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เป้าหมาย ลดการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางบกในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อประโยชน์สขุของชมุชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
• พฒันาข้อเสนอทางนโยบาย/กฎหมายในการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในพืน้ที่อนรุักษ์และพืน้ที่กนัชน

• สนบัสนนุการอนรุักษ์ในพืน้ที่นําร่องโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อเป็นต้นแบบการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ และ

• พฒันาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลูเกี่ยวกบัการนํา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ ผา่นเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีทัง้
ระดบัชาติและระดบัภมูิภาค

ลุม่นํา้ยอ่ยทา่ดี
ผืนป่ามรดกโลก

ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

พืน้ทีน่ําร่อง
ในประเทศไทย

แนวคิด
ธนาคารต้นไม้

หมูบ่้านปางมะโอ 
จงัหวดัเชียงใหม่



เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ มีอะไรบา้ง
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เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB)

ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
ECO‐BEST 

Project Co‐Director, GIZ

Source: Pauly und Watson 2005, MA

50% ของทรัพยากรประมงทัว่โลกถกูใช้
ไปแล้ว และ 25% เป็นการใช้อยา่งเกิน
กําลงัผลติแล้ว
สาเหตุหลักของความสูญเสีย
ดังกล่าวมาจาก...มาตรการช่วยเหลือที่
จูงใจใหผู้ค้นมีพฤติกรรมทีไ่ม่คํานึงถึง
สมดลุย์ธรรมชาติ 
เร่งสร้างรายได.้..มาเป็นเม็ดเงิน...และ
ละเลยธรรมชาติ..ทีเ่ป็นผูใ้หม้าตลอด

การศกึษา TEEB บ่งชี ้ค่าความเสียหายทางเศรษฐกจิ
จากการสูญเสียระบบนิเวศ 
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ความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศและความเป็นอยูข่องมนุษย์
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บริการจากระบบนิเวศ
ฐานราก การอยูด่ี-กินดีของผู้คน

คํา้จุนให้ระบบอยู่
ได้
•วฐัจกัรธาตอุาหาร
•การเกิดดนิ
•สารสมนุไพร

....

การเป็นแหล่งเสบีย
อาหาร  นํ้าจืด  พลงังาน
เนิ้อไมแ้ละเยือ่
....

การควบคุมกลไก
สภาพภูมิอากาศ  การไหล
ของนํ้า  ควบคุมโรค  การ
กรองนํ้า ....

สังคมและวฒันธรรม
ความงดงาม  จิตวญิญาน 
การศึกษาเรียนรู้ นนัทนาการ
....

ทุกชีวติบนโลก-ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

มีภราดรภาพ/
เสรีที่จะเลือก
โอกาสที่ปัจเจกชน
สามารถเลือกทํา-
เลือกเป็นในสิ่งที่
ตนเชื่อวา่มีคณุคา่
กบัตวัเอง

ความมั่นคง
•ความปลอดภยัของตวัเอง
•มัน่ใจในการเข้าถึงทรัพยกร
•ปลอดภยัจากภยัพบิตัิ

ปัจจัยพืน้ฐานของชีวติที่ดี
•ความเป็นอยูท่ี่ไมข่าดแคลน
• มีธาตอุาหารที่พอเพียง
• มีที่กําบงั 
•สามารถเข้าถึงสนิค้าตา่งๆได้

สุขภาพ
•ความเข็งแรงของร่างกาย 
• รู้สกึวา่ ดี
•การเข้าถึงอากาศและนํา้ที่
สะอาด

สัมพนัธไมตรีในสังคม
•สอดคล้องกบัสงัคมรอบข้าง 
•การเคารพตอ่กนัและกนั
•สามารถช่วยเหลือผู้ อื่น

บริการของระบบนิเวศ 
 การเป็นแหล่งเสบียง (Provisioning services) 

เชน่ อาหาร ไม้ ของป่า นํา้ สมนุไพร 

 การควบคุมกลไกของระบบ (Regulating Services) 
เข่น ร่มเงา ฟอกอากาศ กนัภยัพิบตัิ กรองนํา้ ยดึเกาะดิน ผสมเกสร กําจดัศตัรูพืช

 การเป็นที่อยู่อาศัยและคํา้จุนของสิ่งมีชีวติ (Habitat or Supporting Services) 
เข่น ถิ่นอาศยั ที่หาอาหาร แหลง่เพาะพนัธุ์ แหลง่พนัธกุรรม 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural and social Services) 
เชน่ การทอ่งเที่ยว การสร้างผลงานทางศิลปะ 

หลักคดิของ TEEB
 คุณค่าที่ตระหนักถงึ/ยอมรับได้

(เชน่ บางคนชอบบ้านพกัอยูใ่กล้สวน บาง
คนไมช่อบ) 

 คุณค่าที่แจกแจงได้
(เชน่ เจ้าของโรงแรมตัง้ราคาห้องพกัวิวสวน 
แพงกวา่ห้องที่เหน็ถนนและตกึอาคาร ) 

 คุณค่าที่มีคู่ค้าได้ 
(เข่น ลกูค้าพร้อมและยอมจา่ยแพง เพื่อเข้า
พกัในห้องที่เหน็วิวสวน)
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คู่มือประเมินมูลค่าระบบนิเวศในภาคธุรกิจ (CEV & CER)
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ประโยชนข์องการประเมินฯ ต่อผูป้ระกอบการ

• ด้านการปฏิบตัิ

• ด้านการควบคมุและกฎหมาย

• ด้านชื่อเสียง

• ด้านการตลาดและผลติภณัฑ์

• ด้านการเงิน

่ภายในองค์กร: การเพิ่มประสทิธิภาพ ผลงาน
และผลประกอบการ
• ยัง่ยืน และ เพิ่มรายได้
• ลดต้นทนุและภาษี
• การเพิ่มคา่ทรัพย์สนิ

ภายนอกองค์กร: การปฏิบตัิตาม และ
การบอกถงึความต้องการข้อเรียกร้อง และการ
กระทําจากปัจจยัภายนอก
• การประเมินความรับผิดชอบและการ

ชดเชย
• การประเมินมลูคา่บริษัท
• รายงานผลการดําเนินงานประโยชน์ทาง

สงัคมที่เหมาะสม
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ความจริงที่ต้องคาํนึงของบริการนิเวศ 

ระบบนิเวศหนึง่
ให้ประโยชน์
หลายด้าน
(Ecosystem 

provide multiple 
Services)

การมุง่เพิ่มผลผลติ
ด้านหนึง่  กระทบ
ให้บริการอื่นๆ 
เสื่อมถอยลง  
(Enhancing 

production often 
Reduces other 

services)

เมื่อเลยจุดรับได้... 
บริการนิเวศจะ

เปลี่ยนจากหน้ามือ
เป็นหลงัมือ

(When ecosystems 
reach tipping points, 
their services can 

change dramatically)

ใครได้ ใดรเสีย...
การอนรุักษ์มกัทําให้
เกิดสภาวะที่ท้องถิ่น
ต้องแบกภาระ เพื่อ
ประโยชน์ของทัว่โลก

(Who is affected?
Local Costs, Global 

Benefits)
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อ้างจาก TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แบบเดมิ แบบใหม่

สงัคม 
(Social)

สิ่งแวดลอ้ม 
(Environment)

เศรษฐกิจ 
(Economics)

สังคม

เศรษฐกจิ

สิ่งแวดล้อม

Enhancing the Economics of Biodiversity and 
Ecosystem Services in Thailand / South-East Asia

(ECO-BEST)

ขอบคณุ


