื อ นเหมื อ นเป น
ภาคธุรกิจ การกำ�หนดแนวทางที่ถูกที่ควรใหกับสมาชิก
ครัวเรือนในลักษณะที่เปนที่ยอมรับและเขาใจรวมกัน
แลวนำ�ไปสูการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสิ่งที่ตกลง
กันไว ไมวาจะเปนการใชชีวิต การใชเงิน การปฏิบัติ
ตนตอผูอื่น การมีบทบาทในฐานะสมาชิก ฯลฯ จากนั้น
ก็หมั่นตรวจตราดูความเรียบรอย มิใหเกิดขอบกพรอง
ผิดพลาด มิใหเกิดปญหาหรือความขัดแยง จนอาจนำ�
ไปสู  ผ ลกระทบที่ เ สี ย หายต อ ครั ว เรื อ นในท า ยที่ สุ ด
หากปฏิบัติเชนนี้ไดจริงก็สามารถนำ�พาครัวเรือนไปสู
เป า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค สู ง สุ ด คื อ การอยู  ดี กิ น ดี
ชีวีมีสุข และไมเกิดความเสี่ยงแตประการใด
ประสบการณการเรียนรูเ รือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ครัวเรือน
จากการศึกษาประสบการณการบริหารความ
เสี่ยงครัวเรือน มีกรณีตัวอยางที่นาสนใจหลายกรณี ซึ่ง
ในบทความนี้นำ�เสนอเพียงบางตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
การบริหารความเสี่ยงครัวเรือนในดานเศรษฐกิจ และ

ด า นการบริ ห ารจั ด การของครั ว เรื อ น ตั ว อย า งแรก
จากงานวิ จั ย ของคณาจารย ค ณะสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (ประภาพรรณ
อุนอบ 2546) เรื่อง “การจัดการความรูในชุมชน การ
ทำ�บัญชีชีวิตประชาคมพุทธมณฑล” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาประชาคมพุ ท ธมณฑล
ไดทำ�การศึกษาวิจัยกับกลุมประชากรในชุมชนศาลายา
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การบันทึก
ข อ มู ล รายรั บ และรายจ า ยในชี วิ ต ประจำ � วั น ของ
ครั ว เรื อ นสามารถตรวจสอบได ถึ ง ความสอดคล อ ง
ระหวางรายรับและรายจาย ประเภทของรายจายทั้งที่มี
ความจำ � เป น และไม มี ค วามจำ � เป น ของสมาชิ ก ใน
ครัวเรือน และขอมูลเหลานี้ยังนำ�ไปใชในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจของครัวเรือนไดเปนเบื้องตน
ตัวอยางที่สองที่จะขอยกมากลาว ไดแก ขอสรุป
ตอนหนึ่งของงานเขียน เรื่องครอบครัวคือหนึ่งเดียว
ในหนั ง สื อ ชื่ อ “จั ด การการเงิ น ให บ  า นรวย” ของ
อภิชาติ สิริผาติ (2550) กลาวไววา “หลายๆ ครอบครัว
ที่ประสบปญหาการเงิน เพราะไมไดวางแผน หรือขาด
การวางแผนที่ดี หรือการใหสมาชิกในครอบครัวไดรวม
รับรูในแผน ใหลูกๆรูวาจะตองใชเงินอยางไร แผนการ
ใชเงินในอนาคตเปนอยางไร เปนตน ดังนั้น เมื่อพูดถึง
การวางแผนการเงิน ถึงแมแตละคนจะมีอิสระในการ
วางแผนการเงินของตัวเองตามควร แตจะไมใชแคการ
วางแผนของแตละคนเทานั้น แผนการเงินหลักของ
ครอบครัว ถือเปนสิ่งสำ�คัญอยางยิ่ง การเริ่มที่ครอบครัว
จะเปนรากฐานสำ�คัญ ที่จะทำ�ใหสมาชิกในครอบครัว
แต ล ะคนมี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่ น คงไปด ว ย” ข อ สรุ ป ที่
นำ�มากลาวอางนี้ ชี้ใหเห็นถึงขอสรุปของประสบการณ
ที่สะทอนออกมาในรูปของการแสดงทัศนะที่เหมาะสม
ตอการจัดการทางดานการเงินของสมาชิกครัวเรือน
เพื่อมิใหเกิดเปนปญหาที่นำ�ไปสูความเสี่ยงทางการเงิน
ของครัวเรือนในที่สุด
ตัวอยางสุดทาย จากประสบการณงานวิจัยเชิง
คุณภาพของธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ (2553) เรื่อง
“การเปนผูสูงอายุที่ประสบความสำ�เร็จ: กรณีศึกษา
ผูสูงอายุที่มาออกกำ�ลังกาย ณ สวนสาธารณะ พุทธ
มณฑลสาย 4” พบขอเท็จจริงวา 1.) การใหนิยามของ
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คำ�วา “การเปนผูสูงอายุที่ประสบความสำ�เร็จ” ก็ดี หรือ
2.) ปจจัยที่ทำ�ใหผูสูงอายุกลุมดังกลาวประสบความ
สำ � เร็ จ ก็ ดี ล ว นขึ้ น อยู  กั บ สาเหตุ หรื อ ป จ จั ย หลาย
ประการ ไดแก การเรียนรูจากประสบการณการใชชีวิต
ในอดีต การเตรียมความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ และ
ทัศนคติ การรวมกลุมกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกัน
ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมจากสมาชิกในครัวเรือน
ชุ ม ชนและสั ง คมแวดลอม รวมทั้ง หนว ยงานภาครั ฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ บทเรียนจากตัวอยางงานวิจัยนี้
แสดงถึง การวางแผนในการบริหารจัดการชีวิตของ
สมาชิ ก ในครั วเรือน หรือการบริหารความเสี่ย งของ
สมาชิกครัวเรือน นั่นเอง
บทสรุปของการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ครัวเรือน
ประสบการณการเรียนรูเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงครัวเรือน ผานกรณีศึกษาทั้งสามตัวอยาง แสดง
ใหเห็นถึงนัยยะสำ�คัญเรียงตามลำ�ดับ ไดแก การตระหนัก
รูถึงความสำ�คัญ การเตรียมพรอมเพื่อรองรับเหตุการณ
การจัดการดวยวิธีการอยางเหมาะสมและอยางมีสติ
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ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อการเรียนรู สั่งสมเปน
ประสบการณ มิใหความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเกิด
ขึ้น รวมทั้งเพื่อปองกันความเสี่ยงรูปแบบใหมๆ อันอาจ
มีโอกาสเกิดขึ้นได และจะมากระทบวิถีชีวิตอันเปนปกติ
วิสัยของครัวเรือน เหลานี้เรียกไดวา เปนกระบวนการ
จัดการบริหารความเสี่ยงครัวเรือน ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่ไมมีวันสิ้นสุด และหมุนเวียนเปนวัฏจักรควบคูไปกับ
การดำ�รงอยูของสังคมในทุกยุคสมัย
นอกจากนี้ แ ล ว ประโยชน ที่ พึ ง ได รั บ ซึ่ ง ไม
สามารถละเลยทีจ่ ะกลาวไวกค็ อื เมือ่ ครัวเรือนและสมาชิก
ครัวเรือนไดด�ำ เนินการบริหารความเสีย่ งครัวเรือนอยาง
ดีพอแลว ถึงแมวาจะไมสามารถปองกันความเสี่ยงที่มา
ในหลากหลายรูปแบบไดอยางสมบูรณ หรือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงอันมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกครัวเรือนได แตอยางนอย
ที่สุด การเตรียมพรอมของครัวเรือนจะชวยลดโอกาส
เกิดความเสีย่ งตางๆ ลง ตลอดจนชวยบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหลานั้นได ถือเปนกลยุทธ
สำ�คัญสำ�หรับการบริหารความเสีย่ งครัวเรือนตามทีก่ ลาว
มาในภาพรวม


การบริหารความเสี่ยงครัวเรือน
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
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