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ค�ำน�ำ
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศส�ำหรับภาคธุรกิจ นับว่าเป็นเรือ่ งใหม่ เนือ่ งจากองค์กร
ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้คำ� นึงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความอุดมสมบูรณ์หรือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศกับ
ผลประกอบการทางธุรกิจว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องพึ่งพิงรวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ปัจจุบันการประเมินคุณค่าระบบนิเวศของภาคธุรกิจได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันมากขึ้นในเวทีการค้าโลก และ
เริ่มมีการแสดงข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลง รวมทั้งผลประกอบการทาง
ธุรกิจที่ลดลง และโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความเป็นไปได้ทกี่ ารประเมินคุณค่าระบบนิเวศจะถูกน�ำมาใช้ในการก�ำหนดกรอบนโยบายและข้อบังคับในเวที
การค้าระดับโลกและภูมิภาค ดังนั้นองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จึงได้จัดท�ำหนังสือ คุณค่าระบบ
นิเวศและบริการของระบบนิเวศส�ำหรับภาคธุรกิจ โดยเรียบเรียงและคัดลอกมากจากหนังสือ Guide to Corporate
Ecosystem Valuation ซึ่งจัดท�ำโดย World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
และหนังสือ The Corporate Ecosystem Services Review ซึ่งจัดท�ำโดย WBCSD, Meridian Institute และ
World Resources Institute (WRI) เอกสารดังกล่าวได้น�ำหลักการและกลยุทธ์ของแนวทาง The Economics of
Ecosystem and Biodiversity (TEEB) มาปรับใช้ โดยมีสมาชิกองค์กรธุรกิจของ WBCSD เป็นองค์กรน�ำร่องในการ
ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ท�ำให้เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์วธิ กี ารและกลยุทธ์ในการประเมินทีภ่ าคธุรกิจสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหวังว่าหนังสือ คุณค่าระบบนิเวศและบริการของ
ระบบนิเวศส�ำหรับภาคธุรกิจ นีจ้ ะท�ำให้ภาคธุรกิจไทยเกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขอขอบคุณ World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) ที่ยินดีให้แพร่เผยคู่มือที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 เล่มดังกล่าว และขอขอบคุณ ผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุนในการ
แปล เรียบเรียง และจัดพิมพ์คมู่ อื ฉบับนี้ ได้แก่ โครงการเพิม่ ศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพือ่ คงคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services
in Thailand/South East Asia: ECO-BEST) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก สหภาพยุโรป รัฐบาลไทย รัฐบาล
เยอรมัน และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอล์ซท โดยมีผู้ด�ำเนินการหลัก คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit:GIZ) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื อีกทัง้ ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีช่ ว่ ยให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุงเนือ้ หาให้มคี วามสมบูรณ์และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Thailand Business Council for Sustainable Development
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บทน�ำ

หลักการเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics
of Ecosystems and Biodiversity:TEEB) ที่ได้รับความเห็นชอบและเป็นที่ยอมรับ อันเกิดจาก
การประชุมรัฐมนตรีสงิ่ แวดล้อมของสมาชิกกลุม่ ประเทศ G8+5 (2007-2010) ได้ให้ขอ้ มูลค่าความเสียหาย
ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศว่ามีมูลค่ามหาศาล เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนประชากรโลกอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
จากการรุกรานของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ส่งผลให้โลกก�ำลังจะสูญเสีย
บริการของระบบนิเวศจากการตัดไม้ทำ� ลายป่า 2-5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และมีมลู ค่าความเสียหาย
ของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบภายนอกทางสิง่ แวดล้อมถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี รวมถึงได้ระบุ
ว่าการเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศเป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ เพราะระบบนิเวศ
มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วย

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

5

บทน�ำ
การน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบของการประกอบธุรกิจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น น�้ำใช้เป็นวัตถุดิบหลักในภาค
การผลิต การประกอบการ และธุรกิจการบริการทุกประเภท ธุรกิจทางการเกษตร และ
การแปรรูปต้องพึ่งพาการผสมเกสรของแมลงตามธรรมชาติ ในขณะที่อุตสาหกรรมยา
ได้รับผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์ อุตสาหกรรม
กระดาษและการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องพึ่งพิงป่าและเส้นใยของไม้ รวมถึงการพึ่งพิง
ทางอ้อมที่ภาคธุรกิจได้รับจากระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้จะช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ทาง
ธรรมชาติ ต้นไม้และรากไม้ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินและการพังทลายของดิน และ
ป่าไม้ช่วยลดการไหลบ่าของน�ำ้ ท�ำให้น�้ำซึมลงและเก็บไว้ในดินได้ อันเป็นส่วนส�ำคัญของ
การลดสภาวะน�้ำท่วม เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีการประกอบธุรกิจใดเลยที่จะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์และ/หรือผลกระทบจากบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services)
ในปัจจุบันผู้บริโภคต่างมีความตื่นตัวและตระหนักมากขึ้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารธุรกิจกับความเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศและความเสือ่ มโทรมของ
สิ่งแวดล้อม และได้มีการเรียกร้องให้ผู้ประกอบการค�ำนึงถึงประเด็นเหล่านี้มากขึ้น
ในขณะเดียวกันประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็ได้ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายควบคุม
เพือ่ ให้ภาคธุรกิจลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงให้ชดเชยค่าเสียหาย เห็นได้วา่ ความ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่เพิ่ม
ความท้าทายให้กบั การด�ำเนินงานของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยังไม่มรี ปู แบบ
หรือแนวทางในการประเมินความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศจาก
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินคุณค่าระบบนิเวศของภาคธุรกิจ
(Corporate Ecosystem Valuation: CEV) เล่มนี้ จึงเสนอแนวทางในการประเมิน
คุณค่า ความเสีย่ ง และ/หรือความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ต่อระบบนิเวศจากการประกอบธุรกิจ
รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของระบบ
นิเวศจากการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของภาคธุรกิจ
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ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศกับผลประกอบการทางธุรกิจมักไม่ได้รบั การประเมินร่วมกันหรือ
เชื่อมโยงกัน เพราะภาคธุรกิจมุ่งพิจารณาเฉพาะปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภาวะมลพิษที่
เกิดขึน้ เท่านัน้ และให้ความส�ำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มากกว่าการพึง่ พิงสิง่ แวดล้อม หรือ
กล่าวได้วา่ ผูป้ ระกอบการให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ความเสีย่ งมากกว่าโอกาสทีจ่ ะได้รบั จากระบบ
นิเวศ ท�ำให้ภาคธุรกิจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่มีการเตรียมพร้อม และพลาดโอกาสของการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ธรุ กิจใหม่ๆ ทีเ่ กิดจากการบริการและการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว
ระบบนิเวศและการบริการของระบบนิเวศนั้น มีคุณค่าและประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในทุกสาขา ทั้งใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การเกษตร การป่าไม้ การผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ
เหมืองแร่ เหมืองหิน น�้ำดื่ม บริการทางน�้ำ และการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้พึ่งพิงหรือมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง แต่เป็นการพึง่ พิงทางอ้อม เช่น คมนาคม ขนส่ง การสือ่ สาร การค้าปลีก
การให้บริการด้านสุขภาพ การบริการของที่ปรึกษาทางวิชาการต่างๆ การบริการด้านการเงิน ความ
ปลอดภัย เช่น ผู้ค้าปลีกรายหนึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเสียหายทางธุรกิจ เมื่อผู้คนที่เป็นลูกค้า
ในบริเวณนั้นอพยพย้ายถิ่นไปเพราะท�ำการประมงไม่ได้แล้ว ธุรกิจของเขาย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนและ
อาจต้องย้ายจากที่ตั้งนั้นด้วย หรือกรณีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ชัน เป็นเหตุให้เกิดดินถล่ม ถนนขาด
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหาย ประชาชนผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จึงต่อว่า
ผู้ปลูกและผู้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด น�ำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทนั้นๆ เป็นต้น

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศส�ำหรับภาคธุรกิจ คืออะไร

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศส�ำหรับภาคธุรกิจ หมายถึง การประเมินความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
บริการของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนา
โอกาสทางธุรกิจ การประเมินคุณค่าฯ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถประเมินผลการด�ำเนินงานที่ไดัประโยชน์ ได้รับ
ผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผปู้ ระกอบการวัดคุณค่าของการประกอบธุรกิจของตน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถชี้แจงและตอบสนองกับระเบียบข้อบังคับของรัฐ อุปสงค์ และความสามารถใน
การซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงความต้องการและข้อเรียกร้องจากปัจจัยภายนอกได้ดีขึ้น ท�ำให้เกิดการปรับปรุง
การด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มผลก�ำไรและลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจตนด้วย
8

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริการของระบบนิเวศ คืออะไร

บริการของระบบนิเวศ คือ ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศ ตัวอย่าง เช่น
ธรรมชาติของน�ำ้ และป่าไม้ (Water and forests) ทีม่ คี วามสามารถในการควบคุมสภาพภูมอิ ากาศและป้องกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การป้องกันการกัดเซาะของดิน การรองรับมลพิษ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
แนวปะการัง (Coral reefs) ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำนานาชนิด อีกทั้งช่วย
ลดความเร็วและความแรงของกระแสน�ำ้ ที่ปะทะชายฝั่ง จึงช่วยปกป้องสิ่งก่อสร้าง บ้านเรือน และที่ท�ำกินของชุมชน
ตามแนวชายฝั่ง
พื้นที่ชุ่มน�้ำ (Wetlands) ช่วยป้องกันภาวะน�้ำท่วมและช่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
ตารางที่ 1 : ความหมายของบริการระบบนิเวศ
บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต
อาหาร
พืชผล

พื ช เพาะปลู ก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการ - ธัญพืช
เกษตร ที่ ถู ก เก็ บ เกี่ ย วไว้ ใ ห้ ค น/สั ต ว์ - ผัก
บริโภคเป็นอาหาร
- ผลไม้

ปศุสัตว์

สัตว์ทถี่ กู เลีย้ งเพือ่ การบริโภค/ใช้ในครัว - ไก่
เรือนหรือเพื่อการค้า
- สุกร
- โค/กระบือ

สัตว์น�้ำ
(จากการประมง)

ปลาในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ที่จับโดยใช้ - ปลาค้อด
อวนลากและวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การ
- ปู
เพาะเลี้ยง
- ปลาทูน่า

การเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ	

ปลา สัตว์นำ�้ ที่มีเปลือก และ/หรือพืชที่ - กุ้ง
ถูกเพาะเลี้ยงในบ่อ และสถานที่เพาะ - หอยนางรม
เลี้ยงอื่นๆ ทั้งน�ำ้ จืด และน�ำ้ เค็ม
- ปลาแซลมอน

อาหารป่า

พืชที่บริโภคได้และสัตว์ที่ดักจับได้ในป่า - ผลไม้และถั่ว
- เห็ด
- เนื้อสัตว์ป่า
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ
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เส้นใย

ไม้ ซุ ง หรื อ เส้ น ใย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องต้ น ไม้ ที่ เ ก็ บ จากป่ า ไม้ - ไม้ท่อนกลมเพื่อใช้ใน
จากไม้
ธรรมชาติ แปลงเพาะปลูกหรือพื้นที่ที่ อุตสาหกรรม
ไม่ใช่ป่าไม้
- เยือ่ ไม้
- กระดาษ
เส้นใยที่ไม่ใช่เส้นใยจากไม้หรือพืช
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เส้นใยอื่นๆ
(เช่น ฝ้าย ปอ ไหม)
(ผ้า ลินิน และอื่นๆ)
- กลุ่มเชือก (สายป่าน
สายเชือก)

เชื้อเพลิงชีวมวล		

น�้ำ	

แหล่งพันธุกรรม
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ชีววัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยัง
มีชวี ติ อยู่ หรือตายได้ไม่นาน ทัง้ พืชและ
สัตว์ ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน

- ฟืนและถ่าน
- ธัญพืชเพื่อการผลิต
เอทานอล
- มูลสัตว์

ทะเลสาบ น�้ำบาดาล น�้ำฝน และน�้ำผิว - น�้ ำ จื ด เพื่ อ การบริ โ ภค
ดินที่ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรม และ การชะล้าง การท�ำความ
เกษตรกรรม
เย็นในกระบวนการ ทาง
อุ ต สาหกรรม การผลิ ต
ไฟฟ้ า หรื อ รู ป แบบการ
คมนาคม

ยีน หรือลักษณะทางพันธุกรรมที่ใช้
เพาะพันธุ์สัตว์ ปรับปรุงพันธุ์พืชและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

- ยีนที่ใช้เพิ่มความ
ต้านทานของพืช

ชีวเคมี สารสกัด
จากธรรมชาติ
และเภสัชกรรม		

ยา ยาฆ่าเชื้อ สารเติมแต่งอาหารและ
ชีววัตถุที่ได้จากระบบนิเวศ เพื่อใช้ใน
การค้าหรือครัวเรือน

- ดอกอิชเิ นเซีย (สมุนไพร
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) โสม
กระเทียม
- แพคลิแทกเซล ที่ใช้ทำ�
ยารักษาโรคมะเร็ง
- สารสกั ด จากต้ น ไม้ ที่
ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ระบบนิ เ วศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
อากาศ โดยการปล่อยสารเคมีออกสู่
ชั้นบรรยากาศ (ถือเป็นแหล่งก�ำเนิด)
หรื อ โดยการสกั ด สารเคมี จ ากชั้ น
บรรยากาศ (ถือเป็นตัวดูดซับ)

- ทะเลสาบท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัว
ดูดซับก�ำมะถันที่ถูกปล่อย
จากอุตสาหกรรม
- การเผาพืชหญ้าจะปลด
ปล่อยฝุ่นผง โอโซนระดับ
พื้ น ดิ น และสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยง่าย

ระดับโลก

ระบบนิ เ วศมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาพภู มิ
อากาศโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือละอองลอยออกสู่ชั้นบรรยากาศ
หรื อ โดยการดู ด ซั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจก
หรือละอองลอยจากชั้นบรรยากาศ

- ป่าไม้ช่วยดักจับหรือกัก
เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ปศุ สั ต ว์ แ ละนาข้ า ว
ปล่อยก๊าซมีเทน

ระดับภูมิภาค
และท้องถิ่น

ระบบนิเวศมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิ
ปริมาณน�ำ้ ฝนและปัจจัยทาง
ภูมิอากาศอื่นๆ

- ป่าไม้ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณฝน

บริการด้านการควบคุม
การควบคุมคุณภาพ
อากาศ

การควบคุ ม สภาพ
ภูมิอากาศ

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ
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การควบคุม
สมดุลน�ำ	
้
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ระบบนิเวศมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาและ
ปริมาณของกระแสน�ำ้ หลาก ตลอดจน
อุทกภัย และการเติมน�ำ้ เพิม่ ในชัน้ หิน/
ดินอุ้มน�้ำ โดยเฉพาะในด้านศักยภาพ
การเก็บกักน�้ำของระบบนิเวศ หรือ
ภูมิประเทศ

- คุณสมบัติการซึมน�้ำ
ของดินจะเอื้ออ�ำนวย
ต่อกระบวนการเติมน�ำ้
- ที่ลุ่มน�้ำท่วมถึงและพื้นที่
ชุม่ น�ำ้ จะกักเก็บน�ำ้ ไว้ซงึ่ จะ
บรรเทาการเกิดอุทกภัยใน
ช่วงที่มีน�้ำท่าสูงสุด และ
ช่วยลดความจ�ำเป็นในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมที่ใช้ควบคุม
อุทกภัย

การควบคุมการ
พังทลายของดิน		

การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น มี บ ทบาทช่ ว ย - พืช เช่น หญ้าและต้นไม้
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ช่วยป้องกันดินถูกกัดเซาะ
เนื่องจากกระแสลมและ
ฝน อีกทั้งช่วยป้องกันการ
ทั บ ถมของดิ น ตะกอน
บริเวณทางน�้ำ
- ป่าไม้ตรงที่ลาดเชิงเขา
ช่วยยึดเกาะดิน และช่วย
ป้องกันดินถล่ม

การกรองน�้ำและ
การบ�ำบัดของเสีย

ระบบนิเวศมีบทบาทในการกรองและ
การย่อยสลายขยะอินทรียแ์ ละมลพิษใน
น�ำ้ อีกทัง้ มีบทบาทในกระบวนการย่อย
ดูดซึม และขับสารพิษด้วยดินพื้นผิว
และชั้นล่าง

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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- พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ช่ ว ยก� ำ จั ด
มลพิ ษ จากน�้ ำ ด้ ว ยการ
ช่ว ยดักจับโลหะและอิน
ทรียสาร
- จุลินทรีย์ในดิน
ย่อยสลายและลดอันตราย
ของขยะอินทรีย์

การควบคุมโรค		

ระบบนิเวศมีอทิ ธิพลต่ออัตราการเกิดและ - ป่าไม้ที่สมบูรณ์บางแห่ง
ปริมาณทีม่ ากขึน้ ของเชือ้ ก่อโรคในมนุษย์ ช่วยลดการเกิดน�้ำขัง
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
จึงช่วยลดการระบาดของ
โรคมาลาเรีย

การควบคุม
แมลงศัตรูพืช

ระบบนิเวศมีอิทธิพลต่อการแพร่
กระจายของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรค
ที่เกิดในพืชและปศุสัตว์

การถ่าย
ละอองเรณู

ระบบนิเวศมีบทบาทในการถ่ายเกสร - ฝูงผึ้งจากป่าไม้ในแถบ
ตัวผู้ไปสู่เกสรตัวเมีย
ใกล้เคียงช่วยถ่ายละออง
เรณูของพืชผล

การควบคุม
ภัยธรรมชาติ		

ระบบนิ เ วศมี ค วามสามารถในการ
บรรเทาความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากภั ย
ธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคน และ
ช่ว ยควบคุมความถี่แ ละความรุนแรง
ของไฟป่า

- ผู้ล่าจากป่าไม้ในแถบ
ใกล้เคียง เช่น ค้างคาว
คางคก และงูช่วยก�ำจัด
แมลงศัตรูพืช

- ป่ า โกงกางและแนว
ปะการัง ช่วยป้องกันพืน้ ที่
แนวชายฝั่งจากน�้ำทะเล
ยกสูง
- กระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพช่วยลด
ปริ ม าณเชื้ อ ไฟที่ เ ป็ น ต้ น
เหตุของไฟป่า

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริการด้านวัฒนธรรม
นันทนาการ
และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

คุณธรรม
จริยธรรม
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คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ความพึงพอใจในการพักผ่อนหย่อนใจ - การปีนเขา/เดินป่า
ที่ได้รับจากระบบนิเวศธรรมชาติ หรือ การตัง้ แค้มป์ และการดูนก
ระบบนิเวศที่มนุษย์พัฒนาขึ้น
- การส่องสัตว์ป่า

คุณค่าทางจิตใจ ศาสนา ความงดงาม
แก่นแท้ การคงอยู่ หรือคุณค่าอื่นๆ
ที่มนุษย์ได้จากระบบนิเวศ ภูมิประเทศ
และเผ่าพันธุ์

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

- การเติ ม เต็ ม ทางจิ ต
วิญญาณที่เกิดจากพื้นดิน
และแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์
- ความเชื่อในการอนุรักษ์
เผ่าพันธุ์พืชและสัตว์ โดย
ไม่คำ� นึงถึงประโยชน์ทมี่ ตี อ่
มนุษย์ หรือมีทศั นคติในการ
“อนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการธ�ำรง
อยู่ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ”

บริการด้านการสนับสนุน
วัฏจักรสารอาหาร

ระบบนิเวศมีบทบาทในการไหลและ - การย่อยสลายอินทรียสาร
หมุนเวียนสารอาหาร (เช่น ไนโตรเจน ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์
ก�ำมะถัน ฟอสฟอรัส และคาร์บอน) แก่ดิน
ผ่านกระบวนการย่อยสลายและ/หรือ
การดูดซึมตามธรรมชาติ

การผลิตขั้นปฐมภูมิ

การก่อตัวของชีววัตถุโดยการสังเคราะห์ - สาหร่ายช่วยเปลี่ยนแสง
แสงและการย่ อ ย/ดู ด ซึ ม สารอาหาร อาทิตย์และสารอาหารให้
ของพืช
เป็นชีวมวลและก่อให้เกิด
รากฐานของห่วงโซ่อาหาร
ของระบบนิเวศแหล่งน�ำ้

วัฏจักรน�้ำ

การไหลเวียนของน�้ำในระบบนิเวศผ่าน - การถ่ายเทน�้ำจากดินสู่
รูปแบบของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ พืช จากพืชสู่อากาศ และ
จากอากาศสู่ฝน

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริ ก ารของระบบนิ เ วศหนึ่ ง ๆ อาจเป็ น ประโยชน์ ใ น
หลายด้าน เช่น พืน
้ ทีป
่ า่ ไม้แห่งหนึง่ อาจเป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้
ใช้ ส อยและเชื้ อ เพลิ ง ส� ำ หรั บ คนในท้ อ งถิ่ น ในขณะเดี ย วกั น
ช่วยป้องกันดินถล่ม ช่วยเก็บและดักตะกอนให้นำ�้ ใส รวมถึงเป็น
ทีพ
่ ก
ั ผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในเมืองหรือพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง อีกทัง้
ช่วยดึงและเก็บกักปริมาณคาร์บอน ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน
หรือการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเป็นแหล่งก�ำเนิดและ
ที่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีประโยชน์ทางเภสัชกรรมต่อ
ประชากรโลก

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าบริการของระบบนิเวศนั้นท�ำหน้าที่นานับประการ ทั้งเป็นวัตถุดิบ
ช่วยเกื้อหนุน ส่งเสริม และมีอิทธิพลต่อสภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ
การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment: MA)
ทีไ่ ด้มกี ารติดตามประเมินสภาวะและแนวโน้มของระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ ได้แบ่ง
บริการของระบบนิเวศออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือ การให้บริการวัตถุดิบใน
การผลิต เช่น น�ำ้ อาหาร ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาตุ พืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ เป็นต้น
บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ การควบคุม
ปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
การป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ การป้องกันน�ำ้ ท่วม และการป้องกันการกัดเซาะของดิน เป็นต้น
16
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Cultural
services

Supporting
services

Non-material benefits
such as recreational,
aesthetic & spiritual
benefits

Fundamental processes
such as nutrient cycling
& photosynthesis that
support the other three
categories.

Provisioning
services

Regulating
services

Products or good
such as water,
fish & timber

Ecosystem functions
such as flood control &
climate regulation
ภาพที่ 1 : ประเภทบริการของระบบนิเวศ

บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ทางนามธรรมทีด่ ำ� รงคุณค่าทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความงดงาม
ของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น
บริการด้านการเกื้อหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการทางธรรมชาติที่สนับสนุน
การด�ำรงอยู่ของบริการอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การท�ำให้เกิดวัฏจักร
ของอาหาร การเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์วัยอ่อน เป็นต้น
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ดังนั้น ภาคธุรกิจควรวิเคราะห์ว่าธุรกิจจะได้รับความเสี่ยงและโอกาสจากบริการของระบบนิเวศ ใน 5 ประเด็น
ส�ำคัญ คือ 1) การด�ำเนินธุรกิจ 2) กฎระเบียบและกฎหมาย 3) ภาพลักษณ์ 4) การตลาดและสินค้า และ 5) การเงิน
กรอบแนวทางในการวิเคราะห์แต่ละด้านแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากบริการของระบบนิเวศ
ประเด็นพิจารณา (Type)

การด�ำเนินธุรกิจ
(Operational)

กฎระเบียบและกฎหมาย
(Regulatory and legal)

ภาพลักษณ์
(Reputational)

การตลาดและสินค้า
(Market and product)

การเงิน
(Financing)
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ความเสี่ยง (Risk)

โอกาส (Opportunity)

การวิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
จากการเปลี่ ย นแปลงของระบบนิ เ วศ ซึ่ ง สามารถ
ประเมินค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ต้นทุนของราคา
น�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากภาวะขาดแคลนน�ำ้ หรือคุณภาพน�ำ้
แย่ลง ธุรกิจท่องเที่ยวหยุดชะงักเนื่องจากภาวะน�้ำท่วม
เป็นต้น

ค้นหาโอกาสในการลดต้นทุน หรือเพิ่มรายได้จาก
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร
เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ การสร้างแหล่ง
เก็บกักน�้ำดิบของตนเองและการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
ในแหล่งน�ำ้ เพือ่ ลดขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต เป็นต้น

การประเมิ น มู ล ค่ า ของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ต้ อ งจ่ า ยเป็ น ค่ า ชดเชยในการ
เปรียบเทียบปรับตามกฎระเบียบและกฎหมาย

มูลค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับปรุงนโยบายและ
ระเบียบขององค์กรในการบริหารจัดการระบบนิเวศ ซึง่
จะช่วยสร้างแรงจูงใจส�ำหรับภาคธุรกิจในการปกป้อง
หรือฟื้นฟูระบบนิเวศ

การประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง
ขององค์กรจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เช่น
ธนาคารแห่งหนึ่งถูกประท้วงเนื่องจากอนุมัติเงินทุน
ให้กับโครงการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการรักษาระบบนิเวศ
เช่น การประกาศตัวเป็นองค์กรทีม่ กี ารจัดซือ้ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ท� ำ ให้ ท ราบว่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารใดมี ก ารพึ่ ง พิ ง และ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศระดับใด ส่งผลให้ผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้าที่พึ่งพิงและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
น้อยกว่า

โอกาสและแหล่งรายได้ใหม่ๆ ในตลาดทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ จะส่งเสริมให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินความคุ้มทุนด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาส�ำคัญๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้บริษัท
ขอกูเ้ งินเพือ่ การลงทุนเนือ่ งจากด�ำเนินการตามนโยบาย
การปกป้องระบบนิเวศของธนาคาร

องค์กรได้รบั ข้อเสนอหรือเงือ่ นไขการกูเ้ งินทีด่ ี หรือได้รบั
การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบมีต่อการบริการของ
ระบบนิเวศ

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ความหมายของ

ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม

กับบริการของระบบนิเวศ

ผลกระทบภายนอกด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Externalities) หมายถึง ผลกระทบทัง้ ด้านบวก
และด้านลบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ บริการของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ได้เป็นผู้กระท�ำ
ตัวอย่าง การลงทุนของเจ้าของที่ดินรายหนึ่งที่อยู่ต้นน�้ำในการพัฒนาแหล่งน�้ำส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่
ปลายน�้ำลงมา เช่น กรณีการกักเก็บน�ำ้ ในพื้นที่ต้นน�ำ้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลด้านลบกับสภาวะแวดล้อม
คือ ท�ำให้ระบบนิเวศทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์และพืชบกหายไปถูกทดแทนด้วยระบบนิเวศน�ำ้ สิง่ มีชวี ติ และผูท้ อี่ าศัย
อยูป่ ลายน�ำ้ ต้องปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากเดิม หากในฤดูแล้งอาจเกิดภาวะการแย่งน�้ำระหว่างการผลิตไฟฟ้าและ
การอุปโภคบริโภค แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกในการเพิ่มแหล่งอาศัย
ของพันธุ์ปลาในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำ ชุมชนมีโอกาสประกอบอาชีพประมงได้มากขี้น อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการ
ป้องกันน�้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางลบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ และประชาชนที่เกิดจากการเก็บกักน�้ำ ไม่ได้เป็น
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อองค์กรโดยตรง แต่เกิดขึน้ กับผูอ้ นื่ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ ยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
องค์กร องค์กรส่วนใหญ่จงึ มักไม่นำ� ประเด็นเหล่านี้ มาประเมินการประกอบธุรกิจขององค์กร แต่ในการประเมิน
ระบบนิเวศของภาคธุรกิจจะน�ำผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาพิจารณาด้วย ดังนั้น การน�ำ
ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
การตลาด (Market Environmental Externalities) เช่น การจับปลา และผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่มี
การตลาด (Non-market Environmental Externalities) เช่น การป้องกันน�้ ำท่วม มาร่วมพิจารณาอยู่ใน
การประเมินมูลค่าระบบนิเวศขององค์กร จึงท�ำให้เห็นถึงภาพรวมของผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรได้
อย่างครบถ้วน ซึ่งน�ำไปสู่การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผลกระทบภายนอกด้าน
สิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ (Other Environmental Externalities: OEEs) ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการของ
ระบบนิเวศ แต่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การด�ำเนินการเพือ่ ลดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

ทัง้ ในรูปของส่วนประกอบคาร์บอน (COx) ไนโตรเจน (NOx) หรือซัลเฟอร์ (SOx) ก็สามารถน�ำมารวมอยูใ่ นการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศได้เช่นกัน ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการของระบบนิเวศกับผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อองค์กรผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�ำ้ แสดงในแผนภาพที่ 2

การบริการของระบบนิเวศ
การบริการของระบบนิเวศที่มีการตลาด
ผลกระทบที่อยู่ใน
ขอบเขตความ
รับผิดชอบขององค์กร

ผลกระทบด้านบวกและลบ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เช่น ป่าไม้ และน้ำ�

ผลกระทบที่อยู่นอก
ขอบเขตความ
รับผิดชอบขององค์กร

บริการของระบบนิเวศ
ที่ไม่มีการตลาด

ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม อื่นๆ
ที่ไม่มีการตลาด

ผลกระทบด้านบวกและลบ
ที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ เช่น
การจับปลา

การป้องกันน้ำ�ท่วม
ของพื้นที่ชุ่มน้ำ�
สุนทรียภาพ
ความสุขทางจิตใจ

การปล่อย CO2
การปล่อย NOX

ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการของระบบนิเวศและผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรที่พึ่งพิงหรือมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริการของระบบนิเวศ เช่น ภาคธุรกิจที่พึ่งพิงความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กร
ที่มีรอยเท้านิเวศขนาดใหญ่หรือมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสูง (large footprint)
องค์กรที่ด�ำเนินงานธุรกิจในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green business) เนื่องจากองค์กรเหล่านี้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยง และ/หรือได้รับโอกาสจากบริการของระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม องค์กร
อื่นๆ ที่ไม่ได้พึ่งพิงหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อบริการของระบบนิเวศ ก็สามารถประยุกต์ใช้การ
ประเมินคุณค่าระบบนิเวศได้เช่นกัน เช่น องค์กรที่ให้บริการด้านการเงินจ�ำเป็นต้องประเมินผลก
ระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการประกอบกิจการที่รับบริการด้านการเงิน ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ เพือ่ พิจารณาการให้ทนุ หรือเงินกูก้ บั องค์กรทีม่ คี วามเสีย่ งและ
โอกาสจากบริการของระบบนิเวศ ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นระดับการพึ่งพิงและการส่งผลกระทบ
ต่อบริการของระบบนิเวศของการประกอบการธุรกิจในแต่ละประเภท ซึง่ แสดงให้เห็นว่าทุกประเภท
ของธุรกิจล้วนต้องพึ่งพิงและส่งผลกระทบต่อการบริการของระบบนิเวศในระดับที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 : ระดับการพึ่งพิงและการส่งผลกระทบของภาคธุรกิจต่อบริการของระบบนิเวศ
บริการของ
ระบบนิเวศ

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ที่พึ่งพิง
ที่มีรอยเท้านิเวศ
ความหลากหลาย
ขนาดใหญ่
ทางชีวภาพ

อุตสาหกรรม
การผลิต
และแปรรูป

บริการการเงิน
ธุรกิจสีเขียว
เกษตรกรรมและ บริการอื่นๆ และ
การท่องเที่ยว พ่อค้าคนกลาง
เชิงนิเวศ

พึ่งพิง ผลกระทบ พึ่งพิง ผลกระทบ พึ่งพิง ผลกระทบ พึ่งพิง ผลกระทบ พึ่งพิง ผลกระทบ

บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต
อาหาร

		

ไม้ซงุ /เส้นใยจากไม้

น�้ำจืด
แหล่งพันธุกรรม
บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ
การควบคุม
ภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ
การควบคุม
สมดุลน�้ำและ
การกรองน�้ำ	
การถ่าย
ละอองเรณู
การควบคุมภัย
ธรรมชาติ
บริการด้านวัฒนธรรม
นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
ความงดงาม/
คุณค่าที่ไม่ได้เกิด
จากการใช้
คุณค่าทาง
จิตวิญญาณ

-

-

มีการพึ่งพิงหรือส่งผลกระทบปานกลาง-มาก
- ไม่มีการพึ่งพิงหรือส่งผลกระทบ
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ประโยชน์ของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
ถ้าเรามองและเข้าใจแล้วว่า สิ่งแวดล้อมเป็น “สินทรัพย์” ที่ทุกธุรกิจต้องพึ่งพิง การดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะเป็น “การลงทุน” ที่จ�ำเป็น และไม่ใช่ “ค่าใช้จ่าย” ที่จ่ายไปแล้ว
ไม่ได้อะไรกลับคืน เพราะการด�ำเนินงานของทุกธุรกิจจ�ำเป็นต้องพึง่ พิงและมีผลกระทบต่อบริการ
ของระบบนิเวศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การเข้าใจถึงผลกระทบและความต้องการพึ่งพิงระบบนิเวศ
จึงเป็นกุญแจส�ำคัญยิ่งส�ำหรับความยั่งยืนของทุกธุรกิจ
ประโยชน์ของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศของภาคธุรกิจ คือ ท�ำความชัดเจนให้ผปู้ ระกอบการ
เห็นถึงมูลค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงสามารถเปรียบเทียบผลได้
ผลเสียระหว่างมูลค่าเหล่านี้ แม้ว่าบางครั้งจะไม่สามารถประเมินผลกระทบหรือโอกาสที่เกิดขึ้น
เป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้ ผลการประเมินคุณค่าระบบนิเวศก็เพียงพอส�ำหรับองค์กรที่จะ
ตอบค�ำถามและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์ที่องค์ธุรกิจ
ได้รับจากการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ แสดงในภาพที่ 3
กิจกรรมทางธุรกิจ
ด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
ด้านชื่อเสียง
ด้านการตลาดและสินค้า
ด้านการเงิน

ความเสี่ยงและ
โอกาสทางธุรกิจ
ในเชิงระบบนิเวศ

ช่วยให้การตัดสินใจดียิ่งขึ้น
(คุณค่าในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม)

บอกถึงกรอบความคิดพฤติกรรมและการปฏิบัติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรักษาและเพิ่มรายได้
การลดต้นทุนและภาษี
การเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์

ประโยชน์ของการ
ประเมินระบบนิเวศ
ภายในองค์กร :
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลงานและผลประกอบการ

ลูกจ้าง/พนักงาน

การประเมินความรับผิดชอบ
และการชดเชย
การประเมินมูลค่าบริษัท
รายงานผลการดำ�เนินงาน
ประโยชน์ทางสังคม
ที่เหมาะสม
ภายนอกองค์กร :
การปฏิบัติตาม และการบอก
ถึงความต้องการข้อเรียกร้อง
และการปฏิบัติจากภายนอก

ภาพที่ 3 : ประโยชน์ทางธุรกิจจากการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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1

ช่วยให้การตัดสินใจเรื่องการใช้ทรัพยากรและเพิ่ม
รายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขื้น ช่วยจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนช่วยสร้างความไว้วางใจและความมัน่ ใจให้กบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลและควบคุม

2

3

ช่วยรักษาและสร้างภาพลักษณ์และชือ่ เสียงขององค์กร
ส่งผลดีต่อการรักษาและพัฒนาเพิ่มพูนรายได้ในอนาคต
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยในการก�ำหนดราคาของสินค้าและ
บริการทีเ่ หมาะสมและสะท้อนถึงคุณค่าบริการของระบบ
นิเวศ และ/หรือลดผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

4
5
24

ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด พฤติกรรมและหลักปฏิบตั ิ
ขององค์กร การประเมินฯ จะช่วยสร้างความตระหนัก
และเพิ่มความเข้าใจถึงการพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนั ก งานบริ ษั ท ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้
องค์กรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองต้นทุน
และก�ำหนดราคา

ลดต้นทุนเพราะได้รบั บริการของระบบนิเวศทีด่ ี ระบบ
การผลิตทีล่ ดการพึง่ พิงและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ช่วยประหยัดต้นทุนในการดูแลรักษาและฟื้นฟู ระบบ
นิเวศ และสามารถระบุวิธีการลดมลพิษ รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและมีรายได้
เสริมในด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การซือ้ ขายคาร์บอนเครดิต
เป็นต้น

เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ เมื่อเห็นถึงคุณค่าของระบบนิเวศ
แล้ว จะเข้าใจและเห็นมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ทาง
ธรรมชาติ และเห็นถึงช่องทางทางธุรกิจและเห็นมูลค่า
ของต้นทุนทางธรรมชาติที่ครอบครองอยู่ นอกจากนี้ยัง
ได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มมูลค่าหากสามารถรักษามูลค่า
สินทรัพย์ทางธรรมชาตินั้นๆ ไว้
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ประเมินความรับผิดชอบและการชดเชย ท�ำให้ทราบถึง
มู ล ค่ า ความเสี ย หายต่ อ ระบบนิ เ วศจากการพั ฒ นา
โครงการ น�ำไปสู่การปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อลด
ความเสียหายให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และส�ำหรับอุตสาหกรรม
บางประเภท เช่น บริษัทให้บริการสาธารณูปโภคด้านน�้ำ
ไฟฟ้า และน�้ำมัน สังคมมักคาดหวังถึงการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมาก การประเมินคุณค่า
ระบบนิ เ วศจะช่ ว ยแสดงข้ อ มู ล ของการรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าชดเชย และท�ำให้ภาคธุรกิจวิเคราะห์ตน้ ทุนและบริการ
ของระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7
8

ประเมินมูลค่าบริษทั สามารถใช้ในการประเมินมูลค่า
องค์กรและมูลค่าหุน้ ขององค์กรตามหลักเศรษฐศาสตร์
เพื่อสะท้อนต้นทุนจริงที่ครอบคลุมการบริการของ
ระบบนิเวศได้อย่างครบถ้วน

ช่ ว ยในการรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน ช่ ว ยให้ ก าร
จัดเตรียมชุดข้อมูลในเรื่องต้นทุนและก�ำไรของระบบ
นิเวศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยในการวัดผล
การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้
เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของผลกระทบภายนอก และใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

9

เลือกวิธกี ารตอบแทนสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้
กระบวนการตั ด สิ น ใจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากขึ้น และยังสามารถช่วยในการคัดเลือกวิธีการ
ที่ตอบแทนหรือให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม
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วิธีการประเมินคุณค่าระบบนิเวศในการบริหารธุรกิจ

การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจะเป็นเสมือนเลนส์ทสี่ ามารถท�ำให้มองเห็น
ประเด็นทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการเงิน ซึง่ แสดงคุณค่าระบบ
นิเวศในเชิงปริมาณท�ำให้สามารถเปรียบเทียบผลได้ผลเสียที่มีความซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาคธุรกิจสามารถท�ำการประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศได้ 4 แนวทาง คือ 1) วิเคราะห์การได้มาและเสียไป 2) ประเมินมูลค่า
โดยรวม 3) วิเคราะห์การแบ่งสรรปันส่วน และ 4) วิเคราะห์การเงินและการ
ชดเชยทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ตัวอย่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศของภาคธุรกิจแสดงใน
ตารางที่ 4

1) วิเคราะห์การได้มาและเสียไปทีค่ มุ้ ทุน (Trade-off analysis) เป็นการน�ำการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศมาใช้เปรียบเทียบรายจ่ายในการลงทุนและมูลค่าต้นทุนกับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศ เพื่อการประเมินและพิจารณาทางเลือก
การตั้งราคาสินค้า และอื่นๆ
2) ประเมินมูลค่าโดยรวม (Total valuation) เป็นการประเมินคุณค่าในทุกๆ ด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เพื่อให้ได้ค่าแห่งมูลค่าโดยรวมที่ระบบนิเวศเกื้อกูลแก่ธุรกิจและสังคม
ด้วยการประเมินรูปแบบต่างๆ ของบริการระบบนิเวศ แล้วแปลงให้เป็นมูลค่ารวมของเงิน ซึ่งจะ
มีประโยชน์ต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น การประเมินมูลค่าโดยรวมที่แท้จริงของการถือ
ครองที่ดินแปลงหนื่งๆ เป็นต้น
3) วิเคราะห์การแบ่งสรรปันส่วน (Distributional analysis) เป็นการน�ำการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศมาใช้ในการจ�ำแนกผู้ได้และผู้เสียประโยชน์ และสัดส่วนของการได้และการเสีย
ดังกล่าว ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการออกแบบและก�ำหนดกิจกรรมเฉพาะขององค์กร หรือน�ำไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ทีส่ ามารถระบุ
ขอบเขตทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้องพึง่ พิงและส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศ
4) วิเคราะห์การเงินและการชดเชยทีย่ งั่ ยืน (Sustainable financing and compensation
analysis) เป็นการน�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศมาใช้ในการจ�ำแนกแหล่งที่มาของรายได้
ของผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของบริการของระบบนิเวศ หรือเพื่อก�ำหนดเงินชดเชย
ที่เสนอให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย และเป็นข้อมูลเพื่อก�ำหนดวิธีการพัฒนาความเป็นอยู่หรือ
เพิ่มรายได้เพื่อชดเชยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตารางที่ 4 : ตัวอย่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศภาคธุรกิจ

AKzoNobel ผลิตภัณฑ์เคมี ทั่วโลก/
[AkzoNobel
บริษัทแม่ตั้งอยู่
Pulp &
ในยุโรป
Paper
Chemicals
(Eka
Chemicals)]

เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยทางสังคม
ของการปลดปล่อยสารเคมี
3 ชนิด ทีใ่ ช้ในการผลิตกระดาษ
ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ผลที่ได้รับ
ถู ก น� ำ มาประเมิ น ผลกระทบ
ภายนอกจากก๊าซเรือนกระจก,
SO 2, NOx, VOC, ฝุ ่ น และ
แอมโมเนียที่ปล่อยออกมาจาก
กระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ก าร
ขนส่ ง จากแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ไปยั ง
โรงงานผลิตกระดาษ

การเพิม่ รายได้อย่างยัง่ ยืน
ด้วยการประเมินผลการ
ก�ำกับดูแลการใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ท�ำให้
สามารถก�ำหนดรอบระยะ
เวลาในการจัดหาวัตถุดิบ
และช่วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางด้าน
ชื่อเสียงและโอกาส เพื่อให้
บริษัทสามารถรักษาและ
เพิ่มฐานลูกค้าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของบริษทั
ในการท�ำธุรกิจระยะยาว

EDP
[Energias
de Portugal]

ประเมินค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์ที่องค์กรและสังคม
ได้รับจากการดูแลรักษาระดับ
น�้ำในล�ำคลองและอ่างเก็บน�ำ้
หลายแห่ง เพื่อผลิตไฟฟ้า
พลังน�้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน�้ำที่มี
เนื้อที่ 7,200 เฮกเตอร์ และได้
ประเมินการบริการของระบบ
นิ เ วศในแง่ ข องการใช้ เ พื่ อ
นันทนาการ การป้องกัน
ดินพังทลายและการใช้น�้ำ
(ส�ำหรับการบริโภค ชลประทาน
และอื่นๆ)

การพัฒนาและการเพิ่ม
รายได้อย่างยั่งยืน สามารถ
เพิม่ ลูกค้าและคิดค่าบริการที่
เหมาะสมส� ำ หรั บ การใช้
พลังงานโดยใช้การตลาดใน
การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของการให้
บริการของระบบนิเวศที่ได้
จัดสร้างขึ้นผ่านระบบเครือ
ข่ า ยน�้ ำ ที่ บ ริ ษั ท บริ ห าร
จัดการอยู่
การประเมินความรับผิด
ชอบและการชดเชย เป็ น
ประโยชน์ต่อการเจรจาใน
อนาคตที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน
ภายใต้กฎหมายของสหภาพ
ยุโรปแนวปฏิบัติเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

โปรตุเกส
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Eni
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น�้ำมันและก๊าซ

อิตาลี

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ประเมินผลกระทบต่อการ
บริการของระบบนิเวศที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�ำ้ มันที่มีอยู่
และการพัฒนาธุรกิจขึ้นใหม่ใน
พื้นที่เปราะบางใกล้อุทยาน
แห่งชาติ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
สามารถใช้ใบอนุญาต
ประกอบธุ ร กิ จ และจ� ำ แนก
ศักยภาพใหม่ของรายได้ที่
เกิดขึ้นจากการกักเก็บ
คาร์บอนและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถ
หลีกเลีย่ งค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความล่าช้าของโครงการ
ด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์
ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

Eskom
[Eskom
Holdings
Limited]

GHD / SA
Water
[GHD
and South
Australia
Water
Corporation]

Hitachi
Chemical
[Hitachi
Chemical
Co. Ltd]

พลังงาน

แอฟริกาใต้

ประเมินผลการให้บริการ
ด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว (โดยเฉพาะการ
ดูนก) ในพื้นที่กักเก็บน�ำ้ ซึ่ง
เป็นพื้นที่สงวน

การเพิม่ รายได้อย่างยัง่ ยืน
สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้
ท้องถิน่ จากการจัดการพืน้ ที่
สงวน
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
พื้นที่สงวนที่มีขนาดใหญ่

น�้ำ	

ออสเตรเลีย

ประเมินมูลค่าการบริการของ
ระบบนิ เ วศจากการจั ด การ
พืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ โดยใช้ตวั เลือก
หลายตัวเลือก รวมไปถึงคุณค่า
ของความสวยงามและ
นันทนาการ, การลดการ
กัดเซาะ, การกักเก็บคาร์บอน
ไดออกไซด์, และน�ำ้ สะอาด

การประหยัดค่าใช้จ่าย
ช่วยลดภาระงานในการดูแล
คุณภาพก่อนจ่ายน�้ำให้แก่
ลูกค้า
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลประโยชน์ทางสังคม
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
และกระตุน้ ให้เห็นคุณค่าของ
น�้ำมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

ญี่ปุ่น

ประเมินค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการ
คัดเลือกกระบวนการผลิต
แผ่นทองแดงหุ้มลามิเนตที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ประหยัดค่าใช้จ่าย
หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายใน
อนาคตในการจัดการ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และท�ำให้บริษัทเน้นความ
ส�ำคัญในเรื่องการจัดการ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การผลิต
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Holcim
[Aggregate
Industries
UK,
(a Subsidiary of
Holcim)]

เหมืองแร่

Lafarge
[Lafarge
North
America
Inc.(LNA)]

เหมืองแร่

สหราชอาณาจักร ใช้การประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศช่วยในการวางแผนฟื้นฟู
การขยายหลุมกลบและหลุม
ทราย เพื่อใช้ประกอบการขอ
ต่อใบอนุญาตประกอบการใน
สหราชอาณาจักร การศึกษานี้
ท�ำการพิจารณามูลค่าบริการ
ของระบบนิเวศ ซึ่งรวมถึง
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
การป้องกันน�ำ้ ท่วม นันทนาการ
การกักเก็บคาร์บอน รวมถึง
การฟื้นฟูที่ดินเพื่อการเกษตร
และการจัดสร้างแหล่งน�้ำ	

สหรัฐอเมริกา

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ใช้การประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศในการวางแผนจัดการ
ที่ดินเพื่อปรับปรุงเหมืองใน
เพรสก์ไอล์ มลรัฐมิชิแกน
บริการที่ได้รับการประเมิน
รวมถึงการป้องกันกัดเซาะ
พังทลาย, การปรับปรุง
คุณภาพน�ำ้ นันทนาการและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

รายได้ที่ยั่งยืน ช่วยให้
สามารถวางแผนงานที่ตอบ
สนองความต้องการของ
ประเทศและช่วยอนุรกั ษ์ความ
หลายหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนยกระดับความ
สัมพันธ์กับหน่วยงานและ
ชุมชนและช่วยพัฒนา
แผนแบบองค์รวมส�ำหรับ
โครงการใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลประโยชน์ทางสังคม
ส่งเสริม การยอมรับและลดข้อ
ขัดแย้งของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ต่อการชดเชยค่าเสียหาย
จากการฟื้นฟูสภาพเหมือง
การประหยัดค่าใช้จ่าย
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลประโยชน์ทางสังคม
แจ้งให้ทราบถึงวิธกี ารจัดการ
ที่ ดี ที่ สุ ด ในการฟื ้ น ฟู ส ภาพ
เหมืองแร่

Mondi

กระดาษ

แอฟริกาใต้

ใช้การวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ และ
ความต้องการพึ่งพิงแหล่งน�ำ้
ระหว่างผู้ใช้น�้ำรายส�ำคัญๆ
ในพืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ ในแอฟริกาใต้
ผลของการประเมินสามารถ
ใช้เป็นฐานในการประเมิน
การใช้น�้ำและข้อจ�ำกัดของการ
ใช้นำ�้ รวมถึงวิเคราะห์โอกาสใน
การปลูกป่าและสร้างโรงเลื่อย
ของบริษัท

ใช้แหล่งทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ผลกระทบและโอกาสที่เกิด
ขึน้ ต่างๆ จากแหล่งทรัพยากร
ที่มีจ�ำกัด
รายได้ทยี่ งั่ ยืน การลดความ
เสี่ยงในภาวะขาดแคลนน�้ำ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลประโยชน์ทางสังคม
เกิดการประสานงานที่ดีใน
การวางแผนร่วมกับผู้ใช้
ทรัพยากร (เทศบาล, เกษตรกร
และอื่นๆ) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
น�ำไปสู่การปรับปรุงการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้นทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับท้องถิ่น

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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Rio Tinto

เหมืองแร่

Syngenta

เกษตรกรรม
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ใช้การประเมินค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ทางสังคมและ
ผลประโยชน์ของการอนุรักษ์
พื้นที่ป่า ซึ่งได้รวมการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของนโยบายระดับ
ปฏิบตั กิ าร ของบริษัทในส่วน
ของผลกระทบเชิงบวกของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการประเมินการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การอนุรักษ์ถิ่นอาศัย และ
การควบคุมทางอุทกวิทยา

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลประโยชน์ทางสังคมและ
การชดเชยความเสียหาย
ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรม
การอนุรักษ์พื้นที่ป่า
ความยั่งยืนทางธุรกิจ
นโยบายที่ส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพท�ำให้
เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ
เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ขององค์ ก ร
และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของ
ชุมชนท้องถิ่น
บัญชีคา่ ใช้จา่ ยมีความ
สมบูรณ์ บริษทั มีบญั ชีทโี่ ปร่งใส
และสมบูรณ์แบบมากขึ้น

สหรัฐอเมริกา ประเมินคุณค่าของการบริการ
ผสมเกสรผึ้งป่าของฟาร์ม
บลูเบอร์รี่ในมลรัฐมิชิแกน
สหรัฐอเมริกา และความคุ้มค่า
ของการให้พื้นที่ส�ำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยของผึ้งพื้นเมือง

รายได้ที่ยั่งยืน รักษา
ผลประโยชน์ทางเกษตรกรรม
ของเกษตรกรทีเ่ พาะปลูกใกล้
กับบริเวณที่ผึ้งพื้นเมือง
อาศัยอยู่

มาดากัสการ์
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US BCSD /
BPS
[US BCSD
– Houston
By–Product
Synergy]

การผลิต

สหรัฐอเมริกา ใช้ ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ า ระบบ
นิเวศ เพือ่ จับคูว่ สั ดุเหลือใช้จาก
บริ ษั ท หนึ่ ง กั บ ความต้ อ งการ
ของอีกบริษัท โดยการประเมิน
วัฏจักรของระบบนิเวศและ
ผลประโยชน์ เ ชิ ง ปริ ม าณทาง
กายภาพของระบบนิเวศ เช่น
ยางรถยนต์ ยางมะตอย และ
วัสดุอื่นๆ

รายได้ทยี่ งั่ ยืน เพิม่ คุณค่า
ของบริการของระบบนิเวศที่
ให้บริการแก่ลูกค้า และช่วย
น� ำ เสนอรายการที่ ส มบู ร ณ์
มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ท�ำแผนการบริหารธุรกิจของ
ผู้บริหาร

US BCSD /
CCP
[US BCSD –
Cook Composites and
Polymers]

การผลิต

สหรัฐอเมริกา ประเมินผลประโยชน์ทาง
การเงินและระบบนิเวศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นระบบ
จัดการน�้ำฝนกับพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ที่สร้างขึ้นของโรงงานในเมือง
ฮูสตัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
เพื่อรับมือต่อระบบการจัดการ
น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายได้ที่ยั่งยืน สามารถ
รักษาใบอนุญาตในการ
ด�ำเนินงานด้านสังคมและ
รักษาชื่อเสียงของตนให้
เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ประหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและบ�ำรุงรักษา
ระบบการจัดการน�ำ้ ท่วมที่
เกิดขึน้ และการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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Veolia
Environment

น�้ำ	

เยอรมัน

ใช้การประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศช่วยในการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญในการใช้น�้ำและทาง
เลือกส�ำหรับการจัดการที่ดิน
ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ด้วยการประเมินคุณค่าของ
นันทนาการและคุณค่าของ
ของที่ไม่ได้นำ� มาใช้ ตลอดจน
ผลิตผลจากเชื้อเพลิงชีวมวล
และผลผลิตจากพืช

ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จา่ ย
ในการบ�ำรุงรักษาและ
ลดภาษีการใช้น�้ำ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการเพิ่มรายได้
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบการ และรายได้
จากผู้เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่

Weyerhaeuser

ไม้ซุง

สหรัฐอเมริกา

ประเมินผลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของระบบนิเวศที่จัดท�ำขึ้น
ภายใต้สถานการณ์การจัดการ
ที่แตกต่างกันส�ำหรับที่ดิน
ป่าไม้ของบริษัท รวมถึง
การผสมผสานความแตกต่าง
ของสายพันธุพ์ ชื ทีใ่ ช้ในการผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลและการใช้
ที่ดินด้านอื่นๆ

การพัฒนาและการเพิ่ม
รายได้อย่างยั่งยืน รายได้
เพิ่มขึ้นจากการใช้ความได้
เปรียบทางการตลาดจาก
บริการของระบบนิเวศ

อุรุกวัย
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การทบทวนบริการ
ของระบบนิเวศที่มีต่อ ส่วนที่

ภาคธุรกิจ 2

(Ecosystem services review: ESR)

วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ได้
ทบทวนและทราบว่าการด�ำเนินธุรกิจ
มีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและ
บริการของระบบนิเวศอย่างไร
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การทบทวนบริการของระบบนิเวศทีม
่ ต
ี อ่ ภาคธุรกิจ
ได้รบ
ั การออกแบบขึน
้ เพือ่ เป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจ
สามารถระบุ หรือเห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรม
ในการประกอบธุรกิจกับผลกระทบหรือการพึ่งพิง
บริการของระบบนิเวศ เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจ
สามารถปรับแนวทางและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ต่างๆ ได้ การทบทวนบริการของระบบ
นิเวศที่มีต ่อภาคธุรกิจ มีประโยชน์ต ่อภาคธุรกิจ
หลายประการดังนี้ คือ

1. สามารถเล็งเห็นหรือท�ำนายความเสี่ยงและ
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการพึ่งพิงและส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ
2. ก�ำหนดขอบเขตความเสี่ยงและโอกาสจาก
ระบบนิเวศที่คาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
3. สามารถเข้าร่วมตลาดใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
รับมือกับความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศ เช่น การจ่ายเงิน
เพื่อแลกกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการพัฒนาระบบฉลากเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(Eco-labeling systems)
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ขององค์กร
และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสมบูรณ์มากขึ้น
5. ลดปัญหาความขัดแย้งทางด้านทรัพยากรของ
ภาคีที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วย
ก�ำหนดและตัดสินใจในทางเลือกของการได้มาและ
เสียไป (trade-offs) ได้ดีขึ้น
6. เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้น�ำในการ
แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของบริการของระบบนิเวศ
ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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“การทบทวนบริการของระบบ
นิเวศที่มีต่อภาคธุรกิจ ช่วยให้ภาคธุรกิจ
เข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ
ทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และช่วยให้บริษัทสามารถเตรียมตัว
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”
Mr. Steve Hunt
รองประธานอาวุโส
Asia-Pacific EKA CHEMICALS

“การทบทวนบริการ
ของระบบนิเวศ ช่วยให้องค์กรสามารถหา
โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจซึ่งเป็นตลาดที่กำ� ลังเติบโต
อยู่ในปัจจุบัน”
Mr. Madalena Albuquerque
ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
SYNGENTA

ขั้นตอนในการทบทวนบริการของระบบนิเวศ

การทบทวนบริการของระบบนิเวศ ประกอบด้วยการด�ำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 4
3. วิเคราะห์บริการ
ของระบบนิเวศ

1. ก�ำหนดขอบเขต
2. ล�ำดับความส�ำคัญ
ของบริการของ
ระบบนิเวศ

5. พัฒนากลยุทธ์
4. ประเมินความเสี่ยง
และโอกาสทางธุรกิจ

ภาพที่ 4 : ขั้นตอนการทบทวนบริการของระบบนิเวศที่มีต่อภาคธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1 ก�ำหนดขอบเขต

ในขั้นแรกองค์กรควรก�ำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ให้ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาการบริการของระบบ
นิเวศเกิดผลในเชิงปฏิบัติมากที่สุด ส�ำหรับธุรกิจที่มีเพียง 1 ผลิตภัณฑ์หลัก 1 บริการ หรือ 1 ตลาด ขอบเขตของการ
พิจารณาอาจครอบคลุมทั้งองค์กร แต่ส�ำหรับธุรกิจที่มีหลายผลิตภัณฑ์ หลายบริการ หรือหลายตลาด การก�ำหนด
ขอบเขตการพิจารณาทีเ่ ฉพาะเจาะจงจะส่งเสริมให้เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรมขึน้ และลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ลง
หากไม่สามารถก�ำหนดขอบเขตได้ กรุณาตอบค�ำถามต่อไปนีซ้ งึ่ จะช่วยก�ำหนดขอบเขตของการทบทวนการบริการ
ของระบบนิเวศได้ตรงกับภารกิจหลักขององค์กรมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
• รายใด
• ตลาดในพื้นที่ใด

องค์กร
• ส่วนใดขององค์กร
- หน่วยธุรกิจ
- สายการผลิต
- โครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ
- พื้นที่ตั้ง

ลูกค้า
• รายใด
• ตลาดในพื้นที่ใด

1. จะพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าในระดับใด
2. จะพิจารณาธุรกิจส่วนใด และที่ไหน
3. ขอบเขตที่เลือกจะตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือไม่

ภาพที่ 5: ค�ำถามที่ใช้ในการก�ำหนดขอบเขตการทบทวนบริการของระบบนิเวศ
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1. พิจารณาห่วงโซ่คุณค่า (Value chain1)
ในระดับใด ควรก�ำหนดว่าจะพิจารณาบริการของระบบ
นิเวศในห่วงโซ่คุณค่าระดับใด โดยเลือกห่วงโซ่คุณค่าใน
ระดั บ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบนิ เ วศอย่ า งเด่ น ชั ด
เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงและโอกาสทาง
ธุรกิจจากบริการของระบบนิเวศมากทีส่ ดุ โดยองค์กรอาจ
เลือกพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าในส่วนต้นน�้ำ ซึ่งเน้นที่ความ
สัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มบริการของระบบนิเวศในส่วน
ของกลุม่ ผูจ้ ดั ส่งวัสดุหรือวัตถุดบิ กับความเสีย่ งและโอกาส
ทางธุรกิจขององค์กร หรือเลือกพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าใน
ส่วนท้ายน�้ ำที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มของ
บริการของระบบนิเวศในส่วนของกลุม่ ลูกค้ากับความเสีย่ ง
และโอกาสทางธุรกิจขององค์กร
2. พิ จ ารณาธุ ร กิ จ ส่ ว นใด และที่ ไ หน ในการ
ทบทวนบริการของระบบนิเวศควรเลือกเฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งของธุรกิจเท่านั้น เช่น หน่วยทางธุรกิจเฉพาะหน่วย
ใดหน่วยหนึ่ง สายการผลิตสายใดสายหนึ่ง โรงงานใด
โรงงานหนึ่ง โครงการใดโครงการหนึ่ง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เช่น เหมืองแร่ ระบบท่อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ตั้งทางธุรกิจ โดยจ�ำกัดขอบเขตให้เฉพาะลงไปด้วยการ
เลือกตลาดในพื้นที่ภูมิศาสตร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ขอบเขตที่เลือกจะตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
องค์กรหรือไม่ ควรพิจารณาว่าขอบเขตทีเ่ ลือกสอดคล้อง
กับสถานการณ์และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขององค์กร
หรือไม่ โดยขอบเขตในการพิจารณาควรมีความส�ำคัญกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น เป็นตลาดที่เติบโตรวดเร็ว
ที่สุด เป็นสายการผลิตที่ก�ำลังจะเปิดใหม่ หรือเป็นหน่วย
ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 ล�ำดับความส�ำคัญของบริการของระบบนิเวศ
ในขัน้ ตอนนี้ องค์กรต้องเข้าใจก่อนว่ามีการพึง่ พิงหรือส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศของแต่ละบริการอยู่
ในระดับใด เพราะถ้าองค์กรต้องพึง่ พิงบริการของระบบนิเวศรายการหนึง่ ในระดับสูงและบริการของระบบนิเวศนัน้ เกิด
ลดลง องค์กรอาจเผชิญความเสี่ยงทางธุรกิจจากต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้น หรือการด�ำเนินธุรกิจที่ต้องหยุดชะงัก หรือ
ถ้าองค์กรส่งผลกระทบทางลบต่อบริการของระบบนิเวศด้านหนึง่ และท�ำให้บริการของระบบนิเวศโดยรวมเสือ่ มโทรมลง
องค์กรอาจเผชิญความเสีย่ งทางธุรกิจในรูปแบบของการฝ่าฝืนกฎระเบียบของรัฐบาลหรือเสือ่ มเสียชือ่ เสียง ในทางกลับ
กันหากองค์กรส่งผลกระทบทางบวกต่อการบริการของระบบนิเวศ องค์กรอาจมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือได้รับ
ประโยชน์ด้านชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น
การล�ำดับความส�ำคัญของการบริการของระบบนิเวศท�ำโดยการประเมินการพึ่งพิงบริการของระบบนิเวศ และ
การประเมินผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศ ซึ่งมีแนวทางในการประเมินดังนี้
1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต

โดยเริ่มตั้งแต่ กระบวนการน�ำวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต การจัดจ�ำหน่าย จนถึงการจัดส่งสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้าย และบริการหลังการขาย

38

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ

ส�ำหรับภาคธุรกิจ

ประเมินระดับการพึ่งพิงการบริการของระบบ
นิเวศ (Evaluating dependence) การประเมินว่า
องค์กรต้องพึ่งพิงบริการของระบบนิเวศด้านใดและใน
ระดับใด สามารถท�ำได้โดยตอบค�ำถาม 2 ข้อต่อไปนี้
1. บริการของระบบนิเวศรายการนัน้ เป็นวัตถุดบิ
1. บริการของระบบนิเวศรายการนั้น
หรือเป็นปัจจัยช่วยให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในการ
เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยช่วยให้องค์กรประสบ
ประกอบการหรือไม่
ความส�ำเร็จในการประกอบการหรือไม่
ตัวอย่างเช่น ไม้ซงุ เป็นวัตถุดบิ ของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
ไม่ใช่
ไม้ น�ำ้ จืดเป็นวัตถุดิบของบริษัทผู้ผลิตน�้ำดื่ม หรือหนอง
การพึ่งพิงบริการของ
ระบบนิเวศในระดับต�่ำ
บึงและทะเลสาบ ช่วยกักเก็บน�ำ้ จากสถานการณ์นำ�้ ท่วม
ท�ำให้องค์กรหลายแห่งในพื้นที่ราบลุ่มสามารถประกอบ
ธุรกิจได้
ใช่
2. บริการของระบบนิเวศรายการนัน้ มีสงิ่ ทดแทน
ที่คุ้มทุนหรือไม่
ควรพิจารณาว่ามีสิ่งทดแทนที่คุ้มทุนของบริการ
2. การบริการของระบบนิเวศรายการนั้น
มีสิ่งทดแทนที่คุ้มทุนหรือไม่
ของระบบนิเวศรายการนั้นๆหรือไม่ ถ้าไม่มีสิ่งทดแทน
หมายความว่าองค์กรต้องพึ่งพิงบริการนั้นในระดับสูง
ไม่มี
เช่น ผู้ผลิตเครื่องดื่มและโรงไฟฟ้าพลังน�้ำต้องพึ่งพิง
การพึ่งพิงบริการ
ของระบบนิ
เวศในระดับสูง
คุณภาพและความต่อเนื่องของทรัพยากรน�้ำในระดับสูง
เนื่องจากไม่มีสิ่งทดแทนน�้ำได้ หรือหากใช้เทคโนโลยีใน
มี
การสร้างน�้ำจะมีต้นทุนที่สูงมากๆ อย่างไรก็ตาม บริการ
ของระบบนิเวศบางรายการมีสิ่งทดแทนที่คุ้มทุน เช่น
การสร้างแนวปะการังเทียมเพื่อลดความแรงของคลื่น
และเป็ น ที่ ห ลบภั ย ของสั ต ว์ น�้ ำ ทดแทนแนวปะการั ง
การพึ่งพิงบริการ
ของระบบนิเวศใน
จริง หรือ การใช้ก๊าซหุงต้มแทนการใช้ไม้ฟืน และการใช้
ระดับปานกลาง
ก๊าซชีวภาพเพือ่ การหุงต้มจากของเสียแทนก๊าซธรรมชาติ
การตอบ “ใช่” ในค�ำถามที่ 1 และตอบ “ไม่ใช่”
ในค�ำถามที่ 2 บ่งชีว้ า่ องค์กรมีการพึง่ พิงบริการของระบบ
นิเวศในระดับสูง แต่ถ้าตอบ “ใช่” ในทั้งสองค�ำถาม บ่ง ภาพที่ 6 : ค�ำถามและค�ำตอบในการประเมินการพึ่งพิง
บริการของระบบนิเวศ
ชีว้ า่ บริษทั ต้องพึง่ พิงบริการของระบบนิเวศในระดับปาน
กลาง แต่ถา้ ตอบ “ไม่ใช่” ในค�ำถามที่ 1 บ่งชีว้ ่า บริษัท
ต้ อ งพึ่ ง พิ ง บริ ก ารของระบบนิ เ วศในระดั บ ต�่ ำ หรื อ
ไม่ต้องพึ่งพิงเลย ซึ่งการประเมินจากการตอบค� ำถาม
ดังกล่าวแสดงในภาพที่ 6
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การประเมินผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศ (Evaluating impact) การประเมินว่าองค์กรหรือกิจกรรม
ขององค์กร ส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่ และในระดับมากน้อยเพียงใด
สามารถท�ำโดยการตอบค�ำถาม 3 ข้อต่อไปนี้
3. องค์กรส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการใดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือไม่
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางอ้อมต่อระบบนิเวศด้วย เช่น การก่อสร้างถนนหรือท่อส่งน�ำ้ มันผ่านไปใน
นิเวศป่าหนึ่งๆ แม้จะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพื้นที่หรือพลังงานของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หนื่งๆ แต่จะ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของบริการของระบบนิเวศจากป่านั้นด้วย เช่น พืชและสัตว์ป่าอะไรบ้างที่จะ
สูญเสียถิน่ ทีอ่ ยู่ ศักยภาพการชะลอและปล่อยไหลของน�ำ้ จืดจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ความสามารถในการเป็นแหล่ง
อาหารให้ชมุ ชนท้องถิน่ ดีขนึ้ หรือแย่ลงไปอย่างไรเท่าไรบ้าง การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืน้ ทีน่ จี้ ะเพิม่ หรือ
ลดลงไปอย่างไรเท่าไร ความสามารถในการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะของดินในพืน้ ทีน่ จี้ ะดีขนึ้ หรือลดลงอย่างไร
รวมถึงศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง
4. องค์กรหรือกิจกรรมขององค์กรส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบต่อระบบนิเวศ
ตัวอย่างของผลกระทบทางบวก เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมของบริษทั แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากไม้ซึ่งปลูกไม้ในพื้นที่ของตัวเอง ช่วยเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้และช่วยเพิ่มคุณภาพของการบริการของระบบนิเวศ
ในด้านการฟอกอากาศ การป้องกันลมพายุ การสะสมคาร์บอน และการพักผ่อนหย่อนใจ ตัวอย่างของผลกระทบทาง
ลบ เช่น การเปลีย่ นป่าชายเลนไปเป็นนาเลีย้ งกุง้ ท�ำให้แหล่งเพาะพันธุแ์ ละหลบภัยของตัวอ่อนสัตว์นำ�้ หายไป ปริมาณ
สัตว์น�้ำเพื่อการประมงจึงลดลงไปด้วย
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ลดหรือเพิ่มความสามารถของผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆหรือไม่
การตอบค�ำถามย่อยต่อไปนี้จะช่วยในการตอบค�ำถามข้อ 5:
การประกอบการขององค์กรหริอกิจกรรมขององค์กร เป็นสาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่
ส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการนัน้ ๆ ในระดับท้องถิน่ หรือภูมภิ าคหรือไม่
การประเมินในข้อนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตรงตัวในการให้ค�ำจ�ำกัดความที่ส่งผลกระทบ
“ส่วนใหญ่” ต่อบริการของระบบนิเวศ ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของตนหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการพิจารณาสัดส่วนทีธ่ รุ กิจส่งผลกระทบต่อการบริการของระบบนิเวศนัน้ ๆ
อุปทานของบริการของระบบนิเวศมีนอ้ ยกว่าอุปสงค์หรือไม่ ถ้าอุปทานของการบริการ
ของระบบนิเวศนั้นๆ ค่อนข้างจ�ำกัด ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการใด
รายการหนึ่งมีแนวโน้มที่จะจ�ำกัดการผลิตของอุปทานนั้นๆ ด้วย
ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องทางกายภาพ
ให้การบริการของระบบนิเวศนั้นๆ ลดลง หรือในด้านอื่นๆ พื้นที่อื่นๆ หรือกระตุ้นให้
เกิดการตอบสนองจากภาครัฐหรือฝ่ายปกครองด้วยการออกกฎระเบียบใหม่ๆ หรือไม่
ยกตัวอย่าง เช่น รีสอร์ทหรือโรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งซึ่งแหล่งน�้ำ
จืดมีจำ� กัด อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอืน่ ๆ หรือประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีต่ อ้ งอาศัย
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำเดียวกัน
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การตอบ “ใช่” ในค�ำถามที่ 3 และตอบ “ใช่”
ในค�ำถามที่ 5 แสดงว่าองค์กรส่งผลกระทบต่อบริการ
ของระบบนิเวศรายการใดรายการหนึ่งในระดับสูง
ถ้าตอบ “ใช่” ในค�ำถามที่ 3 แต่ตอบ “ไม่ใช่”
ในค� ำ ถามที่ 5 แสดงว่ า องค์ ก รส่ ง ผลกระทบ
ต่อบริการของระบบนิเวศรายการใดรายการหนึ่ง
ในระดับปานกลาง ถ้าตอบ “ไม่ใช่” ในค�ำถามที่ 3
แสดงว่า องค์กรส่งผลกระทบต่อบริการของระบบ
นิเวศรายการใดรายการหนึ่งในระดับต�่ำ ซึ่งการ
ประเมิ น จากการตอบค� ำ ถามดั ง กล่ า วแสดงใน
ภาพที่ 7

3. องค์กรส่งผลกระทบต่อการบริการของ
ระบบนิเวศรายการนั้น ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพหรือไม่
ไม่ใช่

การส่งผลกระทบต่อ
บริการของระบบนิเวศใน
ระดับต�่ำ

ใช่

4.องค์กรส่งผลกระทบทางบวกหรือ
ทางลบต่อระบบนิเวศ

ผลบวก

ผลลบ

5.ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดหรือเพิ่มความ
สามารถของผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆหรือไม่
ไม่ใช่

การส่งผลกระทบต่อ
บริการของระบบนิเวศใน
ระดับปานกลาง

ใช่

เมื่อองค์กรได้ท�ำการประเมินการพึ่งพิงและ
ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศรายการต่างๆ
แล้ว ขัน้ ตอนต่อไป คือ การจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
บริการของระบบนิเวศที่จะเป็นต้นเหตุของความ
เสีย่ งและ/หรือโอกาสทางธุรกิจ เพือ่ เลือกบริการของ
ระบบนิเวศจ�ำนวน 5-7 รายการ ส�ำหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยมีแนวทางในการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญและพิจารณาเลือกบริการของ
ระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญ ดังนี้

การส่งผลกระทบต่อ
บริการของระบบนิเวศใน
ระดับสูง

ภาพที่ 7 : ค�ำถามและค�ำตอบในการประเมินผลกระทบ
ต่อบริการของระบบนิเวศ
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริการของระบบนิเวศในอันดับ 1 คือ กลุม่ บริการของระบบนิเวศทีอ่ งค์กรมีการพึง่ พิงและส่งผลกระทบ
ในระดับสูง
บริการของระบบนิเวศในอันดับ 2 คือ กลุ่มบริการของระบบนิเวศที่องค์กรต้องพึ่งพิงในระดับสูง แต่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง หรือมีการพึ่งพิงการบริการของระบบนิเวศนั้นๆ ในระดับปานกลาง
แต่ส่งผลกระทบในระดับสูง
บริการของระบบนิเวศในอันดับ 3 คือ กลุ่มบริการของระบบนิเวศที่องค์กรต้องพึ่งพิงในระดับสูง
แต่ส่งผลกระทบในระดับต�ำ่ หรือมีการพึ่งพิงในระดับต�ำ่ แต่ส่งผลกระทบในระดับสูง
ถ้าบริการของระบบนิเวศหลายรายการถูกประเมินว่าได้รับผลกระทบจากองค์กรในระดับสูง ให้เน้น
ที่ผลกระทบทางลบ
กลุม่ บริการของระบบนิเวศทีถ่ กู ประเมินว่ามีการพึง่ พิงและส่งผลกระทบในระดับต�ำ่ จะไม่ถกู จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ
อย่างไรก็ตามข้อมูลเพิม่ เติมทีค่ น้ พบจากการวิเคราะห์แนวโน้มในขัน้ ตอนที่ 3 (ขัน้ ต่อไป) อาจส่งผลให้ตอ้ งท�ำการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของการบริการของระบบนิเวศใหม่

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์บริการของระบบนิเวศ
ในขั้นตอนนี้ องค์กรจะท�ำการวิเคราะห์สถานะและแนวโน้มของกลุ่มบริการทางระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญ เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์สามารถท�ำโดยการตอบค�ำถาม
5 ข้อ ดังนี้
1. สถานะและแนวโน้มของบริการของระบบนิเวศทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานประกอบด้วยอะไรบ้าง
ให้ระบุอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบันและความคาดหวังหรือแนวโน้มในอนาคตของบริการของระบบนิเวศประเภทใด
ประเภทหนึง่ และคาดการณ์หรือประเมินว่าอุปสงค์และอุปทานนัน้ ๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับองค์กรทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพหรือไม่ โดยคัดเลือกตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
2. อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรง ซึ่งหมายถึง ปัจจัยธรรมชาติหรือปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งสามารถ
น�ำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบนิเวศประเภทใดประเภทหนึ่งและมีศักยภาพที่จะเป็นอุปทานของบริการของระบบ
นิเวศได้ เช่น
		 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เช่น การตัดไม้ทำ� ลายป่าเพื่อการเกษตร การถมพื้นที่ชุ่มน�ำ้ เพื่อขยายเมือง
		 การบริโภคหรือการใช้ประโยชน์มากเกินไป เช่น การประมง อาหาร และน�ำ้
		 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ ควรประเมินผลของปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรงที่มีต่อบริการของระบบนิเวศ ทั้งในแง่ระดับของผลกระทบ
ทีต่ งั้ และช่วงเวลา
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3. องค์กรมีส่วนท�ำให้เกิดหรือส่งผลต่อปัจจัยการขับเคลื่อนโดยตรงอะไรบ้าง ระบุว่าองค์กรส่งผลต่อปัจจัย
ขับเคลื่อนโดยตรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอย่างไร ที่ใด และในระดับใด ถ้ากลยุทธ์การด�ำเนินงาน
หรือกิจกรรมขององค์กรส่งผลกระทบต่อปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรง ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและบริการของระบบนิเวศนั้นๆ
4. ใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการขับเคลื่อนโดยตรง ระบุว่า มีผู้ใดหรือฝ่ายใดอีกบ้างที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
การขับเคลื่อนโดยตรงและท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ่ง เช่น ชุมชนในท้องถิ่น ผู้ค้า
วัสดุการเกษตร ธุรกิจอื่นหรืออุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ รวมถึงระบุว่า ผลกระทบที่เกิดกับปัจจัยการขับเคลื่อนโดยตรง
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอย่างไร ที่ใด และในระดับใด และผลกระทบจะพัฒนาไปอย่างไรในอนาคต
5. อะไรเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นทางอ้อมแก่บริการของระบบนิเวศ ระบุและประเมินปัจจัยขับเคลือ่ นทีส่ ง่ ผลกระทบ
ทางอ้อมต่อบริการของระบบนิเวศประเภทใดประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ ทัง้ นี้ “ปัจจัยขับเคลือ่ นทางอ้อม” หมายถึง
สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรงต่อองค์กรหรือผู้ใช้ประโยชน์ของบริการของระบบนิเวศ เช่น
นโยบายด้านภาษี เงินอุดหนุน การเพิ่มของจ�ำนวนประชากร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น

1
3

องค์กรมีส่วนในการ
ส่งผลกระทบต่อ
ปัจจัยการขับเคลื่อน
โดยตรง			
		 • อะไร
• อย่างไร
• ที่ไหน
• ในระดับเท่าใด

สถานะและแนวโน้ ม ของบริ ก าร
ของระบบนิ เ วศทั้ ง ในด้ า นอุ ป สงค์
และอุปทานประกอบด้วยอะไรบ้าง
• อุปสงค์และอุปทาน
• ปริมาณและคุณภาพ
• ปัจจุบันและอนาคต

2

		 อะไรเป็นปัจจัย
		 ขับเคลื่อนโดยตรง
• การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
• การบริโภคที่มากเกินไป
		 • การเปลี่ยนแปลงสภาพ
			 ภูมิอากาศ

4

ใครบ้างที่มีผลต่อ
ปัจจัยการขับเคลื่อน
โดยตรง
• ใคร
• อย่างไร
• ที่ไหน
• ในระดับเท่าใด

5

		 อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
		 ทางอ้อม
• นโยบายภาครัฐ
• การเพิ่มของประชากร
• เศรษฐกิจ
• วัฒนธรรมและศาสนา

ภาพที่ 8 : กรอบแนวทางการวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญ
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การรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามทั้ง 5 ข้อนี้ ท�ำได้โดยการสัมภาษณ์และ
ทบทวนงานวิจยั ทีม่ อี ยู่ ตลอดจนสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ ซึง่ ควรมีขอ้ มูล
เชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนค�ำตอบของค�ำถามเหล่านี้ บริการของระบบนิเวศฝ่าย
อุปทานที่มีตลาด เช่น พืชพรรณ ปศุสัตว์ สัตว์นำ�้ ต้นไม้ และบริการของระบบนิเวศ
ที่มักได้รับความสนใจจากรัฐบาล เช่น น�้ำ ส�ำหรับบางข้อมูลบริการของระบบนิเวศ
เช่น กฎระเบียบและวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถหาข้อมูลเชิงปริมาณได้ สามารถใช้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ หากข้อมูลเกี่ยวกับบริการระบบนิเวศบริการใดบริการหนึ่ง
มีน้อย ก็อาจพิจารณาท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อหาสิ่งบ่งชี้ของสถานะและแนวโน้มของ
บริการระบบนิเวศนัน้ ๆ ส่วนการสรุปแนวโน้มและระบุปจั จัยขับเคลือ่ นนีอ้ าจท�ำโดย
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ หรือการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวนมากเพื่อแบ่งปันข้อมูล มุมมองและรับฟังความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

ในขั้นตอนนี้จะประเมินความสัมพันธ์ของบริการของระบบนิเวศกับความ
ส�ำคัญที่มีต่อองค์กร เพื่อทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งท�ำได้โดยการ
ประชุมระดมสมองของคณะท�ำงาน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณานโยบายของ
ภาครัฐซึง่ อาจเป็นทัง้ ปัจจัยความเสีย่ งและโอกาสทางธุรกิจได้ โดยการก�ำหนดความ
เสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจจากบริการของระบบนิเวศมีหลายแนวทาง เช่น การจัด
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น� ำ เสนอการพึ่ ง พิ ง และ
ผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 พัฒนากลยุทธ์

เป็นการจัดอันดับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจในขั้นตอนที่ 4 ให้เหลือ
น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากที่สุด เพื่อให้ได้
นโยบายที่จะใช้ในการด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่งแบ่งกลยุทธ์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. กลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงภายใน ได้แก่ การเพิม่ ประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากรจากระบบนิเวศ การจัดหาอุปทานหรือสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการรับรอง
ว่าไม่ท�ำลายระบบนิเวศ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ การลดผลกระทบ
ด้านการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อระบบนิเวศเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
การต่อต้านจากสังคม เป็นต้น
2. กลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรอาจ
รับมือกับความเสีย่ งและโอกาสทางธุรกิจโดยการร่วมหุน้ กับพันธมิตรทางธุรกิจ การ
ร่วมแรงร่วมใจกับธุรกิจสาขาอื่นๆ หรือการปรับโครงสร้างการติดต่อธุรกิจกับกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง
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3. กลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับผู้ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ 2 ข้อข้างต้น
ไม่สามารถรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศได้
ทัง้ หมด เพราะบางครัง้ ความเสีย่ งและโอกาสทางธุรกิจเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของนโยบายรัฐบาล เนื่องจากบริการของระบบนิเวศหลายประเภทอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐบาล อีกทั้งนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ต่อเนื่องของ
รัฐบาล มักกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางอ้อมให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศ ดังนัน้ กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะต้องประสานกับผูก้ ำ� หนด
นโยบายและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้นโยบายที่มีผลในเชิงปฏิบัติ โดยองค์กร
อาจสนับสนุนมาตรการที่เป็นสิ่งจูงใจหรือส่งผลในการช่วยบริหารจัดการบริการ
ของระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน ซึง่ แต่ละองค์กรมีกระบวนการเฉพาะในการพัฒนาและ
จัดอันดับความส�ำคัญของกลยุทธ์ที่ใช้รับมือกับความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
ที่ประเมินไว้ อันมีข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเสริมการด�ำเนินงานขององค์กรในการ
จัดอันดับความส�ำคัญของกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

ระดมสมองและปรึกษาหารือกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีความเป็น
ไปได้ในการรับมือกับโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจที่สรุปไว้ในขั้นตอน
ที่ 4 กิจกรรมนี้อาจจะด�ำเนินการต่อเนื่องได้ทันที
ท�ำการศึกษาวิจัยรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ เช่น ถ้ากลยุทธ์หนึ่ง
เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ใหม่จากระบบนิเวศที่องค์กรเป็นเจ้าของ
อาจจะต้องการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของบริการของระบบนิเวศนั้นๆ ภายใต้กลยุทธ์ที่กำ� หนดนั้น
ศึกษาเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ ที่เผชิญความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่
เชื่อมโยงกับการบริการของระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้แนวคิด
เพิ่มเติมที่จะระบุได้ว่า องค์กรอื่นๆ ใช้กลยุทธ์ใดในการรับมือกับความ
เสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
จัดอันดับความส�ำคัญของกลุ่มกลยุทธ์ที่ได้โดยใช้ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไป
เช่น ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยเปรียบเทียบในการ
ด�ำเนินกลยุทธ์ ความเร่งด่วนของความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ หรือ
บรรทัดฐานอื่นๆ
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การทบทวนบริการของระบบนิเวศ (ESR) ถือเป็นวิธีการที่มีศักยภาพส�ำหรับองค์กรในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมโลกทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะ
ท�ำให้องค์กรเรียนรูอ้ ย่างครอบคลุมมากขึน้ ว่า องค์กรต้องพึง่ พิงหรือส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศ
อย่างไรบ้าง ผู้บริหารจะสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจได้ดีขึ้น นอกจากนี้
การทบทวนบริการของระบบนิเวศยังช่วยกระตุน้ ให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะทีส่ ง่ เสริมความยัง่ ยืนของ
ระบบนิเวศมากขึน้ และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการคุม้ ครองและฟืน้ ฟูระบบนิเวศ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
ธุรกิจในแบบเดิมๆ ไม่ใช่ทางเลือกเดียวของการประกอบธุรกิจอีกต่อไป
ในการทบทวน/พิจารณาบริการของระบบนิเวศควรใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่ง เพราะการใช้ขอ้ มูลเพียง
แหล่งเดียวอาจท�ำให้เกิดการวิเคราะห์ผดิ พลาดได้ ดังนัน้ บริษทั จึงควรเลือกทัง้ แหล่งข้อมูลภายในและแหล่ง
ข้อมูลภายนอกในการอ้างอิงเพื่อทบทวนบริการของระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน

ตารางที่ 5 : แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริการของระบบนิเวศ (ESR)
แหล่งข้อมูล

ขั้นตอน

ผู ้ บ ริ ห ารและนั ก วิ เ คราะห์ อ าจมี
มุมมองในทุกขั้นตอนของการจัดท�ำ
ESR แตกต่างกัน การจัดการประชุม
ระดมความคิดเห็นเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่จะรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารและนักวิเคราะห์

ผู้บริหารในองค์กรและนักวิเคราะห์		

การวิเคราะห์ภายในองค์กรเกี่ยวกับ
ประเด็ น ที่ อ งค์ ก รส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศ และการประเมินเกี่ยวกับ
บริการระบบนิเวศที่ได้จัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดท�ำ
ESR ซึง่ บางครัง้ ต้องค้นคว้าข้อมูลเพิม่
เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ถู ก ต้ อ ง
มากขึ้น
ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำ ESR นอกจากนี้ การ
สัมภาษณ์หรือการประชุมร่วมกับกลุม่

การวิเคราะห์ที่ดำ� เนินการอยู่และ
การวิเคราะห์ภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
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แหล่งข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย

เอกสารและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ประเมินแห่งสหัสวรรษ

องค์กร NGO

ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท�ำให้ทราบว่า
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คุณค่า
แก่การบริการระบบนิเวศอย่างไร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ และการบริการของระบบ
นิเวศมีทักษะความรู้ความช�ำนาญที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ
รายงานการประเมินแห่งสหัสวรรษ
น�ำเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพและแนวโน้มของระบบนิเวศ
และการบริการระบบนิเวศตลอดจน
การวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สามารถถ่ายทอด
และเชื่อมโยงให้ได้
โดยทั่วไปแล้ว NGO จะมีกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและมีงาน
วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สมาคมหรือสภาอุตสาหกรรม

สมาคมหรือสภาอุตสาหกรรมอาจมี
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและมี
การท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารงานวิจัย

เอกสารและผลงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง อาจมีการเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ทหรือในห้องสมุด

แหล่งข้อมูลและเครื่องมืออื่นๆ

เครื่ อ งมื อ และแหล่ ง ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
มากจะช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ในเชิง
ลึกมากขึ้น
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การทบทวนบริการของระบบนิเวศจะช่วยสร้างมูลค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีส่วนรับผิดชอบใน
การด�ำเนินงานร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งขั้นตอนและรูปแบบในการมีส่วนร่วมของการทบทวนการบริการของระบบนิเวศ
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนบริการของระบบนิเวศ (ESR)

48

ผู้บริหาร

ผู้บริหารมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัด
ท� ำ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ การก� ำ หนด
ขอบเขต และอนุมัติกลยุทธ์

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หน่วยธุรกิจ สายการผลิต ตลาดใน
ภูมภิ าค หรือโครงการทีก่ ำ� หนด ควรมี
ส่วนร่วมหรือส่วนเกีย่ วข้องในเกือบทุก
ขัน้ ตอน เนือ่ งจากมีสว่ นรับผิดชอบต่อ
การด�ำเนินกลยุทธ์ ทีไ่ ด้จากการจัดท�ำ
ESR

นักวิเคราะห์		

นักวิเคราะห์ขององค์กรจะเป็นผูม้ สี ว่ น
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในการจัดท�ำ ESR
มากทีส่ ดุ ทัง้ การท�ำวิจยั การสัมภาษณ์
การเตรียมข้อมูล และกิจกรรมอื่นๆ
โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ระบบนิเวศ

คณะที่ปรึกษา (ถ้ามี)		

คณะที่ ป รึ ก ษาสามารถเป็ น ผู ้ จั ด ท� ำ
ESR หรือสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล หรือข้อชี้แนะเกี่ยวกับ
แนวโน้ม และเทคนิค/วิธกี ารเพือ่ ใช้ใน
การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทีเกีย่ วข้อง
กับ ESR

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ

และบริการเพื่อบรรจุใน

ส่วนที่

การบริหารองค์กร

3

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงคุณค่า
ของระบบนิ เ วศและบริ ก ารที่ ธุ ร กิ จ
มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง โดยใช้
วิธกี ารประเมินทีส่ ามารถประมาณการ
มูลค่าและคุณค่าได้ ตลอดจนการผนวก
เรื่องดังกล่าวเข้าสู่แผนธุรกิจ

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ส�ำหรับภาคธุรกิจ การประเมินคุณค่าระบบนิเวศสามารถด�ำเนินการได้ทั้งการค�ำนวณอย่างคร่าวๆ
ไปจนถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทม
ี่ ค
ี วามซับซ้อน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั วัตถุประสงค์ในการน�ำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งควรให้ความส�ำคัญกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ทีจ่ ะน�ำผลการประเมินคุณค่าระบบนิเวศไปใช้เพือ่ วิเคราะห์การลงทุน การประเมินค่าชดเชย หรือการรายงาน
ต่อสาธารณชน ซึง่ ความน่าเชือ่ ถือจะขึน
้ กับตัวแปรและสมมติฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่มีการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค เช่น การประเมินผลกระทบของการปลูกป่าต้อง
อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันการกัดเซาะของดินกับข้อมูลทางอุทกวิทยา
หรือแสดงตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์ถึงผลกระทบที่เกิดจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอาจมี
ข้อมูลสนับสนุนด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย

ก่อนที่องค์กรจะท�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรท�ำการ
ทบทวนหรือคัดกรองว่าองค์กรมีความจ�ำเป็นเพียงใดทีจ่ ะท�ำการประเมิน
ซึ่งการทบทวนบริการของระบบนิเวศที่มีต่อภาคธุรกิจ (ESR) จะเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยภาคธุรกิจในการตัดสินใจ เนื่องจากจะท�ำให้ทราบถึง
บริการของระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงและโอกาส
ทางธุรกิจขององค์กร ทีส่ ำ� คัญควรทบทวนกรณีศกึ ษาทีม่ อี ยู่ เพือ่ ประยุกต์
ใช้ในการประเมินและท�ำให้การตัดสินใจขององค์กรดีขนึ้ ควรชีแ้ จงให้ผนู้ ำ�
องค์กรได้รบั ทราบและให้ความเห็นชอบเพือ่ ความสะดวกในการรวบรวม
ข้อมูลและการจัดตัง้ คณะท�ำงาน และควรมีรวมถึงทีป่ รึกษาจากภายนอก
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น อุทกวิทยา คุณภาพอากาศ คุณภาพน�้ำ
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system:
GIS) รวมทัง้ ผูท้ มี่ คี วามเข้าใจในเรือ่ งธุรกิจเป็นอย่างดีเข้ามาเป็นทีป่ รึกษา
ด้านการด�ำเนินงาน รวมถึงควรจัดตั้งทีมงานหลักที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในการประเมินโดยก�ำหนดบทบาทให้ชัดเจนว่าใครมีส่วนร่วมอยู่ในขั้น
ตอนใด ทั้งนี้ วิธีการทบทวนหรือคัดกรองแสดงดังภาพที่ 9
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1. องค์กรก�ำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและการพึ่งพิง
ระบบนิเวศ หรือผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

มี

ด�ำเนินการ
ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ

ไม่มี
2. องค์กรพึ่งพิง หรือส่งผลกระทบต่อการบริการของ
ระบบนิเวศ หรือท�ำให้เกิดผลกระทบภายนอกทางด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
ไม่

ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 2
ของการทบทวนบริการ
ของระบบนิเวศ ESR

ไม่ทราบ

ใช่

ให้ตรวจสอบกับตารางที่ 3
หน้า 22 แล้วด�ำเนินการ
ทบทวนบริการระบบนิเวศ ESR

3. การพึ่งพิงบริการของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจหรือไม่

ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 4
ของการทบทวนบริ ก าร
ระบบนิเวศ

ไม่
ไม่ทราบ

ใช่

ไม่ต้องประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศ

4.การรับรู้มูลค่าของการพึ่งพิง และผลกระทบต่อการ
บริการของระบบนิเวศ และผลกระทบภายนอกช่วยในการ
ตัดสินใจขององค์กรหรือไม่
ไม่
ใช่

ไม่ต้องประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศ

ด�ำเนินการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศ

ภาพที่ 9 : วิธีการในการทบทวนหรือคัดกรองก่อนเริ่มการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอนการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศประกอบด้วย 5 ขั้นตอนในการด�ำเนินงานคือ 1) การก�ำหนดขอบเขต (Scoping)
2) การวางแผน (Planning) 3) การประเมินคุณค่า (Valuation) 4) การประยุกต์ใช้ (Application) และ 5) การบรรจุ
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศลงในการบริหารองค์กร แสดงในภาพที่ 10 และตารางที่ 7
การเตรียมการ

กำ�หนดขอบเขต

ขั้นที่ 1 – กำ�หนด
ขอบเขต
ช่วยกำ�หนดขอบเขต
สำ�หรับการประเมิน ทั้ง
ในเชิงบริบทและเชิง
วิเคราะห์ โดยการตอบ
คำ�ถามสั้นๆ อีกทั้งช่วย
ในการระบุประเด็นการ
ประเมินให้ชัดเจน

การประเมิน

วางแผน

ขั้นที่ 2 – วางแผน
การกำ�หนดแผนงาน
กรอบเวลาและ
ทรัพยากร ทั้งจาก
ภายในและภายนอกที่
ต้องใช้ในการประเมิน

หลังการประเมิน

ประเมินคุณค่า

ขั้นที่ 3 – ประเมิน
คุณค่า
ประกอบด้วยการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
เชิงประมาณ เพื่อแปลง
คุณค่าเป็นตัวเงิน

ประยุกต์ใช้

ขั้นที่ 4 – ประยุกต์ใช้
การใช้และเผยแพร่ผล
การประเมินเพื่อนำ�ไปสู่
การตัดสินใจทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

ภาพที่ 10 : ขั้นตอนการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ
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ผนวกไว้ในการ
บริหารองค์กร

ขั้นที่ 5 – ผนวกไว้
ในการบริหารองค์กร
แนวทางในการนำ�
การประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอน
การดำ�เนินงานที่มีอยู่
แล้วขององค์กร

ตารางที่ 7: ขั้นตอนการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
ขั้นตอน

1. กำ�หนด
ขอบเขต

2. การ
วางแผน

3. การประเมิน
คุณค่า

4. การ
ประยุกต์ใช้

5. การผนวกไว้
ในการบริหาร

กิจกรรม

ตอบค�ำถาม
วางแผน
10 ข้อเพื่อน�ำไป การประเมิน
สู่การก�ำหนด
ขอบเขต

ท�ำการประเมิน
9 ขั้นตอน

น�ำผลการประเมิน น�ำการประเมิน
ไปประยุกต์ใช้
คุณค่าระบบนิเวศ
ไปใช้ในบริษัท
องค์ประกอบที่

ส�ำคัญ

บริการของระบบ เนื้อหาและ
ขอบเขตการ
นิเวศ
ประเมิน

ลักษณะของ
ธุรกิจ

การใช้ภายใน
องค์กร

ประเด็นธุรกิจ

วิธีการ

เกณฑ์พื้นฐาน การใช้ภายนอก
ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กร

เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติ

ลักษณะของ
ธุรกิจ

รายงานการให้
ข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้
ทางเคมีกายภาพ ผลการประเมิน

การพัฒนาความ
สามารถ		

ความเห็นชอบ
ของบริษัท

วัตถุประสงค์

รายละเอียดคณะ การเปลี่ยนแปลง การรักษา
ท�ำงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความลับ
		
ขอบเขต
แผนผังเวลา
การประเมินเชิง การตรวจสอบ
การศึกษา
อย่างละเอียด
คุณภาพ
โครงการ
งบประมาณ
การเปลี่ยน
คุณค่าการบริการ
อย่างละเอียด
ของระบบนิเวศ
ให้เป็นตัวเงิน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระบุผลประโยชน์
และต้นทุน		
		
ผู้ถือประโยชน์
เปรียบเทียบผล
ประโยชน์และ
ร่วม		
ต้นทุน		
การวิเคราะห์
เทคนิคการ
ความอ่อนไหว
ประเมิน		
ข้อจ�ำกัดของ
การน�ำไปปฏิบัติ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร		
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสิง่ แวดล้อม
นักเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม		
แผนกการเงิน		
ผู้ถือประโยชน์ร่วม
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอน

แหล่งข้อมูล

1. กำ�หนด
ขอบเขต

2. การ
วางแผน

3. การประเมิน
คุณค่า

4. การ
ประยุกต์ใช้

5. การผนวกไว้
ในการบริหาร

แผนงานด�ำเนิน การเปรียบเทียบ รายงานและผล
ผลประโยชน์และ งานต่าง ๆ
การประเมิน
คุณค่าระบบ
ต้นทุน
นิเวศอย่าง
ละเอียด

วิธีด�ำเนินการแบบ
ผสมผสาน

ผู้จัดการทุกฝ่ายภายใน
องค์กร		
การวิเคราะห์ภายใน
องค์กรที่มีอยู		
่
ผู้ถือประโยชน์ร่วมส่วน
ท้องถิ่น			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยที่เผยแพร่		
แหล่งอื่นๆ และ
เครื่องมือ			

ผลจากการด�ำเนินงาน

ระยะเวลาที่ใช้

การวิเคราะห์
ขอบเขตการ
ประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศอย่าง
ละเอียด

1 ถึง 4+ สัปดาห์ 1 ถึง 4+ สัปดาห์ 2 ถึง 20+ สัปดาห์ 1 ถึง 10+ สัปดาห์ 5 ถึง 100+ สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 1 การก�ำหนดขอบเขต (Scoping)
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ เกิดจากการประชุมระดมสมองระหว่าง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ โดยแบ่งการตอบค�ำถามเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ค�ำถามขั้นปฐมภูมิ และ
2) ค�ำถามขั้นทุติยภูมิ เพื่อช่วยก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
ค�ำถามขั้นปฐมภูมิ ประกอบด้วยค�ำถาม 4 ข้อ ดังนี้
ค�ำถามข้อที่ 1 องค์กรมีการพึ่งพิงหรือส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศใด การตอบค�ำถามข้อนี้
เริม่ จากการระบุการพึง่ พิงและการส่งผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศในภาพรวม แล้วจึงจ�ำกัดขอบเขตตามลักษณะ
ของธุรกิจ อาจใช้การพิจารณาทบทวนขั้นตอนที่ 2 ของการทบทวนบริการของระบบนิเวศ (ESR) ร่วมกับการพิจารณา
ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน�ำ้ /อากาศเสีย เพื่อช่วยในการตอบค�ำถาม
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษัท Mondi ระบุว่า “น�้ำ” เป็นบริการของระบบนิเวศที่ส�ำคัญ เนื่องจากมีผลโดยตรง
ต่อการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทฯ นอกจากนี้ “น�้ำ” ยังเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของผู้ใช้
น�ำ้ รายอืน่ ในพืน้ ทีเ่ ช่นกัน หากการจัดการน�ำ้ ไม่มปี ระสิทธิภาพอาจท�ำให้เกิดการขาดแคลนน�ำ้ ซึง่
จะส่งผลให้บริษัทต้องขึ้นราคาสินค้าเพราะต้องลงทุนเพิ่ม หรือต้นทุนสูงขึ้น
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ค�ำถามข้อที่ 2 ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมีผลต่อองค์กรอย่างไร การตอบค�ำถามข้อนี้ เริ่มจาก
การก�ำหนดว่าอะไรคือความเสี่ยงและโอกาสที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการของระบบนิเวศตามที่ระบุไว้ในค�ำถาม
ข้อที่ 1 แล้วระบุต่อว่าความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าวส่งผลทางธุรกิจต่อองค์กรทั้งในด้านบวกและและด้านลบอย่างไร
และหากเป็นไปได้ให้ก�ำหนดนัยส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของผลประโยชน์ (ด้านวัตถุ) ว่ามีมูลค่าเท่าไร รวมถึงพิจารณา
ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสร้างศักยภาพให้กับองค์กรในระดับภายในหรือภายนอกองค์กรอย่างไร
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษทั GHD/SA Water ระบุวา่ การจัดการทีด่ นิ ส่งผลต่อคุณภาพน�ำ้ ทีเ่ ก็บกักไว้สำ� หรับผลิต
น�ำ้ ดืม่ โดยการลงทุนเพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีโ่ ดยรอบแหล่งกักเก็บน�ำ้ จะช่วยรักษาคุณภาพน�ำ้ ท�ำให้ประหยัด
ต้นทุนในการจัดการน�้ำและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของลูกค้า อีกทั้งจะเกิดประโยชน์กับระบบ
นิเวศและผูใ้ ช้นำ�้ อืน่ ๆ ด้วย รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างผูใ้ ช้นำ�้ ในลุม่ น�ำ้

ค�ำถามข้อที่ 3 องค์กรจะท�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศในการด�ำเนินธุรกิจส่วนใด ควรระบุขอบเขตของ
การประเมินว่า จะพิจารณาการประกอบธุรกิจในส่วนใด เช่น สินค้า บริการ การจัดท�ำโครงการ กระบวนการผลิต
ทรัพย์สนิ หรือการประเมินเหตุการณ์เฉพาะทีเ่ กิดขึน้ เช่น อุบตั เิ หตุนำ�้ มันรัว่ ไหล โดยตอบค�ำถามย่อยในข้อค�ำถามนี้ คือ
รูปแบบของการประกอบการในส่วนต้นทาง (การคัดแยก) ส่วนกลาง (การผลิตและการขนส่ง) หรือส่วน
ปลายทาง (การจ�ำหน่ายและก�ำจัดผลิตภัณฑ์) หรือเป็นลักษณะผสม
ส่วนของการด�ำเนินธุรกิจใดที่จะน�ำมาประเมิน
องค์กรมีแผนงานทางเลือกในการจัดการกับความเสีย่ งและโอกาสของธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการพึง่ พิงและก่อให้
เกิดผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศอย่างไร
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษัท Syngenta ประเมินกระบวนการผลิตบลูเบอร์รี่ในมลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยเน้น
ทีผ่ ลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างรังให้ผงึ้ ป่าในฟาร์ม โดยแผน
ธุรกิจส่งผลต่อการจัดการที่ดินและจ�ำนวนรังผึ้ง ซึ่งท�ำการประเมินโดยเปรียบเทียบแผนงาน
2 แผนเพื่อเป็นทางเลือกที่มีระดับการลงทุนในการฟื้นฟูและการจัดการดูแลรังผึ้งตามธรรมชาติ
ที่แตกต่างกัน
ค�ำถามข้อที่ 4 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศคืออะไร การตอบค�ำถามข้อ 1-3 ช่วยท�ำให้เป้า
หมายของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศเด่นชัดขึ้น ทั้งนี้ควรค�ำนึงถึงแนวทาง SMART (Specific-เฉพาะเจาะจง,
Measurable-สามารถวัดได้, Attainable-เข้าถึงได้, Relevant-ตรงประเด็น และ Time-bound-มีก�ำหนดเวลา)
ซึ่งช่วยในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศได้อย่างครอบคลุม
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ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษัท US BCSD/CCP ก�ำหนดให้วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ คือ การ
ตรวจสอบผลประโยชน์ทางการเงินและผลประโยชน์ต่อระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 20 ปี
เกี่ยวกับการจัดการน�้ำฝนและพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยสร้างพื้นที่กักเก็บน�้ำเพื่อป้องกันน�้ำท่วมและ
ปรับปรุงการบ�ำบัดน�้ำของโรงงานในเมืองฮูสตัน รวมถึงปรับปรุงระบบจัดการน�ำ้ ที่มี
ค�ำถามขัน้ ทุตยิ ภูมิ ประกอบด้วยค�ำถาม 6 ข้อ ทีจ่ ะช่วยในการก�ำหนดขอบเขตของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
ค�ำถามข้อที่ 5 ก�ำหนดขอบเขตเชิงภูมศิ าสตร์อย่างไร และใช้ระยะเวลาในการประเมินเท่าไร ควรจ�ำกัดขอบเขต
ของพื้นที่ในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศให้มีนัยส�ำคัญต่อทรัพยากรและข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประเมิน โดย
พิจารณาจากแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ลูกค้า สถานทีต่ งั้ ของเป้าหมายในการประเมิน ผลกระทบและการพึง่ พิงระบบนิเวศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และควรก�ำหนดกรอบเวลาการท�ำงานให้เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่มีอยู่ ความรู้
ความช�ำนาญ และความซับซ้อนของปัญหา
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษทั GHD/SA Water ใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศเพือ่ ประมาณการบริการของระบบ
นิเวศบริเวณลุ่มน�้ำที่ผลิตน�้ำสะอาด รวมถึงหลีกเลี่ยงต้นทุนการบ�ำบัดน�้ำภายใต้การจัดการ
หลากหลายรูปแบบ โดยก�ำหนดให้ลุ่มน�้ำ Mount Lofty Ranges เป็นขอบเขตของการศึกษา
ด้านภูมิศาสตร์ แล้วจึงจ�ำกัดพื้นที่ให้แคบลงเป็นอ่างเก็บน�้ำ
ค�ำถามข้อที่ 6 ปรับเข้าสู่มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่องค์กรท้องถิ่น รัฐ และนานาชาติก�ำหนด การประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศควรสอดคล้องกับกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของท้องถิ่นและของประเทศ เช่น การประเมิน
มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินงานตามระเบียบหรือแผนงานที่องค์กรก�ำหนดหรือไม่ การประเมินมีความสอดคล้องกับ
การด�ำเนินงานขัน้ ตอนใด และอุตสาหกรรมประเภทใดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามแนวทางและกฎเกณฑ์ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เป็นต้น
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษทั GHD/SA Water มีกระบวนการแจกแจงเงินทุนและการจัดสรรเงินลงทุนที่ชัดเจนซึง่
ก�ำหนดไว้ภายในเอกสารที่ว่าด้วยนโยบายบริษัท และได้จัดเตรียมโครงงานที่เหมาะสมเพื่อบูรณา
การการประเมินคุณค่าระบบนิเวศเข้าสู่วิธีการที่กำ� หนดไว้ในแผนงานขององค์กร
ค�ำถามข้อที่ 7 ข้อมูลส�ำคัญที่ต้องใช้ในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศคืออะไร ควรระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการ
ประเมิน เช่น ข้อก�ำหนดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
เหล่านัน้ ว่าเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กร ทัง้ นี้ หากไม่สามารถหาข้อมูลทีจ่ �ำเป็นได้ทงั้ หมด อาจต้องอาศัยข้อมูล
จากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษทั Veolia Environment ใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศในการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของทางเลือกในการจัดการที่ดิน เพื่อแบ่งส่วนที่ดินในครอบครองของบริษัทในสาขา Berlin
Wasserbetriebe (BWB) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาถูกรวบรวมมาจากหลายแหล่ง ครอบคลุม
ค่าใช้จา่ ยและผลตอบแทนจากพืชพลังงาน รายละเอียดเงินทุนและค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
น�้ำของ BWB และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ค�ำถามข้อที่ 8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ควรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และรูปแบบของผลประโยชน์รวมถีงผลกระทบทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเหล่านัน้ ได้รบั โดยน�ำผูท้ มี่ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ค�ำปรึกษาตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้นของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ เพือ่ ช่วยปรับปรุงแนวทางและผลการประเมินให้มคี วาม
สมบูรณ์ขึ้น
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษัท EDP ได้ประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของการรักษาระดับน�้ำที่สูงขึ้นในคลอง
และอ่างเก็บน�้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ ซึ่งการประเมินคุณค่าระบบนิเวศจะช่วยอธิบายถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำของ EDP ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการขอรับรอง Renewable energy certificate system (RECS)
ค�ำถามข้อที่ 9 ควรใช้เทคนิคใดในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ การประมวลความคิดเพื่อหาวิธีการและ
ก�ำหนดขอบเขตในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศมีความจ�ำเป็นมาก ก่อนอื่นควรก�ำหนดว่าองค์กรจะประยุกต์ใช้การ
ประเมินในรูปแบบใด ได้แก่ วิเคราะห์การได้มาและเสียไป (Trade-off) ประเมินมูลค่าโดยรวม (Total Economic
Valuation) วิเคราะห์แบบแบ่งสันปันส่วน หรือวิเคราะห์การเงินและการชดเชย ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธุรกิจและ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำ� หนดไว้ (ค�ำถามข้อที่ 2 และ 4) แล้วจึงเลือกเทคนิคที่ต้องใช้ในการประเมินหรือรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม ซึ่งอาจต้องน�ำเครื่องมืออื่นๆ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือโปรแกรมส�ำเร็จรูป มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการประเมิน
ตัวอย่างในการตอบค�ำถาม
บริษทั Lafarge ท�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศทีถ่ กู กระทบจากแผนงานการฟืน้ ฟูเหมือง
หินในเมือง เพรสก์ ไอล์ มลรัฐมิชิแกน ซึ่งผลที่ได้จะถูกน�ำมาใช้เพื่อจัดท�ำกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการที่ดิน ซึ่งการศึกษานี้ใช้วิธีการถ่ายโอนคุณค่า (Value or benefit transfer) เพื่อประเมิน
คุณค่าทางด้านนันทนาการและการศึกษา และประเมินมูลค่าของการลดต้นทุนจากการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำด้วยการป้องกันการกัดเซาะ โดยใช้การสร้างฉากจ�ำลองของการเปลีย่ นแปลงในระบบ
นิเวศ (Integrated valuation of environmental services and tradeoffs: InVEST) และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ค�ำถามข้อที่ 10 อะไรคือข้อจ�ำกัดในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ในขั้นตอนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัด
ที่ส่งผลต่อขอบเขตของการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ เช่น เงินทุน ทรัพยากร ความช�ำนาญ และเวลาที่จ�ำกัด
เป็นต้น การพิจารณาข้อจ�ำกัดตั้งแต่ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้สามารถรับมือกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือ
ขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในขั้นวางแผน

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)
รายละเอียดของแผนงานในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรประกอบด้วย วิธีการประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้
รับ ระยะเวลา หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและงบประมาณ โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากทีป่ รึกษา นักวิชาการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ได้แผนงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากขอบเขตของการประเมินยังไม่ชัดเจน
แผนงานควรมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมระหว่างการด�ำเนินงาน ซึ่งขอบเขตเนื้อหา
ของแผนงานแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 : รายละเอียดของแผนงาน

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ลักษณะของธุรกิจ สถานทีท่ ที่ ำ� การศึกษา
และกระบวนการหรือนโยบายทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่ง
อ้างมาจากการท�ำก�ำหนดขอบเขต (ขั้นตอนที่ 1)

วิธีการ

ให้รายละเอียดของวิธีที่ใช้ในการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
แนวทางการวิเคราะห์ผล และผู้รับผิดชอบ ตลอดจนควรมีการน�ำเสนอรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่จ�ำเป็น เช่น กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์ วิธี
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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บ่งบอกถึงสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินและแนวทางการน�ำไปใช้

รายละเอียด
ของคณะท�ำงาน

ระบุคณะท�ำงานพร้อมหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งควรประกอบด้วยสมาชิกจากส่วนงานและ
ระดับงานที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยในการพัฒนาความช�ำนาญและความรู้ภายในองค์กรให้
เพิ่มมากขึ้น

ตารางเวลา

ก�ำหนดระยะเวลาในแต่ละงาน และวันที่ส่งมอบงาน ทั้งนี้อาจใช้แผนภูมิ แกนท์ (Gantt)
ช่วยก�ำหนดเวลางานให้ชัดเจนขึ้น

งบประมาณ

ประมาณการต้นทุนในการด�ำเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษาภายนอก
การจัดประชุม การเดินทาง การโฆษณาและอื่น ๆ

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่า (Valuation)
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศในภาคธุรกิจ ควรครอบคลุมทัง้ คุณค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การ
ซื้อที่ดิน ค่าน�้ำ วัตถุดิบ การแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และคุณค่าทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรสามารถประเมินมูลค่าทางการตลาดและคุณค่าที่อยู่นอกเหนือมูลค่าทางการตลาดจากการพึ่งพิง
บริการของระบบนิเวศ เช่น การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้เมือ่ มีการตัดไม้ หรือการปรับปรุงคุณภาพของแหล่ง
น�้ำโดยกระบวนการผลิตที่สะอาด ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ที่จะประเมินระบบนิเวศทั้งในเชิงคุณภาพ
และ/หรือเชิงปริมาณหรือมูลค่าที่เป็นตัวเงิน การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินจะช่วยได้มากในการเปรียบ
เทียบและสื่อสารข้อมูลคุณค่าของการบริการของระบบนิเวศในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม การประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศด้วยตัวชี้วัดทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้เกิดการละเว้นผลประโยชน์และต้นทุน
ทางระบบนิเวศทีส่ ำ� คัญไปได้ เนือ่ งจากต้นทุนและประโยชน์ทางระบบนิเวศทีส่ ำ� คัญบางชนิดแสดงเป็นตัวเลข
หรือเป็นตัวเงินไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในบางกรณี
ทั้งนี้ การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อก�ำหนดล�ำดับความ
ส�ำคัญของการบริการของระบบนิเวศ ตามด้วยการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและประโยชน์ทางระบบนิเวศบางส่วนหรือทั้งหมด อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการ
ประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
การประเมินเชิงคุณภาพ
คือ การอธิบายมูลค่าและก�ำหนดขนาดของมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ เช่น ระดับสูง ระดับกลาง
ระดับต�ำ่ ซึง่ จะต้องสามารถเทียบเคียงกับการบริการของระบบนิเวศทีจ่ ะประเมินทัง้ หมดภายในขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ที่กำ� หนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากธุรกิจอาจท�ำให้ทรัพยากรประมงในทะเลสาบลด
น้อยลง ส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านจากหลายๆหมูบ่ า้ นสูญเสียรายได้ พิจารณาเป็นผลกระทบใน “ระดับ
กลาง”
การประเมินเชิงปริมาณ
คือ การประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่เกิดกับการท�ำ
ประมง อาจส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับปลาได้ลดลง 25% จากเดิมที่ชาวประมง 40 คน จาก
4 หมู่บ้านสามารถจับปลาได้โดยเฉลี่ย 2 ตันต่อปี
การประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
คือ การก�ำหนดมูลค่าที่เป็น “ตัวเงิน” ให้กับผลกระทบและการพึ่งพิงจากระบบนิเวศ เพื่อ
ประโยชน์ในการรวมค่าและเปรียบเทียบค่า ตัวอย่างเช่น ผลกระทบอาจส่งผลให้สญ
ู เสียผลก�ำไรสุทธิ
ถึง 5,000,000 บาท/ปี และท�ำให้สองหมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท ในขณะที่อีกสอง
หมู่บ้านขาดทุนหมู่บ้านละ 50,000 บาท
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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การประเมิน
มูลค่าที่เป็น
ตัวเงิน

ตัวเงิน : เช่น ลดต้นทุนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�
มูลค่าของการกักเก็บคาร์บอน

การประเมินเชิงปริมาณ
ค
การตรวจสอบเชิง

เชิงปริมาณ : เช่น ปริมาณน้ำ�สะอาด
(ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ (ตัน)

ุณภาพ

เชิงคุณภาพ: เช่น ขอบเขตความสำ�คัญของระบบ
นิเวศ ประโยชน์ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ

เขต
บนิเวศเต็มขอบ
บริการของระบ
าม
ว
ับสนุนจากค
ที่ได้รับการสน
ชีวภาพ
หลากหลายทาง
ที่มา :

P. ten Brink ตามที่อ้างอิงใน TEEB - รายงานฉบับกลาง (2008)
ภาพที่ 11: ลำ�ดับขั้นของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ

ในการประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินของระบบนิเวศ จะใช้เทคนิคการประเมินชุดมาตรฐาน (Standard suite of
valuation techniques) เพื่อแสดงมูลค่าตัวเงินของบริการของระบบนิเวศที่มากกว่าราคาตลาด รวมถึงประเมินผล
ประโยชน์และต้นทุนที่ไม่มีมูลค่าทางตลาด (Non-market benefits and costs) นับเป็นวิธีที่นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและถูกน�ำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจสิง่ แวดล้อม โดยการ
ตัดสินใจเลือกเทคนิควิธีที่จะใช้ในการประเมินขึ้นกับประเภทของการบริการของระบบนิเวศ ข้อมูล และเวลา โดยมี
เทคนิคที่นิยมใช้กันมาก ดังนี้
เทคนิคความพึงพอใจ (Revealed preference techniques) ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
พึงพอใจ ประกอบกับราคาตลาด และการประมาณการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ (การเปลีย่ นไปของผลผลิต)
ตัวอย่างเช่น วิธีคิด ต้นทุนการเดินทาง (Travel cost method) และการประเมินแก้เป็น ราคาความสุขสบาย
(Hedonic pricing) เช่น บ้านที่สร้างใกล้แม่นำ�้ ที่สะอาดมีราคาสูงขึ้น 10%
วิธียึดต้นทุนเป็นหลัก (Cost-based approaches) วิธีนี้เหมาะกับการประเมินมูลค่าของบริการของ
ระบบนิเวศด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating service) โดยใช้ตน้ ทุนทางการตลาดแทนมูลค่าทีแ่ ท้จริง
ตัวอย่างเช่น ระบุมลู ค่าของพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในการป้องกันน�ำ้ ท่วมจากการประเมินต้นทุนทีล่ ดลงจากการไม่สร้างสิง่
ก่อสร้างเพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม หรือการประเมินมูลค่าความเสียหายทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้จากการป้องกันน�ำ้ ท่วม
วิธีประเมินสภาพความพึงพอใจ (Stated preference approaches) เป็นการประเมินมูลค่าจาก
การส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคคล เช่น การสอบถามความเต็มใจจ่าย (Willingness to pay:
WTP) ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เขาเหล่านั้นพึงพอใจ วิธีนี้เหมาะส�ำหรับการประเมินมูลค่าการบริการของ
ระบบนิเวศที่มีการใช้ประโยชน์โดยไม่ใช้ทรัพยากร เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
60
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วิธถี า่ ยโอนมูลค่า (Value or benefit transfer) คือ การประยุกต์ใช้มลู ค่าทีป่ ระเมินไว้แล้วจากการ
ศึกษาอืน่ มาปรับใช้ให้เหมาะสม วิธนี ใี้ ช้งบประมาณน้อยและรวดเร็วในการน�ำไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ฐานข้อมูลของ
มูลค่าการประเมินก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระ ซึ่งการถ่ายโอนมูลค่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ
ตัวอย่างผล
ประโยชน์
บริการด้านการ
เป็นแหล่งผลิต

บริการด้าน
การป้องกัน
และควบคุม
บริการด้าน
วัฒนธรรม

ปลา
ไม้ซุง

ตัวอย่าง
เทคนิคการประเมิน
ราคาตลาด
การเปลี่ยนแปลงการผลิต
ราคาทดแทน

น้ำ�
การป้องกันน้ำ�ท่วม
การกักเก็บคาร์บอน
การกรองน้ำ�
การดูดซับของเสีย
การพักผ่อนหย่อนใจ
สุนทรียภาพ
มูลค่าภูมิทัศน์
มูลค่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

การหลีกเลี่ยงต้นทุนจากความเสียหาย
ต้นทุนทดแทน
การเปลี่ยนแปลงการผลิต
การประเมินมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การสำ�รวจความพึงพอใจ
การประเมินค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว

การถ่ายโอนมูลค่า
(Value or benefit transfer)

ภาพที่ 12 : ตัวอย่างเทคนิควิธที ใี่ ช้ในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศในขัน้ ตอนที่ 3 นี้ มีการด�ำเนินงาน 9 ขัน้ ตอน ซึง่ มีความสอดคล้องกับการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสังคม (Environmental and social impact assessment: ESIA) ประกอบด้วย
1) ระบุประเด็นธุรกิจที่จะท�ำการประเมิน (Define the business aspect)
2) จัดท�ำเกณฑ์พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Establish the environmental baseline)
3) ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ (Determine the physic-chemical changes)
4) ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Determine the environmental changes)
5) ประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของการบริการของระบบนิเวศ (Assess the relative significance
of ecosystem services affected)
6) ประเมินคุณค่าจากการเปลี่ยนแปลงของการบริการของระบบนิเวศ (Monetize selected changes to
ecosystem services)
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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7) ระบุผลประโยชน์และต้นทุนจากภายในและภายนอก (Identify internal and external benefits and
costs)
8) เปรียบเทียบผลประโยชน์และ/หรือต้นทุน (Compare benefits and/or costs) และ
9) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Apply sensitivity analysis)
ต้วอย่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศจากกรณีศกึ ษาจาก 2 บริษทั คือ บริษทั Veolia Environment ซึง่ ประเมิน
การบริการของระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และบริษทั Hitachi Chemical ประเมิน
มูลค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต ซึ่งบางองค์กรอาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการประเมินครบทั้ง
9 ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน รวมถึงรูปแบบการน�ำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้

			
บริษัท Veolia Environment เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน
ทีม่ บี ริษทั Berliner Wasserbetriebe (BWB) ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการน�ำ้ และบ�ำบัดน�ำ้ เสียแก่กรุงเบอร์ลนิ ประเทศ
เยอรมนี ซึง่ เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพืน้ ทีข่ นาด 290 เฮคเตอร์ ทางตะวันตกของรัฐเบอร์ลนิ ให้คงพืน้ ที่
ไว้เพื่อการรักษาสภาพธรรมชาติ การเกษตร และการพักผ่อนหย่อนใจ บริษัทได้หยุดให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ในปี 2010 เนื่องจากพบการปนเปื้อนของน�ำ้ บาดาลที่อาจส่งผลต่อการผลิตน�้ำดื่ม บริษัทจึงท�ำการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศด้วยการวิเคราะห์การได้มาและเสียไป (Trade-off analysis) ระหว่างผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดจากการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันระหว่างการเกษตร การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ ทางเลือกหลากหลายด้านในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน�้ำบาดาลและการบริหาร
จัดการที่ดิน โดยให้ความส�ำคัญกับมาตรการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจาก
มีมาตรการจูงใจของรัฐบาลในการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานอายุสั้น

บริษัท Hitachi Chemical เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนส�ำหรับอุปกรณ์
อิเล็กโทรนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
ของบริษัท Hitachi Chemical มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการลดต้นทุนจากการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการผลิตแผ่นทองแดงหุม้ ลามิเนต (Copper-clad laminates) ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้
จะช่วยระบุชนิดสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้นและแสดงความคุ้มค่าของการลงทุนในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเชื่อมโยงกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle assessment:
LCA) โดยคาดหวังว่าในที่สุดแล้วจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ
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ขั้นตอนที่ 3.1 ระบุประเด็นธุรกิจที่จะท�ำการประเมิน (Define the business aspect)

เริ่มจากการแจกแจงรายละเอียดลักษณะธุรกิจขององค์กร เช่น ประเภท ขอบเขตธุรกิจ องค์ประกอบ สถานที่ตั้ง
และอายุของธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบการด�ำเนินงานในภาวะปกติกับการด�ำเนินงานโครงการหรือแผนงานทางเลือก
ถ้าองค์กรมีหลายส่วนงานหรือแผนงาน เช่น ตัง้ อยูห่ ลายแห่ง มีการออกแบบหลายแบบ ควรน�ำมาแจกแจงไว้ในขัน้ ตอนนี้
เพื่อระบุให้ได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่หรือส่วนงานใดที่จะท�ำการประเมิน
บริษัท Veolia Environment
ได้บ่งชี้ให้ศึกษาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน�ำ้ บาดาล จ�ำนวน 4 โครงการ ให้เป็น
ประเด็นในการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ได้แก่
1. ปล่อยน�้ำที่บ�ำบัดแล้วลงแม่นำ�้ ใกล้เคียง ซึ่งใช้ต้นทุนต�ำ่ สุด
2. ปลูกพืชพลังงาน 1 ชนิด บนเนื้อที่ 100 เฮกเตอร์ และวางระบบชลประทาน (น�ำ้ บาดาล)
3. ปลูกพืชพลังงาน 2 ชนิด บนเนื้อที่ 100 เฮกเตอร์ และวางระบบชลประทาน (น�ำ้ บาดาล)
4. ปลูกพืชพลังงาน 2 ชนิด โดยใช้น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดร่วมกับน�ำ้ จากโครงสร้างชลประทานที่มีอยู่
บริษัท Hitachi Chemical
ระบุให้กระบวนการผลิตแผ่นเคลือบทองแดงหุม้ ลามิเนตส�ำหรับแผ่นวงจรเครือ่ งปริน๊ เตอร์ ซึง่ มีฐาน
การผลิตอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเด็นธุรกิจทีจ่ ะท�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ โดยประเมินจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตในแต่ละปี

ขั้นตอนที่ 3.2 จัดท�ำเกณฑ์พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
(Establish the environmental baseline)

การก�ำหนดและการแจกแจงเกณฑ์พื้นฐาน baseline ด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้สถานะด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือ
แบบที่ด�ำเนินธุรกิจตามปกติ เปรียบเทียบกับสถานะภายหลังการ
ด�ำเนินงานโครงการหรือแผนงาน ซึ่งการพิจารณาสถานะในปัจจุบัน
สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในอนาคต และคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การเพิม่ จ�ำนวน
ประชากร การลดลงของอุปทานน�ำ้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ในการประเมินโครงการขนาดใหญ่ซงึ่ ประกอบด้วยระบบนิเวศหลากหลายระบบ ควรแจกแจงรายละเอียดเฉพาะ
ระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศทีม่ แี นวโน้มในการเกิดการเปลีย่ นแปลง และในกรณีทจี่ ะประเมินมูลค่ารวมของ
ระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยงกับการสร้างถิ่นที่อยู่ใหม่ให้แก่พืชและสัตว์ เช่น พื้นที่ชุ่มน�้ำ
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่ป่าละเมาะ
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ส�ำหรับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรก�ำหนดเกณฑ์พื้นฐานของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิงปริมาณก่อนการด�ำเนินโครงการ
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริษัท Veolia Environment
ท�ำการแจกแจงสภาพปัจจุบันและสถานะที่ได้รับการคุ้มครองของระบบนิเวศที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่
เกษตร พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหญ้า พื้นที่ชุ่มน�ำ้ หนองบึงและป่าละเมาะ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์ในท้องทุง่ และระบุผถู้ อื ประโยชน์รว่ มทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ เกษตรกรในท้องถิน่ และผูเ้ ข้าเยีย่ มชมและพักผ่อน
หย่อนใจ ในกรณีนี้ คุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทัศนียภาพจะถูกประเมินในระดับที่สูง
บริษัท Hitachi Chemical
ระบุให้อตั ราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ ปริมาณการผลิต เป็นเกณฑ์พนื้ ฐานในการเปรียบเทียบ
กับโครงการทางเลือก โดยพิจารณาจากประเภทวัสดุและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แผ่นเคลือบทองแดงหุ้ม
ลามิเนตที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3.3 ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
(Determine the physic-chemical changes)

ระบุการเปลีย่ นแปลงทางเคมีกายภาพ ทีเ่ กิดจากการประกอบการขององค์กรในโครงการหรือแผนงานทีแ่ ตกต่าง
กันไป เช่น การถือครองที่ดินที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยสารเคมีและกากของเสีย
ทัง้ นี้ ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบภายนอกทางด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ให้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างการด�ำเนินโครงการและแผนงาน
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บริษัท Veolia Environment

บริษัท Hitachi Chemical

ประเมินการเปลีย่ นแปลงทางเคมีกายภาพ
ของ 4 โครงการทางเลือกที่ก�ำหนดในขั้นตอน
ที่ 1 โดยระบุจ�ำนวนพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้
ในการเพาะปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารสัตว์

ประเมินการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต แผ่นเคลือบ
ทองแดงหุม้ ลามิเนต 2 ทางเลือก เปรียบเทียบกับการ
ผลิตแบบปัจจุบัน พบว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 5 และร้อยละ 7.5 ตามล�ำดับ

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอนที่ 3.4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Determine the environmental changes)

เป็นการระบุ อรรถธิบาย และแสดงการเปลีย่ นแปลง
ของระบบนิเวศ เช่น ถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ สภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโครงการใดๆ ใน
กรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เช่น ความแตกต่างของ
การคาดการณ์ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผ ลต่อ
โครงการหรือแผนงานเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อระบบ
นิเวศอย่างไร ควรประเมินปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวให้
ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้มูลค่าที่คาด
หวัง (Expected Values) ซึ่งเป็นการประเมินความเป็น
ไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทางเลือกที่ได้จาก
สมมุ ติ ฐ านที่ ชั ด เจน อั น เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ ่ ง ยาก
ซับซ้อนและต้องอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ชือ่ ถือได้

อีกทั้งจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะและความช�ำนาญ
เฉพาะด้าน ส�ำหรับกรณีการประเมินเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แล้ว
จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดเกณฑ์พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ์ หรื อ อาจอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากพื้ น ที่
ใกล้เคียงที่มีความคล้ายคลึงกันได้
การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ผลกระทบภายนอกทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น NOX
และ VOCs ให้แจกแจงความแตกต่างสุทธิของตัวแปรหรือ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ประเด็น โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องระบุหรือเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
หรืออาจใช้การอ้างอิงข้อมูลเกีย่ วกับค่ามาตรฐานทีม่ อี ยูใ่ น
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค

บริษัท Veolia Environment
ระบุการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการ
พิจารณาของแต่ละโครงการให้ครอบคลุมถึง การเพิม่ ขึน้
หรือลดลงของผลิตผลของพืชพลังงาน การเปลีย่ นแปลง
คุณภาพและระดับความชื้นของน�้ำระดับพื้นผิว ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช แมลง และนก รวมถึง
ทัศนียภาพจากการปลูกพืชพลังงาน

บริษัท Hitachi Chemical
ระบุ ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ า จากการลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นบริษัทจึงค�ำนึงถึงราคา
ในปัจจุบนั ของตลาดคาร์บอน มากกว่าการเปลีย่ นแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 3.5 ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการบริการของระบบนิเวศ
(Assess the relative significance of ecosystem services affected)

เป็นการพิจารณาเพือ่ ระบุวา่ การเปลีย่ นแปลงของบริการของระบบนิเวศจากแผนงานหรือโครงการว่าเกิดผลกระทบ
ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร กลุ่มใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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บริษัท Veolia Environment
บริษัท Veolia Environment ท�ำการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพของบริการของระบบนิเวศใน 4 ระบบ
นิเวศหลักคือ พืน้ ทีเ่ กษตรทีย่ งั ไม่ได้เปลีย่ นเป็นพืชพลังงาน พืน้ ทีป่ า่ ไม้ ทุง่ หญ้าและพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ และคุณภาพน�ำ้ ใต้ดนิ
โดยเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์พนื้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั กับสถานะสิง่ แวดล้อมทีค่ าดการณ์จากการด�ำเนิน
งานของ 4 ทางเลือก โดยค�ำนึงถึงบริการของระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ คือ ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตพืชพลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าต่างๆ จากการ
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (non-use value) (เช่น ภูมิทัศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ) และคุณภาพน�้ำดื่ม
ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 8 : การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศของบริษัท
Veolia Environment
ทางเลือก 1

พื้นที่เกษตรที่
P พืชอาหารสัตว์
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย น P พืชพลังงาน
n/a
เป็นพืชพลังงาน
พื้นที่ป่าไม้
P ผลไม้
ทุ่งหญ้าและ
R ลดการปล่อย
พื		
้นที่ชุ่มน�ำ้
ก๊าซคาร์บอน
		
ไดออกไซด์		
R การควบคุม
		
สภาพอากาศ
		
ในท้องถิ่น
R การจัดการ
		
ของเสีย
C การพักผ่อนหย่อนใจ
C คุณค่าที่ไม่ได้
		
ใช้ประโยชน์
		
(ภูมิทศั น์)
น�ำ้ ใต้ดิน
P คุณภาพน�ำ้ ดื่ม

ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

ทางเลือก 4

n/a

หมายเหตุ : P = บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต R = บริการด้านการควบคุมกลไก C = บริการด้านวัฒนธรรม
เครื่องหมาย + และ – หมายถึง ระดับการบริการของระบบนิเวศภายใต้แต่ละทางเลือกในช่วงเวลา 25 ปี
(-) = คุณค่าทางลบเล็กน้อย; (- - -) = คุณค่าทางลบระดับปานกลาง: (- - - - -) = คุณค่าทางลบอย่างมาก
(+) = คุณค่าทางบวกเล็กน้อย; (+ + +) = คุณค่าทางบวกระดับปานกลาง; (+ + + + +) = คุณค่าทางบวก
อย่างมาก
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บริษัท Hitachi Chemical
เลือกที่จะประเมินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จึงไม่ได้ท�ำการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบริการของ
ระบบนิเวศ
ขั้นตอนที่ 3.6 ประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินจากการเปลี่ยนแปลงของบริการของระบบนิเวศ
(Monetize selected changes to ecosystem services)

เป็นการระบุมูลค่าที่เป็นตัวเงินจากการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศ ซึ่งโดยปกติจะประเมินมูลค่า
ในการสร้างรายได้จากบริการของระบบนิเวศทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ (ในขัน้ ตอนที่ 5) โดยต้องเลือกหรือประยุกต์ใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัท Veolia Environment
เลือกใช้การเปลี่ยนแปลงในผลผลิต (Change in Production) เพื่อประเมินค่าเป็นตัวเงินจาก
รายได้ของผลผลิตทางการเกษตรและพืชพลังงาน และประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายโอนมูลค่าเพือ่ ประมาณ
การผลประโยชน์และต้นทุนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเปลีย่ นไปใช้เชือ้ เพลิง
ชีวมวลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการเพิ่มต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการปัม๊ น�ำ้ เพือ่ การชลประทาน โดยเลือกใช้มลู ค่าอ้างอิงจากการประเมินของรัฐบาลฝรัง่ เศส (ทีร่ าคา
32 ปอนด์/ตันคาร์บอนไดออกไซด์) ส�ำหรับการประมาณการมูลค่าของการพักผ่อนหย่อนใจและมูลค่า
ของบริการของระบบนิเวศที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทัว่ ไปจ�ำนวน 124 และ 83 รายตามล�ำดับ ซึง่ ผลการส�ำรวจพบว่า นักท่องเทีย่ วยินดีจา่ ยเงินเพือ่ บริการ
ของระบบนิเวศทางเลือกที่ 3 ในราคาระหว่าง 1.9-7.8 ปอนด์/คน/ปี และประชาชนทั่วไปยินดีจ่ายเพื่อ
บริการของระบบนิเวศที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในราคาระหว่าง 0.05-7.2 ปอนด์/คน/ปี
บริษัท Hitachi Chemical
เลือกใช้ราคาตลาดของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึง่ อ้างอิง
ราคากลางของระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรป (EU Emission Trading
Scheme: EUETS)

คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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ขั้นตอนที่ 3.7 ระบุผลประโยชน์และต้นทุนทั้งภายในและภายนอก
(Identify internal and external benefits and costs)

การประเมินต้องแยกความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ภายในของบริษทั กับต้นทุนและผลประโยชน์
ภายนอกของบริษัท ซึ่งเป็นต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมและไม่ส่งต่อสถานะทางการเงินของบริษัท
ในบางกรณีบริษทั สามารถแปลงต้นทุนและผลประโยชน์ภายนอกบางประการมาเป็นต้นทุนและผลประโยชน์ภายในได้
เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ที่ดินของบริษัท เป็นต้น
บริษัท Veolia Environment
วิเคราะห์ความอยูร่ อดทางการเงิน (financial viability)
ของทางเลือกเกี่ยวกับพืชพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึง ค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สิน ภาษี ต้นทุนของการจัดหาทุน และต้นทุน
ในการด�ำเนินงาน ตลอดจนราคาตลาดของพืชพลังงาน โดย
แยกวิเคราะห์ในด้านเศรษฐกิจเพือ่ ประมาณการผลประโยชน์
สุทธิทางการเกษตรทีเ่ กษตรกรท้องถิน่ ได้รบั เพิม่ ขึน้ ต้นทุนของ
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชากรโลก คุณค่าของการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเทีย่ ว
และคุ ณ ค่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด กั บ คนทั่ ว ไปใน
กรุงเบอร์ลิน ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูล
เพือ่ ก�ำหนดค่าบริการของการใช้นำ�้ ในอนาคต หรืออาจใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อก�ำหนดค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัท Hitachi Chemical
พิจารณาต้นทุนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นทุนภายนอกของบริษทั เนือ่ งจากญีป่ นุ่ (ในขณะนัน้ )
ยังไม่ได้เข้าร่วมในตลาดคาร์บอน และยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ตาม
ในอนาคตบริษัทอาจจะได้รับประโยชน์ทางด้านชื่อเสียงจากการปรับปรุงนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ขั้นตอนที่ 3.8 เปรียบเทียบผลประโยชน์และ/หรือต้นทุน (Compare the benefits and/or costs)

เป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนจากโครงการหรือแผนงานทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบนิเวศ ได้แก่ ต้นทุน
ในการจัดหาทุน ต้นทุนการด�ำเนินงาน ต้นทุนการยุติการใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้นทุนภายนอก ควรระบุ
ผลประโยชน์ที่ส�ำคัญๆ ทั้งหมด แม้ว่าผลประโยชน์และต้นทุนนั้นๆ อาจไม่สามารถประเมินราคาเป็นตัวเงินได้ก็ตาม
นอกจากนี้ควรค�ำนึงถึงปัจจัยด้านเวลาด้วย เนื่องจากผลประโยชน์และ/หรือต้นทุนจะเพิ่มพูนสะสมขึ้นตามเวลา และ
ยิง่ มีผลประโยชน์และต้นทุนในอนาคตมากขึน้ เท่าใดก็จะมีคณ
ุ ค่าหรือมูลค่าในปัจจุบนั น้อยลงเท่านัน้ ในการประเมินจึง
จ�ำเป็นต้องใช้อตั ราลดค่า (Discount Rate) เพือ่ แปลงมูลค่าในอนาคตเป็นมูลค่าในปัจจุบนั โดยมีวธิ ที ใี่ ช้ในการเปรียบเทียบ
ส่วนลดและมูลค่าปัจจุบนั 2 วิธี คือ (1) มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) และ (2) อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR)

บริษัท Hitachi Chemical
บริษัท Veolia Environment
เปรียบเทียบผลประโยชน์และ/หรือต้นทุนในกรอบ
ระยะเวลา 25 ปีของแต่ละทางเลือก โดยใช้อตั ราส่วนการลด
ค่าทางการเงิน (Financial Discount Rate) ที่ร้อยละ 5.5
และอัตราส่วนการลดทางเศรษฐกิจ (Economic Discount
Rate) ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า
ทางเลื อ กที่ 2 หรื อ การปลู ก พื ช พลั ง งานชนิ ด เดี ย วเป็ น
โครงการทีค่ มุ้ ค่าทางการเงิน คือ มีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่
ต้นทุนเท่ากับ 1.03 แต่เมือ่ พิจารณาครอบคลุมถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า ทางเลือกที่ 3
หรือการปลูกพืชพลังงาน 2 ชนิดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด คือ
มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 17.4 เนื่องจากมี
คุณค่าด้านการพักผ่อนหย่อนใจและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มขึ้น

ค� ำ นวณต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปี จ าก
กระบวนการผลิตแผ่นเคลือบทองแดงหุ้ม
ลามิ เ นต ที่ แ ตกต่ า ง โดยสั น นิ ษ ฐานว่ า
กระบวนการผลิตที่แตกต่างท�ำให้ต้นทุนจาก
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณา
แนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหาก
มีการพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 3.9 วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Apply sensitivity analysis)

เป็นการตรวจสอบว่าผลการประเมินทีไ่ ด้มาในขัน้ ตอนที่ 8 ตอบสนองอย่างไรต่อการเปลีย่ นแปลงตามสมมุตฐิ าน
ส�ำคัญเมือ่ มีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ โดยสมมุตฐิ านต้นแบบทีใ่ ช้ทดสอบความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ จ�ำนวน
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ระดับการเปลีย่ นแปลงบริการของระบบนิเวศด้านใดด้านหนึง่ และการเปลีย่ นแปลงของระดับราคา
ทีแ่ ท้จริง เช่น จ�ำนวนคนทีย่ นิ ดีจา่ ยเงินเพือ่ สินค้าและบริการ ราคาพลังงานในแต่ละช่วงเวลา และต้นทุนของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหล่านี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเลือกใช้เทคนิคการถ่าย
โอนมูลค่า (benefit transfer) ในการประเมินมูลค่าของผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศ เพือ่ ลดโอกาสการ
เกิดความคลาดเคลือ่ นในการประมาณคุณค่า โดยเลือกใช้เทคนิคการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessments) เทคนิค
การค�ำนวณระดับความส�ำคัญทางสถิติ (Calculations of Statistical Levels of Significance) หรือเทคนิคการ
ก�ำหนดคุณค่าที่เปลี่ยนไป (Switching Values) ซึ่งหมายถึง คุณค่าที่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งจ�ำเป็นต้องมีเพื่อให้การ
ตัดสินใจสามารถเปลีย่ นแปลงได้ เทคนิคเหล่านีช้ ว่ ยวิเคราะห์ปจั จัยความอ่อนไหว ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นอันดับความ
ส�ำคัญของทางเลือกต่างๆ
บริษัท Veolia Environment
พบว่าทางเลือก 3 และทางเลือก 2 เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทาง
การเงิน อย่างไรก็ตาม เมือ่ แยกคุณค่าทีไ่ ม่ได้ถกู ใช้ประโยชน์ (ภูมทิ ศั น์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ) ออกจากการวิเคราะห์ จะพบว่า อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของทั้ง 3 ทางเลือก ต�ำ่ กว่า 0.5 โดยทางเลือกที่ 2
มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนสูงสุดที่ 0.43 ซึ่งบ่งชี้ถึงความส�ำคัญ
ของคุณค่าที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ แต่เมื่อเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเป็น
2 เท่า และเพิม่ ความยินดีจา่ ยในการเยีย่ มชมในระดับสูง พบว่ามีอตั ราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัย
คุณค่าด้านภูมิทัศน์ไม่มีความส�ำคัญ
บริษัท Hitachi Chemical
วิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการประเมิน
คุณค่าโดยรวม ซึ่งบริษัทตั้งสมมุติฐานว่า เมื่อต้นทุนการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกันในช่วง 0.5 ถึง 2 เท่าของราคากลาง
เป็นผลให้ปจั จัยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างกัน ในช่วง
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 แสดงให้เห็นว่า การประเมินคุณค่าและปัจจัยการ
ลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซฯ มีความอ่อนไหวตอบสนองกับแนวโน้มความ
ผันผวนของราคาตลาดก๊าซคาร์บอนฯ มาก
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ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ (Application)
ในการประยุกต์ใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศจะด�ำเนินงานใน 5 ส่วน คือ 1) การประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
2) การประยุกต์ใช้ภายนอกองค์กร 3) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 4) การรับมือกับประเด็นที่เป็นความลับ และ 5) การ
รับรองผลการประเมิน
1. การประยุกต์ใช้ภายในองค์กร การน�ำผลการประเมินคุณค่าระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแนวทางและวิธีการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น น�ำการวิเคราะห์ช่องทางการค้าและการประเมินมูลค่าโดยรวม มาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินทางเลือกเพื่อประหยัดต้นทุน ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลในการก�ำหนดราคาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงท�ำให้ทราบ
ข้อมูลประเมินความเสี่ยงที่จะช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินงาน ส�ำหรับการวิเคราะห์แบบแจกแจงสามารถใช้ในการสร้าง
รายได้ใหม่ๆ เช่น คาร์บอนเครดิต และเครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ การเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท แสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : การเชือ่ มโยงระหว่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศกับการวิเคราะห์การประกอบการของบริษทั
เพื่อการวิเคราะห์ภายในองค์กร

ไม่ใช่รูปตัวเงิน

ในรูปตัวเงิน

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท

การเชื่อมโยงกับการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ

ด้านการบัญชี

ช่วยตัดสินใจที่จะเลือกใช้เทคนิคใดในการวิเคราะห์การ
จัดการด้านบัญชี ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก�ำหนดราคา
สินค้า ก�ำหนดแหล่งรายได้ใหม่ๆ และการลดต้นทุน ซึ่ง
เป็นการตัดสินใจเกีย่ วกับงบประมาณ และการก�ำหนดราคา
สินค้าของบริษัท

การท�ำบัญชีต้นทุนรวม
(ผนวกด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว)

ช่วยในการท�ำบัญชีต้นทุนรวมที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม
ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยการก�ำหนดค่าของตัวแปรด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วยค่าที่เป็นตัวเงิน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ช่ ว ยสนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์ โ อกาสและความเสี่ ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้
ตลอดจนก�ำหนดความส�ำคัญของมาตรการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท

ไม่ใช่รูปตัวเงิน

การพิจารณาบริการของระบบนิเวศ
(Ecosystem Service Reveiw)

การเชื่อมโยงกับการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ

ช่วยประเมินและจัดอันดับความส�ำคัญของยุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาสจากบริการของ
ระบบนิเวศด้านใดด้านหนึ่ง และช่วยก�ำหนดขอบเขตของ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย ช่วยประเมินทางเลือกของโครงการหรือแผนงานของบริษทั
(Multi-criteria analysis: MCA)
ทัง้ ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินควบคู่กัน
สามารถน�ำไปรวมไว้ในการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่ได้
ก�ำหนดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว เพื่อลด
ต้นทุนของบริษัท

การประเมินความเสี่ยง
การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)

การบริหารการจัดการที่ดิน

ใช้ควบคู่กับผลเชิงปริมาณของ LCA ในการลดความเสี่ยง
และต้นทุน
ช่วยก�ำหนดและระบุขอบเขตที่สมบูรณ์ของมูลค่าที่เป็น
จริง ซึง่ เชือ่ มโยงกับแผนการใช้ทดี่ นิ ทีแ่ ตกต่างกัน และช่วย
ส�ำรวจต้นทุนและผลประโยชน์ ของการบริหารจัดการใน
ทางเลือกต่างๆ

2. การประยุกต์ใช้ภายนอกองค์กร นอกจากจะใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางและ
วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายในองค์กรแล้ว
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศยังช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะได้รับผลประโยชน์จากภายนอกองค์กรมากขึ้นด้วย
เช่น ได้ข้อมูลเพื่อประเมินหนี้สินและการจ่ายเงินชดเชย ประเมินมูลค่าหุ้น ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ปรับผลประโยชน์ที่บริษัทสร้างให้ต่อสังคมอย่างเหมาะสม และท�ำให้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท�ำให้บริษทั สามารถระบุวธิ กี ารเพือ่ ปรับระดับความเหมาะสมของการสร้างประโยชน์แก่สงั คมทีม่ หี ลากหลาย
ทางเลือก ส่วนการประเมินมูลค่าโดยรวมของการถือครองที่ดินและสินทรัพย์ทางธรรมชาติจะท�ำให้ทราบถึงมูลค่าหุ้น
ของบริษัท นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบแจกแจงและการวิเคราะห์การเงินและการชดเชยที่ยั่งยืน จะช่วยประเมินว่า
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะได้รับการชดเชยมากน้อยเท่าใด ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศกับ
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท แสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 : การเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณค่าระบบนิเวศกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท
เพื่อการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของบริษัท

การท�ำบัญชีทางการเงิน

ในรูปตัวเงิน

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
การประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ-สังคม
การประเมินความเสียหาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ

การประเมินราคาหุ้น

ไม่ใช่รูปตัวเงิน

การรายงานเกี่ยวกับบริษัท

การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินความยั่งยืน
การพิจารณาบริการของ
ระบบนิเวศ (ESR)

การเชื่อมโยงกับการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ

เป็นข้อมูลให้ทราบถึงการประเมินมูลค่าเพือ่ ปรับหนีส้ นิ และ
รายได้ ตลอดจนมูลค่าของทีด่ นิ ทีถ่ อื ครอง ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของบัญชีก�ำไร-ขาดทุน และงบดุลขององค์กรที่ใช้รายงาน
ภายนอกองค์กร
เป็นข้อมูลให้สามารถประเมินและปรับผลประโยชน์โดย
รวมสุทธิทเี่ ป็นไปได้ทอี่ งค์กรจะให้แก่สงั คมอย่างเหมาะสม
อีกทั้งช่วยก�ำหนดกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และกลุ่มผู้สูญเสีย
ประโยชน์ได้ชัดเจน
เป็ น ข้ อ มู ล เสริ ม เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ข้ อ มู ล ทาง
เศรษฐกิจ-สังคม
เป็นข้อมูลให้ทราบถึงการประเมินค่าของผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนรับมือ
ต่อการเรียกร้องเงินชดเชยหลังจากเกิดปัญหา เช่น น�้ำมัน
รั่วลงแหล่งน�้ำ หรือความเสียหายต่อแนวปะการัง เป็นต้น
เป็นข้อมูลให้ทราบถึงวิธกี ารในการประเมินราคาหุน้ ในทาง
ทฤษฎีจากแหล่งรายได้ใหม่ การประหยัดต้นทุน การ
จัดการหนี้สิน และน�ำสู่การบริหารจัดการชื่อเสียงของ
องค์กร
ควรน�ำไปบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�ำปีของ
บริษัทในปัจจุบัน หรือแปลงเป็นมูลค่าทางการเงินที่จะถูก
รวมในรายงานของบริษัทในอนาคต
เป็นข้อมูลเพื่อการประเมินเกณฑ์พื้นฐาน (Baseline) ผลก
ระทบ และมาตรการบรรเทาและส่งเสริม ตลอดจนการ
ประเมินแผนการชดเชย นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการ
ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของบริษัทผ่านทางเลือก
ต่างๆ
เป็นส่วนหนึง่ ของตัวแปรทีใ่ ช้ประเมินระดับความยัง่ ยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและบริการของระบบนิเวศ
ช่วยประเมินและจัดอันดับความส�ำคัญของยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจากบริการของ
ระบบนิเวศด้านใดด้านหนึ่ง และช่วยก�ำหนดขอบเขตของ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจน�ำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ
ภายนอกองค์กร
คุณค่าระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ
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3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สิ่งที่ควรค�ำนึงในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
คุณค่าระบบนิเวศ คือ การท�ำให้ผลของการประเมินคุณค่าระบบนิเวศมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
โปร่งใส และตรงประเด็นที่สุดส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปถึง
ประเด็นและเรือ่ งราวทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ได้ โดยข้อมูลส�ำคัญทีค่ วรใช้ในการสือ่ สาร ได้แก่ ความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ หลักการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ข้อพิสูจน์
และการประยุกต์ใช้ ซึง่ เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารข้อมูลต่อกลุม่ เป้าหมายต่างๆ แสดง
ในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 : เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลการประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
พนักงาน
ในบริษัท

้ อ้ นสินค้า
ภาคธุรกิจ ผูป
ชุมชน
ผู้ที่มีส่วน ผู้ควบคุม
และวัตถุดิบ เจ้าของที่ดิน ได้ส่วนเสีย และก�ำหนด
และลูกค้า และประชาชน
นโยบาย

รายงานภายใน
รายงานทางเทคนิค
รายงานประจ�ำปี
การประชุม
การน�ำเสนอ/
บทความ
เว็บไซต์
ข่าว/สื่อ และโฆษณา
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4. การรับมือกับประเด็นที่เป็นความลับ ในการ
สื่ อ สารข้ อ มู ล จากการประเมิ น คุ ณ ค่ า ระบบนิ เ วศควร
พิจารณาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์และนโยบายของ
บริษทั เกีย่ วกับการเก็บรักษาความลับทางการค้ากับความ
โปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณชน และข้อบังคับ
ทางกฎหมาย ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาความลับ
ได้ระดับหนึ่ง คือ การใช้ดัชนีและร้อยละแทนการเปิดเผย
มูลค่าอย่างชัดเจน ตัวอย่าง การรับมือกับประเด็นที่เป็น
ความลับของบริษทั Weyerhaeuser คือ บริษทั ได้พฒ
ั นา
วิธีการที่ได้มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ใน

การบริหารการจัดการป่าไม้ โดยน�ำผลของการประเมิน
คุ ณ ค่ า ระบบนิ เ วศ ไปประยุ ก ต์ แ ละอ้ า งอิ ง กั บ วิ ธี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต (Change in
Productivity) ที่มีผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปริมาณสินค้า
ราคาตลาด และต้นทุนของบริษัท โดยสร้างดัชนีกระแส
เงินสด (Cash Flow Index) และดัชนีอนื่ ๆ ทีม่ คี วามเชือ่ ม
โยงกัน ท�ำให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ
และน�ำข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
ไม่ตอ้ งกังวลกับข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวหรือเป็นความลับ
แต่อย่างใด

ตารางที่ 13 : ตัวอย่างการแสดงผลประเมินโดยใช้ดัชนีกระแสเงินสดของบริษัท Weyerhaeuser
โครงการ/แผนงานบริหารจัดการ

ดัชนีกระแสเงินสด

กลุ่มเจ้าของป่าไม้เอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ส่วนการผลิตไม้เนื้อแข็ง

100

มาตรฐานอุตสาหกรรม
- ส่วนผลิตไม้เนื้อแข็ง + ชีวมวล + การล่าสัตว์

170

Weyerhaeuser-USA
- ส่วนผลิตไม้เนื้อแข็ง + ชีวมวล + การล่าสัตว์

226

- ไม้เนื้อแข็ง + การเก็บเกี่ยวผลข้ามพื้นที่ +ชีวมวล + การล่าสัตว์

274

- ไม้เนื้อแข็ง + การจ�ำกัดการปล่อยคาร์บอน + ชีวมวล + การล่าสัตว์
(ราคา CO2e- $5/Mt CO2e)

219

- ไม้เนื้อแข็ง + การจ�ำกัดการปล่อยคาร์บอน + ชีวมวล + การล่าสัตว์
(ราคา CO2e $20/Mt CO2e)

237
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5. การรับรองผลของการประเมิน การทดสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศควรท�ำในระดับใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์และการน�ำไป
เผยแพร่ ดังนั้นถ้าจ�ำเป็นต้องเผยแพร่ผลการประเมินคุณค่าระบบนิเวศสู่ภายนอกองค์กร
ควรก�ำหนดรูปแบบในการรับรองผล ซึ่งควรด�ำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ในกรณีทไี่ ม่มกี ระบวนการรับรองผลอย่างเป็นทางการ อาจเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของ
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศโดยการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
การก�ำหนดขอบเขต การประเมินค่าและการประยุกต์ใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ หรือ
การอ้างอิงค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและ/หรือองค์กรอิสระในด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 5 การผนวกไว้ในการบริหารบริษัท
ขัน้ ตอนสุดท้าย คือการน�ำการประเมินคุณค่าระบบ
นิเวศเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารจัดการและ
ระบบทีบ่ ริษทั มีอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ควรด�ำเนินการอย่างตรง
ไปตรงมา เช่น การน�ำการประเมินคุณค่าระบบนิเวศบรรจุ
ไว้รายงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) หรือรายงานว่าด้วยการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainability Development Report:
SD Report) ซึ่งควรด�ำเนินการ ดังนี้
5.1. การจัดตั้งคณะท�ำงาน ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ควรประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงทีม่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจนโยบายและการด�ำเนิน
งานของบริษัท จนถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน
เช่น ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายวิจัย และฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อเป็น
ผู ้ น� ำ และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการ
ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
5.2. การสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร การ
ระดมพลังสนับสนุน สร้างความตืน่ ตัว และตระหนักรูข้ อง
บุคลากรทั้งองค์กรเกี่ยวกับการผนวกการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศเข้าในกระบวนการท�ำงานหรือไว้ในแผนธุรกิจ
ของบริษัทนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทต้อง
สือ่ สารท�ำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการประเมินคุณค่า
ระบบนิ เ วศ และกรณี ศึ ก ษาในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ กั บ
พนักงานภายในองค์กรได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน ซึง่ อาจใช้วธิ ี
76
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การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ บทความ จดหมายข่าว หรือการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.3. การพัฒนาบุคลากร การให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
และคณะท�ำงานในบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ประยุกต์ใช้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศเป็นกระบวน
การหนึ่งขององค์กรที่จะสามารถพัฒนาต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการเติบโตขององค์กร อีกทั้งอาจจ�ำเป็นต้องจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะส�ำหรับกลุ่มพนักงานที่มี
แนวโน้มว่า จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดท�ำ
หรือก�ำกับควบคุมการประยุกต์ใช้ผลการประเมินคุณค่า
ระบบนิเวศ
5.4 ก� ำ หนดขอบเขตของการผนวกเข้ า ใน
กระบวนการของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน การก�ำหนด
พื้นที่หรือหน่วยงานภายในองค์กรที่จะน�ำแนวทางและ
ผลลัพธ์จากการประเมินคุณค่าระบบนิเวศไปประยุกต์ใช้
ซึง่ จะท�ำให้การประเมินคุณค่าระบบนิเวศถูกผสานรวมเข้า
เป็นเนื้อเดียวกับการท�ำงานของบริษัทต่อไป ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นการประยุกต์ใช้ของบริษัทอาจจะคล้ายหรือไม่
คล้ายกับกรณีศึกษาก็ได้ ทั้งในด้านขอบเขตและแนวทาง
วิธีการประยุกต์ ประเด็นทางเทคนิค พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
และหน่วยงานที่น�ำไปประยุกต์ใช้ก็ตาม
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บทส่งท้าย

คุณค่าของระบบนิเวศ การด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำรงชีวิตของเรา
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อย ผู้ใดเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้
ได้ครบทุกมิติก็จะได้เปรียบทางการค้า การประกอบการที่ได้รับผลก�ำไร
ลดความเสี่ยงในความแปรผันของวัตถุดิบและสภาพแวดล้อม ในขณะที่
ชุมชนและสังคมให้การต้อนรับภาพลักษณ์การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ก็เสมือนก�ำลังประกอบธุรกิจที่พบกับความสุนทรีย์ ความสุข
ความสงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ การได้ดำ� เนิน
การทบทวนบริการของระบบนิเวศของบริษทั ใดๆ ย่อมเปรียบเสมือนการได้
นั่งลงทบทวน ตรวจตราการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ท�ำให้ทุกฝ่ายในบริษัท
เห็นภาพในกระจกทีส่ ะท้อนความเป็นตัวตนของบริษทั ได้ดี การหาแนวทาง
ท�ำงานร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า และผู้บริโภค จะเปิดวิสัย
ทัศน์ สร้างความคิด และได้ข้อสรุปที่ธุรกิจสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง
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นิยามศัพท์เฉพาะ

ระบบนิเวศ (Ecosystem)
หมายถึง กิจกรรมที่สัมพันธ์กันและเป็นพลวัต หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมี
ชีวิตขนาดเล็ก (micro-organism) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตของพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีส่วน
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในฐานะหน่วยการท�ำงานหน่วยเดียวกัน (a functional unit) ตัวอย่างของระบบนิเวศ ได้แก่
ทะเลทราย แนวปะการัง พื้นที่ชุ่มน�้ำ (Wetland) ป่าดิบชื้น ป่าพรุ ทุ่งหญ้า รวมถึงระบบนิเวศที่สามารถดัดแปลงได้
โดยอาศัยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ฟาร์ม และพื้นที่เกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่าง
กันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่าง
หลากหลายบนโลก
บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services)
บางครัง้ เรียกว่า “บริการทางด้านสิง่ แวดล้อม” หรือ “บริการทางด้านระบบนิเวศ” หมายถึง ผลประโยชน์ทมี่ นุษย์
ได้จากระบบนิเวศ ทัง้ จากสิง่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคน
และสังคม เช่น น�้ำ ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การ
ควบคุมการกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศของภาคธุรกิจ
(Corporate ecosystem valuation : CEV)
หมายถึง การประเมินมูลค่าความสูญเสียของระบบนิเวศและคุณค่าของบริการของระบบนิเวศที่ภาคธุรกิจได้รับ
เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจของภาคธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจาก
บริการของระบบนิเวศ
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การทบทวนบริการของระบบนิเวศที่มีต่อภาคธุรกิจ
(Ecosystem services review: ESR)
หมายถึง แนวทางในการระบุหรือแสดงความเชือ่ มโยงของการประกอบธุรกิจกับผลกระทบหรือการพึง่ พิงบริการ
ของระบบนิเวศ และเชื่อมโยงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบนิเวศ ซึ่งจะท�ำให้สามารถจัดท�ำกลยุทธ์
ในการประกอบการให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
บริการของระบบนิเวศที่ส�ำคัญ (Priority ecosystem services)
หมายถึง บริการของระบบนิเวศที่ต้องพึ่งพิง และ/หรือส่งผลกระทบในระดับสูง และกลายเป็นแหล่งความเสี่ยง
หรือโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด
ผลกระทบภายนอกทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental externalities)
หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ การบริการของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อองค์กร ซึ่งไม่
ได้เป็นผูก้ ระท�ำ แต่ได้รบั ผลจากการกระท�ำของอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นผลทางบวกและผลทางลบ เช่น โรงงานเหล็ก และ
รีสอร์ท ทั้งสองตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ การผลิตของโรงงานจะระบายของเสียลงแม่น�้ำ แต่ธุรกิจรีสอร์ทต้องการความสะอาด
และทัศนียภาพของแม่น�้ำ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การผลิตของโรงงานเหล็กท�ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจรีสอร์ท
หรือกรณีการลงทุนของเจ้าของที่ดินรายหนึ่งที่อยู่ต้นน�้ำในการพัฒนาแหล่งน�้ำส่งผลประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ใต้แหล่งน�้ำลง
มา หรือการกักเก็บน�้ำในพื้นที่ต้นน�ำ้ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตและผู้ที่อาศัยอยู่ใต้แหล่งน�้ำอยู่ในภาวะขาดแคลนน�้ำ
ผลกระทบภายนอกทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
(Other environmental externalities: OEEs)
หมายถึง ผลกระทบที่มีผลต่อองค์กรหรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นผู้กระท�ำ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
มลพิษทางอากาศ ซึ่งจะรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอาคาร
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
หมายถึง การเชือ่ มต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและบริการ เริม่ ต้นจากวัตถุดบิ ไปยังจุดสุดท้าย
คือลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้าย การผลิตสินค้าหรือบริการ จัดเก็บ และการกระจายสินค้า
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการน�ำวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต การจัดจ�ำหน่าย จนถึงการจัดส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
คนสุดท้าย และบริการหลังการขาย
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