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การประเมินคุณคาระบบนิเวศและบริการ
ของระบบนิเวศสําหรับภาคธุรกิจ



• การประเมินคุณคาระบบนิเวศของภาคธุรกิจคืออะไร... เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจอยางไร

• การทบทวนบริการของระบบนิเวศตอองคกร

• การประเมินคุณคาระบบนิเวศตอองคกร
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การประเมินคุณคาระบบนิเวศของภาคธุรกิจคืออะไร... 
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางไร



การประเมินคุณคาระบบนิเวศสําหรับภาคธุรกิจ หมายถึง

• การประเมินความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อใชในการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ

• จะชวยใหองคกรธุรกิจสามารถประเมินผลการดําเนินงานที่ไดัประโยชน 
ไดรับผลกระทบหรือสงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยาง
เปนรูปธรรมมากข้ึน
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คืออะไร บริการของระบบนิเวศ 

การประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem 
Assessment: MA) ไดแบงบริการของระบบนิเวศออกเปน 4 ประเภท
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การทบทวนบริการของระบบนิเวศที่มีตอภาคธุรกิจ



การทบทวนบริการของระบบนิเวศที่มีตอภาคธุรกิจ

• เพื่อใหภาคธุรกิจไดทบทวนและทราบวาการดําเนินธุรกิจ มีความเก่ียวของ
กับระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศอยางไร
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ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขอบเขต
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ขั้นตอนที่ 2 ลําดับความสําคัญของบริการของระบบนิเวศ

• ประเมินระดับการพึ่งพิงการบรกิารของระบบนิเวศ (Evaluating dependence)
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ขั้นตอนที่ 2 ลําดับความสําคัญของบริการของระบบนิเวศ

• การประเมินผลกระทบตอบริการของระบบนิเวศ (Evaluating impact)
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

• จะประเมินความสัมพันธของบริการของระบบนิเวศกับความสาํคัญที่มีตอองคกร เพื่อ
ทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ 

• ทําไดโดยการประชุมระดมสมองของคณะทํางาน นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพื่อรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหถึงความเปนไปได
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วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสจากบริการของระบบนิเวศ
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วิเคราะหความเสี่ยงที่เกีย่วของกับกจิกรรม
ทางธุรกิจจากการเปลีย่นแปลงของระบบ
นิเวศ

คนหาโอกาสในการลดตนทุน หรือเพิ่มรายไดจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

ประเมินมูลคาของความเสียหายที่เกดิข้ึนกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อตองจายเปนคาชดเชยใน
การเปรียบเทียบปรับตามกฎระเบียบและ
กฎหมาย

มูลคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรงุนโยบายและ
ระเบียบขององคกรในการบริหารจดัการระบบนิเวศ ซึ่ง
จะชวยสรางแรงจูงใจสาํหรบัภาคธุรกจิในการปกปอง
หรือฟนฟูระบบนิเวศ

การประเมินความเสี่ยงดานภาพลักษณหรือ
ชื่อเสียงขององคกรจากความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ

สรางภาพลักษณขององคกรในการรักษาระบบนิเวศ

ทราบวาสินคาและบริการใดมีการพึ่งพิงและ
สงผลกระทบตอระบบนิเวศระดับใด สงผล
ใหผูบริโภคเลือกซือ้สินคาทีพ่ึ่งพิงและสงผล
กระทบตอระบบนิเวศนอยกวา 

โอกาสและแหลงรายไดใหมๆ ในตลาดที  ใหความสําคัญ
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงเสรมิใหความสําคัญ
กับการพัฒนาสนิคาและบรกิารเพื่อสิง่แวดลอม

การประเมินความคุมทุนดานสิ่งแวดลอมของ
โครงการพัฒนาสาํคัญๆ สามารถชวยลด
ความเสี่ยงใหบริษัทขอกูเงินเพื่อการลงทนุ

องคกรไดรับขอเสนอหรอืเงื่อนไขการกูเงนิที่ดี หรือไดรั 
บการสนับสนุนเงินทุนในการพฒันากระบวนการผลติ 
เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบมตีอการบรกิารของ
ระบบนิเวศ



ขั้นตอนที่ 5 พัฒนากลยุทธ

• กลยุทธดานการเปลี่ยนแปลงภายใน ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากรจากระบบนิเวศ

• กลยุทธดานความรวมมือกับองคกรหรือผูมีสวนไดสวนเสยีองคกรอาจรบัมือกับความ
เสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจโดยการรวมหุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

•  กลยุทธดานความรวมมือกับผูกําหนดนโยบาย
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การประเมินคุณคาระบบนิเวศตอองคกร



การประเมินคุณคาระบบนิเวศตอองคกร
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• เพื่อใหทราบถึงคุณคาของระบบนิเวศและบริการที่ธุรกิจมีความเก่ียวของหรือ
เชื่อมโยง โดยใชวิธีการประเมินที่สามารถประมาณการมูลคาและคุณคาได ตลอดจน
การผนวกเรื่องดังกลาวเขาสูแผนธุรกิจ



ขั้นตอนที่ 1 การกําาหนดขอบเขต (Scoping)

คําาถามขั้นปฐมภูมิ

• องคกรมีการพึ่งพิงหรือสงผลกระทบตอบริการของระบบนิเวศใด

• ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมีผลตอองคกรอยางไร

• องคกรจะทําการประเมินคุณคาระบบนิเวศในการดําเนินธุรกิจสวนใด

• วัตถุประสงคในการประเมินคุณคาระบบนิเวศคืออะไร

คําถามขั้นทุติยภูมิ

• กําหนดขอบเขตเชิงภูมิศาสตรอยางไร และใชระยะเวลาในการประเมินเทาไร

• ปรับเขาสูมาตรฐานหรือกฎเกณฑที่องคกรทองถิ่น รัฐ และนานาชาติกําหนด

• ขอมูลสําคัญที่ตองใชในการประเมินคุณคาระบบนิเวศคืออะไร

• ผูมีสวนไดสวนเสียคือใครและเขามามีสวนรวมไดอยางไร

• ควรใชเทคนิคใดในการประเมินคุณคาระบบนิเวศ

•  อะไรคือขอจํากัดในการประเมินคุณคาระบบนิเวศ
18



ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)
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หัวขอ ขอบเขตเนื้อหา

บทนํา วัตถุประสงคของการประเมินคุณคาระบบนิเวศ ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ที่ทําการศึกษา
และกระบวนการหรือนโยบายทั้งภายนอกและใน

วิธีการ ใหกายละเอียดของวิธทีี่ใชในการประเมิน ระยะเวลาที่ใช ขั้นตอนในการดําเนินงาน แนว
ทางการวิเคราะหผล และผูรับผิดชอบ รวมไปถึงการนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

บงบอกถึงสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการประเมินและแนวทางการนําไปใช

รายละเอียด
ของ
คณะทํางาน

ระบุคณะทํางานพรอมหนาที่รับผิดชอบ และสมาชิกจากสวนงานและระดับงานที่แตกตาง
กัน

ตารางเวลา กําหนดระยะเวลาในแตละงาน และวันที่สงมอบงาน

งบประมาณ ประมาณการตนทุน เชน คาแรง คาที่ปรึกษา และอื่นๆ



ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณคา (Valuation)

• ระบุประเด็นธุรกิจที่จะทําการประเมิน (Define the business aspect)

• จัดทําเกณฑพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม (Establish the environmental baseline)

• ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ (Determine the physic-chemical changes)

• ประเมินการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม (Determine the environmental changes) 

• ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการบริการของระบบนิเวศ (Assess the relative 
significance of ecosystem services affected)

• ประเมินมูลคาที่เปนตัวเงินจากการเปลี่ยนแปลงของบริการของระบบนิเวศ (Monetize selected 
changes to ecosystem services)

• ระบุผลประโยชนและตนทุนทั้งภายในและภายนอก (Identify internal and external benefits 
and costs)

•  เปรียบเทียบผลประโยชนและ/หรือตนทุน (Compare the benefits and/or costs)

•  วิเคราะหความออนไหว (Apply sensitivity analysis)
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ขั้นตอนที่ 4 การประยุกตใช (Application)

• การประยุกตใชภายในองคกร 

• การประยุกตใชภายนอกองคกร 

• การสื่อสารประชาสมัพันธ 

• การรับมือกับประเด็นที่เปนความลับ

• การรับรองผลการประเมิน 
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ขั้นตอนที่ 5 การผนวกไวในการบริหารบริษัท

• การจัดตั้งคณะทํางาน

• การสรางความตระหนักรูภายในองคกร

• การพัฒนาบุคลากร

• กําหนดขอบเขตของการผนวกเขาในกระบวนการของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน
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Thank You!


