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รายงานการพฒันาโลกประจ าป 2555 : ความเส ย่งและโอกาส: การบริหารความเส ย่งเพือ่การพฒันา 

World Development Report 2014: Risk and Opportunity: Managing Risk for Development 

 

การบริหารความเส ่ยงเป็นเคร่ืองมือเพือ่การพฒันาอนัทรงพลงัได ้
 

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมาน้ีทั่วโลกประสบกบัความเปล่ียนแปลงที่ไม่เคยเกดิข้ึนมาก่อน ความเปล่ียนแปลงหลาย

อย่างเป็นไปเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า หลายประเทศทั่วทุกทวีปได้มุ่งไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การปฏริูป

เศรษฐกจิ การพัฒนาทางเทคโนโลยีให้ทนัสมัยขึ้น และการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย เศรษฐกจิในประเทศต่างๆ

ก าลังเติบโต ประชากรก าลังหนีพ้นจากความยากจน และอกีหลายล้านคนได้รับประโยชน์จากมาตรฐานการครองชีพที่

ดขีึ้นและการส่งต่อทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

 

เมื่อโลกเปล่ียนไป โอกาสกเ็กดิขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรกต็ามกยั็งมีความเสี่ยงเก่าและใหม่ตามมา ไม่ว่าจะเป็น

การสญูเสยีหน้าที่การงาน อาชญากรรม และโรคภัยไข้เจบ็ ตลอดจนความป่ันป่วนทางเศรษฐกจิ สงัคมที่วุ่นวาย และ

ความเสยีหายทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกดิข้ึน หากละเลยไม่ใส่ใจแล้ว ความเสี่ยงเหล่าน้ีสามารถพลิกผันผลประโยชน์ที่

กว่าจะได้มากย็ากเยน็ให้เป็นวิกฤติจาก และจะคุกคามการปฏริูปสงัคมและเศรษฐกจิที่ท  าให้เกดิความเสี่ยงเหล่าน้ี

ขึ้นมา ผลลัพธข์องการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาดอาจท าลายชีวิต ทรัพยส์นิ ความเช่ือมั่น และเสถียรภาพทางสงัคม

ได้ และบ่อยคร้ังที่ผู้มีฐานะยากจนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สดุ 

 

รายงานการพัฒนาโลกประจ าปี 2557 หรือ WDR 2014 ระบุว่าทางแก้ไขไม่ใช่การปฏเิสธความเปล่ียนแปลงเพ่ือ

หลีกเล่ียงความเสี่ยง แต่เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับโอกาส และความเสี่ยงที่จะตามมากบัความเปล่ียนแปลงนั้นๆ 

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสทิธภิาพนั้นสามารถรักษาชีวิต หลีกเล่ียงความเสยีหายทาง

เศรษฐกจิ ป้องกนัความล้มเหลวในการพัฒนา และสร้างโอกาสได้ สิ่งนี้มีศักยภาพในการน ามาซึ่งความมั่นคงและวิถี

แห่งความก้าวหน้าแก่ประชากรในประเทศก าลังพัฒนา และประเทศอื่นๆ (กรอบที่ 1) 

 

กรอบท ่ 1 แนวทางหลกั25 แนวทางในกระบวนการบริหารบริหารความเส ่ยงจากรายงาน WDR 2014  

1. การรับเอาความเสี่ยงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการตามหาโอกาสในการพัฒนา ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ด าเนินการ

อะไรอาจเป็นตัวเลือกที่เลวร้ายที่สดุกเ็ป็นได้ 

2. เพ่ือให้ประสบความส าเรจ็ในการการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง จ าเป็นต้องเปล่ียนจากการตอบสนองเฉพาะ

หน้าโดยไม่ได้เตรียมการยามเมื่อเกิดวิกฤติแล้วให้เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่มีระบบ และบริหาร

ความเสี่ยงแบบบูรณาการ  

3. การระบุเพียงความเสี่ยงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ ข้อเสีย และอุปสรรคของการบริหารบริหารความเสี่ยงก็

ต้องมีการบ่งช้ี ให้ความส าคัญ และได้รับการจัดการด้วยทั้งในการด าเนินงานของรัฐ และเอกชน  

4. ส าหรับความเสี่ยงที่เกนิกว่าปัจเจกบุคคลจะจัดการได้โดยล าพังน้ัน การบริหารบริหารความเสี่ยงจะต้องอาศัย

การปฏิบัติร่วมกันและความรับผิดชอบจากระดับต่างๆของสังคม ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับ

นานาชาติ 

5. รัฐบาลมีหน้าที่ส  าคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จัดหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏบิัติและความ 

รับผิดชอบร่วมกนั รวมทั้งจดัการให้มีการสนับสนุนโดยตรงไปยังกลุ่มเปราะบาง 
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การบริหารความเส ่ยงอย่างม ประสิทธิภาพม องคป์ระกอบใด? 

 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการการเผชิญหน้ากบัความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมส าหรับความเสี่ยง และการ

รับมือกบัผลกระทบจากความเสี่ยง เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงมี 2 ช้ันคือ ความยืดหยุ่น และความสามารถ

ของประชาชน สงัคม และประเทศชาติในการฟ้ืนตัวจากผลกระทบในทางลบ รวมทั้งความมั่งคั่งอนัเกดิจากการจัดการ

กบัแรงกระทบในทางบวกซึ่งจะเปิดโอกาสส าหรับการพัฒนา การเตรียมตัวรับความเสี่ยงประกอบด้วยการด าเนินการ

ล่วงหน้า 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาหาความรู้  การสร้างเกราะป้องกนั และการท าประกนั เมื่อความเสี่ยง (หรือ

โอกาส) เกดิขึ้นแล้วประชาชนสามารถด าเนินการเพ่ือรับมือกบัสิ่งที่เกดิข้ึน ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่เข้มแขง็

จะมีองค์ประกอบ 4 ข้อซึ่งมีปฏสิมัพันธแ์ละส่งเสริมซึ่งกนัและกนั (แผนภาพ 1) อาท ิความรู้ที่ดีกว่าสามารถน าไปสู่

การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสทิธภิาพมากกว่าระหว่างการประกนัและความคุ้มครอง เช่นเดียวกนั การประกนัภัยและ

ความคุ้มครองที่ดกีว่าจะสามารถท าให้การรับมอืเป็นไปได้ง่ายข้ึน และมีต้นทุนต ่าลง 

 

ประโยชนข์องการเตร ยมรบัความเส ่ยงนั้นคุม้ค่ากบัตน้ทุน 

 

วิกฤติและความสญูเสยีจากการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาดน้ันย่อมมีต้นทุนสงู แต่มาตรการที่ต้องมีในการ

เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่ดีกว่ากม็ีต้นทุนสงูเช่นกนั เช่นนั้นแล้วการเตรียมรับความเสี่ยงยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่? 

หลักฐานบ่งช้ีว่า ประโยชน์ที่จะได้รับน้ันคุ้มค่ากบัต้นทุนที่ลงไป ซึ่งในบางคร้ังแล้วกคุ้็มค่าอย่างมากด้วยซ า้ไป 

ยกตัวอย่างเช่น อาหารเสริมแร่ธาตุที่ผลิตมาเพ่ือลดภาวะการขาดสารอาหารและความเสี่ยงด้านสขุภาพที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ อาจให้ประโยชน์ในอตัราสงูถึง 15 เท่าเป็นอย่างน้อยเมื่อเทยีบกบัราคาต้นทุน 

 

การประเมินความเสี่ยงต่างๆ และความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทยังคงเป็นสิ่ง

ที่จ าเป็น ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั การจัดล าดับความส าคัญและการตัดสนิใจเลือกนั้นล้วนเป็นสิ่งจ าเป็นและไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศขนาดเลก็ประเทศหนึ่งที่มักมีฝนตกหนัก และมักได้รับผลกระทบทาง

การเงินระหว่างประเทศที่ไม่คาดฝนั จะต้องตัดสนิใจว่าจะใช้เงินจ านวนเท่าไหร่ในการป้องกนัน า้ท่วม และจะต้องเกบ็

เงินเท่าใดเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนทางการเงิน 

 

ไม่ใช่เพียงแต่จะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสยี การประสานความร่วมมือกเ็ป็นสิ่งส าคัญเช่นกนั สถานการณท์ี่เรียกว่า “คิด

แบบชนะ-ชนะ” (“Win-win” situations) สามารถลดทั้งความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ในการสญูเสยี) และเพ่ิม

ผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นได้ ตัวอย่างที่เด่นชัดในกรณนีี้ ได้แก่ การลงทุนทางด้านโภชนาการ และการดูแลสขุภาพเชิง

ป้องกนั การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ และการสร้างวินัยนโยบายการเงินการคลัง การประสานความร่วมมือ

เช่นน้ีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและควรให้ความส าคัญ แม้จะมิได้หมายความว่าเป็นวิธกีารที่ไม่มีต้นทุนหรือง่ายใน

การด าเนินการ 
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ประชาชนและสงัคมต่างตอ้งการการบริหารความเส ่ยงแต่ยงัคงประสบอุปสรรค 

 

หากการบริหารความเสี่ยงอาจมีผลกระทบเชิงบวก และมีความคุ้มค่า เช่นนั้นแล้วท าไมประชาชน และสงัคมจึงไม่

บริหารความเสี่ยงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ค าตอบที่ได้จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณโีดยจะเกี่ยวข้องกบัอุปสรรค และ

ข้อจ ากดัที่ปัจเจกบุคคลและสงัคมต้องเผชิญเสมอ รวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยากรและข้อมูล ความล้มเหลวเชิง

กระบวนการคิดและเชิงพฤติกรรม ตลาดและสนิค้าสาธารณะที่ขาดแคลน และปัจจัยภายนอกทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

การตระหนักได้เช่นน้ีจะน าไปสู่สารที่ส  าคัญ การระบุเพียงความเสี่ยงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ อุปสรรคของการบริหาร

บริหารความเสี่ยงกต้็องมีการบ่งช้ี ให้ความส าคัญ และได้รับการจัดการด้วยทั้งในการด าเนินงานของรัฐ และเอกชน  

 

แนวทางการบริหารความเส ่ยงแบบบูรณาการ 

 

ความพยายามของปัจเจกบุคคลมีความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง แต่ความส าเรจ็นั้นจะถูกจ ากดัหากไม่มี

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม (กรอบที่ 2) โดยธรรมชาติแล้วปัจเจกบุคคลทั่วไปจะไม่มีความพร้อมในการเผชิญหน้ากบั

เหตุการณท์ี่ไม่คาดฝนัระดับรุนแรง (เช่น สถานการณท์ี่หัวหน้าครอบครัวเจบ็ป่วย) เหตุการณไ์ม่คาดฝนัที่กระทบทั้ง

ระบบ (เช่น ภัยทางธรรมชาติ หรือวิกฤติทางการเงิน) หรือผลกระทบซ า้ซ้อน (เช่น ภัยแล้งที่ตามมาด้วยผลกระทบ

ด้านราคาอาหาร) ในกรณเีหล่านี้  การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการด าเนินการและความรับผิดชอบร่วมกนัในระดับ

ต่างๆ ของสงัคม จากภาคครัวเรือนไปจนถึงระดับนานาชาติ ระบบทางสงัคมและเศรษฐกจิเหล่าน้ีสามารถสนับสนุน

การบริหารความเสี่ยงของประชาชนได้ในแนวทางที่แตกต่างแต่กส็่งเสริมกนัและกนั 

 

 ครวัเรือน เป็นหน่วยแรกที่ให้การสนับสนุน รวบรวมทรัพยากร ปกป้องสมาชิก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิกที่

เปราะบาง และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลงทุนกบัอนาคตของตัวเอง 

 ชุมชน จัดหาเครือข่ายการประกนัและความคุ้มครองนอกระบบ ช่วยเหลือผู้คนให้รับมือกบัความเสี่ยงที่ไม่

ค่อยปกติ และรวบรวมทรัพยากรเพ่ือเผชิญหน้ากบัความเสี่ยงทั่วไป 

 วสิาหกิจ สามารถช่วยลดทอนแรงกระทบ และแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสในความเสี่ยง มีส่วนท าให้เกดิ

การจ้างงานที่มั่นคง รายได้ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมและ ความสามารถในการผลิต 

 ระบบทางการเงิน สามารถสนับสนุนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีประโยชน์ เช่น การออม การ

ประกนั และสนิเช่ือ ในขณะที่จัดการกบัความเสี่ยงของตนเองด้วยความรับผิดชอบ 

 รฐั มีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในระดับประเทศและภมูิภาค เพ่ือจัดหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การท างานของระบบอื่นๆ และให้การสนับสนุนโดยตรงแก่ประชาชนที่เปราะบาง หน้าที่เหล่าน้ีจะส าเรจ็ได้

ด้วยความคุ้มครองทางสงัคม (การประกนั และความช่วยเหลือ) สนิค้าสาธารณะ (การป้องกนัชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย และความสงบเรียบร้อย) และนโยบายสาธารณะ (กฎระเบียบ การจัดการ

เศรษฐกจิมหภาค) 

 ชุมชนนานาชาติ สามารถสนับสนุนทกัษะความช านาญ ส่งเสริมการประสานงานเชิงนโยบาย และรวบรวม

ทรัพยากรเมื่อเกดิความเสี่ยงเกนิศักยภาพระดับชาติ ระดับนานาชาติหรือช่วงอายุประชากร 

ระบบเหล่าน้ีมีปฏสิมัพันธก์นั บ่อยคร้ังเพ่ือส่งเสริมและบางคร้ังเพ่ือทดแทนการท างานด้านการบริหารความเสี่ยงของ

แต่ละระบบ ยกตัวอย่างเช่น วิสาหกจิต้องพ่ึงพาเสถียรภาพเศรษฐกจิมหภาค บริการสาธารณะ และผลิตภัณฑท์างการ

เงินเพ่ือรักษาพลวัต และความสามารถในการจัดหารายได้และการจ้างงานให้แก่ประชาชน ระบบทางการเงินสามารถ

จัดหาเคร่ืองมือการประกนั การออมเงิน และสนิเช่ือได้กต่็อเมื่อภาคครัวเรือนและวิสาหกจิสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
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ระบบ รวมทั้งเมื่อเศรษฐกจิมีเสถียรภาพมั่นคงและสามารถคาดเดาได้ในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปตลาดจะสามารถจัดหา

เคร่ืองมือและทรัพยากรส าหรับการบริหารความเสี่ยงให้ได้ในระดับที่มากขึ้นกต่็อเมื่อมบีริการสาธารณะที่จ าเป็น เช่น 

หลักนิติธรรม และกรอบระเบยีบที่สมบูรณ ์อยู่แล้ว 

 

กรอบท ่ 2 ขอ้เท็จจริงบางประการเก ่ยวกบัความเส ่ยง2และการบริหารบริหารความเส ่ยงจากประเทศทัว่โลก 

แมว้า่จะมีความกา้วหนา้ แต่อีกหลายๆคนยงัคงเปราะบางอยู่: 

 ประชาชนในประเทศก าลังพัฒนามากกว่าร้อยละ 20 ด ารงชีวิตด้วยเงินจ านวนน้อยกว่า 1.25 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อ

วัน และอกีเกอืบร้อยละ 75 ด ารงชีวิตด้วยเงินจ านวนน้อยกว่า 4 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อวัน 

 ประชากรจ านวนร้อยละ 70 ในประเทศก าลังพัฒนาไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินในระบบ 

 แรงงานในภมูิภาคเอเชียใต้ และแอฟริกาทางตอนใต้ทะเลทรายสะฮารามากกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพอสิระ 

และไม่ได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันความเสี่ยงภายในบริษัท 

 ประชากรร้อยละ 15 ของโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และ 1 ใน 3 

ของประชากรเหล่าน้ันยังคงอยู่ในสภาวะความยากจนข้ันรุนแรงที่สดุในปี 2553 

เมือ่บริหารความเสีย่งผิดพลาด วกิฤติจะตามมา: 

 ผู้คนจ านวนมากในทวีปแอฟริกาเสยีชีวิตจากภัยแล้งมากกว่าภัยธรรมชาติอื่น ๆ แต่ทว่าไม่มีผู้เสยีชีวิตจากภัยแล้ง

ในประเทศพัฒนามาถึง 4 ทศวรรษแล้ว 

 ในประเทศที่มีรายได้ต ่า อตัราการเสยีชีวิตจากโรคภัยและการบาดเจบ็ในเดก็อายุต ่ากว่า 5 ปีมีจ านวนมากกว่าใน

ประเทศที่มีรายได้สงูเกอืบ 20 เท่า 

 116 ประเทศในโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติธนาคารรวม 147 คร้ังในช่วงปี 2513 ถึง 2554 ความสญูเสยีโดย

เฉล่ียในช่วงสามปีแรกของวิกฤตในตลาดเกดิใหม่คิดเป็นร้อยละ 26 ของผลผลิต (ค่าเฉล่ียความสญูเสยีสะสม

ของผลผลิต) 

 ในระหว่างปี 2554 ถึง 2555 สภาวะทุพภิกขภัยในประเทศโซมาเลียท าให้ผู้คนล้มตายถึง 258,000 คน แม้ว่าจะ

มีการเตือนภัยซ า้ ๆ หลายคร้ังในช่วงเวลา 11 เดือน ประเทศผู้ต้องการให้ความช่วยเหลือเสยีโอกาสในการ

แทรกแซงช่วยเหลือตั้งแต่เร่ิมเกดิเหตุ เน่ืองจากต้องหลีกเล่ียงความเสี่ยงทางการเมืองและความมั่นคง 

การบริหารความเสีย่งทีมี่ประสิทธิภาพสามารถพฒันาการฟ้ืนตัวจากแรงกระทบดา้นลบ และความสามารถในการ

แสวงหาความไดเ้ปรียบจากแรงกระทบในดา้นบวก: 

 ช่วงระหว่างปี 2533 ถึง 2553 สดัส่วนของประชากรในประเทศก าลังพัฒนาที่สามารถเข้าถึงการสขุาภิบาลที่

ดีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 56 ในขณะที่อตัราการรับวัคซีนป้องกนัโรคหัดเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า อตัรา

การตายของทารกและมารดาลดลงจากเดิมกว่าร้อยละ 40 

 เกษตรกรในประเทศกานา และอนิเดียที่ท  าประกนัภัยพืชผลจากการประกนัภัยโดยใช้ดัชนนี า้ฝน (Rainfall 

Insurance) สามารถเพ่ิมการลงทุนในเร่ืองปุ๋ย เมลด็พันธุ์ และอื่น ๆ ได้มากกว่าเกษตรกรจากประเทศอื่น 

 ทศวรรษก่อนหน้า ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ต้องประสบกบัภาวะที่ต้องโน้มเอยีงไปในทศิทางเดียวกบัวัฏ

จักรเศรษฐกจิ แต่ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศเหล่านี้ ได้น านโยบายเศรษฐกจิ มหภาคที่ปรับสวน

ทางกบัวัฎจักรเศรษฐกจิมาใช้เพ่ือลดภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 
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การท าใหก้ารบริหารความเส ่ยงเป็นส่วนหลกัของโครงการพฒันา 

 

รายงาน WDR 20142เสนอข้อแนะน าเชิงนโยบายในลักษณะเฉพาะจ านวนหนึ่งเพ่ือพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใน

สงัคมหลายๆ ระดับ (กรอบที่ 3) อย่างไรกด็ี รายงานฉบับนี้ เน้นว่าข้อแนะน าต่างๆ เหล่าน้ีควรได้รับการด าเนินการ

แบบเชิงรุก เป็นระบบแบบแผน และมีการบูรณาการเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ด้วยเป้าประสงค์ดังกล่าว รายงาน

ฉบับนี้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงระดับชาติข้ึนเพ่ือช่วยผลักดันให้การบริหารบริหาร

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวาระแผนการพัฒนา โดยอาจจะเป็นหน่วยงานใหม่หรือเป็นการปฏริูปหน่วยงานที่มีอยู่

แล้ว สิ่งส าคัญที่สดุคือแนวทางที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยเป็นการประเมินความเสี่ยงที่มีการประสานงานร่วมกนั

อย่างเป็นระบบในระดับประเทศหรือแม้แต่ในระดับนานาชาต ิการน าข้อเสนอแนะน้ีไปปฏบิัติอาจจ าเป็นต้องอาศัยการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการพัฒนาและด าเนินนโยบายทั่วไปของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ถือว่าความเปล่ียนแปลงและความไม่

แน่นอนเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของเศรษฐกจิยุคใหม่ 

 

หลกั252ประการในการด าเนินการของรฐัเพือ่การบริหารความเส ่ยงท ่ด ข้ึน 

 

รายงาน WDR 2014 ได้วิเคราะห์และเสนอแนะว่าหลักส าคัญที่ภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางปฏบิัติที่ส  าคัญเพ่ือช่วย

ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงของประชาชนได้แก่ 

 

1. อย่าสรา้งความไม่แน่นอน2หรือความเส ่ยงท ่ไม่จ าเป็น 

รัฐควรมุ่งบรรเทาความไม่แน่นอน และลดความเสี่ยง หรืออย่างน้อยที่สดุคือไม่ควรท าให้เลวร้ายขึ้น รัฐบาลจึงต้องท า

เช่นนั้นท าไมและอย่างไร? ประการแรก รัฐบาลอาจท าให้บรรทดัฐานทางสงัคมที่เลือกปฏบิัติกบัประชากรบางกลุ่ม 

เช่น สตรี หรือกลุ่มชนชาติพันธุ ์กลายเป็นสิ่งถาวร และจะท าให้ประชากรบางกลุ่มเหล่าน้ีเปราะบางยิ่งกว่าเดิม 

ประการที่สอง รัฐบาลอาจเข้าข้างกลุ่มประชากรที่สนับสนุนตนทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย

ของกลุ่มอื่นๆ ประการที่สาม รัฐบาลที่มีความแตกแยกและยุ่งเหยิงภายในอาจน านโยบายที่สร้างความสบัสนมาใช้หรือ

อาจด าเนินนโยบายอย่างไม่มีประสทิธภิาพ และประการสดุท้าย เมื่อต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาที่ยุ่งยาก รัฐบาลอาจถูก

ช้ีน าโดยอุดมคติ ความเช่ือที่อยู่เหนือเหตุผล หรือเพียงแค่ความสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาที่ยากจะแก้ไข 

แทนที่จะใช้มาตรการที่มีพ้ืนฐานบนหลักฐานและการวิเคราะห์ที่ด ี

 

2. จดัหาส่ิงจูงใจท ่เหมาะสมใหแ้ก่ประชาชนและสถาบนั2ใหส้ามารถวางแผนและเตร ยมการโดยไม่ก่อใหเ้กิด

ความเส ่ยงหรือความสูญเส ยต่อผูอ่ื้น 

สิ่งจูงใจที่เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นในการหลีกเล่ียงกรณแีสวงหาผลประโยชน์จากความสญูเสยีของผู้อื่น ควรหลีกเล่ียง

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แต่หากจ าเป็นต้องท ากค็วรออกแบบให้ป้องกนัการให้สิ่งจูงใจที่ผิด ประสบการณ์

ของประเทศตุรกหีลังวิกฤติธนาคารในช่วงปี 2543 ถึง 2544 (โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดยืนที่ไม่สั่นคลอนของหน่วยงาน

ควบคุมด้านการธนาคารของประเทศ) นับเป็นตัวอย่างที่ดีกรณหีนึ่ง การคุ้มครองทางสงัคมอาจถูกวิพากษ์วิจารณว่์า

ไม่ได้สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองและสร้างภาระที่ไม่ย่ังยืนให้แก่รัฐ ปัญหาเหล่าน้ีสามารถหลีกเล่ียงได้ด้วยการออกแบบ

โดยค านึงถึงสิ่งจูงใจของประชาชนโดยตรง ตาข่ายความคุ้มครองที่ออกแบบมาอย่างดี เช่น โครงการให้เงินช่วยเหลือ

อย่างมีเงื่อนไข หรือ สวัสดิการการท างาน เช่นในประเทศบังกลาเทศ บราซิล อนิเดีย และเมก็ซิโกนั้นสามารถส่งเสริม

ภารกจิภายในครัวเรือนให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา สขุภาพอนามัย และความเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกนัยังคง
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ความยั่งยืนทางการเงินอกีด้วย การเปล่ียนจากการพ่ึงพาอาศัยผู้อื่นเป็นการพ่ึงพาตนเองและเปล่ียนจากความโดด

เดี่ยวเป็นความร่วมมือกนัน้ันจัดเป็นการเปล่ียนแปลง 2 ประการที่ส  าคัญมากในความเช่ือของประชาชนเกี่ยวกบัความ

รับผิดชอบส่วนตัวและต่อสงัคมส าหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธภิาพ การจัดหาสิ่งจูงใจที่ถูกต้อง

สามารถน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งสองได้ 

 

3. ยึดมัน่ในวิสยัทศันร์ะยะยาวเก ่ยวกบัการบริหารความเส ่ยงโดยการสรา้งกลไกทางสถาบนัท ่อยู่เหนือวงจรทาง

การเมือง 

กลไกทางสถาบันเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือชักน าให้รัฐยึดมั่นวิสยัทศัน์ระยะยาวที่จะอยู่รอดจากเปล่ียนแปลงที่ผันผวนอย่าง

มากของมติมหาชนหรือพันธมติรทางการเมือง เช่น การจัดหาบริการด้านสขุภาพอนามัยโดยรัฐจะต้องได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินที่ต่อเน่ืองและย่ังยืนจึงจะประสบความส าเรจ็ได้ ประเทศไทยและตุรกเีป็นตัวอย่างที่ดีในกรณนีี้

ด้วยการเปล่ียนแปลงไปสู่โครงการประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ระบบทางการเงินจะต้องมีจุดที่สมดุลระหว่างบริการทาง

การเงินที่ทั่วถึงและเสถียรภาพทางการเงิน ในประเทศมาเลเซีย ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง และภาคเอกชนต่าง

เตรียมยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับภาคเศรษฐกจิการเงิน นโยบายการเงินการคลังที่ปรับสวนทางกบัวัฎจักรเศรษฐกจิ

กต้็องอาศัยวิสยัทศัน์ระยะยาวเช่นกนั ประเทศชิลี โคลัมเบีย และนอร์เวย์ต่างมุ่งเป้าไปที่สมดุลงบประมาณในระยะยาว 

 

4.ส่งเสริมความยืดหยุ่นภายใตก้รอบสถาบนัท ่ชดัเจน2 

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากบัสภาวะแวดล้อมใหม่ส าคญัต่อการส่งเสริมความสามารถในการฟ้ินตัวและการคว้า

โอกาส ตัวอย่างที่ดีได้แก่การย้ายถิ่นของครัวเรือนตามกระแสเศรษฐกจิที่เปล่ียนแปลงไป และนวัตกรรมของวิสาหกจิ

ท่ามกลางแรงกระทบทางเทคโนโลยแีละอุปสงค์ ความท้าทายส าหรับรัฐคือการส่งเสริมความยืดหยุ่นไปพร้อมๆ กบั

การรักษาโครงสร้างทางสถาบันที่สมเหตุสมผล โปร่งใส และคาดเดาได้ วิสาหกจิแม่แบบ “Flexicurity” (ยืดหยุ่นและ

ปลอดภัย) ของประเทศเดนมาร์กมีความสมดุลดังกล่าว รวมทั้งการผสมผสานความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานเข้ากบั

ตาข่ายความปลอดภัยทางสงัคมที่เข้มแขง็และนโยบายการจ้างงานซ า้ ส าหรับเศรษฐกจิมหภาค ระบบที่มุ่งไปที่เงินเฟ้อ

ที่มีอตัราแลกเปล่ียนลอยตัวถอืเป็นแม่แบบที่ดีของนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมในเชิงสถาบัน 

 

5. ปกป้องกลุ่มเปราะบางไปพรอ้มๆ2กบัสนบัสนุนการพึง่พาตนเองและรกัษาความยัง่ยืนทางการคลงั 

ส าหรับครัวเรือนที่ยังเปราะบางต่อแรงกระทบต่างๆ รัฐสามารถจัดหาตาข่ายความปลอดภัยซึ่งสามารถท าได้แม้แต่ใน

ประเทศที่มีรายได้ต ่าโดยมีเงื่อนไขว่าการสนับสนุนนั้นต้องมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเปราะบางอย่างชัดเจนและได้รับการ

ออกแบบมาเพ่ือกระตุ้นความพยายามในการท างาน ระบบตาข่ายความปลอดภัยของประเทศเอธโิอเปีย (Productive 

Safety Net System) ปกป้องหลายล้านครัวเรือนจากความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ในขณะเดียวกนักล็งทุนกบั

สนิทรัพย์ชุมชนด้วย ชุมชนนานาชาติสามารถช่วยในการจัดหาทรัพยากรและความเช่ียวชาญให้แก่กลุ่มประชากรที่

เปราะบางได้เช่นกนั แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณอ์ย่างมากแต่การช่วยเหลือจากต่างชาติกลับประสบความส าเรจ็เมื่อเป็น

การร่วมท างานกบัองค์กรท้องถิ่นที่น่าเช่ือถือ อาท ิตัวอย่างที่เกดิข้ึนที่ประเทศอนิโดนีเซียหลังจากประสบภัยสนึามิในปี 

2547 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสทิธภิาพสามารถลดความเปราะบาง และช่วยขจัดความยากจนข้ันรุนแรงที่สดุได้

หากมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 
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กรอบท ่ 3 ขอ้แนะน าเชิงนโยบายบางประการจากรายงาน WDR 2014  

ส าหรบัครวัเรือน: 

 ประกนัสขุภาพสาธารณะ ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกบัภาคเอกชน โดยเน้นที่การดูแลสขุภาพเชิงป้องกนั และการ

รักษาโรคติดต่อ และอุบตัิเหตุ 

 การศึกษาของประชากร ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกบัภาคเอกชน โดยเน้นที่ทกัษะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากบั

ตลาดแรงงานที่เปล่ียนแปลง 

 โครงข่ายความปลอดภัยที่มุ่งเป้าไปที่คนยากจน ตัวอย่างเช่น โครงการให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขโดยจ่าย

ตรงให้แก่สตรี 

 กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นผลเพ่ือต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน และการกดีกนัทาง

เพศ 

ส าหรบัชุมชน: 

 โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะส าหรับบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติสร้างข้ึนโดยปรึกษากบัชุมชนโดยรอบ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือบูรณาการ และผนวกรวมชุมชนที่โดด

เดี่ยว 

 การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากอาชญากรรมทั่วไป และองค์กรอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนที่

ถูกคุกคาม 

 กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นผลเพ่ือต่อต้านการกดีกนัทางชาติพันธุ ์และการเหยียดสผีิว 

ส าหรบัภาควสิาหกิจ: 

 กรรมสทิธิ์ในทรัพย์สนิส่วนบุคคลที่ปลอดภัย และเป็นที่เคารพ 

 กฎระเบียบที่มีประสทิธภิาพและคาดเดาได้ส าหรับระบบการจัดเกบ็ภาษี ตลาดแรงงาน และการตั้งและ

ยกเลิกบริษัท 

 กฎระเบียบที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นผลส าหรับความปลอดภัยในที่ท  างาน การคุ้มครองผู้บริโภค และ

การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 พิจารณาความเป็นไปได้ในการปลดประกนัสงัคม (เช่น การประกนัสขุภาพ และเบี้ยผู้สงูอายุ) จาก

สถานะการท างาน 

ส าหรบัระบบการเงิน: 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินที่เหมาะสม (ระบบการจ่ายเงิน และข้อมูลเครดิต) เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้กบับริการทางการเงินที่ลึกและทั่วถึง 

 กฎระเบียบที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นผลในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันในหมู่

สถาบันทางการเงิน 

 กฎระเบียบด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกจิมหภาคส าหรับระบบการเงินทั้งระบบ เพ่ือบรรเทาวิกฤติทางการเงิน 

และลดการช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์ทางการเงินระดับชาติที่บริหารความสมดุลระหว่างบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ความลึก และ

เสถียรภาพทางการเงิน 
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ส าหรบัเศรษฐกิจมหภาค: 

 นโยบายทางการเงินที่โปร่งใส และน่าเช่ือถือ ปรับตัวเข้ากบัเสถียรภาพของราคา และจัดการโดยธนาคาร

กลางที่ท  างานโดยอสิระ 

 ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตัวเสรี ในบริบทของนโยบายทางการเงินที่โปร่งใส และน่าเช่ือถือส าหรับประเทศ

ส่วนใหญ่ 

 นโยบายทางการคลังที่ปรับสวนทางกบัวัฎจักรเศรษฐกจิ และย่ังยืน โดยความช่วยเหลือของสภาการคลังอสิระ 

 ประมาณการหน้ีสนิส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิกฤติทางการเงิน และเบี้ ย

ผู้สงูอายุ 

ส าหรบัชุมชนนานาชาติ: 

 ภาระผูกพันในข้อตกลงระดับทวิภาคี ระดับภมูิภาค และระดับโลก เพ่ือแบ่งปันความเสี่ยงข้ามประเทศ เพ่ิม

ศักยภาพของชาติ และเผชิญหน้ากบัความเสี่ยงทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการแทรกแซงที่ประสานงานกนัในเชิงรุก  

 ส าหรับความเสี่ยงระดับโลกที่ไม่อาจคาดการณไ์ด้ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การสร้าง 

“พันธมิตรของผู้มีเจตนารมณร่์วมกนั” กบัรัฐบาลประเทศที่คิดเหน็เหมือนกนั เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประเทศ

อื่นๆเข้าร่วมด้วย 

 

 


