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ค านิยมโดย มาร์ค โกฟ ซีอีโอ แห่งองคก์รความร่วมมือด้านทุน 
 

การเปล่ียนแปลงระบบอาหารของเราถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ส าคัญที่สุดที่เราตอ้งเผชิญในศตวรรษที่ 
21 จึงตอ้งมีการจัดเตรียมในเรื่องความมั่นคงดา้นอาหารส าหรับการเจริญเตบิโตของประชากรและการ
ฟ้ืนฟรูะบบธรรมชาตทิี่การผลิตอาหารตอ้งพึง่พา พร้อมกับการสร้างหลักประกันความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางสังคมที่ตอ้งอาศัยแนวทางที่อิงตามระบบ  

แนวทางเหลา่นีไ้ด้รับการพฒันาขึน้เพือ่สนับสนุนธุรกิจในการใช้กรอบการประเมินของ TEEBAgriFood ซ่ึงเป็น

แนวทางปฏิบัติส  าหรับธุรกิจในการท  าความเข้าใจและด  าเนินการตามผลกระทบและการพึ่งพาทุนทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึน้ 
 

แนวทางปฏิบัตินีไ้ด้มีการอ้างอิงและสร้างขึน้มาจากกรอบทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพือ่ระบุ วัดผล 
และประเมินมูลค่าความสมัพนัธ์ของตัวคุณกับธรรมชาติและผูอ่ื้น เช่น ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทุนทางธรรมชาติ 
สงัคม และมนุษย ์ (ซ่ึงต่อไปนีใ้ห้เรียกว่าระเบียบปฏิบัติ) ซ่ึงระเบียบปฏิบัตินีส้ามารถให้การสนับสนุนและ ให้

บริบทเพิม่เติมที่ส  าคัญเมื่อน  าแนวทางปฏิบัติเหลา่นีม้าใช้ 

ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการยโุรปส  าหรับการสนับสนุนเงินทุนจ  านวนมาก โดยจะมีการน  าร่องแนวทาง

ปฏิบัติดังกลา่วในเจ็ดประเทศด้วยแนวทางด้านการเกษตรและประเพณีที่แตกต่างกัน (บราซิล จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก และไทย) พร้อมด้วยความร่วมมือจากภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ธุรกิจต่างๆ  
จะใช้ เรียกร้องให้มี และสร้างแนวทางเหลา่นีต้่อไปในอีกสามปีข้างหน้า และเรายนิดีรับฟังความคิดเห็น
ของท่านซ่ึงจะมีสว่นช่วยในการพฒันาแนวทางขั้นสดุท้ายที่จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2022  

แนวปฏิบัติเหลา่นีเ้ป็นมากกว่าแนวทางที่มีอยูส่  าหรับธุรกิจ โดยพจิารณาถึงการพึง่พาระหว่างธรรมชาตกัิบคน

ในห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ซ่ึงเป็นก้าวต่อไปที่ส  าคัญในการท  าให้กระแสหลักด้านทุนเข้าไปสู่การตัดสนิใจ และ
เป็นการแจ้งถึงงานในห่วงโซ่คุณค่าและภูมิศาสตร์อ่ืนๆ 

ความพยายามของธุรกิจในการน  าแนวทางเหลา่นีไ้ปใช้จะถกูบูรณาการผา่นโครงการที่อิงตามระบบที่กว้างขึ ้น
ซ่ึงด  าเนินการโดยโครงการสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพือ่เช่ือมโยงผูด้  าเนินการที่

เก่ียวข้องทั้งหมด 

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีสว่นร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการ และพฒันางานนีซ่ึ้งเป็นก้าวที่ส  าคัญ 

ที่จะก้าวต่อไปและเป็นเวทีอันแข็งแกร่งส  าหรับการรวมทุนทุกรูปแบบเข้ากับวิธีที่เราคิดและท  างานในอนาคต 
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ปฐมบท 
 
 

ขอแนะน ากรอบการประเมินของ TEEBAgriFood และหลักปฏิบัติ
ทางด้านทุนและการด าเนินงานร่วมกันในแนวทางปฏิบตัิส าหรับธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรและอาหาร (TEEB) เป็นความคดิริเริ่มระดบั โล กที่
เน้น "การท าให้คณุคา่ของธรรมชาตเิป็นที่ประจักษ์ขึ้น " โดยมวีัตถปุระสงคห์ลกัในการท าให้กระแสหลกัดา้นคุณคา่ของความหลา กหลา ย
ทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศไดเ้ข้าไปสูก่ารตัดสนิใจในทุกระดบั ซึ่ง TEEB ตัง้เป้าที่จะบรรลจุุดมุ่งหมายนี้โดยปฏิบัตติามแนวทา ง

ที่มีโครงสร้างในการประเมินมูลคา่ที่ช่วยให้ผ ูท้ ี่มีอ านาจในการตดัสนิใจรับรู้ ถึงประ โยชน์อันมากมายจากระบบนิเวศและความหลากหลา ย
ทางชีวภาพ แสดงให้เห็นถึงคณุคา่ของส ิง่เหลา่นี้ในแง่เศรษฐกิจ และน าเอาคณุคา่เหลา่นี้ไปใช้ในการตดัสนิใจตามความเหมาะสม  

ในปี 2018 TEEB ไดเ้ผยแพร่เอกสารที่เป็นตน้แบบของ (เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรแ ละ

อาหาร (TEEBAgriFood)) ที่กลา่วถึงความท้าทายภายในระบบอาหารและการตระหนักถึงความส า คญัและปฏิสมัพันธ์ของแนวทา งขอ ง
ระบบผา่น "ทุนตา่งๆ" ที่แตกตา่งกัน ทั้งทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้น (ที่ก าหนดไว้ในการด าเนินการ 1.2.1) กรอบการ

ประเมินของ TEEBAgriFood (รูปที่ 0.1) แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและการท าซ ้าผา่นการกักเก็บไปสูก่ารไหลเวียน ผลลพัธ์ และผลกระทบ
ตอ่ความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองมนุษย ์

 
 

                  
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 0.1 
องคป์ระกอบตา่งๆ ของกรอบการประเมินของ TEEBAgriFood 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กรอบการด าเนินงานเริ่มตน้ของ TEEBAgriFood นั้นถกูก าหนดให้เป็นกรอบการท างานที่ครอบคลมุดา้นนโยบาย ธุรกิจ การท ากสกิรรม 
และภาคประชาสงัคม โดยให้ค าจ ากัดความที่ส  าคญั แนวคดิการวัดผล และขอบเขตเพื่ออธิบายและท าความเข้าใจความซับซ้อนของระบบ

อาหารอยา่งครบถ้วน แตไ่ม่ไดอ้ธิบายวิธีด  าเนินการประเมิน ซึ่งแนวทางปฏิบัตไิดเ้ข้ามาช่วยเตมิเตม็ช่องว่างในสว่นนี้ 

แนวทางปฏิบัตนิี้เขียนขึ้นโดยเฉพาะส าหรับธุรกิจในภาคอาหาร แตธุ่รกิจในภาคสว่นอ่ืนๆ ยงัสามารถน าไปใช้ไดเ้นื่องจากเป็นไปตามแนวทางที่

มีโครงสร้างในการประยกุตใ์ช้งาน และไดร้ับการออกแบบให้เข้าถึงและใช้งานไดง่้าย 
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โครงสร้าง 

แนวทางปฏิบัตถิกูสร้างขึ้นและปฏิบัตติามโครงสร้างของระเบียบปฏิบัตทิี่เหมือนกันทั้งส ีข่ั้นตอนของกระบวนการตดัสนิใจมาตรฐาน "ท าไม" 

"อะไร" "อยา่งไร" และ "ส ิง่ตอ่ไปที่จะท า" โดยขั้นตอนตา่งๆ ยงัไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็นอีกเก้าขั้นตอน ซึ่งจะไดร้ับค าตอบส าหรับค าถามเฉพาะตา่งๆ 
เมื่อด าเนินการประเมินทุนดงัแสดงในรูปที่ 0.2 

 
 
 
 

ขัน้ที่ 8: 

 
ขัน้ที่ 9: 
ลงมอืปฏบิติั 

 
 

ส ำดับที่ 1 

ก ำหนด 
ท ำไม? 

 

ขัน้ที่ 1: 

เริ่มต้น 

ตีควำมและ
ทดสอบผล 

 
 

ล ำดับที่ 4 

ปฏิบติั 
ส่ิงต่อไป
ที่จะท ำ? 

 

ล ำดับที ่2 

ขอบเขต 
อะไร? 

 
ขัน้ที่ 7: 
กำรประเมนิมลูค่ำ
ผลกระทบและ/หรือ
กำรพึ่งพำ 

 
ขัน้ที่ 6:  

กำรวดัควำม
เปลี่ยนแปลงใน
สถำนภำพทุน 

 
 

 
 

 
ขัน้ที่ 5: 

 
ล ำดับที่ 3 

วดัและประเมิน
มูลค่ำ 

อย่ำงไร? 

 
 

 
 

 
ขัน้ที่ 4: 

 

ขัน้ที่ 2: ก ำหนด
วตัถุประสงค์ 

ขัน้ที่ 3: ก ำหนด
ขอบเขตกำร
ประเมนิ 

กำรวดัตัวขับเคลื่อน
ผลกระทบและ/หรือ
กำรพึ่งพำ 

ก ำหนดผลกระทบ
และ/หรือกำรพึ่งพำ

 
 

รูปภาพที่ 0.2 
แนวทางการปฏิบัตงิานของ TEEBAgriFood ส าหรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
 

ส าหรับล  าดบัขั้นและขั้นตอนนั้นจะเป็นแบบวนซ ้า ซึ่งคณุอาจตอ้งท าการทบทวนขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามความจ าเป็น เช่น หลงัจากที่

ไดร้ะบุผลกระทบและการพึ่งพาที่ส  าคญัที่สดุในขั้นที่ 04 แลว้ คณุอาจตอ้งกลบัไปพิจารณาและเปลีย่นวัตถปุระสงคห์รือขอบเขตข อง
การประเมินในขั้นที่ 02 และ 03 
 

โดยแตล่ะขั้นจะเป็น ไปตาม โครงสร้างเ ดยีว กัน ซึ่งขั้นตอนตา่งๆ จะเริ่มตน้ดว้ยการตอบค าถามที่ครอบคลมุและค า แนะน าส ัน้ ๆ ตามดว้ ย

ค าอธิบายโดยละเอียดของการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อท าขั้นตอนนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการด าเนินการและแบบ
ส าหรับผลที่ไดร้ับ โดยจะมีค าจ ากัดความที่เป็นประโยชน์ของอภิธานศพัท์ส  าคญัให้เมื่อมีการใช้ค  าศพัท์นั้นครั้งแรก 

เมื่อท าการประเมิน คณุควรด าเนินการตามส า ดบัขั้นทั้ งส ีแ่ละขั้น ตอนทั้งเ ก้าให้เ สร็จส ิน้ คณุสามารถคน้หาแบบส าห รับกา รสมัคร ไ ด้ใ น  

Coalition’s webpage  ซึ่งจะช่วยให้คณุยนืยนัว่าคณุไดท้ าตามขั้นตอนและการด าเนินการทั้งหมดของการประเมินของคณุเสร็จส ิน้แลว้  
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางปฏบิตัิต่างๆ น้ันจะ 
 

 

• ให้ข้อมูลว่าเหตใุดทุนจึงเก่ียวข้องกับธุรกิจตา่งๆ ในระบบอาหาร และธุรกิจเหลา่นี้ไดร้ับประโยชน์อยา่งไร 

• พัฒนากรณีศกึษาทางธุรกิจส  าหรับการประเมินทุนแบบบูรณาการในภาคอาหาร  

• ระบุผลกระทบและการพึ่งพาทุนตา่งๆ ที่ส  าคญัที่เก่ียวข้องกับธุรกิจทั่วทั้งห่วงโซ่คณุคา่ของภาคอาหาร 

• ใช้ตวัอยา่งเชิงปฏิบัตเิพื่อสาธิตการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจเฉพาะภาคสว่น 
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https://naturalcapitalcoalition.org/teebagrifood-operational-guidelines-for-business-user-templates/
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เหตุใดจึงต้องมีแนวทางการบูรณาด้านทุน? 

ธุรกิจนั้นสง่ผลกระทบและขึ้นอย ูกั่บทุนตา่งๆ (ธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้น) และมีการพึ่งพาที่ส  าคญัระหว่างทุนตา่งๆ ที่มี
ผลตอ่การที่ทุนถกูน ามาใช้ ไดร้ับผลกระทบ หรือลงทุนโดยธุรกิจ 

ระเบียบปฏิบัตเิป็นการก าหนดวิธีด  าเนินการประเมินเพียงทุนเดยีวและท าให้รู้จักทุนที่หลากหลาย แตไ่ม่ไดพ้ยายามที่จะบูรณาการเข้าดว้ยกัน 

แนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้สนับสนุนแนวทางการบูรณาการทุนซึ่งประเมินทนุทั้งหมดอยา่งชัดเจนและค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดย
แนวทางปฏิบัตไิดเ้พิ่มมูลคา่ให้กับแนวทางที่มีอย ูโ่ดยเน้นที่ความสมัพันธ์ระหว่างทุนและความสมัพันธ์กับธุรกิจ ซึ่งการใช้แนวทางแบบ

บูรณาการท าให้เราเข้าใจถึงความเส ีย่งและโอกาสไดด้ขีึ้น 

หลักการ 
หลกัจริยธรรมนั้นช่วยปกป้อง รักษา และสง่เสริมสทิธิ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และสขุภาพของประชาชนตลอดจนคา่นิยมที่
สงัคมมีร่วมกัน 

โดยการรับรู้ถึงเกณฑ์ (threshold) และขีดจ ากัดเชิงตรรกะควรน ามารวมไว้เป็นหลกัการพื้นฐานของการประเมินทุนดว้ย 

นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้ยงัไดร้ับการสนับสนุนโดยหลกัการส ีป่ระการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลพัธ์นั้นน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับ
วัตถปุระสงค ์

 

 

หมายเหต:ุ ในขณะที่ความสัมพันธก์ันเป็นหลกัการที่ตอ้งปฏิบัตติามตลอดการใช้การประเมินทุน ส  าหรับสาระส าคัญไดถ้กูครอบคลมุไว้

ในขั้นที่ 04 “ก าหนดผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา” 

แม้ว่าจะแนะน าให้ปฏิบัตติามหลกัการของความสม ่าเสมอตลอดการประเมินของคณุ แตร่ะเบียบปฏิบัตไิม่ไดเ้สนอว่าผลลพัธ์ที่ออกมานั้น

จะสอดคลอ้งกันและสามารถเปรียบเทียบกันไดร้ะหว่างบริษัทตา่งๆ เนื่องจากเป็นบริบทเฉพาะ ซึ่งการเปรียบเทียบผลเป็นสิง่ที่จะกลา่วถึงใน

ภายหลงั 

 

 
 

 

 
 

 

 

ความสัมพันธก์ัน 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุไดพ้ิจารณาประเดน็ที่เก่ียวข้องมากที่สดุตลอดการประเมินทุนของคณุ รวมถึงผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่
มีสาระส  าคญัมากที่สดุส  าหรับธุรกิจและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี (ดดัแปลงจากตน้ฉบับของ CDSB 2015, WRI และ WBCSD 2004) 

 
ความเคร่งครัด 

 
ใช้ข่าวสาร ข้อมูล และวิธีการ (จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ) ที่มีความแข่งแกร่งทางดา้นเทคโนโลยแีละเหมาะสมกับ
วัตถปุระสงค ์

 การท าซ ้า 

 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมมตฐิาน ข้อมูล ค าเตอืน และวิธีการทั้งหมดที่ใช้มีความโปร่งใส ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ จัดท าเป็นเอกสารอยา่ง

สมบูรณ์ และสามารถท าซ ้าได ้ซึ่งจะช่วยให้สามารถยนืยนัหรือตรวจสอบในขั้นสดุท้ายไดต้ามตอ้งการ (ดดัแปลงจาก GRI, 2013) 

 ความสม ่าเสมอ 

 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและวิธีการที่ใช้ส  าหรับการประเมินนั้นเข้ากันไดร้วมถึงขอบเขตของการวิเคราะห์ ซึ่งขึ้นอย ูกั่บวัตถปุระสงค์

โดยรวมและการใช้งานที่คาดหวัง (ดดัแปลงจาก WRI และ WBCSD 2004, IIRC 2013) 

2013) 
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ค าจ ากัดความของภาคอาหารและห่วงโซ่คุณค่า 
แนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้ก าหนดให้ภาคเกษตร-อาหาร (ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่าภาคอาหาร) เป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์ที่จ าเป็นในการสง่มอบ

ผลติภัณฑ์ผา่นขั้นตอนตา่งๆ ของการผลติไปยงัปลายทางคือผ ูบ้ริโภค (รูปที่ 0.3) 

 

 

รูปภาพที่ 0.3 
ห่วงโซ่คณุคา่อาหาร 

ขั้นตอนของผูค้า้ในห่วงโซ่คณุคา่นั้นรวมถึงขั้นตอนของตวักลางทั้งหมดที่ไม่ครอบคลมุสว่นอ่ืน เช่น การจัดหา การขนสง่ และการคา้ ส  าหรับ
ตวัเลอืกของการรีไซเคลิ การน ากลบัมาใช้ใหม่ และสนิคา้หมดอายทุี่สามารถวางจ าหน่ายไดอ่ื้นๆ จะไดร้ับการพิจารณาในทุกขั้นตอนของห่วง

โซ่คณุคา่ และอาจเป็นกลไกส าคญัในการลดผลกระทบและการพึ่งพา  
 

ส าหรับภาคการให้การตอ้นรับ/บริการอาหารและภาคสว่นที่ไม่ใช่ดา้นอาหาร (เช่น พลงังานและความงาม) เป็นสองสว่นที่อย ูน่อกเหนือ
ขอบเขตของแนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้และไม่ไดร้วมอย ู ่ณ ที่นี้ แม้ว่าการประมงจะไม่รวมอย ูใ่น TEEBAgriFood และไม่ใช่จุดเน้นของแนวทาง

ปฏิบัตเิหลา่นี้ แตก็่สามารถน าแนวทางปฏิบัตนิี้มาใช้เพื่อสนับสนุนในการประเมินการประมงได ้

ท้ายสดุนี้ เป็นที่น่าสงัเกตว่าห่วงโซ่อุปทานมีความยาวและความซับซ้อนแตกตา่งกันไป โดยมีห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและระดบัโลกที่

ยาวไกลควบคูไ่ปกับห่วงโซ่ที่ส ัน้ในระดบัท้องถ่ินหรือระดบัประเทศ โดยมีความหลากหลายในระดบัสงูในการบูรณาการในแนวดิง่ส  าหรับ

ผ ูเ้ข้าร่วมดา้นอุตสาหกรรมกับบางบริษัทที่ด  าเนินการดา้นฟาร์ม โรงงานแปรรูป และเครือข่ายการจัดเก็บและการจ าหน่ายไปจนถึงผ ูบ้ริโภค 
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   ผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิต 

  ผูข้ำยปลีก 

    ผูค้้ำ 

  ชำวนำ 

& 
ธนำคำร 

บริษัทน ำเขำ้ 

 
ผู้ผลิตปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ 
 
บริการบรรจุภัณฑ ์
เบเกอร่ี เนื้อสัตว ์
ผลิตภัณฑน์ม 

อาหาร เคร่ืองด่ืม 
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ตัวอย่างสมมติฐาน 

เพื่อช่วยให้คณุส  ารวจแนวทางปฏิบัตติา่งๆ ได ้ ตวัอยา่งสมมุตฐิานไดถ้กูรวมไว้ที่สว่นท้ายของแตล่ะขั้นตอน ซึ่งไดม้ีการอธิบายและท าให้เข้าใจ

ไดง่้ายในการแสดงให้เห็นว่าแตล่ะขั้นตอนท างานอยา่งไร ตวัอยา่งจะเป็นไปตามองคก์รทั้งสามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 0.1 
 

ตารางที่ 0.1 
ตวัอยา่งสมมตฐิานที่ด  าเนินการตามแนวทางตา่งๆ 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 

 
 

        องค์กร 
 

กลุม่บรษัิทแปรรูปอาหารระดับโลกซ ึง่รวมถงึ
ลกูกวาด เคร ือ่งปรุงและสนิค้ากระป๋อง 

 

ผูผ้ลติอาหารระดับสากล 
 

บรษัิทขนาดกลางที่เก ีย่วขอ้งกบัการผลติ การ  
จดัจ  าหน่าย และการขายปลกีสนิค้าโภคภัณฑ ์

 

                      บริบท 

 

ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการปรบัปรุง
การจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้สอดคลอ้งกบั
พนัธกจิด้านความยัง่ยนืของบรษัิท 
(หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลายป่าและปรบัปรุง
ชวีิตความเป็นอยูข่องพนักงาน ซพัพลาย
เออร ์ และชมุชนท้องถ ิน่) 

 

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊ธรรมชาติ 
(SuperOats) แทนขา้วสาลทีี่ใชใ้นผลติภัณฑ์
อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ และซเีรยีล โดย
บรษัิทต้องการทราบต้นทุนการผลติทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคมของ SuperOats 
เมื่อเทียบกบัขา้วสาล ี

 

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและผลไม้
ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก และมีความ
กงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้าของคารบ์อน น ้า 
และดินในการผลติ การขนสง่ และบรรจ ุ
ภัณฑ์ เนื่องจากแรงกดดันจากผูบ้รโิภคและ
ความต้องการการรบัรอง บรษัิทจงึต้องการ
ปรบัปรุงการตรวจสอบยอ้นกลบัของห่วงโซ ่
อปุทานผกัและผลไม้ และปรบัปรุงสภาพ
ความเป็นอยูข่องเกษตรกร

 
ด ำเนินกำรประ 
เมินทุน (กำรใช้
ประโยชน์ทำง
ธุรกิจ) 

 

บรษัิทได้ท าการประเมินทางการเงนิเก ีย่วกบั
การเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์
และสงัคมตลอด 4 ปี เมื่อเทียบกบัค่าพ ืน้ฐาน
ข ัน้ต ่าตามกฎหมาย 

(ประมาณการมูลค่ารวมและ/หรอืผลกระทบ
สทุธิ – ดูข ัน้ที่ 01) 

  

บรษัิทได้ด าเนินการประเมินเพ ือ่ประเมิน
มูลค่าผลกระทบของทุนทางธรรมชาติและ
มนุษยจ์ากการผลติ SuperOats เมื่อเทียบ
กบัขา้วสาล ี

(เปรยีบเทียบตัวเลอืก – ดูข ัน้ที่ 01) 

 

บรษัิทได้ด าเนินการประเมินทั้งเชงิปรมิาณ
และการเงนิเก ีย่วกบัผลกระทบที่เกดิข ึน้โดย
ธรรมชาติ มนุษย ์และทุนที่ถกูผลติข ึน้ และ
การพ ึง่พา เพ ือ่ปรบัปรุงความสามารถในการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัและท าความเขา้ใจความ
เสีย่งทั่วโลก 

(ประเมินความเสีย่งและโอกาสและสือ่สาร
ทั้งภายในและภายนอก – ดูข ัน้ที่ 01) 

 
ผลประโยชน์
ทำงธุรกิจ 

 

 
มคีวามเขา้ใจที่ดีข ึน้เก ีย่วกบัผลกระทบทั่วทัง้
ห่วงโซคุ่ณค่าที่ชว่ยท าให้สามารถจดัการ
ความเสีย่ง ผลประโยชน์ด้านช ือ่เสยีง และ
ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวที่
อาจเกดิข ึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากข ึน้ 

 

 
ความเขา้ใจที่ดีข ึน้เก ีย่วกบัผลกระทบได้ชว่ย
ปรบัปรุงการตัดสนิใจโดยการระบุพ ืน้ที่ที่
ส  าคัญและแจง้ถงึกลยทุธ์ระยะยาวของบรษัิท
ที่จะมุ่งเน้นการผลติในกลุม่ตลาดด้วยการ
สรา้งมูลค่าสงูสดุ 

 

 
ระบบต รวจสอบย้อนกลบัและการร ับรอง
ผลติภัณฑ์ที่ได้รบัการปรบัปรุงได้สรา้งโอกาส
และผลประโยชน์ด้านช ือ่เสยีงแกบ่รษัิท และ
ท าให้สว่นแบ่งทางการตลาดเพ ิม่ข ึน้ 

                                                                                                                                                                
            กำรตัดสนิใจ  
ทำ          ทำงธุรกิจ 

 

Blossom Foods ไดต้ัดสนิใจขยายโครงการ
จดัหาที่รบัผดิชอบให้ครอบคลมุทกุด้านของ
ธุรกจิหลงัจากเห็นผลก าไรที่ชดัเจน 

 

VitaCrisp ตัดสนิใจขยายการผลติและ
เปิดเผยการประเมินต่อสาธารณะเพ ือ่กระตุ้น
ให้ผ ูอ้ ืน่ปฏิบัติตาม 

 

Evolve Crops ตัดสนิใจรว่มงานกบั
ส ม า ค ม เ ก ษ ต ร ก ร เ พ ื่ อ เพ ิ่ม
ประสทิธิภาพการใชปุ้๋ ย เพ ิม่ราค า
ฟา ร ์ม  ใช ้ใบ ร ับ รองการค้าที่เป็น
ธรรม ลงทุนในแบรนด์สนิค้าเกษตร
อนิทรยี ์และสือ่สารกบัลกูค้า
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อะไรคือการก าหนดขั้นตอน? 

การก าหนดขั้นตอนช่วยให้คุณก าหนดกรอบว่าท  าไมคุณจึงต้องท  าการประเมินทุน  

ขั้นที ่ ค าถามทีข่ ั้นน้ีจะใหค้ าตอบ ด าเนินการ 

เร่ิมต้น  ท ำไมคุณจึงต้องประเมินทุน? 1.2 .1  ทาํความคุน้เคยกบัแนวคดิพื�นฐานของทนุ

1.2 .2  ใชแ้นวคดิเรื�องทนุกบับรบิททางธุรกจิของคณุ

1.2 .3  เตรียมกำรประเมนิ

หมายเหตุเพิ่มเติม 

 ขั้นตอนนี้จะช่วยท าให้คณุเข้าใจแนวคดิพื้นฐานและข้อก าหนด ตลอดจนวิธีเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจและสถานการณ์เฉพาะของคณุ

ก าหนดขั้นตอน เพราะเหตุใด? 
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01 
เริ่มต้น
 

1.1 บทน า 

เมื่อด าเนินการในขั้นที่ 01 ของแนวทางปฏิบัต ินี้เสร็จส ิน้ จะช่ว ยท าให้คุณสามารถตอบค า ถามต่อไปนี้ได ้ คอื ท าไมคณุจึ งคว ร

ด าเนินการประเมินทุน? 

ขั้นที่ 01 จะช่วยให้คณุระบุไดว้่าผลกระทบของทุนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาต ิ มนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้นและ/หรือการพึ่ งพาแบบใดที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจของคุณ โดยขั้นตอนนี้ยงัอธิบายถึงความเส ีย่งและโอกาสที่ การประเมินทุนจะสามารถช่ว ยจัดการ และการใช้ผลกา ร

ประเมินที่เป็นไปได ้ซึ่งข้อมูลเหลา่นี้จะเป็นข้อมูลที่ส  าคญัส  าหรับการก าหนดขอบเขตโดยละเอียดย ิ่งขึ้นในขั้นที่ 02 - 04 และช่วยท าให้เกิด
การสนับสนุนการประเมินทุนในบริษัทของคณุ 

หมายเหต:ุ แม้ว่าคณุจะมีความเข้าใจที่ดอีย ูแ่ลว้ว่าธุรกิจของคณุสง่ผลกระทบและขึ้นอย ูกั่บทุนอยา่งไร แตเ่ราขอแนะน าให้คณุอ่านขั้นตอน

นี้เนื่องจากเป็นการแนะน าอภิธานศพัท์และแนวคดิใหม่ที่เก่ียวข้องกับวิธีที่จะบูรณาการทนุ  

1.2 ด าเนินการ 

ในขั้นนี้จะช่วยคณุในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 

1.2. 1  ท าความคุน้เคยกับแนวคดิพื้นฐานของทุน 

1.2. 2  ใช้แนวคดิเรื่องทุนกับบริบททางธุรกิจของคณุ

1.2. 3  เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินทุนของคณุ

1.2.1 ท าความคุ้นเคยกับแนวคิดพืน้ฐานของทุน 

การด าเนินการนี้ไดแ้นะน าแนวคดิพื้นฐานและค าจ ากัดความที่คณุจะตอ้งด าเนินการตอ่ไปตามขั้นตา่งๆ ของแนวทางปฏิบัตนิี้

ก)   แนวคิดพื้นฐานของทนุทางธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และทนุทีถู่กผลิตขึ้น 

ทุน คอื การกักเก็บสนิทรัพยท์ี่รวมกันเพื่อสร้างการไหลเวียนของผลประโยชน์หรือ "บริการ" ให้กับผ ูค้น เมื่อไดล้งทนุและบริหารจัดการ
อยา่งมีความรับผดิชอบสนิทรัพยน์ั้นจะสร้างมูลคา่ให้ แตห่ากเราท าให้คลงัของทุน “ลดลง” ก็จะเป็นการจ ากัดความสามารถในการให้

มูลคา่แก่ผ ูค้นและเศรษฐกิจ และหากเราลดมูลคา่ลงมากเกินไป ก็จะเป็นการหยดุการให้มูลคา่ทั้งหมด 

แม้ว่าหลายสิง่จะถือเป็นการกักเก็บทุน แตก็่มีส ีส่ ิง่ที่ใช้กันทั่วไป ไดแ้ก่ ธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้น (กลอ่งข้อมูล 1.1) 

ระบบนเิวศ 
พลวัตที่ซบัซอ้นของพชื สตัว์ และจลุนิทรยี ์และ
สภาพแวดลอ้มที่ไม่มีชวีิตซ ึง่มีปฏิสมัพนัธ์กนัเป็น
หน่วยการท างาน ตัวอยา่ง ได้แก ่ทะเลทราย แนว
ปะการงั พ ืน้ที่ช ุม่น ้า และป่าฝน (MA 2005a) ซ ึง่ 
ระบบนิเวศนั้นเป็นสว่นหนึ่งของทุนธรรมชาติ 

• ทุนทางธรรมชาต ิคอื แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทิี่หมุนเวียนไดแ้ละไม่สามารถหมุนเวียนไดซ้ึ่งรวม กันเพื่อสร้างการไหลเวียน
ประโยชน์ให้กับผ ูค้น

• ทุนมนุษย ์คอื ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะที่รวมอย ูใ่นตวับุคคลที่มีสว่นช่วยในการปรับปรุงประสทิธิภาพและ
ความเป็นอย ูท่ ี่ด ี

• ทุนทางสงัคม คอื เครือข่ายร่วมกับบรรทัดฐาน คา่นิยม และความเข้าใจร่วมกันที่เอ้ือตอ่ความร่วมมือภายในและระหว่างกลุม่

• ทุนที่ถกูผลติขึ้น คอื สนิคา้ที่มนุษยส์ร้างขึ้นตลอดจนสนิทรัพยท์างการเงินทั้งหมดที่ใช้ในการผลติสนิคา้และบริการที่สงัคมบริโภค 

กล่องข้อมูล 1.1 ทนุทัง้สี่ประเภท 

อภธิานศัพท ์
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บริการระบบนเิวศ 
ค าจ  ากดัความของบรกิารระบบของนิเวศทีใ่ชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายมากที่สดุคือจากการประเมินระบบนิเวศแห่ง
สหัสวรรษ (MA 2005a): “ประโยชน์ที่ผ ูค้นได้รบัจาก
ระบบนิเวศ” 

MA ได้แบ่งบรกิารของระบบนิเวศออกเป็น
อกีสีป่ระเภทดังนี้ 

–  การจดัเตรยีม: ผลผลติทางวัตถจุากธรรมชาติ 
(เชน่ อาหารทะเล น ้า เสน้ใย สารพนัธุกรรม) 

–  การควบคุม: ประโยชน์ทางออ้มจากธรรมชาตทิี่เกดิ
จากการควบคุมกระบวนการของระบบนิเวศ (เชน่ การ
บรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศผา่นการกกั
เกบ็คารบ์อน การกรองน ้าโดยพ ืน้ที่ช ุม่น ้า การควบคมุ
การกดัเซาะและการป้องกนัคลืน่พายจุากพชื และการ
ผสมเกสรของแมลง) 

–  วัฒนธรรม: ประโยชน์ที่ไม่ใชว่ัตถจุากธรรมชาต ิ(เชน่ 
จติวิญญาณ สนุทรยีศาสตร ์นันทนาการ และอ ืน่ๆ) 

–  การสนับสนุน: กระบวนการพ ืน้ฐานทางนิเวศวทิยา
ที่สนับสนุนการสง่มอบบรกิารของระบบนิเวศอ ืน่ๆ (เชน่ 
การหมุนเวียนของสารอาหาร การผลติข ัน้ปฐมภูมิ และ
การกอ่ตัวของดิน) 

รูปภาพที ่ 1.1 
การกักเก็บ ไหลเวียน และคณุคา่ของทุน  

ข) ปฏสิัมพันธร์ะหว่างธรุกิจและการเงนิกับทนุ

ธุรกิจนั้นตอ้งพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้นเพื่อด าเนินการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผา่นการจัดหา

หรือความสมัพันธ์ในห่วงโซ่คณุคา่ และธุรกิจไม่สามารถประสบความส าเร็จไดห้ากปราศจากทุนทางธรรมชาต ิ เช่น ที่ดนิ วัตถดุ ิบ  
บริการของระบบนิเวศ ในดา้นพลงังาน คอื ทุนมนุษย ์เช่น แรงงาน ความรู้ สว่นทักษะ คอื ทุนทางสงัคมและโครงสร้าง และทุนที่ถกู

ผลติขึ้น เช่น ทรัพยากรดา้นอุปกรณ์และทางการเงิน ทุนเหลา่นี้ลว้นเชื่อมโยงถึงกันและกัน ซึ่งที่สดุแลว้ทุกส ิง่ลว้นไดร้ับการ สร้า ง
ขึ้นมาจากทุนทางธรรมชาตทิั้งสนิ 

นอกจากนี้ ธุรกิจยงัสง่ผลกระทบและเปลีย่นแปลงทุนอันเป็นผลมาจากการด าเนินธุรกิจ ทุนอาจเส ือ่มโทรมและหมดสภาพ หรือถ ูก
ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ได ้ ซึ่งการเปลีย่นแปลงแตล่ะครั้ งจะส ่งผลกระทบต่อทุนในรูปแบบอ่ืนๆ โดยผลกระทบและการพึ่งพาทุนทั้ งหมด

มีผลที่ตามมาทั้งตอ่ธุรกิจและตอ่สงัคม ผลที่ตามมาเหลา่นี้จะแสดงเป็นตน้ทุนหรือผลประ โยชน์ของทั้งสองส ิง่ที่ กลา่ว เช่น ธุ ร กิจ
บางประเภทไดร้วมการเพิ่มขึ้นของตน้ทุน จากความขาดแคลนทางวัตถหุรือลดผลผลิตจา กมาตรฐานความปลอดภัยที่ต  า่ ซึ่งกา ร

ตอบสนองทางธุรกิจและสงัคมตอ่ผลกระทบเหลา่นี้สามารถสร้างทั้ งความเส ี่ยงและ โอกาสเพิ่มเ ตมิให้กับธุรกิจไดเ้ช่นเ ดียว กั บภา ค
การเงิน เนื่องจากสิง่เหลา่นี้ถกูถ่ายโอนผา่นบริการไปยงัธุรกิจ

อภธิานศัพท ์
 

คลัง การไหลเวียน มูลค่า 

ทรพัยากรธรรมชาติที่หมุนเวียน
และไม่หมุนเวียนบนโลก 

ทุนทางธรรมชาต ิ

ระบบนิเวิศ & บรกิาร
ทางอชวีนะ 

ประโยชนต์อ่ธุรกิจและสังคม 

ทุนมนุษย์ ความรู ้ทักษะ 
ความสามารถ และคุณ- 
ลกัษณะความเป็นตัวตนของ
แต่ละบุคคล 

ทุนมนุษย์ 
ความสามารถและ
แรงงาน 

ทุนทางสังคม 
เครอืขา่ยที่มีบรรทัดฐาน 
ค่านิยม และความเขา้ใจ
รว่มกนั

ทุนทางสังคม 
ความรว่มมือ ความ
ไว้วางใจ กฎหมาย 
และการเสรมิแรง 

ทุนทีถู่กผลิตขึ้น 
ทรพัยส์นิที่มนุษยส์รา้งข ึน้
และการเงนิทั้งหมดส าหรบั
การผลติสนิค้าและบรกิาร 

ทุนท ีถู่กผลิตขึ้น 
การไหลเวียนของ
ทรพัยากรทางการเงนิ
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รูปภาพที ่ 1.2 

ผลกระทบของทุนและการพึ่งพาอาศยักัน: แบบแนวคดิทางธุรกิจ 

การพึ่งพานั้นยงัมีอย ูร่ะหว่างทุนตา่งๆ โดยมีทุนทางธรรมชาตเิป็นรากฐานของทุนที่เหลอือ่ืนๆ ซึ่งหากปราศจากทุนทางธรรมชาต ิทุนอ่ืนๆ ก็

ไม่สามารถด ารงอย ูไ่ด ้ เนื่องจากทุนทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ผลกระทบหรือการพึ่งพาทุนหนึ่งจะท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในทุนอ่ืน เช่น 
การตดัไม้ท าลายป่าโดยธุรกิจสามารถลดปริมาณทุนทางธรรมชาต ิ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่ทุนมนุษยแ์ละทุนทางสงัคมของชุมชนชาว เ ผ ่า

พื้นเมืองที่อาศยัป่าในการด ารงชีว ิต 

เพื่อช่วยก าหนดบริบทส าหรับการประเมินของคณุ ในรูปภาพที่ 1.2 ไดแ้สดงถึงปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกู

ผลติขึ้น ธุรกิจ และสงัคม นอกจากนี้ยงัแสดงถึงวิธีการที่แนวทางปฏิบัตนิี้น าไปใช้ในการวัดและประเมินมูลคา่ผลกระทบและการพึ่งพา ทุน
ตา่งๆ ในแง่ของความเส ีย่งและโอกาสส าหรับภาคธุรกิจและการเงิน  

เมื่อวางแผนการประเมินทุน คณุจะตอ้งค านึงถึงทุนที่คณุจะต้องน ามาพิจารณาดว้ย และหากนี่คอืการประเมินครั้งแรกของคณุ คณุอา จ

เริ่มตน้ดว้ยการพิจารณาผลกระทบและการพึ่งพาเพียงทุนเดยีวที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของคณุก่อน ซึ่งเรียกว่า "การประเมินทุนเดยีว" 

”หากมีการประเมินที่สมบูรณ์มากขึ้นเท่าไหร่ก็ย ิง่จะตอ้งพิจารณาทุนทั้งหมด โดยระบุผลกระทบและการพึ่งพาตอ่ธุร กิจของคณุ ควบคู่ กัน ไป  

แตจ่ะไม่พิจารณาว่ามีปฏิสมัพันธ์กันอยา่งไร ซึ่งก็คอื "การประเมินแบบหลายทุน" หากคณุก าลงัพิจารณาทุนหลายทุนแตไ่ม่ใช่ทั้งหมด นี่คอื 

"การประเมินแบบหลายทุนส  าหรับบางสว่น" 

   ทุนที่ถกูผลติข ึน้          ทุนทางสงัคม & มนุษย ์ 

    ทุนทางธรรมชาติ 

    ธุรกจิ

สงัคม 
รวมถึงรัฐบาลและประชาชน 

        ภาคการเงิน 

ผลกระทบ/ 
การพึง่พา 

ต้นทุน/ก  าไร ต้นทุน/ก  าไร 

ความเสีย่ง/โอกาส 

ความเสีย่ง/โอกาส 
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อภธิานศัพท ์

การประเมินทุนที่สมบูรณ์ที่สดุจะวัดและประเมินผลกระทบ การพึ่งพา และความสมัพันธ์ภายในและระหว่างแตล่ะทุน โดย “การประเมินทนุ

แบบบูรณาการ” จะท าให้มองเห็นทั้งระบบที่ธุรกิจด าเนินการอย ู ่ท าให้สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยความเข้าใจว่าการเปลีย่นแปลงในทุนหนึ่งจะ
สง่ผลตอ่อีกระบบหนึ่งอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในภาคอาหารที่ห่วงโซ่อุปทานอาจยาวและซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่มีประสทิธิภาพ

ที่สดุ แตค่วรสงัเกตว่ายงัตอ้งใช้ทรัพยากรและเวลาในการด าเนินการมากที่สดุดว้ย

แม้ว่าจะสามารถเปรียบเทียบมูลคา่ของทุนแตล่ะทุนได ้ แตไ่ม่ควรน ามูลคา่มารวมกันเป็นตวัเลขเดยีว และผลที่แยกสว่นควรปรากฏให้เห็น

ไดแ้ละพร้อมใช้งานเสมอ ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งรา ยงานเก่ียว กับทุนแต่ละทุนแยกกัน เพื่อหลกีเล ีย่งการปกปิดผลกระทบที่ทุนหนึ่งมีตอ่อี กทุน
หนึ่ง เช่น มูลคา่ทุนทางสงัคมของการตดัสนิใจอาจสงู แตอ่าจไม่สงูส  าหรับคา่ใช้จ่ายของทุนธรรมชาต ิหากรวมมูลคา่เหลา่นี้เข้าดว้ยกัน อาจ

เป็นประโยชน์ตอ่คนแตจ่ะเป็นการละเลยผลกระทบตอ่ธรรมชาต ิ ดงันั้น ประเดน็ของการประเมินทุนแบบบูรณาการคอืการท าความเข้าใจ
และตดัสนิใจตามความสมัพันธ์เหลา่นี้

1.2.2 ใช้แนวคิดเร่ืองทุนกับบริบททางธุรกิจของคุณ 

การด าเนินการนี้สร้างขึ้นตามแนวคดิของทุนและแสดงให้เห็นว่าเก่ียวข้องกับรูปแบบทางธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน การด าเนินงาน ฯลฯ ของ

คณุอยา่งไร การด าเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินทุนของคณุจะพิจารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นทั้งหมดและ /
หรือการพึ่งพาที่อาจมีความส าคญัหรือจ าเป็นตอ่ธุรกิจของคณุ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี (อธิบายเพิ่มเตมิในขั้นที่ 04) 

ก)  อธบิายบริบทของคุณ 

เมื่อคณุก าหนดกรอบการประเมินแลว้ ให้เริ่มตน้ดว้ยการระบุกิจกรรมหลกัเบื้องตน้และอธิบา ยรูปแบบธุร กิจและบริบทของคณุ การอธิบาย
สถานที่ สภาพแวดลอ้ม ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และปัจจัยอ่ืนๆ ที่สง่ผลตอ่กิจกรรมของคณุจะช่วยท าให้ ได้ภาพรวมของบริบทที่ จะด าเนิน กา ร

ประเมิน และมีบางค าถามที่คณุอาจตอ้งถาม ไดแ้ก่ 

• เชิงพ้ืนที่: ห่วงโซ่คณุคา่ของคณุขยายไดม้ากเพียงใด? ระดบัชาต ิ ระดบันานาชาต ิระดบัโลก? ในประเทศ ภูมิประเทศ และถ่ินที่อย ูใ่ ด 

ที่คณุก าลงัด าเนินการและด าเนินการอยา่งไร? 

• เชิงการเมือง: อะไรคอืความสมัพันธ์เชิงอ านาจที่มีอย ูท่ ั่วทั้งห่วงโซ่คณุคา่ของคณุ? 

• เชิงสถาบัน: กรอบการก ากับดแูลและนโยบายใดบ้างที่น าไปใช้ กับบริบททางธุร กิจของคณุ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของคุณคือ
ใคร? 

• เชิงประวัตศิาสตร์: แนวโน้มทางประวัตศิาสตร์ใดที่เก่ียวข้องกับการประเมินของคณุ? 

• ดา้นเวลา: การประเมินของคณุก าหนดไว้ภายในช่วงเวลาใด? 

• ข้อมูลประชากร: อะไรคอืแนวโน้มดา้นประชากรศาสตร์และความหนาแน่นของประชากรในบริบทของคณุ?

การตอบค าถามเหลา่นี้จะช่วยให้มีการคัดกรองเพื่อ อธิบา ยถึงบริบทและวัตถ ุประสงคข์องการประเมินของคณุ คณุจะพบกับค าแน ะน า
เพิ่มเตมิในขั้นที่ 04 เก่ียวกับวิธีระบุและแสดงรายการผลกระทบและการพึ่งพาที่ส  าคัญ 

ข)  การพึ่งพาทีอ่าจเกี่ยวข้องกับธรุกิจของคุณ 

การประเมนิทุน 
การประเมินโดยพจิารณามากกว่าหนึง่ทุน ซ ึง่รวมถงึ
การประเมินหลายทุนและการประเมินทุนแบบ
บูรณาการ 

ผู้ มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
บุคคล องค์กร ภาคสว่น หรอืชมุชนใดๆ ที่มี
ผลประโยชน์หรอื “สว่นได้เสยี” ในผลลพัธ์ของการ
ตัดสนิใจหรอืกระบวนการ 

ธุรกิจทั้งหมดขึ้นอย ูกั่บทุนและบริการที่เก่ียวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม (ดรููปภาพที่ 1.3) เช่น ธุรกิจจากภาคอาหารนั้นไม่เพียงตอ้งพึ่งพาแคทุ่นที่ถ ูก

ผลติขึ้น เช่น เครื่องจักรหรือปุ๋ ย แตย่งัขึ้นอย ูกั่บการบริการจัดหาอาหารตามธรรมชาตทิี่จ าเป็น เช่น อาหาร น ้า และเสน้ใย การบริการจัดเตรียม
เหลา่นี้ (หรือ “สนิคา้”) ยงัเป็นวัตถดุบิธรรมชาตทิี่ ส  า คญัส  าหรับการผลิตและการแปรรูปจ านวนมาก บริการควบคมุ  เช่น การผสมเกสรตาม

ธรรมชาตแิละการควบคมุศัตรูพืชที่มีความส า คญัในกา รเกษตร นอกจากนี้ ธุรกิจจากภาคอาหารยงัต้องพึ่ งพา คลงัของทุนทางมนุษยใ์น เ รื่ อง
แรงงาน เช่น ความเชี่ยวชาญและความรู้ ในท านองเดยีวกัน ธุรกิจตา่งพึ่งพาทุนทางสงัคมผา่นการมีอย ูข่องเครือข่าย ความไว้วางใจ การเข้าถึง

ที่ดนิ และความปลอดภัยในการครอบครอง 
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ค่าจา้ง 

อาหารที่มีคุณค่าทาโภชนาการ 

  ก าไร   รายได้   ภาษี 

ความมั่นคงทางอาหาร 

โอกาสในการรว่มมือ 

สภาพการ
ท างาน 

การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ 

     มลพษิ การท าลายป่า & การ
สญูเสยีที่อย ูอ่าศัย 

โอกาสส าหรบักจิกรรมชมุ

รูปภาพที ่ 1.3 
ตวัอยา่งของธุรกิจอาหารที่ตอ้งพึ่งพาทุน 

การพึ่งพาการไหลเวียนของทุนจะแตกตา่งกันไปตามบทบาทของธุรกิจในห่วงโซ่คณุคา่และที่ต ัง้ทางภูมิศาสตร์ของการด าเนินงาน 

ตวัอยา่งเช่น ผ ูม้ีบทบาทสว่นใหญ่ในระบบอาหารตระหนักดวี่าน ้าเป็นปัจจัยที่ส  าคญัตอ่ระบบการผลติขั้นตน้ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม ที่ต ัง้

ทางภูมิศาสตร์ของฟาร์มจะเป็นตวัก าหนดว่าน ้าเป็นปัจจัยที่จ ากัดหรือไม่เพราะในสภาพอากาศที่แห้งแลง้น ้าอาจเป็นประเดน็ส  าคญั และ
การใช้น ้าในฤดแูลง้อาจเป็นปัญหาอยา่งย ิ่ง หากการตดัสนิใจทางธุรกิจคือการน าเข้าน ้าจาก ลุม่น ้าอ่ืน ก็จะท าให้เกิดผลทางการเงิน ที่
ตามมา (เช่น ราคาสงู) ผลที่ตามมาทางสงัคม (เช่น ความตงึเครียดทางสงัคมระหว่างภูมิภาค) หรือผลที่ตามมาทางธรรมชาต ิ (เช่น การ

ท าให้พื้นที่ภูมิภาคของผูใ้ห้กลายเป็นเกลอืและแห้งแลง้) 

ค)  ผลกระทบทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธรุกิจของคุณ 

ผลกระทบทางธุรกิจนั้นเป็นผลบวกหรือลบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีตอ่ความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองมนุษย ์

ผลกระทบตอ่ทุนอาจเกิดขึ้นไดโ้ดยตรงจากการด าเนินธุรกิจหรือโดยอ้อมจากการใช้ผล ิตภัณฑ์และบริการ ผลกระทบอาจเกิดขึ้นไดทุ้กจุดในห่วงโซ่

คณุคา่ และผลกระทบจะแตกตา่งกันไปตามขั้นของห่วงโซ่อุปทานและที่ต ัง้ทางภูมิศาสตร์ของการด าเนินงาน  

อยา่งไรก็ด ี ผลกระทบตอ่ทุนอาจเป็นดา้นลบ เช่น ความเส ือ่มโทรมของที่ดนิหรือการใช้ทรัพยากรน ้ามากเกิน ไป หรือการบังคบัให้พนักงา น

ท างานเป็นเวลานานท าให้เกิดความเครียดและความเหนื่อยลา้เพิ่มขึ้น และท าให้มีโอกาสบาดเจ็บหรือเสยีชีว ิตเมื่อตอ้งท างานกับเครื่องจักร

หนักหรืออุปกรณ์อันตราย ทั้งนี้ ผลกระทบอาจเป็นไปในทางบวกได ้ เช่น การเปลีย่นระบบการเพาะปลกูซึ่งสง่ผลให้ปริมาณน ้าในดนิส ูง ขึ้ น  
การพังทลายของดนิน้อยลง และผลผลติในฟาร์มมากขึ้น หรือการเพิ่มคา่ครองชีพส  าหรับพนักงาน ซึ่งน าไปสูส่ขุภาพที่ดขีึ้นของพนักงานและ

ครอบครัวและผลผลติที่เพิ่มขึ้นส  าหรับธุรกิจ 

รูปภาพที่ 1.4 แสดงตวัอยา่งว่าธุรกิจสามารถสง่ผลกระทบตอ่ทุนที่แตกตา่งกันอยา่งไร 

        ทุนที่ถกูผลติข ึน้

         ทุนมนุษย ์      ทุนทางสงัคม 

      ทุนทางธรรมชาติ 
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แรงงาน 

ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

ความรู ้

เคร ือ่งจกัร 

ควบคุมยาปราบ
ศัตรูพชื

     ปุ๋ ย 

การผสมเกสร
ดอกไม้ 

การเงนิ

การหมุนเวียน
สารอาหาร 

ความไว้วางใจของผูบ้รโิภค 

สหกรณ์ชาวนา 

การครอบครองที่ดิน 

รูปภาพที ่ 1.4 

   ตวัอยา่งที่ธุรกิจสามารถสง่ผลกระทบตอ่ทุน 

ผลกระทบตอ่ทุนหนึ่งมักสง่ผลทางอ้อมตอ่ทุนอ่ืน เช่น คณุสามารถตดัสนิใจที่จะฟ้ืนฟูระบบนิเวศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเส ีย่งจา กน ้ า

ท่วมและอาจสง่ผลให้บริการการผสมเกสรที่ดขีึ้น จากนั้น กิจกรรมนี้จะน าไปสูก่ารปรับปรุงสขุภาพของประชาชน (เช่น เนื่องจากอากาศ
บริสทุธิ์) การลดปัจจัยการผลติ (เช่น การชลประทาน) และการปรับปรุงความสามัคคใีนสงัคม (เช่น ผา่นการปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่ที่ไดร้ับ

การฟ้ืนฟูส  าหรับกิจกรรมสนัทนาการ) เช่นเดยีวกับทุนอ่ืน เช่น การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัตทิางการเกษตรแบบยัง่ย ืน ที่
อาจช่วยเพิ่มรายไดแ้ละให้โอกาสส าหรับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นอกจากนี้  ยงัช่วยเพิ่มศกัยภาพในการสร้างเครือข่ายทางสงัคมในหมู่

เกษตรกรในท้องถ่ิน และอาจน าไปสูก่ารลดภาวะกระบวนการเจริญเตบิโตเกินขอบเขต (eutrophication) ของแม่น ้าในท้องถ่ินดว้ยการรับรู้
ถึงทรัพยส์นิที่ใช้ร่วมกันมากขึ้น 

ดงันั้น เมื่อท าการประเมินทุน คณุควรพิจารณาว่ากิจกรรมของคณุสง่ผลกระทบตอ่ทุนอ่ืนๆ ทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ ซึ่งหาก

คณุเคยด าเนินการประเมินทุนมาก่อน ก็อาจเป็นไปไดว้่าคณุไดร้ะบุ วัด และประเมินมูลคา่ของผลกระทบและการพึ่งพาของทุนหนึ่งแลว้ ซึ่งใน
การก าหนดกรอบการประเมินทุนแบบบูรณาการ คณุจะตอ้งระบุ (1) ผลกระทบโดยตรงและการพึ่งพาทุนทั้งส ี ่ ในช่องเลก็ๆ แนวทแยง และ (2) 
ผลกระทบทางอ้อมและการพึ่งพาของการด าเนินงานของคณุกับทุนสว่นที่เหลอืในช่องเลก็ๆ นอกเสน้ทแยงมุมในแตล่ะแถวของตารางที่ 1.1 
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ตารางที ่1.1 
 การประเมินทุนแบบบูรณาการ: ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมตอ่ทุน  

ผลตอบแทนของทุน 

ทุนที่ถกูประเมิน ทุนทางธรรมชาต ิ ทุนทางมนุษย ์ ทุนทางสงัคม ทุนที่ถกูผลติขึ้น 

ธรรมชำติ ทางตรง ทางอ้อม ทางอ้อม ทางอ้อม 

มนุษย์ ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม ทางอ้อม 

สังคม ทางอ้อม ทางอ้อม ทางตรง ทางออ้ม 

ทุนทีถู่กผลิตขึ้น ทางอ้อม ทางอ้อม ทางอ้อม ทางตรง

รูปภาพที่ 1.5 - 1.7 ให้ตวัอยา่งเชิงปฏิบัตขิองปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุน 

ผูผ้ลติพืชพันธุ์พื้นเมอืงใกลแ้หลง่น ้า 

รูปภาพที ่1.5 

ตวัอยา่งปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุนตา่งๆ: กิจกรรมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

ผูผ้ลติจดัให้มีการฝึกอบรมเรื่องการลดขยะ
อาหาร 

รูปภาพที ่1.6 
ตวัอยา่งปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุนตา่งๆ: กิจกรรมการฝึกอบรม 

การลดต้นทุนบรรจภุัณฑ์อาหาร
และการบ าบัดของเสยี 

ทุนมนุษย์ 
เพ ิม่พนูความรูแ้ละทักษะในการแปร
รูปและการจดัการอาหาร 

ทุนทางสังคม 
แบ่งปันคุณค่าของการอนุรกัษ์
ธรรมชาติและแรงจงูใจรว่มกนั
ในหมู่คนงาน 

ทุนทางธรรมชาต ิ
ขยะพลาสติกลดลงและมกีาร         
รไีซเคิลเพ ิม่ข ึน้ 

ทุนทีถู่กประเมนิ ทุนทาง
ธรรมชาต ิ

ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทีถู่กผลิต
ขึ้น 
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ชาวนาลงทุนซ ือ้รถแทรกเตอร์คันใหม ่

รูปภาพที ่ 1.7 
ตวัอยา่งปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุนตา่งๆ: การปรับปรุงอุปกรณ์ 

ผลกระทบทางธุรกิจและการพึ่งพาทุนนั้นเชื่อม โยงถึงกัน เช่น บริษัทที่พึ่งพาน ้าก็จะสร้างผลกระทบจากการใช้น ้าเช่น กัน ในท านอง
เดยีวกัน บริษัทที่พึ่งพาความรู้ของก าลงัคนก็มีผลตอ่การเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานดว้ยการจัดอบรม  

ง) ความเสี่ยงและ/หรือโอกาสทีอ่าจเกี่ยวข้องกับธรุกิจของคุณ 

กรณีศกึษาทางธุรกิจที่ท า การประเมินทุนจะขึ้น อย ู่กับการระบุความเ ส ีย่งและ โอกาสที่เกิดขึ้นจา กผลกระทบและ /หรือกา รพึ่ งพา ทุนที่
แตกตา่งกันซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นได ้ ถกูมองข้าม เข้าใจผดิ หรือประเมินคา่ต า่เกินไป เมื่อคณุไดร้ะบุส ิง่เหลา่นี้แลว้และสามารถเริ่ม วัด
และประเมินมูลคา่ของส ิง่เหลา่นี้ไดใ้นที่สดุ คณุจะสามารถพิจารณาวิธีที่ดทีี่สดุในการรวมสิง่เหลา่นี้เข้าส ูก่ารตดัสนิใจทางธุรกิจของคณุได ้

ความเส ีย่งและโอกาสจากทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้นสามารถเกิดขึ้นไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การด าเนินงานดา้น 

กฎหมาย กฎระเบียบ การเงิน ชื่อเสยีง การตลาด และสงัคม ตารางที่ 1.2 ไดน้ าเสนอตวัอยา่งของความเส ีย่งและโอกาสตา่งๆ และจะช่วยให้
คณุสามารถพิจารณาว่าส ิง่ใดอาจเก่ียวข้องกับธุรกิจของคณุมากที่สดุ และเพื่อพัฒนากรณีศกึษาทางธุรกิจส  าหรับการประเมินทุน 

  ตารางที ่1.2 
ตวัอยา่งของความเส ีย่งและโอกาสของทุน 

ทุนทางธรรมชาต ิ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม 

การด  าเนนิงาน: กิจกรรมทางธุรกจิ ค่าใช้จ่าย และกระบวนการปกต ิ

ทุนทีถู่กผลิตขึ้น 

ความเสี่ยง 

โอกาส 

ต้นทุนวัตถดุิบทีเ่พ ิม่ข ึน้ท าใหห้ว่ง
โซอ่ปุทานเสือ่มลง 

การเจบ็ป่วยและการขาด
งานของแรงงานที่เพ ิม่ข ึน้
เนื่องจากไม่ได้รบัการตรวจ
สขุภาพที่ด  ี

การสญูเสยีใบอนุญาตทาง
สงัคมในการด าเนินงาน
เนื่องจากความสมัพนัธ์ที่ไม่ดี
กบัชมุชนท้องถ ิน่ 

จ  านวนการบาดเจบ็ที่เพ ิม่ข ึน้จาก
การไม่บ ารุงรกัษาเคร ือ่งจกัรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

รายได้ที่เพ ิม่ข ึน้และผลผลติที่สงูข ึน้อนั
เป็นผลมาจากการจดัการที่ดินอยา่งมี
ความรบัผดิชอบ 

เพ ิม่ประสทิธิภาพแรงงานด้วย
บรกิารตรวจสขุภาพในทีท่ างาน 

เพ ิม่ความแขง็แกรง่ของห่วงโซ ่
คุณค่าด้วยการเสรมิสรา้ง
ความไว้วางใจกบัผูค้ ้า 

ต้นทุนต ่าลงเนื่องจากมีการปรบัปรุง
ประสทิธิภาพของเคร ือ่งมือ 

กฎหมายและระเบยีบข้อบังคับ: กฎหมาย นโยบายสาธารณะ และข้อบังคับทีม่ผีลต่อการด  าเนนิธุรกิจ 

ความเสี่ยง 

โอกาส 

เพ ิม่ค่าใชจ้า่ยในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเนื่องจากกฎระเบียบที่
เขม้งวดมากข ึน้ 

บทลงโทษที่เพ ิม่ข ึน้เนื่องจาก
ความลา่ชา้ในการบังคับใช ้
กฎระเบียบใหม่เก ีย่วกบั
มาตรฐานการเคหะส าหรบั
คนงานตามฤดูกาล 

การสญูเสยีรายได้จากการ
เปลีย่นแปลงวิธีปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่เกดิจาก
สญัญาการถอืครองที่ดินที่ส ัน้
ลง 

สญูเสยีใบอนุญาตประกอบ
กจิการเพราะอตัราการเสยี
ชวีิตสงูเนื่องมาจากการขาด
การลงทุนในเคร ือ่งจกัรที่
ทันสมัย 

ลดค่าปรบั บทลงโทษ ค่าชดเชย 
หรอืค่าใชจ้า่ยทางกฎหมาย (เชน่ 
คาดการณ์ไว้ลว่งหน้าและ
หลกีเลีย่งผลกระทบด้านลบ) 

ความได้เปรยีบทางการแขง่ขนั
เนื่องจากการเปลีย่นแปลง
กฎหมายการใชส้ทิธิ์เลอืกซ ือ้
กอ่นทางธุรกจิที่เก ีย่วขอ้ง
กบัสวัสดิภาพของมนุษย ์เชน่ 
ขอ้ก  าหนดด้านสขุภาพและ
ความปลอดภัย 

เพ ิม่มูลค่าแบรนด์เพ ือ่
ด าเนินการปฏิบัติตามนโยบาย
สาธารณะบางประการ เชน่ 
การบ าบัดน ้าทิ้ง 

ชว่ยให้ประหยดัเพ ิม่ข ึน้จากการ
ปฏิบัติตามขอ้บังคับการใช ้
พลงังานด้วยอปุกรณ์ประหยดั
พลงังาน 
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 ทุนทางธรรมชาต ิ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทีถู่กผลิตขึ้น 

ชือ่เสยีงและกำรตลำด: ควำมไว้วำงใจของบริษัทและควำมสมัพันธ์กับผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีทำงธุรกิจโดยตรง เช่น ลกูค้ำ ซัพพลำยเออร์ พนักงำน 

ควำมเสีย่ง สว่นแบ่งการตลาดลดลงเนื่องจาก
ความต้องการผลติภัณฑ์ที่ลดลง
ซ ึง่ถกูมองว่าเช ือ่มโยงกบัการท า
ฟารม์/ป่าไม้ที่ไม่ย ัง่ยนื 

ผลผลติลดลงเนื่องจากขาด
โอกาสในการพฒันาทางวิชาชพี
ท าให้พนักงานสญูเสยีแรงจงูใจ
ในการท างาน 

สญูเสยีความไว้วางใจจาก
ลกูค้าเนื่องจากธุรกจิสง่เสรมิ
ผลติผลทางอนิทรยีแ์ต่พบว่ามี
การใชย้าปราบศัตรูพชืแบบ
หลบซอ่นในบางจดุของห่วงโซ ่
อปุทาน 

สญูเสยีมูลค่าของแบรนด์เนื่องจาก
มีรายงานสือ่เชงิลบเก ีย่วกบัการ
ขาดการลงทุนในอปุกรณ์ที่มีความ
ปลอดภัย 

โอกำส ยอดขายที่เพ ิม่ข ึน้เนื่องจาก
การรบัรองที่ตระหนักถงึแนว
ทางการบรหิารจดัการแบบ
ยัง่ยนื

เพ ิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
เมื่อพนักงานได้รบัโอกาสในการ
สบัเปลีย่นไปตามหน่วยธุรกจิ
ต่างๆ 

คุณภาพของผลผลติที่เพ ิม่ข ึน้
เนื่องจากผูผ้ลติได้รบัความ
เคารพและให้ผลตอบแทนที่ดี
จากผูค้ ้า 

ขยายเวลาใบอนุญาตในการด าเนนิ
กจิการเนื่องจากธุรกจิได้น า
เคร ือ่งจกัรเทคโนโลยขี ัน้สงูที่ชว่ยลด
การใชน้ ้ามาใช ้ซ ึง่น าไปสูค่วาม
พรอ้มด้านทรพัยากรที่เพ ิม่ข ึน้
ส  าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ 

 กำรเงนิ: ต้นทุนและกำรเข้ำถงึทุนซ่ึงรวมถงึหนีส้นิและสนิทรัพยส์ทุธิ 

ควำมเสีย่ง มตี้นทุนทางการเงนิที่เพ ิม่ข ึน้
เนื่องจากขาดความโปรง่ใสและ
ตัวช ีว้ัดด้านสิง่แวดลอ้ม 

ทางเลอืกทางการเงนิลดลง
เนื่องจากมีสารพษิปรมิาณ
สงูในผลติภัณฑ์เพ ือ่การ
บรโิภคข ัน้สดุท้ายของธุรกจิ

ต้นทุนการเงนิส าหรบั
สายการผลติใหม่เพ ิม่ข ึน้
เนื่องจากกรณีการทุจรติคร ัง้
กอ่นซ ึง่ธุรกจิมีสว่นเก ีย่วขอ้ง 

อตัราดอกเบี้ยเงนิก ูส้  าหรบัการซ ือ้
อปุกรณ์ใหม่สงูข ึน้เนื่องจากขาดการ
รบัประกนัว่าอปุกรณ์จะสามารถ
ปรบัเขา้กบัสภาพท้องถ ิน่ได้ดี 

โอกำส เพ ิม่การเขา้ถงึเงนิทุนส าหรบัเงนิทุนสี
เขยีว และอตัราดอกเบี้ยพเิศษตาม
การช  าระเงนิสาธารณะส าหรบัสนิค้า
สาธารณะที่เกดิจากกลยทุธ์ทางธุรกจิ
ในการท าฟารม์ธรรมชาติด้วย
งบประมาณแบบศูนย ์

เพ ิม่การเขา้ถงึเงนิทุนเนื่อง 
จากอตัราสว่นความเท่า
เทียมทางเพศสภาพส าหรบั
ต าแหน่งผูบ้รหิาร 

อตัราดอกเบี้ยที่เสนอโดย
สหกรณ์การเงนิในท้องถ ิน่
ลดต ่าลงเนื่องจาก
นโยบายธุรกจิที่เก ีย่วกบั
การแบ่งปันผลประโยชน์
กบัชนเผา่พ ืน้เมือง 

เพ ิม่ความสนใจจากนักลงทุน 
เนื่องจากธุรกจิแสดงความ
เขา้ใจและความโปรง่ใสในห่วง
โซอ่ปุทานอยา่งครบถว้น 

สงัคม: ควำมสมัพันธ์กับสงัคมในวงทีก่ว้ำงข้ึน 
(เช่น ชุมชนท้องถ ิน่ เอ็นจีโอ หน่วยงำนรำชกำร และผูม้ีสว่นได้สว่นสยีอืน่ๆ) 

ควำมเสีย่ง ความลา่ชา้ในการจดัหาปัจจยัการ
ผลติเนื่องจากการตัดถนนโดยชมุชน
ท้องถ ิน่ที่ประท้วงเร ือ่งมลพษิในแหลง่
น ้าท้องถ ิน่ของธุรกจิ 

ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากราคา
อสงัหารมิทรพัยส์งูข ึน้อยา่งมาก 
ท าให้คนงานต้องยา้ยไปอยูท่ี่อ ืน่ 

การปฏิเสธการขอสนิเช ือ่
ของสหกรณ์การเงนิใน
ท้องถ ิน่ภายหลงัการขยาย
การด าเนินธุรกจิสง่ผลให้มี
การจ  ากดัการเขา้ถงึพ ืน้ที่ที่
เคยใชส้  าหรบัการรวมตัวกนั
ในชมุชน 

คา่ใชจ้า่ยเพ ือ่ป้องกนัการติดตั้ง
เมื่อมกีารใชอ้ปุกรณ์ใหม่ของบรษัิท
เพ ิม่ข ึน้ สง่ผลให้เกดิความซ  า้ซอ้น
ของคนงานจนท าให้เกดิความไม่
สงบในชมุชนท้องถ ิน่ 

โอกำส การยกเว้นภาษีที่อย ูอ่าศัยบางสว่นอนั
เป็นผลมาจากการฟ้ืนฟูพ ืน้ที่ช ุม่น ้าใน
ท้องถ ิน่ของธุรกจิ 

เพ ิม่ใบอนุญาตทางสงัคมในการ
ด าเนินงานเมื่อคนงานได้รบัเลอืก
เขา้ส ูส่ภาท้องถ ิน่ 

ลดการอนุญาตที่ลา่ชา้ด้วย
การรว่มมือกบัองค์กรพฒันา
เอกชน (NGO) ในท้องถ ิน่เพ ือ่
สง่เสรมิการเจรจากบักลุม่
ท้องถ ิน่ 

การลดภาษีของรฐับาลซ ึง่เป็น
การสนับสนุนเทคโนโลยทีี่
สะอาดและการปลอ่ยมลพษิที่
ต ่าซ ึง่น าไปสูค่วามกา้วหน้าที่
เรว่ให้ส ูเ่ป้าหมายเร ือ่งการ
ปลอ่ยมลพษิ 
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   1.2.3    เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินทุนของคุณ 

การเตรียมตวัส  าหรับการประเมินทุนนั้นคณุตอ้งรู้ว ่าคณุจะน าผลไปใช้อยา่งไร การไดร้ับการสนับสนุนภายใน และการวางแผน

กระบวนการ 

ก)   ระบกุารใช้งานทีเ่ป็นไปได้ของผลการประเมินของคุณ 

เริ่มจากการพิจารณาเก่ียวกับความเส ีย่งและโอกาสทางธุร กิจที่อาจเ กิดขึ้น (อธิบายการด าเนินการ 1.2.2.d) จากนั้นให้ระบุการใช้งานทาง

ธุรกิจ และการใช้งานตามวัตถปุระสงคข์องผลการประเมินทุนของคณุเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ 

การประเมินทุนสว่นใหญ่ไดร้ับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลกลยทุธ์ทางธุรกิจ การจัดการ หรือการตดัสนิใจในการด าเนินงาน ซึ่งอาจ
เก่ียวข้องกับข้อมูลที่มีการป้อนเข้าเพียงครั้งเ ดยีวเพื่อออกแบบโครงการ หรือการรวมทุนเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจมาตรฐาน เช่น 

การจัดหาวัตถดุบิ ทางเลอืกของการประเมินราคา หรือการประเมิน "ผลกระทบเชิงบวกสทุธิ" การใช้งานบางรายการอาจเก่ียวข้องกับ
ผูช้มภายนอก เช่น การประเมินมูลคา่สนิทรัพยส์  าหรับการประเมินมูลคา่ของบริษัท การแสดงผลกระทบสทุธิตอ่หน่วยงานก ากับดูแ ล 

การวิเคราะห์ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีส  าหรับความเสยีหายหรือการเรียกร้องคา่ชดเชย หรือการรายงานตอ่สาธารณะ 

ตารางที่ 1.3 แสดงรายการการใช้งานทางธุรกิจที่เป็นไปได ้ ส ิง่เหลา่นี้ไม่ไดเ้กิดขึ้นร่วมกันเป็นพิเศษหรือมีความละเอียดถ่ีถ้วน และอาจ

ไม่ตรงกับอภิธานศพัท์ที่ใช้ในบริษัทของคณุ แตต่วัอยา่งไดใ้ห้แนวคดิเก่ียวกับขอบเขตการใช้งานที่เป็นไปได ้ แม้ว่าอาจจะมีการใช้งาน
ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งรายการ ให้พยายามเน้นการประเมินของคณุไปที่การใช้งานที่เหมาะสมทีส่ดุ 

ตารางที ่1.3 
การใช้งานทางธุรกิจที่มีความเป็นไปไดใ้นการประเมินทุน 
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ประเภทของกำรใช้งำนทำง
ธุรกิจ 

ประเมินควำมเสีย่งและโอกำส 

การใช้งานทางธุรกจิน ีจ้ะสัมพันธก์ันหากคุณตอ้งการทีจ่ะ 

ประเมินลกัษณะและขนาดของผลกระทบและ/หรอืการพ ึง่พาของคุณ รวมถงึความเสีย่งและโอกาสทางธุรกจิที่เก ีย่วขอ้ง 

คุณอาจใชแ้นวทางต่างๆ เพ ือ่คัดกรองหรอืระบุผลกระทบทางทุนและการพ ึง่พาที่ส  าคัญเพ ือ่ชว่ยหาค าตอบ เชน่ ธุรกจิของคุณ 

มีรายได้มากข ึน้จากการส ารวจความแตกต่างในการใชท้ี่ดนิ แรงงาน การอบรม หรอื ตลาดใหม่ทีใ่สใ่จต่อสงัคมหรอืไม?่  

มีกจิกรรมทางธุรกจิบางระดับที่สง่ผลกระทบต่อและ/หรอืการพ ึง่พาทุนธรรมชาติ มนุษย ์หรอืสงัคมซ ึง่กอ่ให้เกดิความเสีย่งรา้ยแรงหรอืไม่? 
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ประเภทของกำรน ำไปใช้
ทำงธุรกิจ 

        การน าไปใช้ทางธุรกิจน ีจ้ะสมัพันธ์กนัหากคุณตอ้งการทีจ่ะ 

เปรียบเทียบทำงเลอืก   เปรยีบเทียบ เทียบเคียง และเลอืกจากตัวเลอืกของทางเลอืกต่างๆ ในขณะที่ท าการพจิารณาผลกระทบที่เก ีย่วขอ้งและ/หรอืการพ ึง่พาทุน 

การจดัล าดับความส าคัญมีความเก ีย่วขอ้งกบัการตัดสนิใจทางธุรกจิหลายๆ อยา่ง และสามารถชว่ยให้คุณตอบค าถามได้ เชน่  

ตัวเลอืกของการจดัหาจดัซ ือ้ใดที่มีความเสีย่งด้านทุนทางธรรมชาตติ ่าที่สดุ? 

การเลอืกสถานที่ท างานที่มีศักยภาพใดให้โอกาสในการจดัหางานให้กบัคนในท้องถ ิน่ได้มากข ึน้? 

เมื่อก  าหนดเป้าหมายการลงทุน ซ ึง่คุณจ  าเป็นตอ้งประเมินจากกลุม่ผลงานของกจิกรรมต่างๆ แนวทางปฏิบตัิเหลา่นีจ้ะ
สามารถชว่ยคุณตอบค าถามได ้เชน่ 

บรษัิทหรอืทรพัยส์นิใดที่กล ุม่ผลงานของกจิกรรมที่คุณควรสนับสนุนหรอืตัดออกไปเมื่อพจิารณาถงึความเสีย่งหรอืโอกาสจากทุนทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์หรอืสงัคม? 

การฟ้ืนฟูพ ืน้ที่ช ุม่น ้าเป็นทางเลอืกการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าส าหรบัการควบคมุน ้าท่วมของพ ืน้ที่เกษตรกรรม เมื่อเทียบกบัตัวเลอืกโครงสรา้ง
พ ืน้ฐานที่เป็นซเีมนต์ทัว่ไปโดยพจิารณาจากผลกระทบที่อาจเกดิข ึน้จากทุนทัง้หมดหรอืไม่? 

ประเมินผลกระทบทีม่ีต่อผูม้ี
สว่นได้สว่นสยี 

ตรวจสอบว่าผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีรายใดที่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาต ิมนษุย ์หรอืสงัคมอนัเนื่องมาจากกจิกรรม
ทางธุรกจิของคุณและมากเท่าใด สิง่นี้สามารถชว่ยคุณตอบค าได้ เชน่ 

การเรยีกรอ้งค่าชดเชยส าหรบัเหตุการณ์ลา่สดุสะท้อนถงึคุณค่าตามธรรมชาต ิมนุษย ์หรอืสงัคมของผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีที่ได้รบัผลกระทบ
อยา่งถกูต้องหรอืไม่? 

คุณจะมีสว่นรว่มกบัชมุชนที่ได้รบัผลกระทบเพ ือ่จดัล าดบัความส าคญัของการลงทุนและกจิกรรมของคุณ รวมทั้งรกัษาใบอนุญาตในการ
ด าเนินงานในชมุชนเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร? 

ประมำณมูลค่ำทั้งหมดและ/
หรือผลกระทบสทุธิ 

  ก  าหนดมูลค่ารวมของทุนทีเ่ช ือ่มโยงกบักจิกรรมทางธุรกจิของคุณ ซ ึง่อาจเป็นประโยชน์ส  าหรบัการประเมนิมูลคา่การครอบครองที่ดินหรอืการ                            
  จดัการทรพัยส์นิหรอืสนิทรพัยอ์ ืน่ๆ ที่ธุรกจิเป็นเจา้ของและสามารถชว่ยให้คุณสามารถตอบค าถามได้ เชน่ 

การเปลีย่นแปลงมูลค่ารวมของทุนมนุษยท์ี่เก ีย่วขอ้งแสดงให้เห็นถงึการลงทุนของคุณในการฝึกอบรมบุคลากรและการพฒันาทักษะหรอืไม?่ 

เกษตรกรรม ป่าไม้ การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นการใชท้รพัยส์นิของคุณอยา่งสงูสดุและดีที่สดุจากมุมมองด้านมูลค่ารวมหรอืไม?่ 

ประเมินผลกระทบสทุธิเพ ือ่พจิารณาว่ากจิกรรมทางธุรกจิสรา้งผลกระทบสทุธิในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อธรรมชาติ ผ ูค้น และสงัคม ซ ึง่ส ิง่นี้จะ
เก ีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นผลกระทบประเภทต่างๆ และสามารถชว่ยให้คุณสามารถตอบค าถามได้ เชน่ 

คุณจะพฒันาโรงงานหรอืผลติภัณฑท์ี่มผีลกระทบเชงิบวกสทุธิที่ตรวจสอบไดต้่อทนุธรรมชาตไิดอ้ยา่งไร? 

อะไรคือ “ก  าไรและขาดทุนแบบบูรณาการด้านสิง่แวดลอ้ม” โดยรวมของบรษัิทหรอืการด าเนินงานของคุณ? 

สือ่สำรภำยในหรือ
ภำยนอก 

สือ่สารผลกระทบด้านทุนและ/หรอืการพ ึง่พากบัผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีภายในหรอืภายนอก เชน่ การท าการตลาดกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
ภายนอก หรอืการดึงดูดนักลงทุนและลกูค้านั้น คุณอาจต้องให้ขอ้มูลเก ีย่วกบัความส าเรจ็ของธุรกจิในการลดผลกระทบที่เส ีย่งหรอืการ
พ ึง่พา และสามารถชว่ยให้คุณตอบค าถามได้ เชน่ 

คุณจะรกัษาและปรบัปรุง "ใบอนุญาตในการด าเนินงาน" ทางสงัคมได้อยา่งไร? 

คุณจะดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ดว้ยการน าเสนอการประเมินทุนที่เป็นสว่นหนึ่งของระบบสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของ
คุณได้อยา่งไร? 

โดยทั่วไปการรายงานและการเปิดเผยจะด าเนินการในระดบับรษัิท แม้ว่าจะมีการใชม้ากข ึน้ในระดับผลติภัณฑแ์ละโครงการกต็าม การ
ประเมินทุนสามารถชว่ยให้คุณตอบค าถามได ้เชน่ 

คุณมเีกณฑ์ที่จะใชใ้นการเปรยีบเทียบสมรรถนะและเปรยีบเทียบทุนทางธรรมชาต ิมนษุย ์และสงัคมกบัธุรกจิอ ืน่ๆ ได้อยา่งไร? 

การด าเนินงานด้านทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคมของธุรกจิของคุณเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาอยา่งไร และสิง่นี้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายและจดุมุ่งหมายของคุณหรอืไม่? 

กำรใช้งำนทำงธุรกิจ 
ความตั้งใจที่จะใชผ้ลจากการประเมินทุนของคุณ
เพ ือ่ชว่ยในการแจง้ถงึการตัดสนิใจ 

อภธิานศัพท ์
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ข)  คงไว้ซึ่งการสนับสนุนภายใน 

การมีสว่นร่วมในระดบัอาวุโสในบริษัทมักจ าเป็นตอ่การสร้างการสนับสนุนส  าหรับการประเมินทุน ผ ูบ้ริหารระดบัสงูที่มีสว่นร่วมสา มารถให้

มุมมองที่มีคณุคา่ที่เก่ียวกับข้อกังวลหลกัทางธุรกิจ และตอ้งมั่นใจว่าส ิง่เหลา่นี้จะสะท้อนอย ูใ่นการออกแบบการประเมินของคณุ 

ข้อมูลที่สะท้อนถึงหน้าที่การปฏิบัตงิานและการจัดการตา่งๆ สามารถช่วยให้คณุพัฒนากรณีศกึษาทางธุรกิจที่รอบดา้นมากขึ้นส  าหรับการ

ด าเนินการประเมิน โดยจะช่วยในการตคีวามและฝังผลการประเมินเข้าส ูก่ารตดัสนิใจและกระบวนการทางธุรกิจ ตามที่กลา่วไว้ในขั้นตอน
การปฏิบัต ิดงันั้น การมีสว่นร่วมภายในจึงเป็นส ิง่ส  าคญัในการก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละการใช้งานทางธุรกิจ เพราะท าให้เกิดการคดิและกล

ยทุธ์แบบบูรณาการที่เพิ่มมูลคา่ที่แท้จริงให้กับการตดัสนิใจทางธุรกิจของคณุ 

การสนับสนุนจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกที่ส  าคญัก็มีความส าคญัเช่นกันและไดม้ีการกลา่วถึงเพิ่มเตมิในการด าเนินการข้อ 
2.2.2 

ค)  วางแผนกระบวนการการประเมินทนุ

ก่อนที่จะเริ่มการประเมินทุน ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งมีแนวคิดว่ามีอะไรที่เก่ียวข้องในแตล่ะขั้นตอนบ้าง ตารางที่ 1.4. ให้ข้อบ่งชี้โดยประมาณของ

ทรัพยากรที่อาจจ าเป็นในการด าเนินการในแตล่ะขั้นตอนของการประเมิน  

ตารางที ่1.4 
แหลง่ข้อมูลบ่งชี้ที่จ าเป็นตลอดการประเมินของคณุ

ก ำหนด 

ระยะเวลำ 

ขอบเขต 

กำรวัดและประเมินมูลค่ำ

กำรปฏิบัติ 

อาจเป็นสปัดาห์แต่น่าจะเป็นหนึ่งหรอืสอง
เดือน หรอือาจจะนานกว่านั้นหากมีการปรบั
กระบวนการทางธุรกจิ 

ขอ้มูลภายในที่ส  าคัญ 

ขอ้มูลจากภายนอกที่มีความเป็นไปไดจ้ากผู้
ที่มีประสบการณ์ในการตัดสนิใจที่
คลา้ยคลงึกนั 

การตีความที่ต้องการความเช ีย่วชาญจาก
นักเศรษฐศาสตรแ์ละนักวิเคราะห์ขอ้มูล 

กลยทุธ์ทางธุรกจิและความเป็นผูน้ า 

การสือ่สาร 

ความรูเ้ก ีย่วกบัธุรกจิและการบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้มและสงัคมใน
ปัจจบุัน 

หนึ่งเดือนหรอืหลายเดือนข ึน้ไป เชน่ ข ึน้อย ู่

กบัขอบเขตของการรวบรวมขอ้มูล  

อาจเป็นหลายสปัดาห์หรอืหลายเดือน 

อาจเป็นสปัดาห์ แต่น่าจะประมาณหนึ่งหรอื
สองเดือน ข ึน้อย ูก่บัการท าซ  า้ 

ภายในเป็นหลกั

ขอ้มูลภายในที่ส  าคัญ (ซ ึง่อาจซบัซอ้นในการ
จดัระเบียบในธุรกจิขนาดใหญ่) 

ประสบการณ์และผลของการฝึกปฏิบัติที่
คลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส  าหรบัการ
ประเมินสาระส าคัญในข ัน้ที่ 04 

ความรูเ้ก ีย่วกบัความสมัพนัธ์ของผูม้ีสว่นได้
สว่นเสยี 

ความรูภ้ายในเก ีย่วกบัวิธีการท างานที่เพยีง
พอที่จะระบุและบรหิารงานได้ และงาน
ภายนอกที่อาจจ  าเป็นต้องด าเนินการและ

ทบทวนขอ้มูลจากผูเ้ช ีย่วชาญ 

ความรูท้างธุรกจิ

ความรูด้ ้านกลยทุธ์และความเป็นผูน้ าทาง
ธุรกจิ 

ผูบ้รหิารโครงการ ผูเ้ช ีย่วชาญ (เชน่ นัก
นิเวศวิทยา นักเศรษฐศาสตร ์ผูเ้ช ีย่วชาญ
ทางสขุภาพ) โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในการ
ประเมินสาระส าคัญในข ัน้ที่ 04 

ผูบ้รหิารโครงการ 

ผูเ้ช ีย่วชาญ (เชน่ นักนิเวศวิทยา นัก
มานุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร ์นัก
สงัคมศาสตร)์ ส  าหรบัการวัด การสรา้ง
แบบจ  าลอง การประเมินมูลค่า และการ

วิเคราะห์ 

ระยะเวลาท างาน ข้อมลูภายใน/ภายนอก ทกัษะ 
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ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ควรค านึงถึงเมื่อระบุทรัพยากรที่จ าเป็น ไดแ้ก่ 

• การประเมินทุนแบบบูรณาการจะเก่ียวข้องกับการท าซ ้ามากกว่าการประเมินแบบทุนเดยีว เมื่อคณุเข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับผลกระทบและ

การพึ่งพาของทุนหนึ่งที่อาจมีนัยส  าคญัส  าหรับทุนอ่ืนๆ และท าให้คณุตอ้งยอ้นกลบัไปทบทวนขอบเขต การวัด และการประเมินมูลคา่อีก
หลายครั้ง 

• คณุจะตอ้งพิจารณาถึงข้อแลกเปลีย่นระหว่างการลงทุนในทักษะและความรู้ทางสถาบันภายในกลุม่ของพนักงานภายในและการจ้ า ง
ผ ูเ้ชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดา้นเทคนิคที่ส  าคญั

• ช่วงของทรัพยากรที่เป็นไปไดซ้ึ่งจ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคการประเมินมูลคา่ทางเศรษฐกิจจะแตกตา่งกันไป

• คณุจะสือ่สารผลไปยงัผ ูม้ีอ านาจในการตัดสนิใ จและผูม้ีสว่นได้สว่นเส ียอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร ขอให้นึกถึงความเก่ียวข้องในเรื่ อง ขอ งเ ว ลา  
(เช่น การประชุมคณะกรรมกา รที่ก า ล ังจะมีขึ้น จึ งจ าเ ป็นต้องมีผลกา รประเมิน) และปัจจัยในเว ลาปกตทิี่จ าเป็น ต่อกา ร ตก ล งใน
ประเดน็ส  าคญัและเพื่ อสรุปรายงาน บทความ หรือจดหมายข่าว ไม่ว่าจะเป็นผ ูฟ้ังภา ยในหรือภา ยนอก หรือทั้งจากภายใน แ ละ

ภายนอก (ดกูารปฏิบัตทิี่ข้อ 9.2.2) 

1.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับของขั้นที่ 01 ไดแ้ก่ 

• ความเข้าใจในแนวคดิเรื่องทุนและคลงั การไหลเวียน และมูลคา่

• ความเข้าใจถึงปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุนตา่งๆ

• ระบุการการใช้งานทางธุรกิจของคณุ

• สนับสนุนการประเมินจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทางธุรกิจที่ส  าคญั

• ความเข้าใจเบื้องตน้เก่ียวกับทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการประเมนิทุนแบบบูรณาการ

ผลที่ไดร้ับเหลา่นี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงส  าหรับขั้นตอนถัดไปในการประเมินของคณุ

ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งบันทึกการตัดสนิใจของคณุและกระบวนการที่คณุ ไดป้ฏิบัต ิตามส าหรับขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งเป็นการบันทึกส  าหรับการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งหรือการยนืยนัและช่วยในเรื่องของความสอดคลอ้งและการปรับปรุงการประเมินในอนาคต 

ตารางที่ 1.5 แสดงถึงการเสร็จสมบูรณ์ของขั้น ตอนนี้ส  าหรับตวัอยา่งสมมุตฐิานเ ฉพาะแต่ละภาคสว่น รวมถึงการด าเนินกา รที่

จ าเป็นทั้งหมดที่เสร็จส ิน้แลว้ 
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ตารางที ่1.5 
ตวัอยา่งสมมตฐิาน (ตามตารางที่ 0.1) – ขั้นที่ 01 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops

  บริบท ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการปรบัปรุง
การจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้สอดคลอ้งกบั
พนัธกจิด้านความยัง่ยนืของบรษัิท 
(หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลายป่าและปรบัปรุง
ชวีิตความเป็นอยูข่องพนักงาน ซพัพลาย
เออร ์ และชมุชนท้องถ ิน่)

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊ธรรมชาติ 
(SuperOats) แทนขา้วสาล ีที่ใชใ้น
ผลติภัณฑ์อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ และ
ซเีรยีล โดยบรษัิทต้องการทราบต้นทุนการ
ผลติทางธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคมของ 
SuperOats เมื่อเทียบกบัขา้วสาล ี

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและ
ผลไม้ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก และ
มีความกงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้าของ
คารบ์อน น ้า และดินในการผลติ การขนสง่ 
และบรรจภุัณฑ์ เนื่องจากแรงกดดันจาก
ผูบ้รโิภคและความต้องการการรบัรอง 
บรษัิทจงึต้องการปรบัปรุงการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัของห่วงโซอ่ปุทานผกัและผลไม้ 
และปรบัปรุงสภาพความเป็นอยูข่อง
เกษตรกร

ควำมเสีย่งและโอกำส
ใดบ้ำงทีก่ำรประเมินทุน
จะช่วยในกำรจัดกำร? 

โอกาสในการปฏิบัติงานในการจดัหาจาก
แหลง่จดัหาที่ย ัง่ยนืท าให้อปุทานมีความ
มั่นคงยิง่ข ึน้ ในท านองเดียวกนั การจดัการ
น ้าที่ดีข ึน้ชว่ยลดความลม้เหลวของการปลกู
พชืและต้นทุนน ้าที่ผดิปกติในชว่งฤดูแลง้ 

โอกาสทางช ือ่เสยีงและทางการเงนิจาก
การได้รบัการยอมรบัในฐานะแบรนด์ที่
หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลายป่า 

โอกาสด้านช ือ่เสยีงและสงัคมในการท าให้
สขุภาพของมนุษยเ์ป็นตัวช ีว้ัดความส าเรจ็
ของธุรกจิ ท าให้บรษัิทแตกต่างจากคู่แขง่ 

โอกาสทางกฎหมายและกฎระเบียบในฐานะ
ที่เป็นผลติภัณฑ์ที่แสดงว่ามผีลดีต่อสขุภาพ
ของมนุษยอ์าจได้รบัอตัราพเิศษ 

โอกาสในการปฏิบัติงานเมื่อเปลีย่นไปใช ้
การควบคุมยาฆา่แมลงตามธรรมชาติท าให้
คุณภาพน ้าดีข ึน้และสามารถหลกีเลีย่ง
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานได้ ในท านอง
เดียวกนั การผลติแบบออรแ์กนิกน าไปสูก่าร
ปรบัปรุงเร ือ่งความทนทานและการผลติใน
ระยะยาว 

โอกาสทางช ือ่เสยีงและสงัคมในฐานะเกษตร
อนิทรยีท์ี่มอบสภาพความเป็นอยูท่ี่ดขี ึน้ใหแ้ก ่
คนงานและท าให้ผลติภาพเพ ิม่ข ึน้ 
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การก าหนดขอบเขตคืออะไร? 
การก าหนดขอบเขตจะให้รายละเอียดการพจิารณาเพือ่ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมนิทนุของคุณ  

การก าหนดขอบเขตเกีย่วข้องกบัสามขั้นตอนทีเ่ชือ่มโยงกนั ดังน้ี  

ขั้นที ่ ค าถามทีข่ั้นน้ีจะใหค้ าตอบ    ด าเนินการ 

02 ก าหนด
วัตถุประสงค ์

วัตถปุระสงคใ์นการประเมินของคณุ
คอือะไร? 

2.2.1 ระบุกล ุม่เป้าหมาย 

2.2.2     ระบุผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและระดบัการมีสว่นร่วมที่เหมาะสม  

2.2.3     ส ือ่สารวัตถปุระสงคข์องการประเมิน 

03 ก าหนดขอบเขต
การประเมิน 

ขอบเขตที่เหมาะสมเพิ่อท าให้บรรล ุ
วัตถปุระสงคค์อือะไร? 

3.2.1 ก าหนดจุดความสนใจขององคก์ร 

3.2.2     ก าหนดขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่  

3.2.3     ก าหนดมุมมองทางคณุคา่ว่าเป็นของใคร 

3.2.4     ตดัสนิใจประเมินผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา 

3.2.5     ตดัสนิใจว่าคณุคา่ประเภทใดที่ควรจะตอ้งพจิารณา 

3.2.6     พิจารณาประเดน็ทางเทคนิคอ่ืนๆ 

3.2.7     แก้ไขปัญหาการวางแผนที่ส  าคญั 

04 ก าหนดผลกระทบและ/
หรือการพึ่งพา 

ผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาใดที่
ส  าคญั? 

4.2.1 แสดงรายการผลกระทบของทุนและ/หรือการพึ่งพาที่ส  าคญัที่
อาจเกิดขึ้น 

4.2.2     ระบุเกณฑ์การประเมินสาระส าคญั

4.2.3     รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

4.2.4     ด าเนินการประเมินสาระส าคญัให้เสร็จส ิน้

หมายเหตุเพิ่มเติม 

ธุรกิจที่ด  าเนินงานในภาคอาหารคว รจัดกา รกับการด าเนิน การทั้ งหมดที่เก่ียวข้องกับแต่ละขั้น ตอนใน การก าหนดขอบเ ขต แนวทางปฏิบัตนิี้ไดใ้ห้ข้อมูลเชิ งล ึกเพิ่มเ ตมิส  าห รับ กา ร
ด าเนินการบางอยา่งตามความเหมาะสมมากที่สดุ 

ก าหนดขอบเขต  อะไร? 
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02 ก าหนด
วัตถปุระสงค ์

2.1 บทน า 

2.2 ด าเนินการ 

แนวปฏิบัตจิะช่วยให้คณุสามารถด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

2.2.1 ระบุกล ุม่เป้าหมาย 

2.2.2 ระบุผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและระดบัการมีสว่นร่วมที่เหมาะสม  

2.2.3 สือ่สารวัตถปุระสงคข์องการประเมิน 

2.2.1 ระบุกลุ่มเป้าหมาย 

การระบุกล ุม่เป้าหมายและการท าความเข้าใจส ิง่ที่ขับเคล ือ่นคนเหลา่นี้คอืกุญแจส าคญัในการก าหนดวัตถปุระสงคข์องคณุ เนื่องจากจะสง่ผล
ตอ่วิธีการด าเนินการประเมิน ประเภทของผลที่ไดร้ับที่จะสง่มอบและผลลพัธ์ที่ ตอ้งการ กล ุม่เป้าหมายที่ถกูก าหนดไว้นี้จะอย ูใ่นฐานะผูใ้ช้หลกั

ของการประเมินผลที่ไดร้ับ (เช่น คนที่จะเป็นผ ูอ่้านและใช้ผลที่ไดร้ับส  าหรับการตดัสนิใจ) ซึ่งมีแนวโน้มที่กล ุม่เป้าหมายจะเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีภายในหรือผ ูม้ีอ านาจในการตดัสนิใจ หรืออาจจะเป็นกลุม่จากภายนอก เช่น ผ ูถื้อหุ้น หากมีวัตถปุระสงคเ์พื่อเป็นการจัดเตรียมผลที่ได้ รับ

เพื่อการรายงานของบริษัท 

ผูท้ ี่เชื่อมโยงกับกลุม่เป้าหมายนี้คอืผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่อาจจ าเป็นตอ้งอนุมัตหิรือให้ทุนในการประเมินตัง้แตเ่ริ่มตน้ บ่อยครั้ งที่บุคคลเหลา่นี้

จะเป็นกลุม่เดยีวกับกลุม่เป้าหมาย ทั้งนี้ ส ิง่ที่ส  าคญัคอืการพัฒนากรณีที่น่าเชื่อถือเพื่อพิสจูน์ความจ าเป็นในการด าเนินการประเมิน  

รายการที่มีความเป็นไปไดต้อ่ไปนี้ของกลุม่เป้าหมายภายในและภายนอกท าหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบผูม้ีสว่นไดส้ว่นเส ีย ย ิง่คณุเจาะจง

เก่ียวกับกลุม่เป้าหมายไดม้ากเท่าไหร่ก็จะย ิง่เป็นผลดมีากขึ้นเท่านั้น โปรดตระหนักว่าการประเมินนั้นมีไว้ส  าหรับกลุม่เป้าหมายภายในห รือ

ภายนอกหรือทั้งสองอยา่ ง เนื่องจากอาจมีผลต่อกา รตรวจสอบและ /หรือการยนื ยนั ความถ ูกตอ้ง และวิธีที่คณุส ือ่สารผลของคุณ (ดกูา ร
ด าเนินการ 8.2.4 และ 9.2.2) 
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ข้ันท่ี 02 ของแนวทางปฏิบตัิไดใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติมส  าหรบัการตอบค าถามต่อไปนี ้

วัตถุประสงคใ์นการประเมินของคุณคืออะไร?
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ตารางที ่2.1 
กลุม่เป้าหมายที่เป็นไปได ้

กลุม่เป้าหมายภายในอาจรวมถงึ กลุม่เป้าหมายภายนอกอาจรวมถงึ

ผูถ้อืหุ้น (หากมี) ผูถ้อืหุ้น (หากมี) 

ผูบ้รหิารระดับสงูและกรรมการ (เชน่ สมาชกิคณะกรรมการหรอืผูจ้ดัการระดับ “C-
suite”) 

นักลงทุน 

ซพัพลายเออร ์
หัวหน้าฝ่ายความยัง่ยนื ฝ่ายความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิท สิง่แวดลอ้ม 
สขุภาพและความปลอดภัย และแผนกตรวจสอบทานธุรกจิ ผ ูจ้ดัการสถานที่ และ
ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบัติการ 

แผนกต่างๆ เชน่ การเงนิ กลยทุธ์ การจดัซ ือ้ การตลาดและการสือ่สาร การรายงาน 
กจิการสาธารณะหรอืภาครฐั นักลงทุนสมัพนัธ์ ความปลอดภัย ทรพัยากรบุคคล 
การตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอ้ก  าหนด และการจดัการความเสีย่งของบรษัิท 

ภาคประชาสงัคม (เอน็จโีอ สหภาพแรงงาน ฯลฯ) 

ชมุชน/ผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีอ ืน่ๆ ที่ได้รบัผลกระทบ (เชน่ คนในทอ้งถ ิน่ โรงเรยีน ธุรกจิ
อ ืน่ๆ กลุม่ผลประโยชน์พเิศษ เกษตรกร ชาวประมง นักท่องเที่ยว ฯลฯ) 

พนัธมิตรสถาบัน 

หน่วยงานก ากบัดูแลของรฐั

พนักงานและผูร้บัเหมา 
ลกูค้า 

ชนพ ืน้เมือง 

องค์กรวิชาชพี

ผูป้ระกนัตน 

แหลง่ขอ้มูล: Natural Capital Coalition 2016, Social and Human Capital Coalition 2018 

2.2.2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม

การประเมินของคณุควรจะมีความเก่ียวข้อง เชื่อถือได ้ และเป็นประโยชน์มากขึ้น (เช่น ในเรื่องการท าให้ข้อมูลการประเมินทนุเป็นสว่นหนึ่ง

ของกลยทุธ์ทางธุรกิจของคณุ) หากคณุสามารถให้ค าปรึกษาและมีสว่นเก่ียวข้องกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสม
ตัง้แตเ่ริ่มแรกนอกเหนือจากกลุม่เป้าหมายของคณุ ซึ่งอาจรวมถึงการระบุและการมีสว่นร่วมกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ ที่อาจไดร้ับผลกระทบ
จากผล โดยรวมถึงผ ูท้ ี่สามารถ 

i. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยด าเนินการประเมิน

ii . มีอิทธิพลตอ่การประเมินในแง่ของมุมมองตา่งๆ และพฤตกิรรม

ii i . ช่วยตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้ง รวมถึงตคีวามการประเมิน (เช่น ผ ูเ้ชี่ยวชาญ)

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถให้ข้อมูลเชิงลกึที่ ส  าคญัในการประเมินและผลการประเมิน โดยที่ผ ูม้ ีสว่นไดส้ ่ว น
เสยีภายในอาจให้ข้อมูลเชิงลกึได ้ เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะมีความรู้โดยละเอียดเก่ียวกับห่วงโซ่คณุคา่  

ข้อมูลจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเส ียภายนอกยงัช่วยให้ผลที่มี ความตรงไปตรงมาและน่าเชื่อ ถือย ิง่ขึ้น และควรได้รับการสง่เ สริมเป็นอย ่า ง ย ิ่ง  

อยา่งไรก็ตาม พึงระลกึว่าคณุอาจตอ้งให้ข้อมูลความเป็นมาเก่ียวกับแนวคดิพื้นฐานของการประเมินทุนก่อนที่ผ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นสยีจะมีสว่ น
ร่วมในการให้ข้อมูลได ้

ขอบเขตของการประเมินจะสง่ผลตอ่ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการมีสว่นร่วมกับ ผูม้ีสว่นได้สว่นสยีโดยเฉพาะ เช่น หากการ

ประเมินของคณุเป็นโครงการและเก่ียวข้องกับการปฏิบัตงิานโดยตรงในสถานที่ เฉพาะ ขอแนะน าให้มีสว่นร่วมกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีใ น
ท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตาม หากคณุเป็นบริษัทที่ใกลกั้บขั้นตอนสดุท้ายของห่วงโซ่คณุคา่ (เช่น การประมวลผล) และการประเมินของคณุก าล ัง

พิจารณาถึงผลกระทบตน้ทางหรือการพึ่งพา ซึ่งคณุอาจจะอย ูห่ ่างไกลออกไปจากสถานที่ผลติวัตถ ุดบิ (หรือคณุอาจไม่ทราบต าแหน่งที่
แน่นอนของสถานที่ผลติ) ในกรณีเหลา่นี้ การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีในท้องถ่ินอาจไม่สามารถท าไดแ้ละไม่เหมาะสม ดงันั้น จึง

เป็นส ิง่ส  าคญัที่จะตอ้งเข้าใจปัญหาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการถือครองหรือการเป็นเจ้าของที่ดนิที่อาจสง่ผลให้เกิดผลกระทบหรือการพึ่งพาที่
มีนัยส  าคญัมากขึ้น (ดเูกณฑ์ของสาระส าคญัในการด าเนินการ 4.2.2) 

เช่นเดยีวกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีในท้องถ่ิน อาจมีชุมชนที่อาศยัอย ูบ่นที่ดนิสมัปทานเพื่อเกษตรกรรม ในกรณีเหลา่นี้ ควรมีการปรึกษาหารือ
โดยมีเป้าหมายกับชุมชนท้องถ่ินและชนเผา่พื้นเมืองอยา่งเหมาะสม 
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อาจมีผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่ส  าคญัซึ่ง ไม่ไดอ้ย ูใ่กลช้ิดกับบริษัทหรือการด าเนินงานตามภูมิศาสตร์ เช่น องคก์รพัฒนาเอกชนดา้นสิง่แว ด ล้อม

หรือสงัคมอาจไม่ใช่คนในพื้นที่ แตอ่าจสนใจประเดน็เฉพาะในผลติภัณฑ์หรือพื้นที่ที่บริษัทอาหารด าเนินการอย ู ่

คณุควรท าการวิเคราะห์ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเส ียเพื่ อช่วยในการด าเนินการนี้ให้เสร็จส ิน้ ซึ่งส ิง่นี้เก่ียวข้องกับการระบุผ ูม้ี สว่นไดส้ว่นสยีที่มีคว าม

เป็นไปไดแ้ละการวิเคราะห์ลกัษณะ หลงัจากนั้นให้ท าแผนที่เพื่อจัดล  าดบัความส าคญัของลกัษณะที่ตอ้งการและระดบัของการมีสว่น ร่ ว ม  

หากธุรกิจหรือเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมของคณุระบุผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่ส  าคญัที่สดุไว้แลว้ คณุสามารถใช้ส ิง่นี้เป็น เกณฑ์ (threshold) ได้ 
แตค่วรท าให้เฉพาะเจาะจงส าหรับการประเมินของคณุ นอกจากนี้ คณุควรระบุความส าคญัเชิงสมัพันธ์ของผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและอิทธิพ ลที่

เก่ียวข้อง เช่น บุคคลเหลา่นี้เป็นผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีหลกัหรือไม่ (กลา่วคอื บุคคลเหลา่นี้ตอ้งขึ้นอย ูกั่บทรัพยากรที่ไดร้ับผลกระทบ) หรือผ ูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสยีรอง (กลา่วคอื บุคคลเหลา่นี้ไม่ไดร้ับผลกระทบโดยตรงแตม่ีความสนใจ) และความชอบธรรม ความเตม็ใจ และความสามารถใน

การมีสว่นร่วมและการช่วยเหลอื 

2.2.3 ส่ือสารถึงวัตถุประสงคข์องการประเมิน

ในขั้นที่ 01 คณุไดเ้ริ่มคดิว่าคณุตัง้ใ จจะใช้ผลการประเมินทุนของคุณอยา่ งไรและการใช้ งานทางธุรกิจที่มีความเป็นไปไดข้องคุณ ในขั้นที่ 02 
คณุไดพ้ัฒนาและระบุวัตถปุระสงคห์รือเหตผุลที่คณุท า โดยสิง่ส  าคญัคอืตอ้งส ื่อสารถึงประโยชน์ที่ธุรกิจของคณุยนืหย ัดซึ่งจะ ไดร้ับจากกา รท า

การประเมิน ซึ่งส ิง่นี้จะก าหนดเกณฑ์ความส าเร็จและช่วยให้การประเมินมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตดัสนิใจ  

ตามหลกัการแลว้วัตถปุระสงคค์วรเป็นแบบ SMART คอื (เฉพาะ (Smart) วัดได ้ (Measurable) บรรลไุด ้ (Attainable) เก่ียวข้อง (Relevant) 

และมีเวลาจ ากัด (Time-bound)) 

ตารางที่ 2.2 แสดงรายการของการใช้งานทางธุรกิจ วัตถปุระสงค ์ และผลประโยชน์ส  าหรับภาคอาหารของการประเมินทุนแบบบูรณากา ร  

แตร่ายการนี้ไม่ไดแ้สดงอยา่งครบถ้วน ซึ่งคณุอาจใช้ข้อก าหนดอ่ืนภายในบริษัทของคณุได ้
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ตารางที ่2.2 
ตวัอยา่งการใช้งานทางธุรกิจ วัตถปุระสงค ์ และประโยชน์ของการประเมินทุนในภาคอาหาร 

ขั้นที่ 02 ของแนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้ไดใ้ห้แนวทางเพิ่มเตมิเพื่อช่วยให้คณุสามารถพัฒนาและระบุวัตถปุระสงคข์องการประเมิน  

2.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับจากขั้นที่ 02 คอืเป้าหมายส าหรับการประเมินของคณุ ซึ่งคณุจะตอ้งก าหนดโดยค านึงถึงประเดน็ตอ่ไปนี้ 

• กลุม่เป้าหมายของคณุ

• รายชื่อผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีและระดบัความเหมาะสมในการมีสว่นร่วม

• ผลประโยชน์เฉพาะที่คณุคาดหวังว่าจะไดร้ับจากการประเมิน

กำรใช้งำนทำง
ธุรกิจ 

ตวัอย่างของวตัถุประสงค์ ตวัอย่างของ
ผลประโยชน ์

ประเมินควำมเสีย่งและ
โอกำส 

การประเมินอยา่งครอบคลมุเป็นจดุเร ิม่ต้นที่ดใีนการท าความเขา้ใจความหมายโดยนัยของผลกระทบและ
การพ ึง่พาของบรษัิทของคุณที่มีต่อทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม และทนุที่ถกูผลติข ึน้ ซ ึง่จะชว่ยให้คณุ
สามารถแจง้ถงึการตัดสนิใจเก ีย่วกบัการพฒันากลยทุธ์และการลดความเสีย่ง เชน่ บรษัิทอาหารและ
เคร ือ่งดื่มที่ไม่เคยประเมินมูลค่าทนุทางธรรมชาตหิรอืทุนทางสงัคมและมนษุยม์ากอ่น อาจเลอืกที่จะ
ประเมินห่วงโซคุ่ณค่าทัง้หมดเพ ือ่ระบุองค์ประกอบของความเสีย่งที่อาจเกดิข ึน้เพ ือ่ก  าหนดว่าเป้าหมายใน
การปรบัปรุงควรท าที่ใดและสามารถบรหิารจดัการไดด้ีข ึน้ 

เปรียบเทียบทำงเลอืก การประเมินค่าทางเลอืกสามารถชว่ยเปรยีบเทียบขอ้แลกเปลีย่นของทางเลอืกของทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์
สงัคม และทุนที่ถกูผลติข ึน้เมื่อน ามาเสนอกบัสถานการณ์ต่างๆ ซ ึง่สามารถใชเ้พ ือ่แจง้ถงึการตัดสนิใจทาง
ธุรกจิที่เก ีย่วขอ้งกบัการใชแ้นวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ หรอืเพ ือ่การจดัล าดับความส าคญั  
เชน่ เจา้ของที่ดินอาจเลอืกเปรยีบเทียบผลที่ตามมาของระบบการปลกูพชืแบบต่างๆ เพ ือ่พจิารณาว่าการใช ้
ที่ดินแบบใดดีที่สดุเมื่อพจิารณาถงึความอดุมสมบูรณข์องดิน (ทุนทางธรรมชาต)ิ และสขุภาพของคนงาน 
(ทุนมนุษย)์ นอกจากนี้ การประเมินค่าทางเลอืกสามารถใชเ้พ ือ่แจง้ถงึการตัดสนิใจลงทุนโดยระบุแนว

ทางแกไ้ขที่เป็นไปได้ ซ ึง่เพ ิม่ผลตอบแทนทัง้หมดจากทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม และทุนทีถ่กูผลติข ึน้ 

ปรบัปรุงการตดัสนิใจ เพ ิม่
ความได้เปรยีบในการแขง่ขนั
เสรมิสรา้งการรายงานและการ
สือ่สาร 

ประเมินผลกระทบต่อผูม้ีสว่น
ได้สว่นสยี 

ตรวจสอบว่าผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีรายใดได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของทุนอนัเนื่องมาจาก
กจิกรรมทางธุรกจิของคุณ เชน่ สารเคมีที่ปลอ่ยออกมาจากการท าไรอ่อ้ยท าให้เกดิมลพษิในดินและน ้า
ใต้ดินที่ชมุชนท้องถ ิน่ใช ้รวมถงึคนงานของธุรกจิเนื่องจากพวกเขาเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนเหลา่นี้ 

ปรบัปรุงการตัดสนิใจ และ
การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ประเมนิมูลค่ำทั้งหมด
และ/หรือผลกระทบสทุธิ 

วิธีการประเมินมูลค่ารวมและผลกระทบสทุธิของทุนทางธรรมชาต ิมนษุย ์และสงัคมที่สรา้งโดยระบบ 
เชน่ บรษัิทอาหารประเมินผลกระทบสทุธิทั้งหมดทีม่ีตอ่ทุนทางธรรมชาต ิมนษุย ์สงัคม และทุนทีถ่กู
ผลติข ึน้ในระดับบรษัิท ทางเลอืกของกลยทุธ์ทางธุรกจิได้มอบการด าเนินงานทางเศรษฐกจิที่สงูข ึน้และ
ผลกระทบเชงิบวกต่อลกูค้า สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การวิเคราะห์ประเภทนี้อธิบายถงึการวางแผน
เชงิกลยทุธ์และการตัดสนิใจที่เก ีย่วกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการทุน 

ปรบัปรุงการตัดสนิใจ เพ ิม่
ความได้เปรยีบในการแขง่ขนั
เสรมิสรา้งการรายงานและการ
สือ่สาร 

สือ่สำรทั้งภำยในและ/หรือ
ภำยนอก 

การรายงานผลการประเมินทุน เชน่ การตีพมิพบ์ัญชกี  าไรและขาดทนุแบบบูรณาการสามารถแจง้ถงึ
การตัดสนิใจ กลยทุธ์การสือ่สาร และการก าหนดเป้าหมายทั่วทั้งภาคอาหาร โดยการประเมินมูลคา่
ทุนสามารถบูรณาการเขา้กบัการบัญชกีารเงนิแบบดั้งเดิมเพ ือ่ความเขา้ใจในเชงิลกึของกจิกรรมทาง
ธุรกจิตามบรบิท นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการตัดสนิใจทางธุรกจิที่เก ีย่วกบักลยทุธ์การสือ่สารแลว้ 
ยงัชว่ยเพ ิม่การมีสว่นรว่มกบัผูม้ีสว่นได้สว่นสยี เชน่ นักลงทุน  

เพ ิม่ความได้เปรยีบในการ
แขง่ขนั เสรมิสรา้งการรายงาน
และการสือ่สาร 

ปรบัปรุงการตัดสนิใจ และ
ปรบัปรุงการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง 
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ตารางที่ 2.3 แสดงถึงการเสร็จส ิน้ของขั้นตอนนี้ของแตล่ะตวัอยา่งสมมุตฐิานเฉพาะภาคสว่น รวมถึงเสร็จส ิน้การด าเนินการทั้งหมดที่จ าเป็น

ส  าหรับขั้นตอนนี้ 

ตารางที ่2.3 
ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 02 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops

  บริบท ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการ
ปรบัปรุงการจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิด้านความยัง่ยนื
ของบรษัิท (หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลาย
ป่าและปรบัปรุงชวีิตความเป็นอยูข่อง
พนักงาน ซพัพลายเออร ์และชมุชน
ท้องถ ิน่) 

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊ธรรมชาติ 
(SuperOats) แทนขา้วสาล ีที่ใชใ้น
ผลติภัณฑ์อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ และ
ซเีรยีล โดยบรษัิทต้องการทราบต้นทุนการ
ผลติทางธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคมของ 
SuperOats เมื่อเทียบกบัขา้วสาลี

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและ
ผลไม้ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก 
และมีความกงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้า
ของคารบ์อน น ้า และดินในการผลติ 
การขนสง่ และบรรจภุัณฑ์ เนื่องจาก
แรงกดดันจากผูบ้รโิภคและความ
ต้องการการรบัรอง บรษัิทจงึต้องการ
ปรบัปรุงการตรวจสอบยอ้นกลบัของ
ห่วงโซอ่ปุทานผกัและผลไม้ และ
ปรบัปรุงสภาพความเป็นอยูข่อง
เกษตรกร

อะไรคือกำรน ำไปใช้ทำงธุรกิจ
ทีต่ ั้วใจไว้? 

เปรยีบเทียบทางเลอืกต่างๆ 
และประเมินความเสีย่งและ
โอกาส 

เปรยีบเทียบทางเลอืกต่างๆ และ
ประเมินผลกระทบต่อผูม้ีสว่นได้
สว่นสยี 

เปรยีบเทียบทางเลอืกต่างๆ และประเมนิ
มูลค่าทั้งหมด 

ใครคือกลุม่เป้ำหมำย? 
การบรหิารภายใน ทั้งภายในและภายนอก                              ภายใน: กรรมการอาวุโส 

การเงนิ แผนกกลยทุธ์&การตลาด 

ใครคือผูม้ีสว่นได้สว่นสยีทีถ่กูต้องและ
อะไรคือระดับกำรมีสว่นร่วมที ่
เหมำะสม? 

ชมุชนและพนักงาน ภายนอก –สาธารณสขุปลายทางและ
เกษตรกรขา้วสาลตี้นทาง 

พนักงานและผูค้ ้าปลกี ลกูค้า เกษตรกร    
และซพัพลายเออรร์ะดับกลาง 

อะไรคือผลประโยชน์เฉพำะทีค่ ุณ
คำดหวังจำกกำรประเมิน? 

การได้ภาพเปรยีบเทียบโดยรวมของการ

จดัหาสนิค้าที่มีความรบัผดิชอบกบัการ

จดัหาสนิค้าตามปกติ ซ ึง่รวมถงึ

ผลกระทบต่อชมุชนและทุนทางธรรมชาติ

ที่จะชว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจเพ ือ่ขยาย

แนวทางปฏิบัตินี้ในหว่งโซค่ณุคา่อ ืน่ๆ 

การท าความเขา้ใจผลกระทบโดยรวมที่มี
ต่อทุนระหว่างสองทางเลอืก เชน่ ขา้วสาลี
ธรรมดาและ SuperOats 

คว้าโอกาสทางการเงนิในการขายโดย
สือ่สารผลกระทบเชงิบวกของห่วงโซ ่
คุณค่าทั้งหมดที่มีตอ่ธรรมชาติและคน 

อะไรคือวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้ก ำหนด
ไว้? 

เพ ือ่วัดขอบเขตที่โปรแกรมการจดัหาที่
รบัผดิชอบเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและ
ผลก าไรทางธุรกจิในระยะยาว สิง่นี้จะ
อธิบายถงึกลยทุธ์ขององค์กรในห่วงโซ ่
อปุทานที่หลากหลาย 
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ตัดสนิใจว่าจะขยายขนาดการผลติ 

SuperOats เพ ิม่ข ัน้หรอืไม่ 

ทบทวนกลยทุธ์และส ารวจความ
เป็นไปได้ของฉลากสนิค้าที่เป็นธรรม 
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03 
ขอบเขตของ
การประเมิน

3.1 บทน า 

จุดความสนใจขององค์กร 
ตามแนวทางปฏิบัตินี้ หมายถงึ สว่นหนึ่งหรอื
บางสว่นของธุรกจิที่จะได้รบัการประเมิน (เชน่ 
บรษัิททั้งหมด หน่วยธุรกจิ หรอืผลติภัณฑ์ โครงการ 
กระบวนการ สถานที่ หรอืเหตุการณ์) เพ ือ่ความ
เรยีบงา่ย สิง่เหลา่นี้จะถกูจดักลุม่ภายใต้สามหัวขอ้
ทั่วไปดังต่อไปนี้ 

บริษทั คือ การประเมินบรษัิทหรอืกลุม่ รวมถงึ
บรษัิทในเครอื หน่วยธุรกจิ แผนก ภูมิศาสตรท์ี่
แตกต่างกนั ตลาด ฯลฯ 

โครงการ คือ การประเมินการด าเนนิการตามแผน
หรอืความคิดรเิร ิม่ส  าหรบัวัตถปุระสงค์เฉพาะ และ
รวมถงึสถานที่ กจิกรรม กระบวนการและเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เก ีย่วขอ้งทั้งหมด 

ผลิตภณัฑ์ คือ การประเมินสนิค้าและ/หรอืบรกิาร
เฉพาะต่างๆ รวมถงึวัสดุและบรกิารที่ใชผ้ลติ
ผลติภัณฑ์ 

3.2 ด าเนินการ 

แนวปฏิบัตจิะช่วยให้คณุสามารถด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

3.2 .1  ก าหนดจุดความสนใจขององคก์ร 

3.2 .2  ก าหนดขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่  

3.2 .3  ระบุว่ามุมมองทางมูลคา่เป็นของผูใ้ด 

3.2 .4  ตดัสนิใจเรื่องการประเมินผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา  

3.2 .5  ตดัสนิใจเก่ียวกับประเภทของมูลคา่ที่จะน ามาพิจารณา 

3.2 .6  พิจารณาถึงประเดน็ทางดา้นเทคนิคอ่ืนๆ 

3.2 .7  แก้ปัญหาเรื่องการวางแผนที่ส  าคญั 

3.2.1 ก าหนดจุดความสนใจขององคก์ร 

การก าหนดจุดความสนใจองคก์ร หมายถึง สว่นหนึ่งหรือหลายสว่นของธุรกิจที่รวมอย ูใ่นการประเมินทุน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จุดความสนใจ

ขององคก์รโดยทั่วไปมีสามระดบั คอื 

• บริษทั คอื การประเมินบริษัทหรือกล ุม่ รวมถึงบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจ แผนก ภูมิศาสตร์ที่แตกตา่งกัน ตลาด ฯลฯ

• โครงการหรือสถานที ่ คอื การประเมินการด าเนินการตามแผนหรือความคิดริเ ริ่มส  าห รับวัตถปุ ระสงคเ์ฉพาะ และรวมถึง
สถานที่ กิจกรรม กระบวนการและเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

• ผลิตภณัฑ์: การประเมินสนิคา้และ/หรือบริการเฉพาะตา่งๆ รวมถึงวัสดแุละบริการที่ใช้ในการผลติ

ทั้งนี้ มีความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งที่ส  าคญัระหว่างสามระดบันี้ในแง่ของวิธีการด าเนินการประเมิน  

การก าหนดจุดความสนใจขององคก์รที่เหมาะสมอาจขึ้นอย ูกั่บ การน าไปใช้ทางธุรกิจที่คณุเ ลอืก ตารางที่ 3.1 ให้ข้อพิจารณาเพิ่มเตมิ
บางประการส  าหรับการเลอืกจุดความสนใจขององคก์รที่เหมาะสม 

อภธิานศัพท ์

ในบทนีแ้นวทางปฏิบตัิไดใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติมส  าหรบัการตอบค าถามต่อไปนี ้

อะไรคือขอบเขตท่ีเหมาะสมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค ?์ 
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ตารางที ่3.1 
การพิจารณาเมื่อตอ้งก าหนดจุดความสนใจขององคก์รส  าหรับการประเมินของคณุ

  

มีแนวโน้มที่จะต้องใชค้วามพยายามและการรวมขอ้มลู
ทั่วทั้งธุรกจิมากข ึน้ 

อาจต้องก  าหนดบรษัิทสาขาที่จะรวม 

อาจเน้นประเด็นส าคัญที่ไมค่าดคดิ 

อาจมีขอบเขตทางภูมิศาสตรส์  าหรบัประเทศหนึ่ง หรอื
แม้เพยีงแค่สถานที่เดียว 

อาจบ่งบอกถงึการประเมินผลกระทบและ/หรอื
การพ ึง่พาในวงกว้างแต่เพยีงผวิเผนิ 

ดีต่อการเปรยีบเทียบทางเลอืกส าหรบัตัวเลอืกต่างๆ 

ต้องตัดสนิใจว่าโครงการ/สถานที่ใดทีจ่ะน ามา
ประเมิน 

อาจเก ีย่วขอ้งกบัการประเมินการขยายสิง่อ  านวย
ความสะดวกที่มีอย ูห่รอืการสรา้งใหม่ 

การสรา้งสิง่ใหม่ๆ อาจจะต้องมีการรวบรวมขอ้มูลที่
ส  าคัญ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในสถานการณ์พ ืน้ฐาน 

อาจจ  าเป็นต้องก  าหนดลกัษณะเฉพาะหรอื
ทางเลอืกส าหรบัตัวเลอืกอ ืน่ๆ (เชน่ สถานการณ์
สมมติ) เพ ือ่ประเมิน 

ขอบเขตที่แคบอาจชว่ยให้มีการประเมินผลกระทบ
และ/หรอืการพ ึง่พาได้โดยละเอยีด  

ดีต่อการเปรยีบเทียบทางเลอืกส าหรบัตัวเลอืกต่างๆ 

ต้องตัดสนิใจว่าจะประเมินผลติภัณฑ ์วัสด ุและ/หรอื
บรกิาร (ต่างๆ) ที่เก ีย่วขอ้งใด 

ผลติภัณฑ์ที่มีปรมิาณมาก เติบโตอยา่งรวดเรว็ หรอืท า
ก  าไรได้มากที่สดุอาจไม่มีประเด็นที่ส  าคญัมากนัก 

ขอบเขตที่แคบอาจชว่ยให้มีการประเมินผลกระทบ
และ/หรอืการพ ึง่พาได้โดยละเอยีด 

3.2.2 ก าหนดขอบเขตของห่วงโซ่คุณค่า 

นอกจากการเลอืกจุดความสนใจขององคก์รแลว้ คณุตอ้งระบุว่าสว่นใด (หลายสว่น) ของห่วงโซ่คณุคา่ที่จะไดร้ับการประเมิน ซึ่ง
แนวทางปฏิบัตไิดค้  านึงถึงสามสว่นหลกัของห่วงโซ่คณุคา่ ดงันี้ 

• ต้นทาง: (แหลง่ก าเนิด-ถึง-ประต)ู ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ของซัพพลายเออร์ รวมถึง พลงังานที่ไดม้าจากการซื้อ หรือ แรงงานที่
ไดร้ับการจ้างตามสญัญา

• การด าเนินการโดยตรง: (ประต-ูถึง-ประต)ู ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ที่ธุรกิจมีการควบคมุการปฏิบัตงิานโดยตรง รวมถึงบริษัท
ยอ่ยที่เป็นผ ูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

• ปลายทาง: (ประต-ูถึง-จุดส ิน้สดุ) ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการซื้อ การใช้ซ ้า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การรีไซเคลิ และ

การก าจัดผลติภัณฑ์และบริการของธุรกิจในขั้นสดุท้าย 

แม้ว่าทางเลอืกที่ชัดเจน คอื การเริ่มตน้ดว้ยการด าเนินงานโดยตรงของธุรกิจที่คณุมีอ านาจควบคมุ แตป่ัญหาที่ส  าคญัสว่นใหญ่อาจพบได้

ตัง้แตต่น้ทางหรือปลายทาง (ดขูั้นที่ 04) หรืออีกทางเลอืกหนึ่ง คณุอาจท าการประเมินแบบการประเมินห่วงโซ่คณุคา่เตม็รูปแบบ ซึ่งตอ้ง
ค านึงถึงทั้งสามสว่นนี้ 
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 บริษทั โครงการหรือสถานที ่ ผลิตภณัฑ์ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าลกัษณะของผลกระทบและการพึ่งพาของคณุอา จแตกตา่งกันไปขึ้นอย ูกั่บขอบเขตของห่ว งโซ่คณุคา่ ที่ เ ล ือก 

ค าแนะน าเพิ่มเตมิเก่ียวกับข้อควรพิจารณาที่ส  าคญัเมื่อก าหนดขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่สามารถดูไดใ้นตารางที่ 3.2 ของระเบียบปฏิบัต ิ
ของทุนทางธรรมชาต ิ

ตารางที ่3.2 
ตวัอยา่งของประเดน็ที่ทุนสามารถด าเนินการไปไดต้ลอดทั้งห่วงโซ่คณุคา่ไดอ้ยา่งไร 

ตัวอยำ่งของผลกระทบและกำร
พ่ึงพำ 

ตน้ทาง การด  าเนนิการโดยตรง ปลายทาง 

ผลกระทบด้ำนสขุภำพและควำม
ปลอดภัย 

ซพัพลายเออรข์องคุณประสบปัญหา
ในการจดัหาอปุกรณ์ที่มีความ
ปลอดภัยที่เพยีงพอส าหรบันายจา้ง
ในปีนี้ สง่ผลให้มีผ ูไ้ด้รบับาดเจบ็ใน
สถานที่ท างานที่เก ีย่วขอ้งกบัค าสัง่
ซ ือ้ของคุณ 

อปุกรณ์ความปลอดภัยบางชนิดของ
คุณเกา่ ถกูใชง้านมากเกนิไป และไม่มี
ประสทิธิภาพเต็มที่อกีต่อไป ท าใหคุ้ณ
เสีย่งที่จะได้รบัผลกระทบระยะยาวที่
อาจเกดิข ึน้ต่อสขุภาพของพนักงาน
เนื่องจากการสดูดมสารเคมีทาง
การเกษตร 

บรรจภุัณฑ์ส  าหรบัผลติภัณฑ์ของคณุ
ถกูเปิดเผยว่าอาจไม่เหมาะสมกบั
ระดับความช ืน้ในตลาดเป้าหมายบาง
แห่งของคุณ ซ ึง่ท าให้เกดิความเสีย่ง
ต่อสขุภาพ และอาจท าให้เกดิปัญหา
ด้านสขุภาพและการเรยีกรอ้งทาง
กฎหมายในอนาคต 

         ผลกระทบกำรปลอ่ยก๊ำซเรือน 
    กระจก 

แหลง่จดัหาของคุณมาจากสหกรณ์ที่ใช ้
พลงังานลม ซ ึง่จะชว่ยลดความตึง
เครยีดของแหลง่พลงังานในท้องถ ิน่ (ไม้
เช ือ้เพลงิที่มาจากการเกบ็เก ีย่ว) และ
การปลอ่ยพลงังานจากต้นทางทีต่  ่ากว่า
ที่คาดไว้ 

คณุได้ลงทุนในระบบแสงสว่างและระบบ
ท าความรอ้นแบบใหมท่ี่มีประสทิธิภาพ
มากข ึน้ส  าหรบัโกดังเกบ็ของ (ทุนที่ถกู
ผลติข ึน้) ซ ึง่จะชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกจากการด าเนินงานทางตรง 
รวมทั้งค่าใชจ้า่ยด้านพลงังานของคุณ 

คุณได้เลอืกที่จะเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร                
โลจสิติกสข์องคุณเป็นผูใ้ห้บรกิารที่มี   
ศูนยก์ลางการจดัจ  าหน่ายมากกว่าใน       
ตลาดเป้าหมายของคุณ ซ ึง่ท าใหก้าร     
เดินทางโดยรถไปยงัผูค้ ้าปลกีมี      
ประสทิธิภาพมากข ึน้ ซ ึง่จะชว่ยลดการ     
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกที่ปลายทาง 

กำรพ่ึงพำควำมสำมำรถใน
กำรหำน ้ำ 

คุณก าลงัจดัหาออ้ยจากภูมิภาคที่
ประสบกบัปัญหาการขาดแคลน
ปรมิาณน ้าฝนในชว่งไม่ก ีป่ีที่ผา่นมา ซ ึง่
คุกคามความน่าเช ือ่ถอืในสญัญาของ
คุณ ดังนั้น การพ ึง่พาต้นทางของคุณ
ส าหรบัความสามารถในการหาน า้จงึ
กลายเป็นความส าคัญเชงิกลยทุธ์ 

การด าเนินงานโดยตรงของคุณได้
คาดการณ์ถงึผลกระทบเร ือ่งการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและได้
ลงทุนในเทคโนโลยเีพ ือ่ตรวจสอบการใช ้
น ้าอยา่งชาญฉลาด เพ ือ่ให้คุณสามารถ
คาดการณ์และจดัการการพ ึง่พาน ้าของ
คุณได้ดีกว่าคู่แขง่ในอตุสาหกรรมอ ืน่ๆ 

ออ้ยแปรรูปของคุณได้ถกูจ  าหน่ายให้กบั
ผูผ้ลติขนมในเมืองใกลเ้คียงเพยีงเจา้เดียว 
ซ ึง่ต้องอาศัยน ้าบาดาลในกระบวนการ
ผลติ และน ้าบาดาลก าลงัหมดลงอยา่ง
รวดเรว็ ท าให้ลกูค้ารายใหญ่ที่สดุและ
รายได้ของคุณตกอยูใ่นความเสีย่ง 

ระเบยีบปฏบัิตขิองทุนทางธรรมชาต ิ
กรอบการท างานที่เป็นมาตรฐานเพ ือ่ระบุ วัดผล และ
ประเมินมูลค่าผลกระทบทางตรงและทางออ้ม (เชงิบวก
และเชงิลบ) และ/หรอืการพ ึง่พาทุนทางธรรมชาติ

ระเบยีบปฏบัิตขิองทุนทางสังคมและมนุษย์             
กรอบการท างานที่เป็นมาตรฐานเพ ือ่ระบุ วัดผล และ
ประเมินมูลค่าผลกระทบทางตรงและทางออ้ม (เชงิบวก
และเชงิลบ) และ/หรอืการพ ึง่พาทุนทางสงัคมและ
มนุษย ์

อภธิานศัพท ์
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มุมมองทางมลูค่า 
มุมมองหรอืความคิดเห็นจากการประเมินมลูค่า สว่น
ใหญ่จะก าหนดต้นทนุหรอืผลประโยชน์ที่จะรวมอยูใ่น
การประเมิน มูลค่าทางธุรกจิ คือ ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของธุรกจิ ซ ึง่เรยีกอกีอยา่งว่ามูลค่าภายใน 
มลูค่าที่เป็นสว่นตัว มูลคา่ทางการเงนิ หรอืมูลค่าของผู้
ถอืหุ้น มูลค่าทางสงัคม คือ ต้นทนุและผลประโยชน์ตอ่
สงัคมในวงกว้าง เรยีกอกีอยา่งว่ามูลค่าภายนอก มูลค่า
ทางสาธารณะ หรอืผูม้ีสว่นได้สว่นสยี (หรอืผลกระทบ
ภายนอก) 

3.2.3 ระบุว่ามุมมองทางมูลค่าเป็นของผู้ใด 

การด าเนินการที่ส  าคญัในการประเมินของคณุคอืการตดัสนิใจว่ามุมมองทางมูลคา่เป็นของใคร คณุอาจเน้นการประเมินที่มูลคา่ตอ่ธุรกิจ 
(เช่น มูลคา่ทางธุรกิจ) หรือมูลคา่ตอ่สงัคม (เช่น มูลคา่ทางสงัคม) การประเมินทุนแบบบูรณาการ หมายถึง การประเมินที่สมบูรณ์ซึ่งควร

ด าเนินการและรวมมุมมองทางมูลคา่ทั้งสองแบบไว้ดว้ยกัน เพราะทั้งสองแบบนี้มีความเชื่อมโยงกัน อยา่งไรก็ตาม ในเบื้องตน้หาก
พิจารณามุมมองทางมูลคา่แยกกันอาจมีประโยชน์มากกว่า เพื่อที่คณุจะไดส้ามารถมุ่งเน้นไปที่การส ือ่สารผลของการประเมิน 

ตวัอยา่งเช่น หากคณุก าลงัมุ่งความสนใจไปที่ความเก่ียวพันทางการเงินตอ่ธุรกิจของคณุในเรื่องการขาดแคลนน ้า คณุอาจจะตอ้งเริ่มตน้จาก

มุมมองดา้นมูลคา่ทางธุรกิจก่อน และส าหรับการประเมินทุนแบบบูรณาการนั้นคณุจะตอ้งพิจารณาถึงส ิง่ที่เก่ียวข้องที่อาจเกิดขึ้นดว้ย เช่น ทุน

ทางสงัคมที่อย ูน่อกเหนือขอบเขตของธุรกิจ ดงันั้น ความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นจะช่วยให้พิจารณาไดว้่าผลกระทบตอ่สงัคมอาจสง่ผลตอ่
ธุรกิจของคณุอยา่งไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

อีกตวัอยา่งหนึ่ง เช่น ในขณะที่ธุรกิจของคณุอาจมีน ้าเพียงพอ แตก่ารขาดแคลนอาจสง่ผลตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในบริเวณใกลเ้คยีงท าให้มี

น ้าไม่เพียงพอ ซึ่งอาจน าไปสูผ่ลกระทบทางอ้อมตอ่ธุรกิจของคณุ (เช่น ตน้ทุนทางชื่อเสยีงจากการประท้วงของผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่สง่ผลให้
คณุสญูเสยีใบอนุญาตในการด าเนินงาน) และผลกระทบของคณุตอ่สงัคมอาจสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ทางธุรกิจ ดงันั้น การ

ท าความเข้าใจธรรมชาตแิละความส าคญัของมูลคา่ทางสงัคมสามารถให้ความกระจ่างเก่ียวกับความเส ีย่ง (และโอกาส) ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจของคณุได ้ เช่น มูลคา่ทางสงัคมอาจสง่ผลตอ่ใบอนุญาตทางสงัคมของคณุในการด าเนินงาน หรือเพิ่มความเส ีย่งที่ผลกระทบดา้นทุน

ทางธรรมชาตบิางอยา่งอาจถกู "รวมเข้าดว้ยกัน" ผา่นกฎระเบียบใหม่หรือสภาวะแวดลอ้มของตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง บริษัทของคณุอาจ
สามารถสร้างรายไดเ้พิ่มเตมิหรือมากขึ้นผา่นการจัดหาผลประโยชน์ทางสงัคมในวงกว้าง (เช่น โดยการฟ้ืนฟูแหลง่ที่อย ูอ่าศยัที่ช่วยเพิ่ม

คณุภาพน ้า) 

3.2.4 ตัดสินใจเร่ืองการประเมินผลกระทบและ/หรือการ
พึ่งพา

การประเมินของคณุอาจครอบคลมุผลกระทบ การพึ่งพา หรือทั้งสองอยา่ง สว่นหนึ่งจะขึ้นอย ูกั่บการใช้งานทางธุรกิจและวัตถปุระสงค์

ของคณุ การประเมินที่สมบูรณ์จะพิจารณาทั้งผลกระทบและการพึ่งพาเพื่อท าความเข้าใจความเส ีย่งและโอกาสของบริษัทของคณุที่
เก่ียวข้องกับทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคม 

สิง่ส  าคญัคอืตอ้งสงัเกตว่าผลกระทบและการพึ่งพานั้นสมัพันธ์กัน เช่น การพึ่งพาทางธุรกิจมักสง่ผลให้ เกิดผลกระทบ เมื่อบริษัทมีการใช้

น ้า (การพึ่งพา) จะสง่ผลให้มีการใช้น ้าน้อยลง หรือมีน ้าที่มีคณุภาพต า่ลงส  าหรับผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ (ท าให้เกิดผลกระทบ) 

ไดม้ีการอธิบายเพิ่มเตมิเรื่องผลกระทบและการพึ่งพาในขั้นที่ 04 ซึ่งไดม้ีการแนะน าแนวคดิของเสน้ทางผลกระทบและเสน้ทางการพึ่งพา 

ในขั้นตอนนี้ คณุจะไดร้ับค าแนะน าในการที่จะเลอืกผลกระทบและการพึ่งพาเฉพาะอยา่งไรที่จะท าให้การประเมินของคณุครอบคลมุ 

โดยผลกระทบและการพึ่งพาอาจเก่ียวข้องกับจุดความสนใจขององคก์รและขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่ ซึ่งพิจารณาไดจ้ากสามองคป์ระกอบ 

ของการประเมินทุนที่สมบูรณ์ ไดแ้ก่ 

• ผลกระทบต่อธรุกิจของคุณ (เนื่องมาจากผลกระทบของทุนทางธรรมชาต ิมนุษยแ์ละสงัคม)

• ผลกระทบของคุณต่อสังคม (เนื่องมาจากผลกระทบของทุนทางธรรมชาต ิมนุษยแ์ละสงัคม)

• การพึ่งพาทางธรุกิจของคุณ (ผลประโยชน์ที่ธุรกิจของคณุไดร้ับจากทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคม)

ขอแนะน าให้รวมองคป์ระกอบทั้งสามนี้ไว้ในการประเมิน เนื่องจากโดยทั่วไปแลว้ทั้งสามสว่นจะเก่ียวข้องกับการใช้งานทางธุรกิจที่เป็นไปได้

ทั้งหมด 

หมายเหต:ุ ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งตระหนักถึงข้อจ ากัดในกรณีที่สว่นประกอบทั้งสามนี้ไม่ไดร้ับการประเมิน 

อภธิานศัพท ์
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ก) ผลกระทบต่อธรุกิจของคุณ 

“ผลกระทบของคณุตอ่สงัคม” หมายถึง ผลกระทบตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีหรือความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองประชาชน ผลกระทบเหลา่นี้อาจเป็นผล

มาจากทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม หรือทุนที่ถกูผลติขึ้น ซึ่งส ิง่เหลา่นี้อาจมาจากการด าเนินงานโดยตรงของคณุหรือโดยอ้อมจากที่อ่ืน
ในห่วงโซ่คณุคา่ของคณุซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์และผูบ้ริโภค (ดกูารด าเนินการที่ข้อ 3.2.2 เก่ียวกับขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่) คณุอาจ

ตอ้งการท าความเข้าใจถึงขนาดของผลกระทบเหลา่นี้ถึงแม้ว่าคณุจะไม่ไดเ้ป็นผ ูร้ับผดิชอบโดยตรงก็ตาม บทวิเคราะห์ที่พิจารณาผลกระทบ
ตอ่สงัคมของคณุ ไดแ้ก่ 

• ชุมชน ภาคสว่น และเศรษฐกิจ รู้สกึไดถึ้งการเปลีย่นแปลงที่กว้างขึ้น ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบทางธุรกิจของคณุที่มีตอ่ทุน
ทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม หรือทุนที่ถกูผลติขึ้น

• ตน้ทุนทางสงัคมและ/หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท

• ตน้ทุนหรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ห่วงโซ่อุปทาน) และ/หรือการพึ่งพา

ข้อจ ากัด 

• การประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุจะไม่สะท้อนถึงการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์หรือสงัคม

• การประมาณมูลคา่ที่ไดร้ับจะไม่สะท้อนถึงตน้ทุนภายนอกและ/หรือผลประโยชน์ตอ่สงัคมที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของธุรกิจของคณุตอ่
ทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์หรือสงัคม ในหลายกรณี ผลที่ตามมาทางดา้นการเงินโดยตรงส  าหรับธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบจะต า่กว่า
คา่ใช้จ่ายที่สงัคมแบกรับหรือผลประโยชน์ที่สงัคมไดร้ับ

การพิจารณาด้านทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• โดยทั่วไปแลว้ ตอ้งใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการประเมินผลกระทบตอ่สงัคม และคณุอาจตอ้งปรึกษาจากแหลง่ภายนอกรวมถึงผ ูเ้ชี่ยวชาญ

เฉพาะทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสวัสดกิารส ิง่แวดลอ้ม

• การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีมีแนวโน้มที่จะมีความส าคญัเมื่อพิจารณาถึงประเดน็และการตดัสนิใจในท้องถ่ินที่อาจ
เปลีย่นแปลงสถานที่/ทรัพยากรในท้องถ่ิน หรือการเข้าถึงสถานที่เหลา่นั้นอยา่งมีนัยส  าคญั การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีมี

ความเก่ียวข้องน้อยกว่าส  าหรับการประเมินในวงกว้างซึ่งครอบคลมุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จ านวนมากและผลกระทบแบบกระจาย 
(เช่น การประเมินห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด) 

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบสามประการของการประเมินทุนที่
สมบูรณ์ ได้แก ่ผลกระทบต่อธุรกจิของคุณ 
ผลกระทบของคุณต่อสงัคม และการพ ึง่พาทาง
ธุรกจิของคุณ 

อภธิานศัพท ์
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ข)   ผลกระทบของคุณต่อสังคม

“ผลกระทบของคณุตอ่สงัคม” หมายถึง ผลกระทบตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นสยีหรือความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองประชาชน ผลกระทบเหลา่นี้อาจเป็นผลมา
จากทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม หรือทุนที่ถกูผลติขึ้น ซึ่งส ิง่เหลา่นี้อาจมาจากการด าเนินงานโดยตรงของคณุหรือโดยอ้อมจากที่อ่ืนใน

ห่วงโซ่คณุคา่ของคณุซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์และผูบ้ริโภค (ดกูารด าเนินการที่ข้อ 3.2.2 เก่ียวกับขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่) คณุอาจ
ตอ้งการที่จะท าความเข้าใจถึงขนาดของผลกระทบเหลา่นี้ถึงแม้ว่าคณุจะไม่ไดเ้ป็นผ ูร้ับผดิชอบโดยตรงก็ตาม บทวิเคราะห์ที่พิจารณา

ผลกระทบตอ่สงัคมของคณุ ไดแ้ก่ 

• ชุมชน ภาคสว่น และเศรษฐกิจ รู้สกึไดถึ้งการเปลีย่นแปลงที่กว้างขึ้น ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบทางธุรกิจของคณุที่มีตอ่ทุน
ทางธรรมชาต ิมนุษย ์สงัคม หรือทุนที่ถกูผลติขึ้น

• ตน้ทุนทางสงัคมและ/หรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท

• ตน้ทุนหรือผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ห่วงโซ่อุปทาน) และ/หรือการพึ่งพา

ข้อจ ากัด 

• การประเมินผลกระทบของคณุตอ่สงัคมจะไม่สะท้อนถึงการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์หรือสงัคม

• ผลกระทบที่ผ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีสมัผสัไดแ้ทบจะไม่สง่ผลโดยตรงตอ่ตน้ทุนทางการเงินและผลประโยชน์ตอ่ธุรกิจ แม้จะแสดงเป็นเงินก็ตาม 
เนื่องจากตน้ทุนและผลประโยชน์ทางสงัคมเหลา่นี้แทบจะไม่สามารถถกูก าหนดหรือครอบครองโดยบริษัทไดอ้ยา่งแม่นย  า เช่น ตน้ทุนทาง

การเงิน (การลดคา่ใช้จ่าย) ที่ก าหนดโดยกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มมักจะต า่กว่าตน้ทุนทางสงัคมของผลกระทบที่มีการหลกีเล ีย่ง 
เช่นเดยีวกันกับตน้ทุนทางการเงินของความเสยีหายทางชื่อเสยีงที่เก่ียวข้องกับผลกระทบตอ่ทุนทางสงัคมอาจมากกว่าตน้ทุนทางสงัคมตอ่

ผลกระทบนั้นเอง 

การพิจารณาด้านทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• โดยทั่วไปแลว้ ตอ้งใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการประเมินผลกระทบตอ่สงัคม และคณุอาจตอ้งปรึกษาจากแหลง่ภายนอก

รวมถึงผ ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสวัสดกิารส ิ่งแวดลอ้ม
• การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีมีแนวโน้มที่จะมีความส าคญัเมื่อพิจารณาถึงประเดน็และการตดัสนิใจในท้องถ่ินที่อาจ

เปลีย่นแปลงสถานที่/ทรัพยากรในท้องถ่ิน หรือการเข้าถึงสถานที่เหลา่นั้นอยา่งมีนัยส  าคญั การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีมี
ความเก่ียวข้องน้อยกว่าส  าหรับการประเมินในวงกว้างซึ่งครอบคลมุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จ านวนมากและผลกระทบแบบกระจาย 

(เช่น การประเมินห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด)

อำ้
งอ
งิ 

กำ
รป

ฏิบ
ัติ 

   
   
 ว
ัดแ

ละ
ปร

ะเม
ินม

ูลค
่ำ 

ก ำ
หน

ดข
อบ

เข
ต 

มูล
ค่ำ

ก ำ
หน

ดข
ัน้ต

อน
 

   
  บ

ทน
 ำ



เศรษฐศาสตรข์องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเพ ือ่การเกษตรและอาหาร:แนวทางปฏิบัตสิ  าหรบัธรุกจิ
รา่งรายงานเพ ือ่การปรกึษาหารอื สงิหาคม 2020 

36 

ค) กำรพึ่งพำทำงธุรกิจของคุณ

“การพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ” น ามาใช้ไดไ้ม่ว่าคณุจะพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์หรือสงัคมส าหรับการด าเนินงานโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในห่วงโซ่คณุคา่ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์และผูบ้ริโภค โปรดทราบว่าคณุอาจตอ้งการท าความเข้าใจขนาดของการพึ่งพากันเหลา่นี้แม้ว่าคณุ

จะไม่ไดม้ีอิทธิพลโดยตรงก็ตาม การวิเคราะห์ที่ใช้พิจารณาการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ ไดแ้ก่ 

• ผลประโยชน์ (เช่น มูลคา่) ที่บริษัทของคณุไดร้ับจากการใช้ทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคม

• ตน้ทุนทางการเงินในปัจจุบัน (เช่น จ านวนเงินทีจ่่ายส  าหรับน ้า ปัจจัยการผลติทางการเกษตร แรงงาน และการดแูลแรงงาน)

• ตน้ทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (เช่น หากมีการคาดว่าราคาปัจจัยการผลติของทุนทางธรรมชาตจิะเพิ่มขึ้นหรือผนัผวนมากขึ้น 
หรือหากคาดว่าคา่ครองชีพขั้นต า่จะเพิ่มขึ้น)

• ตน้ทุนที่เก่ียวข้องกับการพึ่งพาทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น การพึ่งพากันในห่วงโซ่อุปทาน)

ข้อจ ากัด 

• หากคณุมีการพึ่งพาทุนที่ส  าคญัเป็นพิเศษ (เช่น คณุเป็นผ ูใ้ช้น ้าจืดรายใหญ่) ส ิง่เหลา่นี้อาจสร้างผลกระทบส าคญัตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

ภายนอก ซึ่งคณุจะไม่เข้าใจหากไม่ไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบที่ผ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกสมัผสัได ้ (องคป์ระกอบ ข) หากผลกระทบ
เหลา่นี้ตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกนั้นรุนแรงมากพอ ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุ (เช่น ความเสยีหายตอ่ชื่อเสยีงหรือ

การสญูเสยีใบอนุญาตทางสงัคมในการด าเนินงาน) ซึ่งคณุอาจจะพลาดไดห้ากคณุเลอืกที่จะพิจารณาเฉพาะการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ

การพิจารณาด้านทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• อาจตอ้งใช้ผ ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการสร้างแบบจ าลองดา้นสิง่แว ดลอ้ม /ทรัพยา กรธรรมชาตเิพื่อประเมินตวัขับเคล ือ่นภายนอก

ของการเปลีย่นแปลงทุนทางธรรมชาตทิี่ธุรกิจของคณุตอ้งพึ่ งพา

• อาจก าหนดให้นักวิทยาศาสตร์สงัคมและนักเศรษฐศาสตร์มหภาคมาประเมินตวัขับเคล ื่อนภายนอกของการเปลีย่นแปลงทุน
ทางสงัคมและมนุษยท์ี่ธุรกิจของคณุตอ้งพึ่งพา

• ความส าคญัของการมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีจะแตกตา่งกันไปตามวัตถปุระสงคข์องการประเมิน แตผ่ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ 

อาจพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคมเดยีวกัน ดงันั้นการมีสว่นร่วมจึงมีความส าคญั

ขณะนี้ คณุสามารถตรวจสอบว่าองคป์ระกอบของผลกระทบตา่งๆ และการพึ่งพาเก่ียวข้องกับการน าไปใช้ทางธุรกิจอยา่งไร (จากขั้นที่ 
01) เพื่อระบุว่าองคป์ระกอบใดที่เก่ียวข้องมากที่สดุส  าหรับการประเมินของคณุ ค าแนะน าเพิ่มเตมิเก่ียวกับวิธีการท าเช่นนี้สามารถดไูด้

ในตารางที่ 3.4 ระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาต ิ 
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3.2.5 ตัดสินใจเก่ียวกับประเภทของมูลค่าท่ีจะน ามาพิจารณา

 มูลคา่ของผลกระทบและการพึ่งพาสามารถแบ่งไดส้ามรูปแบบ คอื เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ และทางการเงิน 

• การประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพ คอื การประเมินมูลคา่ที่อธิบายผลกระทบของทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคม หรือการพึ่งพา และ
อาจจัดอย ูใ่นหมวดหมู่ตา่งๆ เช่น ระดบัสงู ระดบักลาง หรือระดบัต า่

• ประเมินมูลค่าเชิงปริมาณ คอื การประเมินคา่ที่ใช้หน่วยที่ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ตวัเลข (เช่น ในดชันีผสม) พื้นที่ มวล หรือปริมาตร เ พื่ อ

ประเมินขนาดของผลกระทบของทุนทางธรรมชาต ิ สงัคม และมนุษย ์ หรือการพึ่งพา

• การประเมินมูลค่าทางการเง ิน คอื การประเมินคา่ที่ใช้เงิน (เช่น $, €, ¥) เป็นหน่วยร่วมในการประเมินมูลคา่ผลกระทบของทุนท า ง
ธรรมชาต ิสงัคม และมนุษย ์ และ/หรือการพึ่งพา

โดยทั่วไป การประเมินจะเริ่มตน้ดว้ยการทบทวนเชิงคณุภาพ จากนั้นจึงด าเนินการวัดเชิงปริมาณ และสดุท้ายเป็นการประมาณมูลค่า
ทางการเงินตามที่ก าหนด ซึ่งแตล่ะรายการอาจมีสว่นช่วยในการประเมินครั้งต่อไป แตส่ ิง่ส  าคญัคอืต้องเ ลอืกตามการตัดสนิใจที่ ค ุณ

พยายามอธิบาย 

ในบางกรณี การประเมินเชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณก็อาจเพียงพอตอ่ความตอ้งการของคณุแลว้ ส  าหรับในกรณีอ่ืนๆ คณุอาจตอ้งใช้กา ร
ประเมินมูลคา่ทั้งสามประเภทผสมกัน เช่น เมื่อผลกระทบบางอยา่งไม่สามารถสร้างรายไดไ้ดง่้าย หรือเมื่อไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือไดส้  าหรับตัว
แปรบางตวั ข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับประเภทของการประเมินคา่สามารถพบไดใ้นระเบียบปฏิบัตแิละการน าไปใช้โดยส ารวจผา่นกรณีศกึษา 

การประเมนิมลูค่า 
กระบวนการประเมินนั้นเก ีย่วขอ้งกบัความส าคัญ 
ความคุ้มค่า หรอืประโยชน์ของทุนตอ่บุคคล (หรอื
ต่อธุรกจิ) ในบรบิทเฉพาะ การประเมินมูลค่าอาจ
เก ีย่วขอ้งกบัวิธีการเชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ หรอื
ทางการเงนิ หรอืการรวมกนัของสิง่เหลา่นี้ 

การประเมนิมลูค่าเชิงคุณภาพ 
การประเมินมูลค่าที่อธิบายผลกระทบของทุนทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคม หรอืการพ ึง่พา และอาจ
จดัอยูใ่นหมวดหมู่ต่างๆ เชน่ ระดับสงู ระดับกลางหรอื
ระดับต ่า 

การประเมนิมลูค่าเชิงปริมาณ 
การประเมินมูลค่าที่ใชห้น่วยที่ไมใ่ชต่ัวเงนิ เชน่ ตัวเลข 
(เชน่ ในดัชนีประกอบ) พ ืน้ที่ มวล หรอืปรมิาตร เพ ือ่
ประเมินขนาดของผลกระทบของทุนทางธรรมชาติ 
สงัคม และมนุษย ์หรอืการพ ึง่พา  

ราคา 
จ  านวนเงนิที่คาดหวัง ต้องการ หรอื ให้เพ ือ่จา่ยส าหรบั
บางสิง่ (โดยปกติต้องมีตลาด) 
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3.2.6 พิจารณาถึงประเด็นทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ เช่น 
สถานการณเ์ส้นอ้างอิง ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี และช่วงเวลา 

ก. เส้นอ้ำงอิง 

เสน้อ้างอิง คอื จุดเริ่มตน้ที่สามารถเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงทุนได ้เมื่อท าการประเมินซึ่งครอบคลมุระยะเวลาที่ก าหนด คณุจะตอ้ง
พิจารณาว่าเสน้อ้างอิงและคลงัของทุนจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรในช่วงเวลาเดยีวกันทั้งที่มีและไม่มีการแทรกแซงทางธุรกิจของคณุ 

เส้นอ้างอิง 
ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ หมายถงึ จดุเร ิม่ต้นหรอืการวัด
เปรยีบเทียบการเปลีย่นแปลงทุนที่เกดิจากกจิกรรม
ต่างๆ ของธุรกจิของคุณที่สามารถน ามาเปรยีบเทียบ
ได้ 

เนื่องจากทุนนั้นเปล ีย่นแปลงอย ูเ่สมอ ทุนจึงอาจเปลีย่นแปลงเนื่องจากแรงกดดนัอ่ืนๆ (ธุรกิจอ่ืนๆ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
การเพิ่มจ านวนประชากร ฯลฯ) ที่เกิดจากผูด้  าเนินการภายนอก การพิจารณาแนวโน้มเหลา่นีท้  าให้คณุสามารถเปรียบเทียบกิจกรรมตา่ง  ๆ 

ทางธุรกิจของคณุไดอ้ยา่งมีความหมาย 

ตวัอยา่งของเสน้อ้างอิง ไดแ้ก่ 

• สภาวะทีมี่อยู่ท ัว่ไปหรือสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้นในประวัติศาสตร์: โดยเปรียบเทียบผลกระทบในปีนี้กับคา่เฉล ีย่ของปีก่อนๆ

• เส้นอ้างอิงแรกเริ่ม: ส าหรับทุนทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจะวัดเทียบกับสิ่งซึ่ งที่ ดนิจะอย ูใ่น สภาพธรรมชาติดัง้เ ดมิหา กธุร กิจ ไม่ ไ ด้
ด  าเนินการในสถานที่นั้น

• ระดับเฉลี่ยของภาคส่วนโดยรวมหรือเศรษฐกิจโดยรวม โดยเปรียบเทียบผลกระทบทางธุรกิจ กับผลกระทบจากธุ ร กิจ
ที่เท่ากันอ่ืนที่เก่ียวข้องและธุรกิจอาหารที่เทียบเคยีงได ้

• สถานการณ์การจดัการภูมิทศั น์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยจะวัดการเปลี่ยนแปลงเทียบกับสถานการณ์จ าลองการจัดกา รภูมิทั ศน์ที่
เหมาะสมที่สดุโดยประมาณ 

คณุควรพิจารณาดว้ยว่าคณุก าลงัประเมินการเปลีย่นแปลง “คลงั” ของทุน (น ้า ที่ดนิ ความรู้ ทักษะ มูลคา่ร่วมกัน สนิทรัพยเ์ครื่องจักร)  

และ/หรือ “การไหลเวียน” ของสนิคา้และบริการตา่งๆ (บริการระบบของนิเวศหรือการฝึกอบรมตา่งๆ) 

ข. สถานการณ์ 

แนวคดิของการประเมินมูลคา่จะขึ้นอย ูกั่บความสามารถในการเปรียบเทียบผลกระทบและการพึ่งพาอยา่งน้อยสองสถานการณ์ ซึ่งก็คอื เสน้
อ้างอิงและสถานการณ์ที่เลอืกซึ่งไดม้ีการประเมินมูลคา่ 

รูปแบบของสถานการณ์ที่คณุสามารถใช้พิจารณาได ้ (McKenzie et al. 2012) ไดแ้ก่ 

• สถานการณ์การแทรกแซงหรือทางเลอืกจริงที่ก าลงัพิจารณา (เช่น เพื่อเปรียบเทียบโครงการพัฒนาทางเลอืกหรือที่ต ัง้โครงการ 
หรือเปรียบเทียบวัสดทุางเลอืกที่ใช้กับผลติภัณฑ์เฉพาะ)

• สถานการณ์ส ารวจเพื่อประเมินอนาคตที่ไม่คาดคดิที่อาจเกิดขึ้น (บางครั้งใช้ในการประเมินความเส ีย่ง)

• สถานการณ์ทางวิสัยทศัน์ที่อธิบายถึงอนาคตที่พึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคอ์ยา่งชัดเจน (และยงัใช้ในการประเมินความเส ีย่งและกล
ยทุธ์ดว้ย) สถานการณ์ดา้นวิสยัทัศน์ยงัสามารถใช้เพื่ออธิบายถึงธุรกิจที่มีความเป็นไปไดต้ามสถานการณ์ปกต ิ

• ข้อขัดแย้งกับความจริงทีต่ั้งขึ้น คอื รูปแบบหนึ่งของสถานการณ์สมมตทิี่อธิบายสถานะทางเลอืกที่เป็นไปไดข้องสถานที่และ
เง่ือนไขที่จะเกิดขึ้นหากบริษัทไม่ไดด้  าเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณาข้อขัดแยง้กับความจริงที่ต ัง้ขึ้นนี้ไดม้ากกว่าหนึ่งเพื่อพิจารณา
มุมมองที่แตกตา่งกัน (เช่น จากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี หรือ ผ ูเ้ชี่ยวชาญ) 

สถานการณ์ 
โครงเร ือ่งอธิบายอนาคตที่เป็นไปได้ สถานการณ์
จ  าลองส ารวจแงมุ่มต่างๆ และทางเลอืกเก ีย่วกบั
อนาคตที่ไม่แน่นอน เชน่ ตัวเลอืกของโครงการ
ทางเลอืก ธุรกจิตามปกติ และวิสยัทัศน์ทางเลอืก 

ข้อขัดแย้งกับความจริงท ีต้ั่งขึน้ 
รูปแบบของสถานการณ์ที่อธิบายสถานการณ์
ทางเลอืกที่เป็นไปได้ และสภาวะแวดลอ้มที่จะ
เกดิข ึน้หากกจิกรรมหรอืการด าเนินการไม่ได้
ด าเนินการ (ดัดแปลงจาก Cambridge Natural 
Capital Leaders Platform 2013) 

หมายเหต:ุ ส ิง่เหลา่นี้เป็นจุดเริ่มตน้แตย่งัไม่มีข้อสรุป และสถานการณ์อ่ืนๆ อาจเหมาะสมกับวัตถปุระสงคข์องคณุ

อภธิานศัพท ์ 
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   ค. ขอบเขตเชิงพื้นที ่

การสร้างขอบเขตเชิงพ้ืนที่หมายถึงการตดัสนิใจว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดที่จะน ามาพิจารณาในการประเมิน ซึ่งค าตอบนั้นขึ้นอย ูกั่บปัจจัย
ตา่งๆ รวมถึงจุดความสนใจขององคก์ร ขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่ และมุมมองทางมูลคา่ที่เลอืก ซึ่งคณุไดต้ดัสนิใจไปแลว้ในขั้นที่ 03 

ตวัอยา่งเช่น การประเมินระดบัโครงการที่คณุตอ้งรวม "พื้นที่ที่อาจมีอิทธิพล" ตอ่ผลกระทบแตล่ะประเภท (เช่น พื้นที่ทั้งหมดที่อาจเกิด

ผลกระทบแตล่ะรายการ) ซึ่งอาจรวมถึงข้อควรพิจารณาตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ โดยเฉพาะในกรณีของผลกระทบจากทุนทางธรรมชาต ิ

• ผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศอาจขยายไปไกลกว่าบริเวณใกลเ้คยีงของโครงการ 
เนื่องจากความเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยา การอพยพของสตัว์ป่า และปัจจัยระดบัภูมิทัศน์อ่ืนๆ

• มลพิษทางน ้าและประเดน็ที่เก่ียวข้องควรไดร้ับการประเมินในระดบัพื้นที่เก็บกัก โดยค านึงถึงปัญหาตน้น ้า ล ุม่น ้า และปัญหาการขาด

แคลนน ้าที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม

• การประเมินปัญหาคณุภาพอากาศควรค านึงถึงพื้นที่และลกัษณะเฉพาะที่อาจไดร้ับผลกระทบอันเนื่องมาจากลมและการแพร่กระจาย 
ส  าหรับกรณีของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องนั้นคอืโลกทั้งหมด 

   ง. ขอบเขตชั่วคราว 

การระบุขอบเขตชั่วคราว หมายถึง การก าหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมส าหรับการประเมิน (เช่น ควรประเมนิและเปรียบเทียบผลกระทบ
และ/หรือการพึ่งพาในก่ีวัน เดอืน หรือปี) ระยะเวลาการประเมินควรสมัพันธ์กับวัตถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกับจุดความสนใจขององคก์ร

และผลกระทบที่มีนัยส  าคญัและ/หรือการพึ่งพาที่อย ูภ่ายใตก้ารพิจารณา โดยมีบางค าถามที่เก่ียวข้องดงันี้ 

• การประเมินควรครอบคลมุผลกระทบและการพึ่งพาในอดตี ปัจจุบัน และ/หรือในอนาคตหรือไม่? 

• อะไรและเมื่อใดคอืเสน้อ้างอิงชั่วคราวที่เหมาะสมที่สดุ? บริษัทควรพิจารณาการเปลีย่นแปลงทุนตามเง่ือนไขเมื่อบริษัทเข้าควบคุม
อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไม่? 

• การประเมินควรครอบคลมุช่วงใด? เช่น การประเมินอาจจ ากัดเพียงการถ่ายภาพอยา่งรวดเร็วของสถานการณ์ ณ จุดเฉพาะจุดหนึ่งของ

เวลา หรืออีกนัยหนึ่ง อาจครอบคลมุถึงปีงบประมาณหนึ่งๆ หรืออายโุครงการทั้งหมดที่คาดไว้ โดยที่คณุยงัสามารถพิจารณาเหตกุารณ์
ส  าคญัในประวัตศิาสตร์ของธุรกิจไดอี้กดว้ย เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายเงินลงทุนจ านวนมาก ซึ่งอาจช่วยใน

การระบุช่วงเวลาที่ส  าคญัได ้ค าถามที่เก่ียวกับวัตถปุระสงคแ์ละการก าหนดขอบเขตอ่ืนๆ ของคณุจะสง่ผลตอ่ขอบเขตที่ตอ้งรวมตน้ทุนใน
อดตี (ที่จมลงไป) และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการรื้อถอนในอนาคตดว้ย 

หมายเหต:ุ คณุควรเตรียมพร้อมที่จะทบทวนขอบเขต เสน้อ้างอิง และสถานการณ์เหลา่นี้อีกครั้งหลงัจากที่คณุไดร้ะบุปัญหาที่เป็นสาระส าคญั

ที่เก่ียวข้องในขั้นที่ 04 เนื่องจากอาจมีผลตอ่ขอบเขตที่คณุตอ้งการ 

ขอบเขตเชิงพื้นท ี ่
พ ืน้ที่ทางภูมิศาสตรท์ี่ครอบคลมุโดยการประเมิน เชน่ 
สถานที่ ล ุม่น ้า ภูมิทัศน์ ประเทศ หรอืโลก โดย
ขอบเขตเชงิพ ืน้ที่อาจแตกต่างกนัไปตามผลกระทบ
และการพ ึง่พาที่แตกต่างกนั และจะข ึน้อย ูก่บัจดุความ
สนใจขององค์กร ขอบเขตของห่วงโซคุ่ณค่า มุมมอง
ด้านคุณค่า และปัจจยัอ ืน่ๆ 

ขอบเขตช่ัวคราว 
ชว่งเวลาของการประเมิน ซ ึง่อาจเป็น "การถา่ยภาพ
อยา่งรวดเรว็" ณ ปัจจบุัน ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา 3 
ปี ระยะเวลา 25 ปี หรอืนานกว่านั้น 
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3.2.7 แก้ปัญหาเร่ืองการวางแผนท่ีส าคัญ

ค าตอบของค าถามเก่ียวกับการก าหนดขอบเขตที่กลา่วไว้ข้างตน้อาจจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นตามข้อจ ากัดของการวางแผนและทรัพยากร (ดู
การด าเนินการ 1.2.3) ซึ่งจะก าหนดขอบเขตที่สามารถท าได ้โดยข้อจ ากัดเหลา่นี้อาจถือไดว้่าเป็น “ปัจจัยความส าเร็จที่ส  าคญั” และรวมถึง 

• มาตราส่วนเวลา: การประเมินตอ้งเสร็จเร็วเพียงใด? คณุไดก้ าหนดเวลาที่เพียงพอส าหรับระยะเวลาการท างานที่คาดไว้หรือไม่? 

• เงนิทนุ/ทรัพยากร:  มีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลใดบ้าง? มีแหลง่เงินทุนอ่ืนๆ จากภายในธุรกิจหรือจากภายนอกที่สามา ร ถ
ช่วยเหลอืทางดา้นการเงินในการประเมินไดห้รือไม่? 

• ความสามารถ:  ทักษะใดที่มีอย ูใ่นธุรกิจเพื่อท าการประเมิน? มีทักษะเพิ่มเตมิใดบ้าง หากจ าเป็นตอ้งม?ี โดยขึ้นอย ูกั่บการตดัสนิใจทาง

ธุรกิจที่คณุตอ้งการสร้างอิทธิพล คณุอาจตอ้งมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงเศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์
สวัสดกิาร การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิต ิ (ตัง้แตก่ารค านวณคา่เฉล ีย่และการประมาณคา่ในสเปรดชีต 

ไปจนถึงการใช้สถิตทิี่ซับซ้อน และแพ็คเกจทางสถิตแิละเศรษฐมิต)ิ การท าแผนที่และการมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และการส ือ่สาร 
ทั้งนี้รายการทักษะนี้ไม่ไดใ้ห้ข้อมูลแบบละเอียดถ่ีถ้วน แตเ่ป็นเพียงแคจุ่ดเริ่มตน้

• ความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล:  คาดว่าจะมีข้อจ ากัดดา้นข้อมูลอะไรบ้าง และ/หรือข้อก าหนดใดบ้างที่จ าเป็นส  าหรับการแปล

เป็นภาษาอ่ืน? 

• ความสัมพันธก์ับผู้ มีส่วนได้ส่วนสีย: คณุจ าเป็นตอ้งระบุและสร้า งความสมัพันธ์ กับ ผ ูม้ีสว่น ไดส้ ่วนส ียใน ข อบเ ข ตเท่า ใ ด
เพื่อด าเนินการศกึษา และเป็นไปไดห้รือไม่ที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหา ? ทั้งนี้ คณุพิจารณาการมีสว่ นร่วมขอ ง ผู้มีส ่ว น ได้ส ่ว น

เสยีที่คณุตอ้งการในกา รด าเนิน การ 2.2.2 

หมายเหต:ุ คณุควรเตรียมพร้อมที่จะทบทวนการด าเนินการก่อนหน้านี้ในขั้นตอนนี้ หากปัญหาการวางแผนที่ส  าคญัที่ระบุในที่นี้มีแนวโน้มทีจ่ะ
สง่ผลตอ่ส ิง่ที่ท าได ้
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3.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับส  าหรับขั้นที่ 03 เป็นขอบเขตที่ก าหนดไว้อยา่งดซีึ่งเหมาะสมกับการประเมินและวัตถปุระสงคข์องคณุ ตารางที่ 3.3 ให้ตวัอยา่ง
สมมุตฐิานว่าขั้นตอนนี้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งไรในทางปฏิบัต ิ

ตารางที ่3.3 
ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 03 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops

  บริบท ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการ
ปรบัปรุงการจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิด้านความยัง่ยนื
ของบรษัิท (หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลาย
ป่าและปรบัปรุงชวีิตความเป็นอยูข่อง
พนักงาน ซพัพลายเออร ์และชมุชน
ท้องถ ิน่) 

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊
ธรรมชาติ (SuperOats) แทน
ขา้วสาล ีที่ใชใ้นผลติภัณฑ์
อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ 
และซเีรยีล โดยบรษัิทต้องการ
ทราบต้นทุนการผลติทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคม
ของ SuperOats เมื่อเทียบ
กบัขา้วสาล ี

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและ
ผลไม้ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก 
และมีความกงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้า
ของคารบ์อน น ้า และดินในการผลติ 
การขนสง่ และบรรจภุัณฑ์ เนื่องจากแรง
กดดันจากผูบ้รโิภคและความต้องการ
การรบัรอง บรษัิทจงึต้องการปรบัปรุง
การตรวจสอบยอ้นกลบัของห่วงโซ ่
อปุทานผกัและผลไม้ และปรบัปรุง
สภาพความเป็นอยูข่องเกษตรกร 

อะไรคือจุดควำมสนใจของ
องค์กร? บรษัิท บรษัิท ผลติภัณฑ์ 

อะไรคือขอบเขตของห่วงโซ่
คุณค่ำ? 

ห่วงโซคุ่ณค่าทั้งหมด (ต้นทาง การ
ด าเนินการ และปลายทาง) 

ห่วงโซคุ่ณค่าทั้งหมด (ต้นทาง การ
ด าเนินการ และปลายทาง) 

ต้นทางและการด าเนินการ 

กำรประเมินจะครอบคลมุ
ผลกระทบและ/หรือกำรพ่ึงพำ
หรือไม่? 

ผลกระทบและการ
พ ึง่พา 

ผลกระทบ ผลกระทบและการพ ึง่พา 

มุมมองทำงคุณค่ำด้ำนใด?        สงัคมและธุรกจิ สงัคมและธุรกจิ สงัคมและธุรกจิ

  เป็นมูลค่ำประเภทใด? เชงิปรมิาณและการเงนิ เชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ 
และการเงนิ

เชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ 
และการเงนิ

ประเด็นทางเทคนิคทีต่ ้องค านงึถงึ 

  ก) เสน้อ้ำงอิง 
ก) มาตรฐานข ัน้ต ่า (ไมม่ีการ
อนุรกัษ์ ไม่มีการรบัรอง และไม่มี
การรเิร ิม่ด้านสขุภาพ/สขุาภิบาล) 

ก) ซเีรยีลบารท์ี่ผลติด้วยขา้วสาลี
ธรรมดา 

          ก) ใชว้ิธีที่ไม่ใชอ่นิทรยีใ์นปัจจบุัน

ข) สถำนกำรณ์ ข) สองสถานการณ์ (i) การปรบัปรุง
ทั้งด้านสขุอนามัยและเงนิเดือน และ 
(ii) การปรบัปรุงประสทิธิภาพ
คารบ์อนและการตัดไม้ท าลายป่า 

       

         ข) ซเีรยีลบารท์ี่ผลติด้วย 
         SupperOats

         

          ข) ใชว้ิธีแบบอนิทรยีใ์นปัจจบุัน

ค) ขอบเขตเชิงพืน้ที ่ ค) การด าเนินงานของห่วงโซอ่ปุทาน    
ส  าหรบัสนิค้าหนึ่งรายการในหนึ่ง
ประเทศ

       ค) สายผลติภัณฑ์เดี่ยว                       ค) หลายสายผลติภัณฑ์  
                                                                       (การผลติและการขนสง่เพ ือ่น าเขา้ตลาด)

ง) ช่วงเวลำ ง) มากกว่าสีป่ี ง) 10 ปี ง) มากกว่าหนึ่งปี 

ประเด็นส ำคัญในกำรวำงแผนที ่
ต้องพิจำรณำ (เช่น ข้อจ ำกัดด้ำน
ทรัพยำกรและเวลำ) 

ทรพัยากรถกูรวบรวมไว้ภายในที่
แผนกความยัง่ยนืด้วยความชว่ยเหลอื
จากที่ปรกึษาภายนอก 

ทรพัยากรถกูรวบรวมไว้ภายในโดย 
VitaCrisp ซ ึง่มีฐานขอ้มูลด้าน
สขุภาพมายาวนาน และขอ้มูลทุน
ทางธรรมชาติถกูรวบรวมโดยที่
ปรกึษาภายนอก 

ทรพัยากรภายในถกูใชเ้พ ือ่ด าเนินการ
ประเมินสถานการณ์ในการด าเนินงาน
โดยตรง โดยบรษัิทที่ปรกึษาได้
ด าเนินการประเมินการด าเนินงานต้น
ทางและความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร ์
และเกษตรกร 
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04 ก าหนดผลกระทบและ/หรือการพึง่พา 

4.1 บทน ำ

เส้นทางการพึ่งพา 
เสน้ทางการพ ึง่พาแสดงให้เห็นว่ากจิกรรมทางธุรกจิ
ข ึน้อย ูก่บัลกัษณะเฉพาะของทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์
สงัคม หรอืทุนที่ถกูผลติข ึน้อยา่งไร ซ ึง่ระบุว่าการ
เปลีย่นแปลงที่สงัเกตพบหรอืที่อาจเกดิข ึน้ในทุน
สง่ผลต่อต้นทุนและ/หรอืผลประโยชน์ของการท า
ธุรกจิอยา่งไร 

เส้นทางผลกระทบ 
เสน้ทางผลกระทบอธิบายว่าผลจากกจิกรรมทางธุรกจิ
เฉพาะท าให้ตัวขบัเคลือ่นผลกระทบเฉพาะสง่ผลให้
เกดิการเปลีย่นแปลงต่อทุนได้อยา่งไร และการ
เปลีย่นแปลงของทุนเหลา่นี้สง่ผลต่อผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี
ที่แตกต่างกนัอยา่งไร 

เส้นทางตัวขับเคลื่อน 
ในแนวทางปฏิบัติ ตัวขบัเคลือ่นผลกระทบคอื
ปรมิาณที่วัดได้ของทรพัยากรธรรมชาติ มนุษย ์
สงัคม หรอืทรพัยากรที่ผลติได้ซ ึง่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ป้อนเขา้สูก่ารผลติ (เชน่ ปรมิาณน ้าที่ใชส้  าหรบั
การชลประทานพชืผล) หรอืผลผลติที่ไม่ใช ่
ผลติภัณฑ์ของกจิกรรมทางธุรกจิที่วัดได้ (เชน่ 
ปรมิาณกโิลกรมัของการปลอ่ย CO2e ที่ปลอ่ยสู่
ช ัน้บรรยากาศโดยโรงงานผลติ) 

4.2 ด าเนินการ 

แนวปฏิบัตจิะช่วยให้คณุสามารถด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

4.2 .1  แสดงรายการผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่ส  าคญัที่อาจเกิดขึ้น 

4.2 .2  ระบุเกณฑ์การประเมินสาระส าคญั

4.2 .3  รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

4.2 .4  ด าเนินการประเมินสาระส าคญัให้เสร็จสมบูรณ์ 

4.2.1 แสดงรายการผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาท่ีส าคัญท่ี
อาจเกิดขึน้

มีหลายวิธีในการประเมินสาระส าคญัของประเดน็ที่มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ บริษัทสว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ว ิธีประเมินนี้อยา่งน้อยหนึง่
วิธีจากความเส ีย่ง การก ากับดแูล การเงิน หรือหน้าที่ดา้นกลยทุธ์ 

แนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้ไม่ไดร้ะบุวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะในการประเมินสาระส าคญั แตไ่ดร้ะบุถึงความส าคญัของการด าเนินการประเมิน

ผา่นกระบวนการทั่วไป เป็นระบบ และโปร่งใส โดยที่แนวทางปฏิบัตไิดแ้นะน าแนวคดิของผลกระทบและเสน้ทางการพึ่งพาที่ควร
น ามาใช้เพื่อระบุว่าส ิง่ใดมีความส าคญัตอ่ธุรกิจของคณุ ซึ่งการท าความเข้าใจข้อก าหนดเหลา่นี้คอืพื้นฐานในการด าเนินการประเมินทุน 

เสน้ทางผลกระทบจะช่วยอธิบายไดว้่าผลจากกิจกรรมทางธุรกิจเฉพาะท าให้ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบโดยเฉพาะจะสง่ผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในทุนไดอ้ยา่งไร และจากนั้นการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้จะสง่ผลตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่แตกตา่งกันอยา่งไร รูปภาพที่ 4.1 แสดง
ตวัอยา่งเสน้ทางผลกระทบ

สาระส าคัญ 
ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ ผลกระทบหรอืการพ ึง่พาของทุน
ทางธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม หรอืทุนที่ถกูผลติข ึน้นัน้มี
ความส าคัญ หากการพจิารณาถงึมูลค่า ซ ึง่เป็นสว่น
หนึ่งของชดุขอ้มูลที่ใชใ้นการตัดสนิใจ กอ็าจมีโอกาสที่
จะเปลีย่นแปลงการตัดสนิใจนั้นได้ (ดัดแปลงจาก 
OECD 2015 และ IIRC 2013) 

การประเมนิสาระส าคัญ 
ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื กระบวนการที่เก ีย่วขอ้งกบั
การระบุส ิง่ที่เป็น (หรอืมีแนวโน้ม) เนื้อหาเก ีย่วกบั
วัตถปุระสงค์ของการประเมินทุนและการน าทุนไปใช ้

อภธิานศัพท ์

อภธิานศัพท ์

ในบทนีแ้นวทางปฏิบตัิจะใหแ้นวทางเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้

ผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาแบบใดท่ีส าคัญ? 
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ธรุกิจการเกษตรเปล่ียนป่าไม้ให้เป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมเชิงเด่ียวในวงกวา้ง ซ ึง่เป็นตัวขบัเคล่ือน
ผลกระทบ 

ข ัน้ท่ี 05: วดัตัวขบัเคล่ือนผลกระทบ 

การสูญเสียถ่ินท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตท้องถ่ินท่ีมีความ
เส่ียงต่อการสูญพนัธ ุต์่าง  ๆ  

การพงัทลายของดินอันเน่ืองมาจาก
การปฏิบติัท่ีไม่ย ั่งยืน 

ข ัน้ท่ี 06: วดัการเปล่ียนแปลงของทุน 

ผลผลิตลดลง แต่ต้นทุนป ุ๋ ยเคมีเพ่ิมข ึน้

มีการอพยพย้ายถ่ินเน่ืองจากขาดความเป็นอยู่ท่ี
ดี 

มีความขดัแย้งทางสังคมในภูมิภาคเจา้บา้น  

ข ัน้ท่ี 07: ผลกระทบทางคุณค่า 

รูปภาพที ่ 4.1 

ตวัอยา่งเสน้ทางผลกระทบของระบบนิเวศวิทยาทางบก 

เส้นทางการพึ่งพาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ตอ้งพึ่งพาทุนและผา่นการเปลีย่นแปลงของทุนนั้นสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจไดอ้ยา่งไร 

รูปภาพที่ 4.2 แสดงตวัอยา่งเสน้ทางการพึ่งพา  

 ธรุกิจข ึน้อยู่ก ับอายุของสัญญาการถือครองท่ีดิน 

ข ัน้ท่ี 05: วดัการพ ึง่พา 

เพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้ก ับทั้งเกษตรกรผู้เชา่
และธรุกิจ 

ทุนทางธรรมชาติในฟาร์มผู้เชา่ดีข ึน้ เพ่ิมความทนทาน
ต่อภัยธรรมชาติท้องถ่ินท่ีเชน่เดียวกับการเพ่ิมมูลค่า
ของท่ีดิน 

ข ัน้ท่ี 07: ผลกระทบทางมูลค่า 

5+ 
YEARS การเปล่ียนแปลงทุนทางสังคม: สัญญามาตรฐาน

ขยายจาก 5 ปี เป็น 10 ปี ซ ึง่ชว่ยให้การลงทุนใน
การอนุรักษดิ์นมีความยั่งยืนและยาวนานข ึน้ 

ข ัน้ท่ี 06: วดัการเปล่ียนแปลงทุน 

รูปภาพที ่ 4.2 

ตวัอยา่งเสน้ทางการพึ่งพาส  าหรับอายสุญัญาการถือครองที่ดนิ

   
 อำ้

งอ
งิ

   
   
กำ

รป
ฏิบ

ัติ 
 

   
   
   
   
   
วัด

แล
ะป

ระ
เม
ินม

ูลค
ำ่ 

ก ำ
หน

ดข
อบ

เข
ต 

ก ำ
หน

ดข
ัน้ต

อน
    
  บ

ทน
 ำ



เศรษฐศาสตรข์องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเพ ือ่การเกษตรและอาหาร:แนวทางปฏิบัตสิ  าหรบัธรุกจิ
รา่งรายงานเพ ือ่การปรกึษาหารอื สงิหาคม 2020 

44 

เมตริกซข์องสาระส าคัญ 

การท าเมตริกซ์ของสาระส าคญัสามารถน ามาใช้เพื่อช่วยระบุตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่ส  าคญัที่สดุและการพึ่งพาของกิจกรรมทางธุรกิจที่

แตกตา่งกันได ้ สามารถดคู าจ ากัดความของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบแตล่ะประเภทของการพึ่งพากันไดท้ี่ตาราง 4.2 

แม้ว่าเมตริกซ์นี้สามารถใช้เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานได ้แตค่ณุจะตอ้งท าการประเมินสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของคณุให้

ครบถ้วนมากขึ้น 

ตางรางที ่ 4.1 
เมตริกซ์ของสาระส าคญัส  าหรับภาคห่วงโซ่คณุคา่อาหาร 

สาระส  าคญัท ั่วท ั่งห่วงโซ่คณุค่า

                 สาระส  าคญัสงู  สาระส  าคญัปานกลาง  สาระส  าคญัต  ่า ไม่มีสาระส  าคญั

อิงจาก FOLU (2019), OECD (2016), UNEP (2018), WBCSD (2018) และ SASB (2018) 

กุญแจ: 
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ตารางที ่4.2 
ค าจ ากัดความของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพาที่ชี้ว ัดส  าหรับภาคอาหารที่ส  าคญั

ทุน การพึ่งพา ค าจ ากัดความ 

ธรรมชำติ ความพอเพยีงของน ้า ปรมิาณน ้าที่พอเพยีงส าหรบัใชใ้นธุรกจิ

คุณภาพน ้า คุณภาพน ้าที่พรอ้มส าหรบัใชใ้นธุรกจิ  
กฎกณฑ์สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ความสามารถส าหรบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการตอบสนองและปรบัให้   

เขา้กบัแรงกดดัน 

กฎเกณฑ์ของสภาพแวดลอ้มทางชวีิภาพ                               ความสามารถส าหรบัสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพในการตอบสนองและปรบัตัวให้ 
                 เขา้กบัแรงกดดัน 

ระเบียบว่าด้วยของเสยีและการปลอ่ยมลพษิ ความสามารถในการปรบัตัวของสภาพแวดลอ้มในการเผชญิกบัของเสยีและ 
การปลอ่ยมลพษิ

     มนุษย ์ ทักษะและความรู ้ ความสามารถและความเขา้ใจของคนงาน 

ประสบการณ์ ระยะเวลาที่คนงานใชใ้นอาชพีที่คลา้ยคลงึกนั

ความพอเพยีงของแรงงาน จ  านวนคนงานในตลาดแรงงาน 

สขุภาพของคนงาน สภาพทางจติใจและรา่งกายของคนงาน 

  สงัคม    เครอืขา่ยสงัคมและความรว่มมือ การมีอย ูข่องเครอืขา่ยสว่นรวม ความไว้เนื้อเช ือ่ใจ และการตอบแทนซ ึง่กนัและ
กนั เชน่ ในสหกรณ์ 

                  สทิธิในทรพัยส์นิ สทิธิของบุคคลและบรษัิทในการเป็นเจา้ของและใชท้ี่ด ินหรอืทรพัยากรอ ืน่ๆ 
เชน่ สารพนัธุกรรมที่พบในธรรมชาติ 

               การยอมรบัและความไว้วางใจจากสงัคม การรบัรูแ้ละความเช ือ่ในการมีสว่นรว่มของธุรกจิเพ ือ่ผลประโยชน์ของ 
ผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี 

กฎหมายและระเบียบ เคารพและเช ือ่ฟังกฎของสงัคม 

ทุนทีถ่กูผลติข้ึน 

ทุน

                 
                  การเขา้ถงึโครงสรา้งพ ืน้ฐานและเทคโนโลย ี

                                                             
ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ 

ความสามารถในการใชโ้ครงสรา้งพ ืน้ฐานและเทคโนโลยทีี่จ  าเป็นส าหรบั
การจดัหาสนิค้าและบรกิารอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ค าจ ากัดความ 

ธรรมชำต ิ การใชน้ ้า 

            
                ปรมิาณน ้าที่ธุรกจิใช ้

การใชร้ะบบนิเวศทางบก ที่ดินและที่อย ูอ่าศัยที่ธุรกจิใช ้
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของกจิกรรมทางธุรก ิจ 
การใชย้าฆา่แมลงและสารก าจดัวัชพชื ยาฆา่แมลงและสารก าจดัวัชพชืที่ใชใ้นธุรกจิ 
การใชปุ้๋ ย การใชปุ้๋ ยโดยธุรกจิ 
การใชด้ิน การใชโ้ครงสรา้ง หน้าที่ และคุณภาพของดิน 

ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกดิจากธุรกจิ เชน่ พลาสติก แกว้ และวัสดุรไีซเคิล

สภาพปศุสตัว์ สภาพของสตัว์ในฟารม์
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ข้อมูลเร่ืองสุขภาพของมนุษย์

บริษัทดา้นอาหารนั้นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาทางดา้นสขุภาพของมนุษยไ์ดห้ลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบโดยตรงอาจเป็นธุ รกิจกา รเกษตรที่ใช้ปุ๋ ยเ คมีในระดบัสงู กับพืชผล สง่ผลให้สขุภาพของพนักงาน ได้ รับ ผล     

กระทบจากการสมัผ ัสกับสา รที่ รบกวนกา รท า งานของต่อม ไร้ท่อ ในท านองเดยีว กัน สภาพการท างานที่ ไม่ด ีสามารถน า ไ ปสู่
ความเครียดและปัญหาสขุภาพจิต ซึ่งจะสง่ผลตอ่ผลติภาพการท างานของแรงงาน 

นอกจากนี้ยงัสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนทางอ้อมผา่นการปนเป้ือนของสิง่แว ดลอ้ม (เช่น ผา่นมลภาวะของแหลง่น ้า )  

สง่ผลให้เกิดโรคในชุมชนในวงกว้าง (เช่น การตดิเชื้อทางน ้า) โดยมีตวัอยา่งมากมายจากการที่ชื่ อเส ียงของธุรกิจ ได้รับผลกระทบ จาก
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ทุน 

มนุษย ์ ปรมิาณสารอาหารในอาหาร ปรมิาณของสว่นประกอบในอาหาร (เชน่ ไขมันอ ิม่ตวั น า้ตาลทรายขาว
บรสิทุธิ์) ที่อาจกอ่ให้เกดิโรคที่เก ีย่วขอ้งกบัอาหารในผูบ้รโิภค (เชน่ 
เบาหวาน โรคอว้น) 

การใชส้ารที่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  ปรมิาณของสารประกอบในอาหาร (เชน่ ยาปฏิชวีนะ ยาฆา่แมลง) ที่อาจ
กอ่ให้เกดิโรคที่เก ีย่วขอ้งกบัอาหารในผูบ้รโิภค (เชน่ การดื้อยาปฏิชวีนะ หรอื
ภาวะบกพรอ่งทางสติปัญญา) 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหาร การใชแ้นวปฏิบัติ (เชน่ การฉายรงัส ีการจดัการที่ไม่ปลอดภัย) ที่อาจสง่ผลให้
เกดิโรคที่เก ีย่วขอ้งกบัอาหารในผูบ้รโิภค (เชน่ โรคมะเรง็ โรคทีต่ดิเช ือ้จาก
อาหาร) 

สภาวะด้านสขุภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน 

ความสามารถในการสรา้งสถานที่ท างานที่มสีขุลกัษณะที่ดีและปลอดภัย 
ปราศจากการบาดเจบ็ เสยีชวีิต และเจบ็ป่วย 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์ต่าง  ๆ ค่าตอบแทนการท างานของคนงาน 

สภาพความเป็นอยูข่องคนงาน การเขา้ถงึที่อย ูอ่าศัยราคาไม่แพง ปลอดภัย และมั่นคงส าหรบัพนักงาน 

สทิธิแรงงาน สทิธิของคนงานในสถานที่ท างาน 

สทิธิทางเพศสภาพ สทิธิในการปฏิบัติต่อแรงงานชายและหญิงอยา่งเท่าเทียมกนั

การเป็นผูแ้ทนของแรงงาน การให้คนงานได้มีสว่นรว่มในการตัดสนิใจทางธุรกจิ

สงัคม ความมั่นคงทางอาหาร ความพรอ้มทางเศรษฐกจิและทางกายภาพ และการเขา้ถงึอาหารที่มี
ประโยชน์และปลอดภัยส าหรบัแรงงานและประชากรโดยรอบ 

การสญูเสยีอาหารหรอืขยะอาหาร การสญูเสยีอาหารคืออาหารที่ไม่เหมาะสมส าหรบัการบรโิภคกอ่นถงึมือ
ผูบ้รโิภค ขยะอาหารคือการทิ้งอาหารที่เหมาะกบัการบรโิภคไมว่่าจะกอ่นหรอื
หลงัอาหารเน่าเสยี 

การบูรณาการแรงงานเขา้สูช่มุชน การยอมรบัและการรวมแรงงานเขา้เป็นสว่นหนึ่งของชมุชนโดยรอบ
และในทางกลบักนั

การแบ่งปันผลประโยชน์กบัชมุชนของชนเผา่
พ ืน้เมือง 

แบ่งปันผลประโยชน์สว่นหนึ่งที่ได้รบัจากการเขา้ถงึและการใชท้รพัยากรทาง
พนัธุกรรมกบัชมุชนของชนเผา่พ ืน้เมืองที่ให้ความรูด้ ั้งเดิมที่เก ีย่วขอ้งกบั
ทรพัยากรทางพนัธุกรรม 

ค าจ ากัดความ ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ 
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นอกเหนือจากห่วงโซ่อุปทานแลว้ บริษัทอาหารยงัสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูบ้ริโภคได ้ เช่น  

• การสง่มอบอาหารที่มีการปนเป้ือน ไม่ปลอดภัย และเปลีย่นแปลง ซึ่งสง่ผลให้เกิดโรคที่เก่ียวข้องกับอาหาร เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะและ
สารเร่งการเจริญเตบิโตสามารถน าไปสูก่ารดือ้ยาปฏิชีวนะในผูบ้ริโภค 

• ปริมาณสารอาหารและแคลอรี่ของผลติภัณฑ์ขั้นส ุดท้าย (เช่น ปริมาณเกลอื น ้าตาล) ส ิง่เหลา่นี้อาจเพิ่มอุบัตกิารณ์ของโรคที่เก่ียวข้อง
กับอาหารในผูบ้ริโภค (เช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลอืดหัวใจ กลโูคสสงู) ในขณะที่ผลกระทบตอ่ผ ูบ้ริโภคขึ้นอย ูกั่บพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของผูบ้ริโภค การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกิจ (เช่น การตดิฉลาก การลดปริมาณเกลอืและน ้าตาล) สามารถช่วยลด

ผลกระทบได ้

บริษัทอาหารยงัสามารถสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงดา้นอาหารไดโ้ดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในสว่นที่เก่ียวกับเรื่องความหิวโหยและการขาด

สารอาหาร ส  าหรับการตดัสนิใจทางธุรกิจบางอยา่ง เช่น การก าหนดราคาหรือการกระจายผลติภัณฑ์ตามพื้นที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
เข้าถึงอาหารของผูค้น และการตดัสนิใจอ่ืนๆ เช่น การเสริมอาหารแบบชีวภาพในพืชและการกระจายการผลติพืชสามารถช่วยลดระดบัการ

ขาดสารอาหารไดอ้ยา่งมีนัยส  าคญั 

4.2.2 ระบุเกณฑ์การประเมินสาระส าคัญ

เมื่อคณุไดร้วบรวมรายการประเดน็สาระส  า คญัดา้นที่อาจเกิดขึ้นแลว้ คณุควรระบุว่าใครเป็นผ ูท้ ี่จะไดร้ับผลกระทบและมีการพึ่งพาที่ ส  า คัญ
มากที่สดุ ซึ่งจะสง่ผลตอ่การเลอืกมุมมองทางมูลคา่ของคณุ (ผลกระทบทางธุรกิจ ผลกระทบทางสงัคม หรือการพึ่งพา) และจากการวางแผนใน

สว่นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ทั้งนี้ เกณฑ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการตดัสนิใจว่าผลกระทบและการพึ่งพาใดที่ส  าคญัที่สดุ อาจรวมถึง 

• การด าเนินการ: ขอบเขตที่ผลกระทบหรือการพึ่ งพาทุนทา งธรรมชาต ิ มนุษย ์ หรือสงัคมอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนัยส  า คัญต่อ กา ร
ด าเนินธุรกิจ การด าเนินโครงการ หรือมูลคา่ของผลติภัณฑ์ที่มีอย ูห่รือผล ิตภัณฑ์ใหม่ 

• กฎหมายและระเบียบข้อบงัคับ: ขอบเขตที่ผลกระทบหรือการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์ หรือสงัคม ที่อาจกระตุน้ให้เ กิด
กระบวนการทางกฎหมายหรือความรับผดิ (เช่น คา่ธรรมเนียมการปลอ่ยมลพิษหรือโควตา้การสกัด คา่ใช้จ่ายของข้อก าหนดด้า น
สขุภาพและความปลอดภัย คา่ชดเชยส าหรับการเรียกร้องการเลอืกปฏิบัต)ิ

• การเงนิ: ขอบเขตที่ผลกระทบหรือการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์ หรือสงัคมอาจมีอิทธิพลตอ่ “ตน้ทุนของทุน” หรือการ

เข้าถึงเงินทุนของคณุเอง ผลประโยชน์ของนักลงทุน หรือเง่ือนไขการประกันภัย 

• ชื่อเสียงและการตลาด: ขอบเขตที่ผลกระทบหรือการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์ หรือสงัคม อาจสง่ผลกระทบตอ่กา รจัด

กลุม่ผลติภัณฑ์ ภาพลกัษณ์ของบริษัท หรือความสมัพันธ์กับลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ (เช่น การเปลีย่นแปลงความชอบ

ของลกูคา้) 

• สังคม: ขอบเขตที่ผลกระทบหรือการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์ หรือสงัคมอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ส  าคญัตอ่ส ังคม (เช่น ผ ูม้ีสว่นได้

สว่นเสยีภายนอก) เช่น ปฏิสมัพันธ์กับชุมชนของชนเผา่พื้นเมืองอาจเพิ่มขนาดของผลกระทบโดยอัตโนมัตไิม่ว่าจะเป็นดา้นบวกหรื อด้า น

ลบ 

4.2.3 รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

หลงัจากที่คณุไดเ้ลอืกเกณฑ์ของสาระส าคญัแลว้ คณุควรรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประเมินสาระส าคญัที่มีนัยส  าคญัที่อาจเกิดขึ้นของ
ผลกระทบแตล่ะรายการและ/หรือการพึ่งพาเป็นล  าดบัตอ่ไป 

ประเภทของข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 

• ประเภทของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา

• ขนาดของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา

• ผลที่ตามของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา (ทางธุรกิจ สงัคม หรือทั้งสองส ิง่)

• ระยะเวลา ( ระยะสัน้ ระยะกลาง หรือ ระยะยาว)
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การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเก่ียวข้องกับประเดน็ดงัตอ่ไปนี้ 

• การขอความคดิเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญและ/ห รือการวิเ คราะห์ หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอย ู ่ (เช่น ผลของการประเมิน ผล

กระทบดา้นสิง่แวดลอ้มหรือสงัคม) และความรู้ในท้องถ่ินเก่ียวกับประเดน็ส  าคญั

• ปรึกษาผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ (ทั้งภายในและ/หรือภายนอก) (เช่น โดยการสมัภาษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การท า

แบบสอบถาม) 

• รวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยตอ่สาธารณะในประเดน็เฉพาะ (เช่น กรณีศกึษาจากสถานที่ที่เก่ียวข้อง รายงานภาคประชาสงัคม แผนที่การใช้
ที่ดนิ การประเมินภัยคกุคามตอ่สายพันธุ์ตา่งๆ และข้อมูลส  ามะโนประชากร) 

• การประเมินมูลคา่อยา่งรวดเร็ว (เช่น สดัสว่นของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดขึ้นอย ูกั่บบริการของระบบนิเวศใด? มูลคา่ทางการเงินของ

สนิทรัพยก์ารผลติที่เก่ียวข้องคอือะไร?) 

ทั้งนี้ การปรึกษาหารือจากภายนอกอาจเป็นประโยชน์แตไ่ม่จ าเป็นเสมอไป ตราบใดที่มีการใช้ว ิธีการที่เหมาะสมและ/หรือวิจารณญาณของ

ผูเ้ชี่ยวชาญควบคูไ่ปกับการวิจัยเชิงคณุภาพและ/หรือเชิงปริมาณที่เพียงพอ (ดกูารด าเนินการ 2.2.2 ส าหรับแนวทางเพิ่มเตมิเก่ียวกับการ
ระบุผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและระดบัการมีสว่นร่วมที่เหมาะสม ) 

หมายเหต:ุ เมื่อท าการระบุข้อมูลที่จะรวบรวม ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งระบุดว้ยว่าใครเป็นผ ูใ้ห้ข้อมูล ใครจะเป็นผ ูต้รวจทาน เมื่อใดควรจะมีการ

ตรวจทานเและตรวจทานที่ใด 

4.2.4 ด าเนินการประเมินสาระส าคัญให้เสร็จสมบูรณ ์

หลงัจากที่คณุไดร้วบรวมข้อมูลมาแลว้ ขณะนี้คณุก็สามารถที่จะประเมินสาระส าคญัของผลกระทบแตล่ะรายการและ/หรือการพึ่งพา ตาม
เกณฑ์ในการด าเนินการ 4.2.2 และระบุส ิง่ที่ส  าคญัที่สดุตอ่ธุรกิจของคณุและ/หรือสงัคม  

ขอแนะน าให้คณุจัดตัง้กล ุม่ผ ูท้ ี่เก่ียวข้องซึ่งมีทักษะที่หลากหลายเพื่ อท าการประเมินสาระส าคัญให้เสร็จส ิน้ และมั่นใจว่าคณะกรรมการมี
ความเห็นสอดคลอ้งกันตลอดการประเมิน เมื่อท าการจัดอันดบัก็จะเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดทีี่จะก าหนดเกณฑ์เปรียบเทียบส าหรับประเดน็ที่ ถือ

ว่ามีนัยส  าคญัและพิจารณาถึงความสามารถของคณุในการโน้มน้าวผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา 

เมื่อคณุไดท้ าการประเมินและจัดอันดบัผลกระทบและ/ห รือการพึ่งพาที่ส  า คญัที่อาจเป็น ไปไดข้องทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคมแล้ว  

คณุควรสามารถที่จะระบุส ิง่ที่เป็น ความส าคัญ หรือที่ไม่ใช่ความส าคญั หรือยงัคงมีความไม่แน่นอน ได ้ ซึ่งผลที่ไดค้อืรา ยกา รที่ได้เ ล ือ ก

สาระส าคญัของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่คณุสามารถรวมไว้ในการประเมิน 

หากยงัมีความไม่แน่นอนอย ู ่อาจจ าเป็นตอ้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเตมิหรือปรึกษาหารือเพื่อลงความเห็นในเรื่องของสาระส าคญั ซึ่งอาจเห็นไดว้่าการ

เขียนแผนผงัผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาแบบเมตริกซ์นั้นมีประโยชน์ (ดตูวัอยา่งในรูปภาพที่ 4.3)

รูปภาพ 4.3 

ตวัอยา่งของการท าเมตริกซ์ของสาระส าคญั 

แหลง่ข้อมูล: Natural Capital Coalition, 2016  
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4.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับส  าหรับขั้นที่ 04 เป็นรายการล  าดบัความส าคญัของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพาที่ส  าคญั รวมถึงเสน้ทางตา่งๆ ที่รวมไว้
ในการประเมินของคณุและเพื่ออธิบายขั้นที่ 05 ถึง 07 ซึ่งอาจประกอบดว้ยรายการที่จัดล  าดบัตามเกณฑ์ที่คณุเลอืก 

ตารางที่ 4.3 ให้ตวัอยา่งสมมตฐิานที่จะช่วยอธิบายว่าขั้นตอนนี้สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัตไิดอ้ยา่งไร

ตารางที ่4.3 

ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขันที่ 04 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops

บรบิท 

สรุปกำรตัดสนิใจส ำคัญเรือ่ง
กระบวนกำรของสำระส ำคัญ 
รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  า ห ร ับกา รผลิต  แต่ ต้ องการ
ปร ับป รุงการจ ัดหาที่ร ับผิดชอบอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจด้านความ ยั่ง ย ืน
ของบรษัิท (หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท า ลาย
ป่าและปรบัปรุงชวีิตความ เป็น อยู่ ขอ ง
พนักงาน  ซ ัพพลายเออร ์ และชมุชน
ท้องถ ิน่) 

มกีารด  าเนนิการการมสี่วนร่วมของผู้
มสี่วนไดส้่วนเสียอะไรบา้ง? 
มีการปรกึษาหารอืกบั NGO ภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการด้าน
สขุอนามัยและสขุภาพชมุชน การพ ึง่พาที่
เก ีย่วขอ้งกบัทุนทางธรรมชาติถกูวางแผน
ภายใน 

เกณฑ์ใดทีใ่ช้เปรียบเทยีบ
สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง? 

กา รประ เมิน สาระส าคัญ ทางด้าน
สังค มและกา รด า เนิ น กา ร ข อ ง
ผลกระทบและการพ ึง่พาได้ร ับการ
ร ่ว มมื อเพ ื่อท า ค ว าม เข ้า ใ จว่ า มี
ผลกระทบอยา่งไรต่อผลลพัธ์ทางธุรก ิจ
ของบรษัิท 

มกีารรวบรวมข้อมลูใดบา้ง? 
ได้มีการจา้งที่ปรกึษาภายนอกเพ ือ่ท า
การประเมินค่าผลกระทบทางสั งค ม
ของโ ค รงกา รจ ัด ห าที่ ร ับผิด ชอบ 
น อกจากนี้ ผลประ โ ยชน์ ใน ก า ร
ด า เนิ น งาน รวมถึงป ระสิท ธิภาพ
คารบ์อนและผลก าไรจากบรกิารระบบ
นิเวศที่ดีกไ็ด้รบัการรวบรวมภา ย ใน
องค์กร 

VitaCrisp ผ ลิต ร  า ข ้ า ว โ อ ๊ ต
ธรรมชาติ (SuperOats) แทนขา้ว
สาล ีที่ใชใ้นผลติภัณฑ์อาหาร เชน่ 
ขนม ปั ง บิ สก ิต และซ ีเรยีล โดย
บร ิษัท ต้ องการทราบต้นทุนการ
ผลิต ท า งธรรมชาติ มนุษย์ และ
สงัคมของ SuperOats เมื่อเทียบ
กบัขา้วสาล ี

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผ ักและ
ผลไม้ออรแ์กนิกและที่ไม่ ใช ่ออ ร ์แ กนิ ก  
และมีความกงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอย เท้ า
ของคารบ์อน น ้า และดินในการผลติ การ
ขนส่ง และบรรจ ุภัณฑ์ เนื่องจากแรง
กดดันจากผูบ้รโิภคและความต้ องกา ร
การรบัรอง บรษัิทจงึต้องการป ร ับป รุง
กา รต รวจสอบย้อน กลับของห่ว งโซ ่
อปุทานผกัและผลไม้ และปรบัปรุงสภาพ
ความเป็นอยูข่องเกษตรกร 

ระบุตัวขับเคลือ่นผลกระทบและ
กำรพ่ึงพำทีส่  ำคัญทีจ่ะน ำไปสู่
ข้ันตอนกำรวัดและประเมินมูลค่ำ 

กา รจ ัด หาน ้าสะอาดและสุขอนามัย
ส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ 
การตัดไม้ท าลายป่าที่ด าเนิน กา ร
โดยองค์กรภายนอก 
ความต้องการของผูบ้รโิภคส าหร ับ
สิน ค้ า ที่ ม า จากแหล่งที่มีความ
รบัผดิชอบ 

มกีารด  าเนนิการการมสี่วนร่วมของผู้
มสี่วนไดส้่วนเสียอะไรบา้ง? 
มีการปรกึษาหารอืภายในกบัพนักงาน
เพ ือ่พจิารณาผลกระทบและการพ ึง่พาที่
ส  าคัญ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ที่เก ีย่วขอ้งกบั
การด าเนินงานโดยตรง ได้มกีารว่าจา้ง
บรษัิทที่ปรกึษาให้ท าการประเมินทุนทาง
มนุษยแ์ละเปิดการเจรจากบัเกษตรกร
และซพัพลายเออร ์

เกณฑ์ใดทีใ่ช้เปรียบเทยีบ
สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง? 

การประเมินสาระส าคัญทางด้านสงัค ม
และการด าเนินการเพ ือ่ท าความ เข ้า ใจ
และ เปร ียบ เที ยบก าไ รขาด ทุน (P&L) 
ระดับผลติภัณฑ์ส  าหรบัผลติภัณฑ์ออรแ์ก
นิกและไม่ใชอ่อรแ์กนิก 

มกีารรวบรวมข้อมลูใดบา้ง? 

บร ิษัท ที่ ป ร ึกษา ได้ รวบรวมข ้อมูลที่
เก ีย่วขอ้งกบัการใชท้ี่ด ิน น ้า และพลงังาน
ในห่ ว งโซ ่คุณค่าต้นทาง ซ ึ่งข ้อมูลการ
ด าเนินงานจดัท าโดยเจา้หน้าที่ในระดับ
ต่างๆ ของการด าเนินงานโดยตรง 

การใชพ้ลงังาน 
การใชน้ ้า  
การใชด้ิน 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ความเช ีย่วชาญ/ความรู ้

การปลอ่ยคารบ์อนโดยพจิารณาจาก
กระบวนการของวัฏจกัรชวีิตทั้งหมด 

สขุภาพของผูบ้รโิภค (ลด
คอเลสเตอรอลและน ้าตาลในเลอืด) 

มกีารด  าเนนิการการมสี่วนร่วมของผู้
มสี่วนไดส้่วนเสียอะไรบา้ง? 
ได้มีการปรกึษาหารอืภายนอกกบั
เกษตรกรในห่วงโซอ่ปุทานเพ ือ่ประเมิน
ความเป็นไปได้ในการแทนทีข่า้วสาลดีว้ย
การผลติขา้วโอต๊

เกณฑ์ใดทีใ่ช้เปรียบเทยีบ
สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง? 
การประเมินความส าคัญฯ ทางสงัคมเพ ือ่
ท าความเขา้ใจและสือ่สารขอบเขต ขอ ง
ผลกระทบเชงิบวกที่ได้รบัจากSuperOats 

มกีารรวบรวมข้อมลูใดบา้ง? 
ข ้อมู ลผลลัพธ์ ด้ า น สุขภาพที่ ได้ จาก
ฐานขอ้มูลของสหภาพยโุรป 

ราคาจากการวจิัยของสหภาพยุโรปที่
ผ่านมา 
ข ้อมู ลกา รผลิต และกา รจ ัดหาของ
บรษัิทท าให้ทราบถงึการประเมิน ทุน

ทางธรรมชาติและทุนทางสงัคม 
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อะไรคือการวัดและการประเมินมูลค่า? 

การวัดและการประเมนิมูลค่าจะแสดงใหเ้ห็นว่าผลกระทบและ/หรือการพ่ึงพาสามารถวัดและประเมินมูลค่าไดอ้ย่างไร
การวดัและการประเมินมูลคา่เช่ือมโยงกับข้ันตอนสามข้ันตอนดงันี้

ขัน้ที่ ค ำถำมทีขั่น้น้ีจะให้ค ำตอบ ด ำเนินกำร

05 
การวัดตัวขับเคลื่อน
ผลกระทบและ/หรือการ
พึง่พา 

ตัวขับเคลื่อนผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาจะถูกวัดได้
อย่างไร? 

5.2.1 ท าแผนที่กิจกรรมตา่งๆ ของคณุกับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ
และ/หรือการพึ่งพา 

5.2.2 ก าหนดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือตวัชี้ว ัดการพึ่งพา

ที่คณุจะใช้

5.2.3 ระบุว่าคณุจะวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา
อยา่งไร 

5.2.4 รวบรวมข้อมูล 

06 
การตรวจวัดความเปล่ียน 
แปลงในสถานภาพทุน 

การเปลี่ยนแปลงอะไรในสถานภาพและแนวโน้มของทนุ
ทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาทางธรุกิจ
ของคุณ?

6.2.1 ระบุการเปลีย่นแปลงทุนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
ตา่งๆ และผลกระทบทางธุรกิจของคณุ

6.2.2 ระบุการเปลีย่นแปลงทุนที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก

อ่ืนๆ  

6.2.3 ประเมินแนวโน้มที่มีผลตอ่สถานภาพของทุน 

6.2.4 เลอืกวิธีการส  าหรับการวัดการเปลีย่นแปลง 

6.2.5 ด าเนินการหรือวัดผลการมอบหมายหน้าที่ 

07 ประเมินมูลค่าผลกระทบและ/หรือการพึง่พา 

อะไรคือมูลค่าของผลกระทบทนุและ/หรือการ
พึ่งพาของคุณ?

7.2.1 ก าหนดผลที่ตามมาของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา 

7.2.2 ก าหนดความส าคญัที่สมัพันธ์กันของตน้ทุนและ/หรือ
ผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

7.2.3 เลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่ (ตา่งๆ) ที่เหมาะสม 

7.2.4 การด าเนินการหรือประเมินมูลคา่การมอบหมาย
หน้าที่ 

หมายเหตุเพิ่มเติม 

คณุควรระบุการด าเนินการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับแตล่ะขั้นตอนในขั้นการวัดและประเมินมูลคา่ 
ก่อนที่คณุจะเริ่มขั้นนี้ คณุควรท าความคุน้เคยกับขั้นที่ 08 คอืการปฏิบัต ิ ซึ่งครอบคลมุการตคีวามและการใช้ผลการประเมิน เนื่องจากอาจมีความเก่ียวพันกับขั้นตอนที่  

05–07 ซึ่งขึ้นอย ูกั่บวัตถปุระสงคข์องคณุ 

ขั้นตอนนี้ประกอบดว้ยค าแนะน าเก่ียว กับชุดวิธีกา รที่หลา กหลาย ตัง้แตก่ารเก็บรวบรวมข้อมูลดา้นสิ่งแว ดลอ้ม มนุษย ์ และสงัคมอยา่งง่ายไปจนถึงกา รสร้างแบบจ า ลอ งที่
ซับซ้อน (นิเวศวิทยา พิษวิทยา โภชนาการ) และการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิตขิั้นสงู โดยขั้นตอนนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับคณุในการท าความเข้าใ จคุณลักษณะ

ส าคญัของเทคนิคตา่งๆ ที่กลา่วถึง แตเ่พื่อให้ขั้นตอนสมบูรณ์ คณุอาจตอ้งไดร้ับการสนับสนุนจากผูท้ ี่มีทักษะดา้นการวิเ คราะห์วัฏจักรชีว ิต (LCA) และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของวัฏจักรชีว ิต (LCIA) เช่น ผ ูเ้ชี่ยวชาญดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ดา้นโภชนาการ ดา้นความปลอดภัย นักสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐกิจ นักสร้างแบบจ าลองทา ง

สขุภาพและความปลอดภัย หรือ นักสร้างแบบจ าลองทางระบบนิเวศ หรือ นักเศรษฐศาสตร์ส ิง่แว ดล้อมและสขุภาพ หากคณุไม่มีทักษะเหลา่นี้ภายในบริษัท คณุอาจต้องห า
การสนับสนุนจากภายนอก 

แนวทางปฏิบัตไิม่ไดพ้ยายามที่จะให้ค าแนะน าโดยละเอียดในการใช้ว ิธีว ัดหรือการประเมินมูลคา่แบบเฉพาะเจาะจง แตเ่ป็นการอ้างถึงเอกสารทางวิชาการ ผ ูป้ฏิบัต ิและนโยบาย 

ที่ครอบคลมุเก่ียวกับวิธีการเหลา่นี้ 

การวัดและการประเมนิมลูค่า อย่างไร? 
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ตารางที ่MV.1 
ความสมัพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและขั้นตอนการตรวจวัดและประเมินมูลคา่

แม้ว่าการปฏิบัตใินขั้นตอนนี้สามารถน าไปใช้กับองคป์ระกอบทั้งสามที่น ามาใช้ในขั้นที่ 03 (ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุ ผลกระทบ

ของคณุตอ่สงัคม และการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ) แตก็่มีความแตกตา่งในความส าคญัเชิงสมัพันธ์และการใช้ประโยชน์ของบาง
วิธีการ 

คุณควรวำงแผนส ำหรับขัน้น้ีอย่ำงไร?

โปรดค านึงถึงค าถามตอ่ไปนี้ตลอดขั้นของการวัดและประเมินมูลคา่ของการประเมินทุนของคณุ 

• ความพร้อมใช้งานและคณุภาพของข้อมูลคอือะไร? ในกรณีที่เวลาหรืองบประมาณไม่พอที่จะท าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คณุจะตอ้ง

พิจารณาถึงนัยของการพึ่งพาข้อมูลทุตยิภูมิซึ่งอาจเป็นกรรมสทิธิ์ หรือ คณุอาจตอ้งไดร้ับการอนุมัตเิพื่อเริ่มรวบรวมข้อมูลภายในใหม่

• คณุมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถที่เหมาะสมในธุรกิจของคณุเพื่อท าการประเมินหรือไม่? หากไม่มี มีทักษะอะไรที่

ตอ้งการบ้างและใครสามารถจัดหาทักษะเหลา่นี้ให้ไดบ้้าง? 

• มีข้อจ ากัดดา้นงบประมาณหรือเวลาที่อาจสง่ผลตอ่ส ิง่ที่จะท าไดห้รือไม่? แม้ว่าจะมีสถิตทิี่สามารถใช้ไดฟ้รีและทรัพยากรอ่ืนๆ มากมาย 

แตค่ณุอาจตอ้งใช้ฐานข้อมูลหรือแบบจ าลองที่มีกรรมสทิธิ์ มีคา่ใช้จ่ายสงู หรือตอ้งใช้เวลานานในการปรับใช้ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ส  าหรับ
การประเมินตน้ทางหรือปลายทางในห่วงโซ่คณุคา่

 อภธิานศัพท ์
การประเมนิวัฏจักรชีวติ 
หรอืที่เรยีกว่าการวิเคราะห์วัฏจกัรชวีิต  
โดยเทคนิคที่ใชใ้นการประเมนิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ์หรอืบรกิารตลอดทุก
ข ัน้ตอนของวัฏจกัรชวีิต ตั้งแต่การสกดัวัสดุ
จนถงึสิน้อายกุารใชง้าน (การก  าจดั การรไีซเคิล 
หรอืการน ากลบัมาใชใ้หม่) องค์การระหว่าง
ประเทศเพ ือ่การมาตรฐาน (ISO) ได้ก  าหนด
มาตรฐานแนวทาง LCA ภายใต้ ISO 14040 
(UNEP 2015) ฐานขอ้มูลการประเมินผล
กระทบของวัฏจกัรชวีิต (LCIA) หลาย
ฐานขอ้มูลมีคลงัขอ้มูลการประเมินที่เผยแพร ่
แลว้ส าหรบัผลติภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ 

การประเมนิมลูค่าทางการเงนิ
การประเมินมูลค่าที่ใชเ้งนิ (เชน่ $, €, ¥) เป็นหน่วยรว่ม
ในการประเมินมูลค่าของผลกระทบของเงนิทุนหรอืการ
พ ึง่พา 

•  มีแ ง่มุม ท างพลวัตทางธุร กิจของคุณ ( เ ช่น  กา รเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในกลุ่ม ผล ิตภัณฑ์ ปริมาณผลผลิต ห รือกา รขับเคล ือ่น
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง) ที่อาจสง่ผลตอ่ความสอดคลอ้งของข้อมูลเมื่อเวลาผา่นไปหรือไม่? 

• กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของกับผลกระทบและ/หรือเง่ือนไขการเข้าถึงทรัพยากรทุนที่ธุรกิจของคณุตอ้งพึ่งพามีเสถียรภาพเพียงใด และ
คณุจะตดิตามการเปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผา่นไปไดอ้ยา่งไร? 

การใช้งานทางธุรกจิ

ประเมินควำมเสีย่งและโอกำส 

เปรียบเทียบทำงเลอืก 

ประเมินผลกระทบต่อผูม้ีสว่นได้สว่น
เสยีทีแ่ตกต่ำงกัน 

ประมำณมูลค่ำทั้งหมดและ/หรือ
ผลกระทบสทุธิ 

สือ่สำรทั้งภำยในและ/หรือภำยนอก 

ข ัน้ตอนและการด าเนินการทั้งหมดอาจมีความเก ีย่วขอ้ง ณ ที่นีข้ ัน้ที ่06 อาจมคีวามส าคญัเป็นพเิศษเนื่องจากความเสีย่งจะมาก
ข ึน้เมื่ออย ูใ่กลก้บัเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาและสขุภาพที่มีนยัส  าคัญ หรอืที่อาจมีการเปลีย่นแปลงที่ไมส่ามารถยอ้นกลบัได้ 

ในข ัน้ที่ 07 การประเมินมูลค่าเชงิคุณภาพอาจเพยีงพอส าหรบัการคัดกรองระดับสงูในข ัน้ต้นและการจดัล  าดับความส าคญัของ
ตัวเลอืก การประเมินมูลค่าทางการเงนิจะชว่ยให้คุณเปรยีบเทียบผลกระทบที่แตกต่างกนั (หรอืการพ ึง่พา) ซ ึง่เก ีย่วขอ้งกบัแต่ละ
ตัวเลอืกโดยละเอยีดยิง่ข ึน้ และเพ ือ่ประเมินผลกระทบโดยรวมโดยใชส้กลุเงนิทั่วไป  
 

เพ ือ่ให้มีการวิเคราะห์การกระจายอยา่งมีประสทิธิภาพ ประชากรที่ได้รบัผลกระทบจะตอ้งถกูแบ่งกลุม่ตามกลุม่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีในข ัน้ที่ 07 

ในข ัน้ที่ 07 การประเมินมูลค่าทางการเงนิชว่ยให้สามารถรวมผลกระทบที่หลากหลายโดยใชส้กลุเงนิเดียวกนัได้ ด้วยวิธีนี้ 
คุณสามารถก าหนดได้วา่หัวเร ือ่งของการประเมินของคุณเป็นผลบวกสทุธิ ไม่วา่จะจากมูลคา่ทางธุรกจิหรอืมุมมองด้าน
มูลค่าทางสงัคม แนวทางเชงิปรมิาณอาจดกีว่าหากเน้นทีผ่ลกระทบสทุธิในพ ืน้ที่ทีไ่ด้รบัผลกระทบเพยีงพ ืน้ที่เดยีว ตราบใด
ที่มีการพจิารณาบรบิทอยา่งเพยีงพอ 

การสือ่สารขอ้มูลเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณของทุนตามประเภทที่อธิบายไว้ในข ัน้นที ่05 มปีระวัติอนัยาวนานและเป็น
เร ือ่งปกติธรรมดาในการรายงานความยัง่ยนื การสือ่สารถงึผลการประเมินมูลค่าทุน (ทางธุรกจิหรอืสงัคม) (ข ัน้ที่ 07) เป็น

แนวโน้มลา่สดุแต่ก  าลงัจะกลายเป็นเร ือ่งธรรมดามากข ึน้ 

ความสัมพันธ์ตอ่การวดัและประเมนิมลูค่าและการด  าเนนิการ 
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ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมขั้นตอนการวัดและประเมินมูลค่า

ก่อนที่คณุจะเริ่มตน้ขั้นตอนนี้ ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งพิจารณาข้อก าหนดในการวางแผน รวมถึงความสามารถภายในของคณุที่จะท าการประเมนิ
ให้เสร็จส ิน้ตลอดจนความพร้อมใช้งานของข้อมูล 

นอกจากนี้ ยงัมีกรอบการท างาน ความคดิริเริ่ม และชุดข้อมูลเฉพาะภาคสว่นตา่งๆ มากมายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ากบริบทและ

สนับสนุนการประเมินของคณุ 

ภาคผนวก ก ระบุรายการโดยยอ่ของแหลง่ข้อมูลหลกัที่เผยแพร่บางสว่น ซึ่งไดอ้ธิบายว่าจะสามารถน าไปใช้ในการประเมินทุนได้
อยา่งไร และเน้นว่าทุนใดและขั้นตอนใดของแนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้ที่เก่ียวข้อง 
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05 การวัดตัวขับเคลื่อนผลกระทบและ/หรือการพึง่พา 

5.1 บทน ำ

ขั้นที่ 05 เริ่มจากการเลอืกการวัดที่เหมาะสมส าหรับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาว่าจะเลอืกอยา่งไร และให้ตวัอยา่งของ
ตวัชี้ว ัดที่เป็นไปไดแ้ละวิธีการวิเคราะห์ตา่งๆ และเมื่อส ิน้สดุขั้นตอนนี้ คณุควรไดท้ าการวัด (เชิงคณุภาพและ/หรือเชิงปริมาณ) ตวัขับเคล ือ่น
ผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่ส  าคญัแตล่ะตวัได ้

ในบางกรณี การวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาโดยตรงอาจใช้ไม่ไดใ้นทางปฏิบัต ิ คณุจึงตอ้งท าจากการประมาณการที่ทราบอย ู่

แลว้แทน 

หมายเหต:ุ เว้นแตจ่ะไดม้ีการระบุไว้ในเนื้อหา การด าเนินการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับองคป์ระกอบทั้งสาม คอื ผลกระทบทางธุรกิจ ผลกระทบ
ทางสงัคม และการพึ่งพา 

5.2 ด าเนินการ

แนวปฏิบัตนิี้จะช่วยให้คณุสามารถด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

5.2 .1  ท าแผนที่แสดงกิจกรรมตา่งๆ ของคณุกับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา  

5.2 .2  ก าหนดว่าตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือตวัชี้ว ัดการพึ่งพาใดที่จะท าการวัด 

5.2 .3  ระบุว่าคณุจะวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาอยา่งไร 

5.2 .4  รวบรวมข้อมูล 

การวัด 
ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื กระบวนการก าหนดปรมิาณ 
ขอบเขต และสภาพของทุนทางธรรมชาติและระบบ
นิเวศที่เก ีย่วขอ้ง และ/หรอืบรกิารของสิง่ที่ไม่มีชวีิต ใน
แงก่ายภาพ 
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ในบทนีแ้นวปฏิบตัิไดใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้

จะสามารถวัดตัวขับเคล่ือนผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาได้อย่างไร? 

อภธิานศัพท ์
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5.2.1 ท าแผนท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ ของคุณกับตัวขับเคล่ือนผลกระทบ
และ/หรือการพึ่งพา

เพื่อให้การด าเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ คณุจะตอ้งระบุกิจกรรม ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่เก่ียวกับการประเมินและน ามาท าแผนที่ กับตัว

ขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่ส  าคญั เมตริกซ์ของสาระส าคญัที่แสดงในขั้นที่ 04 สามารถช่วยคณุในกระบวนการนี้ได ้รูปภาพที ่
5.1 แสดงตวัอยา่งแผนที่ผ ูผ้ลติน ้ามะม่วง 

กำรพึ่งพำ ตัวขับเคลื่อนผลกระทบ 
 กำรผลิต 
เช่น ก่อนกำรเก็บเกี่ ยวและ
ช่วงเก็บเกี่ ยว 

กำรพ่ึงพำทนุทำง
ธรรมชำติ 
เช่น น ้ำสะอำด, กำรผสม
เกสร 

ตัวขับเคลื�อนผลกระทบทุนทางธรรมชาติ 

เช่น การใช้ป๋ ุย การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้นํ�า

การพ่ึงพาทุนมนุษย์ 
เช่น สุขภำพแรงงำน, ประสบกำรณ ์

กำรพ่ึงพำทนุทำง
สังคม 

เช่น กำรเข้ำถึงท ี่ดินและควำม
ปลอดภยัในกำรถือครอง 

กำรพ่ึงพำทนุท่ีถกูผลิตขึ้น 
เช่น กำรเข้ำถึง
โครงสร้ำงพ ืน้ฐำน 

กำรขนส่ง 
เช่น กำรขนส่งจำกสวนสู่
โรงงำนแปรรูปและจ  ำหน่ำยไป
ยังศูนย์ค้ำปลีก)  

กำรแปรรปูและกำรผลิ ต 
เช่น. กำรสกัดน ้ำผลไม้และบรรจ ุ
ภณัฑ์ 

         ตวัขบัเคลื่อนผลกระ 
ทบทนุมนษุย ์
เช่น สภำพกำรท  ำงำน กำรปฏบิตัิเรื่ องควำม
ปลอดภยัทำงอำหำร 

    ตวัขบัเคลื่อนผลกระ 
ทบทนุทำงสังคม 
 เช่น กำรสูญเสียอำหำรหรือขยะอำหำร   
กำรรวมชุมชนเข้ำเป็นหนึ่ งเดียวกัน 

รูปภาพที ่ 5.1 

ตวัอยา่งแผนภาพกระบวนการแสดงตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพาที่เก่ียวข้องกับการผลติน ้ามะม่วง 

เมตริกซ์ของสาระส าคญัที่แสดงในขั้นที่ 04 สามารถช่วยคณุในกระบวนการนี้ได ้ เมื่อคณุระบุกิจกรรมตา่งๆ ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่

คณุคา่ของอาหารและตวัขับเ คล ื่อนผลกระทบและกา รพึ่ งพาที่ ส  า คัญและเ ก่ียว ข้อง ส  าหรับตารางที่ 5.1. ลองทบทวนเมตริก ซ์ ข อง
สาระส าคญัอีกครั้งเพื่อยกตวัอยา่ งง่ายๆ ว่าคณุจะเริ่มท าแผนที่กิจกรรมตา่งๆ ทางธุรกิจกับผลกระทบและการพึ่งพาที่ ส  าคญัส  าหรับ กา ร
ประเมินของคณุไดอ้ยา่งไร 
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ตำรำงที่ 5.1

ตัวอย่ำงกำรท ำแผนทีก่ิจกรรม

5.2.2 ก าหนดว่าตัวขับเคล่ือนผลกระทบและ/หรือการ
พึ่งพาใดท่ีคุณจะใช้

การด าเนินการนี้เก่ียวข้องกับการก าหนดสิง่ที่คณุจะวัด (ตวัชี้ว ัด) และประเภทของข้อมูลที่จ าเป็น 

การวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่ส  าคญัสามารถท าไดท้ั้งเชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณ 

• ตวัชี้ว ัดเชิงคณุภาพอาจใช้วิจารณญาณของมืออาชีพและสามารถบอกไดจ้ากความคิดเห็นของผ ูม้ีสว่นได้สว่นเสยี การวัดเชิงคณุภาพ

อาจเก่ียวข้องกับการประเมินตามอัตวิสยัของเกณฑ์สงู ปานกลาง หรือต า่ หรือเกณ์ที่ก าหนดอ่ืนๆ 

• ตวัชี้ว ัดเชิงปริมาณมักจะอย ูใ่นหน่วยทางกายภาพ เช่น ปริมาณมลพิษตา่งๆ ที่ปลอ่ยออกมา (เช่น ตนั) ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไป (น ้า หน่วย

เป็นลบ.ม. พื้นที่ที่อย ูอ่าศยัหน่วยเป็นเฮกเตอร์) หรือจ านวนชั่วโมงของการฝึกอบรมที่จัดให้กับคนงาน (ชม./ปี) ในบางกรณี จ าเป็นตอ้งมี

การประมาณการที่ไดจ้ากเทคนิคการสร้างแบบจ าลองเพื่อให้ไดต้วัชี้ว ัดเหลา่นี้ 

คณุอาจพบว่าข้อมูลที่จ าเป็นในการวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพามักจะเหมือนกัน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับการใช้น ้าสามารถใช้เพื่อระบุ
การพึ่งพาน ้าและ/หรือเพื่อระบุขนาดของผลกระทบ หรือที่เป็นที่รู้จักคอื ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ หรือการฝึกอบรมพนักงานสามารถใช้ระบุการ

พึ่งพาการฝึกอบรมและ/หรือขนาดและผลกระทบของการฝึกอบรม (ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ) เพื่อให้เป็นการง่ายขึ้น เราจะอภิปรายข้อมูล
ส  าหรับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพาแยกกันในขั้นตอนนี้ 

กำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนของ
บริษัท 

ผูผ้ลติน ้ำมะม่วง บรษัิท 

ผูผ้ลติไก่ ผลติภัณฑ์ ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ: การใชน้ ้า การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การ
ใชปุ้๋ ย การใชด้ิน สภาพปศุสตัว์ การใชย้าปฏิชวีนะ สทิธิแรงงาน การ
สญูเสยีอาหารและขยะอาหาร แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

การพึ่งพา: การมีน ้าใชแ้ละคุณภาพน า้ กฎระเบียบเร ือ่งขยะและการ
ปลอ่ยมลพษิ สขุภาพของคนงาน การยอมรบัและไว้วางใจของสงัคม 
การเขา้ถงึโครงสรา้งพ ืน้ฐานและเทคโนโลย ีประสบการณ์ 

ด าเนินการ (การเลีย้งไก ่
รวมถงึการให้อาหารไก ่เกบ็ไข ่
และจ  าหน่าย) 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ: การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ขยะมูลฝอย 
ปรมิาณสารอาหทารของอาหาร การใชส้ารอนัตรายที่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค แนวทางปฏิบัติดา้นความปลอดภยัของอาหาร สขุภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์ตา่งๆ สทิธิ
แรงงาน การเป็นตัวแทนของคนงาน ความมัน่คงด้านอาหาร การสญูเสยี
อาหารหรอืขยะอาหาร 

การพึ่งพา: พลงังาน การควบคุมของเสยีและการปลอ่ยมลพษิ
สขุภาพของคนงาน การยอมรบัและไว้วางใจของสงัคม กฎหมาย
และระเบียบ การเขา้ถงึโครงสรา้งพ ืน้ฐานและเทคโนโลย ี

ปลายทาง (การจ  าหน่าย, การ
ขายปลกีและการบรโิภค) 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ: การใชน้ ้า การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก สทิธิ
แรงงาน ขยะมูลฝอย ขยะอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลติภัณฑ  ์

การพึ่งพา: การมีน ้าใชแ้ละคุณภาพน า้ กฎหมายและระเบียบ สขุภาพ
ของคนงาน ทักษะและความรูข้องคนงาน พลงังาน 

การด าเนินการ 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ: การใชน้ ้า สทิธิแรงงาน การใชย้า
ปราบศัตรูพชื สภาพการท างาน การใชปุ้๋ ย สภาพความเปน็อยู่
ของคนงาน การรวมชมุชนเขา้เป็นหนึ่งเดียวกนั 

การพึ่งพา: การมีน ้าใช ้การเขา้ถงึที่ดนิ การเขา้ถงึโครงสรา้ง
พ ืน้ฐานและเทคโนโลย ีสขุภาพของคนงาน กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ ทักษะและความรู ้

ต้นทาง (วัตถดุิบ) 

ผลกระทบจากทุนและการพึ่งพาทีส่ าคัญ องค์ประกอบหว่ง
โซ่คุณค่า 

จุดความสนใจของ
องค์กร 
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ตวัช้ีวดัคือรูปแบบของการวดัท่ีใชเ้พ่ือวดัสถานะหรอืระดบัของตวัขบัเคลื่อนผลกระทบและ/หรอืการพึง่พา ตวัชี้วดัใชเ้พ่ือตดิตามประสทิธิภาพ 

ของธุรกิจในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเพื่อเปรียบเทียบระหว่างหน่วยตา่งๆ ของธุรกิจกับบริษัทอ่ืนๆ 

สิง่ที่ส  าคญัไม่แพ้กันคอืตวัชี้ว ัดที่เลอืกนั้นตอ้งเหมาะสมส าหรับการวัดการเปลีย่นแปลงของทุน (ขั้นที่ 06) และส าหรับการประเมินมูลคา่ 

(ขั้นที่ 07) ดว้ยเหตผุลนี้ การเลอืกตวัชี้ว ัดควรสอดคลอ้งกับการเลอืกวิธีการวัดและประเมินมูลคา่ในขั้นอ่ืน 

ในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ สามารถวัดหรือกะประมาณตวัขับเคล ือ่นผลกระทบหรือการพึ่งพาไดโ้ดยตรง (เช่น ปริมาณน ้าที่ใช้ไป หรือ

จ านวนชั่วโมงของการฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภัย) ส  าหรับในกรณีอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งมีตวัชี้ว ัดระดบักลางหรือตวัชี้ว ัดที่ เ ป็ น
มาตรวัดแทน ส ิง่เหลา่นี้จะเป็นประโยชน์ ในกา รวัดที่เร็วขึ้น ซึ่งจะต้องน ามา รวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อวัดหรือกะประมาณตวัขับเ ค ล ื่ อน
ผลกระทบหรือการพึ่งพา เช่น ข้อมูลการใช้เชื้อเพลงิสามารถระบุปริมาตรของก๊าซเรือนกระจกและการปลอ่ยอ่ืนๆ ส ูอ่ากาศ ทั้งนี้ มีค ูม่ ือที่มี

การเผยแพร่หลากหลายที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับคา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (หรือแฟคเตอร์เปล ีย่นหน่วย) เพื่อแปลเชื้อเพลงิที่มีหน่วยเ ป็น
ลติรส  าหรับการปลอ่ยพลงังานที่มีหน่วยเป็นกรัม 

ตารางที่ 5.2 แสดงตวัอยา่งของตวัชี้ว ัดเชิ งปริมาณส าหรับตวัขับเคล ื่อนผลกระทบตา่งๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับผลกระทบตอ่ธุ รกิจของคุณและ

ผลกระทบของคณุตอ่สงัคมซึ่งเป็นไปตามหมวดหมู่ผลกระทบที่เก่ี ยวข้องที่ระบุ ไว้ในเมตริกซ์ของสาระส าคญั (ดขูั้นที่ 04) โดยตวัชี้ว ัดคว ร
แสดง ณ สถานที่ที่ก าหนดและในช่วงเวลาที่ก าหนด 

ตารางที ่5.2 

ตวัอยา่งของตวัชี้ว ัดเชิงปริมาณส าหรับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่แตกตา่ง 

ทุน ประเภทของตวัขับเคลื่อนผลกระทบ ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชิงปริมาณ

ธรรมชำติ การใชน้ ้า ปรมิาณการใชน้ ้าลกูบาศกเ์มตร1 ตามลุม่น ้าและรายเดือน 

การใชร้ะบบนิเวศทางบก ที่ดินที่ถกูครอบครองตามประเภทการใชท้ีด่ ินและภูมิภาคนเิวศวทิยาทีม่ีหนว่ยเป็นเฮกเตอร ์

ที่ดินที่ถกูเปลีย่นแปลงตามประเภทการใชท้ี่ด ินและภูมิภาคนิเวศวิทยาทีม่ีหน่วยเป็นเฮกเตอร ์

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก จ  านวนคารบ์อนไดออกไซด์หน่วยเป็นตัน 

การใชย้าปราบศัตรูพชืและสารก าจดัวัชพชื สารพษิที่ประกอบอยูใ่นยาปราบศัตรูพชืและสารก าจดัวัชพชืหน่วยเป็นกโิลกรมั2  

การใชปุ้๋ ย ปรมิาณฟอสฟอรสัในปุ๋ ยที่ใชเ้ป็นกโิลกรมั

ปรมิาณไนโตรเจนในปุ๋ ยทีใ่ชเ้ป็นกโิลกรมั

การใชด้ิน ที่ดินที่ถกูครอบครองที่มีหน่วยเป็นเฮกเตอร ์

ขยะมูลฝอย ปรมิาณพลาสติกเป็นกโิลกรมัที่ถกูเทลงสูม่หาสมุทร 

ปรมิาณขยะเป็นกโิลกรมัแยกตามประเภท (เชน่ ไม่เป็นอนัตราย เป็นอนัตราย และมีสาร
กมัมันตภาพรงัส)ี ตามวัสดุ (เชน่ ตะกัว่ พลาสติก สารอนิทรยี)์ หรอืโดยวิธีการก  าจดั (การฝัง
กลบ บ าบัดตะกอนน ้าเสยี การเผา การรไีซเคิล การแปรรูปโดยผูเ้ช ีย่วชาญ) 

สภาพของปศุสตัว์ จ  านวนของหัวโคกระบือต่อเฮกเตอร ์

คอกกัน้แต่ละคอกที่มีพ ืน้ที่เป็นตารางเมตร 

มนุษย ์ ปรมิาณสารอาหารที่มีอย ูใ่นอาหาร ปรมิาณกรมัของไขมันอ ิม่ตัว/น ้าตาล/คารโ์บไฮเดรตขดัสตี่อผลติภัณฑข์ ัน้สดุท้าย 100 กรมั

การใชส้ารที่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  ปรมิาณไมโครกรมัของยาปฏิชวีินะตอ่หัวโคกระบือ 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหาร ปรมิาณลติรของน ้าเสยีที่ใชเ้พ ือ่การชลประทาน 

ปรมิาณกโิลกรมัของปุ๋ ยอนิทรยีท์ี่ไม่ผา่นการหมักเมื่อสมัผสัโดยตรงกบัสว่นที่กนิได้ของพชื

เง ือ่นไขด้านสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จ  านวนช ัว่โมงท างานลว่งเวลาต่อสปัดาห์ 

จ  านวนช ัว่โมงในการท างานทีย่ากล าบากต่อวัน 

จ  านวนวันที่คนงานต้องเผชญิกบัสภาพอากาศเลวรา้ยต่อปี 

ระยะห่างเฉลีย่ของคนงานที่ห่างจากสตัว์/พชืที่อาจเป็นอนัตราย 
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Capital Impact driver category Example quantitative indicator                                                  

จ  านวนช ัว่โมงการฝึกอบรมด้านสขุภาพและความปลอดภัย 

จ  านวนคนงานที่ไดร้บัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและมาตรการเก ีย่วกบัเคร ือ่งมืออนัตรายและ
การใชเ้คร ือ่งจกัรหนัก 

ปรมิาณกโิลกรมัของยาปราบศัตรูพชืที่ใช/้จดัการโดยคนงานต่อปี 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์อ ืน่ๆ เงนิเดือนรวมต่อพนักงานหรอืผูร้บัเหมา 

มูลค่ารวมของบ านาญหรอืผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงนิตอ่พนักงานหนึ่งคน 

มูลค่ารวมของผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอืน่ๆ เชน่ ที่อย ูอ่าศัย การขนสง่ หรอืมื้ออาหาร 

สภาพความเป็นอยูข่องคนงาน ขนาดเฉลีย่ของที่พกัช ัว่คราว/ตามฤดูกาลของพนักงาน (ตร.ม.) 

สทิธิแรงงาน จ  านวนคนงานที่เป็นทาสยคุใหม่/มพีนัธนาการด้านหนีส้นิ

สทิธิทางเพศสภาพ ความแตกต่างของค่าจา้งระหว่างชายและหญงิในระดับเดียวกนั

ผูแ้ทนแรงงาน สดัสว่นคนงานที่เก ีย่วขอ้งกบักลุม่สหภาพแรงงาน 

สดัสว่นการประชมุคณะกรรมการกบัผูแ้ทนแรงงาน 

สงัคม ความมั่นคงด้านอาหาร อตัราสว่นการเปลีย่นแปลงราคาตะกรา้อาหารพ ืน้ฐานตอ่การเปลีย่นแปลงต้นทุนของผลติภัณฑ ์

การสญูเสยีอาหารหรอืขยะอาหาร ปรมิาณกโิลกรมัของขยะอาหารต่อกโิลกรมัของผลติภัณฑ์อาหารข ัน้สดุท้ายที่ไดจ้  าหนา่ย
ไป 

การบูรณาการชมุชน จ  านวนพนักงานในต าแหน่งผูน้ าในชมุชนหรอืมีสว่นรว่มในกจิกรรมชมุชน  

การแบ่งปันผลประโยชน์กบัชมุชนของชน
เผา่พ ืน้เมือง 

การบรจิาคประจ  าปีของธุรกจิเขา้กองทุนชมุชนต่อปี 

1 การใชน้ ้านั้นแตกต่างจากการดึงน ้าออกมาใช ้การดึงน ้าไม่ได้ค านึงวา่อาจมีน ้าจ  านวนมากท่ีถูกดึงออกมาใช ้ แต่เป็นการปล่อยลงสู่ล ุ่มน ้าเดียวกัน (เชน่ น ้ากังหันหรือน ้าหล่อเย็น) ซ ึง่บางครั้งภายใน

ระยะเวลาอันสั้น ส าหรับการอุปโภคบริโภคน ้านั้นจะพิจารณาเฉพาะส่วนของน ้าท่ีไม่ได้มีอยู่ในลุ่มน ้าเดียวกัน เน่ืองจากมีการระเหยผสานรวมเขา้กับผลิตภัณฑ์ หรือปล่อยลงสู่ล ุ่มน ้าอ่ืนหรือทะเล (Life 

Cycle Ini tiative 2016) 

2 สารประกอบเหล่าน้ีได้แก่ กรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีแอซีติก , เบนทาโซน, บิวทาคลอร์, ไซเพอร์เมทริน, โคลมาโซน, กรดโพรพิโอนิก (มาตรวดัแทนส าหรับไซฮาโลฟอป-บิวทิล), ดาลาพอน, 

ดาโซเมท, ไดเมทโธเอท, ฟีโนซาพรอป, ฟรูาดาน,  ไกลโฟเซท, 2-ธีโอไฮแดนโดอิน (มาตรวดัแทนส าหรับอิมาซาปิก), อิมิดาโคลพริด, เบนซลัฟิวรอนเมธี, ออร์ดรัม (โมลิเนต), ออกซาไดอะซอน

, ออกซิฟลูออเฟน , เพนไดเมทาลิน, ซลัฟาไดเมทอกซิน (มาตรวดัแทนส าหรับเพนอ็อกซซ์แูลม), พรีติลาคลอร์, โพรพานิล ซาฟาเนอร์ ไตรอาโซโฟส  

ตารางที่ 5.3 ไดแ้สดงถึงตวัอยา่งของตวัชี้ว ัดส  าหรับหมวดหมู่การพึ่งพาที่แตกตา่งกัน  

ตวัชี้ว ัดส  าหรับการพึ่งพาที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจ (เช่น น ้า ความรู้) มักจะเหมือนกับตวัชี้ว ัดส  าหรับข้อมูลของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ ส ิง่นี้
จะมีความเก่ียวข้องหากการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุเป็นสว่นหนึ่งของการวิเ คราะห์  ส  าหรับกรณีของทุนทางธรรมชาตนิั้น การเลอืก

ตวัชี้ว ัดที่เหมาะสมเพื่อประเมินการพึ่งพาในเรื่องการควบคมุบริการจะมีความท้าทายมากกว่า ตวัชี้ว ัดที่สมัพันธ์กันอาจเก่ียวข้องกับ
พื้นที่และคณุภาพของแหลง่ที่อย ูอ่าศยัที่ให้บริการ (เช่น พื้นที่ป่าสมบูรณ์ 10 เฮกเตอร์ที่ให้บริการกรองน ้า) หรืออาจเฉพาะเจาะจงมาก

ขึ้นส  าหรับบริการนั้นๆ (เช่น น ้าที่ถกูกรอง 8 ลา้นลติรตอ่ปี) 
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            ประเภทของตวัขับเคลื่อน ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ทุน 
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ตารางที ่5.3 

ตวัอยา่งของตวัชี้ว ัดส  าหรับการพึ่งพาที่แตกตา่งกัน 

Capital

Dependency category Example quantitative indicator 

Natural 

ทุน

ธรรมช ำ ติ 

ประเภทของการพึ่งพากัน ตวัอย่างของตวัชีว้ดัเชงิปริมาณ 

ความพอเพยีงของน ้า ปรมิาณของน ้าที่ถกูสกดัโดยบรษัิทมีหน่วยเป็นลกูบาศเมตร 

คุณภาพน ้า ตัวแปรที่มีคุณภาพที่วัดได้ทีจ่ดุสกดัของบรษัิทในเร ือ่งของความเค็ม (เชน่ การน าไฟฟ้ามีหน่วย
เป็น dS/m หรอืของแขง็ที่ละลายทั้งหมดมีหน่วยเป็น มก./ลติร) ความเขม้ขน้ของไอออนิกต่อ
ลติร (โซเดียม คลอไรด์ โบรอน จลุธาตุ) การแทรกซมึ (อตัราสว่นการดูดซบัโซเดียม) สเตีย
รอยด ์ เอสโตรเจน และอ ืน่ๆ ที่มีผลต่อพชืที่ออ่นแอ (ไนโตรเจน ค่าpH หรอืไบคารบ์อเนต) 

กฎระเบียบของสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

พ ืน้ที่พชืปกคลมุหน่วยเป็นเฮกเตอร ์

พ ืน้ที่อย ูอ่าศัยที่ให้การกรองน ้าหน่วยเป็นเฮกเตอร ์

ค่า pH ของดินและอนิทรยีวัตถ ุ

ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ต่อฤดูเพาะปลกู

กฎระเบียบของสภาพแวดลอ้มทาง 

ชวีภาพ 
ความหนาแน่นของประชากรแมลงผสมเกสร 

ความหนาแน่นของประชากรแมลงศัตรูพชื เชน่ เพลีย้แป้งในพชืมันส าปะหลงั 

การแปรผนัทางพนัธุกรรมของเมลด็พนัธุ์ชนิดย ่อยต่า งๆ ที่ธุรกจิน ามาใช ้

ระเบียบว่าด้วยของเสยีและการ
ปลอ่ยมลพษิ 

มลพษิที่หลอมรวมปรมิาณเป็นกรมัต่อแม่น ้าหนึ่งกโิลเมตร 

พลงังาน ปรมิาณลติรของเช ือ้เพลงิที่ถกูอปุโภคตามประเภทของเช ือ้เพลงิและตามปี

มนุษย์ ประสบการณ์ จ  านวนคนงานที่มทีักษะจากท้องถ ิน่ และมีประสบการณ์ดา้นรูปแบบของสภาพอากาศท้องถ ิน่และ
ชว่งจงัหวะการเกบ็เก ีย่ว 

จ  านวนพนักงานที่มีความรูเ้ก ีย่วกบัเวลาที่จ  าเป็นในการฟ้ืนฟูระบบนิ เวศ 

Skills and Knowledge                  

  จ  านวนชอ่งว่างทางทักษะที่ส  าคัญภายในกลุม่คนงาน 

จ  านวนคนงานที่มีอย ู ่ จ  านวนคนงานที่จ  าเป็นเพ ือ่รกัษาระดับกจิกรรมทางธุ รก ิจ 

สขุภาพของคนงาน อตัราการขาดสารอาหารของคนงาน 

อตัราภาวะซมึเศรา้และความเครยีดในกลุม่คนงาน 

สงัคม เครอืขา่ยทางสงัคม (สหกรณ์) จ  านวนสหกรณ์การเงนิที่มีอย ูใ่นภูมิภาค 

สทิธิในทรพัยส์นิ ระยะเวลาเฉลี่ยของสญัญากา รถอืค รองที่ดิน กบั เกษต รกรผูเ้ชา่

จ  านวนรอ้ยละของสิง่มีชวีิตที่มีคุณค่าท างพนัธุ กรรม ในท้องถ ิน่ที่ธุ รก ิจน ามา ใช ้

การย อ ม ร ั บแ ล ะ ค ว าม ไ ว ้ ว าง ใ จ จ า ก
สังคม 

จาํนวนขอ้ขดัแยง้ที�บนัทกึไวภ้ายในอนัเนื�องมาจากการไดร้บัขอ้มลูที�ผิด

จาํนวนและความหลากหลายของผูแ้ทนในการประชมุผูมี้สว่นไดเ้สีย

กฎหมายและระเบียบ ดัชนีการรบัรูด้ ้านการทุจรติ (CPI) เผยแพรเ่ป็นประจ  าทุกปีโดยองค์กรเอน็จโีอเพ ือ่ความโปรง่ใส
นานาชาติ (NGO Transparency International) 

ทุนทีถ่กูผลติข้ึน การเขา้ถงึโครงสรา้ง
พ ืน้ฐานและเทคโนโลย ี

จ  านวนธุรกจิที่ใชเ้ทคโนโลยทีี่คลา้ยคลงึกนั

 ทักษะและความรู ้   จ  านวนคนงานที่มคีวามรูเ้ก ีย่วกบับทบาทของชนเผา่พ ืน้เมือง 
species that improve crop resilience 
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ข้อมลูปฐมภมู ิ
ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมโดยเฉพาะส าหรบัการประเมินที่
ก  าลงัด าเนินการ 

ข้อมลูทุตยิภมู ิ
ขอ้มูลที่รวบรวมและเผยแพรค่ร ัง้แรกเพ ือ่วัตถปุระสงค์
อ ืน่หรอืการประเมินอ ืน่ 

หมายเหต:ุ คณุอาจจะคุน้เคยกับตวัชี้ว ัดที่ระบุและวัดโดยเพื่อนร่วมงาน สมาคม และผูก้ าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้อง แตส่ ิง่ส  าคญัคอืจะ ต้อง

ตระหนักว่าตวัชี้ว ัดที่มีอย ูจ่ านวนมากยงัไม่รวมถึงการเปลีย่นแปลงในทุนหรือมูลคา่ที่ให้ไว้ และบริบทนี้เองที่ท าให้ตวัชี้ว ัดมีประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจ และถกูแยกออกไปดว้ยการวัดเชิงปริมาณตอ่ผลกระทบและการพึ่งพา 

5.2.3 ระบุว่าคุณจะวัดตัวขับเคล่ือนทางผลกระทบและ/หรือการ
พึ่งพาอย่างไร

ดว้ยการด าเนินการนี้ คณุจะสามารถก าหนดไดว้่าจะรับข้อมูลที่จ าเป็นในการวัดตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาของคณุอยา่งไร ซึ่ง
มีแหลง่ข้อมูลที่เป็นไปไดม้ากมายที่คณุจะตอ้งแยกแยะว่าข้อมูลที่มีอย ูใ่ดบ้างเป็นข้อมูลภายใน ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลเชิงพาณิชย ์ และ

พิจารณาระดบัความเชื่อมั่นที่คณุมีในข้อมูล ซึ่งจะเปลีย่นแปลงไปตามแหลง่ที่มา 

ทั้งนี้ มีแหลง่ข้อมูลที่เป็นไปไดอ้ย ูเ่ป็นจ านวนมากซึ่งรวมถึง 

ข้อมูลปฐมภมิู ได้แก่ 

• ข้อมูลธุรกิจภายในที่รวบรวมไว้ส  าหรับการประเมินที่ก าลงัด าเนินการ

• ข้อมูลที่รวบรวมจากซัพพลายเออร์หรือลกูคา้ส  าหรับการประเมินที่ก าลงัด าเนินการ

 ข้อมูลทตุิยภมิู ได้แก่ 

• การตพีิมพ์ การตรวจทานผลงานโดยผูเ้ชี่ยวชาญสาขาตา่งๆ และวรรณกรรมที่ไม่มีการตพีิมพ์ (เช่น ฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบวฏั

จักรชีว ิต อุตสาหกรรม รัฐบาล หรือรายงานภายใน เช่น การสมัภาษณ์บุคคลที่สาม/ตวัแทน) 

• การประเมินที่ผา่นมาในอดตี

• คา่ประมาณการที่ไดจ้ากเทคนิคการสร้างแบบจ าลอง (เช่น ส ิง่แวดลอ้มขยายปัจจัยการผลติ (EEIO) แบบจ าลองการผลติ สมดลุ
มวลสาร) 

แม้ว่าข้อมูลปฐมภูมิจะให้ผลที่แม่นย  ามากกว่าและตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจของคณุมากที่ สดุ แตก่ารรวบรวมข้อมูลตอ้งใช้ความพยายาม

อยา่งมากและทักษะของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิจะถกูตอ้งในเวลาและสถานที่ที่บันทึกเท่านั้น ดงันั้น ธุรกิจสว่นใหญ่จึงใช้ข้อมูลปฐม
ภูมิและข้อมูลทุตยิภูมิร่วมกัน เนื่องจากข้อมูลนี้ใช้ไดจ้ริงมากกว่าและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 

ปัญหาที่ท าให้ข้อมูลปฐมภูมินั้นซับซ้อนมากกว่าในการรวบรวม ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการก าหนดตวัอยา่ งที่เป็นตวัแทน การพัฒนา
วิธีการส  ารวจที่ปราศจากอคต ิ การก าหนดขนาดตวัอยา่งขั้นต า่  การจัดสรรทรัพยากรส  าหรับการรวบรวมข้อมูลจริง การตรวจสอบยนืย ัน  

และการทดสอบอ่ืนๆ ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมหรือไดร้ับความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้ อมูลที่
เก่ียวข้องอยา่งถกูตอ้ง และเพื่อก าหนดนัยส  าคญัทางสถิตขิองผล นอกจากนี้ ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบจะแตกตา่งกันไปตามช่วงเวลา เช่น 

เนื่องจากความผนัแปรตามฤดกูาลในการผลติ หรือในกรณีที่มีความแตกตา่งเชิงพ้ืนที่อยา่งมีนัยส  าคญั 

ในกรณีที่การวัดโดยตรงของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาไม่สามารถท าไดจ้ริง คณุจะตอ้งท าการประมาณการจากสิง่ที่ทราบ

อย ูแ่ลว้แทน ซึ่งเทคนิคที่อาศยัข้อมูลทุตยิภูมิ ไดแ้ก่ การใช้ผลโดยตรงจากสถานการณ์อ่ืนตลอดจนการประมาณการที่ปรับปรุงตาม

แบบจ าลอง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลทุตยิภูมิตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงสมมตฐิานพื้นฐาน แฟคเตอร์เปล ีย่นหน่วย และขั้นตอนอ่ืนๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคณุ 

ส าหรับการส  ารวจแหลง่ข้อมูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิและความพร้อมใช้งาน โปรดด ูWBCSD FReSH (2018) 

หลงัจากตรวจสอบข้อมูลปฐมภูมิที่มีอย ูแ่ละตวัเลอืกส  าหรับการใช้ข้อมูลทุตยิภูมิแลว้ ให้ระบุตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาที่
เก่ียวข้องกับแตล่ะกิจกรรมที่จะวัดหรือประเมิน  

หมายเหต:ุ หากคณุไม่มีผ ูเ้ชี่ยวชาญภายในองคก์ร คณุอาจจะตอ้งขอความช่วยเหลอืจากภายนอกเมือ่ตอ้งจัดการกับข้อมูลทุตยิภูมิ ซึ่งจะไดก้ลา่วถึง

ในรายละเอียดเพิ่มเตมิในขั้นที ่07 
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ตารางที่ 5.4 แสดงข้อก าหนดของข้อมูลและวิธีการที่น ามาใช้ในการประเมินตวัชี้ว ัดระดบักลางและตวัขับเคล ือ่น ผลกระทบส าหรับกา ร

ผลติกาแฟ ทั้งนี้ มีการพิจารณากิจกรรมตา่งๆ มากมายพร้อมตวัอยา่งของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบเฉพาะส าหรับแตล่ะกิจกรรม ในกรณี
นี้ไดม้ีการเลอืกวิธีที่ดทีี่สดุส  าหรับตวัชี้ว ัดแตล่ะตวั บางสว่นขึ้นอย ูกั่บข้อมูลที่ว ัดได้และบา งสว่นมาจา กการส  ารวจ และตารางที่ 5.6 

แสดงวิธีการที่ใช้ในการแปลตวั ชี้ว ัดระดบักลา งไปสู่ตวัชี้ว ัดตวัขับเ คล ือ่นผลกระทบ ซึ่งรวมถึงคา่การปล่อยก๊า ซเรือนกระจก ต่า งๆ  
แบบจ าลองความเส ีย่ง และฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบวัฏจักรชีว ิต (LCIA) 

ตารางที ่5.4 

ตวัอยา่งการระบุตวัชี้ว ัดระดบักลาง 

ตวัระบุหว่งโซ่
คุณค่า/สถานที ่

กิจกรรม/
กระบวนการ

ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลประ
ทบ 

ตวัชี้วดัระดบักลาง วธิีการส าหรับตวัชี้วดั
ระดบักลาง

การค านวณ
ตวัชี้วดัของตวั
ขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

ตวัชี้วดัของ
ตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

ผูผ้ลติกาแฟ การคั่วแบบ
อตุสาหกรรม 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

การใชไ้ฟฟ้า (kWh) รวบรวมโดยใชแ้บบ
ส ารวจ 

ปัจจยัการปลอ่ยกรดิ คารบ์อนไดออกไซด์ 
CO2e (กก.) 

ผูผ้ลติกาแฟ  การคั่วแบบ
อตุสาหกรรม

การใชน้ ้า การดึงน ้า (ลบ.ม.) วัดที่หน้างาน วัดที่หน้างาน การอปุโภคบรโิภคน า้
(ลบ.ม.) 

การขนสง่กาแฟ  ขนสง่ไปยงัโรง
คั่ว

สารมลพษิในอากาศที่
ไม่ใชก่า๊ซเรอืนกระจก 

การใชเ้ช ือ้เพลงิ
ดีเซล (l) 

ค านวณจากใบแจง้หนี้
ค่าน ้ามันเช ือ้เพลงิ

ปัจจยัการ
ปลอ่ยมลพษิ
ของรถบรรทุก 

ค่าฝุ่น PM2.5, ค่าฝุ่น
PM10, ไนโตรเจน
ออกไซด์, ซลัเฟอร ์
ออกไซด์, สารประ 
กอบอนิทรยีร์ะเหย
งา่ย VOCs (กก.) 

ผูผ้ลติเมลด็กาแฟ  การเกษตร มลพษิทางน ้า การใชปุ้๋ ย (กก./เฮก
เตอร)์ 

ค านวณจากใบแจง้หนี้
ค่าปุ๋ ย 

แบบจ  าลองอทุกวิทยา การปลอ่ยไนโตรเจน
และฟอสฟอรสัสูน่ ้า
ผวิดิน (กก.) 

จดัหาอาหาร
ให้กบัคนงาน  

การผลติเนื้อ การใชร้ะบบ
นิเวศภาคพ ืน้ดนิ

ปรมิาณการบรโิภค
เนื้อ (กก.) 

วัดที่หน้างาน แบบจ  าลองผลผลติ การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
(เฮกเตอร)์ 

ซพัพลายเออรข์องรถ
แทรกเตอร ์ 

ผูผ้ลติรถแทรกเตอร ์ ขยะมูลฝอย จ  านวนรถบรรทุกที่ซ ือ้
มา

วัดที่หน้างาน ฐานขอ้มูลการ
ประเมินผลกระทบวัฏ
จกัรชวีิต

ขยะอนัตรายที่ถกูเผา 
(กก.) 

5.2.4 รวบรวมข้อมูล 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลจะขึ้นอย ูกั่บขอบเขตและวัตถปุระสงคข์องการประเมินของคณุ โดยมีประเดน็ส  าคญัที่ตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่

• รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิมักใช้เวลานานกว่าที่คา ดไว้ ดงันั้นควร
วางแผนอยา่งรอบคอบส าหรับเรื่องนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถกูรวบรวมอยา่งถกูตอ้งจึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมผูร้วบรวมข้อมูล

ลว่งหน้า

• ตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลและพิจารณาตรวจสอบกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล (ขั้นที่ 08)

• ด าเนินการหรือว่าจ้างการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิและ/หรือการสร้างแบบจ า ลองตามความจ าเป็นตามวิธีการที่กลา่วถึงข้า งต้น

ทบทวนและตรวจสอบกระบวนการประเมินข้อมูลและผลข้อมูล เนื่องจากอาจมีนัยส  าหรับการทดสอบข้อสนันิษฐาน และผลจา ก
การประเมินของคณุจะถกูน าไปใช้ส ือ่สาร และ/หรือรายงานอยา่งไร 

• ส าหรับการรวบรวมข้อมูลอยา่งตอ่เนื่อง ให้พิจารณาใช้แหลง่ข้อมูลที่มีการวัด 
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คณุสามารถใช้ทั้งเทคนิคการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิเพื่อรวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากการด าเนินการของธุรกิจเอง เช่น ตน้

ทางกับซัพพลายเออร์ หรือปลายทางกับผูบ้ริโภคในห่วงโซ่คณุคา่ ซึ่งเป็นโอกาสในการมีสว่นร่วมและเสริมสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจ 
ควรพยายามให้ข้อเสนอแนะกับผูใ้ห้ข้อมูลเสมอเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการให้ข้อมูล 

จัดท าเอกสารวิธีการค านวณและข้อสนันิษฐานเสมอ ดงันี้ 

• เอกสารส  าหรับวิธีการค านวณ: เก็บบันทึก (และเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดเผยที่เหมาะสม) ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการที่ใช้ในการค านวณ
ตวัชี้ว ัด ส ิง่นี้จะช่วยท าให้คณุบรรลผุลในการที่ตวัชี้ว ัดจะเป็นไปในทิศทางเดยีวกันและการเปรียบเทียบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มใน

เรื่องของความรับผดิชอบและความโปร่งใส แตย่งัสนับสนุนศกัยภาพของคณุในการเพิ่มการรับรู้เ ก่ียวกับแนวปฏิบัตทิี่ ดทีี่ส ุด ไดร้ับการ
ยอมรับในฐานะผูน้  า และสร้างแรงบันดาลใจให้ผ ูอ่ื้น

• จัดท าเอกสารข้อสนันิษฐาน: จัดท าเอกสาร (และเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดเผยที่เหมาะสม) ข้อสนันิษฐานที่คณุใช้ตลอดการวิเคราะห์และ

ข้อจ ากัดใดๆ ในการใช้ผลของคณุอยา่งรอบคอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นในหมู่ผ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีและอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้และการท างานร่วมกัน

ปฏิบัตติามข้อก าหนดและหลกัการทางจริยธรรมตา่งๆ ที่ส  าคญัส  าหรับการรวบรวมข้อมูล เคารพสทิธิ์ของผ ูเ้ข้าร่วม และเสริมสร้างความ
ถกูตอ้งของผล 

มีการแจง้ถึงการใหค้วามยินยอม: ซึ่งเป็นกระบวนการขอรับการอนุมัตจิากผูเ้ข้าร่วมในการแบ่งปันและใช้ข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าไดม้ี
การแจ้งถึงการให้ความยนิยอมแลว้ จะมีการให้ข้อมูลโดยอิสระที่เพียงพอในทุกแง่มุมของการเข้าร่วมและการใช้ข้อมูล ในสว่นของชน
เผา่พื้นเมือง ธุรกิจควรปฏิบัตติามหลกัการเฉพาะที่เก่ียวข้องกับความยนิยอมโดยเสรี ลว่งหน้า และไดร้ับการแจ้งตามที ่UN ก าหนด 

(OHCHR 2013) 

บรรทดัฐานทางวัฒนธรรม: ธุรกิจควรมีความอ่อนไหว ตระหนัก และเคารพบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเมื่อมีการก าหนดเทคนิคในการ

รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง การตระหนักถึงพลวัตทางเพศสภาพ เช่น เรื่องที่ผ ูห้ญิงสามารถพูดตอ่หน้าเพื่อนร่วมงานที่เป็น
ผ ูช้ายไดอ้ยา่งเสรี 

ข้อก าหนดทางกฎหมาย: ธุรกิจควรทบทวนกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัทางดา้นข้อมูลในประเทศและสถานที่ที่ก าลงัรวบรวมข้อมูล

อย ูเ่พื่อให้แน่ใจว่าไดม้ีการปฏิบัตติาม 

ข้อมูลส่วนบคุคล: หลายองคก์รรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคลเป็นจ านวนมาก ธุรกิจตา่งๆ จึงควรค านึงถึงวิธีจัดเก็บและใช้งาน
ข้อมูลเหลา่นี้อยา่งเตม็ที ่โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในสว่นที่เก่ียวกับกฎระเบียบที่ให้ความคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลของผูบ้ริโภคในสหภาพยโุรป 

(European Union Publications 2016) 

ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ควรทราบ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาและการรู้หนังสอื ความเป็นสว่นตวัและการไม่เปิดเผยชื่อ ตลอดจนความปลอดภัยในบาง
บริบท 

กล่องข้อมูล 5.1: การพิจารณาทางจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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5.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับจากขั้นที่ 05 คอืรายการของตวัชี้ว ัด (เชิงคณุภาพและ/หรือเชิงปริมาณ) ส  าหรับแตล่ะตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่ งพาที่
ส  าคญัที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุร กิจที่เ ลอืกตามจุดความสนใจขององค์กรและสว่นของห่วงโซ่คณุคา่ โดยตอ้งระบุแหลง่ข้อมูลส  า ห รับ

ตวัชี้ว ัดแตล่ะตวั (ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุตยิภูมิ) และควรระบุข้อมูลที่มีอย ูแ่ละช่องว่างของข้อมูลดว้ย 

ผลที่ไดร้ับทางเลอืกคอืแผนที่ของห่วงโซ่คณุคา่ที่แสดงผลกระทบและการพึ่งพาที่ส  าคญั

ตารางที่ 5.5, 5.6 และ 5.7 แสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของขั้นที่ 05 ของแตล่ะตวัอยา่งสมมุตฐิานเฉพาะภาคสว่น รวมถึงการด าเนินการที่เสร็จ

ส ิน้ทั้งหมดที่จ าเป็นส  าหรับขั้นตอน ซึ่งมูลคา่ทั้งหมดที่ระบุในตารางมีไว้เพื่อเป็นตวัอยา่งเท่านั้น  

ตารางที ่5.5 

ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Blossom Foods 

Blossom Foods 

Impac t

Specific impact 

dr ivers/ 

dependencies

Quantitative/ 

qualitative 

indicator

Data sources Data gaps 

น ้าสะอาดและสขุาภิบาลส าหรบั

ชมุชนท้องถ ิน่ 

จ  านวนครวัเรอืนที่สามารถ

เขา้ถงึน ้าสะอาดได้ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ไม่มีแหลง่ขอ้มูล

ท้องถ ิน่

การตัดไม้ท าลายป่าด าเนินการ

โดยองค์กรภายนอก 

พ ืน้ที่ป่าถกูเคลยีรต์ลอดทั้งปี ขอ้มูลปฐมภูมิ – การเปลีย่นแปลงของ NDVI 

(ค่าความแตกต่างของพชืพรรณ) ที่ค านวณ

จากภาพถา่ยจากการส ารวจระยะไกล 

เฉพาะภูมิภาคเท่านั้น 

ความต้องการของผูบ้รโิภค

ส าหรบัสนิค้าที่มาจากแหลง่ที่

มีความรบัผดิชอบ 

สว่นแบ่งการตลาดเชงิปรมิาณ

ของแหลง่ที่รบัผดิชอบ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ไม่มีชอ่งว่าง 

Blossom Foods 

จดุความสนใจขององค์กร: เปรยีบเทียบตัวเลอืก 

ขอบเขตห่วงโซคุ่ณค่า: ตน้ทาง  

ผลกระทบหรอืการพ ึง่พา: ผลกระทบ 

มุมมองทางมูลค่า: สงัคม 

ประเภทของการประเมินมูลค่า: เชงิคุณภาพ 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: บรษัิท 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ/การ
พึ่งพาทีเ่ฉพาะ  

แหล่งข้อมลู ช่องวา่งทางข้อมลู

ผลกระทบ 
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ตารางที ่5.6 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ VitaCrisp 

ตารางที ่5.7 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Evolve Crops 

Impac t Specif ic impact/ 

dependency 
Quantitative/ 

qualitative 

indicator

Data sources Data gaps 

การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกหน่วย
เป็นตัน 

ทุติยภูมิ: การประเมินผลกระทบของวัฏจกัรชวีิต 
(LCIA) 

ไม่มีปลายทาง 

สขุภาพของผูบ้รโิภค ปรมิาณกรมัของไขมันอ ิม่ตัว
และน ้าตาลต่อผลติภัณฑ์ข ัน้
สดุท้าย 100 กรมั 

ขอ้มูลปฐมภูมิ สหภาพยโุรป
เท่านั้น 

VitaCrisp 

การใชง้านทางธุรกจิที่ต ั้งไว:้ เปรยีบเทียบทางเลอืก  

จดุความสนใจขององค์กร: บรษัิท 

ขอบเขตห่วงโซคุ่ณค่า: ตน้ทางและปลายทาง 

ผลกระทบหรอืการพ ึง่พา: ผลกระทบ 

มุมมองทางมูลค่า: สงัคม 

ประเภทของการประเมินมูลค่า: การเงนิ

ตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ/การพึ่งพา
กันท ีเ่ฉพาะ 

 
 

แหล่งข้อมลู 
 

ช่องวา่งทางข้อมลู 
 

ผลกระทบ 
 

Evolve Crops 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: เปรยีบเทียบทางเลอืก  

จดุความสนใจขององค์กร: ผลติภัณฑ  ์

ขอบเขตห่วงโซคุ่ณค่า: ตน้ทางและการด าเนินการที่ระดับค้าปลกี

ผลกระทบหรอืการพ ึง่พา: ผลกระทบและการพ ึง่พา 

มุมมองทางมูลค่า: สงัคมและคุณคา่ต่อธุรกจิ 

ประเภทของการประเมินมูลค่า:เชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณและทางการเงนิ

Type of value: qualitative, quantitative and monetary

ตวัขับเคลื่อนการ
พึ่งพา

แหล่งข้อมลู ช่องวา่งทางข้อมลู 

ผลกระทบ การใชด้ิน เชงิปรมิาณ: ขนาดของ
ระบบนิเวศทางบกทีใ่ชใ้น
การผลติมีหน่วยเป็นเฮก
เตอร ์

รวบรวมขอ้มูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
ของ National Geographic ขนาดใหญ ่(ความ
แม่นย า 100x100 ม.) 

ขอ้มูลทางภูมิศาสตร ์
ความละเอยีดสงู 
(10x10 ม.) 

การปลอ่ยกา๊ซ GHG ปรมิาณตันของ GHGs ทุติยภูมิ: ค่าสาธารณูปโภค ไม่มี 

กำรพ่ึงพำกัน    การใชพ้ลงังาน เชงิปรมิาณ: ปรมิาณพลงังาน            ทุติยภูม:ิ ค่าสาธารณูปโภค  
ที่ใชไ้ป         

ไม่มี 

การใชน้ ้า เชงิปรมิาณ: ปรมิาณน ้าที่ใชต้อ่ปมีี         ทุติยภูม:ิ ค่าสาธารณูปโภค 
ลบ.ม.      
 

แผนที่ระดับความ
ตึงเครยีดของน้้า

ความเช ีย่วชาญ/ 
ความรู ้

เชงิคุณภาพ : ความรูข้อง
เกษตรกรในการปลกูผกัอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ความรูข้อง
พนักงานในการแปรรูป บรรจ ุ
และขนสง่ผกั 

การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งน าโดยบรษัิทที่
ปรกึษา

ไม่มี 
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06 กำรวดัควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนภำพทุน 

6.1 บทน ำ

ในการประเมินมูลคา่ของผลกระทบและการพึ่งพานั้นมีความจ าเป็นที่จะตอ้งวัดการเปลีย่นแปลงของทุน นอกจากนี้ คณุควรพิจารณาว่า
แนวโน้มของทุนอาจเปลีย่นแปลงตน้ทุนและผลประโยชน์ของผลกระทบและการพึ่งพาเมื่อเวลาผา่นไปอยา่งไร 

ขั้นตอนนี้ให้ภาพรวมของข้อควรพิจารณาที่เก่ียวข้องเมื่อ 

i ท าการเลอืกและประย ุกตใ์ช้ว ิ ธีกา ร หรือการทดสอบกา รใช้ งานของระบบเพื่ อวัดกา รเปลี่ยนแปลงทุนที่เ กิดจา กตวัขับเ คล ื่ อน

ผลกระทบของคณุ และ 

ii ท าความเข้าใจว่าปัจจัยภายนอกมีผลกระทบตอ่สถานะและแนวโน้มของทุน อยา่ งไร ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้ไม่เพียงแตจ่ะสง่ผลต่อขอ บเ ข ต
ของผลกระทบ แตย่งัรวมถึงทุนที่ธุรกิจของคณุตอ้งพึ่งพาดว้ย 

อาจมีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถวัดการเปลีย่นแปลงในทุน ได้อยา่งชัดเจน และคณุจะตอ้งใช้การประมาณการที่ทราบอย ู่แ ล ้ว
แทน 

ในขั้นนี้ไดน้ าเสนอวิธีการตา่งๆ ในการวัดและประเมินการเปลีย่นแปลงทุนและวิธีการประเมินความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้  
พร้อมดว้ยตวัอยา่งและค าแนะน าส  าหรับการเลอืกวิธีการหรือมอบหมายงานเฉพาะทางที่เหมาะสม 

หมายเหต:ุ การด าเนินการทั้งหมดและค าอธิบายนั้นเก่ียวข้องกับองคป์ระกอบทั้งสามของการประเมินทุน  

เมื่อท าขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แลว้ ให้พึงระลกึว่า 

• แม้ว่าการวัดการเปลีย่นแปลงของทุนจะไม่มีความจ าเป็น (เช่น หากคณุตดัสนิใจที่จะใช้ว ิธีการถ่ายโอนมูลคา่ในขั้นที่ 07) การด าเนินการ
ขั้นที่ 06 ในระดบัสงูจะช่วยให้แน่ใจไดว้่าการเปลีย่นแปลงทุนที่มีนัย หรือ สนันิษฐานโดยวิธีการแบบง่ายของคณุนั้นเหมาะสมแลว้

• คณุสามารถใช้เ สน้ทา งผลกระทบและเ สน้ ทางกา รพึ่ งพาที่ระบุ ไว้ใน ขั้นที่ 04 เพื่อจัดโครงสร้า งงานของคณุ โดยพิจารณาจา ก กา ร

เปลีย่นแปลงตา่งๆ ของทุนที่เกิดจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบแตล่ะรายการ หรือสง่ผลตอ่การพึ่งพาแตล่ะรายการ

• ในกรณีที่มีการใช้หลายวิธีในการประเมินครั้งเดยีว ให้ตรวจสอบว่าวิธีการเหลา่นั้นสอดคลอ้งกันและเข้ากันได ้ วิธีการที่แตกตา่งกันอาจ
เก่ียวข้องกับขอบเขตทางภูมิศาสตร์หรือช่วงเวลาที่แตกตา่งกัน หรือใช้ตวัชี้ว ัดและตวัวัดผลที่แตกตา่งกัน ซึ่งอาจให้ข้อสงัเกตที่สงูม า ก

ที่สดุ (คา่ผดิปกต)ิ หรือให้เหตผุลว่าการเปลีย่นแปลงทุนมาจากกิจกรรมทางธุรกิจในรูปแบบตา่ งๆ แม้ว่าการวัดทุนแบบตา่งๆ จะใช้ได้
บ่อยครั้งในการประเมินผลกระทบและการพึ่งพาทางธุรกิจ แตค่ณุจะตอ้งพิจารณาถึงและยอมให้มีความแตกตา่งของระเบียบวิธีที่ อา จ

สง่ผลตอ่ผลลพัธ์ของคณุ

• ในกรณีที่มีผ ูม้ ีสว่นร่วมหลายคนที่ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงทุน จ าเป็นที่จะตอ้งระบุสว่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจา กตวั ขับเค ล ื่ อน

ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของคณุ

• ขอบเขตของการเปลีย่นแปลงทุนที่เกิดจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่แตกตา่งกันนั้นสว่นหนึ่งจะขึ้นอย ูกั่บสถานะของทุนนั้นๆ  ซึ่งแตกตา่ง

กันไปตามสถานที่ตา่งๆ ความผนัแปรของท้องถ่ินหรือภูมิภาคในสภาพของทุนตอ้งไดร้ับการพิจารณาอยา่งชัดเจน โดยเฉพาะอยา่งย ิ่ง
หากการประเมินของคณุมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมและการตดัสนิใจในท้องถ่ิน

• ส าหรับการประเมินที่ซับซ้อนกว่านี้ อาจเป็นไปไดว้่าคณุจะตอ้งขอข้อมูลจา กผูเ้ชี่ ยวชาญภายนอกส าหรับทุนที่แตกตา่งกัน (เช่น นัก

อุทกวิทยา นักนิเวศวิทยา นักโภชนาการ นักมานุษยวิทยา) เว้นแตค่ณุจะมีทักษะเหลา่นี้ภายในองคก์ร 

ในบทนีแ้นวทางปฏิบตัิจะใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้

อะไรคือการเปล่ียนแปลงของทุนท่ีเก่ียวกับผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาของ
คุณ?
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6.2 ด าเนินการ 

แนวปฏิบัตนิี้จะช่วยให้คณุด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

6.2 .1  ระบุการเปลีย่นแปลงทุนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจและตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ  

6.2 .2  ระบุการเปลีย่นแปลงทุนที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก 

6.2 .3  ประเมินแนวโน้มที่มีผลตอ่สถานภาพของทุน 

6.2 .4  เลอืกวิธีการวัดการเปลีย่นแปลง 

6.2 .5  ด าเนินการหรือวัดผลการมอบหมายหน้าที่ 

6.2.1 ระบุการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
และตัวขับเคล่ือนผลกระทบ

การด าเนินการนี้พิจารณาการเปลีย่นแปลงทุนที่น่าจะเป็นผลมาจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่ว ัดหรือประเมินไดใ้นขั้นที่ 05 ระเบียบปฏิบัต ิ

ไดน้ าเสนอตวัอยา่งทั่วไปของการเปลีย่นแปลงของทุนที่แตกตา่งกันส  าหรับช่วงของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ 

หมายเหต:ุ คณุสามารถข้ามการด าเนินการนี้และไปที่ข้อ 6.2.2 ไดโ้ดยตรงหาก 

• ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุไม่ไดข้ึ้นอย ูกั่บขนาดของผลกระทบต่อสงัคม (เช่น กฎระเบียบและภาษีจ านวนมากไม่ไดก้ าหนดตามมูลคา่ทาง
สงัคมของผลกระทบของคณุ) หรือ 

• คณุก าลงัใช้การศกึษาอ่ืนๆ รวมทั้งการถ่ายโอนมูลคา่ ซึ่งไดป้ระเมินความเชื่อมโยงระหว่างตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการเปลีย่นแปลงทุน

แลว้ (เช่น ข้อมูล LCIA ที่มีการเผยแพร่จ านวนมากซึ่งมีการเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาตโิดยนัย) 

ในกรณีที่มีการใช้การถ่ายโอนมูลคา่หรือเผยแพร่ปัจจัยผลกระทบเพื่อประเมินการเปลีย่นแปลงทุนที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ อาจ
เป็นไปไดท้ี่จะปรับเปลีย่นความแตกตา่งระหว่างธุรกิจ /สถานที่ที่คณุสนใจกับสถานที่หรือบริบทของการศึกษาเดมิ ในกรณีดงักลา่ว การท า

ขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์จะสามารถช่วยให้คณุท าการปรับเปลีย่นเหลา่นั้นได ้ และแม้ว่าจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นก็ตาม คณุควร
พิจารณาการเปลีย่นแปลงทุนในระดบัสงูดว้ย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยท าให้คณุตรวจสอบไดว้่าประเภทและขอบเขตของการเปลีย่นแปลงทุนที่อธิบา ย

ไว้ในการศกึษาแหลง่ที่มานั้นสามารถน ามาเปรียบเทียบไดกั้บสิง่ที่เกิดขึ้นที่สถานที่ของคณุ นอกจากนี้ การเลอืกการเปลีย่นแปลงเฉพาะของ
ทุนที่จะรวมไว้ในการประเมินจะขึ้นอย ูกั่บขอบเขตของการประเมินและข้อมูลที่มีอย ู ่ คา่ใช้จ่ายในการจัดหาหรือการสร้างแบบจ าลองข้อมูล

เพิ่มเตมิ วิธีการที่เหมาะสม เวลา และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีส  าหรับการประเมินของคณุ 

ตารางที่ 6.1 แสดงตวัอยา่งเฉพาะภาคสว่นส าหรับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่น ามาใช้ในขั้นที่ 05 ของแนวทางปฏิบัต ิ ตามที่อธิบายไว้ในกรอบ

ระยะเวลานั้น ตวัขับขับเคล ือ่นผลกระทบตวัเ ดียวอา จส ่งผลให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงของทุน ไดห้ ลากหลาย ทุนทั้งหมดที่ไดเ้ผชิญกั บกา ร
เปลีย่นแปลงควรไดร้ับการระบุเมื่อมีการพัฒนาผลกระทบและเสน้ทางการพึ่งพาในขั้นที่ 04 ส  าหรับตารางที่ 6.1 เป็นการแสดงความสมัพัน ธ์

ของทุนแบบหนึ่งตอ่หนึ่งโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่ออธิบายตรรกะของเสน้ทางในลกัษณะที่เรียบง่าย แตม่ีความจ าเป็นที่จะตอ้งวัดการเปลีย่นแปลง
ทุนทั้งหมดที่เกิดจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบหรือการพึ่งพาแตล่ะครั้ง 

การถ่ายโอนมลูค่า 
เทคนิคที่ใชค้ ่าที่ก  าหนดในบรบิทหนึง่และน าไปใชก้บั
บรบิทอ ืน่ ในกรณีที่บรบิทมีความคลา้ยคลงึหรอื
ปรบัเปลีย่นอยา่งเหมาะสมเพ ือ่พจิารณาความ
แตกต่าง การถา่ยโอนมูลค่าสามารถให้มูลค่า
โดยประมาณที่สมเหตุสมผลได้ 
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ตารางที ่6.1 
ตวัอยา่งเฉพาะภาคสว่นของการเปลีย่นแปลงทุนที่เก่ียวข้องส  าหรับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่แตกตา่งกัน 

ทุน ประเภทตวัขับเคลื่อนผลกระทบ ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทุนทีม่ ี
ผลมาจากตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

ธรรมชำติ การใชน้ ้า ปรมิาณการใชน้ ้าเป็นลกูบาศกเ์มตร 
จ  าแนกตามลุม่น ้าและตามเดอืน 

การเปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าในลุม่น ้า
เดียวกนั (ลบ.ม.) 

การใชร้ะบบนิเวศทางบก ขนาดของที่ดินที่ถกูครอบครองเป็นเฮก
เตอร ์ตามประเภทการใชท้ี่ด ินและ
ภูมิภาคนิเวศวิทยา 

การเปลีย่นแปลงของการสญูเสยีสายพนัธุ์
ต่างๆ ที่มีศักยภาพทั่วโลก/ภูมิภาค (สดัสว่น
การสญูหาย PDF – ดกูลอ่งขอ้มูล 6.1) 

ขนาดของที่ดินที่ถกูแปรรูปเป็นเฮกเตอร ์
ตามประเภทการใชท้ี่ด ินและภูมภิาค
นิเวศวิทยา 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ปรมิาณของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์เป็น
ตัน (CO2e) 

การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิเฉลีย่ของโลก
และการเปลีย่นแปลงของจ  านวนสายพนัธุ์
ต่างๆ บนบกและในทะเล 

การใชย้าฆา่แมลงและยาก าจดัวัชพชื ปรมิาณของการใชย้าฆา่แมลงเป็น
กโิลกรมั 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคสารเคมีที่อาจ
เป็นอนัตรายของมนุษยใ์นยาฆา่แมลง/ยา
ก าจดัวัชพชื (เชน่ สารเคมีที่รบกวนการ
ท างานของต่อมไรท้่อ หรอื กรด 2,4-ไดคลอ
โรฟีนอกซอีะซติิก, เบนตาโซน, ไซเปอรเ์มท
รนิ, ไดเมโทเอต) 

การเปลีย่นแปลงจ  าน วน ข อง
กา รสูญ เสียสายพ ัน ธุ์  (เชน่ 
แมลงผสมเกสร) 

การใชปุ้๋ ย ปรมิาณของฟอสฟอรสัในการใชปุ้๋ ยเป็น
กโิลกรมั 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนของ สาย
พ ัน ธุ์ ต่ า งๆ ใน ระบบนิเวศในน ้า
เนื่ องจากปรากฏกา รณ์ ก า ร
เปลีย่นแปลงของระดับสารอาห า ร
ในน ้า (eutro phication)  

ปรมิาณของไนโตรเจนในการใชปุ้๋ ยเป็น
กโิลกรมั 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสตัว์ทะเล
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงความ
เขม้ขน้ของไนโตรเจนในน ้าชายฝ่ัง 

การใชด้ิน ขนาดของที่ดินที่ถกูครอบครองเป็นเฮก
เตอร ์

การเปลีย่นแปลงของคารบ์อนอนิทรยี ์
ในดิน 

ขยะมูลฝอย ปรมิาณพลาสติกที่ถกูทิ้งลงสู่
มหาสมุทรเป็นกโิลกรมั 

 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนของสายพนัธุ์
ต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากพลาสติกที่เขา้
มาสูส่ ิง่แวดลอ้มทางทะเลอนัเนื่องมาจาก: 
(i) ผลกระทบทางกายภาพ (เชน่ การที่สตัว์
เล ีย้งลกูด้วยนมหายใจไม่ออก) หรอื (ii) 
ผลกระทบทางเคมี (เชน่ การกลนืกนิ
สารพษิที่สะสมทางชวีภาพอยา่งต่อเนื่อง) 

ปรมิาณของเสยีเป็นกโิ ลกร ัม แ ยก
ต ามประ เภท ตามวัสดุ หรอืโดย
วิธีการก  าจดั 

การเปลีย่นแปลงทุนอนัเนื่องมาจาก
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การใช ้
ที่ด ิน การใชน้ ้า และการปลอ่ยมลพษิ
ในอากาศ ที่ดิน และน ้าที่เก ีย่วขอ้งกบั
การก าจดัของเสยี (แยกตามประเภท
ของของเสยี) ผา่นการฝังกลบ การ
เผา หรอืการรไีซเคิล 

สภาพปศุสตัว์ จ  านวนหัวโคกระบือต่อเฮกตาร ์ การเปลีย่นแปลงความถีข่องการติด
เช ือ้ในโคกระบือ 

ขนาดคอกกัน้แต่ละคอกเป็นตาราง
เมตร 
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         ทุน ประเภทตวัขับเคลื่อนผลกระทบ    ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทุนทีม่ ี
ผลมาจากตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

         มนุษย ์

  สงัคม 

ปรมิาณสารอาหารที่มีอย ูใ่นอาหาร 

การใชส้ารที่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ
อาหาร 

เง ือ่นไขด้านสขุภาพและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์อ ืน่ๆ 

สภาพความเป็นอยูข่องคนงาน 

สทิธิแรงงาน 

สทิธิทางเพศสภาพ 

ตัวแทนของแรงงาน 

ความมั่นคงทางอาหาร 

การสญูเสยีอาหารและขยะอาหาร 

การรวมคนงานเขา้สูช่มุชน 

การแบ่งผลประโยชน์กบัชมุชนของชน
เผา่พ ืน้เมือง 

ปรมิาณกรมัของไขมันอ ิม่ตัว/น ้าตาล/
คารโ์บไฮเดรตขดัสตี่อผลติภัณฑข์ ัน้
สดุท้าย 100 กรมั 

ปรมิาณของยาปฏิชวีนะต่อหัววัวกระบอื
เป็นไมโครกรมั 

ปรมิาณไมโครกรมัของเช ือ้โรคต่อผลติ 
ภัณฑ์ข ัน้สดุท้าย 100 กรมั 

จ  านวนช ัว่โมงท างานลว่งเวลาต่อ
สปัดาห์ 

จ  านวนช ัว่โมงในท่าในการท างานที่
ยากล าบากต่อวัน 

จ  านวนวันที่ต้องสมัผสักบัสภาพอากาศ
เลวรา้ย จ  าแนกตามคนงาน/ปี 

ระยะห่างเฉลีย่ของพนักงานจากสตัว์/
พชืที่อาจเป็นอนัตราย 

จ  านวนช ัว่โมงการฝึกอบรมด้านสขุภาพ
และความปลอดภัย 

ปรมิาณกโิลกรมัของยาฆา่แมลงที่ใช/้
จดัการโดยคนงานต่อปี 

เงนิเดือนค่าครองชพีส าหรบัคนงานใน
วงเงนิข ัน้ต ่าสดุ 

ขนาดเฉลีย่ของที่พกัช ัว่คราว/
ตามฤดูกาลโดยคนงาน (ตร.ม.) 

จ  านวนแรงงานที่อย ูภ่ายใต้การเป็นทาส
ยคุใหม่/แรงงานขดัหนี้ 

ความแตกต่างของค่าจา้งระหว่างชาย
และหญิงในระดับเดียวกนั 

สดัสว่นแรงงานที่เก ีย่วขอ้งกบักลุม่
สหภาพแรงงาน 

การเป็นตัวแทนของพนักงานในการ
ประชมุคณะกรรมการ 

อตัราสว่นการเปลีย่นแปลงราคา
ตะกรา้อาหารพ ืน้ฐานต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาสนิค้า 

ปรมิาณกโิลกรมัของขยะอาหารต่อ
กโิลกรมัของผลติภัณฑ์อาหาร 

    
จ  านวนพนักงานในต าแหน่งผูน้ าใน
ชมุชนหรอืมีสว่นรว่มในกจิกรรมชมุช 

การบรจิาคประจ  าปีของธุรกจิเขา้
กองทุนชมุชนต่อปี 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคไขมันอ ิม่ตัว/
น ้าตาล/คารโ์บไฮเดรทในแต่ละวันของ
มนุษย ์

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคยาปฏิชวีนะ
ในแต่ละวันของคน 

การเปลีย่นแปลงการรบัเช ือ้โรคแต่ละวัน
โดยคน 

การเปลีย่นแปลงความเสีย่งของการ
เจบ็ป่วยจากการท างานและการบาดเจบ็/
เสยีชวีิตเนื่องจากความเหนื่อยลา้และ
ความเครยีด 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคแคลอรขีอง
ครอบครวัคนงาน 

การเปลีย่นแปลงความเสีย่งของการ
เจบ็ป่วยและการบาดเจบ็จากการท างาน
เนื่องจากความเหนื่อยลา้ 

รายงานการเปลีย่นแปลงจ  านวน
เหตุการณ์การบังคับใชแ้รงงาน 

เปลีย่นแรงจงูใจในการท างานของ
พนักงานหญิง 

การเปลีย่นแปลงความรูส้กึในการ
เป็นเจา้ของแรงงาน 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนการตัดสนิใจโดย
ค านึงถงึความคิดเห็นของพนักงาน 

การเปลีย่นแปลงปรมิาณแคลอร ีท่ี่
บรโิภคของแต่ละบุคคล 

การเปลีย่นแปลงระดับความมั่นคงด้าน
อาหารของโลก 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนแรงงาน
ต่างด้าวด้วยความรูส้กึถกูกดีกนั 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนคนที่เขา้ถงึได้จาก
การมีสว่นรว่มของชมุชน อำ้
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความแปรปรวนของสิง่มีชวีิตจากแหลง่ต่างๆ รวมถงึ
ระบบนิเวศทางบก ทางทะเล และทางน ้าอ ืน่ๆ  และ
ความซบัซอ้นทางนิเวศวทิยาที่ส ิง่มีชวีิตเหลา่นีเ้ป็น
สว่นหนึ่ง ซ ึง่รวมถงึความหลากหลายภายในสาย
พนัธุ์ ระหว่างสายพนัธุ์ และระบบนิเวศ (UN 1992)  

6.2.2 ระบุการเปล่ียนแปลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก

คณุควรระบุปัจจัยภายนอกที่อาจสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงครั้งใหญ่ในสถานภาพของทุน เนื่องจากสิง่เหลา่นี้อาจสง่ผลกระทบโดยตรง

หรือโดยอ้อมตอ่ความส าคญัของผลกระทบตอ่ธุรกิจ ผลกระทบตอ่สงัคม และ/หรือการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ 

• ผลกระทบ (ธุรกิจหรือสงัคม) เป็นการระบุแรงกดดนัภายนอกที่สง่ผลกระทบอย ูแ่ลว้ หรือที่อาจสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลง กับ

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุ เช่น ในปัจจุบันธุรกิจแปรรูปอาหารขนาดเลก็อาจมีผลกระทบตอ่น ้าจืดน้อย เนื่องจากมีการใช้น ้าในระดบั
ปานกลาง แตก่ารพัฒนาการเกษตรแบบชลประทานในภูมิภาคอาจหมายถึงการใ ช้น ้าของบริ ษัทที่มีความส าคญัมากขึ้นในบริบท

ท้องถ่ิน เนื่องจากสภาวะอุปทานและอุปสงคท์ี่เปล ีย่นแปลงไป การระบุปัจจัยภายนอกมีความส าคญัอยา่งย ิง่เมื่อคณุท าการประเมิน
ทุนแบบบูรณาการ หากหลายองคก์รมีตวัขับเคล ือ่น ผลกระทบเหมือน กัน ขนาดของผลกระทบที่คณุมีร่วมกัน โดยเฉพาะอยา่ งย ิ่ง

ผลกระทบตอ่สงัคม อาจสงูขึ้นอยา่งมีนัยส  าคญัจนอาจถึงขั้นก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางสงัคมที่เป็นระบบ จากตวัอยา่งตา่งๆ เช่น 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ การตดัไม้ท าลายป่า หรือความเส ือ่มโทรมของดนิ ซึ่งท าให้ผ ูค้นตอ้งอพยพหรือยา้ยถ่ินฐานเพื่อหา

วิธีปรับปรุงการด ารงชีว ิต โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในบางพื้นที่ของโลก การขาดการบูรณาการและบางครั้งการปฏิเ สธของผู้ยา้ยถ่ินมัก
สง่ผลให้เกิดความขัดแยง้ทางสงัคม หากปราศจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสงัคมทั้งหมด สถานการณ์จะมีแตเ่ลวร้ายลง

อยา่งไรก็ด ี ในแนวทางปฏิบัตนิี้ไดก้ลา่วถึงตวัชี้ว ัดที่เก่ียวกับวิธีการประเมินและแจ้งถึงการตัดสนิใจในระดบัที่ สามารถด าเนินกา รไ ด้ 
(ธุรกิจของคณุ) แตส่ ิง่ส  าคญัคอืตอ้งเข้าใจผลกระทบของคณุในบริบทที่กว้างขึ้นซึ่งธุรกิจของคณุก าลงัด าเนินการอย ู ่

• การพึ่งพาทางธรุกิจ เป็นการระบุปัจจัยภายนอกที่สง่ผลกระทบอย ูแ่ลว้ หรือที่อาจสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการพึ่งพาทางธุ ร กิจ
ของคณุ เช่น หากป่าใกลเ้คยีงเส ือ่มโทรมซึ่งอาจเป็นการลดสิง่ที่จะป้องกันการเกิดไฟไหม้และน ้าท่วมในพื้นที่ที่ธุรกิจของคณุไดร้ับประโยชน์

ได ้ตารางที่ 6.2 แสดงตวัอยา่งเฉพาะภาคสว่นของการเปลีย่นแปลงในทุนที่มีอิทธิพลตอ่การพึ่งพาที่น ามาใช้ในขั้นที่ 04 และตารางยงัแสดง
ตวัอยา่งบางสว่นของการเปลีย่นแปลงของทุนที่อาจแตกตา่งกันไปตามปัจจัยภายนอกเฉพาะสถานที่

ปัจจัยภายนอกที่อาจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ พลงัทางธรรมชาตแิละกิจกรรมของมนุษย ์ ซึ่งเป็นส ิง่ที่ส  าคญัอยา่งย ิง่

เมื่อพิจารณาถึงการพึ่งพาทางธุรกิจของคณุ โดยสามารถอธิบายปัจจัยตา่งๆ ไดด้งันี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ: สภาพแวดลอ้ม ที่อย ูอ่าศยั และสิง่มีชีว ิตทั้งหมดที่อย ูใ่นสถานะพลวัต 

ตวัอยา่งเช่น แม่น ้าเปล ีย่นเสน้ทางเนื่องจากกระบวนการทางน ้าที่ท าใหเ้กิดการกัดเซาะและกระบวนการตกตะกอน ในขณะที่จ านวนประชากร

ของสิง่มีชีว ิตบางชนิดอาจแตกตา่งกันอยา่งมากขึ้นอย ูกั่บวัฏจักรของผ ูล้า่และเหย ือ่ หรืออัตราการตายเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้าย 

2. การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากมนุษย์: ทุนตา่งๆ ก าลงัเปล ีย่นแปลงเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย ์ (เช่น การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ การ
ใช้น ้าที่เพิ่มขึ้น มลพิษ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมือง นโยบายการศกึษา) ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของธุ ร กิจ

อ่ืน หน่วยงานราชการ และบุคคล ลว้นมีผลกระทบตอ่ทุนซึ่งอาจสง่ผลที่ส  าคญัตอ่ธุรกิจของคณุ 

ในกรณีของทุนทางธรรมชาต ิ การเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่ ส ุดอยา่งหนึ่งที่เราหลายคนตระหนักในตอนนี้ค ือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและเหตกุารณ์สภาพอากาศสดุขั้วที่เกิดบ่อยขึ้น เช่น พายใุหญ่ น ้าท่วม และภัยแลง้ ซึ่งเรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะสง่ผลตอ่ธุรกิจ  

โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เก่ียวกับการพึ่งพาทรัพยากรธ รรมชาต ิ พลงังานที่เข้าถึงไดแ้ละราคาไม่แพง และการปฏิบัตติามกฎระเบียบด้า น
สภาพอากาศ ความเข้าใจในความส าคญัของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะช่วยเพิ่มความสามารถของธุรกิจในการประเมินความเส ี่ยง

และโอกาส ตลอดจนการปรับตวัและเพิ่มความยดืหย ุน่ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศได ้

สดัสว่นการสญูหาย (PDF) เป็นหนึ่งในตวัชี้ว ัดที่มีอย ู่ซึ่งใ ช้ในกา รวัดผลกระทบดา้น ความหลากหลายทางชีวภาพหรื อกา ร
เปลีย่นแปลงคณุภาพของระบบนิเวศ สดัสว่นการสญูหายสามารถวัดสดัสว่นของสายพันธุ์ตา่งๆ ที่อาจหายไปเมื่อมีการน าสาร 

มาใช้ในสภาพแวดลอ้มที่ก าหนด (เช่น บรรยากาศหรือส ิง่แวดลอ้มทางทะเล) ซึ่งบ่งบอกถึงการสญูเสยีความอุดมสมบูร ณ์ของ
สายพันธุ์ที่เกิดจากกิจกรรมตา่งๆ 

กล่องข้อมูล 6.1 สัดส่วนการสูญหายของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

อภธิานศัพท ์ 
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หมายเหต:ุ การท าแผนที่ตวัชี้ว ัดที่เก่ียวข้องที่ไดเ้ลอืกไว้ในขั้นที่ 05 ตอ่การพึ่งพาและการระบุการเปลีย่นแปลงตอ่เนื่องของทุนที่น่าจะเป็นไปได้ 

(แสดงในตารางที่ 6.2) นั้นเป็นส ิง่ที่มีประโยชน์ 

เมื่อมีผ ูม้ีสว่นร่วมที่แตกตา่งกันในการเปลีย่นแปลงทุน (เช่น การอบรมที่ไดร้ับทุนจากหลายฝ่าย) คณุควรตระหนักว่าผลกระทบทั้งหมดอาจ

ไม่ไดเ้ป็นของธุรกิจของคณุโดยตรง ในบางกรณี การยอมรับว่าคณุไดเ้ริ่มท าการเปลีย่นแปลงหรือมีบทบาททางอ้อมในเรื่องนี้โดยไม่ได้ อ้า ง

ถึงที่มาก็อาจเพียงพอแลว้ ซึ่งในขณะนี้มีงานที่ก าลงัด าเนินการอย ูเ่พื่อการพัฒนาการจัดล  าดบัชั้นส  าหรับการแสดงที่มา 

แนวทางบางอยา่งที่คณุอาจพิจารณาเพื่อใช้ในการวัดการเปลีย่นแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภำยนอก ไดแ้ก่ 

• การวางแผนในการด าเนินงานตามปกติตามข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นฐาน เช่น การวางแผนโดยน าส ิง่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาใ ช้ เ พื่ อ
วางแผนถึงส ิง่ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงใหม่ 

• การทดลองแบบสุม่ที่มีการควบคมุ นี่คอืวิธีการที่คณุสามารถท าการแทรกแซงเข้าไปในกลุม่พนักงานหรือสถานที่เฉพาะ แตจ่ะไม่ใช่กับ

กลุม่หรือสถานที่อ่ืนที่คลา้ยคลงึกัน และตดิตามแตล่ะช่วงเวลาเพื่อประเมินความแตกตา่งในพฤตกิรรมและผลลพัธ์

• แบบส ารวจผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี (รวมถึงแบบส ารวจทางอิเลก็ทรอนิกส ์ แบบส ารวจตวัตอ่ตวั การสนทนากลุม่ และการสมัภาษณ์แบบ
ตวัตอ่ตวั) ส ิง่นี้จะส  ารวจสถานการณ์ก่อนและหลงัผลลัพธ์และตัง้ค าถามว่าผลลัพธ์ของทางเล ือกใดที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คณุ ไม่ ต้อง

เข้าแทรกแซง 

• วิธีการคาดการณ์ผลลพัธ์โดยการให้ความเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญ (เก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างเหตแุละผล) การคาดการณ์ผลลพัธ์โดยกา ร

ให้ความเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญนั้นใช้เพื่อขอความคดิเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญผา่นกระบวนการตัง้ค าถามซ ้าๆ และหลงัจากค าถามแตล่ะรอบคุณ
จะสรุปและหมุนเวียนค าตอบส าหรับการอภิปรายในรอบถัดไป ส ิง่นี้ท าให้เกิดการพัฒนาฉันทามตใินประเดน็นี้ โดยค านึงถึงแนวโน้มทั่วไป

และคา่ผดิปกต ิ

• กรณีศกึษากับเพื่อน ร่วมงานของปัจเจกบุคคลหรือสถานที่ที่ ได ้รับผลกระทบจากการ ด าเนิน การทางธุรกิจของคณุที่ ส  ารว จกา ร

เปลีย่นแปลงที่เกิดจากกิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตหรือส ิง่แวดลอ้ม

ตารางที ่6.2 
ตวัอยา่งภาคสว่นเฉพาะของการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวงข้องในทุนส  าหรับการพึ่งพาที่แตกตา่งกัน  

ประเภทของการพึ่งพา ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับทุน 

ความพอเพยีงของน ้า ปรมิาณของน ้าที่ถกูสกดัโดยบรษัิทเป็นลกูบาศกเ์มตร ช ัน้หินอ ุม้น ้าในท้องถ ิน่ลดลงเนื่องจากการสกดัที่เพ ิม่ข ึน้
ของบรษัิท 

คุณภาพน ้า ตัวแปรที่มีคุณภาพทีว่ัดที่จดุสกดัของบรษัิท เชน่
ความเค็ม ความเขม้ขน้ของไอออนิกต่อลติร 
และการแทรกซมึ 

การเกษตรแบบเขม้ขน้ต้นน ้าสง่ผลให้น ้าข ุน่ลง 

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

พ ืน้ที่ของพชืปกคลมุขนาดเป็นเฮกเตอร ์ การตัดไม้ท าลายป่าเพ ือ่ให้มีพ ืน้ทีส่  าหรบัท าการเกษตร
สง่ผลให้ดินไหลบ่ามากข ึน้และเกดิปรากฏการณ์ยโูทร
ฟิเคชนัของแม่น ้า 

ขนาดของแหลง่ที่อย ูอ่าศัยที่ให้การกรองน ้าเป็น
เฮกเตอร ์

การเปลีย่นแปลงของระดับน ้าในช ัน้หินอ ุม้น ้า 

ค่า pH ของดินและอนิทรยีวัตถ ุ การก าจดัวัสดุที่เกบ็เก ีย่วจะลดอนิทรยีว์ัตถใุนดิน 

ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ต่อฤดูเพาะปลกู การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท าให้คาดการณ์
ปรมิาณน ้าฝนได้น้อยลง 

อณุหภูมิที่สงูข ึน้และปรมิาณน ้าฝนจากฝนที่ตกหนัก
ท าให้เกดิฝงูตั๊กแตนที่มีความรุนแรงและบ่อยข ึน้ 
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ทุน ประเภทของการพึ่งพา ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับทุน 

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทาง
ชวีภาพ 

ความหนาแน่นของประชากรแมลงที่ผสมเกสร ฟารม์ใกลเ้คียงใชย้าฆา่แมลงหรอืการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท าให้เกดิการสญูเสยีการผสมเกสรตาม
ธรรมชาติ 

ความหนาแน่นของประชากรแมลงที่เป็นศตัรูพชื เชน่ เพลีย้
แป้งในพชืมันส าปะหลงั 

การค้าโลกท าให้ความชกุของเพลีย้แป้งในพชืมัน
ส าปะหลงัในเอเชยีเพ ิม่ข ึน้ 

จ  านวนพนัธุ์พชืพ ืน้เมืองที่เหมาะกบัการเพาะปลกู ความหลากหลายทางพนัธุกรรมลดลงเนื่องจากการผสม
พนัธุ์พชืที่มีมากข ึน้ 

ระเบียบว่าด้วยของ
เสยีและการปลอ่ย
มลพษิ

ปรมิาณของมลพษิต่อกรมัที่ดูดซมึเขา้ส ูแ่ม่น ้าต่อกโิลเมตร ระดับน ้าที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสง่ผลให้ระดับความเขม้ขน้ของสารกอ่มลพษิ
ในแม่น ้าสงูข ึน้ 

พลงังาน เช ือ้เพลงิต่อลติรที่ใชต้ามประเภทเช ือ้เพลงิและตามปี คาดว่าระดับการขาดแคลนเช ือ้เพลงิฟอสซลิจะเพ ิม่ข ึน้
ในอกีไม่ก ีป่ีขา้งหน้าเนื่องจากการบรโิภคทั่วโลกนั้นสงู
กว่าการค้นพบในอา่งเกบ็น ้าใหม่ 

มนุษย ์ ประสบการณ์ จ  านวนคนงานที่มฝีีมือในพ ืน้ทีแ่ละมีประสบการณ์ดา้น
สภาพอากาศและจงัหวะการเกบ็เก ีย่ว 

การยา้ยถิน่ของเยาวชนไปยงัเมืองใกลเ้คียงท าให้
เกษตรกรผูม้ีประสบการณ์ในท้องถ ิน่มีงานท าน้อยลง 

จ  านวนพนักงานที่มีความรูเ้ก ีย่วกบัเวลาที่จ  าเป็น
ส าหรบัการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

เครอืขา่ยเกษตรกรในท้องถ ิน่และการสมัมนาชว่ยเพ ิม่
การแบ่งปันประสบการณ์ และเพ ิม่พนูคลงั
ประสบการณ์ทั้งหมดในภูมิภาค 

ทักษะและความรู ้ จ  านวนคนงานที่มคีวามรูเ้ก ีย่วกบับทบาทของสิง่มีชวีิต
พ ืน้เมืองที่ชว่ยปรบัปรุงความยดืหยุน่ของพชื 

  

การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (ทุนทาง
ธรรมชาติ) จากรุน่ส ูรุ่น่ หมายถงึ ความรูเ้ก ีย่วกบัการ
ท างานของระบบนิเวศหายไป 

จ  านวนชอ่งว่างทางทักษะที่ส  าคัญภายในกลุม่แรงงาน ด้วยทักษะใหม่ๆ ในกลุม่แรงงาน บรษัิทสามารถส ารวจ
กจิกรรมการแปรรูปพชืผลได้ 

ความพรอ้มของแรงงาน จ  านวนแรงงานที่จ  าเป็นในการรกัษาระดับกจิกรรมทาง
ธุรกจิ 

ความพรอ้มของแรงงานในท้องถ ิน่คาดว่าจะลดลง
เนื่องจากการอพยพยา้ยถิน่ของประชากรจากชนบท
สูเ่มือง 

สขุภาพของคนงาน อตัราการขาดสารอาหารในแรงงาน แนวโน้มการขาดสารอาหารคาดวา่จะลดลงในทศวรรษ
หน้า 

อตัราภาวะซมึเศรา้และความเครยีดภายในกลุม่
แรงงาน 

ภาวะซมึเศรา้และความเครยีดท าใหก้ารลาออกของ
พนักงานสงูข ึน้ 

สงัคม เครอืขา่ยสงัคม (สหกรณ์) จ  านวนสหกรณ์การเงนิที่มีอย ูใ่นภูมิภาค การมีสหกรณ์การเงนิท าให้เกดิการเงนิที่ย ัง่ยนืใน
ท้องถ ิน่ และเพ ิม่การเขา้ถงึสนิเช ือ่ส  าหรบัเกษตรกรใน
การต่ออายเุคร ือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

สทิธิในทรพัยส์นิ ระยะเวลาเฉลีย่ของสญัญาการถอืครองที่ดินกบัเกษตรกร 
ผูเ้ชา่ 

สญัญาการครอบครองที่ยาวนานข ึน้ (5 ปีข ึน้ไป) 
ชว่ยเพ ิม่แนวทางการอนุรกัษ์ดินในระยะยาว สง่ผล
ให้คุณภาพของดินดีข ึน้ 

จ  านวนรอ้ยละของสิง่มีชวีิตที่มีคุณค่าทางพนัธุกรรมใน
ท้องถ ิน่ที่ใชโ้ดยธุรกจิ 

การเพ ิม่ข ึน้ของการประท้วงของชมุชนท้องถ ิน่เมื่อใช ้
ส ิง่มีชวีิตที่มีคุณค่าทางพนัธุกรรมมากเกนิไปสง่ผลให้
ทรพัยากรไม่เพยีงพอส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ 

การยอมรบัและความไว้วางใจ
จากสงัคม 

จ  านวนขอ้ขดัแยง้ที่บันทึกไว้เองภายในจากการที่ไดร้บั
ขอ้มูลที่ผดิ 

การขาดความโปรง่ใสน าไปสูค่วามลม้เหลวในการติดตอ่
กบัทุกฝ่ายที่เก ีย่วขอ้งและสง่ผลให้เกดิปัญหาเลก็น้อยที่
จะทวีความรุนแรงข ึน้เป็นความขดัแยง้ขนาดใหญ ่

จ  านวนและความหลากหลายของผูแ้ทนในการประชมุของ
ผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี  

ลดความขดัแยง้และการประท้วงต่อกจิกรรมต่างๆ ทาง
ธุรกจิและเพ ิม่ความไว้วางใจในหมู่ผ ูม้ีสว่นได้สว่นเสยี 
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ทุน ประเภทของการพึ่งพา ตวัอย่างของตวัชี้วดัเชงิปริมาณ ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับทุน 

กฎหมายและระเบียบ ดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ (CPI) เผยแพรเ่ป็นประจ  าทุก
ปีโดยองค์กร NGO เพ ือ่ความโปรง่ใสนานาชาต ิ 

บรษัิทน าเขา้สนิค้าเกษตรจ  าหน่ายสนิคา้ใหห้น่วยงาน
ราชการในราคาที่สงูข ึน้เพ ือ่ให้ขา้ราชการได้รบัสว่นแบ่ง
ก  าไร 

ทุนทีถ่กูผลติข้ึน การเขา้ถงึโครงสรา้งพ ืน้ฐาน
และเทคโนโลย ี

จ  านวนธุรกจิที่ใชเ้ทคโนโลยทีี่คลา้ยคลงึกนั ธุรกจิสรา้งสรรค์นวัตกรรมให้สอดคลอ้งกบัวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ ือ่ให้สามารถปรบัขนาดนวตักรรมทาง
เทคโนโลยแีละระเบียบวิธีในชมุชนโดยรอบได้อยา่ง
งา่ยดาย 

บริการของสิงท ีไ่ม่มชีีวติ 
ประโยชน์ที่เกดิข ึน้จากกระบวนการทางธรณีวิทยา
พ ืน้ฐาน (เชน่ การจดัหาแรธ่าตุ โลหะ น ้ามนัและกา๊ซ 
ความรอ้นใต้พภิพ ลม กระแสน ้า และฤดูกาล
ประจ  าปี) 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรพัยากรธรรมชาติประกอบไปด้วยวัตถตุ่างๆ 
ที่เกดิข ึน้ในธรรมชาติซ ึง่สามารถน ามาใชเ้พ ือ่
การผลติและ/หรอืการบรโิภคได้ 

ทรพัยากรหมุนเวียน: ส ิง่เหลา่นี้อาจถกูน าไปใช ้
อยา่งไม่มีก  าหนด หากอตัราการแสวงหา
ประโยชน์ไม่เกนิอตัราการทดแทน ท าให้คลงั
สามารถสรา้งใหม่ได้ (หากไม่มีการรบกวนที่
ส  าคัญอ ืน่ๆ) การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากร
หมุนเวียนนั้นท าให้ทรพัยากรหมดไปเรว็กว่าการที่
ทรพัยากรเหลา่นี้จะฟ้ืนฟูตัวเองได้และอาจ
กลายเป็นสิง่ที่ไม่สามารถทดแทนได้ เชน่ เมื่อมี
การเกบ็เก ีย่วมากเกนิไปท าให้เกดิการสญูพนัธุ์
ของสายพนัธุ์ต่างๆ (UN 1997) 

ทรพัยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้: 
สิง่เหลา่นี้จะไม่เกดิข ึน้ใหม่หลงัจากการแสวงประโยชน์
ภายในระยะเวลาที่ทรพัยากรยงัมีประโยชน์อย ู ่
ทรพัยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้แบง่ออกเป็น
ประเภทที่ใชซ้  า้ได้ (เชน่ โลหะเป็นสว่นใหญ)่ และที่ใช ้
ซ  า้ไม่ได้ (เชน่ ถา่นหินความรอ้น)

6.2.3 ประเมินแนวโน้มที่มีผลต่อสถานภาพของทุน 

เมื่อไดร้ะบุปัจจัยภายนอกที่อาจสง่ผลตอ่สถานะของทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคมแลว้ คณุควรก าหนดแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับปัจจัย

เหลา่นี้ 

การท าความเข้าใจแนวโน้มของปัจจัยภายนอกมีความส า คญัอยา่งย ิง่เมื่ อการเปลีย่น แปลงในทุนนั้นไม่เป็น แบบเชิ งเสน้ ตรง เชิง
สะสม หรือใกลถึ้งเกณฑ์วิกฤต ซึ่งผลของตวัขับเคล ือ่นผลกระทบอาจเดน่ขึ้น (หรืออย ูใ่นระดบักลางๆ) ไดโ้ดยปัจจัยภายนอก ดงันั้น 

ข้อมูลนี้อาจจ าเป็นส  าหรับการประเมิน (ดขูั้นที่ 07) 

ทั้งนี้ ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งแยกแยะ การเปลีย่น แปลงทางธ รรมชาตจิา กกา รเปลี่ยนแปลงสิ่งแว ดล้อมที่เกิดจา กมนุษย ์ เพราะความ

แตกตา่งอาจมีประโยชน์เนื่องจากอาจสง่ผลตอ่การเลอืกวิธีการประเมินรวมถึงการด าเนินการตามการประเมินของคณุ 

ส าหรับการเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาตทิี่เกิดจา กกระบวนการทา งธรรมชาต ิ วิธีการที่ใช้จะเน้นที่รูปแบบและกระบวนกา รทา ง

นิเวศวิทยา ในขณะที่การเปลีย่นแปลงที่เกิดจากมนุษย ์ จะใช้ว ิธีการพิจารณาการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากการปลอ่ยมลพิษ การใช้ทรัพยากร  
และการผลติของเสยี (เช่น ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ) ส  าหรับการเปลีย่นแปลงทุนมนุษยแ์ละทุนทางสงัคมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากแรงก ดดันที่

เกิดจากมนุษย ์วิธีการตา่งๆ มักจะเน้นไปที่ข้อมูลประชากร เงินเดอืน สภาพสขุภาพ ฯลฯ  

ในบางกรณี อาจจ าเป็นตอ้งหาปริมาณของสถานะและแนวโน้มของทุนผา่นการวัดโดยตรง สว่นในกรณีอ่ืนๆ สามารถท าไดผ้า่นการประเมิน 

เช่น การวิเคราะห์ระดบัของสถานที่ของระบบนิเวศและ /หรือบริการของส ิง่ที่ ไม่มีชีว ิต โดยอาจตอ้งการให้คณุจ าลองสภาพปัจจุบันเพื่ อท า
ความเข้าใจแรงกดดนัที่มีอย ูก่่อนในระบบ จากนั้นจึงน าผลกระทบเพิ่มเตมิของธุรกิจของคณุมาใช้กับแบบจ าลอง เพื่อก าหนดสว่นของกา ร

เปลีย่นแปลงในระบบที่สามารถน ามาประกอบกับกิจกรรมทางธุรกิจของคณุได ้

ส าหรับกรณีอ่ืนๆ การพิจารณาสถานะและแนวโน้มของทุนในแง่ของคณุภาพอาจเพียงพอ เพื่อตรวจสอบข้อสนันิษฐานที่บอกเป็นนัยโด ย

การเลอืกวิธีการประเมินของคณุ เช่น แบบจ าลองมลพิษทางอากาศบางตวั  สนันิษฐานว่าระดบัมลพิษในบรรยากาศนั้นอย ูเ่หนือกว่าเกณฑ์ที่

ผลกระทบตอ่สขุภาพเ กิดขึ้น อย ู่แลว้ และจะใช้ความสมัพันธ์เชิงเสน้ ตรงเพื่ อประเมิน ผลกระทบของมลพิษเพิ่มเ ตมิ จากตวัอยา่งนี้ คณุ
ตอ้งการเพียงแคย่นืยนัความเชื่อของคณุว่าข้อสนันิษฐานนั้นสมเหตสุมผลมากกว่าที่จะพยายามหาระดบัของแรงกดดนัจากภายนอก ดงันั้น 

การพิจารณาแนวโน้มทั้งทางธรรมชาตแิละ โดยมนุษยท์ี่เก่ียวข้องกับทุนจึ งเป็นส ิง่ส  า คญัส  าหรับการประเมิน สถานการณ์ รวมถึง "กา ร
ด าเนินการตามปกต"ิ และทางเลอืกอ่ืนๆ ที่ก าลงัพิจารณาอย ู ่
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6.2.4 เลือกวิธีการวัดความเปล่ียนแปลง 

เลอืกวิธีการที่เหมาะสมที่สดุส  าหรับการวัดหรือประเมิน การเปลีย่นแปลงที่เ ก่ียว ข้องกับทุน ส  าหรับผลกระทบและเ สน้ทางการพึ่ งพาที่
แตกตา่งกัน นอกจากนี้ หากมีความเก่ียวข้องกันคณุอาจจ าเป็นตอ้งก าหนดความน่าจะเป็นของปัจจัยภายนอกที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง

ตา่งๆ ในทุน โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เมื่อประเมินการพึ่งพา  

การวัดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีคา่ใช้จ่า ยสงู และการวัดผลกระทบในแง่เทคนิ คเป็นเ รื่องยา กเนื่องจา ก (ท่ามกลางปัจจัยอ่ืน ๆ )  

ระยะเวลาที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น อิทธิพลที่อย ูน่อกเหนือกิจกรรมตา่งๆ ทางธุรกิจที่สง่ผลตอ่การวัด และความตอ้งการข้อมูลที่อย ู่น อก
ขอบเขตของการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจตา่งๆ มักจะมุ่งเน้นไปที่การวัดผลในระยะก่อนหน้าตามเสน้ทางของผลกระทบในฐานะมาตรวัดแทน

ส าหรับผลกระทบและใช้เทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลเพื่อท า ความเข้าใจว่าผลกระทบระยะยาวจะเป็นอยา่งไร  (WBCSD 2013) 
ดงันั้น ธุรกิจตา่งๆ จะตอ้งระมัดระวังในการใช้มาตรวัดแทนของตวัชี้ว ัดเนื่องจากมาตรวัดแทนตา่งๆ ไม่สามารถรับประกันไดว้่าธุรกิจจะ

สง่ผลกระทบตามที่คาดไว้ 

ก. วิธปีระเมินการเปลี่ยนแปลงทนุ

มีหลายวิธีในการวัดและประเมินการเปลีย่นแปลงทุน ซึ่งวิธีการวัดการเปลีย่นแปลงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงันี้คอื

ก) การวัดโดยตรง 

ข) สร้างแบบจ าลองที่ไดม้าตรฐาน ซึ่งใช้ไดไ้ม่ว่ากับบริบทใดก็ตาม ดงันั้นจึงมีรายละเอียดน้อยและมีความละเอียดต า่

ค) วิธีการสร้างแบบจ าลองตามค าส ัง่ ซึ่งพัฒนาขึ้นส  าหรับบริบทเฉพาะ จึงมีรายละเอียดและมีความละเอียดสงูมากขึ้น 

ทางเลอืกที่เหมาะสมจะขึ้นอย ูกั่บระดบัของรา ยละเอียดที่ จ าเป็น ความสามารถในการปฏิบัตภิายในเวลาและทรัพยากรที่มีอย ู ่ และ/หรือ
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่อย ูร่ะหว่างการพิจารณา ตารางที่ 6.3 ให้ภาพรวมของวิธีการสร้างแบบจ าลองมาตรฐานที่คณุสามารถใช้ ได ้ ซึ่งส ิง่
เหลา่นี้มีอย ูอ่ยา่งกว้างขวางและอิงตามแนวทางที่มั่นคง เช่น การประเมินผลกระทบของวัฏจักรชีว ิต (LCIA) (กลอ่งข้อมูล 6.2) และสามารถให้

คา่ประมาณในเบื้องตน้แก่คณุได ้ และช่วยให้คณุเข้าใจข้อจ ากัดและความสะดวกในการใช้ว ิธีการวัดโดยตรงหรือวิธีการสร้างแบบจ าลองตาม
ค าส ัง่  

นอกจากนี้ การสร้างแบบจ าลองตามค าส ัง่ที่เฉพาะสามารถน ามาใช้ไดเ้ป็นรายกรณี เพื่อเสริมวิธีการสร้างแบบจ าลองที่ไดม้าตรฐาน  

เช่น เมื่อวัดการเปลีย่นแปลงของความพอเพียงของน ้า แบบจ าลองทางอุทกวิทยาสามารถน าเสนอมุมมองที่ง่ายขึ้นของระบบที่ปรับให้
เข้ากับสถานที่ ซึ่งอาจมีการน าแบบจ าลองที่คาดการณ์ไดม้าใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยแสดงความอุดมสมบูรณ์ของแม ลง

ผสมเกสรเพื่อตอบสนองตอ่สภาวะเฉพาะสถานที่ ในกรณีที่มีข้อมูลจ ากัด สามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลองการตอบสนองต่อ
ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบบางอยา่งได ้ เช่น แบบจ าลองกระบวนการดไีนตริฟเ คชัน-การสลายตวัที่ สามารถบ่งชี้ ถึงการจัดเก็บและกา ร

กระจายอินทรียค์าร์บอนในดนิบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจ ากัด ส  าหรับการเปลีย่นแปลงของประชากรก็มีความท้าทายมากขึ้น ใ น
การสร้างแบบจ าลองและอาศยัชุดข้อมูลตามยาวที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น มีความเป็นไปไดท้ี่จะคาดการณ์อัตราของโรคอ้ว น ใน

อนาคตโดยใช้แบบจ าลองตารางชีวิตแบบหลายสถานะ ซึ่งสรุปความน่าจะเป็นของการยา้ยจากดัชนีมวลกาย (BMI) หนึ่งไปยงั อีก
ดชันีหนึ่งเมื่อเวลาผา่นไป โดยอิงจากข้อมูลในอดตี 
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ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงในทุน ตวัอย่างการวดัโดยตรง ตวัอย่างวธิีการสร้างแบบจ าลอง
มาตรฐาน 

ตารางที ่6.3 
ตวัอยา่งวิธีการสร้างแบบจ าลองมาตรฐานส าหรับการวัดการเปลีย่นแปลงของทุน 

ธรรมชำติ 
การใชน้ ้า การเปลีย่นแปลงของน ้าที่มี การวัดการเปลีย่นแปลงระดับน ้า

โดยตรง 
แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การใชร้ะบบนิเวศทางบก การเปลีย่นแปลงในการสญูเสยีสาย
พนัธุ์ต่างๆ ที่อาจเกดิข ึน้ได้ 

วัดการเปลีย่นแปลงความ
สมบูรณ์และความสม ่าเสมอ
ของสายพนัธุ์ต่างๆ ระหว่างการ
ใชป้ระโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกนั 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิเฉลีย่ทั่ว
โลก 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์บนบก
และในทะเล 

วัดกรณีของสภาพอากาศที่
รุนแรงเมื่อเวลาผา่นไป 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศที่
รุนแรง 

การใชย้าฆา่แมลงและยา
ก าจดัวัชพชื

การเปลีย่นแปลงในการบรโิภคสารเคมี
ของมนุษย ์ 

การตรวจเลอืดส าหรบักลุม่
ประชากร 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์ต่างๆ  
(เชน่ แมลงผสมเกสร)  

การส ารวจประชากรของแมลง
ผสมเกสร 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การใชปุ้๋ ย การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์
ต่างๆ ในระบบนิเวศของน ้าเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของระดับ
สารอาหาร (จากความเขม้ขน้ของ
ฟอสฟอรสั) ในน ้า (eutrophication) 

วัดความเขม้ขน้ของออกซเิจน
ในแหลง่น ้าโดยรอบ 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์ต่างๆ  
ทางทะเลเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนในน ้า
ชายฝ่ัง 

วัดความเขม้ขน้ของออกซเิจน
ในแหลง่น ้าโดยรอบ 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

การใชด้ิน  การเปลีย่นแปลงของคารบ์อนอนิทรยี ์
ในดิน 

วัดปรมิาณคารบ์อนของ
ตัวอยา่งดินให้องปฏิบัติการ 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

ขยะมูลฝอย การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์ต่างๆ 
ที่ได้รบัผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อ
สิง่แวดลอ้มทางทะเล 

ใชข้อ้มูลที่ตีพมิพเ์ก ีย่วกบัวาฬ
เกยตื้นเพ ือ่หาสดัสว่นการตาย
ที่เกดิจากการกนิขยะพลาสติก 

ส าหรับผลกระทบทางกายภาพ:  
แบบจ  าลองนั้นยงัไม่มีจรงิ แต่การศึกษา
บางช ิน้สามารถให้การประมาณการทั่ว
โลก (เชน่ ส  านักเลขาธิการอนุสญัญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 
2012) ได้เผยแพรจ่  านวนสายพนัธุ์ต่างๆ  
ที่มีบันทึกการเขา้ไปติดอยูใ่นขยะ
พลาสติกและการกนิขยะเหลา่นี้เขา้ไป
ถงึรอ้ยละ 45 และรอ้ยละ 26 ส  าหรบั
สตัว์เล ีย้งลกูด้วยนมในทะเล รอ้ยละ 
0.39 และรอ้ยละ 0.24 ส าหรบัปลารอ้ย
ละ 21 และส าหรบันกทะเลรอ้ยละ 28) 

ส าหรับผลกระทบทางสารเคม:ี
แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 
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การเปลีย่นแปลงทุนอนัเนื่องมาจาก
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การใชท้ี่ดนิ 
การอปุโภคบรโิภคน ้า และการปลอ่ย
มลพษิทางอากาศ ทางบกและทางน ้า
ที่เก ีย่วขอ้งกบัการก าจดัของเสยี (ตาม
ประเภทของของเสยี) ผา่นการฝังกลบ 
การเผา หรอืการรไีซเคิล 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการก าหนด
ลกัษณะ (ส าหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เติมดู
ที่กลอ่งขอ้มูล 6.2) 

สภาพปศุสตัว์ การเปลีย่นแปลงความถีข่องการติด
เช ือ้ในโคกระบือ 

การนับหัวโคกระบือที่ได้รบั
ผลกระทบจากการติดเช ือ้
โดยตรงในหนึ่งปี 

การศึกษาระบาดวิทยาของปศุสตัว์ 

มนุษย ์ ปรมิาณของสารอาหารที่
อย ูใ่นอาหาร 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคไขมัน
อ ิม่ตัว/น ้าตาล/คารโ์บไฮเดรตขดัสใีน
แต่ละวัน 

การศึกษาอาหารกบัประชากร
ตามรุน่ 

รูปแบบการควบคุมอาหาร/โภชนาการ 

การใชส้ารที่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคยาปฏิชวีนะ
ในแต่ละวันของประชาชน 

การศึกษาเปรยีบเทียบการดื้อยา
ปฏิชวีนะในคนกบัอาหารจาก
เนื้อสตัว์และอาหารจากพชื 

รูปแบบการควบคุมอาหาร/โภชนาการ 

แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร 

การเปลีย่นแปลงการได้รบัเช ือ้โรคในแต่
ละวันของคน 

จ  านวนผูท้ี่มีอาการท้องเสยี
และอาเจยีนจากเช ือ้
แบคทีเรยี

รูปแบบการควบคุมอาหาร/โภชนาการ 

เง ือ่นไขด้านสขุภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน 

การเปลีย่นแปลงความเสีย่งของการ
เจบ็ป่วยและการบาดเจบ็จากการ
ท างานเนื่องจากความเหนื่อยลา้และ
ความเครยีด 

จ  านวนคนงานที่ไมส่ามารถ
ท างานได้เนื่องจากการ
เจบ็ป่วยที่เก ีย่วขอ้งกบัการใช ้
ยาฆา่แมลง 

แบบจ  าลอง/การศึกษาด้านสขุภาพและ
ความปลอดภัย 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์
อ ืน่ๆ  

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคแคลอร ีข่อง
ครอบครวัคนงาน 

การส ารวจครวัเรอืน แบบจ  าลองรายได้ (ความยดืหยุน่ของ
ความต้องการอาหารต่อการ
เปลีย่นแปลงของรายได้) 

สภาพความเป็นอยูข่องคนงาน การเปลีย่นแปลงความเสีย่งของการ
เจบ็ป่วยและการบาดเจบ็จากการ
ท างานเนื่องจากความเหนื่อยลา้  

การส ารวจครวัเรอืน เคร ือ่งมือ/การศึกษาแบบจ  าลองด้าน
สขุภาพและความปลอดภัย 

สทิธิแรงงาน รายงานการเปลีย่นแปลงจ  านวน
เหตุการณ์การบังคับใชแ้รงงาน 

นบัโดยตรง ยงัไม่มีแบบจ  าลอง 

สทิธิทางเพศสภาพ การเปลีย่นแปลงแรงจงูใจในการ
ท างานของพนักงานหญิง 

ส ารวจพนักงาน การศึกษาเป็นรายภาค 

ผูแ้ทนของแรงงาน การเปลีย่นแปลงความรูส้กึว่าเป็น
เจา้ของแรงงาน 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนการตัดสนิใจ
โดยค านึงถงึความคิดเห็นของพนักงาน 

จ  านวนการตัดสนิใจที่ได้รวม
การปรกึษารว่มกบัพนักงาน  

ผลติภาพที่เพ ิม่ข ึน้เนื่องจากพนักงานมี
ความพงึพอใจ 

สงัคม ความมั่นคงด้านอาหาร การเปลีย่นแปลงในการบรโิภคแคลอร ี่
ของแต่ละบุคคล 

การส ารวจครวัเรอืน แบบจ  าลองรายได้ (ความยดืหยุน่ของ
อปุสงค์ต่อราคาสนิค้าพ ืน้ฐาน) 

การสญูเสยีอาหารและขยะ
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงระดับความมั่นคงดา้น
อาหารของโลก 

 แบบจ  าลองระบบการประเมินอาหาร
แบบบูรณาการ 

การบูรณาการแรงงานเขา้สู่
ชมุชน 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่รูส้กึว่าถกูกดีกนั  

แบบส ารวจ การศึกษาเป็นรายภาค 

การแบ่งปันผลประโยชน์กบั
ชมุชนของชนเผา่พ ืน้เมือง 

การเปลีย่นแปลงเงนิชว่ยเหลอื
ประจ  าปีของธุรกจิเขา้กองทุนชมุชน
ต่อปี 

รายงานประจ  าปีของบรษัิท ยงัไม่มีแบบจ  าลอง 

ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงในทุน ตวัอย่างการวดัโดยตรง ตวัอย่างวธิีการสร้างแบบจ าลอง
มาตรฐาน 

ทุน 
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วิธีการประเมินผลกระทบของวัฏจักรชีว ิต (LCIA) ช่วยให้สามารถวัดการเปล ีย่นแปลงในคลงัของทุนทางธรรมชาตทิี่เกิดจากตวั
ขับเคล ือ่นผลกระทบที่แตกตา่งกัน ตารางดา้นลา่งแสดงค าอธิบายถึงประเภทของปัจจัยการก าหนดลกัษณะวัฏจักรชีว ิต นอกจากนี้ยงัมี

ตวัอยา่งแหลง่ที่มาของฐานข้อมูลและแบบจ าลองการประเมินผลกระทบวัฏจักรชีว ิตที่คณุสามารถใช้เพื่อวัดการเปลีย่นแปลงของทุน
ทางธรรมชาตซิึ่งเป็นผลมาจากตวัขับเคลือ่นผลกระทบที่แตกตา่งกันตอ่ทุนทางธรรมชาต ิ
ตารางที ่B1 
ประเภทของปัจจัยการก าหนดลกัษณะวัฏจักรชีวิตและตวัอยา่งแหลง่ของข้อมูล 

กล่องข้อมูล  6.2 การประเมินผลกระทบวัฏจกัรชีวิตเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในทนุทา งธรรมชาติ 

ตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บ
ของทุนทางธรรมชาต ิ

ประเภทและขอบเขตของปัจจยัการก าหนด
ลักษณะวฏัจักรชีวติเพื่อวดัการเปลี่ยนแปลง
ทุนทางธรรมชาต ิ

ตวัอย่างของแหล่งขอ้มลูปัจจยัการก าหนด
ลักษณะวฏัจักรชีวติ

กำรใช้น ้ำ การเปลีย่นแปลงความพอเพยีง
ของน ้า 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะการขาดแคลนน ้าอธิบาย

ถงึการเปลีย่นแปลงที่เก ีย่วขอ้งกบัปรมิาณน ้า

คงเหลอืซ ึง่เป็นผลมาจากการใชน้ ้าในพ ืน้ที่นั้น 

(ลกูบาศกเ์มตรเฉลีย่ที่ใชใ้นโลก หรอื m3 world 

eq./m3) ปัจจยัเหลา่นี้มีตั้งแต่ 0.1 ถงึ 100 

Life Cycle Initiative (2016) เผยแพรโ่ดย: (i) ลุม่

น ้าหรอืประเทศ และ (ii) เดือนหรอืปี ที่เผยแพร ่

ส  าหรบักจิกรรมทางการเกษตรและนอกภาค

การเกษตร 

กำรใช้ระบบ
นิเวศวิทยำทำง
บก 

การเปลีย่นแปลงของการสญูเสยี

สายพนัธุ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพ 

ปัจจยัการจ  าแนกลกัษณะทั่วโลกและระดับ

ภูมิภาคอธิบายถงึการเปลีย่นแปลงในการสญูเสยี

สายพนัธุ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพซ ึง่เป็นผลมาจากการ

ใชท้ี่ด ินท ากนิและการเปลีย่นแปลงการใชท้ี่ด ิน 

(สดัสว่นการสญูหาย (PDF)/ตร.ม) 

Life Cycle Initiative (2016) เผยแพรเ่พ ือ่: (i) ทั่วโลก

และ (ii) การสญูเสยีสายพนัธุ์ที่มีศักยภาพในระดับ

ภูมิภาค ที่เผยแพรเ่พ ือ่ใชแ้ละเปลีย่นแปลงที่ดิน โดย

ภูมิภาคนิเวศวิทยาหรอืตามประเทศ 

กำรปลอ่ยก๊ำซเรือน
กระจก  การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิเฉลีย่

ทั่วโลก 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะเฉพาะทั่วโลกอธิบาย

ถงึการเปลีย่นแปลงที่เป็นไปได้ของอณุหภูมิโลก

ในระยะสัน้ (20 ปี) และระยะยาว (100 ปี) ที่เกดิ

จากการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

Life Cycle Initiative (2016) ทีเ่ผยแพรส่  าหรบั

กา๊ซเรอืนกระจกทั้งหมด  

กำรใช้ยำฆ่ำแมลงและ
ยำปรำบวัชพืช 

การเปลีย่นแปลงในการบรโิภค

สารเคมีของมนุษย ์

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสาย

พนัธุ์ต่างๆ (เชน่ แมลงผสม

เกสร) 

ปัจจยัก  าหนดลกัษณะเฉพาะทั่วโลกอธิบายถงึการ

เปลีย่นแปลงใน: (i) การบรโิภคของมนุษยแ์ละ (ii) 

การสญูเสยีสายพนัธุ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพซ ึง่เป็นผล

มาจากการปลอ่ยสารเคมี 

แบบจ  าลอง USEtox ที่พฒันาโดย Life Cycle 

Initiative ได้ใหต้ัวอยา่งของปัจจยัเหลา่นี้ 

กำรใช้ปุ๋ ย การเปลีย่นแปลงจ  านวนสาย

พนัธุ์ต่างๆ ในระบบนิเวศทาง

น ้าเนื่องจากการเปลีย่นแปลง

ของระดับสารอาหาร (จาก

ความเขม้ขน้ของฟอสฟอรสั) 

ในน ้า (ปรากฏการณ์ยโูทร

ฟิเคช ัน่) 

ประเภทของปัจจยัทั้งสองที่ต้องการ คือ 

ปัจจยัทางปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคช ัน่ของน ้าจดืที่

มีศักยภาพที่อธิบายปรมิาณของฟอสฟอรสัที่มี

ความเป็นไปได้ทีจ่ะไปถงึแหลง่น ้าจดื 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะเฉพาะทั่วโลกและ/หรอื

ประเทศซ ึง่อธิบายการเปลีย่นแปลงในการสญูเสยี

สายพนัธ์ต่างๆ ที่อาจเกดิข ึน้จากการปลอ่ย

ฟอสฟอรสั 

ภายในสิน้ปี 2020 ตัวช ีว้ัดระดบัโลกส าหรบั

หมวดหมู่ผลกระทบนี้จะได้รบัการเผยแพรโ่ดย Life 

Cycle Initiative 

ในขณะเดียวกนั แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ

ของวัฏจกัรชวีิตต่างๆ ได้เผยแพรใ่นระดับประเทศ

ส าหรบักจิกรรมการเกษตร (เชน่ IMPACT World+ 

(Bulle et al. 2019), LC-Impact (Verones et al. 

2016) และ ReCiPe 2016 (Huijbregts et al. 

2016)) 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์

ต่างๆ ทางทะเลเนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ของ

ไนโตรเจนของน ้าชายฝ่ัง 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะเฉพาะอธิบายถงึการ

เปลีย่นแปลงในการสญูเสยีสายพนัธุ์ต่างๆ ที่มี

ศักยภาพจากการปลอ่ยไนโตรเจน 
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ตวัขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บ
ของทุนทางธรรมชาต ิ

ประเภทและขอบเขตของปัจจยัการก าหนด
ลักษณะวฏัจักรชีวติเพื่อวดัการเปลี่ยนแปลง
ทุนทางธรรมชาต ิ

ตวัอย่างของแหล่งขอ้มลูปัจจยัการก าหนด
ลักษณะวฏัจักรชีวติ

กำรใช้ดิน การเปลีย่นแปลงของคารบ์อนอนิทรยี ์

ในดิน 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะอธิบายการขาดดุล

ของคารบ์อนอนิทรยีใ์นดินที่เกดิจากการ

ประกอบอาชพีและการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช ้

ที่ด ินที่แตกต่างกนั 

ภายในสิน้ปี 2020 ตัวช ีว้ัดระดบัโลกส าหรบัหมวดหมู่

ผลกระทบนี้จะไดรบัการเผยแพรโ่ดย Life Cycle 

Initiative 

ในขณะเดียวกนั Legaz et al. (2017) ไดใ้ห้

ค าอธิบายที่ครอบคลมุเก ีย่วกบัวิธีการและ

แบบจ  าลองต่างๆ ไว้ 

ขยะมูลฝอย การเปลีย่นแปลงของจ  านวน

สายพนัธุ์ต่างๆ ที่ได้รบั

ผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อ

สิง่แวดลอ้มทางทะเล 

ส าหรบัผลกระทบด้านสารเคมี คือ 

ปัจจยัการการก าหนดลกัษณะอธิบายความเป็น

พษิทางทะเลที่เกดิจากสารอนัตรายในพลาสติกที่

ปลอ่ยออกมา 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบของวัฏจกัรชวีิต

บางตัวอยา่ง เชน่ Recipe และ EUSES-LCA 

การเปลีย่นแปลงทุนอนั

เนื่องมาจากการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจก การใชท้ี่ด ิน การ

บรโิภคน ้า และการปลอ่ย

มลพษิทางอากาศ ทางบก 

และทางน ้าที่เก ีย่วขอ้งกบัการ

ก าจดัของเสยี (ตามประเภท

ของของเสยี) ผา่นการฝังกลบ 

การเผา หรอืการรไีซเคิล 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะกอ่นหน้านี้สว่นใหญ่

อธิบายถงึการเปลีย่นแปลงทุนทางธรรมชาติจาก

มลพษิที่เกดิจากการจดัการของเสยี นอกจากนี้ 

ปัจจยัด้านลกัษณะเฉพาะส าหรบัมลพษิทาง

อากาศอ ืน่ๆ (เชน่ ฝ ุ่นละอองขนาดเลก็) อธิบาย

ถงึการที่ประชากรได้รบัมลพษิจากการปลอ่ย

มลพษิ 

Life Cycle Initiative (2016) ทีเ่ผยแพรส่  าหรบั

เร ือ่งฝ ุ่นละอองขนาดเลก็ 

กลอ่งข้อมูล 6.3 แสดงกระบวนการโดยรวมส าหรับตวัอยา่งของแม่น ้า ในขณะเดยีวกัน กลอ่งข้อมูล 6.4 จะเน้นบางประเดน็ที่เก่ียวข้องกับ

ตวัเลอืกตา่งๆ ส  าหรับจุดความสนใจขององค์กรและขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่ที่อา จใช้ได้กับขอบข่ายและขอบเขตที่เล ือกส  าหรับกา ร
ประเมินของคณุ
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กล่องข้อมูล 6.3. ตัวอย่างธรุกิจทีร่ะบคุวามเสี่ยงด้านทนุธรรมชาติท ีเ่กี่ยวข้องกับการใช้น ้าจดืจากแม่น ้าและการ
ประเมินสิ่งเหล่าน้ีผ่านองค์ประกอบของผลกระทบต่อธรุกิจและผลกระทบต่อสังคม 

ธุรกิจใช้น ้าจืดจากแม่น ้า (ก) ท าให้ปริมาณน ้าที่มีลดลง เสน้ทางผลกระทบระบุการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในทุนทางธรรมชาตทิี่เก่ียวข้องกับ
การไหลของน ้าในกระแสน ้าและการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องในระบบนิเวศน ้าจืดของแม่น า้และพื้นที่ริมฝ่ังแม่น า้ (ข) และคาดว่าการมีน ้าใชจ้ะ

ลดลงในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศและความต้องการที่เ พิ่มขึ้น (ค) ดงันั้น ธุรกิจจึงมีความ
ตอ้งการที่จะท าความเข้าใจทั้งเรื่องของการเปลีย่นแปลงในปัจจุบันและการเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยอิงจากการคาดการณ์การ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค (ง) 

ตวัเลขนี้แสดงถึงตวัขับเ คล ื่อนผลกระทบที่ระบุในขั้นที่ 05 และการเปลีย่นแปลงที่เก่ียว ข้องกับทุนทางธรรมชาตซิึ่ งเก่ียวข้องกับ ตัว

ขับเคล ือ่นผลกระทบของธุรกิจและปัจจัยภายนอกที่ส ่งผลตอ่สถานะและแนวโน้มตา่งๆ  ส  าหรับการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องแตล่ะครั้ ง  

จะมีการระบุวิธีการเพื่อประเมินการเปลีย่นแปลงในทุนทางธรรมชาตแิละระบุแหลง่ที่มาของผลกระทบตอ่ตวัขับเคล ือ่นผลกระทบ 

ก) ตัวขับเคลื่อน
ผลกระทบทีว่ัดได้ใน
ขั้นที ่05 

ข) ระบกุารเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้อง 

ค) ระบสุถานะและ
แนวโน้มต่างๆ 

ง) เลือกวิธกีารเพื่อ       
ประมาณการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ 

 

ปริมาณการใช้น ้าจืดใน
หน่วยลบ.ม. 

แหล่งท ีม่าของสิ่งท ีเ่ป็น
นามธรรมระบวุา่เป็นจุดใน
แมน่ ้า 

ได้รับการยืนยันวา่การ
สกัดจะคงท ีต่ลอดท ัง้ปี 

การเปลี่ยนแปลงโดยตรงของ
การไหลของน ้าและระดับน ้า 

การขาดแคลนน ้าทางกายภาพ
ท ีเ่พิ่มขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงทางอ้อมในการ
ท  างานของระบบนิเวศแมน่ ้าและ
ชายฝั่งและความอุดมสมบรูณ์
ของปลา 

ความต้องการท ีเ่พิ่มขึ้นจาก
คู่แข่ง 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ส่งผลใหป้ริมาณน ้าฝนลดลง 

ผลกระทบท ีไ่มเ่ป็นเส้นตรงเม ือ่
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศด าเนินไปท  าให ้
ระบบนิเวศมคีวามไวต่อสิ่งท ี่
เป็นนามธรรมมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
ของกระแสน ้าท ีข่าดแคลนท ีว่ดั
ได้ เช่น ความอุดมสมบรูณ์
ของปลาโดย ประมาณจาก
ข้อมลูการจับปลา 

   
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยประมาณท ีใ่ช้แบบจ าลอง   
สภาพภมูอิากาศและระบบ 
นิเวศ 

รูปภาพที ่ 6.1 
ตวัอยา่งวิธีการระบุการเปลีย่นแปลงทุนทางธรรมชาตทิี่เก่ียวข้องกับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและปัจจัยภายนอก 
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เช่น การใช้น ้าจดืผิวดิน 
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ข. วิธกีารประเมินความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับแตล่ะปัจจัยภายในและภายนอกที่คณุระบุอาจน า ไปสู่การเปลีย่นแปลงที่ส  า คญัตอ่ทุนที่ธุร กิจของคณุมีผลกระทบหรือกา รพึ่ง พา ที่

ส  าคญั คณุจะตอ้งประเมินความเป็นไปไดท้ี่ปัจจัยนั้นจะเ กิดขึ้น นอกจากนี้ คณุควรพิจารณาถึงขอบเขตหรือขนาดของการเปลีย่นแปล งที่
เป็นไปไดไ้ม่ว่าในช่วงเวลาใดและมาตราสว่นทางภูมิศาสตร์ใด ซึ่งเป็นส ิง่ส  าคญัอยา่งย ิง่ส  าหรับการประเมินการพึ่งพา  

แนวทางที่ดคีอืการพัฒนาคา่ประมาณการเปลีย่นแปลงที่ถ่วงน ้าหนักความน่าจะเป็น (โปรดดดูา้นลา่งเพื่อใช้อ้างอิงในการค านวณ) แนวทางที่

อิงตามความเส ีย่งดงักลา่วมีความเก่ียวข้องอยา่งย ิ่งกับการพึ่งพา เนื่องจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบภายนอกจ านวนมากไม่ไดอ้ย ูภ่า ยใต้กา ร
ควบคมุโดยตรงของคุณและท าให้ ไม่ทราบความแม่น ย  าหรือความไม่แน่น อน ดงันั้นมูลคา่ของผลประโยชน์คอื “มูลคา่ที่เส ีย่ง” หรือในทาง

กลบักัน ก็คอืโอกาสที่ถ่วงน ้าหนักความเส ีย่งของการเพิ่มขึ้นของรายได ้

ส าหรับการเปลีย่นแปลงที่สงัเกตไดโ้ดยตรงในแบบทันที ความน่าจะเป็นที่เก่ียวข้องคอืร้อยละ 100 และส าหรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต

หรือที่ยงัไม่ไดร้ับการสงัเกต สามารถใช้วิธีการตา่งๆ เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงไดซ้ึ่งรวมถึง 

• การวิเคราะหต์ามความน่าจะเป็น: การประมาณคา่ความน่าจะเป็นเชิงปริมาณสามารถหาไดโ้ดยการทดสอบนัยส  า คญัทา ง
สถิตขิองความสมัพันธ์ เช่น สามารถใช้การถดถอยตวัแปรพหุนามเพื่อระบุปัจจัย ส  าคัญที่ท าให้เกิดแนวโน้มที่สงัเ กตได ้ หรือการ

วิเคราะห์แบบมอนตคิาร์โลสามารถใช้เ พื่อทดสอบการเปลีย่นแปลงที่เป็นไปไดข้องจุดข้อมูลหลายจุด ข้อสนันิษฐาน และการ
ตดัสนิ เพื่อระบุผลลพัธ์ที่เป็นไปไดม้ากที่สดุ ( แนวโน้มสว่นกลาง)

• การวิเคราะหห์ลายเกณฑ์: เมื่อปัจจัยหลายปัจจัยมีสว่นท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง การวิเคราะห์หลายเกณฑ์สามารถใช้เพื่อสร้ า ง
การถ่วงน ้าหนักโดยทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยที่แตกตา่งตอ่แนวโน้มโดยรวมของการเปลีย่นแปลงในทุน ส ิง่นี้คลา้ยกับการวิเคราะห์ตวั

แปรพหุนาม แตโ่ดยทั่วไปแลว้จะใช้วิจารณญาณและความคดิเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญ แทนที่จะใช้สถิตเิพื่อสร้างการถ่วงน ้าหนัก 

• ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญและ/หรือการประเมินผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย : ในบางกรณีจะไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณและ

ตอ้งใช้ว ิจารณญาณในเชิงคณุภาพหรือความเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญ เช่น ความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลงนโยบายที่ สง่ผลตอ่ ส ิท ธิ์

การเข้าถึงทรัพยากรจะขึ้นอย ูกั่บบริบททางการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ความเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ สามารถช่วย
ให้คณุประเมินความเป็นไปไดโ้ดยคร่าว

ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเป็นไปไดข้องการเปลีย่นแปลงจะถกูคณูดว้ยขอบเขตหรือขนาดของการเปลีย่นแปลง ท าให้คณุไดค้า่ประมาณของ
การเปลีย่นแปลงที่ถ่วงน ้าหนักความน่าจะเป็นในทุน กลอ่งข้อมูล 6.5 แสดงตวัอยา่งการประเมินความน่าจะเป็นอีกครั้งที่เก่ียวข้องกับธุร กิจซึ่ ง

ขึ้นอย ูกั่บน ้าจืดจากแม่น ้า 

จุดความสนใจขององคก์รและขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่ที่เลอืกมสีองปัจจัยในการพิจารณาเลอืกวิธีการวัดและการประมาณคา่

โดยทั่วไป การประเมินระดบัของสถานที่ด  าเนินงานจะสนับสนุนวิธีการวัดโดยตรง ในขณะที่ขอบเขตของห่วงโซ่คณุคา่ที่กว้างกว่ามักจะ
บ่งบอกถึงการพึ่งพาแบบการจ าลองหรือวิธีการประมาณคา่ทางอ้อมมากกว่าเนื่องจากการวัดโดยตรงอาจไม่สามารถท าได ้ อยา่งไรก็ตาม  

ส าหรับธุรกิจที่มีการบูรณาการในแนวดิง่ หรือผ ูท้ ี่มีความสมัพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับซัพพลายเออร์และลกูคา้และมีความเข้าใจอยา่งลกึซึ้ งใ น
หว่งโซ่อุปทาน อาจมีความเป็นไปไดท้ี่จะรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิส  าหรับกิจกรรมบางอยา่งตลอดห่วงโซ่คณุคา่  

การผสมผสานวิธีการตา่งๆ อาจเป็นการท าให้ไดใ้ช้ข้อมูลที่ดทีี่สดุส  าหรับแตล่ะสว่นของการประเมิน อยา่งไรก็ตาม การผสมวิธีการตา่งๆ  

ตอ้งใช้การพิจารณาอยา่งรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในสว่นตา่งๆ ของการประเมิน เช่น หากใช้ปัจจัยการประเมินผล
กระทบวัฏจักรชีว ิต (LCIA) เพื่อประมาณการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องกับ กิจกรรมตา่งๆ ที่ไม่สามารถสงัเกตไดใ้นห่วงโซ่อุปทาน และใน

ขณะเดยีวกันก็ใช้วิธีการวัดโดยตรงส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจเอง ก็จ าเป็นที่จะตอ้งตรวจสอบว่าทั้งสองวิธีนั้นเป็นไปตามหลกักา ร
และข้อสนันิษฐานเดยีวกันและเทียบเคยีงไดกั้บระดบัที่สมเหตสุมผล 

กล่องข้อมูล 6.4 จดุความสนใจขององค์กรและขอบเขตหว่งโซ่คุณค่าของคุณมีอิทธพิลต่อการเลือกวิธกีารวัดอย่างไร  
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การประเมินความน่าจะเป็นของคณุจะมีอิทธิพลส าคญั (ตามสดัสว่นโดยตรง) ตอ่ผลสดุท้ายของการประเมินทุน อยา่งไรก็ตาม การประเมิน

ความน่าจะเป็นมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้และอาจเป็นแบบอัตวิสยั โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เมื่อใช้ว ิธีการเชิงคณุภาพเพื่อประเมินความเส ี่ยง  
ดงันั้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลสุดท้าย (ดขูั้นที่ 08) ควรพิจารณาช่วงของคา่ทางเลอืกของความน่าจะเป็นที่จะช่วยให้คุณระบุ

ระดบัเกณฑ์เปรียบเทียบของความน่าจะเป็นที่การประเมินจะน าไปสูก่ารตดัสนิใจที่ตา่งออกไป ซึ่งเป็นการง่ายกว่าที่จะตดัสนิว่าระดบัความ
น่าจะเป็นที่ก าหนดนั้น "สมเหตสุมผล" หรือไม่มากกว่าการระบุความน่าจะเป็นที่แน่นอนก่อนหน้าส  าหรับเ กณฑ์ (threshold) ที่คณุเลอืก 

ดงันั้นการวิเคราะห์เกณฑ์ (threshold) จึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการพิสจูน์ผลของการประเมินและยนืยนัการตดัสนิใจของคณุ  

รูปภาพที ่ 6.2 

ตวัอยา่งวิธีการประมาณความน่าจะเป็นและขอบเขตของการเปลีย่นแปลงทุนทางธรรมชาตทิี่เก่ียวข้องกับการพึ่งพา  

ธุรกิจนั้นขึ้นอย ูกั่บการสกัดน ้าและการใช้น ้าในแมน่ ้า (ก) ซึ่งไดร้ะบุถึงการเปล ีย่นแปลงตามธรรมชาตทิี่อาจเกิดขึ้นในการจัดหาน า้ในแม่น า้และการ

เปล ีย่นแปลงที่เกิดจากมนุษยท์ี่มาจากการแข่งขันทีเ่พ่ิมขึ้นและการเปลีย่นแปลงสทิธิ์ในการเข้าถึงแม่น า้ (ข) เพื่อเป็นการเข้าใจถึงตน้ทุนและ/หรอื
ผลประโยชน์ที่เป็นไปไดข้องการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้ ความน่าจะเป็น (ค) และขอบเขตของการเปลีย่นแปลง (ง) ส าหรับแตล่ะปัจจัย จึงตอ้งมีการ

ค านวณการเปล ีย่นแปลงที่ถ่วงน ้าหนกัความเป็นไปได ้(จ) 

กล่องข้อมูล 6.5 ตัวอย่างของธรุกิจทีป่ระเมินการพึ่งพาทางธรุกิจในการใช้น ้าจดืจากแม่น ้า  
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ข) ระบปัุจจยัภายนอก 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ค) ประมาณการ
ความน่าจะเป็นของ
การเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงของ
มนษุย์: ขึ้นอยู่กับการใช้
การสกัดล่าสุด 
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6.2.5 ด าเนินการหรือวัดผลการมอบหมายหน้าท่ี 

การด าเนินการขั้นสดุท้ายคอื ด าเนินการหรือมอบหมายให้ผ ูใ้ห้บริการภายนอกด าเนินการ วัด หรือประมาณการส าหรับการเปลีย่นแปลงทุน แต่
ละครั้งที่เก่ียวข้องกับตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาแตล่ะรายการโดยใช้วิธีการที่เลอืกไว้ข้างตน้ ผลที่ไดร้ับของขั้นตอนนี้ควรรว ม ถึง

ข้อมูลเก่ียวกับความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงในทุน และหากเป็น ไปได ้ ให้ถ่วงน ้าหนักการประมาณการของกา รแสดงที่มา ซึ่งข้อมูลนี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเพื่อวิเ คราะห์ความ อ่อน ไหว (ดขูั้นที่ 08) และท าความเข้าใจว่าผลการศกึษาอา จแตกตา่ งกัน ไปตาม กา ร
เปลีย่นแปลงของข้อสนันิษฐานที่คณุไดท้ าในขั้นตอนนี้ 

ท ำกำรวัดการเปลีย่นแปลงในทุนโดยอ้างอิงจากสถานการณ์เสน้อ้างอิงที่คณุเลอืกในขั้นที่ 03 โดยทีเ่สน้อ้างอิงจะค านึงถึงการเปลีย่นแปลง
ในทุนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผา่นไปไม่ว่ากิจกรรมทางธุร กิจของคณุจะเป็นเช่นไร และท าการพิจารณาว่าปัจจัยภายนอกใดที่ สง่ผลต่อกา ร
เปลีย่นแปลงของเสน้อ้างอิงที่ไม่ขึ้นกับกิจกรรมของคณุ เช่น ในการประเมินผลลพัธ์ของกลยทุธ์การฝึกอบรม คณุสามารถวัดความสามารถ

ของพนักงานของคณุได ้ อยา่งไรก็ตาม พนักงานอาจลงทุนในการฝึกอบรมสว่นบุคคลเพื่อวัตถปุระสงคใ์นการปรับปรุงโอกาสทางอาชีพข อง
ตนเอง ในการวัดการเปลีย่นแปลงประเภทนี้ของทุนจ าเป็นจะตอ้งท าการเปรียบเทียบกับสถานการณ์จ าลอง

6.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับควรมีการระบุการเปลีย่นแปลงของทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์สงัคม และทุนที่ถกูผลติขึ้นซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมตา่งๆ ตวั
ขับเคล ือ่นผลกระทบ และปัจจัยภายนอกของคณุ โดยที่ผลข้อมูลอาจเป็น เชิงคุณภาพและ /หรือเชิ งปริมาณ นอกจากนี้ หาก

เก่ียวข้อง ผลที่ไดร้ับควรรวมคา่ประมาณการถ่วงน ้าหนักความน่าจะเป็นของแหลง่ของการเปลีย่นแปลง ซึ่งส ิง่นี้เก่ียวข้องโดยเฉพา ะ
กับการประเมินการพึ่งพา ในท านองเดยีวกัน ควรเก็บข้อมูลเก่ียวกับความน่าจะเป็นและขอบเขตหรือขนาดของการเปลีย่นแปลงที่

ว ัดไว้เพื่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในภายหลงั (ดขูั้นที่ 08) และผลที่ไดร้ับจากป้อนข้อมูลหลักไปสูข่ั้นที่ 07 ซึ่งผลที่ตามมาของ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในทุนเหลา่นี้ส  าหรับธุรกิจและสงัคมไดร้ับการประเมินมูลคา่ 

ตารางที่ 6.4, 6.5 และ 6.6 แสดงความสมบูรณ์ของขั้นนี้ ส  าหรับแต่ละตวัอยา่ งสมมุติฐานเฉพาะภาคสว่น รวมถึงการเสร็จส ิน้การด าเนิน กา ร
ทั้งหมดที่จ าเป็นส  าหรับขั้นตอน โดยคา่ทั้งหมดที่ระบุในตารางมีไว้เพื่อเป็นตวัอยา่งเท่านั้น

ตารางที ่6.4 
ตัวอย่ำงสมมติฐำนของ Blossom Foods 

Blossom Foods 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: เปรยีบเทียบตัวเลอืก                                                                                                                       

ตัวเลอืกแต่ละตัวมีผลกระทบที่ส  าคัญเหมือนกนัสามประการ ซ ึง่สามารถเปรยีบเทียบค่าต่างๆ ได้ 

ตวัเลือก ผลกระทบเฉพาะทีเ่กิดขึ้น
จากแตล่ะทางเลือก 

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพ 

วธิีการประมาณการเปลี่ยนแปลง
ทุน 

ผลกระทบ ตัวเลอืกที ่1: การจดัหาที่มี
ความรบัผดิชอบ 

ตัวเลอืกที ่2: เสน้อา้งองิ
ข ัน้ต ่า 

การวิเคราะห์ตลาดพฤติกรรมผูบ้รโิภค  แนวโน้มตลาดของหุ้นสนิคา้โภคภณัฑท์ี่
มีความรบัผดิชอบ 

ความต้องการของผูบ้รโิภคส าหรบัสนิคา้

ที่มาจากแหลง่ที่มีความรบัผดิชอบ 

ค านวณศักยค์ารบ์อนของวงลอ้มแลว้
ขยายขนาดข ึน้ นอกจากนี้ยงัใช ้
ฐานขอ้มูลทางประวัติศาสตรท์ี่รวบรวม
ภายในองค์กรอกีด้วย 

ปรมิาณคารบ์อนที่ป่าดูดซบัลดลง การตัดไม้ท าลายป่าที่ด าเนินการ
โดยองค์กรภายนอก 

เผยแพรช่ดุขอ้มูลที่ปรบัปรุงการ

เขา้ถงึน ้าและสขุอนามัย 

จ  านวนครวัเรอืนทีส่ามารถเขา้ถงึน า้
สะอาดได  ้

การจดัหาน ้าสะอาดและสขุอนามัย
ส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่  
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แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการ
ก  าหนดลกัษณะ 

การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิเฉลีย่ของ
โลกและการเปลีย่นแปลงของจ  านวน
สายพนัธุ์บนบกและในทะเล 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

การศึกษาอาหารกบัประชากรตาม
รุน่ 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคไขมัน
อ ิม่ตัวและน ้าตาลของผูบ้รโิภคในแต่
ละวัน 

ผลกกระทบต่อสขูภาพมนุษย ์

ตัวเลอืกที่ 2: ขา้วสาล ี

ตัวเลอืกที่ 1: SuperOats ผลกระทบ 

การใชง้านทางธุรกจิที่ต ั้งไว:้ เปรยีบเทียบตัวเลอืก 

ตารางที ่6.5 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ VitaCrisp 

VitaCrisp 

 

ตวัเลือก  

  
             

ตารางที ่6.6 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Evolve Crops 
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ผลกระทบเฉพาะทีเ่กิดขึ้น
จากแตล่ะทางเลือก 

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ วธิีการประมาณการเปลี่ยนแปลง
ทุน 

Evolve Crops 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: ประมาณมูลค่าทัง้หมดและ/หรอืผลกระทบสทุธิ

ตวัเลอืก ผลกระทบเฉพาะทีเ่กิดขึ้น
จากแตล่ะทางเลือก 

ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ วธิีการประมาณการเปลี่ยนแปลง
ทุน 

ผลกระทบ ธรรมชาต ิ การใชด้ิน ขนาดพ ืน้ที่ของระบบนิเวศทางบกที่

จ  าเป็นส าหรบัการผลติเป็นเฮกเตอร ์

การท าแผนที่ GIS 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

การเปลีย่นแปลงอณุหภูมิเฉลีย่ของโลก
และการเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์
บนบกและในทะเล 

กำรพ่ึงพำ ธรรมชาต ิ
 

การใชพ้ลงังาน กโิลวัตต์รายปี การศึกษาพยากรณ์ราคาไฟฟ้าและราคา
น ้ามัน 

การใชน้ ้า การประเมินความเสีย่งของน ้าในแม่น ้า
และน ้าบาดาล 

มนุษย ์ ทักษะ/ความรู ้ เครอืขา่ยเกษตรกรในท้องถิน่และการ
สมัมนาชว่ยเพ ิม่การแบ่งปันประสบการณ์ 

และเพ ิม่พนูคลงัประสบการณ์ในภูมิภาค 

การรวบรวมขอ้มูลโดยตรง 

แบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตและปัจจยัการ
ก าหนดลกัษณะ 

เผยแพรแ่บบจ  าลองทางอทุกวิทยา 
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07 การประเมินมูลค่าของผลกระทบและ/หรือการพึง่พา

7.1 บทน า

การประเมินมูลคา่เป็นกระบวนการในการพิจารณาความส าคญั ความคุม้คา่ หรือประโยชน์ของบางส ิง่บางอยา่งในบริบทเฉพาะที่เก่ียว ข้ อง  

โดยขั้นที่ 07 ไดอ้ธิบายเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่ส  าคญัและช่วยให้คณุสามารถเลอืกวิธีที่เหมาะสมที่สดุส  าหรับการประเมินของคณุ

การประเมินมูลคา่อาจเก่ียวข้องกับวิธีการเชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ หรือทางการเงิน หรือการรวมกันของสิง่เหลา่นี้ โปรดทราบว่าในทาง
ปฏิบัต ิความแตกตา่งระหว่างการประเมินมูลคา่แตล่ะประเภทอาจไม่ชัดเจน เช่น ในแบบส ารวจก่ึงโครงสร้าง ผ ูต้อบแบบสอบถามให้ความ

คดิเห็นเชิงคณุภาพในระดบัอ้างอิง (เช่น มาตราสว่น Likert) ซึ่งจะถกูแปลงเป็นคะแนน (เชิงปริมาณ) ทันที ทั้งนี้ มาตราสว่น Likert เป็น
ตวัอยา่งของเทคนิคก่ึงเชิงปริมาณ เนื่องจากเป็นการแปลงข้อมูลเชิงคณุภาพเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแนวทางปฏิบัตไิม่ไดก้ าหนดคว าม

แตกตา่งเหลา่นี้โดยละเอียด แตไ่ดร้ะบุจุดแข็ง จุดอ่อน และความเหมาะสมบางประการของเทคนิคการประเมินมูลคา่ตา่งๆ ไว้ 

ในการระบุเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสม ให้เลอืกประเภทของมูลคา่ที่เหมาะสมที่สดุกับความตอ้งการข้อมูลของผ ูใ้ช้ วัตถปุระสงคข์อง

การประเมิน เวลาและทรัพยากรที่มีของคณุ และจากเกณฑ์เหลา่นี้ คณุจะสามารถเลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสมได ้ตวัอยา่งเช่น 

• ก าหนดประเภทของมูลคา่ที่ใช้ : การที่ผ ูใ้ช้สนใจในคณุคา่เชิ งคณุภาพ เชิงปริมาณ หรือมูลคา่ทางการเงิน หรือคา่ผสมเหลา่นี้ (Better
Evaluation Rainbow Framework) จะขึ้นอย ูกั่บประเดน็ที่ไดร้ับการประเมินหรือไม่? 

• เลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสมกับวัตถปุระสงค:์ เทคนิคการประเมินมูลคา่ใดที่สอดคลอ้งกับขอบเขตที่เลอืกและผลของกา ร
ประเมินที่คาดว่าจะไดร้ับ? 

ในขณะที่ก าลงัด าเนินการในขั้นนี้ให้เสร็จส ิน้และเตรียมการส  าหรับขั้นตอนการปฏิบัต ิควรค านึงถึงประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

• การประเมินคณุคา่ของทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคมซึ่งอาจมีประโยชน์แตไ่ม่ไดเ้ป็นเพียงพื้นฐานเดยีวส  าหรับการตดัสนิใจ ดงันั้น ควร

น าเสนอผลให้เป็นสว่นหนึ่งของชุดข้อมูล รวมถึงรายละเอียดของบริบททางสงัคมเศรษฐกิจ กฎหมาย และธุรกิจในวงกว้าง 

• จะมีการประมาณคา่หรือความไม่แน่นอนบางอยา่งที่เก่ียวข้องกับการประเมินมูลคา่อย ูเ่สมอ ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งระบุว่าส ิง่นี้เกิดขึ้นที่ใดและ

จัดท าเอกสารข้อจ ากัดของการประเมินของคณุอยา่งชัดเจน แม้แตก่ารประมาณคา่โดยคร่าวซึ่งเมื่อรวมกับความเข้าใจบริบทที่ดก็ีสามารถ

ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องส  าหรับการตดัสนิใจได ้

• มีความเป็นไปไดท้ี่คณุอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกในการประเมินมูลคา่ทางเศรษฐกิจเพื่อด าเนินกา รตาม

วิธีการตา่งๆ ที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้ เว้นแตค่ณุจะสามารถเข้าถึงทักษะเหลา่นี้ไดภ้ายในองคก์ร

7.2 ด าเนินการ 

แนวปฏิบัตจิะช่วยให้คณุด าเนินการตา่งๆ  โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

7.2.1 ก าหนดผลที่ตามมาของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา 

7.2.2 ก าหนดความส าคญัที่เก่ียวข้องของกับตน้ทุนและ/หรือผลประโยชน์ 

7.2.4 เลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสม 

7.2.5 ด าเนินการหรือประเมินมลูคา่การมอบหมายหนา้ที ่

เทคนคิการประเมนิมลูค่า 
วิธีการเฉพาะที่ใชก้  าหนดความส าคัญ ความคุม้คา่ 
หรอืประโยชน์ของบางสิง่บางอยา่งในบรบิทเฉพาะ

แนวปฏิบตัิจะช่วยใหคุ้ณด าเนินการต่างๆ  โดยเฉพาะดังตอ่ไปนี ้

อะไรคือการประเมนิมูลค่าของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาของคุณ? 

อภธิานศัพท ์
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7.2.1 ก าหนดผลท่ีตามมาของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา

ขณะนี้ คณุไดร้ะบุตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพา (ขั้นที่ 05) และวัดการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องในทุนแลว้ (ขั้นที่ 06) ดงันั้น คณุ

จึงควรระบุตน้ทุนและผลประโยชน์ส  าหรับธุ รกิจของคณุ (ผลที่ตามมา) ซึ่งไดม้ีการแบ่งออกเป็นสามสว่น ไดแ้ก่ ผลที่ตามมาส าหรับ
ธุรกิจจากผลกระทบของคณุตอ่ทุน ผลที่ตามมาทางสงัคมจากผลกระทบของคณุตอ่ทุน และผลที่ตามมาของคณุในการพึ่งพาทุน 

ก. ผลทีต่ามมาส าหรับธรุกิจจากผลกระทบของคุณต่อทนุ

ผลกระทบสามารถสง่ผลตอ่ธุรกิจของคณุโดยตรงและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ตน้ทุนของปัจจัยการผลติ หรือตน้ทุนการปฏิบัต ิ

ตา มกฎระ เบียบที่เพิ่มขึ้นเมื่ อกฎระ เบียบด้านแรงงานมีกา รเปลี่ยนแปลง  และโดยอ้อมจากความ เส ียหายด้านชื่ อ เส ียง  (หรือ
ผลประโยชน์) ความลา่ช้าในการอนุญาตและการดงึดดูและรักษาพนักงานไว้ 

เมื่อความเข้าใจของเราเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างธรรมชาตแิละประชาชนมีเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มในกลไกตลาดท าให้บริษัทตอ้งจ่าย

ส  าหรับการใช้งานหรือผลกระทบตอ่ทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคม หรือมีสทิธิ์ไดร้ับคา่ตอบแทนส าหรับการดแูลทุนที่ก าลงัเ ติบ โ ต 
ตวัอยา่งเช่น กล ุม่พันธมิตรผ ูน้  าดา้นราคาคาร์บอน (2019) รายงานว่ามีโครงการริเริ่มดา้นการก าหนดราคาคาร์บอน 57 โครงการที่

ด  าเนินการหรือก าหนดไว้ส  าห รับการด าเนิน การในปี 2019 ซึ่งครอบคลมุถึง 11 กิกะตนัของคาร์บอน ไดออกไซดซ์ึ่ งเทียบเท่า ห รื อ
ประมาณร้อยละ 20 ของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทั่ว โลก ในท านองเดยีวกัน การช าระเงินส  าหรับแผนบริการระบบนิเว ศ (PES)  

สามารถเปลีย่นแปลงความสมัพันธ์ของธุรกิจกับทุนได ้ เนื่องจากการบริหารจัดการคนและการใช้ทุนทางธรรมชาตจิะไดร้ับการช าระเงิน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อปกป้องล ุม่น ้า อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือดกัจับคาร์บอนไดออกไซด ์ (การกักเก็บ
คาร์บอน) ผา่นการปลกูตน้ไม้หรือการดแูลรักษาตน้ไม้ยนืตน้หรือใช้เทคนิคทางการเกษตรตา่งๆ 

หากขอบเขตของการประเมินของคณุขยายออกไปเป็นเวลาหลายปี คณุจะตอ้งพิจารณาทั้งผลกระทบทางธุรกิจโดยตรงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและความเป็นไปไดท้ี่ผลกระทบทางธุรกิจในอนาคตอาจเกิดขึ้นโดยอ้อมผา่นผลกระทบของบริษัทของคณุที่มีต ่อสงัคม  

ข.ผลทีต่ามมาทางสังคมจากผลกระทบของคุณต่อทนุ

ผลกระทบของคณุตอ่ทุนจะสง่ผลกระทบตอ่สงัคมเช่นกัน ผลกระทบทางสงัคมรวมถึงคา่ใช้จ่ายหรือผลประ โยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น กับ
บุคคล ชุมชน หรือองคก์รที่ไม่ไดม้าจากระบบตลาดปัจจุบันและอย ูน่อกธุรกิจของคณุ ซึ่งเรียกว่า "ผลกระทบภายนอก" โดยที่ผลกระทบ

ทางสงัคมนั้นเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงของทุนซึ่งเป็นผลมาจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบทางธุรกิจของคณุ และจะแตกตา่งกันไปตาม  
"ผ ูร้ับ" ที่ไดร้ับผลกระทบ (เช่น ประชาชน ส ิง่ก่อสร้างตา่งๆ หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ) 

ในระดบัเกษตรกรรมและการผลติอาหาร ผลกระทบทางสงัคมอาจมีนัยส  าคญั ความกังวลเก่ียวกับความเสมอภาคเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงกา ร
กระจายทรัพยากรการผลติที่เปรียบเทียบกันได ้ โอกาสในการจ้างงานและบริการทางสงัคม การรวมกลุม่ของเพศสภาพและชาตพิันธุ์เข้ามาเป็น

สว่นหนึ่งของสงัคม และโอกาสส าหรับคนตา่งรุ่น 

ผลกระทบภายนอกดา้นลบจากการเกษตรและการผลิตอาหารมักสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอย ูข่องมนุษยโ์ดยตรง เช่น ผลกระทบต่อ

สขุภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส  าหรับแคใ่นสหภาพยโุรป การสมัผสักับสารเคมีที่รบกวนตอ่มไร้ท่อ (สว่นใหญ่พบในยา

ฆา่แมลง) นั้นมีคา่ใช้จ่ายส  าหรับคา่รักษาพยาบาลโดยตรงประมาณ 174 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี และส าหรับคา่ใช้จ่ายทางอ้อมคือ
การสญูเสยีผลติภาพของแรงงาน การเสยีชีว ิตก่อนวัยอันควรและความทุพพลภาพ และการสญูเสยีความสามารถทางสตปิัญญา ก่อน

คลอด (Trasande et al. 2015) ส  าหรับผลกระทบโดยอ้อมคอื ตน้ทุนดา้นสขุภาพของมนุษยใ์นดา้นการเ กษตรและกา รผลิตอาหา ร
ปลายทาง รวมถึงการผลติธัญพืชเพื่อสขุภาพที่ผล ิตขึ้นเป็นอาหารว่างให้มีแคลอรีส ูงเพื่อช่วยลดภาวะทุพโภชนาการในสังคมและ โ รค

อ้วน 

ผลกระทบภายนอก 
ผลที่ตามมาของการกระท าที่สง่ผลกระทบต่อบุคคล
อ ืน่ที่ไม่ใชห่น่วยงานที่ด าเนินการนัน้และหนว่ยงาน
นั้นไม่ได้รบัการชดเชยหรอืลงโทษ 

ผลกระทบภายนอกอาจเป็นบวกหรอืลบกไ็ด้ (WBCSD 
et al. 2011) 
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ในทางกลบักัน ผลกระทบภายนอกที่เป็นบวก (ผลผลติ) สว่นใหญ่มาจากการเกษตรและการผลติอาหารนั้นจะปรากฏชัดและออกสู่
ตลาดโดยทั่วไป เช่น อาหารและวัตถดุบิ ซึ่งไดป้ระมาณการว่าจะมีฟาร์มของครอบครัว 500 ลา้นแห่งทั่วโลก และการท าฟาร์มนั้น

จ้างงานหนึ่งในส ีข่องประชากรที่มีงานท าทั่วโลก (Sandhu et al. 2019) อยา่งไรก็ด ี ปัจจัยภายนอกเชิงบวกที่ปรากฏให้เห็นไดน้้อย
กว่าในเชิงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ บริการของระบบนิเวศที่เพ่ิมขึ้น (เช่น การผสมเกสร การลา่เหย ือ่ การท าน ้าให้บริสทุธิ์ และการก่อตวัของ

ดนิ) และสิง่อ านวยความสะดวกดา้นวัฒนธรรมและความงามของภูมิประเทศที่เพาะปลกูตามประเพณี และการจัดหาแหลง่ที่ อย ู่
อาศยัส  าหรับพันธุ์พืชและสตัว์ตา่งๆ (TEEB 2014) 

นอกจากนี้ ห่วงโซ่คณุคา่อาหาร การแปรรูปอาหาร การตลาด การบริโภค และการก าจัดยงัมีผลกระทบภายนอกทางสงัคมที่ส  าคญัอีกด้ว ย  

ซึ่งอาหารที่ผลติแตย่งัไม่ไดถ้ ูกน ามารับประทานนั้นมีสดัสว่นเกือบร้อยละ 30 ของพื้นที่เกษตรกรรมของโลก ความสญูเสยีเหลา่นี้แสดงถึง
ตน้ทุนตอ่สงัคม 2.6 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการสญูเสยีอาหารแสดงถึงโอกาสที่จะปรับปรุงความมั่นคงดา้นอาหารของโล กและ

บรรเทาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่เกิดจากการเกษตร (FAO 2014c) 

ในขณะที่การประเมินผลกระทบของบริษัทตอ่สงัคมอาจมีความตอ้งการและท้าทายมากกว่าการประเมินผลกระทบตอ่ธุรกิจของคณุ  แตก็่มี

แนวโน้มที่จะระบุความเส ีย่งและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

ค. ผลทีต่ามมาของการพึ่งพาทนุ

การพึ่งพาทุนของธุรกิจของคณุจะสง่ผลกระทบตอ่ตวัธุรกิจเ องก่อน การพึ่งพามักถกูกลา่วถึงในการวิเคราะห์เรื่องความเส ีย่ง และอาจ

อย ูใ่นเรื่องคลงัของทุน (ทรัพยากรธรรมชาต ิ มนุษย ์หรือ สงัคม) หรือบริการที่คลงัจัดหาให้ (เช่น บริการของระบบนิเวศ ความสามารถ
ตา่งๆ ความร่วมมือ และความไว้วางใจ) 

ความผนัแปรของทรัพยา กรที่มีอย ู่จะสง่ผลกระทบต่อตน้ทุน และผลประ โยชน์ และอาจสง่ผลให้เ กิดความจ าเ ป็นในกา ร ระบุ

ทรัพยากรทดแทนซึ่งอาจมีราคาแพงกว่า โดยตน้ทุนและผลประโยชน์ที่เป็นไปไดท้ี่เก่ียวข้องกับการพึ่งพาทางธุรกิจแบ่งออกเป็นสอง

ประเภท ไดแ้ก่ สนิคา้เพื่อการบริโภค—หรือสนิคา้ที่คณุพึ่งพาส  าหรับธุร กิจของคุณ (เช่น น ้าและไม้) และที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค—
ลกัษณะของสนิคา้หรือบริการและบุคคลที่จะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่มีราคา (เช่น การควบคมุการกัดเซาะและความไว้วางใจของ

ผูบ้ริโภค) ทั้งนี้ ทุนอาจลดขนาดและคณุภาพลงซึ่งท าให้ผลประ โยชน์ลดลง (เช่น การป้องกันน ้าท่วมหรือผลติภาพของพนักงา น )  
และอาจน าไปสูค่วามเส ีย่งที่เพิ่มขึ้น (เช่น ความเส ีย่งจากอุทกภัยหรือการสญูเส ียสว่นแบ่งการตลาด) หรือความจ าเป็นในการใช้

จ่ายเงินเพื่อทดแทนหน้าที่ของบริการเหลา่นี้จากทุน  

ตารางที่ 7.1 น าเสนอตวัอยา่งเฉพาะภาคสว่นของผลที่ตามมาที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของทุนที่ไดร้ับการแนะน าในขั้นที่ 01 และขั้นที่ 06 ได้

มีการน าเสนอผลกระทบจากทุนเหลา่นี้ในแง่ของผลที่ตามมาทางธุรกิจและสงัคม และตารางที่ 7.2 แสดงตวัอยา่งเฉพาะภาคสว่นของผลที่

ตามมาที่เก่ียวข้องกับการพึ่งพาทุน ซึ่งไดม้ีการน าเสนอการพึ่งพาเหลา่นี้ในแง่ของผลที่ตามมาทางธุรกิจ 
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ตารางที ่7.1 
ตวัอยา่งของผลที่ตามมาของผลกระทบจากทุน 

ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทุนทีเ่กิดจากตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างผลกระทบทีม่ตีอ่ประชาชนและสังคมจากตวัขับเคลือ่น
ผลกระทบทีแ่ตกตา่งกัน 

ธรรมชำติ การใชน้ ้า การเปลีย่นแปลงของน ้าที่มีอย ูใ่นลุม่น ้า
เดียวกนั 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์โรคติดเช ือ้ (เชน่ 
ท้องรว่ง) เนื่องจากการเปลีย่นแปลงในการบรโิภคน ้าคุณภาพต า่หรอืการขาด
น ้าเพ ือ่สขุอนามัย (DALY) ส าหรบัค าจ  ากดัความของ DALY ดกูลอ่งขอ้มูล 
7.1 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงในความมัน่คงด้านอาหารเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของน ้าที่มีอย ูเ่พ ือ่การชลประทานและการประมง/กจิกรรม
การเพาะเลีย้งสตัว์น ้า (DALY) 

การใชร้ะบบนิเวศทางบก การเปลีย่นแปลงของการสญูเสยีสายพนัธุ์ต่างๆ 
ที่มีศักยภาพทั่วโลก/ภูมิภาค 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารระบบนิเวศ (USD) 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิเฉลีย่ของโลกและ
การเปลีย่นแปลงของจ  านวนสายพนัธุ์บนบก
และในทะเล 

ผลกระทบตอ่สังคม:  

การเปลีย่นแปลงของโรคและอบุัติการณ์ทางอทุกภัย (DALY)  

การเปลีย่นแปลงในการจดัหาบรกิารระบบนิเวศ (USD)  

การเปลีย่นแปลงในกกัตุนปลา (ตัน) 

การใชย้าฆา่แมลงและยา
ปราบวัชพขื

การเปลีย่นแปลงในการบรโิภคสารเคมีที่อาจ
เป็นอนัตรายจากยาฆา่แมลงของมนุษย ์

การเปลีย่นแปลงจ  านวนสายพนัธุ์ต่างๆ (เชน่ 
แมลงผสมเกสร) 

ผลกระทบตอ่สังคม: 

การเปลีย่นแปลงในอบุัติการณ์โรค (DALY) 

การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารระบบนิเวศ (USD) 

การใชปุ้๋ ย การเปลีย่นแปลงจ  านวนของสายพนัธุ์ต่างๆ ใน
ระบบนิเวศวิทยาทางน ้าเนือ่งจากการ
เปลีย่นแปลงของระดับธาตุอาหารในน ้า 
(eutrophication) 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารระบบนิเวศ (USD) 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: ค่าใชจ้า่ยของปุ๋ ยที่ไม่ดูดซมึ (USD) 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนของสายพนัธุ์ทาง
ทะเลต่างๆ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงความ
เขม้ขน้ของไนโตรเจนในน ้าชายฝ่ัง 

การใชด้ิน การเปลีย่นแปลงของคารบ์อนอนิทรยีใ์นดิน ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: การเปลีย่นแปลงของผลผลติเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงความสามารถในการกกัเกบ็น ้าของดิน (ตัน) 

ขยะมูลฝอย การเปลีย่นแปลงของจ  านวนสายพนัธุ์
ต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากขยะพลาสติก
ต่อสิง่แวดลอ้มทางทะเล 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารระบบนิเวศ (USD) 

การเปลีย่นแปลงของทุนเนื่องจากกา๊ซ
เรอืนกระจก การปลอ่ยมลพษิ การใชท้ี่ด ิน 
การใชน้ ้า และการปลอ่ยมลพษิทาง
อากาศ ทางบก และทางน ้าที่เก ีย่วขอ้งกบั
การก าจดัของเสยี (แยกตามประเภทของ
ขยะ) ผา่นการฝังกลบ การเผา หรอืการร ี
ไซเคิล 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารด้านสขุภาพของ
มนุษยแ์ละระบบนิเวศอนัเนื่องมาจากการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การใชท้ี่ด ิน 
การใชน้ ้า และการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ ที่ดิน และน ้าที่เก ีย่วขอ้งกบัการ
ก าจดัของเสยีผา่นการฝังกลบ การเผา หรอืการรไีซเคิล (DALY, USD) 

สภาพปศุสตัว์ การเปลีย่นแปลงความถีข่องการติดเช ือ้ในโค
กระบือ 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: การเปลีย่นแปลงในการผลติปศุสตัว์ (ตัน) 

มนุษย์ ปรมิาณของ
สารอาหารใน
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคไขมันอ ิม่ตัว/
น ้าตาล/คารโ์บไฮเดรตขดัสใีนแตล่ะวัน 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์ของโรค เชน่ โรค
เร ือ้รงัและเฉยีบพลนั โดยเฉพาะโรคหลอดเลอืดหัวใจ เบาหวาน และมะเรง็
บางชนิด (DALY) 

การใชส้ารที่เป็นอนัตราย
ต่อผูบ้รโิภค 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคยาปฏิชวีนะใน
แต่ละวันของประชาชน 

ผลกระทบตอ่สังคม: 

การเปลีย่นแปลงระยะเวลาของโรคติดเช ือ้ (DALY) 

การเปลีย่นแปลงปรมิาณยาปฏิชวีนะที่บรโิภคเพ ือ่ให้มีการตอบสนองที่มี
ประสทิธิภาพ (USD) 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: 

ค่าใชจ้า่ยเก ีย่วกบัยาปฏิชวีนะที่ใชใ้นการรกัษาเชงิป้องกนั (USD) 
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ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทุนทีเ่กิดจากตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างผลกระทบทีม่ตีอ่ประชาชนและสังคมจากตวัขับเคลือ่น
ผลกระทบทีแ่ตกตา่งกัน 

แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร 

การเปลีย่นแปลงการได้รบัเช ือ้โรคในแต่ละวัน
ของประชาชน 

ผลกระทบตอ่สังคม: การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์ของโรค (เชน่ ท้องรว่ง 
มะเรง็) (DALY) 

เง ือ่นไขด้าน
สขุภาพและ
ความปลอดภัย
ของพนักงาน 

การเปลีย่นแปลงในการบรโิภค/การ
สมัผสักบัสารเคมีที่รบกวนการท างาน
ของต่อมไรท้่อในแต่ละวันจากยาฆา่
แมลงโดยคนงาน/ สมาชกิในครอบครวั
ของคนงาน 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณและสังคม: 

การเปลีย่นแปลงจ  านวนและความรุนแรงของการบาดเจบ็และการเสยีชวีติ  
(อตัราความถีข่องการบาดเจบ็จนถงึข ัน้หยดุงานและอตัราความถีข่องการ
บาดเจบ็ที่ถงึแกช่วีิต) 

การเปลีย่นแปลงระดับความเหนื่อยลา้และ
ความเครยีดของคนงาน 

เงนิเดือนและสทิธิ
ประโยชน์อ ืน่ๆ 

การเปลีย่นแปลงการบรโิภคแคลอร ีข่อง
ครอบครวัคนงาน 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: 

การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของคนงาน (USD) 

สภาพความเป็นอยูข่อง
คนงาน 

การเปลีย่นแปลงความเสีย่งของการเจบ็ป่วย
และการบาดเจบ็จากการท างานอนั
เนื่องมาจากความเหนื่อยลา้ 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณและสังคม: 

การเปลีย่นแปลงการเสยีชวีิต/การบาดเจบ็จากการท างานอนัเนื่องมาจากความ
เหนื่อยลา้และความเครยีด (DALY) 

สทิธิแรงงาน การเปลีย่นแปลงจ  านวนของการรายงาน
เหตุการณ์การบังคับใชแ้รงงาน 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: 

การเปลีย่นแปลงมูลค่าของแบรนด์ (USD) 

สทิธิทางเพศสภาพ การเปลีย่นแปลงแรงจงูใจของพนักงานหญิง ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงานเนื่องจาก
ขาดแรงจงูใจ (USD) 

สงัคม ความมั่นคงด้านอาหาร การเปลีย่นแปลงในการบรโิภคแคลอร ีข่อง
ประชาชน 

ผลกระทบตอ่สังคม: 

การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงาน (USD) 

การเปลีย่นแปลงในการพฒันาศักยภาพของคนรุน่อนาคต (USD) 

การสญูเสยีอาหารและ
ขยะอาหาร 

การเปลีย่นแปลงระดับความมั่นคงทางด้าน
อาหารของโลก 

ผลกระทบตอ่สังคม: 

การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงาน (USD) 

การเปลีย่นแปลงของผลกระทบด้านสขุภาพ (DALY) และสดัสว่นที่สญูหาย
ของสายพนัธุ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพ (PDF) อนัเนื่องมาจากการลดการสรา้งขยะ
อาหาร 

การบูรณาการแรงงาน
เขา้สูช่มุชน 

การเปลีย่นแปลงของจ  านวนแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากมีความรูส้กึว่าถกูกดีกนั 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: 
การเปลีย่นแปลงอตัราการลาออกโดยสมัครใจ (รอ้ยละ) 

การแบ่งปัน
ผลประโยชน์กบั
ชมุชนของชนเผา่
พ ืน้เมือง 

การเปลีย่นแปลงของจ  านวนประชาชนที่
เขา้ถงึการมีสว่นรว่มของชมุชน 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของคุณ: 
การเปลีย่นแปลงอายใุบอนุญาตประกอบกจิการ (ปี) 
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ตารางที ่7.2 
ตวัอยา่งของผลที่ตามมาของการพึ่งพาทุน 

ทุน ประเภทของการพึ่งพา ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับทุน ตวัอย่างผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับประชาชนและ
ธุรกิจท ีม่ผีลมาจากการพึ่งพา 

ธรรมชำติ ความเพยีงพอของน ้า เนื่องจากการสกดัน ้าที่เพ ิม่ข ึน้ของบรษัิท ท าให้ช ัน้หินอ ุม้น ้าใน
ท้องถ ิน่ตกลงมา 

ผูท้ี่อาศัยอยูใ่นท้องถ ิน่ต้องปฏิบัติตามค าสัง่การห้าม
ใชท้่อยางและด าเนินการทางกฎหมายกบับรษัิท 
(USD)  

คุณภาพน ้า การเกษตรต้นน ้าแบบเขม้ขน้สง่ผลให้น ้าข ุน่มากยิง่ข ึน้ ฟารม์สญูเสยีผลผลติด้วยการใชน้ ้าที่ข ุน่และ
ปนเปื้อนกบัพชื (USD) 

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

การตัดไม้ท าลายป่าเพ ือ่ให้มีที่วา่งส าหรบัพ ืน้ที่เพาะปลกูสง่ผลให้
มีการไหลบ่าของดินมากข ึน้และท าให้เกดิปรากฏการณ์ยโูทร
ฟิเคช ัน่ของแม่น ้า 

บรษัิทต้องเสยีค่าใชจ้า่ยทางกฎหมายและ
ค่าปรบัอนัเนื่องมาจากปัญหาสขุภาพทีเ่กดิข ึน้
ในชมุชนท้องถ ิน่ที่อย ูป่ลายน ้า (USD) 

ขนาดของที่อย ูอ่าศัยที่จดัให้มกีารกรองน ้าเป็นเฮกเตอร ์ เกษตรกรในท้องถ ิน่ต้องจา่ยค่าน ้าประปาท าให้ลด
ผลก าไรและรายได้ (USD) 

การก าจดัวัสดุที่เกบ็เก ีย่วชว่ยลดอนิทรยีวัตถใุนดิน ดินต้องได้รบัการสนับสนุนด้วยปุ๋ ยเทียมเพ ือ่รกัษา
ผลผลติ กอ่ให้เกดิค่าใชจ้า่ยแกเ่กษตรกรและการ
บังคับใชโ้ครงสรา้งพลงังานของผูใ้ห้บรกิารปุ๋ ย 
(USD) 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท าให้คาดการณป์รมิาณ
น ้าฝนได้น้อยลง 

ผูส้ง่ออกสนิค้าโภคภัณฑ์ยา้ยฟารม์ไปยงัพ ืน้ที่ที่มี
ความเสีย่งน้อยกว่า และลดต าแหน่งงานที่ว่างในพ ืน้ที่
เส ีย่งต่อสภาพภูมิอากาศลง (จ  านวนงาน) 

อณุหภูมิที่สงูข ึน้และฝนที่ตกหนักท าให้เกดิฝงูตั๊กแตนที่มีความ
รุนแรงและบ่อยข ึน้ 

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มด้าน
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

การใชย้าฆา่แมลงในฟารม์ขา้งเคียงหรอืการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศท าให้สญูเสยีการผสมเกสรตามธรรมชาติ 

บรษัิทจ  าเป็นต้องน าเขา้แมลงผสมเกสรส าหรบั
ฟารม์ทุกปี ท าให้ต้นทนุการด าเนินงานเพ ิม่ข ึน้ 
(USD) 

การค้าโลกท าให้ความชกุของเพลีย้แป้งในพชืมันส าปะหลงัใน
เอเชยีเพ ิม่ข ึน้ 

ผลผลติมันส าปะหลงัลดลง และบรษัิทถกูบังคับให้ลด
อตัราก าไรข ัน้ต้นเพ ือ่หลกีเล ีย่งการสญูเสยีโควต้า
ตลาด (USD) 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมลดลงเนื่องจากการผสมของ
เมลด็พนัธุ์พชื 

โรคท าให้พชืผลลม้ตายเนื่องจากความยดืหยุน่
ลดลงจากความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
เมลด็พนัธุ์ที่ต  ่า (USD) 

ระเบียบว่าด้วยของ
เสยีและการปลอ่ย
มลพษิ

ระดับน ้าที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสง่ผลให้ระดับความเขม้ขน้ของสารกอ่มลพษิใน
แม่น ้าสงูข ึน้ 

บรษัิทต้องประสบกบัการเพ ิม่ข ึน้ของต้นทุนการบ าบัด
น ้าเพ ือ่การชลประทาน (USD) 

พลงังาน คาดว่าจะมีการขาดแคลนเช ือ้เพลงิฟอสซลิเพ ิม่ข ึน้ในปีต่อๆ  ไป 
อนัเนื่องมาจากการบรโิภคทั่วโลกที่สงูกว่าการค้นพบในอา่ง
เกบ็น ้าใหม่ 

การเพ ิม่ข ึน้ของราคาเช ือ้เพลงิฟอสซลิ (USD) 

การสญูเสยีปีสขุภาวะ (DALY) เป็นหนึ่งในตวัชี้ว ัดที่มีอย ูซ่ึ่งใช้ในการวัดผลกระทบตอ่สขุภาพ โดยที่ DALY นั้นเทียบเท่ากับหนึ่งปีที่สญูเสยี
ไปของชีวิตที่มี "สขุภาพด"ี และผลรวมของ DALYs จากประชากรที่ไดร้ับผลกระทบจากตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่แตกตา่งกัน (เช่น มลพิษ

ทางอากาศหรือทางน ้า) จะวัดช่องว่างระหว่างสถานะทางสขุภาพที่มแีละไม่มีตวัขับเคล ือ่นผลกระทบที่เกิดขึ้นเหลา่นี้ โดย DALY ส าหรับ
โรคหรือภาวะสขุภาพจะถกูค านวณเป็นผลรวมของจ านวนปีที่เสยีชีว ิต (YLL) อันเนื่องมาจากการเสยีชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรและ

จ านวนปีที่สญูเสยีไปเนื่องจากความทุพพลภาพ (YLD) ส าหรับผ ูท้ ี่มีภาวะสขุภาพหรือผลที่ตามมา 

กล่องข้อมูล 7.1. การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) 
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ทุน ประเภทของการพึ่งพา ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับทุน ตวัอย่างผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับประชาชนและ
ธุรกิจท ีม่ผีลมาจากการพึ่งพา

มนุษย ์ ประสบการณ์ การยา้ยถิน่ของเยาวชนไปยงัเมืองใกลเ้คียงท าให้เกษตรกรผูม้ี
ประสบการณ์ในท้องถ ิน่มีงานท าน้อยลง 

บรษัิทประสบกบัการที่คนงานไม่มีประสบการณ์ ซ ึง่ท า
ให้ต้องใชเ้งนิไปกบัการวิจยัและการทดลอง (USD) 
มากข ึน้ 

เครอืขา่ยเกษตรกรในท้องถ ิน่และการสมัมนาชว่ยเพ ิม่การ
แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผูอ้ ืน่ ท าให้คลงัประสบการณ์ใน
ภูมิภาคเพ ิม่ข ึน้ 

ผลก าไรของบรษัิทดีข ึน้เนื่องจากระดับความรูข้อง
คนงานที่เพ ิม่ข ึน้ (USD) 

ทักษะและความรู ้ การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (ทุนทางธรรมชาติ) ไป
หลายช ัว่อายคุนหมายความวา่ความรูเ้ก ีย่วกบัการท างานของ
ระบบนิเวศจะหายไป 

บรษัิทหันไปใชว้ิธีแกปั้ญหาทีม่ีราคาแพงและสิง่ที่
ประดิษฐ์ข ึน้เพ ือ่ท าให้เกดิความยดืหยุน่ทีด่ ีข ึน้
เนื่องจากสญูเสยีความรูเ้ก ีย่วกบัความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (USD) 

ด้วยทักษะใหม่ๆ ในการท างาน บรษัิทสามารถส ารวจ
กจิกรรมการแปรรูปพชืผลต่างๆ ได้ 

บรษัิทสามารถขยายไปสูก่จิกรรมต่างๆ ที่มี
มูลค่าเพ ิม่มากข ึน้ ขายได้ราคาที่สงูข ึน้ และจา่ย
เงนิเดือนได้สงูข ึน้ (USD) 

ความพรอ้มของแรงงาน คาดว่าความพรอ้มของแรงงานในท้องถ ิน่จะลดลงเนื่องจากการ
อพยพยา้ยถิน่ของผูค้นจากชนบทสูเ่มือง  

บรษัิทต้องลงทุนในเทคโนโลยเีพ ือ่ลดปรมิาณงาน
ของเกษตรกร ตลอดจนด าเนินโครงการระดับ
ภูมิภาคเพ ือ่ดึงดูดคนรุน่ใหมแ่ละตอบสนองความ
ต้องการ (USD) 

สขุภาพของคนงาน แนวโน้มการขาดสารอาหารคาดวา่จะลดลงในทศวรรษหนา้ บรษัิทประสบกบัปัญหาการปรบัปรุงการผลติ
เนื่องจากการดูแลเลีย้งอาหารแกแ่รงงานมรีะดับที่
สงูข ึน้ (USD) 

ภาวะซมึเศรา้และความเครยีดท าใหก้ารลาออกของพนักงาน
สงูข ึน้ 

บรษัิทประสบกบัปัญหาการสญูเสยีทักษะและความรู ้
เมื่อแรงงานลาออกเนื่องจากปัญหาสขุภาพจติ (USD) 

สงัคม เครอืขา่ยสงัคม (สหกรณ์) การมีอย ูข่องสหกรณ์การเงนิท าให้เกดิการเงนิที่ย ัง่ยนืในท้องถ ิน่ 
เพ ิม่การเขา้ถงึสนิเช ือ่ส  าหรบัเกษตรกรในการต่ออายเุคร ือ่งจกัร
และอปุกรณ์ 

ผลผลติทีเ่พ ิม่ข ึน้เนื่องจากการใชอ้ปุกรณ์ที่ทันสมัย 
(USD) 

สทิธิในทรพัยส์นิ คุณภาพของดิน (ทุนทางธรรมชาต)ิ ท าใหผ้ลผลติมีแนวโน้มที่
สงูข ึน้ตามอายสุญัญาที่ลงนามมากกว่า 5 ปี 

การเพ ิม่ผลผลติอนัเนื่องมาจากการเกบ็รกัษาดินที่ดี
ข ึน้เพ ือ่ให้เกษตรกรผูเ้ชา่มีรายได้เพ ิม่ข ึน้ (USD) และ
เพ ิม่ความยดืหยุน่ต่อภาวะโลกรอ้น (USD) 

การประท้วงของชมุชนท้องถ ิน่เพ ิม่ข ึน้เนื่องจากการใชส้ ิง่มีชวีิต
ที่มีมูลค่าทางพนัธุกรรมมากเกนิไปสง่ผลให้ทรพัยากรไม่
เพยีงพอส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ 

บรษัิทประสบกบัปัญหาค่าใชจ้า่ยด้านความปลอดภัย
ที่เพ ิม่ข ึน้เพ ือ่ปกป้องการติดตั้งต่างๆ และกระบวนการ
ทางกฎหมายจากชมุชน (USD) 

การยอมรบัและความ
ไว้วางใจจากสงัคม 

การขาดความโปรง่ใสน าไปสูค่วามลม้เหลวในการเขา้ถงึทุก
ฝ่ายที่เก ีย่วขอ้งและสง่ผลให้เกดิปัญหาเลก็น้อยที่ทวีความ
รุนแรงข ึน้เป็นความขดัแยง้ขนาดใหญ่ 

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพนักงานเพ ิม่ข ึน้เนื่องจาก
ความสามารถของบรษัิทในการดึงดูดและรกัษา
พนักงาน (USD) ลดลง  

ลดการต่อต้านและการประท้วงกจิกรรมต่างๆ ทางธุรกจิและเพ ิม่
ความไว้วางใจในหมู่ผ ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

มูลค่าของแบรนด์เพ ิม่ข ึน้ (USD) 

กฎหมายและระเบียบ บรษัิทน าเขา้ปัจจยัการผลติทางการเกษตรจ  าหน่ายสนิค้าให้
หน่วยงานราชการในราคาที่สงูข ึน้เพ ือ่ให้ขา้ราชการไดร้บัสว่น
แบ่งก  าไร 

บรษัิทประสบกบัปัญหาการลดลงของมูลค่าแบรนด์
เมื่อการจา่ยค่าคอมมิชช ัน่ถกูเผยแพรต่่อสาธารณะ 
(USD) 

ทุนทีถู่กผลิตขึ้น การเขา้ถงึโครงสรา้ง
พ ืน้ฐานและเทคโนโลย ี

ธุรกจิสรา้งสรรค์นวัตกรรมให้สอดคลอ้งกบัวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ ือ่ให้สามารถปรบัขนาดนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละ
ระเบียบวิธีในชมุชนโดยรอบได้โดยงา่ย 

มูลค่าของแบรนด์และผลผลติพชืผลเพ ิม่ข ึน้เนื่องจาก
การเพ ิม่ของทุนทางธรรมชาติ (USD) 
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7.2.2 ก าหนดความส าคัญท่ีเก่ียวข้องของกับต้นทุนและ/
หรือผลประโยชน ์

ในการระบุผลกระทบและ /หรือการพึ่ งพาที่ ส  า คญัที่ สดุซึ่งคณุคว รมุ่ง ไปที่ การพยายามประเมินมูลคา่ โดยล าดบัแรกคณุคว ร ประ เมิน

ความส าคญัที่สมัพันธ์กันของตน้ทุน และผลประโยชน์ที่เ ก่ียวข้องแตล่ะ รายการจากขั้นที่ 04 อีกครั้งเมื่อคณุมีข้อมูลเพิ่ม เ ติม จา กขั้น ที่  
05 และ 06 แลว้ เช่น การประเมินสาระส าคญัของคณุอาจระบุว่าการใช้น ้าเป็นปัญหาที่ส  าคญั ซึ่งอาจจะยงัไม่ใช่จนกว่าคณุจะท าตามขัน้ที่ 
05 และ 06 ให้เสร็จส ิน้เสยีก่อน คณุจึงจะสามารถระบุการเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องในทุนและช่วงของผลกระทบที่มาพร้อมกับธุรกิจของคุณ

และผลกระทบตอ่สงัคมได ้ (เช่น ความเก่ียวข้องของพื้นที่ชุ่มน ้าในบริเวณใกลเ้คยีงและผลกระทบดา้นนันทนาการ) 

หมายเหต:ุ ทั้งนี้ ขึ้นอย ูกั่บขอบเขตการประเมินของคณุ ซึ่งอาจจะตอ้งพิจารณาขอบเขตของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคต แนวโน้มของตลาดและ/หรือการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบียบ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผลกระทบเกิดขึ้น และกรอบเวลาที่เก่ียวข้อง

กับการประเมิน

7.2.3 ประเภทของเทคนิคการประเมินมูลค่า 

การประเมินมูลคา่เป็นกระบวนการในการพิจารณาความส าคญั ความคุม้คา่ หรือประโยชน์ของบางส ิง่บางอยา่งในบริบทเฉพาะ โดย

การท าความเข้าใจบริบทนี้ ซึ่งอาจเป็นดา้นสงัคม ส ิง่แวดลอ้ม และ/หรือเศรษฐกิจนั้นเป็นส ิง่จ าเป็น เนื่องจากหากไม่มีความเข้า ใ จ
ดงักลา่ว คณุจะไม่สามารถประมาณคา่ไดอ้ยา่งมีความหมายหรือตคีวามผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ข้อมูลตามบริบทสว่นใหญ่ที่คณุตอ้งการได้

ระบุไว้ในขั้นที่ 01 ถึง 06 แตส่ ิง่ส  าคญัคอืคณุตอ้งทบทวนเรื่องนี้ในขณะที่คณุก าลงัด าเนินการตอ่ไป 

วิธีลดัในการประเมินมูลคา่ที่เป็นที่นิยมคือ "การถ่ายโอนมูลคา่ " ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการใช้ผลการประเมินครั้ง ก่อน แทนการ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิส  าหรับการวิเคราะห์ใหม่ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดที่ส  าคญัในแนวทางการถ่ายโอนมูลคา่  เนื่องจากผลนั้นไม่
คอ่ยแม่นย  าหรือมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า แตก่ารประเมินโดยใช้วิธีลดันี้จะง่ายและรวดเร็วกว่า ดงันั้นจึงเป็นที่นิยม คณุสามารถ

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับวิธีการถ่ายโอนมูลคา่ในกลอ่งข้อมูล 7.1 ของระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาต ิ 

ส าหรับแตล่ะตน้ทุนและ/หรือผลประ โยชน์ที่ระบุ คณุจะตอ้งเลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลคา่ใ น เ ชิ ง

คณุภาพ เชิงปริมาณ หรือทางการเงินตามที่ไดต้ ัง้ไว้ 

• เทคนิคการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพน้ันใช้เพื่อแจ้งถึงระดบัที่เป็นไปไดข้องตน้ทุนและ/หรือผลประโยชน์ที่แสดงผา่นเง่ือนไขเชิงคุณภาพ

ที่ไม่ใช่ตวัเลข (เช่น ผลกระทบตอ่สขุภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ปุ๋ ย มูลคา่ของแบรนดท์ี่ลดลงเนื่ องจา กเรื่อง อ้ือฉาวทางทุจริต) โดยปกติจะ
ด าเนินการผา่นการส  ารวจแบบสอบถาม แนวทางการพิจารณา หรือความคดิเห็นของผ ูเ้ ชี่ยว ชาญ โดยการประเมินคณุภาพอา จเ ป็น

ประโยชน์ส  าหรับการระบุเบื้องตน้ของผลกระทบและ/หรือการพึ่ งพา และบางครั้งก็เป็นวิธีเดยีวที่เป็นไปไดโ้ดยพิจารณาจากลกัษณะขอ ง
การประเมินและ/หรือข้อมูลที่มีอย ู ่ การประเมินคณุภาพอาจแสดงมูลคา่แบบสมัพัทธ์โดยใช้ค า ตา่งๆ เช่น สงู ปานกลาง หรือต า่ หรือ

ตวัเลอืกการจัดอันดบัโดยใช้หมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ และกระบวนการพัฒนามาตราสว่นซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแนวทางการประเมินมูลคา่แบบ
สมัพัทธ์ที่มีความส าคญัและอาจซับซ้อนพอๆ กับการตดัสนิใจเลอืกตวัวัดผลของการวัด (WBCSD 2016b) โดยการประเมินเชิงคณุภาพ

อาจอย ูใ่นรูปแบบของเรื่องราว ประวัตกิรณีศกึษา ใบเสนอราคาที่ไดเ้ลอืกไว้ หรือการแสดงออกของกา รตอบสนองทางอารมณ์ต่อ กา ร
เปลีย่นแปลงของทุน

• เทคนิคการประเมินมูลค่าเชิงปริมาณนั้นจะเน้นที่ข้อมูลเชิงตวัเลขซึ่งใช้เป็นตวัชี้ว ัดตน้ทุนและ/หรือผลประโยชน์เหลา่นี้ (เช่น อัตราการ
ลดลงของการกักตนุปลาในแม่น ้าท้องถ่ิน อัตราร้อยละของผูข้าดสารอาหารที่เพิ่มขึ้น) เทคนิคดงักลา่วใช้เพื่อแสดงคณุคา่ของผลกระทบ

และ/หรือการพึ่งพาในรูปแบบตวัเลข ไม่ใช่ตวัเงิน ซึ่งแตกตา่งจากการวัดเชิงปริมาณในการที่การประเมินมูลคา่เชิงปริมาณนั้นเก่ียว ข้อง
กับความส าคญั ความคุม้คา่ หรือประโยชน์ของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพา โดยค านึงถึงบริบทและโดยหลกัการแลว้ควรรวมถึงผ ูม้ี ส ่ว น

ไดเ้สยีที่ไดร้ับผลกระทบดว้ย เช่น ธุรกิจที่สร้างงาน 1,000 ต าแหน่งในพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 15 อาจท าให้เกิดผลกระทบตอ่ผ ูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีที่มีมูลคา่ส ูงกว่าธุ รกิจที่สร้า งงาน 2,000 ต าแหน่งในพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5 ทั้งนี้ การประเมินมูลคา่เ ชิ ง

ปริมาณโดยทั่วไปจะตอ้งใช้มา ตรกา รเชิงปริมาณเป็นดัง่ข้อมูลที่ ถกูป้อนเข้ามา (เช่น จ านวนงานที่สร้างขึ้น) ซึ่งมาตรการเชิงปริม าณ
เหลา่นี้เป็นข้อก าหนดเบื้องตน้ส  าหรับการประเมินมูลคา่ทางการเงินดว้ย
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• เทคนิคการประเมินมูลค่าทางการเงนินั้นจะแปลการประมาณการเชิงปริมาณของตน้ทุนและ /หรือผลประโยชน์ให้เป็นสกุลเงินที่ใ ช้ กัน
ทั่วไปเพียงสกุลเดยีว ซึ่งเทคนิคเหลา่นี้จะใช้เพื่อก าหนดมูลคา่ของผลกระทบและ/หรือการพึ่งพาในหน่วยวัดทั่วไป เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยโูร 
เป็นตน้ เพื่อให้ง่ายตอ่การเปรียบเทียบกับมูลคา่ทางการเ งิน (เช่น ตน้ทุนทางธุรกิจหรือรายได)้ การประเมินมูลคา่ทางการเงิน (หากมี

ข้อมูลเพียงพอ) ควรใช้เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับมูลคา่สว่นเพิ่ม/ตน้ทุนสทุธิ หรือผลประโยชน์ของการแทรกแซงที่เปล ีย่นแปลงคณุภาพและ /
หรือปริมาณของทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคม ณ จุดหนึ่งของเวลาหรือในช่วงเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยงัอาจเป็นประโยชน์ส  าหรับ

การประเมินการกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์ระหว่างผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ หรืออัตราสว่นตน้ทุนตอ่ผลประโยชน์ของการแทรกแซง
ตา่งๆ โดยที่เทคนิคการประเมินมูลคา่ทางการเงินสว่นใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดการเปลีย่นแปลงในความเป็นอย ูท่ ี่ด ี (ดภูาคผนวก ข ของ

ระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาตสิ  าหรับรายละเอียดเพิ่มเ ตมิเก่ียวกับเทคนิคการประเมินมูลคา่เหลา่นี้) และการประเมินมูลคา่ทาง
การเงินของผลกระทบของทุนและ/หรือการพึ่งพาอาจตอ้งใช้เทคนิคทางสถิตทิี่สามารถด าเนินการได้ดทีี่สดุโดยผูเ้ชี่ ยวชาญที่มีคณุสมบั ติ

เหมาะสม

ส าหรับการอภิปรายเพิ่มเตมิเก่ียวกับข้อดแีละข้อเ สยีของการประเมินมูลคา่แต่ละประเภท  โปรดดตูารางที่ 7.3 ของระเบียบปฏิบัตขิองทุน ท า ง

ธรรมชาต ิ

ผูใ้ช้ที่แตกตา่งกันจะมีความตอ้งการและความชอบที่ตา่งกันเ ก่ียวกับข้อมูลที่ จะใช้ในการตดัสนิใจ รวมถึงความชอบในเรื่ อง
ของการประเมินมูลคา่เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ หรือทางการเงิน ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี้ 

• การประเมินที่ออกแบบมาส าหรับผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก เช่น ชุมชนท้องถ่ิน อาจเน้นเทคนิคการประเมินมูลคา่เชิงคณุภาพและ เ ชิ ง

ปริมาณที่โปร่งใส และผูท้ ี่ไม่ใช่ผ ูเ้ชี่ยวชาญสามารถเข้าใจไดง่้าย เช่น การบาดเจ็บทั้งหมดที่สามารถหลกีเล ีย่งได ้ หรือ การเปลีย่นแปลงตอ่
การดือ้ยาปฏิชีวนะ

• หากรัฐบาลคอืกลุม่ผ ูใ้ช้ที่ต ัง้ไว้ ซึ่งอาจมีความสนใจในการประเมินมูลคา่ทางการเงินของผลกระทบของทุน โดยการประเมินมูลคา่ทา ง

การเงินบางรูปแบบสามารถสะท้อนถึงความชอบและล าดบัความส า คญัของพลเมือง หรือระบุโอกาสส าหรับรัฐบาลในการประหย ัด
คา่ใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการปรับปรุงสวัสดกิารหรือปรับปรุงประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น การมีสว่นร่วมโดยตรงของธุรกิจใน

การลดการสญูเสยีอาหารและขยะอาหาร การออมของรัฐบาลเพื่อหลกีเล ีย่งคา่ใช้จ่ายดา้นสขุภาพอันเนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรกา ร
ดา้นความปลอดภัย และการเปลีย่นแปลงความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองชุมชนอันเนื่องมาจากการลดระดบัมลพิษของธุรกิจ 

• ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภา ยในอาจสนใจในกา รด าเนิน งานมากกว่าเมื่อเทียบ กับเป้าหมายเชิ งปริมาณหรือตวัชี้ว ัดการด าเนิน งา น ห ลัก
ควบคูไ่ปกับผลกระทบตอ่งบประมาณของแผนก 
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7.2.4 เลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม

การเลอืกเทคนิคการประเมินมูลคา่นั้นขึ้นอย ูกั่บว่าคณุตอ้งการประเมินตวัขับเคล ือ่นผลกระทบหรือการพึ่งพาใด เช่น มุมมองทางมูลคา่ที่
เลอืก (เช่น ธุรกิจ สงัคม หรือทั้งสองอยา่ง) วัตถปุระสงคส์งูสดุของการประเมิน เวลา และทรัพยากรที่มี และอา จต้องมีกา ร เ ล ือกอย่าง

ใดอย ่า งหนึ่ งระหว่า งเ ทคนิคการประเมินมูลค่าต่างๆ  ใ นแง่ของคว ามแม่น ย  า เ ว ลา ต้นทุน และอรรถประโยชน์ส  า หรับการใช้
งา นที่ต ้องกา ร วิธีการประเ มินมูลค่าทั้งหมดมีข้อดีและข้อเส ีย  (T EEB 2 0 1 0)  โดยทั่ วไปแล้ว ควรใช้แนวทางเชิ งปฏิบัต ิในการ
ระบุและประ เมินต้นทุน และ /ห รือผลประ โยชน์ ใ น เ ชิ งคุณภาพตามล า ดับ  และหากเ ป็น ไปได้แน ะน า ใ ห้ตา มด้ว ยกา รใช้

แน วทา งเชิ งปริม าณและทา งกา รเ งิน (T EEB 2 01 1)  ข้อจ ากัดในการประเมินมูลคา่ที่ส  าคญัอาจเป็นความไม่แน่นอนเก่ียวกับตน้ทุน
หรือผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในบริเวณใกลเ้ คียงกับเกณฑ์ที่ส  า คญัและการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่สา มา รถ

ยอ้นกลบัได ้ ดงันั้นจึงแนะน าให้ใช้หลกัระวังไว้ก่อนในบางบริบท 

ปัจจัยตา่งๆ จะท าให้เห็นว่าเทคนิคใดจะเป็นเทคนิคที่ดทีี่สดุส  าหรับการประเมินของคณุ นอกจากการระบุเทคนิคที่เหมาะสมที่สดุส  าห รับ

ขอบเขตที่คณุเลอืกแลว้ คณุจะตอ้งค านึงถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูล ข้อจ ากัดดา้นงบประมาณและเวลา ระดบัการมีสว่นร่วมของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีที่ตอ้งการ และระดบัความถกูตอ้งที่จ าเป็นส  าหรับวัตถปุระสงคข์องคุณ เช่น เทคนิคการประเมินมูลคา่เชิงคุณภาพนั้น ดี
ส  าหรับการดงึรายละเอียดตามบริบทและมูลคา่ที่จับตอ้งไม่ ได ้ แตไ่ม่ไดใ้ห้ความแม่นย  าเชิงตวัเลข การวัดความแปรปรวนภายในกลุ่ม

ตวัอยา่ง หรือผลที่สามารถเปรียบเทียบไดง่้ายกับตน้ทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน  

ตารางที่ 7.1 ของระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาต ิ (หน้า 84-85) ไดส้รุปปัจจัยเหลา่นี้ไว้และจะช่ว ยให้คณุสามารถเ ล ือกเท คนิ คที่

เหมาะสมกับความตอ้งการได ้ หากคณุไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและ/หรือไม่มีเวลาหรือทรัพยากรส  าหรับการวิจัยเบื้องตน้ แนวทางที่ค ุ้ม ค่า
ที่สดุคอืการใช้การถ่า ยโอนมูลคา่ซึ่งเป็นส ิ่งที่เหมาะกับการเ ริ่ม ตน้ อยา่งไรก็ด ี การถ่ายโอนมูลคา่อาจไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการป ระ เมิน

มูลคา่หลกั ดงันั้น คณุตอ้งค านึงถึงเรื่องนี้เมื่อใช้ผลตา่งๆ นอกจากนี้ ตารางที่ 7.1 ระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาตยิงัไดแ้สดงถึง กา ร
จัดอันดบัในเรื่องของเวลาและงบประมาณไว้ในสามระดบั 

ตารางที่ 7.3 แสดงตวัอยา่งของเทคนิคในการประเมินมูลคา่ผลที่ตามมาของผลกระทบที่มีตอ่ทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคมที่ระบุ

ไว้ในตารางที่ 7.1 โดยการประเมินมูลคา่ตลาดคอืเทคนิคที่คณุสามารถน ามาใช้เพื่อประเมินมูลคา่ผลที่ตามมาของการพึ่งพาที่ระบุ ใ น
ตารางที่ 7.2. 
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ตารางที ่7.3 
ตวัอยา่งเทคนิคในการประเมินมูลคา่ผลที่ตามมาของผลกระทบ 

ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
ประชาชนและสังคม 

ตวัอย่างเทคนคิการประเมนิ
มลูค่าเชิงปริมาณ

ตวัอย่างวธิีประเมนิมลูค่าทาง
การเงิน 

ธรรมชำติ การใชน้ ้า การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์โรคติดเช ือ้ 
(เชน่ ท้องรว่ง) เนื่องจากการเปลีย่นแปลงการ
บรโิภคน ้าที่มีคุณภาพต ่าหรอืการขาดน ้าเพ ือ่
สขุอนามัย (DALY) 

                                                    
ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิตซ ึง่วัดการเปลีย่นแปลง
ในอบุัติการณ์ของโรคต่อการใชน้ ้า
ลกูบาศกเ์มตร 

การประเมินมูลค่า DALY         
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.5) 

การเปลีย่นแปลงความมั่นคงด้านอาหาร
อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของ
ปรมิาณน ้าเพ ือ่การชลประทานและการ
ประมง/กจิกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น ้า 
(DALY) 

การใชร้ะบบนิเวศวิทยาทาง
บก 

การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่าของ
PDF (ดูกลอ่งขอ้มูล 7.3) 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

แบบจ  าลองการประเมินแบบบูรณา
การ (IAM) 

ต้นทุนทางสงัคมของคารบ์อน (SCC) 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.4) 

การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

การเปลีย่นแปลงปรมิาณการกกัตุนปลา 
(ตัน) 

การใชย้าฆา่แมลงและยา
ก าจดัวัชพชื

การเปลีย่นแปลงในอบุัติการณ์โรค (DALY) ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่า DALY 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่าของ 
PDF (ดูกลอ่งขอ้มูล 7.3) 

การใชปุ้๋ ย การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่าของ 
PDF (ดูกลอ่งขอ้มูล 7.3) 

ค่าใชจ้า่ยของปุ๋ ยที่ไม่ดูดซมึ (USD) การตรวจวัดหรอืการศึกษาทางตรง การประเมินมูลค่าตลาด 

การใชด้ิน การเปลีย่นแปลงในผลผลติ (ตัน) การสรา้งแบบจ  าลองทางชวีฟิสกิส ์ การประเมินมูลค่าตลาด 

ขยะมูลฝอย การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของระบบนิเวศ 
(USD) 

การประเมินมูลค่าโดยบังเอญิ (หรอื
การถา่ยโอนมูลค่า) เพ ือ่ประเมิน
มูลค่าการด ารงอยูข่องสายพนัธุ์
ต่างๆ ทางทะเล 

การเปลีย่นแปลงในการให้บรกิารด้านสขุภาพ
ของมนุษยแ์ละระบบนิเวศอนัเนื่องมาจากการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การใชท้ี่ด ิน การใชน้ ้า 
และการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ ที่ดิน และน ้า
ที่เก ีย่วขอ้งกบัการก าจดัของเสยีผา่นการฝัง
กลบ การเผา หรอืการรไีซเคิล (DALY, USD) 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่าของ DALY           
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

การประเมินมูลค่าของ PDF             
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.3) 

ต้นทุนทางสงัคมของคารบ์อน (SCC) 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.4) 

สภาพปศุสตัว์ การเปลีย่นแปลงทางผลติผลของปศุสตัว์ 
(ตัน) 

การศึกษาระบาดวิทยาของปศุสตัว์ การประเมินมูลค่าตลาด 

มนุษย์ 
ปรมิาณสารอาหารใน
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์ของโรค เชน่ โรค
เร ือ้รงัและเฉยีบพลนั โดยเฉพาะโรคหลอดเลอืด
หัวใจ เบาหวาน และมะเรง็บางชนิด (DALY) 

การศึกษาทางโภชนาการ/แนวทางการ
สรา้งแบบจ  าลอง 

การประเมินมูลค่า DALY      
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

การใชส้ารอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค 

การเปลีย่นแปลงในระยะเวลาของโรคติดเช ือ้ 
(DALY)  

การศึกษา/การสรา้งแบบจ  าลองทาง
พษิวิทยา 

การประเมินมูลค่ DALY 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.5) 

การเปลีย่นแปลงปรมิาณยาปฏิชวีนะที่บรโิภค
เพ ือ่ให้มีการตอบสนองที่มีประสทิธิภาพ (gr) 

การศึกษา/การสรา้งแบบจ  าลองทาง
พษิวิทยา 

การประเมินมูลค่าตลาด 

ค่าใชจ้า่ยส าหรบัยาปฏิชวีนะที่ใชใ้นการรกัษา
เชงิป้องกนั (USD)  

การศึกษา/การสรา้งแบบจ  าลองทาง
พษิวิทยา 

การประเมินมูลค่าตลาด 
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ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
ประชาชนและสังคม 

ตวัอย่างเทคนคิการประเมนิ
มลูค่าเชิงปริมาณ

ตวัอย่างวธิีประเมนิมลูค่าทาง
การเงิน 

แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร 

การเปลีย่นแปลงของอบุัติการณ์ของโรค (เชน่ 
ท้องรว่ง มะเรง็) (DALY) 

การศึกษา/การสรา้งแบบจ  าลองทาง
พษิวิทยา 

การประเมินมูลค่า DALY                 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

สภาวะทางสขุภาพและ
ความปลอดภัยของ
พนักงาน 

การเปลีย่นแปลงในการเสยีชวีิต/บาดเจบ็
เนื่องจากความเหนื่อยลา้และความเครยีด (อตัรา
ความถีจ่ากการบาดเจบ็ที่ท าใหส้ญูเสยีเวลาและ
อตัราความถีจ่ากการบาดเจบ็จนถงึชวีิต) 

การวัดโดยตรงหรอืการศึกษา/การ
สรา้งแบบจ  าลอง (ดูกลอ่งขอ้มูล 7.6) 

การประเมินมูลค่าทางการเงนิของค่า
รกัษาพยาบาล การสญูเสยีผลติภาพ/
รายได้ และการสญูเสยีคุณภาพชวีิต 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.5) 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์
อ ืน่ๆ 

การเปลีย่นแปลงในผลติภาพการท างานของ
คนงาน 

การศึกษา/วิธีการสรา้งแบบจ  าลอง ราคาตลาด 

สภาพความเป็นอยูข่อง
คนงาน 

การเปลีย่นแปลงการเสยีชวีิต/การบาดเจบ็จาก
การท างานอนัเนื่องมาจากความเหนือ่ยลา้และ
ความเครยีด (DALY) 

การศึกษา/วิธีการสรา้งแบบจ  าลอง การประเมินมูลค่า DALY                 
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

สทิธิแรงงาน การเปลีย่นแปลงมูลค่าของแบรนด์ (USD) วิธีการตรวจวัดทางตรง การประเมินมูลค่าตลาด 

สทิธิทางเพศสภาพ การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงาน
เนื่องจากขาดแรงจงูใจ (USD) 

วิธีการตรวจวัดทางตรง การประเมินมูลค่าตลาด 

สงัคม ความมั่นคงทางด้านอาหาร การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงาน 
(USD) 

การศึกษา/วิธีการสรา้งแบบจ  าลอง การประเมินมูลค่าตลาด 

การเปลีย่นแปลงในการพฒันาศักยภาพ
ของคนรุน่อนาคต (USD) 

การสญูเสยีอาหารและขยะ
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงในผลติภาพของแรงงาน 
(USD) 

การศึกษา/วิธีการสรา้งแบบจ  าลอง การประเมินมูลค่าตลาด 

การเปลีย่นแปลงของผลกระทบด้าน
สขุภาพ (DALY) และสดัสว่นการสญุหาย
ของสายพนัธุ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพ (PDF) 
อนัเนื่องมาจากการลดการสรา้งขยะ
อาหาร 

ปัจจยัการก าหนดลกัษณะผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต 

การประเมินมูลค่าของ DALY       
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.2) 

การประเมินมูลค่าของ PDF             
(ดูกลอ่งขอ้มูล 7.3) 

การบูรณาการแรงงานเขา้สู่
ชมุชน  

การเปลีย่นแปลงของอตัราการลาออกโดยสมัคร
ใจ (รอ้ยละ) 

การตรวจวัด/การศึกษาทางตรง การประเมินมูลค่าตลาด
(ค่าใชจ้า่ยในการว่าจา้ง/การ
ปรบัตัว) 

การแบ่งปันผลประโยชน์กบั
ชมุชนของชนเผา่พ ืน้เมือง  

การเปลีย่นแปลงระยะเวลาของใบอนุญาตใน
การด าเนินงาน (ปี) 

การตรวจวัดทางตรง การประเมินมูลค่าตลาด 
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จากการศกึษาหลายชิ้นทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรมอาหาร ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปนั้นไดร้ับการประเมินมูลคา่โดยอิงจากการประมาณการทั่ ว
โลกของมูลคา่หนึ่งปีของชีวิต การใช้คา่มัธยฐานทั่วโลกสามารถหลกีเล ีย่งความท้าทายทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการก าหนดมูล ค่า ที่
สงูขึ้นในประเทศที่มีรายไดส้งูเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายไดต้  า่ อีกทางเลอืกหนึ่ง คา่ประมาณทั่วโลกสามารถปรับไดต้ามประเทศโดยใช้

ระดบัรายไดแ้ละความยดืหย ุน่ของรายได ้ โปรดดกูรณีศกึษาของ TEEBAgriFood โดย Raynaud et al. 2016, Bogdanski et al. 2017 
และ Balthussen et al. 2017 

กล่องข้อมูล 7.2 การประเมินมูลค่าการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) 

ในจ านวนการศกึษามากมายทั่วทั้งภาคอาหารนั้น การประเมินมูลคา่ทางการเงินของการเปลีย่นแปลงในการให้บริการของระบบนิเวศที่

ไดร้ับการประเมินโดยการวัดว่าการเปล ีย่นแปลงในความอุดมสมบูรณข์องสายพันธุ์ตา่งๆ นั้นสามารถสง่ผลให้เกิดการเปล ีย่นแปลงต่อ
การท างานของระบบนิเวศและมูลคา่ของบริการของระบบนิเวศที่ไดจ้ัดหามาให้ไดอ้ยา่งไร 

การศกึษาเหลา่นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสดัสว่นการสญูหาย (PDF) และการวัดการท างานของระบบนิเวศ (เชน่ 
ความสามารถในการผลติสทุธิแรกเริ่ม) ส  าหรับระบบนิเวศแตล่ะประเภท จากนั้นจึงประเมินผลการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในบริกา ร

ของระบบนิเวศที่ให้บริการโดยระบบนิเวศแต่ละประเภท  โปรดดกูารศกึษาโดย Raynaud et al. 2016, Bogdanksi et al. 2017 
และ Balthussen et al. 2017 

กล่องข้อมูล 7.3 การประเมินมูลค่าสัดส่วนการสูญหาย (PDF) 
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เมื่อใช้เทคนิคตา่งๆ ผสมกันและ/หรือการวัดมุมองทางมูลคา่ที่แตกตา่งกัน คณุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคา่นั้นสอดคลอ้งซึ่ งกัน แ ละ

กัน โดยเฉพาะอยา่ งย ิ่งหา กคุณจะเปรียบเทียบโดยตรงหรือรวมเ ข้า ดว้ยกัน  เช่น เมื่อพิจารณาการประเมินมูลคา่ทางการ เ งินที่

เก่ียวข้องกับการจัดหลกัสตูรฝึกอบรม มีความเป็นไปไดท้ี่จะวัดเป็นตวัเงินทั้งตน้ทุนทรัพยากรส  าหรับธุรกิจที่ด  าเนินการหลกัสตูรและ
ผลประโยชน์ดา้นความเป็นอย ูท่ ี่ ดขีองบุคคลจา กรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นที่ คา ดหวังได้ซึ่งเป็นผลมาจา กการเ ข้าอบรม โดยที่มูลคา่แรกนั้น
แสดงถึงมูลคา่ของตวัขับเ คล ื่อนผลกระทบตอ่ธุ รกิจ ในขณะที่มูลคา่ที่สองแสดงถึงมูลคา่ของผลกระทบ ดงันั้น จึงเป็นการแสดงถึง

ระยะตา่งๆ ของเสน้ทางผลกระทบและควรเปรียบเทียบดว้ยความระมัดระวัง อยา่งไรก็ด ี เฉพาะมูลคา่ที่แสดงเสน้ทางของผลกระทบ
ในระดบัเดยีวกันและใช้เทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เปรียบเทียบกันไดเ้ท่านั้นที่จะถกูรวมเป็นตวัเลขผลกระทบทั้งหมด โปรดใช้ความ

ระมัดระวังเมื่อท าการเปรียบเทียบหรือรวมในสถานการณ์อ่ืนๆ และควรให้ความสนใจกับการกระจายมูลคา่ระหว่างกลุม่ผ ูม้ี ส ่ว น ได้
สว่นเสยีตา่งๆ ดว้ย 

ระดบัความเคร่งครัดและความละเอียด: ก าหนดระดบัความเคร่งครัดที่เหมาะสมที่จะใช้ ธุรกิจบางแห่งอาจตดัสนิใจว่าการประมาณการ
ที่คอ่นข้างกว้างนั้นเพียงพอที่จะให้ข้อมูลในการตดัสนิใจที่ส  าคัญ และจะทนตอ่การวิพากษ์วิจารณ์จากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเส ียภายในและ

ภายนอกได ้ ส  าหรับธุรกิจอ่ืนๆ อาจเลอืกเทคนิคที่มีระดบัความแม่นย  าและความน่าเชื่อถือสงูกว่า  แตอ่าจตอ้งใช้เวลาและแรงงานมาก 
อยา่งไรก็ด ี ไม่ว่าจะเลอืกตวัเลอืกใด ขอแนะน าให้ท าให้เกิดความโปร่งใสเก่ียวกับระดบัของความไม่แน่นอนของผล คณุสามารถท าได้

โดยท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (ขั้นที่ 08) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในข้อมูลส  า คญัหรือข้อสนันิษฐานเก่ียว กับ
ผลของคณุ 

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สามารถประเมินมูลคา่เป็นเงินโดยใช้คา่ประมาณของตน้ทุนทางสงัคมของคาร์บอน (SCC) ซึ่งตน้ทุน
ทางสงัคมของคาร์บอนเป็นการประมาณมูลคา่ทางการเงินของผลกระทบของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในปีนั้นๆ และสะท้อนถึง

ตน้ทุนทั่วโลกทั้งหมดของความเสยีหา ยที่เกิดจากการปลอ่ยก๊าซเ รือนกระจกตลอดอายใุนชั้นบรรยา กาศ แบบจ าลองการประเมินแบบ
บูรรณาการ (IAM) ใช้เพื่อแปลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเตบิโตของประชากร และการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลให้เกิดกา ร

เปล ีย่นแปลงในองคป์ระกอบของบรรยากาศและอุณหภูมิเฉล ีย่ทั่วโลก 

คณะท างานระหว่างหน่วยงานดา้นตน้ทุนทางสงัคมของคาร์บอนไดจ้ัดท าการประมาณการเหลา่นี้  (IWGSCC 2013) 

ทางเลอืกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ (i) ราคาในตลาดที่สงัเกตได้จากระบบการซื้อขา ยแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (ETS) และ (ii) การประมาณการ
ตน้ทุนสว่นเพิ่มในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (MAC) 

กล่องข้อมูล 7.4 ต้นทนุทางสังคมของคาร์บอน (SCC) 

การวัดการบาดเจ็บและเสยีชีวิตในที่ท างานสามารถท าไดด้งัตอ่ไปนี้ 

ท าการวัดการบาดเจ็บและการเสยีชีว ิตในที่ท างานโดยตรง การประมาณการการฟ้ืนตวัอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บและ/หรือจ านวนปีที่
สญูเสยีไปก่อนวัยอันควรจากการเสยีชีวิตในที่ท างาน (สามารถประเมินไดโ้ดยการประมาณอายแุรงงานโดยเฉลีย่และอายขุัยเ ฉลี่ย ของ

บุคคลในแตล่ะประเทศ) 

แนวทางการศกึษา/การสร้างแบบจ าลอง เช่น การศกึษาบางงานประเมินความเป็นไปไดท้ี่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ อัน

เนื่องมาจากการท างานลว่งเวลา (Dembe et al. 2005) หรือความเส ีย่งของโรคหลอดเลอืดสมองเนื่องจากการท างานลว่งเวลา (Kivimäki  

et al. 2015) 

ส าหรับการประเมินมูลคา่ทางการเงินของการบาดเจ็บและเสยีชีวิตในที่ท างาน การศกึษาตา่งๆ เก่ียวกับมูลคา่ของผลกระทบทา ง

เศรษฐกิจสงัคมในภาคสว่นตา่งๆ (รวมถึงการศกึษาโดย Trucost 2019) ไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบสามสว่นดงันี้ 

คา่รักษาพยาบาล ซึ่งสามารถท าไดโ้ดยใช้คา่รักษาอ้างอิงของระบบประกันสขุภาพแห่งชาต ิ

การสญูเสยีผลติภาพ/การสญูเสยีรายไดใ้นช่วงเวลาพักฟ้ืนหรือเวลาที่ไม่สามารถท างานได ้

คณุภาพชีวิตที่สญูเสยีไปจากการบาดเจ็บและการฟ้ืนตวัของน ้าหนักความทุพพลภาพ (องคก์ารอนามัยโลก 2017) สะท้อนถึงความ

รุนแรงของโรคจากระดบั 0 ที่แสดงถึงสขุภาพที่สมบูรณ์ ถึง 1 ที่แสดงถึงการเสยีชีว ิต น ้าหนักความทุพพลภาพส าหรับโรคหนึ่งๆ สามารถ
ตคีวามไดว้่าเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตหนึ่งปีที่มีสขุภาพสมบูรณ์ที่สญูเสยีไป หรือจ านวนปีสขุภาวะ (DALY) ที่สญูเสยีไปตอ่ปีเนื่องจากกา ร

เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ซึ่งสามารถประเมินมูลคา่การสญูเสยีปีสขุภาวะ (DALY) ไดโ้ดยใช้วิธีการประเมินมูลคา่การสญูเสยีปีสขุภา ว ะ  
(DALY) ที่ระบุไว้ข้างตน้ 

กล่องข้อมูล 7.5 การวัดการบาดเจบ็และเสียชีวิตในทีท่  างาน 
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เทคนิคในการประเมินมูลคา่ผลที่ตามของผลกระทบตอ่ทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคมอาจใช้ในการประเมินมูลคา่ของการเปลีย่นแปลง

สว่นที่เพิ่มขึ้นหรือสว่นเพิ่มในคลงัของทุนหรือการไหลเวียน ซึ่งจะเก่ียวข้องกับกา รใช้งานทา งธุร กิจเป็น สว่นใหญ่ โดยสามารถใช้เ ทคนิค
เดยีวกันนี้ในการประเมินมูลคา่ทั้งหมด (การรวม) ของคลงัทุน แม้ว่าจะไม่คอ่ยมีความจ าเป็นและอาจตอ้งมีการวิเ คราะห์เพิ่มเ ตมิ ก็ตาม  

กลอ่งข้อมูล 7.3 ของระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาตใิห้ภาพรวมของการประเมินมูลคา่ คล ังของทุนทางธรรมชาติผา่นการประเมิน เ ชิ ง
คณุภาพ เชิงปริมาณ หรือทางการเงิน และไดอ้ภิปรายความท้าทายบางประการที่เก่ียวข้องกับข้อสนันิษฐานที่จ าเป็นในการก าหนดค่า บา ง

คา่เหลา่นี้ ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเตมิเก่ียวกับการใช้เทคนิคการประเมินมูลคา่แต่ละเทคนิคส  าหรับการประเมินทุนทางธรรมชาต ิ โปรดดู
ภาคผนวก ข ในระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธรรมชาต ิ

หมายเหต:ุ ข้อมูลที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญจะมีประโยชน์เมื่อพิจารณาจากปัจจัยตา่งๆ ที่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบัตไิดจ้ริงและความเหมาะสมของกา ร
ใช้เทคนิคตา่งๆ 

ความเตม็ใจที่จะจ่าย (ตามที่ว ัดดว้ยเทคนิคการประเมินมูลคา่ตา่งๆ) และราคาตลาดส าหรับสนิคา้หรือบริการเป็นแนวคดิที่แตกตา่งกัน โดย
ความเตม็ใจที่จะจ่ายนั้นเป็นการวัดจ านวนเงินที่ ส ูงส ุดที่บา งคนเตรียมจะจ่า ยส  าหรับสนิ คา้หรื อบริการ ซึ่งถกูก าหนดโดยรสนิยมแ ละ
ความชอบของแตล่ะคน และถกูจ ากัดดว้ยรายได ้ (กลา่วคอื ความสามารถในการจ่ายของคนนั้น) ส  าหรับราคาตลาด หมายถึง ส ิง่ที่จ่ายจริง

ส  าหรับสนิคา้หรือบริการ ซึ่งถกูก าหนดโดยปัจจัยดา้นตลาดและสถาบัน (เช่น โครงสร้างตลาดและกา รแข่ งขัน การแทรกแซง ด้า น
กฎระเบียบ และแง่มุมตา่งๆ เช่น สทิธิในทรัพยส์นิ) การท าความเข้าใจความแตกตา่งระหว่างความเตม็ใจที่จะจ่ายและราคาตลาดจะช่ว ย

ท าให้เข้าใจถึงมูลคา่ของผลกระทบที่มีตอ่สงัคม 

ประเดน็ส  าคญัส  าหรับการประเมินมูลคา่ทางการเงินทั้งหมดคอืการหลกีเล ีย่งการนับซ ้า  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได ้ เช่น เมื่อมีการประเมินตน้ทุนและ/

หรือผลประโยชน์ขั้นกลางแทนการประเมินเฉพาะตน้ทุน ส ุดท้ายและ/ห รือผลประโยชน์ เช่น มูลคา่ของลอ้รถจะรวมอย ูใ่นรา คารถที่ ขา ย  

ดงันั้น การบันทึกทั้งราคาลอ้และราคารถยนตใ์น งบดลุจึงเป็นตวัอยา่งของการนับซ ้า  โปรดทราบว่าความก้าวหน้าลา่สดุในการจ า แน ก
ประเภทของบริการระบบนิเวศ เช่น การจ าแนกประเภทบริการของระบบนิเวศระหว่างประเทศร่วมกัน  (EEA CICES 2016) และ ระบบการ

จัดประเภทสนิคา้และบริการในขั้นสดุท้ายของระบบนิเวศ (FEGS 2012) อาจช่วยในเรื่องของการหลกีเล ีย่งการนับซ ้า 

หมายเหต:ุ โปรดกลบัไปดทูี่ปัญหาการวางแผนของคณุจากขั้นที่ 03 เนื่องจากอาจสง่ผลตอ่เทคนิคการประเมินมูลคา่ที่เหมาะสมที่สดุ

ในกรณีทีม่ีการประเมินมูลคา่ทุนที่เก่ียวข้องกับตน้ทุนหรือผลประโยชน์สว่นตวัของธุรกิจเท่านั้น ควรใช้อัตราคดิลดทางการเงินตามปกติ
ของธุรกิจนั้นเพื่อแสดงตน้ทุนหรือผลประโยชน์ในอนาคตในมูลคา่ปัจจุบัน (เช่น "อัตราอุปสรรค"์ มาตรฐานที่ใช้ส  าหรับการประเมินราคา

ของโครงการ หรือ ตน้ทุนทุนถัวเฉล ีย่ถ่วงน ้าหนักของธุรกิจ (WACC)) 

อยา่งไรก็ตาม เป็นเรือ่งยากที่การตดัสนิใจเก่ียวกับทุนจะมีผลที่ตามมาเฉพาะเพียงแคผ่ ูม้ี อ านาจตดัสนิใจเท่านั้น ดงันั้น จึงมีโอกาสมาก

ขึ้นที่การประเมินมูลคา่จะตอ้งพิจารณาตน้ทุนหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามดว้ย (เรียกว่าผลกระทบตอ่สงัคม) 

ในกรณีที่เก่ียวข้องกับตน้ทุนหรือผลประโยชน์ทางสงัคมในอนาคต ควรใช้อัตราคดิลดซึ่งสะท้อนถึงความสมดลุของความพึงพอใจ

ตา่งๆ (ในบรรดาผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไดร้ับผลกระทบทั้งหมด) ส  าหรับการบริโภคในขณะนี้กับการบริโภคในอนาคต ซึ่งเรียกว่าอัตรา
คดิลดที่เก่ียวกับสงัคมหรือของสงัคม (SDR) 

อัตราคดิลดที่เก่ียวกับสงัคมนั้นแตกตา่งกันไป แตม่ักจะต า่กว่าอัตราคดิลดทางการเงินปกต ิ สว่นใหญ่เป็นเพราะพยายามที่จะสะท้อนถึง

ความเป็นอย ูท่ ี่ดขีองคนรุ่นตอ่ไปในอนาคตเช่นเดยีวกับรุ่นที่มีชีว ิตอย ูใ่นปัจจุบัน ซึ่งมีความส าคญัอยา่งย ิง่ในบริบทของทุนทางธรรมชาติ 
และแตกตา่งจากทุนรูปแบบอ่ืนๆ ที่สว่นใหญ่สามารถให้ประโยชน์ตอ่ไปไดเ้รื่อยๆ หากไดร้ับการจัดการอยา่งด ี

อัตราคดิลดทางสังคม โดยทั่ว ไปจะอย ูร่ะหว่า งร้อยละ 2–5 แตใ่นบางบริบทอัตราคิดลดอาจสูงกว่า ต า่กว่า หรือตดิลบก็ยงัมีคว าม

สมเหตสุมผล แนวทางทั่วไปที่จัดการการถกเถียงเก่ียวกับอัตราคดิลดที่เหมาะสมคอืการทดสอบความอ่อน ไหวของผลและข้อสรุปโ ดยใช้
อัตราคดิลดที่แตกตา่งกันหลายอัตรา 

การอภิปรายอยา่งละเอียดเก่ียวกับการคดิลดในบริบทของบริการของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศจะรวมอย ูใ่นบทที่ 6  ของ
รายงาน "รากฐานทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ" ของเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB 2010) 

กล่องข้อมูล 7.6 การคิดลดการประเมินมูลค่าทนุ
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7.2.5 ด าเนินการหรือประเมินมูลค่าการมอบหมายหน้าท่ี

ขณะนี้คณุสามารถที่จะด าเนินการหรือมอบหมายการประเมินมูลคา่ที่เก่ียวข้องส  าหรับการประเมินทีค่ณุเลอืกได ้

หมายเหต:ุ เนื่องจากโดยทั่วไปจ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมที่ส  าคัญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ด้ว ย
ความมั่นใจ ซึ่งแนวทางปฏิบัตไิม่ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกับการน าไปใช้และการด าเนินการของเทคนิคเหลา่นี้ 

7.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับของขั้นนี้ควรประกอบไปดว้ย 

• การประเมินมูลคา่ทีเสร็จสมบูรณ์ (ไม่ว่าจะเป็นเชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ หรือทางการเงิน) ของตน้ทุนหรือผลประโยชน์

• การท าเป็นเอกสารการประเมิน แหลง่ข้อมูล ข้อจ ากัดตา่งๆ วิธีการที่ใช้ และผลการประเมินมูลคา่ที่ส  าคญัทั้งหมด 

ขั้นที่ 07 ของแนวทางปฏิบัตไิดใ้ห้แนวทางเพิ่มเตมิเพื่อช่วยให้คณุสามารถก าหนดผลที่ตามมาของผลกระทบและการพึ่งพาทุนทางธรรมชาติ 
สงัคม และมนุษย ์ส  าหรับตารางที่ 7.4, 7.5 และ 7.6 แสดงความสมบูรณ์ของขั้นตอนนี้ส  าหรับตวัอยา่งสมมุตฐิานเฉพาะแตล่ะภาคสว่น รวมถึง

การเสร็จส ิน้การด าเนินการทั้งหมดที่จ าเป็นส  าหรับขั้นนี้ ทั้งนี้ มูลคา่ทั้งหมดที่ระบุในตารางมีไว้เพื่อเป็นตวัอยา่งเท่านั้น  

ตารางที ่7.4 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Blossom Foods 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: เปรยีบเทียบตัวเลอืกต่างๆ  

ตัวเลอืกที่ 1: การจดัหาที่มีความรบัผดิชอบ กบั

ตัวเลอืกที่ 2: เสน้อา้งองิข ัน้ต ่า โดยที่แต่ละตัวเลอืกมีผลกระทบที่ส  าคัญสามอยา่งเหมือนกนั ซ ึง่สามารถเปรยีบเทียบค่าได้

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ    ผลทีต่ามมาของผลกระทบ/การพึ่งพา    เทคนคิการประเมนิมลูค่า             

/การพึ่งพาเฉพาะ 

ผลกระทบ การจดัหาน ้าสะอาดและสขุอนามัย
ส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ 

ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปจากความ
ทุพพลภาพเนื่องจากการลดลงของโรค
ท้องรว่งซ ึง่เป็นผลมาจากโครงการ
สขุอนามัย 

การถา่ยโอนมูลค่าจากการศึกษาคร ัง้
กอ่น 

สนิค้าโภคภัณฑร์าคา 
70 USD /กก. 

การตัดไม้ท าลายป่าที่ด าเนินการโดย
องค์กรภายนอก 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น ต้นทุนทางสงัคมของคารบ์อน สนิค้าโภคภัณฑร์าคา 
45 USD /กก. 

กำรพ่ึงพำ ความต้องการของผูบ้รโิภคส าหรบั
สนิค้าที่มาจากแหลง่ที่มีความ
รบัผดิชอบ 

ยอดขายที่เพ ิม่ข ึน้จากความ
ต้องการที่สงูข ึน้จากความ
คาดหวังในสนิค้าทีม่ีความ
รบัผดิชอบ 

การประเมินมูลค่าตลาด รายได้ 0.6 พนัลา้น 
USD 

Blossom Foods 

มลูค่าตอ่ผลิตภณัฑ ์
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ตารางที ่7.5 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ VitaCrisp 

ตารางที ่7.6 
ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Evolve Crops 

Evolve Crops 

การใชง้านทางธุรกจิที่ตั้งไว้: ประมาณการมูลค่าและ/หรอืผลกระทบสทุธิทั้งหมด 

 

 ผลกระทบ 

กำรพ่ึงพำ

การใชด้ิน การเปลีย่นแปลงของผลผลติเนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงความสามารถในการกกั
เกบ็น ้าของดิน (ตัน) 

แบบจ  าลองทางชวีฟิสกิสแ์ละการ
ประเมินมูลค่าตลาด 

2 USD ต่อตัน 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก การเปลีย่นแปลงของโรคและ
อบุัติการณ์น ้าท่วม (DALY) 

การเปลีย่นแปลงการให้บรกิารของ
ระบบนิเวศ (USD) 

การเปลีย่นแปลงการกกัตุนปลา (ตัน) 

ต้นทุนทางสงัคมของคารบ์อน 6 USD ต่อตัน 

การใชพ้ลงังาน ค่าใชจ้า่ยทางพลงังานเพ ิม่ข ึน้ การประเมินมูลค่าตลาด 12 USD ต่อตัน 

การใชน้ ้า ค่าใชจ้า่ยของน ้าเพ ิม่ข ึน้ การประเมินมูลค่าตลาด 8 USD ต่อตัน 

ความช  านาญ/ความรู ้ ผลผลติเพ ิม่ข ึน้ การประเมินมูลค่าตลาด 4 USD ต่อตัน 

ผลกระทบ 

0.8 USD ต่อกโิลกรมัต้นทุนทางสงัคมของคารบ์อน การเปลีย่นแปลงของโรคและอบุัติการณ์
น ้าท่วม (DALY) 

การเปลีย่นแปลงของการให้บรกิารระบบ
นิเวศ (USD) 

การเปลีย่นแปลงการกกัตุนปลาที่มี (ตัน)

การปลอ่ยคารบ์อน 

1.5 USD ต่อกโิลกรมัแบบจ  าลองการประเมินผลกระทบ
ของวัฏจกัรชวีิต (LCIA) และการ
ประเมินมูลค่า DALY 

การเปลีย่นแปลงในอบุัติการณ์โรค 
(DALY) 

ผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย ์

มลูค่าตอ่ผลิตภณัฑ ์ผลทีต่ามมาของผลกระทบ/การ
พึ่งพา 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ/การ
พึ่งพาเฉพาะ 

การใชง้านทางธุรกจิที่ต ั้งไว:้ เปรยีบเทียบตัวเลอืกต่างๆ                                   

ตัวเลอืกที ่1: SuperOats กบั ตัวเลอืกที่ 2: ขา้วสาล ี

VitaCrisp 
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Evolve Crops 

เทคนคิการประเมนิมลูค่า 

ตวัขับเคลื่อนผลกระทบ/การ
พึ่งพาเฉพาะ 

ผลทีต่ามมาของผลกระทบ/การ
พึ่งพา 

เทคนคิการประเมนิมลูค่า มลูค่าตอ่ผลิตภณัฑ ์
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ขัน้ตอนการปฏิบติัคืออะไร? 

ข้ันตอนการปฏิบัติของระเบียบปฏิบัติจะสรุปกระบวนการการประเมินทุนโดยช่วยให้คุณตีความและน าผลไปใชใ้นธุรกิจของคุณ 
นอกจากนีย้งัสนับสนุนใหคุ้ณพิจารณาถึงวธิีการเพิ่มประสิทธิภาพมูลคา่จากการประเมินนีแ้ละในอนาคต

ข้ันตอนการปฏิบตัิเก่ียวขอ้งกับการเช่ือมโยงสองประเดน็ ดังนี ้

ขั้นที ่ ค าถามทีแ่ต่ละขั้นจะใหค้ าตอบ ด าเนินการ 

08 
ตีความและทดสอบผล คุณจะตีความ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ

กระบวนการประเมินและผลได้อย่างไร? 
    8.2.1  ทดสอบข้อสนันิษฐานหลกั

  8.2.2 ระบุผ ูท้ ี่ไดร้ับผลกระทบ 

8.2.3 ตรวจเทียบผล 

8.2.4 ตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้งของกระบวนการ
ประเมินและผล 

8.2.5 ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน  

09 ลงมือปฏิบัติ
คุณจะน าผลของคุณไปใช้และรวมทนุเข้ากับ
กระบวนการทีมี่อยู่อย่างไร? 

  9.2.1 ใช้และปฏิบัตติามผล 

9.2.2 สือ่สารทั้งภายในและภายนอก 

9.2.3 ท าให้การประเมินทุนเป็นสว่นหนึ่งในการท าธรุกิจของคณุ

หมายเหตเุพิม่เตมิ

ธุรกิจที่ด  าเนินงานในภาคอาหารควรด าเนินการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับแตล่ะขั้นตอนในขั้นการปฏิบัต ิซึ่งแนวทางปฏิบัตนิี้ไดใ้ห้ตวัอยา่งในทางปฏิบัตวิ ่าจะสามารถรวมความคดิเรื่อง

ทุนให้เป็นหนึ่งเดยีวกับการตดัสนิใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งไร

การปฏิบัติ ส่ิงต่อไปที่จะท า? 
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08 ตคีวำมและทดสอบผล 

8.1 บทน า 

ขั้นที่ 08 จะช่วยให้คณุตคีวามและทดสอบผลของขั้นตอนก่อนหน้า รวมถึงการตรวจสอบความถกูตอ้งและยนืยนัอยา่งเป็น
ทางการ 

 ค าถามที่ครอบคลมุของขั้นที่ 08 สามารถแบ่งออกเป็นค าถามตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

• ผลที่ไดอ้อกมานี้หมายความว่าอยา่งไร? ซึ่งขั้นตอนนี้จะให้แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับวิธีการตคีวามผลการประเมินของคณุ

• กระบวนการประเมินและผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือเพียงใด? ซึ่งรวมถึงค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบความถกูตอ้งของ

กระบวนการประเมิน เช่นเดยีวกับวิธีทดสอบว่าข้อสนันิษฐานของคณุถกูตอ้งและก าหนดระดบัความเชื่อมั่นในผลของคณุ

• เอกสารที่มีอย ูม่ีการน าเสนอกระบวนการและผลการประเมินที่ครอบคลมุและถ ูกตอ้งหรือไม่? ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าจ าเป็นตอ้งมีกา ร
ตรวจสอบภายนอกหรือไม่ 

• การประเมินคุม้คา่หรือไม่? ก่อนที่จะส  ารวจว่าจะท าอะไรไดบ้้างจากการประเมินของคณุ ให้คณุพิจารณามูลคา่ของการประเมินที่

เพิ่งท าเสร็จส ิน้ลง 

8.2 ด าเนินการ 

เพื่อตคีวามและใช้ผลการประเมินของคณุอยา่งมั่นใจ คณุจะตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 

8.2 .1  ทดสอบข้อสนันิษฐานหลกั

8.2 .2  ระบุผ ูท้ ี่ไดร้ับผลกระทบ 

8.2 .3  ตรวจเทียบผล 

8.2 .4  ตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้งของกระบวนการประเมินและผล 

8.2 .5  ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน  

8.2.1 ทดสอบข้อสันนิษฐานหลัก 

จะมีการประมาณการหรือการค านวณโดยคร่าวที่เก่ียวข้องในการประเมินทุนเสมอ ดงันั้น คณุควรหลกีเล ีย่งเรื่องความแม่นย  าแ ต่ใ ห้
แสดงตวัเลขตา่งๆ  ที่อย ูใ่นช่วงหรือปัดเศษแทน และบันทึกการตดัสนิใจของคณุในการท าเช่นนี้เพื่อท าความเข้าใจว่าคณุมีความมั่นใจใน

ระดบัใดในผลของคณุ และคณุจะตอ้งท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งเก่ียวข้องกับการทดสอบว่าการเปลีย่นแปลงของข้อสนันิษฐาน
หรือตวัแปรส าคญัสง่ผลตอ่ผลของการประเมินอยา่งไร (ดตูารางที่ 8.1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวอาจเก่ียวข้องกับการสร้างแบบกา ร

จ าลองเพื่อระบุเกณฑ์ (threshold) ที่ส  าคญั โดยที่การเปลีย่นแปลงเลก็น้อยในมูลคา่ของข้อสนันิษฐานนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปล ง
อยา่งมากในผลการประเมิน หรืออีกทางหนึ่งอาจเก่ียวข้องกับการรายงานช่ว งของมูลคา่ที่เป็นไปได้ส  าหรับผลกระทบหรือการพึ่ งพา

เฉพาะ หากมีการใช้การถ่ายโอนมูลคา่ในกา รประเมิน จึงจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวเพื่อพิจา รณาว่ามูลคา่ที่ใ ช้นั้ น
เก่ียวข้องกับสถานการณ์ของคณุหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตาม ศกัยภาพในการประเมินมูลคา่ หรือมูลคา่ที่สงูเกินไป หรือผลประโยชน์นั้นมีอย ูใ่นการใช้สทิธิในการประเมินมูลคา่ใดๆ และใน

กรณีของการประเมินมูลคา่ของทุนทางธรรมชาต ิ มนุษย ์และสงัคม โอกาสที่จะเกิดข้อผดิพลาดในการประเมินมูลคา่ที่มีนัยส  าคญันั้นจะลดลง
ไดอ้ยา่งมากโดยการให้ผ ูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วม โดยใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับและปฏิบัตติามแนวปฏิบัตทิี่ดซีึ่งไดร้ับการพั ฒนา

และทดสอบมาเป็นเวลาหลายปี โดยทั่วไปจะเป็นการดกีว่าที่จะปฏิบัตติามข้อสนันิษฐานที่สมเหตสุมผลที่สดุ แทนการปฏิบัตติามกรณีของข้อ
สนันิษฐานที่ดทีี่สดุหรือเลวร้ายที่สดุ ในกรณีที่ใกลเ้คยีงกับเกณฑ์ (threshold) หรือศกัยภาพของผลกระทบที่รุนแรงของการประเมินมูลค่า นั้น

ควรใช้ว ิธีการป้องกันไว้ก่อนส าหรับการประเมินมูลคา่ 
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บทนีไ้ดใ้หแ้นวทางเพิ่มเติมเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้

คุณจะตีความ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของกระบวนการการประเมินและผลได้
อย่างไร?
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ตารางที ่8.1 
ตวัอยา่งสมมตฐิานที่จะทดสอบในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

มีวิธีการตา่งๆ ที่แตกตา่งกันออกไปในการวิเ คราะห์ความอ่อน ไหว ซึ่งหลายๆ วิธีตอ้งใช้ความรู้ทางสถิต ิ ซึ่งวิธีการทั้งหมดนั้นได้รับกา ร

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณุเข้าใจระดบัความมั่นใจที่คณุมีในผลของคณุ โดยไม่ตอ้งกลา่วถึงความถกูตอ้งแบบเกินจริง 

จากจุดเริ่มตน้คณุอาจใช้แบบจ า ลองที่ใช้บ่อยที่ ส ุดรูปแบบหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว "ทีละครั้ง" หรือ "ทีละปัจจัย" และ
รูปแบบของการวิเคราะห์ที่ไดแ้นะน านี้จะเก่ียวข้องกับการเปลีย่นหนึ่ งปัจจัย (ข้อสนันิษฐานหรือตวัแปร) ในแตล่ะครั้งเพื่อดวู่า ส ิ่ งนี้

ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งไร และผลลพัธ์ของการวิเคราะห์นี้ คอื 

• ให้ช่วงของการประมาณการแทนที่จะเป็นตวัเลขเดยีว  ซึ่งอาจสะท้อนถึงระดบัความเชื่อมั่นที่แตกตา่งกัน

• อาจช่วยในการระบุ “การสบัเปลีย่นมูลคา่” คา่เหลา่นี้เป็นคา่ที่ตวัแปรหรือปัจจัยเฉพาะตอ้งไดร้ับเพื่อสบัเปลีย่นหรือพลกิผลลพัธ์ เช่น การ
เปลีย่นแปลงการจัดอันดบัของตวัเลอืกหลายตวัท าให้เปล ีย่นผลจากคา่ลบเป็นคา่บวก หรือข้ามเกณฑ์ (threshold) 

นับเป็นส ิง่ส  าคญัอยา่งย ิง่ที่จะตอ้งเข้าใจและสือ่สารระดบัความมั่นใจที่คณุมีในผลของคณุอยา่งชัดเจน  เพื่อน าส ิง่นี้มาพิจารณาเมื่อน าไปใช้
กับการตดัสนิใจทางธุรกิจ เช่น เมื่อใช้การถ่ายโอนมูลคา่ส  าหรับการประเมินมูลคา่ทางการเงิน การประมาณมูลคา่ที่มีอย ูใ่นงานเขียนอา จ

แตกตา่งกันอยา่งมาก และให้ผลที่กว้างมากซึ่งขึ้นอย ู่กับคา่อ้างอิงที่เ ลอืก คณุควรท าให้การผนัแปรนี้ชัดเจนและอภิปรายถึงความหมาย  
โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ถ้าใช้ข้อมูลนี้ควบคูไ่ปกับมูลคา่ทางการเงินอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ในกรณีของการประเมินมูลคา่ทางการเงิน มูลคา่ตา่งๆ อาจอ่อนไหวตอ่การเปลีย่นแปลงที่อย ูน่อกเหนือการควบคมุของธุ ร กิจ  
เช่น ความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่น เงินเฟ้อ และความเท่าเทียมกันของก าลงัซื้อ ซึ่งหมายถึงว่าผลกระทบของธุรกิจอาจเปลีย่น แป ลง

ระหว่างการประเมินโดยที่ธุรกิจไม่ไดเ้ปล ีย่นแปลงการด าเนินการ ดงันั้นหากเป็นไปไดแ้ละโดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในกรณีของการประเมินมูลค่า
ทางการเงิน ธุรกิจควรท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อทดสอบข้อสนันิษฐานและสื่อสารผลการวิเคราะห์ความอ่อน ไหวควบคูไ่ป กับผ ล

การประเมิน 

อตัราคิดลดที่รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 5 หรอื รอ้ยละ 10 จะถกูน ามาใช?้ 

การประเมินจะด าเนินการในกรอบเวลา 10, 30 หรอื 60 ป?ี 

กำรเปลีย่นแปลงอัตรำคิดลด 

 ขอบเขตเวลำ 

ช ัว่โมงการอบรมเร ือ่งสขุภาพและความปลอดภัยซ  า้ซอ้น? 

ราคาของพลงังานหรอืการเปลีย่นแปลงของน ้า (เชน่ ถา้ต้นทุนคารบ์อนเพ ิม่ข ึน้จาก 5 

USD เป็น 75 USD ต่อตัน ส  าหรบัคารบ์อนไดออกไซด์)? 

ขนำดของกำรเปลีย่นแปลงของทุน 

 กำรเปลีย่นแปลงรำคำทีส่  ำคัญ 

มีผ ูไ้ด้รบัผลกระทบ 15,000 คน แทนทีจ่ะเป็น 1,500 คน? จ ำนวนผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบ 

ผลของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรถ้า... สมมตฐิานทีคุ่ณสามารถทดสอบได้ 
ได้แก่ 
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8.2.2 ระบุผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

การวิเคราะห์แบบกระจายใช้เพื่อท าความเข้าใจว่าใครที่เป็นผ ูไ้ดร้ับผลกระทบจากการตดัสนิใจนั้นและไม่ว่าจะไดห้รือเสยีก็ตาม เรา         
ใช้การวิเคราะห์แบบกระจายเพื่อระบุว่าผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีรายใดไดร้ับหรือสญูเส ียอันเป็นผลมาจากผลกระทบและ/หรือการพึ่ ง พา

ทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคมของคณุ และไม่ว่าพวกเขาจะไดร้ับหรือสญูเสยีในอนาคตอันเป็นผลมาจากการกระท าหรือ กา ร
ตอบสนองที่คาดการณ์ไว้ของคณุหลงัจากการประเมินทุน 

อนึ่ง การวิเคราะห์การกระจายไม่ไดเ้ป็นเพียงแคอ่งคป์ระกอบที่ส  าคญัในการประเมินเท่านั้น แตย่งัมีอิทธิพลตอ่การที่ผลของคุณจะ

ถกูน ามาตคีวามและใช้ไดอ้ยา่งไร อีกดว้ย เช่น ในการที่จะเห็นคณุคา่จากผลของการเพิ่มคา่จ้างส  าหรับกลุม่คน งานหนึ่งกล ุ่ม ต่อ

ความเท่าเทียมกันของคา่จ้าง คณุจะตอ้งมีข้อมูลเก่ียวกับการวัดต าแหน่งของคา่จ้างที่ส ูงที่ส ุด คา่มัธยฐาน และคา่ต า่สดุ รวมถึง
การมีข้อมูลการแยกกลุม่ทางเพศสภาพและเพศสภาพเฉพาะซึ่งมีความส าคญัตอ่การเห็นคณุคา่ของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

สภาพหรือการเลอืกปฏิบัตทิี่อาจเกิดขึ้น 

หมายเหต:ุ พึงระลกึว่าประเภทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไดร้ับผลกระทบอาจสง่ผลตอ่ประเภทและขนาดของมูลคา่ตา่งๆ และเพื่อเป็น

การให้ตวัอยา่งที่ชัดเจนขึ้น มูลคา่ทุนทางธรรมชาตขิองสถานที่พักผอ่นหยอ่นใจหรือส ิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ สถานที่หนึ่งๆ จะ

แตกตา่งกันไปขึ้นอย ูกั่บว่าบุคคลนั้นเป็นผ ูอ้ย ูอ่าศยัในท้องถ่ินหรือไม่ 

8.2.3 ตรวจเทียบผล 

ส าหรับการตคีวามผล คณุจะตอ้งน ามูลคา่มารวมกันในลกัษณะที่เหมาะสมกับการประเมินของคณุก่อน ซึ่งจะเก่ียวข้องกับรูปแบบ

การวิเคราะห์หรือกรอบการท างานบางรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ การวิเคราะห์หลายเกณฑ์ บัญชีก าไรและ
ขาดทุนดา้นสิง่แวดลอ้ม (EP&L) หรือการช่วยเหลอืทั้งหมด (ด ู A4S 2015 และ WBCSD 2013) หากการประเมินของคณุไดร้ับการ
ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบสามารถรับ "ผลกระทบทั้งหมด" หรือ "มูลคา่สทุธิ" หรือเพื่อ "เปรียบเทียบตวัเลอืกตา่งๆ" โดย

การวิเคราะห์มูลคา่ปัจจุบันสทุธิ (NPV) คณุจะตอ้งใช้อัตราคดิลด (ดกูลอ่งข้อมูล 7.6) และคณุอาจตอ้งบวกคา่ตา่งๆ ที่คณุวัดได ้

เมื่อมีการเพิ่มมูลคา่ตา่งๆ คณุจะตอ้งมีความชัดเจนเก่ียวกับสิง่ที่สามารถและไม่สามารถเพิ่มเข้ามาดว้ยกันได ้ เช่น การรวมมูลคา่ทั้งหมดที่

ระบุจากสว่นตา่งๆ ของห่วงโซ่คณุคา่ของคณุ (ทางตรงและทางอ้อม ตน้ทางและปลายทาง) ที่อาจน าไปสูก่ารให้ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น

และความรับผดิชอบที่มาจากคณุและ/หรือการนับผลซ ้าซ้อน ในกรณีนี้ จึงควรรายงานมูลคา่ทางตรงและทางอ้อมแยกกัน

หากคณุก าลงัใช้การประเมินเชิงปริมาณมากกว่าการประเมินมูลคา่ทางการเงิน คณุสามารถแปลงตวัชี้ว ัดตา่งๆ (เช่น กก. และ ลบ.ม.) 

เป็นคะแนนเพื่อการเปรียบเทียบที่ดขีึ้น การเปรียบเทียบสามารถปรับปรุงเพิ่มเตมิไดโ้ดยการให้น ้าหนักคะแนนในแง่ของความส า คัญ

โดยรวม ซึ่งมักจะท าโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ 

ทั้งนี้ ความยากเฉพาะ คอื ผลกระทบและการพึ่งพาทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคมที่แตกตา่งกันนั้นตอ้งการแนวทางที่ปรับให้เหมาะสม

และอาจมีทางเลอืกมากมายมาให้เลอืก ซึ่งความแตกตา่งระหว่างทางเลอืกเหลา่นี้อาจรวมถึงระดบัความแม่นย  า ความละเอียด และความ

สมบูรณ์ของมูลคา่ที่แสดง ดงันั้น คณุจึงควรตัง้เป้าที่จะสร้างมูลคา่ (เท่าที่เป็นไปได)้ ที่สอดคลอ้งกัน โดยเฉพาะอยา่งย ิง่หากคณุตัง้ใจที่ จะ
เปรียบเทียบหรือรวมเข้าดว้ยกันแบบทางตรง 

ในการตคีวามและน าเสนอผล ธุรกิจตอ้งเปรียบเทียบในลกัษณะที่เหมาะสมภายในและส าหรับผ ูเ้ข้าชมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ และสิง่นี้จะเก่ียวข้อง

กับกรอบการวิเคราะห์บางประเภท เช่น การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ บัญชีก าไรขาดทุนทั้งหมด หรือการช่วยเหลอืทางสงัคมทั้งหมด ธุรกิจ
บางแห่งอาจใช้ภาพใหญ่ของประสทิธิภาพการท างานของตนในทุนตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสงัคม มนุษย ์ธรรมชาต ิและทุนที่ถกูผลติขึ้น เพื่อ
ระบุการด าเนินงานเชิงบวกและเชิงลบที่เก่ียวข้องกันส  าหรับแตล่ะสว่น และในบางกรณีนั้นส  าหรับแตล่ะสว่นของห่วงโซ่คณุคา่ 

อยา่งไรก็ด ี เพียงเพราะมีความเป็นไปไดท้ี่จะประเมินมูลคา่ของผลกระทบดว้ยตวัผลกระทบเองไม่ไดพ้ิสจูน์ให้เห็นถึงการซื้ อขายผลกระทบ

หนึ่งกับอีกผลกระทบหนึ่งที่อาจมีมูลคา่สงูกว่า ในท านองเดยีวกัน มูลคา่ของผลกระทบจากกิจกรรมอาจเป็นบวกในรูปของตวัเลขสทุธิ แต่
อาจมีผลกระทบดา้นลบซ่อนอย ูภ่ายในนั้น เช่น อาจมีสถานการณ์ที่การจ้างงานและการจ่ายคา่จ้างนั้นสามารถสร้างมูลคา่ให้กับคนงาน แต่

สภาพการท างานไม่เอ้ืออ านวย ดงันั้น ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งพิจารณาทั้งมูลคา่รวมและองคป์ระกอบสว่นบุคคล รวมถึงกลุม่และทุนที่ ได้รับ
ผลกระทบ (ดกูารวิเคราะห์การกระจาย) เพื่อให้แน่ใจว่าคณุจะไม่มองข้ามความเส ีย่งหรือภาระผกูพันที่ส  าคญัไป
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8.2.4 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของกระบวนการประเมิน
และผล 

หลกัสีป่ระการของการประเมินทุนให้แนวทางในการตรวจสอบและยนืยนัผลของคณุ โดยเน้นถึงความจ าเป็นในการตรวจสอบว่าการประเมิน
ของคณุมีความเก่ียวข้อง เคร่งครัด ท าซ ้าได ้ และสม ่าเสมอ การตรวจสอบประเภทตา่งๆ ตอ้งใช้ความพยายามในระดบัที่แตกตา่งกัน (เช่น 
การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบหรือแบบสุม่ กระบวนการตรวจสอบ การตรวจสอบผลจากภายนอก) ดงันั้น คณุตอ้งตดัสนิใจว่าการตรว จสอบ

และ/หรือการยนืยนัระดบัใดที่จ าเป็นส  าหรับการประเมินของคณุ รวมถึงระดบัความน่าเชื่อถือที่ตอ้งการ 

การตรวจสอบและการยนืยนัอาจครอบคลมุทั้งกระบวนการประเมิน หรือผล หรือทั้งสองอยา่ง ซึ่งประโยชน์ของการตรวจสอบและ ย ืน ย ัน

อยา่งเคร่งครัดอาจมีความส าคญั คอื 

• การตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของผลของคณุอาจท าโดยเพื่อนร่วมงานภายในที่เก่ียวข้องในการตดัสนิใจว่าการประเมิน
ของคณุมีจุดประสงคเ์พื่อแจ้งให้ทราบ

• การยืนยันความถูกต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ ว่าข้อมูลและวิธีการที่ใช้นั้นเหมาะสมกับ

วัตถปุระสงคแ์ละผลการประเมินมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสนิใจทางธุรกิจและ /หรือ กา ร
ส ือ่สารภายนอก 

การประเมินมูลคา่ผลกระทบของทุนและกา รพึ่งพาในทางกา รเงินสามารถช่ว ยในกา รตัดสนิใจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถ
อ านวยความสะดวกในการเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบประเภทตา่งๆ และการพึ่งพ อยา่งไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวังในกา ร
ตคีวามหรือเปรียบเทียบมูลคา่ทางการเงินเพราะ 

ก)     การประมาณการทางการเงินที่แตกตา่งกันอาจสะท้อนถึงมุมมองดา้นมูลคา่ที่แตกตา่งกัน  (เช่น ธุรกิจหรือสงัคม) และ 

ข)    ข)     การประมาณการทางการเงินบางสว่นจะเป็นการประมาณการเพียงบางสว่นของมูลคา่โดยรวมเท่านั้น  

ผลกระทบต่อธรุกิจและการพึ่งพาทางธรุกิจของคุณ 

เมื่อประเมินผลกระทบตอ่ธุ รกิจหรือการพึ่งพาทางธุร กิจของคณุ จุดประสงคข์องกา รประเมินมูลคา่ คอืการประมาณการตน้ทุนห รือ

ผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ ซึ่งกฎทั่วไปในที่นี้คอื มูลคา่ที่อิงจากราคาตลาด ภาษี หรือคา่ธรรมเนียม
ที่สงัเกตพบมักจะเปรียบเทียบได้ง่ายกว่า  ในขณะที่การประมาณการตามเทคนิคอ่ืนๆ ควรไดร้ับการประเมินอยา่งรอบคอบในแ ง่ ของ

ความสามารถในการเปรียบเทียบ 

ผลกระทบของคุณต่อสังคม 

เมื่อประเมินผลกระทบตอ่สงัคม จุดประสงคข์องการประเมินมูลคา่คอืการประเมินตน้ทุนหรือผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่สงัคม โดยรวมห รือ
เฉพาะภายในกลุม่ คา่ใช้จ่ายหรือผลประโยชน์เหลา่นี้จะถกูประมาณการในแง่ของการเปลีย่นแปลงในความเป็นอย ูท่ี่ดขีองมนุษย ์ (เรียก

อีกอยา่งว่าเพื่อเป็นสวัสดกิารของมนุษย)์ มูลคา่ทางสงัคมที่ไดร้ับโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการมีแนวโน้มที่
จะให้การเปรียบเทียบที่ดกีว่าแตก็่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกัน เพราะมักมีความแตกตา่งระหว่างมูลคา่ทางการเงิน/ตลาด (เรียกว่า "มูลคา่การ

แลกเปลีย่น") และมูลคา่สวัสดกิาร /ความเป็นอย ูท่ ี่ด ี  อยา่งไรก็ตาม ความแตกตา่งนี้ไม่ไดเ้ป็นประโยชน์เ สมอไปส าหรับการประ เ มิน
ความสามารถในการเปรียบเทียบมูลคา่ตา่งๆ เนื่องจากมูลคา่การแลกเปลีย่นอาจเป็น คา่ตวัแทนที่แข็งแกร่ งหรืออ่อนแอก็ได ้ ขึ้นอย ูกั่บ

ลกัษณะของตลาดที่การแลกเปลีย่นเกิดขึ้น ย ิง่ไปกว่านั้น อยา่งน้อยควรจะตอ้งมีความแตกตา่งระหว่างมูลคา่ตา่งๆ ที่ไม่แน่นอนซึ่งไดม้า
จากการที่ใช้วิธีสวัสดิกา รเป็นหลักเช่นเ ดียว กับที่มีคา่แลกเปลี่ยนและคา่ สวัสดิกา ร/ความเ ป็นอย ูท่ี่ ด ี หากคณุไม่แน่ใจเก่ียวกั บกา ร

เปรียบเทียบในผลการประเมินของคณุ คณุควรขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ 

ตวัอยา่งเช่น ในการประเมินที่เก่ียวข้องกับผลกระทบจากทุนทางธรรมชาติตอ่สงัคมนั้น อาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ตน้ทุนทางสงัคมของ

คาร์บอนกับการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และคา่ใช้จ่ายในการลดการใช้น ้าภา ยใน และจากนั้นใช้ผลเพื่อจัดล  า ดบัความส า คญัขอ งกา ร
ด าเนินการบรรเทาผลกระทบระหว่างการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น ้า เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการลดการใช้น ้าภายในไม่น่าจะเป็น

ตวัชี้ว ัดที่ดขีองตน้ทุนทางสงัคมของการใช้น ้า 

กล่องข้อมูล 8.1 การเปรียบเทยีบและข้อแลกเปลี่ยนของการประเมินมูลค่าทางการเงนิ
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ตามที่อธิบายไว้ในขั้นที่ 01 การประเมินทุนสามารถด าเนินการได้กับการน าไปใช้ทางธุร กิจที่ แตกตา่งกัน ซึ่งแตล่ะแอปพลเิ คชันอา จมี

ข้อก าหนดในการตรวจสอบและยนืยนั ความถ ูกต้องของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเฉพาะหรือระบุโดยบุคคลภายนอก (เช่น ส  าหรับการ
รายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือหลกัการบัญชีที่รับ รองทั่ ว ไป

ระดบัประเทศ (GAAP)) ขอบเขตของการตรวจสอบและยนืยนัจะขึ้นอย ูกั่บการใช้และการส ือ่สารที่เสนอในการประเมินของคณุ ซึ่งมีสอง
ตวัเลอืกหลกั คอื

• การตรวจสอบภายใน คอื "การตรวจสอบตนเอง" ที่สามารถท าไดภ้ายในบริษัท ซึ่งควรเก่ียวข้องกับเพื่อนร่วม งานที่ ไม่ไดเ้ ก่ียว ข้อง
โดยตรงกับการประเมิน (เช่น แผนกตรวจสอบภายใน) ซึ่งอาจเพียงพอส าหรับการตดัสนิใจภายใน การทบทวนภายในจะมีความยดืหย ุน่

และง่ายตอ่การด าเนินการ แตจ่ะไม่สามารถมอบความมั่นใจไดใ้นระดบัเดยีวกันกับความมั่นใจจากภายนอก

• การตรวจสอบภายนอก โดยปกตแิลว้จะเก่ียวข้องกับผูท้ ี่อย ูภ่ายนอกบริษัท คณุอาจตอ้งการหรือจ าเป็นตอ้งส ือ่สารผลของคุณ กับผู้

มีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (เช่น ส  าหรับการรายงานตอ่สาธารณะ หรือเพื่อสนับสนุนลกูคา้สมัพันธ์ หรือเพื่อแสดงการปฏิบัต ิตา ม

กฎระเบียบ) ในกรณีดงักลา่ว การยนืยนัผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระจะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการประเมินและผ ลไ ด้ 
อยา่งไรก็ด ี การตรวจสอบจากภายนอกมักมีราคาแพงและใช้เวลานานกว่าการตรวจสอบภายใน

หากตอ้งมีการตรวจสอบจากภายนอก คณุจะตอ้งด าเนินการดงันี้ 

• ระบุบุคคลภายนอกที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการตรวจสอบ

• ตกลงเรื่องขอบเขตและตารางเวลาส าหรับการตรวจสอบ

• จัดเตรียมเอกสารประกอบการตดัสนิใจและกระบวนการของคณุ

• แจ้งผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวข้อง (เช่น เจ้าของข้อมูล) หากพวกเขาจะตอ้งถกูสมัภาษณ์เนื่องจากเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
ตรวจสอบ 

การทบทวนที่เสร็จสมบูรณ์แลว้ควรมีข้อความสรุประดบัความเชื่อมั่นที่อาจใสไ่ว้ในกระบวนการประเมินและผล ตลอดจนค าเตอืนเก่ียว กับ
ข้อสนันิษฐานที่ใช้และความไม่แน่นอนที่ยงัคงมีอย ู ่ การรายงานความมั่นใจอาจเป็นเชิงคณุภาพ (เช่น การใช้มาตราสว่นจาก “ต า่มาก” ถึง 

“สงูมาก”)

การตรวจสอบยงัอาจเน้นการด าเนินการที่ สามารถท า ไดเ้ พื่อเพิ่ม ความมั่นใจในผล จากนั้น คณุจะตอ้งตดัสนิใจว่า คณุตัง้ใจที่ จะด าเนิน กา ร

เหลา่นี้ตอ่หรือไม่ ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการทบทวนสว่นของการประเมินอีกครั้ง 

การตรวจสอบความถูกต้อง 
กระบวนการภายในหรอืภายนอกเพ ือ่ตรวจ 
สอบคุณภาพของการประเมิน รวมถงึความ
น่าเช ือ่ถอืทางเทคนิค ความเหมาะสมของขอ้
สนันิษฐานหลกั และความแขง็แกรง่ของผล 
กระบวนการนี้อาจเป็นทางการไม่มากกน็้อย
และมักอาศัยการประเมินตนเอง 

การยืนยันความถูกต้อง 
กระบวนการอสิระที่เก ีย่วขอ้งกบัการประเมินของ
ผูเ้ช ีย่วชาญเพ ือ่ตรวจสอบว่าเอกสารของการ
ประเมินนั้นสมบูรณ์และถกูต้อง และเป็นการ
แสดงถงึกระบวนการและผลที่แท้จรงิ “การ
ยนืยนั” ใชแ้ทนกนัได้กบัค าตา่งๆ เชน่ “การ
ตรวจสอบ” หรอื “การรบัประกนั” 

การประเมนิมลูค่าตลาด 
จ  านวนที่สามารถซ ือ้หรอืขายบางสิง่ในตลาดที่
ก  าหนดได้
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8.2.5 ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน

เมื่อการประเมินทุนเสร็จส ิน้ลง คณุและคนอ่ืนๆ จะตอ้งการทราบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมินคอือะไร ข้อมูลนี้สามารถแจ้งให้ทราบ
ถึงการประเมินในอนาคตและช่วยระบุส ิง่ที่สามารถปรับปรุงได ้ ซึ่ง “การประเมินของการประเมิน” ขั้นสดุท้ายนี้จะไดร้ับแจ้งจากการตรวจสอบ

หรือการยนืยนัทางโครงสร้างที่เพิ่งด าเนินการไป 

หากการประเมินไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ให้พยายามระบุวิธีและสิง่ที่สามารถท าไดแ้ตกตา่งออกไป เพราะสิง่นี้จะมีความส าคญัอยา่งย ิง่หาก

คณุวางแผนที่จะท าการประเมินเพิ่มเตมิในอนาคต 

คณุอาจตระหนักว่าคณุมีความมั่นใจในผลที่จ า กัด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากค าเตอืนและ /หรือข้อสนันิษฐานที่ส  า คญัซึ่งอิงตามผลข อง คุณ  

ข้อมูลเพิ่มเตมิจะช่วยลดความไม่แน่นอนและอาจเปลีย่นข้อสรุปของคณุไดห้รือไม่? ซึ่งอาจหมายถึงการยอ้นกลบัไปยงัขั้นตอนก่อนหน้าเพื่ อ
ปรับปรุงการประเมิน เพื่อให้สามารถใช้ผลเป็นพื้นฐานที่น่าเชื่อถือในการแจ้งการตดัสนิใจ หรือแม้ว่าคณุอาจจะสบายใจที่จะด าเนิน กา ร

ตามผลของคณุ แตผ่ ูม้ ีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ อาจตอ้งการข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของการประเมินและผล ดงันั้น คณุ
ควรแน่ใจว่าไดร้ายงานค าเตอืนและ/หรือข้อสนันิษฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเหลา่นี้ไดต้ดัสนิใจดว้ยตนเอง 

ตามกฎทั่วไป หากมีความไม่แน่นอนในผล (เช่น เนื่องจากขาดข้อมูล) แตค่ณุไม่สามารถกลบั ไปทบทวนการประเมินได ้ (เช่น เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดดา้นทรัพยากร) ขอแนะน าให้ใช้หลกัระวังไว้ก่อน ซึ่งมีความส าคญัอยา่งย ิง่หากการตดัสนิใจตามผลการประเมินทุนอาจเกินขีดจ า กัด
และเกณฑ์ที่ส  าคญั (เช่น เกณฑ์ทางนิเวศวิทยา) ในกรณีดงักลา่ว คณุอาจตอ้งเล ือ่นการตดัสนิใจออกไป 

คณูอาจตอ้งรวบรวมข้อมูลเพิ่มเตมิที่ไม่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของวัตถปุระสงคเ์บื้องตน้แตย่งัสามารถให้ข้อมูลเชิงลกึอันมีคา่ได ้ หมายเหต:ุ นี่อาจเป็น

แบบฝึกหัดเชิงอัตนัยแบบง่ายให้คณุเขียนรายการจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน หรืออาจพิจารณาจัดตัง้ระบบการรวบรวมและจัดการข้อมู ล
ภายในเพื่อตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

8.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับที่ส  าคญัของขั้นนี้คอืเอกสารที่อธิบายถึงการตคีวามผลของคณุ ซึ่งควรรวมถึง 

• ผลที่ไดร้ับจากการตรวจเทียบในลกัษณะที่เหมาะสมและสามารถตคีวามไดภ้ายในและส าหรับผ ูใ้ช้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ

• ข้อความส าคญั ค าเตอืน ข้อสนันิษฐาน และความไม่แน่นอน รวมถึงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามความเหมาะสม

• ผลลพัธ์ (ตา่งๆ) จากการตรวจสอบและการยนืยนัผลภายใน/ภายนอก (หากเหมาะสม) ของกระบวนการประเมินและผล รวมถึงการ

รับทราบตามวัตถปุระสงคข์องข้อสนันิษฐานหลกัและความไม่แน่นอนเก่ียวกับผล 

• หมายเหตเุก่ียวกับกระบวนการทบทวน รวมถึงวิธีทดสอบข้อสนันิษฐานที่ส  าคญั ระดบัความเชื่อมั่นใดที่ถือว่าจ าเป็น และเพราะเหตใุด 
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ตารางที ่8.2 
ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 08 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 

  บริบท ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการ
ปรบัปรุงการจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิด้านความยัง่ยนื
ของบรษัิท (หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลาย
ป่าและปรบัปรุงชวีิตความเป็นอยูข่อง
พนักงาน ซพัพลายเออร ์และชมุชน
ท้องถ ิน่) 

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊
ธรรมชาติ (SuperOats) แทน
ขา้วสาล ีที่ใชใ้นผลติภัณฑ์
อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ 
และซเีรยีล โดยบรษัิทต้องการ
ทราบต้นทุนการผลติทาง
ธรรมชาติ มนุษย ์และสงัคม
ของ SuperOats เมื่อเทียบ
กบัขา้วสาล ี

บรษัิทมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและผลไม้
ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก และมีความ
กงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้าของคารบ์อน น ้า และ
ดินในการผลติ การขนสง่ และบรรจภุัณฑ์ 
เนื่องจากแรงกดดันจากผูบ้รโิภคและความ
ต้องการการรบัรอง บรษัิทจงึต้องการปรบัปรุง
การตรวจสอบยอ้นกลบัของห่วงโซอ่ปุทานผกั
และผลไม้ และปรบัปรุงสภาพความเป็นอยูข่อง
เกษตรกร

ข้อสนันิษฐำนทีส่  ำคัญใดที ่
น ำมำทดสอบ? 

การวิเคราะห์ความออ่นไหวได้
ด าเนินการเพ ือ่ประเมินความหมายของ
ผลของการเปลีย่นแปลงขนาดของพ ืน้ที่
ป่าสงวน 

ขอ้สนันิษฐานที่อย ูเ่บื้องหลงัการ
ปรบัปรุงประสทิธิภาพของคนงานได้รบั
การทดสอบโดยเปรยีบเทียบกบั
โปรแกรม WASH ที่คลา้ยคลงึกนั 

ขอ้สนันิษฐานที่อย ูเ่บื้องหลงัความเป็น
สากลของประโยชน์ต่อสขุภาพของ 
SuperOats ได้รบัการทดสอบโดย
เปรยีบเทียบกบัผลติภัณฑ์เพ ือ่สขุภาพ
อ ืน่ๆ ที่คลา้ยคลงึกนั 

ขอ้สนันิษฐานที่อย ูเ่บื้องหลงัการปลอ่ย
คารบ์อนของการท าฟารม์ขา้วสาลไีด้รบั
การทดสอบส าหรบัพ ืน้ที่ต่างๆ 

ได้ท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวเพ ือ่ค านวณว่า
ผลลพัธ์จะแปรผนัตามระดับการขาดแคลนน ้า
อยา่งไร 

การวิเคราะห์ความออ่นไหวได้ด าเนนิการเพ ือ่
ก  าหนดผลกระทบของภาษีที่ผนัแปรต่อการปลอ่ย
คารบ์อน 

ใครเป็นผูท้ีไ่ด้รับ
ผลกระทบจำกผลนี?้ 

การประเมินได้รบัการออกแบบมาเพ ือ่
แจง้ให้ผ ูม้ีอ  านาจในการตัดสนิใจภายใน
เลอืกระหว่างโปรแกรมการจดัหาที่
รบัผดิชอบหรอืด าเนินการทุกอยา่ง
ตามปกติ ซ ึง่ผลของการประเมินและการ
ด าเนินการที่ตามมาของบรษัิทมีแนวโน้ม
ที่จะสง่ผลกระทบต่อชมุชนท้องถ ิน่ 
เนื่องจากผลกระทบด้านลบของการ
ด าเนินงานลดลง และมีการลงทุนที่มี
ศักยภาพในด้านสขุภาพชมุชน 

การประเมินได้รบัการออกแบบเพ ือ่
แจง้ให้ทราบถงึกลยทุธ์ภายในเพ ือ่
เลอืกผลติภัณฑ์ที่จะมุ่งเน้น ทั้งนี้ ซพั
พลายเออรย์งัได้รบัผลกระทบจาก
ความต้องการวัตถดุิบที่มีการ
เปลีย่นแปลงด้วยเชน่กนั 

แบบประเมินจดัท าข ึน้เพ ือ่แจง้แกฝ่่ายกลยทุธ์
และการตลาด ฝ่ายการเงนิ ผ ูอ้  านวยการ
อาวุโส และผูถ้อืหุ้น 

การค้าปลกีและซพัพลายเออรไ์ด้รบัผลกระทบหาก
พวกเขาตัดสนิใจที่จะซ ือ้สนิค้าโดยตรงจากสมาคม
และเกษตรกร 

สขุภาพและความเป็นอยูข่องคนงานอาจได้รบั
ผลกระทบ และผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึผลติภัณฑ์
ที่ดีต่อสขุภาพได้

Val     id     กำรตรวจสอบ
และ            ยนืยนั

ภายนอก: การตรวจสอบระบุว่า
แหลง่ที่มาของขอ้มูล วิธีการ และขอ้
สนันิษฐานที่จดัท าข ึน้นัน้ “เหมาะสม
กบัวัตถปุระสงค์” 

ภายใน: การตรวจสอบระบุว่า
แหลง่ที่มาของขอ้มูล วิธีการ และขอ้
สนันิษฐานที่จดัท าข ึน้นัน้ “เหมาะสม
กบัวัตถปุระสงค์” 

ภายใน: การตรวจสอบระบุว่าแหลง่ที่มาของขอ้มูล    
วิธีการ และขอ้สนันิษฐานที่จดัท าข ึน้นัน้ “เหมาะสม 
กบัวัตถปุระสงค์” 

จุดแข็งและจุดอ่อน
ของกำรประเมิน 

จดุออ่นคือการที่การประเมินนั้นมี
กา รแปลเป็น ภาษาท้ องถ ิน่อย ู่
มาก แต่ไม่สามารถท าซ  า้ขา้มเขต
อ ืน่ๆ ได้ 

จดุออ่นของการประเมินนี้อย ูท่ี่ขอ้
แลกเปลีย่นของทุน การเปรยีบเทียบ
ผลกระทบทางธรรมชาติและทาง
สงัคมที่ท าให้มีความส าคัญเท่าเทียม
กนั ถงึแม้จะเห็นได้ชดัว่าธรรมชาติ
เป็นรากฐานของทุนอ ืน่ๆ ทั้งหมดก็
ตาม ในทางตรงกนัขา้ม จดุแขง็ของ
การประเมินคือทุนเหลา่นี้ถกูประเมิน
มูลค่าแยกจากกนั จากนั้นจงึ
เปรยีบเทียบ แทนที่จะน ามาประเมิน
มูลค่ารวมกนั 

การประเมินทุนนี้รวมถงึชว่งของการพ ึง่พาที่
หลากหลายและเสน้ทางผลกระทบและมุมมองทาง
มูลค่าส าหรบัทั้งธุรกจิและสงัคม 

จดุออ่น 

ตัวช ีว้ัดเชงิคุณภาพ (เพ ือ่สภาพความเป็นอยูท่ี่ด)ี                             
อาจเป็นอตัวิสยัตามความออ่นไหวของผูต้อบแบบ                     
สอบถามและการรบัรูส้ว่นบุคคล 

ความพรอ้มใชง้านของขอ้มูลและการขาดขอ้มูลที่
น่าเช ือ่ถอื ที่เปรยีบเทียบได้ และแม่นย  าในระดับ
ท้องถ ิน่ส  าหรบัฟารม์ น ้าที่มีอย ู ่และระบบนิเวศ
ทางบก ซ ึง่คือปัญหาหลกั 
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09 ลงมอืปฏบิตัิ 
9.1 บทน า 

ขั้นที่ 09 จะเป็นการพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการตามผล ส ือ่สารเพื่อแจ้งการตดัสนิใจและมีสว่นร่วมกับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และสร้าง
การประเมินทุนในนโยบายและกระบวนการของบริษัทของคณุอยา่งตอ่เนื่องไดอ้ยา่งไร 

ค าถามทีค่รอบคลุมอาจแบง่ออกได้ดังน้ี 

• คุณจะใช้ผลอย่างไร? ซึ่งรวมถึงค าแนะน าว่าคณุจะใช้ผลเพื่อประกอบการตดัสนิใจทางธุรกิจโดยค านึงถึงวัตถปุระสงคแ์ละขอบเ ขต

อยา่งไร 

• การประเมินทนุทางธรรมชาติ เพิ่มเติมใดที่คุ้มค่า? คณุจ าเป็นตอ้งทบทวนหรือเจาะลกึบางแง่มุมของการประเมินที่เพิ่งเ สร็จ ส ิ้น
หรือไม่? ธุรกิจของคณุจะไดร้ับประโยชน์จากการพยายามท าการประเมินใหม่หรือเพิ่มเตมิหรือไม่? 

• ควรสื่อสารผลอย่างไร? มีข้อควรพิจารณาบางประการเก่ียวกับวิธีการส ือ่สารผลการประเมิน ตลอดจนกระบวนการที่คณุด าเนินการ โดย

ค านึงถึงข้อกังวลตา่งๆ ในการรักษาความลบั

• จะสามารถรวมการประเมินหลายทนุเข้ากับธรุกิจของคุณได้อย่างไร?

กระบวนการประเมินเก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสนิใจที่มีอย ูห่รือกระบวนการใหม่ภายในบริษัทของคณุอยา่งไร และทรัพยากรหรือการ
ตดัสนิใจใดที่จ าเป็นจะตอ้งท าเพื่อให้การประเมินทุนตา่งๆ เข้าไปอย ูใ่นระบบธุรกิจของคณุ? 

สิ่งท ีคุ่้มค่าในการพิจารณาในขณะทีก่ าลังด าเนินการขั้นตอนน้ี คือ 

• ใช้ประโยชน์จากกลยทุธ์ทางธุร กิจที่มีอย ู่ของคณุ แนวคดิคอืการบูรณาการทุนเข้า กับส ิ่งที่ คณุท าอย ูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งสร้างวิธีท าอ่ืน  ซึ่ ง
หมายความว่าผลไม่คว รอย ูเ่ พียงแคใ่ นแผนกความย ั่งย ืนของคณุ เท่านั้น แตค่วรถกูน ามา ใช้ใ นการตัดสนิ ใจเชิ งกลย ุทธ์แ ล ะ กา ร

ด าเนินงาน และท้ายที่สดุแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งใช้ว ิธีการแยกทุนเพราะสิง่นี้จะกลายเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของคณุโดยอัตโนมัต ิ

• ก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน สม ่าเสมอ และเก่ียวข้องส  าหรับความส าเร็จของการประเมินทุน ซึ่งจะช่วยให้คณุตดัสนิกรณีทาง

ธุรกิจเพื่อด าเนินการประเมินเพิ่มเตมิได ้

• เรียนรู้และเชื่อมโยงไปยงักระบวนการการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในบริษัทของคณุ บางครั้งโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทุนมัก

ใช้ภาษาที่บดบังความเชื่อมโยง เช่น การบริหารจัดการความเส ีย่งดา้นส ิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และสงัคมซึ่งถือไดว้่าเป็นรูปแบบของ กา ร
คุม้ครองทุน แตเ่พื่อนร่วมงานของคณุอาจไม่ไดท้ าการเชื่อมโยง 

9.2 ด าเนินการ 

แนวทางปฏิบัตจิะช่วยให้คณุด าเนินการตา่งๆ โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี้ 

9.2 .1  น าไปใช้และด าเนินการตามผล 

9.2 .2  สือ่สารทั้งภายในและภายนอก 

9.2 .3  ท าให้การประเมินทุนเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธรุกิจของคณุ

บทนีไ้ดใ้หแ้นวทางเพิ่มเติมเพื่อช่วยใหคุ้ณสามารถตอบค าถามต่อไปนี ้

คุณจะใช้ผลท่ีได้มาอย่างไรและจะบูรณาการทุนเข้ากับกระบวนการท่ีมอียู่แล้วอย่างไร?
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9.2.1 น าไปใช้และด าเนินการตามผล

ณ จุดนี้ของกระบวนการ คณุไดท้ าการก าหนดกรอบและก าหนดขอบเ ขตการประเมิน วัดและประเมินมูลคา่การมีปฏิสมัพันธ์กับทุน ตาม
วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ และตคีวามผลแลว้ ซึ่งขั้นตอนตอ่ไปคอืการน าผลไปใช้เพื่ อประกอบการตัดสนิใจทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลใหม่ ดงันั้น การ

น าผลไปใช้จะเป็นตวัวัดความส าเร็จที่แท้จริงส  าหรับการประเมินของคณุและถือเป็นขั้นตอนที่ส  าคญั 

ในบทนี้จะแสดงตวัอยา่งการตดัสนิใจทางธุร กิจส  าหรับตวัขับเ คล ื่อนผลกระทบที่ส  า คญัแตล่ะรา ยการ (ตารางที่ 9.1) และการพึ่งพา  

(ตารางที่ 9.2) ที่ไดป้ระเมินในขั้นที่ 05–07 โดยมีตวัอยา่งเพิ่มเตมิที่ใช้ งานไดจ้ริ งเพื่ อแสดงวิธีกา รตัดสนิใจโดยอิงจา กการประ เมิน
ปฏิสมัพันธ์ของทุนที่แตกตา่ง 

ตารางที ่9.1 
ตวัอยา่งการตดัสนิใจทางธุรกิจตามการประเมินผลกระทบ 

 ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อนผลกระทบ 

ตวัอย่างการตดัสินใจทางธุรกิจท ีไ่ดด้  าเนนิการแล้ว 

 ธรรมชำติ                การใชน้ ้า ธุรกจิใชแ้นวทางเก ีย่วกบัหลกัสทิธิมนุษยชนที่มีต่อน ้า โดยยดึมั่นในความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบในการใชน้ ้า  
และก าหนดแผนงานเพ ือ่เยยีวยาผูท้ี่ต ้องรบัผลจากการจดัการน ้าที่ไม่ดี โดยการเยยีวยารวมถงึการช  าระเงนิโดยตรง 
และการลงทุนในโครงสรา้งพ ืน้ฐานด้านท่อน ้าและการกรองน ้าเพ ือ่ให้เขา้ถงึน ้าไดอ้ยา่งปลอดภัยย ิง่ข ึน้ 

การใชร้ะบบนิเวศทาง
บก 

ธุรกจิใชก้ารประเมินเพ ือ่แจง้ถงึเป้าหมายตามหลกัวิทยาศาสตรส์  าหรบัการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ

ธุรกจิตัดสนิใจที่จะเปลีย่นจากวัฒนธรรมเชงิเดี่ยวไปเป็นวฒันธรรมผสมผสานเพ ือ่ฟ้ืนฟูบรกิารการผสมเกสร ท าให้     
ลดต้นทุนการผสมเกสรเทียม 

     การปลอ่ยกา๊ซ GHG ธุรกจิมีสว่นรว่มในการอภิปรายนโยบายเพ ือ่ส  ารวจทางเลอืกในการลดผลกระทบของการปลอ่ยมลพษิผา่น
กฎระเบียบที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานและลดผลกระทบต่อสงัคม ทางแกไ้ขที่ได้รบัการส ารวจ
รวมถงึระบบการค้าขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจกในพ ืน้ที่ (cap-and-trade) ขดีจ  ากดัการปลอ่ยมลพษิ หรอื
การอปัเดตเทคโนโลยทีี่ได้รบัค าสัง่ 

 ฝ่ายบรหิารจดัการตัดสนิใจที่จะเปลีย่นไปใชย้าฆา่แมลงในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มมากข ึน้ ซ ึง่
น าไปสูส่ภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดีข ึน้ ชว่ยลดจ  านวนพนักงานที่ป่วยลงซ ึง่ท าให้ผลติภาพในการ
ท างานกลบัมาเหมือนเดิมและระบบนิเวศที่ยดืหยุน่มากข ึน้ แม้ว่าจะต้องใชปั้จจยัการผลติทางเกษตรเคมีที่
มีราคาสงูข ึน้เลก็น้อย 

ธุรกจิด าเนินการศึกษาเพ ิม่เติมเพ ือ่สรา้งกลยทุธ์ในการใชปุ้๋ ย เวลา และวิธีใช ้ซ ึง่สามารถลดปรมิาณของเหลวที่ไหล
ออกมาได้อยา่งมาก ท าให้เกดิผลกระทบต่อการควบคมุการให้บรกิารของระบบนิเวศน้อยลง 

ธุรกจิใชก้ลยทุธ์การฟ้ืนฟูดิน วางแผนการด าเนินงานเพ ือ่รวมปีทีไ่ม่ไดเ้พาะปลกู การปลกูพชืคลมุดิน และปรบั
เคร ือ่งจกัรให้เหมาะสมเพ ือ่รกัษาโครงสรา้งของดิน

ธุรกจิลงทุนในการวิจยัและพฒันาบรรจภุัณฑ์เซลลโูลสโดยมีเป้าหมายเพ ือ่เปลีย่นไปสูก่ระบวนการผลติหมุนเวียน
แบบเต็มรูปแบบ 

สภาพปศุสตัว์                   ธุรกจิตัดสนิใจที่จะเปลีย่นกลยทุธ์และลดความหนาแน่นของปศุสตัว์เพ ือ่ให้ได้อาหารที่มคี ุณภาพดขี ึน้และเขา้ถงึ                                     
ราคาตลาดได้ดีข ึน้

  มนุษย ์ ปรมิาณสารอาหารที่มีอย ูใ่น
อาหาร 

ธุรกจิตัดสนิใจที่จะกระจายการผลติของตนและมุ่งเน้นทรพัยากรด้านการพฒันาผลติภัณฑ์เพ ือ่สขุภาพที่
หลากหลาย โดยมีเป้าหมายที่จะยตุิการผลติที่มีแคลอร ีส่งูเมื่อเวลาผา่นไป ซ ึง่ชว่ยปรบัปรุงการเขา้ถงึ
โอกาสทางการตลาดที่เกดิข ึน้ใหม่ส  าหรบัผลติภัณฑ์เพ ือ่สขุภาพ 

การใชส้ารที่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค 

ธุรกจิตัดสนิใจรบัรองมาตรฐานด้านสวัสดิการสตัว์ของธุรกจิ โดยเรยีกเกบ็ราคาสง่ออกที่สงูข ึน้ส  าหรบัผูซ้ ือ้จาก
ประเทศที่มีกฎระเบียบด้านคุณภาพเนื้อสตัว์ที่เขม้งวดข ึน้  

 
 

                ธุรกจิตัดสนิใจที่จะจดัให้มีการฝึกอบรมพ ืน้ฐานเก ีย่วกบัสขุอนามัยและอาหารแกพ่นักงาน

ธุรกจิออกแบบตารางการท างานใหม่เพ ือ่รบัรองช ัว่โมงการท างานสงูสดุต่อวันต่อพนกังานหนึง่คน   อ
ำ้ง
องิ
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การใชย้าฆา่แมลงและยา
ปราบวัชพชื

การใชด้ิน 

การใชปุ้๋ ย 

ขยะมูลฝอย 

แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร 

เง ือ่นไขด้านสขุภาพและ 
ความปลอดภัยของพนักงาน
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ทุน ประเภทของตวั
ขับเคลื่อน
ผลกระทบ 

ตวัอย่างการตดัสินใจทางธุรกิจท ีไ่ดด้  าเนนิการแล้ว 

สงัคม 

เงนิเดือนและสทิธิประโยชน์
อ ืน่ๆ 

ธุรกจิเสนอแพค็เกจการดูแลเด็กที่ชว่ยอนุญาตให้พนักงานหญงิยงัคงท างานต่อไปได้ พนักงานมรีายได้เพ ือ่ใช ้
จา่ยมากข ึน้ และบรษัิทได้รบัผลติผลจากการท างานที่เพ ิม่ข ึน้ 

สภาพความเป็นอยูข่อง
คนงาน 

บรษัิทลงทุนในที่พกัอาศัยฟรทีี่มีคุณภาพสงูข ึน้ซ ึง่ตอบสนองต่อมาตรฐานการการด ารงชวีิตและความชอบใน
ท้องถ ิน่มากข ึน้ 

สทิธิแรงงาน ธุรกจิเปลีย่นผูใ้ห้บรกิารในการสรรหาและน ากระบวนการจา้งงานมาใชภ้ายในองค์กรมากข ึน้ เพ ือ่ปรบัปรุง
ความโปรง่ใสในการจา้งงานและการท าสญัญา 

ธุรกจิลงทุนในการรณรงค์สรา้งความตระหนักรูภ้ายใน เพ ือ่รายงานความนา่สงสยัเร ือ่งทาสภายในองค์กรและใน
กลุม่ซพัพลายเออรท์ี่ได้มีการท าสญัญา 

สทิธิทางเพศสภาพ ธุรกจิเสนอค่าจา้งที่เท่าเทียมกนัส าหรบัผูห้ญิงและผูช้าย และรายงานเก ีย่วกบัชอ่งว่างของค่าจา้งระหว่างเพศสภาพ
ทุกปี 

ผูแ้ทนคนงาน ธุรกจิตัดสนิใจที่จะเพ ิม่การมีผ ูแ้ทนของคนงานในการประชมุคณะกรรมการ 

ความมั่นคงทางอาหาร ธุรกจิพฒันากลยทุธ์เพ ือ่เพ ิม่การเขา้ถงึอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและหลากหลายสูพ่ ืน้ที่ โดยรอบ โดย
อ  านวยความสะดวกในการเขา้ถงึปัจจยัการผลติ เทคโนโลย ีและตลาด ท าใหเ้กดิการจา้งงานในกจิกรรม
ปลายทาง และการจดัตั้งสถานที่จดัเกบ็ของชมุชนเพ ือ่ลดการสญูเสยีหลงัการเกบ็เก ีย่วและความผนัผวนของ
ราคา 

การสญูเสยีอาหารและขยะ
อาหาร 

ธุรกจิแนะน าสายผลติภัณฑ์ใหม่ที่ท าจากอาหารที่สญูเสยีหรอืสญูเปลา่

การบูรณาการแรงงานเขา้สู่
ชมุชน 

ธุรกจิตัดสนิใจที่จะข ึน้ค่าแรงเหนืออตัราของประเทศเพ ือ่สนับสนุนคนงานในท้องถ ิน่และเสรมิสรา้งการรกัษา
ชมุชนและแรงงานในท้องถ ิน่ 

ธุรกจิมองหาแหลง่ที่มาจากธุรกจิในท้องถ ิน่ที่เป็นไปได้เพ ือ่สนับสนุนเศรษฐกจิในท้องถ ิน่ ซ ึง่ยงัชว่ยสนับสนุน
การขยายตัวของธุรกจิในภูมิภาคในระยะยาวอกีด้วย 

การแบ่งปันผลประโยชน์กบั
ชมุชนของชนเผา่พ ืน้เมือง 

ธุรกจิจดัตั้งกลุม่สนทนาที่มีตัวแทนจากชมุชนของชนเผา่พ ืน้เมอืงในท้องถ ิน่ ซ ึง่ชว่ยระบุและตอบสนองต่อขอ้ขอ้ง
ใจในระยะแรก 

เกษตรกรตัดสนิใจที่จะพฒันาสือ่การฝึกอบรมและรายงานชาติพนัธุ์ตามความรูใ้นท้องถ ิน่เพ ือ่รกัษาความรู ้
ส  าหรบัคนรุน่ต่อไปในอนาคต 
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ตารางที ่9.2 
ตวัอยา่งการตดัสนิใจทางธุรกิจที่ไดด้  าเนินการแลว้ตามการประเมินการพึ่งพา  

  ทุน 
 

ประเภทของการ
พึ่งพา 

ตวัอย่างการจัดการการตดัสนิใจโดยบริษทั

  ธรรมชำติ ความพอเพยีงของน ้า 
บรษัิทรว่มมือกบัองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในบรเิวณใกลเ้คียงเพ ือ่ด าเนินการวิจยัทางอทุกวิทยา และใช ้
ผลการวิจยัเพ ือ่ทดลองการเปลีย่นแปลงในการปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกบัการสกดัน ้าด้วยปรมิาณน ้าฝนทีต่ก
หนักข ึน้ และ/หรอืการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ในระบบ 

     คุณภาพน ้า บรษัิทลงทุนในการปลกูป่าเพ ือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคช ัน่ และสนับสนุนโครงการการศึกษาของ
เกษตรกรในพ ืน้ที่กกัเกบ็น ้า

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

บรษัิทจดัสรรที่ดินส าหรบัเขตกนัชนและเร ิม่ช  าระเงนิส าหรบัโครงการบรกิารของระบบนิเวศ (PES) 

เกษตรกรรายย่อยรว่มมื อกบัโครงการจดักา รภูมิทัศน์ในท้ องถ ิน่เพ ือ่ทด ลองแนวปฏิบัติ การจดักา รดิน
ทางเลอืกที่รกัษาอนิทรยีวัตถใุห้แขง็แรง 

บรษัิทจดัตั้งพนัธมิตรทั่วทัง้อตุสาหกรรม ให้ทนุสนับสนุนการวิจยัเก ีย่วกบัฝงูตั๊กแตนที่เก ีย่วขอ้งกบัสภาพอากาศ 
ในขณะเดียวกนักส็นับสนุนเกษตรกรในแหลง่ภูมิศาสตรก์ารจดัหาดัง้เดิมซ ึง่ให้ผลผลติที่มีคณุภาพดกีว่า 

กฎระเบียบของ
สภาพแวดลอ้มทาง
ชวีภาพ 

บรษัิทลงทุนในทุ่งหญ้าอนัเป็นที่อย ูอ่าศยัของแมลงผสมเกสรและท างานรว่มกบัองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรใน
ท้องถ ิน่เพ ือ่ตกลงเร ือ่งมาตรฐานข ัน้ต ่าส  าหรบัทุกธุรกจิในภูมิประเทศ 

บรษัิทให้ทุนวิจยัเก ีย่วกบัตัวต่อที่เป็นกาฝากซ ึง่เกดิในเพลีย้แป้ง ซ ึง่เป็นทางเลอืกที่มีต้นทุนต ่ากว่าส าหรบัยา 
ฆา่แมลง 
 

บรษัิทเลอืกใชเ้มลด็พนัธุ์ผสมเกสรแบบเปิดเพ ือ่เพ ิม่ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืผลและปรบัปรุง
ความสามารถในการฟ้ืนตัวจากโรค

ระเบียบว่าด้วย
ของเสยีและการ
ปลอ่ยมลพษิ

บรษัิทส ารวจการฟ้ืนฟูพ ืน้ที่ช ุม่น ้าและหนองบึงซ ึง่ชว่ยลดความเขม้ขน้ของสารกอ่มลพษิในน ้าด้วยตน้ทุนที่ต า่กว่า
โรงงานแปรรูป

ทักษะและ
ความรู ้

บรษัิทสง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างพนักงานในสถานที่ที่แตกต่างและพ ืน้ที่ปฏบิัติงานเพ ือ่ชว่ย
แบ่งปันขอ้มูลและประสบการณ์ และได้มีการเชญิผูเ้ช ีย่วชาญในประเด็นตา่งๆ ในพ ืน้ที่ เชน่ ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพเพ ือ่มารว่มแบ่งปันงานวิจยั 

  มนุษย ์
ประสบการณ์ บรษัิทเสนอค่าจา้งที่ไม่น้อยไปกว่าบรษัิทอ ืน่และรูปแบบการจา้งงานเยาวชนดว้ยการฝึกอบรมและสิง่จงูใจที่

น่าสนใจ เพ ือ่ชว่ยสง่เสรมิให้คนในท้องถ ิน่ท างานในภาคเกษตร-อาหาร 

          สขุภาพของคนงาน บรษัิทลงทุนในสิง่อ  านวยความสะดวกด้านการสขุาภิบาลน ้าและสขุอนามยั (WASH) ส าหรบัชมุชนท้องถ ิน่ ลด
ความเสีย่งของพนักงานต่อโรคที่เกดิจากน ้า ดงันั้น จงึชว่ยลดการสญูเสยีผลติภาพจากการท างาน 
 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษัิทลงทุนในการตระหนักรูแ้ละสนับสนุนปัญหาสขุภาพจติสง่ผลให้อตัราการคงอยู่
ของพนักงานสงูข ึน้ 

สงัคม เครอืขา่ยทางสงัคมและ
ความรว่มมือ 

บรษัิทให้ทุนแกส่หกรณ์การเงนิในท้องถ ิน่

                สทิธิทางทรพัยส์นิ บรษัิททบทวนกลยทุธ์เก ีย่วกบัเกษตรกรผูเ้ชา่และเร ิม่เสนอสญัญาการครอบครองระยะยาวในพ ืน้ที่ที่ประสบ
ปัญหา 

การยอมรบัและความ
ไว้วางใจจากสงัคม 

บรษัิทจดัให้กลุม่การมีสว่นรว่มของชมุชนในท้องถ ิน่เขา้พบกบัผูบ้รหิารอยา่งสม ่าเสมอเพ ือ่แจง้ถงึขอ้กงัวลหรอื
ปัญหาที่ก  าลงัเกดิข ึน้

กฎหมายและระเบียบ บรษัิทได้แนะน านโยบายด้านการต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบน และท ารายงานอยา่งสม ่าเสมอต่อ
คณะกรรมการในเร ือ่งดังกลา่ว โดยผูจ้ดัการจะได้รบัค่าตอบแทนจากการกระท าที่เป็นการขดัขวางการทุจรติ
และการติดสนิบนที่ปรากฏและแพรก่ระจายภายในบรษัิท 

  ส ิง่ทีถ่กูผลติข้ึน การเขา้ถงึโครงสรา้งพ ืน้ฐาน
และเทคโนโลย ี

บรษัิทให้ความรูแ้กผ่ ูซ้ ือ้เก ีย่วกบัความคิดรเิร ิม่ด้านนวัตกรรมในท้องถ ิน่ ซ ึง่เป็นการดึงดูดนักลงทุนที่ใส ่
ใจด้านสิง่แวดลอ้มและสงัคมมากข ึน้ และบรษัิทได้ขยายโครงการนวัตกรรมนี้ไปยงัภูมิภาคอ ืน่ๆ ที่จะ
ด าเนินงานในปีต่อๆ ไป 
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พึงระลกึว่าการตัดสนิใ จทา งธุร กิจจะ ไม่อา ศัยข้อมูลที่เป็น กลางเพียงอยา่งเ ดียว แตอ่ารมณ์และความสมัพัน ธ์มักจะเ ป็น สว่นหนึ่ ง ใ น

กระบวนการตดัสนิใจดว้ย ดงันั้นจึงเป็นเรื่องส  าคญัที่จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ ูท้ ี่เก่ียวข้องในกระบวนการตดัสนิใจ (ตามที่ระบุในขั้นที่  
02) ไดร้ับข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อเข้าใจการประเมินและมีความมั่นใจในกระบวนการและผล

คณุควรพิจารณาว่าการประเมินนั้นบรรลวุัตถปุระสงคห์รือไม่และอยา่งไร (ระบุในขั้นที่ 02) และสามารถแจ้งถึงการตดัสนิใจที่คณุตอ้งท า ซึ่ง

ผลของการประเมินของคณุอาจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงกิจกรรม หรือการปรับเปลีย่นแผนปฏิบัตกิารเลก็น้อย หรือมีการบรรเทาเพิ่มเตมิ หรือ
อาจเพียงแคใ่ห้เหตผุลเพิ่มเตมิส  าหรับกิจกรรมที่ก าลงัด าเนินการอย ูแ่ลว้และไม่จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงใดๆ คณุอาจตอ้งวัดการมีสว่นร่วมของ

การประเมินตอ่กลยทุธ์ทางธุรกิจหรือเป้าหมายของคณุ เช่น จ านวนเงินที่ประหยดัได ้ (หรือที่ตอ้งเสยีไป) เมื่อเทียบกับแนวทางอ่ืน โดยกา ร
ด าเนินการเพิ่มเตมิที่คณุอาจพิจารณา ไดแ้ก่ 

ก. ด าเนินการประเมินอื่น 

การใช้แนวทางปฏิบัตเิหลา่นี้อาจก่อให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับการตัดสนิใจทางธุรกิจเพิ่มเ ตมิซึ่งสามารถปรับปรุงไดด้ว้ ยการประเมินทุน การ

ตดัสนิใจทางธุรกิจเพิ่มเตมิเหลา่นี้อาจขึ้นอย ูกั่บการชี้แจงว่าอะไรคอืส ิง่ที่ส  าคญัที่สดุ (ตามที่ระบุไว้ในขั้นที่ 04) หรืออาจมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบ
ดา้นทุนและการพึ่งพาใหม่ที่ไม่ไดค้าดคดิที่เผยขึ้นในการประเมินครั้งแรกของคณุ

พิจารณาว่ามีการมุ่งเน้นเชิงกลยทุธ์ดา้นอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มตน้ส  าหรับการประเมินทุนเพิ่มเตมิและเพื่อให้ไดร้ับการสนับสนุนที่

กว้างขึ้นภายในหรือไม่ แนวคดิบางประการส  าหรับการประเมินเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ การส  ารวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การขยายขอบเขตกา ร
ประเมิน หรือการขยายการประเมินให้ครอบคลมุถึงมูลคา่ทางสงัคม

ข. กำรท ำผลกระทบภำยนอกให้เป็นเร ือ่งภำยใน

คณุอาจตอ้งท าการพิจารณาว่าผลกระทบภายนอกใดบ้างที่คณุไดร้ะบุที่จะสามารถหรืออาจท าให้เป็นเรื่องภายในไดใ้นอนาคตใน
ขณะที่คณุด าเนินการตามผลของการประเมิน ตวัอยา่งอาจเป็นเรื่องของการรวมราคา "เงา" ภายในของคาร์บอนหรือน ้าไว้ในการ

ตดัสนิใจในอนาคตของคณุ หรือแม้กระทั่งการปรับสมุดบัญชีของคณุเพื่อพิจารณาผลกระทบภายนอกเหลา่นี้

9.2.2 ส่ือสารท้ังภายในและภายนอก

ขณะนี้การประเมินของคณุไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้และสามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผ ูม้ีอ านาจในการตัดสนิใจเพื่อแจ้ งถึงการตัดสนิใ จข อง
บุคคลเหลา่นี้ โดยควรรวมถึงข้อมูลเพื่ออธิบายกระบวนการประเมินและผล ข้อสนันิษฐาน ความไม่แน่นอน หรือข้อจ ากัดที่อาจน าไปใช้ได ้

ก. ใหข้้อมูลแก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อแจง้ถึงการตัดสินใจ 

ในขั้นการก าหนดขอบเขต คณุไดร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการประเมินและบุคคลตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการตดัสนิใจว่าจะตอ้งมีการแจ้งให้ทราบ
ถึงการประเมิน เพื่อให้ผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพสงูส ุด ดงันั้น คณุจะตอ้งให้ข้อมูลที่
จ าเป็นแก่ผ ูท้ ี่เก่ียวข้องทั้งหมดในรูปแบบที่เหมาะสม และหากเป็นไปได ้ควรแบ่งปันข้อมูลผา่นกระบวนการที่มีอย ูภ่ายในธุรกิจของคณุ เช่น 

คณุอาจเพิ่มเนื้อหาลงในเอกสารของคณะกรรมการบริหารจัดการที่มีอย ู ่ บูรณาการข้อมูลเข้ากับกระบวนการความเส ีย่งขององคก์ร หรือ
สร้างข้อมูลลงในโปรแกรมการด าเนินธุรกิจ 
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  ข. ส่ือสำรกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภำยในและภำยนอก 

การแบ่งปันข้อมูลเก่ียว กับการประเมินทุน ของคณุและการตัดสนิใจที่ ไดร้ับแจ้ งอยา่งชัดเจนแ ละ โปร่ งใ สสามารถช่ว ยเสริมส ร้า ง
ความสมัพันธ์ สร้างกรณีส  าหรับการประเมินเพิ่มเตมิ และบูรณาการทุนเข้ากับวิธีที่คณุท าธุรกิจ โดยขึ้นอย ูกั่บความตอ้งการของคุณที่

อาจตอ้งท าการพิจารณาดงัตอ่ไปนี้ 

• ใครคอืผ ูท้ ี่คณุตอ้งส ือ่สารดว้ยและจะสือ่สารอยา่งไร? 

• การส ือ่สารจะมาจากผูใ้ด? โดยการส ือ่สารที่เชื่อมโยงอยา่งชัดเจนกับธุรกิจหลกั และพื้นที่ธุรกิจที่รับผดิชอบในการตดัสนิใจที่ไดร้ับแจ้ ง
จากการประเมินทุนนั้นมักจะให้ประโยชน์สงูสดุ

• คณุจะท าการเผยแพร่รายงานภายในหรือภายนอกหรือไม่? คณุจะน าเสนอผลการประเมินของคณุในงานอุตสาหกรรมหรือไม่? คณุจะรวม
ข่าวไว้ที่เว ็บไซตข์องคณุหรือไม่? คณุจะอ้างถึงการศกึษาอ่ืนที่คลา้ยคลงึกันหรือไม่? 

• คณุจะแบ่งปันข้อมูลมากน้อยเพียงใดและกับผูใ้ด? แม้ว่าผลบางอยา่งอาจมีความอ่อนไหว แตก่ารส ือ่สารภายนอกก็ยงัคงเป็นไปไดแ้ละ เ ป็น

ประโยชน์ เช่น แทนที่จะรายงานมูลคา่ทางการเงินแตค่ณุสามารถ "ไม่ระบุ" ผลที่มีความอ่อนไหวที่สดุไดโ้ดยใช้ดชันีหรืออัตรา สว่นซึ่งท า ใ ห้
คณุสามารถแบ่งปันผลลพัธ์ที่ส  าคญัได ้ เช่น แทนที่จะรายงานตอ่สาธารณะว่า "ตน้ทุนของทางเลอืกที่ 1 มีมูลคา่ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ

ทางเลอืกที่ 2 อย ูท่ ี่ 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ" คณุอาจกลา่วว่า "ตน้ทุนของทางเลอืกที่ 2 มีมูลคา่มากกว่าทางเลอืกที่ 1 ถึง ร้อยละ 50" 

• การประเมินทุนทางธรรมชาตไิดแ้จ้งถึงการตดัสนิใจมากน้อยเพียงใด และคณุมีความมั่นใจในผลและการด าเนินการที่จะด าเนินการหรือที่

ไดด้  าเนินการไปแลว้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ความโปร่งใสนั้นเป็นส ิง่ส  าคญัและคุม้คา่ที่จะท าการแบ่งปันข้อสนันิษฐาน ความไม่แน่นอน 

หรือข้อจ ากัดใดๆ ลว่งหน้าดว้ย 

ส าหรับการส ือ่สารภายในนั้น ผ ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการส ือ่สารสามารถให้ค าแนะน าในการตดิตอ่ภายในได ้ ซึ่งรวมถึงการให้เพื่อนร่วมงานของคุณ
เข้าร่วมและท าความคุน้เคยกับหัวข้อให้มากขึ้น โดยอธิบายว่าผลการประเมินอาจสง่ผลตอ่พวกเขาอยา่งไร และส าหรับการส ือ่สารภายนอก 

เช่น การแนะน าเก่ียวกับข้อความที่สามารถเปิดเผยไดแ้ละจะเปิดเผยอยา่งไร 

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกอาจท้าทายและตัง้ค าถามที่ไม่ใช่เ พียงแค่กระบวนการประเมินและผล แตย่งัรวมถึงเหตผุลของบริ ษัทในกา ร

ด าเนินการประเมินตัง้แตแ่รกดว้ย โดยมีค าถามบางข้อที่คณุอาจตอ้งน ามาพิจารณา ไดแ้ก่ 

• คณุไดรู้้จักกับผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกที่ส  าคญัและมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลเหลา่นี้แลว้หรือไม่? 

• คณุพร้อมที่จะพูดคยุและเผชิญหน้ากับผูท้ ี่อาจคดัคา้นคณุหรือไม่? 

• คณุมี "เพื่อนที่ส  าคญั" ในหมู่องคก์รดา้นการอนุรักษ์หรือผ ูม้ี สว่นไดส้ว่นเส ียภายนอกอ่ืนๆ ที่สามารถท้าทายคณุไดอ้ยา่งสร้า งสร รค์
หรือไม่? 
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9.2.3 ให้การประเมินทุนเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจของคุณ

การประเมินทุนควรสามารถน าไปสูว่ ิธีคดิใหม่ๆ ว่าธุรกิจของคณุเก่ียวข้องกับทุนทางธรรมชาต ิสงัคม และมนุษยอ์ยา่งไร และควรพิจารณาว่า
การประเมินของคณุอาจท้าทายรูปแบบธุรกิจที่มีอย ูห่รือกระบวนการจัดการหรือไม่และอยา่งไร เช่น อาจระบุการพึ่งพาที่ส  าคญัในบริการของ

ระบบนิเวศ คนงาน และ/หรือเครือข่ายสงัคมออน ไลน์ที่ คณุ ไม่ทราบ หรือเปิดเผยความเส ีย่งหรือโอกาสที่ไม่ รู้จักก่อนหน้านี้ที่เก่ียวข้อ งกับ
ผลกระทบทางอ้อมของธุรกิจของคณุตอ่สงัคมผา่นการเปลีย่นแปลงทุน 

แม้ว่าในกรณีที่ร้ายแรง การประเมินทุนอาจเป็นการท้าทายหรือสนับสนุนรูปแบบทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน แตม่ีแนวโน้มเป็นอยา่งมากว่าจะ

เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่จะแจ้งถึงกา รตัดสนิใจของคุณ และคณุอาจไม่สามารถระบุ ไดแ้น่ชัดว่ากา รประเมินดงักลา่วสนับสนุน ส ิ่งนี้
อยา่งไร 

โดยทั่วไป เมื่อคณุเริ่มรวมทุนอยา่งเป็นระบบ ไว้ในกา รตัดสนิใจมากขึ้น ธุรกิจของคณุจะ ไดร้ับผลกระทบมากย ิง่ขึ้น ดงันั้น คุณ

สามารถน าการใช้งานทางธุรกิจเฉพาะ (ดตูารางที่ 1.3) มาพิจารณาและสร้างไว้ในกระบวนการทางธุรกิจที่มีอย ูแ่ลว้หรือที่สร้ า งขึ้น
ใหม่ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น 

• บริษัทของคณุใช้ระบบและกระบวนการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และสงัคมใด และการประเมินทุนเชื่อมโยง เสริม หรือบูรณาการ
เข้ากับระบบเหลา่นี้อยา่งไร? 

• บริษัทของคณุมีการมุ่งเน้นในเชิงกลยทุธ์ดา้นส ิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และ/หรือสงัคม (เช่น เก่ียวกับน ้า ดนิ ความปลอดภัย) ที่สามารถใช้

เป็นจุดเริ่มตน้ส  าหรับการประเมินทุนเพิ่มเตมิและเพื่อให้ไดร้ับการสนับสนุนภายในอยา่งกว้างขวางหรือไม่? และในการที่จะท าให้ทุน
เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของคณุ ส ิง่ส  าคญัคอืตอ้งไม่เน้นเฉพาะขั้นตอนของการวัดและประเมินมูลคา่ (ขั้นที่ 05–07) แตใ่ห้น า
ขั้นตอนทั้งหมดในแนวทางปฏิบัตไิปใช้

ประเด็นต่อไปน้ีอาจช่วยในการพิจารณา 

• การพัฒนาระบบเพื่อตดิตามและตรวจสอบการประเมิน โดยควรตดิตัง้ไว้ในระบบที่มีอย ู ่ เช่น ระบบการรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถ

ช่วยบูรณาการได ้ นอกจากนี้ การตรวจสอบระบบและกระบวนการที่มีอย ูใ่นปัจจุบันและวิธีกา รเชื่อมต่อ เสริม หรือบูรณาการกับกา ร
ประเมินทุนเป็นจุดเริ่มตน้ที่ด ี

• การปลกูฝังในเรื่องของทุนทางธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคมจะเกิดขึ้นก็ตอ่เมื่อผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายในที่ส  าคญัเห็นคณุคา่ทางธุรกิจและมี

สว่นร่วมในกระบวนการอยา่งแข็งขัน โดยที่การประเมินทุนทั้งหมดจะตอ้งรวมอย ูใ่นวาระการประชุมของคณะกรรมการ และผูน้  าระดบัสงู
จะตอ้งมีสว่นร่วมในการพัฒนาและด าเนินการตามการประเมินเหลา่นี้

• พนักงานของบริษัทของคณุบางคนที่อาจไดร้ับมอบหมายให้จัดการกับความท้าทายตา่งๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และ/หรือสงัคม เช่น การ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก หรือดา้นโภชนาการ อาจไดร้ับการฝึกอบรมให้ด าเนินการประเมินทุน ซึ่งพวกเขาอาจกลายเป็น "แชมป์ในเรื่องของ
ทุน" ในอนาคตได ้

หน้าถัดไป คอื ตวัอยา่งบางสว่นที่ใช้งานไดจ้ริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประเมินทุนช่วยแจ้งถึงการตดัสนิใจเก่ียวกับทุนแบบบูรณาการ

อยา่งไร ตารางที่ 9.3 สรุปกระบวนการที่มีอย ูซ่ึ่งใช้กันทั่วไปในธุรกิจที่อาจใช้ข้อมูลและผลจากการประเมินทุน  
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ตัวอย่างการน ามาปฏบิตัิจริง 1: การสอบทานธรุกิจ 

การประเมินทุนแสดงให้เห็นว่าการด าเนินธุรกิจมีผลกระทบตอ่ชุมชนของชนเผา่พื้นเมืองและสทิธิในที่ดนิของพวกเขา ไม่ว่าธุรกิจใดก็ตาม

ควรเคารพสทิธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น ปฏิญญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธิชนเผา่พื้นเมือง (UNDRIP) ในกรณีที่ไม่ได้
รับความยนิยอมในการด าเนินธุรกิจหรือในกรณีที่ ชนเผา่พื้นเมืองปฏิเ สธที่จะมีสว่นร่วม  อาจก่อให้เกิดความเส ีย่งที่ ส  าคัญตอ่ธุร กิจแ ละ

ผลกระทบทางลบตอ่ชนเผา่พื้นเมือง 

การไดร้ับความยนิยอมจากชุมชนของชนเผา่พื้นเมืองในการด าเนินงานและการประเมินมูลคา่ความรู้ของพวกเขาอาจน า ไปสู่ผลกระทบเ ชิ ง

บวกตอ่ธุรกิจ ความรู้ของชนเผา่พื้นเมืองสามารถให้ข้อมูลที่มีคา่เก่ียวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากการถือครองที่ดนิในท้องถ่ินให้เกิดประ โยชน์

สงูสดุส  าหรับกลยทุธ์ดนิที่ดใีนระยะยาว  

การใช้งานทางธรุกิจทีเ่กี่ยวข้อง คอื การประเมินผลกระทบตอ่ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี การประเมินความเส ีย่งและโอกาส 

ตัวอย่างการน ามาปฏบิตัิจริง 2: การบริหารจดัหารความเสี่ยง 

การประเมินทุนจะรวมอย ูใ่นแผนการลดความเส ี่ยงและการวิเ คราะห์สถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผ ูบ้ริหารระดบัสงูสามารถใช้มา ตร กา ร
ป้องกันได ้

ตวัอยา่งเช่น การประเมินพบว่าสถานที่ในการจัดหาแห่งหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัย นอกจากนี้ การประเมินยงัพบว่า การปลกูตน้ไม้
ที่เป็นพืชพันธุ์ท้องถ่ินตามแถบทุ่งจะช่วยท าให้หลกีเล ีย่งความเส ีย่งจากการเกิดน ้าท่วม ปรับปรุงผลผลติ (เนื่องจากการเพิ่มประสทิธิภาพ
การบริการผสมเกสร) เพิ่มผลก าไร (โดยการขายผลไม้จากตน้ไม้) และกระชับความสมัพันธ์กับชุมชนท้องถ่ิน (โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์) 

การใช้งานทางธรุกิจทีเ่กี่ยวข้อง คอื เปรียบเทียบตวัเลอืกตา่งๆ การประเมินความเส ีย่งและโอกาส 

ตัวอย่างการน ามาปฏบิตัิจริง 3: การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

จากการประเมินทุน ธุรกิจไดร้ะบุว่าผลติผลจ านวนมากต้องสญูเส ียไปผา่นห่วงโซ่อุปทานเนื่องจา กการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจะ

จ ากัดการไหลเวียนของสนิคา้และลดอัตราก าไรขั้นตน้ที่ไดจ้ากการขายผลผลติ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรายยอ่ยและเกษตรกรชายขอบในการลดการสญูเส ียอาหาร จึงควรมีการเพิ่มการเชื่อมตอ่ตลาดแ ละ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คณุคา่ส  าหรับเกษตรกร บริษัทสนับสนุนโครงการที่จะปรับใช้โรงบรรจุแบบบูรณาการอยา่งรวดเร็วด้ว ย

การจัดการแบบครบวงจรหลงัการเก็บเก่ียวและห่วงโซ่ความเยน็โดยใช้เทคโนโลยทีี่ประหยดัพลงังานและมีความย ัง่ยนื 

การใช้งานทางธรุกิจทีเ่กี่ยวข้อง คอื การเปรียบเทียบตวัเลอืกตา่งๆ การประเมินความเส ีย่งและโอกาส 

ตัวอย่างการน ามาปฏบิตัิจริง 4: การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ 

การประเมินทุนแบบบูรณาการไดร้ับการด าเนินการโดยซัพพลายเออร์ของสนิคา้รายใหญ่เพื่อประเมินผลกระทบที่มีนัยส  าคญัต่อ

ทุนและแจ้งถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยการประเมินแสดงให้เห็นว่าน ้าและความพร้อมของแรงงานเป็นความเส ีย่งที่มีสาระส  า คัญ
มากที่สดุในระยะกลาง ดงันั้น บริษัทจึงตดัสนิใจที่จะลงทุนในเทคโนโลยกีารใช้น ้าอยา่งมีประสทิธิภาพและใช้สายพันธุ์ท้องถ่ินที่

ทนตอ่ภาวะความเครียดจากน ้า โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท าโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน ้า เกษตรกร
ทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและปฏิบัตติามระเบียบการของบริษัทจะไดร้ับคา่ตอบแทนที่สงูขึ้นส  าหรับผลติภัณฑ์ของตน  ซึ่งเป็น

การเพิ่มการดงึดดูและการรักษาพนักงาน และลดการใช้น ้าของบริษัท 

การใช้งานทางธรุกิจทีเ่กี่ยวข้อง คอื การประเมินความเส ีย่งและโอกาส
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ตารางที ่9.3 
ตวัอยา่งกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการประเมินทุน 

กระบวนการของบริษทัท ีม่อียู่แล้ว
หรอืสร้างขึ้นใหม ่

ค าอธิบาย มลูค่าจากการรวมการ
ประเมนิทุน 

     วิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
  การวิเคราะห์ที่เปรยีบเทียบต้นทุนและประโยชน์ของ  

    โครงการหรอืนโยบาย ซ ึง่สามารถใชใ้นการวิเคราะห์
   ผลประโยชน์สทุธิรวมถงึอตัราสว่นผลประโยชน์ต้นทุน 
   มูลค่าปัจจบุันสทุธิ (NPV) หรอือตัราผลตอบแทน
   ภายใน (IRR) จากมุมมองของธุรกจิหรอืสงัคม 

• ระบุการประหยดัต้นทุนและ/หรอืโอกาสในกา ร สร ้า ง
รายได้ที่เช ือ่มโยงกบัทุน 

• ประมาณการ “ราคาเงา” ที่เช ือ่ถอืได้ส  าหรบัตัว
ขบัเคลือ่นผลกระทบที่เก ีย่วขอ้งกบัธุรกจิของคุณ
ตามมูลค่าทางสงัคม เพ ือ่ชว่ยในการตัดสนิใจ 

                 กำรประเมินควำมเสยีหำย แนวทางที่เก ีย่วขอ้งกบัเทคนิคต่างๆ ในการค านวณ
ความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และ/หรอื
สงัคม ขอ้ก  าหนดในการแกไ้ข ค่าใชจ้า่ยและ
ค่าชดเชยที่เก ีย่วขอ้งกบัความรบัผดิและเหตุการณ์ 

• รวมมูลค่าส าหรบัผลกระทบที่เก ีย่วขอ้งของคุณต่อ
สงัคมตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการท าความสะอาดและ/
หรอืฟ้ืนฟูและผลประโยชน์ต่อสงัคมและธุรกจิ

กำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์และ
ติดตำมควำมคืบหน้ำ 

บรษัิทต่างๆ ได้รวมเอาเป้าหมายด้านความยัง่ยนืไว้ใน
กลยทุธ์ของตนมากข ึน้ การประเมินทุนสามารถชว่ยแจง้
ถงึกระบวนการก าหนดเป้าหมาย รวมถงึการสรา้ง
พ ืน้ฐาน ขอ้มูลพ ืน้ฐาน ขอบเขต การประเมินความ
เป็นไปได้ ฯลฯ นอกจากนี้ยงัสามารถเน้นให้เห็นว่า
ความคืบหน้าอยูใ่นการตดิตามหรอืไม่ 

• จดัล าดับประเด็นต่างๆ ที่ส  าคญัตาม
สาระส าคัญ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเขา้ใจที่ถกูต้องรวมถงึค า
จ  ากดัความของขอบเขต ผลกระทบ และขอ้มูล
พ ืน้ฐาน 

• ก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้แต่มคีวามทะเยอทะยาน
และมีความหมาย 

• วัดความส าเรจ็โดยอาศัยขอ้มูลที่เช ือ่ถอืได้ซ ึง่แสดง
ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบต่อธุรกจิและ/หรอืสงัคม

ระบบสิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และ/หรือกำรจัดกำร 
กรอบโครงสรา้งการด าเนินงานส าหรบัการจดัการ
ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และ/หรอืสงัคมที่
ส  าคัญขององค์กร ซ ึง่รวมถงึการประเมินกจิกรรม 
ผลติภัณฑ์ กระบวนการ และบรกิารต่างๆ ที่อาจสง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ประชาชนและสงัคม และ
โครงการบรรเทาหรอืปรบัปรุงผลกระทบ โดยธุรกจิ
สามารถใชก้ระบวนการของแนวปฏิบัติในการวาง
แผนการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เมื่อ
มีตัวช ีว้ัดขอ้มูลตามเวลาจรงิ 

• จดัให้มีกรอบการท างานเพ ือ่ให้แน่ใจว่ามีการใช ้
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ทุนอยา่งสม ่าเสมอและ
เหมาะสม 

ประเมินควำมเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่งของผลติภัณฑ์หรอืการ
ด าเนินงานของบรษัิท รวมถงึผลกระทบต่อธรรมชาติและ
บุคคลที่เปิดเผยหรอืได้รบัผลกระทบโดยตรงผา่นสือ่
ต่างๆ 

• เพ ิม่องค์ประกอบการประเมินมูลค่าเพ ือ่แจง้ถงึการ
ตัดสนิใจ โดยให้ขอ้มูลที่สมบูรณ์ย ิง่ข ึน้แกก่าร
ด าเนินงาน การเงนิ กลยทุธ์ ฯลฯ แนะน าการวัดมูล
ค่าที่หลากหลายข ึน้เพ ือ่ประเมินความเสีย่งในบรบิท

         ประเมินผลกระทบ ธุรกจิสามารถจดัการประเมินผลกระทบที่มีอย ูห่รอื
กระบวนการสอบทานธุรกจิด้วยหลกัการวัดและการ
ประเมินมูลค่าทุน 

• ชว่ยเช ือ่มโยงกจิกรรมต่างๆ กบัธุรกจิที่กว้างข ึน้
และให้มุมมองที่สมบูรณ์ย ิง่ข ึน้ในสว่นทีเก ีย่วกบั
ประสทิธิภาพของทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์และ
สงัคม 

กำรตรวจสอบภำยใน ด าเนินการเพ ือ่ให้การรบัรองโดยอสิระว่า
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การก  ากบัดูแล และ
การควบคุมภายในขององค์กรนั้นด าเนินการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ขอบเขตของการตรวจสอบภายในอาจ
ขยายไปไกลกว่าความเสีย่งทางการเงนิในการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ เชน่ การเติบโต ช ือ่เสยีง ส ิง่แวดลอ้ม 
และแรงงานสมัพนัธ์ (ดัดแปลงจาก Chartered 
Institute of Internal Auditors 2015) 

• รบัรองการปฏิบัติตามข ัน้ตอนการประเมินทุนทาง
ธรรมชาติที่จดัตั้งข ึน้โดยบรษัิท 

• ปรบัปรุงการก าหนดปรมิาณของความเสีย่งและ
ผลกระทบ 

  กำรประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินวัฏจกัรชวีิต LCA (หรอืที่เรยีกว่าการ
วิเคราะห์วัฏจกัรชวีิต) เป็นเคร ือ่งมือการจดัการที่มี
โครงสรา้งส าหรบัการวัดปรมิาณการปลอ่ยมลพษิ 
ทรพัยากรที่ใชไ้ป และผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม
และสขุภาพที่เก ีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์ตลอดวงจรชวีิต
ทั้งหมด 

• จดัเตรยีมแนวทางที่มีโครงสรา้งส าหรบัการ
ประเมินมูลค่าและจดัล าดับความส าคญัของ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่จะรวมไว้ใน LCA 

• ใชก้ารประเมินมูลค่าทางการเงนิเพ ือ่
รวบรวมและเปรยีบเทียบผลกระทบต่างๆ
ใน LCA 
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ดดัแปลงจาก WBCSD et al. 2011 

9.3 ผลท่ีได้รับ

ผลที่ไดร้ับจากขั้นตอนนี้ ไดแ้ก่ 

• การปฏิบัตทิี่คณุจะน าไปด าเนินการตามการประเมิน

• แผนการส ือ่สารเก่ียวกับผลและการตดัสนิใจ

• แผนที่จะท าให้การประเมินทุนดา้นตา่งๆ เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของคณุ

ขั้นที่ 09 ไดใ้ห้แนวทางและค าแนะน าตา่งๆ เพื่อช่วยให้คณุด าเนินการและท าให้ผลการประเมินของคณุเป็นสว่นหนึ่งของการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

ตารางที่ 9.4 แสดงความสมบูรณ์ของขั้นตอนนี้ส  าหรับแตล่ะตวัอยา่งสมมุตฐิานเฉพาะภาคสว่น รวมถึงการเสร็จส ิน้การด าเนินการทั้งหมดที่
จ าเป็นภายในขั้นการลงมือปฏิบัต ิ

กระบวนการของบริษทัท ีม่อียู่แล้วหรือ
สร้างขึ้นใหม ่

การประเมินวัฏจกัรชวีิตทางสงัคมเป็นเคร ื่อ งมื อ
การจดัการที่มีโครงสรา้งส าหรบั การประเมิน ผ ล
กระทบทางสงัคมที่เก ีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์ตลอด
วงจรชวีิตทั้งหมด 

กำรรำยงำนของบริษัท การรายงานขอ้มูลด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ/หรอื
การเงนิส  าหรบัการใชง้านภายนอก โดยเฉพาะอยา่งย ิง่
ส าหรบัการใชโ้ดยผูถ้อืหุ้นและผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี
ภายนอกอ ืน่ๆ 

กำรบัญชีกำรเงนิ การวิเคราะห์ทางการเงนิเพ ือ่วัตถปุระสงค์ภายนอก
หรอืภายใน โดยมุ่งเน้นที่ต้นทุนและผลประโยชน์โดยมี
ผลกระทบทางการเงนิโดยตรงต่อผลก าไรหรอืขาดทุน
ทางธุรกจิของบรษัิท รวมถงึขอ้มูลป้อนเขา้ในบัญช ี
ก  าไรขาดทุนและงบดุลของบรษัิทหรอืหน่วยธุรกจิ 

กำรบัญชีบริหำร การวิเคราะห์ทางการเงนิเพ ือ่วัตถปุระสงค์ภายใน
ของบรษัิท โดยเน้นที่ต้นทุนและผลประโยชน์ทีม่ี
ความเก ีย่วพนัทางการเงนิโดยตรงที่เก ีย่วขอ้งกบั
สายผลติภัณฑ ์กจิกรรม หรอืการลงทุน รวมถงึ 
การตัดสนิใจด้านราคา การจดัท างบประมาณ การ
ตัดสนิใจลงทุนด้านทุน กระแสเงนิสดคิดลด มลูคา่
ปัจจบุันสทุธ ิอตัราผลตอบแทนภายใน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน 

(อยำ่งยัง่ยนื) กำรจัดกลุม่ผลติตภัณฑ์ กระบวนการที่ท าการประเมินผลติภัณฑ์และบรกิาร  
ของบรษัิทตามเกณฑ์ต่าง  ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

• ผลการประเมินทุนสามารถให้ภาพโดยรวมมากข ึ้น
ส าหรบักลุม่ผลติภัณฑ์ของบรษัิท และอาจปรบักา ร
เปลีย่นแปลงที่เพ ิม่ข ึน้ภายในกลุม่ ผลติภัณฑ์ เ พ ื่อ
ปรบัปรุงการด าเนินงานอยา่งยัง่ยนื

• น าขอ้มูลที่มีมูลค่ามาใชเ้พ ือ่การออกแบบ กา ร
บร ิห า รค ว ามเสี่ยง และ /หร ือกา รตัดสินใจ
เชงิกลยทุธ์ 

• จดัเตรยีมแนวทางที่มีโครงสรา้งส าหรบัการประเมิน
มูลค่าและจดัล าดับความส าคญัของผลกระทบต่อ
มนุษยแ์ละสงัคมที่จะรวมอยูใ่น LCA 

• ใชก้ารประเมินมูลค่าทางการเงนิเพ ือ่
รวบรวมและเปรยีบเทียบผลกระทบต่างๆ
ใน LCA 

มลูค่าจากการรวมการ
ประเมนิทุน 
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กำรประเมินวัฏจักรชีวิตทำงสงัคม 

• จดัให้มีแนวทางที่มีโครงสรา้งเพ ือ่ให้ความส าคัญกบั
สิง่แวดลอ้ม มนุษย ์และผลกระทบทางสงัคมที่จะรวม
ไว้ในรายงานของบรษัิท 

• เพ ิม่ความมีช ือ่เสยีงของบรษัิทและลดความเสีย่งด้าน
ตลาดโดยการจดัหาขอ้มูลที่ถกูต้องและเช ือ่ถอืได้มาก
ข ึน้แกผ่ ูถ้อืหุ้นและผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีอ ืน่ๆ 

• ก าหนดต้นทุน รายได ้สนิทรพัย ์และหนีส้นิที่เก ีย่วขอ้ง
กบัทุนที่แตกต่างกนั

• พฒันาชดุราคาเงาหรอืบัญชสี  าหรบัต้นทุนและ
ผลประโยชน์ด้านสิง่แวดลอ้มตามมูลค่าทางสงัคม

• ระบุต้นทุนทางการเงนิและรายได้ที่เช ือ่มโยงกบั
ผลกระทบจากทุนทางธรรมชาติและ/หรอืการพ ึง่พาที่
ส  าคัญ 

• รวมชดุราคาเงาหรอืบัญชสี  าหรบัต้นทุนและ
ผลประโยชน์ด้านสิง่แวดลอ้มตามมูลค่าทางสงัคม
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ตารางที ่9.4 
ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 09 

Blossom Foods VitaCrisp Evolve Crops 

บริบท ธุรกจิระหว่างประเทศนี้อาศัยสนิค้าโภค
ภัณฑ์ส  าหรบัการผลติ แต่ต้องการ
ปรบัปรุงการจดัหาที่รบัผดิชอบอยูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิด้านความยัง่ยนื
ของบรษัิท (หลกีเล ีย่งการตัดไม้ท าลาย
ป่าและปรบัปรุงชวีิตความเป็นอยูข่อง
พนักงาน ซพัพลายเออร ์และชมุชน
ท้องถ ิน่) 

VitaCrisp ผลติร  าขา้วโอต๊ธรรมชาติ 
(SuperOats) แทนขา้วสาล ีใชใ้นผลติภัณฑ์
อาหาร เชน่ ขนมปัง บิสกติ และซเีรยีล โดย
บรษัิทต้องการทราบต้นทุนการผลติตาม
ธรรมชาติ มนุษย ์และทุนทางสงัคมของ 
SuperOats เมื่อเทียบกบัขา้วสาล ี

บรษิมีความเช ีย่วชาญในเร ือ่งผกัและ
ผลไม้ออรแ์กนิกและที่ไม่ใชอ่อรแ์กนิก 
และมีความกงัวลเก ีย่วกบัเร ือ่งรอยเท้า
คารบ์อน น ้า และดินในการผลติ การ
ขนสง่ และบรรจภุัณฑ์ เนื่องจากแรง
กดดันจากผูบ้รโิภคและความต้องการ
การรบัรอง บรษัิทต้องการปรบัปรุงการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัของห่วงโซอ่ปุทานผกั
และผลไม้ และปรบัปรุงสภาพความ
เป็นอยูข่องเกษตรกร

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ  
 ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 

      

  กำรตัดสนิใจทำงธุรกิจ ธุรกจิตัดสนิใจน าแนวทางการ
จดัหาที่ย ัง่ยนืมาใชใ้นห่วงโซ ่
อปุทานอ ืน่ในภูมิภาคต่างๆ 

VitaCrisp ตัดสนิใจขยายการผลติ  
SuperOats และลดขนาดการผลติขา้ว 
สาล ี

 

Evolve Crops ตัดสนิใจใชก้ลยทุธ์
การจดัการใหม่ที่เน้นการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัของผลติภัณฑ์ การขยาย
แบรนด์ออรแ์กนิก และการลงทุนใน
อปุกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพ ือ่ลด
ผลกระทบต่อต้นทุนทางธรรมชาติ 

กำรประเมินในอนำคตที ่
เป็นไปได้ 

การประเมินสามารถขยายให้กว้างข ึน้
เพ ือ่รวมการวัดและการประเมินมูลค่า
ของการพ ึง่พาทางสงัคมและมนุษยเ์ขา้
ด้วยกนั ซ ึง่การประเมินนี้จะเน้นที่
ผลกระทบเป็นสว่นใหญ่ 

นอกจากนี้ยงัอาจเป็นประโยชน์ใน
การให้หลกัฐานเพ ือ่ชว่ยท าให้บรษัิท
มีคุณภาพและได้รบัการรบัรองจาก
องค์กรฉลากที่ย ัง่ยนื 

การประเมินอาจขยายออกไปเพ ือ่ให้มี
การท าซ  า้ๆ เป็นระยะเวลานานข ึน้เพ ือ่ดู
การปรบันิสยัในการบรโิภคที่แท้จรงิ 

การประเมินเพ ิม่เติมอาจท าได้เกนิกว่าเร ือ่งของ
ผลกระทบ ซ ึง่สามารถดูการพ ึง่พาการผลติของ
ทุนทางธรรมชาติได้ เชน่ การใชน้ ้า และทุนมนุษย ์
เชน่ นิสยัของผูบ้รโิภค 

การประเมินในอนาคตอาจรวมถงึการ
พจิารณาผลกระทบต่อคุณภาพน ้า และ
ปัญหาอ ืน่ๆ (เชน่ แรงงานเด็กและการเป็น
ทาสในห่วงโซอ่ปุทาน) กอ็าจได้รบัประโยชน์
จากการให้ความสนใจมากข ึน้เชน่กนั 

โอกำสในกำรเพ่ิม
ปลกูฝงั 

การประเมินนี้ไม่เพยีงแต่น าไปใชใ้น
การตัดสนิใจภายในเท่านั้น แตย่งัฝัง
ภาพลกัษณ์ของบรษัิทต่อสาธารณะ
อกีด้วย โดยท าให้การประเมินเป็นที่
เขา้ถงึได้โดยสาธารณะ ซ ึง่จะเป็นการ
กระตุ้นให้ผ ูอ้ ืน่ปฏิบัติตาม 

สามารถใชผ้ลเป็นเคร ือ่งมือรณรงค์เพ ือ่
สง่เสรมิวิถชีวีิตในการมีสขุภาพที่ดีข ึน้ 

สามารถน าผลไปใชใ้นการวางแผนการ
ปฏิบัติงานภาคพ ืน้ดนิ เพ ือ่ใหไ้ด้ผลติภณัฑท์ี่มี
ประสทิธิภาพมากข ึน้ในระดับของฟารม์จาก
คุณภาพดินที่ดขี ึน้ 

ขณะนี้ คณุไดด้  าเนินการทั้งเก้าขั้นตามแนวทางปฏิบัตสิ  าหรับธุรกิจของ TEEBAgriFood เสร็จส ิน้ลงแลว้ องคก์รความร่วมมือดา้นทุน (The 

Capitals Coalition) พร้อมรับค าตชิม ประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ใดๆ ที่คณุสามารถแบ่งปันไดจ้ากการประเมินของคณุ โดยข้อมูลนี้จะ
ช่วยท าให้เรามีความก้าวหน้าตามวิสยัทัศน์ขององคก์รฯ ที่อยากให้โลกมีธุรกิจที่ด  าเนินกิจการเพื่ออนุรักษ์และสง่เ สริมในเรื่องของทุนท า ง

ธรรมชาต ิมนุษย ์และสงัคม 

การประเมินทั้งสองทางเลอืกท าให้บรษัิท
มีโอกาสที่จะเขา้ใจห่วงโซคุ่ณค่าของตน
ได้ดีข ึน้ และมุ่งเน้นความพยายามใน
เร ือ่งของกลยทุธ์แบรนด์ที่เป็นประโยชน์
มากข ึน้ และรบัรองความมั่นคงของห่วง
โซคุ่ณค่าในระยะยาวแกเ่กษตรกรราย
ใหม่ๆ รวมถงึสภาพความเป็นอยูท่ี่ดขี ึน้ 
ตลอดจนปรบัปรุงช ือ่เสยีงของบรษัิทที่มี

ต่อลกูค้า 

การประเมินทั้งสองทางเลอืกท าให้บรษัิท
มีโอกาสวัดและประเมินมูลค่าผลก าไรที่
ได้จาก SuperOats และมุ่งเน้นความ
พยายามในสว่นที่มีผลกระทบมากที่สดุ
ในธุรกจิของตน 

การประเมินทั้งสองทางเลอืก
ท าให้บรษัิทมีโอกาสวัดและ
ประเมินมูลค่าผลก าไรที่ได้จาก
การจดัหาที่มีความรบัผดิชอบ
ซ ึง่น าไปสูก่ารตัดสนิใจที่ดีข ึน้ 
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ภาคผนวก ก : ตวัอย่างวรรณกรรมท่ีตีพิมพ์เฉพาะภาคส่วนเพ่ือแจง้ถึงการ
ประเมินทุนส  าหรบัธุรกิจภาคอาหาร 
  
ผู้แต่ง ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน า ไปใช้ใน

การประเม ินทุนไ ด ้
อย่างไร 

ทุน ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง 

องค์กำรอำหำรและ
กำรเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ 
(FAO) 

ผลกระทบของทุนทาง
ธรรมชาติในการเกษตร: 
สนับสนุนการตัดสนิใจที่ดี
ข ึน้

กรอบการด าเนินงานนี้ท าการ
วัดผลประโยชน์ด้านสิง่แวด 
ลอ้มสทุธิที่เก ีย่วขอ้งกบัการ
จดัการการเกษตร โดยมีฐาน 
ขอ้มูลต้นทุนของทุนทาง
ธรรมชาติต่อพชืผล และ 
ปศุสตัว์ต่อประเทศ 

ค าแนะน าเก ีย่วกบัผลกระทบ
และการพ ึง่พาของการท า
ฟารม์ ซ ึง่น าเสนอกรณีศึกษาที่
เป็นประโยชน์ส  าหรบัสนิค้า
เฉพาะ 

ธรรมชาติ  
ที่ถกูผลติข ึน้

04, 05, 06, 
07

รอยเท้าการสญูเสยีอาหาร - 
การบัญชตี้นทุนเต็ม - รายงาน
ข ัน้สดุท้าย 

รวมรายการประมาณการการ
บัญชตี้นทุนเต็มของการ
สญูเสยีอาหารตามหมวดหมู ่
ได้แก ่บรรยากาศ น ้า ดิน 
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
สงัคม และเศรษฐกจิ 

กรอบการท างานแสดง
ปรมิาณ การสรา้งรายได้ 
และวิธีการค านวณต้นทนุ
สิง่แวดลอ้มของรอยเท้า
การสญูเสยีอาหารที่มีต่อ
ความเป็นอยูท่ี่ด ีและ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

ธรรมชาติ
สงัคม 

05, 06, 07 

แพลตฟอร์มกำรริเร่ิม
เกษตรกรรมแบบ
ยัง่ยนื (SAI) 

เคร ือ่งมือและเอกสารแนะน า
ต่างๆ มากมาย 

แนวทางเพ ือ่สนับสนุนการ
จดัหาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในระดับ
โลกและระดับท้องถ ิน่ 
ผลกระทบ และแนวปฏิบัติที่
เป็นเลศิด้านการเกษตร 

เคร ือ่งมือและวัสดุต่างๆ 
สามารถชว่ยบรษัิทได้อยา่ง
มาก โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ใน
การก าหนดข ัน้ตอนและ
ขอบเขตการประเมินทุนทาง
ธรรมชาติ 

ธรรมชาติ 03, 04, 05 

เศรษฐศำสตร์ของ
ระบบนิเวศและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพเพือ่กำรเกษตร
และอำหำร  

TEEBAgriFood กรอบการท างานที่
ครอบคลมุซ ึง่กลา่วถงึ
ประเด็นหลกัและการ
ประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกจิของระบบอาหาร
ทางการเกษตรเชงินิเวศที่
เน้นถงึความหลากหลาย
ทางชวีภาพและผลกระทบ
ภายนอกรวมถงึทุนทั้งหมด 

กรอบการท างานที่
ด าเนินการวัดและประเมิน
มูลค่าของการพ ึง่พาที่มอง
ไม่เห็นทางเศรษฐกจิระหว่าง
มนุษย ์การเกษตร ระบบ
อาหาร ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และระบบนิเวศ 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์ 
สงัคม  
ที่ถกูผลติข ึน้

05, 06, 07

มีผ ูแ้ต่งรว่มหลายองค์กร เชน่ 
องค์กรการค้าที่เป็นธรรม, 
มาตรฐานการผลติน ้ามัน
ปาลม์อยา่งย ัง่ยนื (RSPO), 
องค์กรพนัธมิตรป่าฝน, องค์กร
พนัธมิตรด้านการจดัการน ้า
และดูแลทรพัยากรน ้า และ 
สมาคมโต๊ะกลมความ
รบัผดิชอบด้านถัว่เหลอืง 
(RTRS) 

แผนการรบัรองที่ได้รบัการ
กอ่ตั้งข ึน้และเป็นที่ยอมรบั
อยา่งกว้างขวางที่สดุที่อย ู ่
ในภาคเกษตรกรรม แม้ว่า 
จะแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะของสนิค้า 
การแพรก่ระจายทาง
ภูมิศาสตร ์และประเด็นที่
เก ีย่วกบัทุน 

ขอ้มูลเชงิปรมิาณและ
ทางการเงนิที่รวบรวมโดย
บรษัิทและผูก้  าหนดมาตร 
ฐานเพ ือ่ให้ได้รบัการรบัรอง
ทางคุณภาพและการรบัรอง
ตามแผนเหลา่นี้สามารถ
น าไปใชใ้นการประเมินทุนได ้

ธรรมชาติ 05 
มนุษย ์ 
สงัคม

คณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบัญชี
เพือ่ควำมยัง่ยนื
(SASB) 

แผนที่สาระส าคัญของ 
SASB

แผนที่สาระส าคัญได้ระบุ
ประเด็นความยัง่ยนื 26 
ประเด็นที่มีแนวโน้มว่าจะ
สง่ผลกระทบต่อสถานะทาง
การเงนิหรอืผลการปฏิบัติ 
งาน 

แผนที่ได้แสดงประเด็นตัว
วัดผลทางบัญชแีบบเมตรกิซท์ี่
เก ีย่วขอ้งกบัสาระส าคัญ ซ ึง่
ชว่ยท าใหร้ะบุประเด็นต่างๆ  ที่
ส  าคัญเพ ือ่ประเมินได้อยา่ง
รวดเรว็ 

ธรรมชาติ  04 
มนุษย ์
สงัคม

สถำบันเคมบริดจ์
เพือ่ควำมเป็น
ผูน้ ำทีย่ ัง่ยนื
(CISL) 

E.Valu.a.te: แนวทาง
ปฏิบัติ 

หลกัฐานสนับสนุน
กระบวนการประเมินมูลค่า
โดยใชแ้นวทางแบบข ัน้ตอน
และแนวทางจากลา่งข ึน้บน 

ระเบียบวิธี ตัวช ีว้ัด และ
ตัวอยา่งเชงิปฏิบัติและ
กรณีศึกษาจรงิจากบรษัิท
อาหารและเคร ือ่งดื่ม 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์ 
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ผู้แต่ง ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน าไปใช้ใน
การประเมนิทุนได ้
อย่างไร 

ทุน ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง

ควำมร่วมมือด้ำน
อำหำรและกำรใช้
ทีด่ ิน (FLUC) 

การเติบโตที่ดีข ึน้: การ
เปลีย่นแปลงที่ส  าคัญสบิ
ประการในการเปลีย่นแปลง
อาหารและการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน 

รายงานได้น าเสนอการ
ด าเนินการที่จ  าเป็นและมูลค่า
ทางการเงนิโดยรวมใน
สถานการณ์และโอกาสที่
เก ีย่วขอ้งกบัแนวทางการ
เปลีย่นแปลง

เอกสารแสดงภาพรวมของ
อนาคตที่เป็นไปตามปกตหิรอื
การด าเนินการที่จ  าเป็นในภาค
เกษตร-อาหาร 

ธรรมชาติ 03 
มนุษย ์สงัคม  
ที่ถกูผลติข ึน้

กำรริเร่ิมกำร
ประเมินมูลค่ำ
ผลกระทบของระบบ
อำหำร (FoodSIVI) 

OECD-FAO 
ค าแนะน าส าหรบัห่วงโซ ่
อปุทานทางการเกษตรที่มี
ความรบัผดิชอบ 

แนวทางส าหรบัห่วงโซ ่
อปุทานทางการเกษตรเพ ือ่
สง่เสรมิสทิธิแรงงาน สขุภาพ
และความปลอดภัย ความ
มั่นคงด้านอาหาร สทิธิในการ
ครอบครอง ธรรมาภิบาล และ
ด้านอ ืน่ๆ 

ชว่ยให้ธุรกจิเคารพ
มาตรฐานที่มีอย ูต่ลอดห่วง
โซอ่ปุทานและป้องกนัความ
เสีย่งจากผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
มนุษย ์

ธรรมชาติ 
มนุษย ์ 
สงัคม 

03, 04, 05 

 แนวทางส าหรบัการ
ประเมินวัฏจกัรชวีิตทาง
สงัคมของผลติภัณฑ์ 

กรอบการท างานส าหรบัการ
วิเคราะห์วัฏจกัรชวีิตทางสงัคม 
(SLCA) จดัให้มีการวิเคราะห์
เก ีย่วกบัผลกระทบของ
ผลติภัณฑ์ที่มีต่อองค์ประกอบ
ทางสงัคมและมนุษย ์

กรอบการท างานส าหรบั  
ธุรกจิเพ ือ่ประเมินทุนทาง
สงัคมและมนุษยโ์ดยใชว้ิธี 
LCA 

สงัคม
มนุษย ์

02, 03, 04 

PRé- 
Sustainability 

คู่มือการประเมินผลกระทบต่อ
สงัคมของผลติภัณฑ์ 

กรอบการท างานส าหรบัการ
วิเคราะห์วัฏจกัรชวีิตทาง
สงัคม (SLCA) ที่ออกแบบ
มาเพ ือ่ท าให้ประโยชน์ทาง
สงัคมและขนาดของ
ผลติภัณฑ์เป็นที่ประจกัษ์ 

ให้แนวทางปฏิบัติและ
ตัวอยา่งตัวช ีว้ัดที่สามารถ
ใชใ้นการประเมินที่
เก ีย่วขอ้งกบัทุนทางสงัคม
และทุนมนุษย ์

สงัคม             
มนุษย ์

คณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบัญชี
เพือ่ควำมยัง่ยนื 
(SASB) 

ผลติภัณฑ์ทางเกษตรต่างๆ แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลและ
มาตรฐานการบัญช ีรวมถงึ
ผลติภัณฑ์ทางเกษตร เคร ือ่งดืม่ 
อาหารแปรรูป เนื้อสตัว์ สตัว์ปีก 
ผ ูค้ ้าปลกี รา้นอาหาร 

การประเมินทุนสามารถ
เพ ิม่ข ึน้ได้โดยการใช ้
มาตรฐานเหลา่นี้ในด้าน
ต่างๆ เชน่ สาระส าคัญ 
ประเด็นที่เก ีย่วขอ้งกบัภาค
สว่น ขอบเขต และการ
เปิดเผย 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์
สงัคม 

03, 04, 09 

มำตรฐำนสำกล ISO 
14008 

การประเมินมูลค่าทางการเงนิ
ของผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
ประเด็นด้านสิง่แวดลอ้มที่
เก ีย่วขอ้ง 

การอา้งองิเชงิบรรทัดฐาน ค า
จ  ากดัความ หลกัการต่างๆ 
ค าแนะน าเก ีย่วกบัการประเมิน
มูลค่าทางการเงนิ ขอ้ก  าหนด 
รายละเอยีดเก ีย่วกบัข ัน้ตอน
และวิธีการ 

ให้ค าอธิบายที่ตรงไปตรงมา
เก ีย่วกบัข ัน้ตอนการประเมิน
มูลค่าทางการเงนิที่เป็นที่
ยอมรบั (พรอ้มสตูรการค านวณ) 
และประเด็นที่ควรครอบคลมุ 

ธรรมชาติ 07 

มำตรฐำนสำกล ISO 
14007 

ต้นทุนและผลประโยชน์ด้าน
สิง่แวดลอ้มที่เก ีย่วขอ้งกบั
มุมมองทางสิง่แวดลอ้ม 

แนวทางส าหรบัองค์กรใน
การด าเนินการทางต้นทุน
ด้านสิง่แวดลอ้มและ
ผลประโยชน์ที่เก ีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมขององค์กรให้เสรจ็
ส ิน้

ให้ค าแนะน าที่เป็นมาตรฐาน
เก ีย่วกบัมูลค่าต้นทุนและ
ผลประโยชน์ และแกไ้ขในเร ือ่ง
การพ ึง่พาขององค์กรต่อทุนทาง
ธรรมชาติ 

ธรรมชาติ 07 

โครงกำรสิง่แวดลอ้มแห่ง
สหประชำชำติ (UNEP) 
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 ผู้แต่ง ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน าไปใช้ใน
การประเมนิทุนได ้
อย่างไร

ทุน ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง

UN, EU, FAO, 
OECD และกลุม่
ธนำคำรโลก 

ระบบบัญชเีศรษฐกจิ-
สิง่แวดลอ้มเพ ือ่การ 
เกษตร ป่าไม้ และประมง  
(SEEA การเกษตร) 

กรอบการท างานมาตรฐานและ
ระบบสถติิส  าหรบัการจดั
โครงสรา้งขอ้มูลการกกัเกบ็ทาง
สิง่แวดลอ้มและการไหลเวียนที่
เก ีย่วขอ้งกบัภาคสว่นเหลา่นี้ ซ ึง่
เช ือ่มโยงกบัมาตรการมาตรฐาน
ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เชน่ 
GDP และความมั่งคั่งของประเทศ 

มาตรฐานและโครงสรา้งของ 
SEEA การเกษตร ชว่ยเสรมิ
การท างานของบัญชทีุนทาง
ธรรมชาติระดับบรษัิทโดยตรง 
ในตัวอยา่งแรก ชดุขอ้มูลที่
รวบรวมโดยใช ้SEEA ควรให้
ขอ้มูลเชงิบรบิท เกณฑ์การ
เปรยีบเทียบ ขอ้มูลส าหรบั
บรษัิทต่างๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ย ิง่ส  าหรบัภาคเกษตรกรรม 

ธรรมชาติ 
ที่ถกูผลติข ึน้

องค์กำรอำหำรและ
กำรเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) 

FAOSTAT – องค์การ 
อาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ

ขอ้มูลเฉพาะประเทศและ
เวลาเก ีย่วกบัการผลติทาง
การเกษตร การค้า ความ
มั่นคงด้านอาหาร ตัวช ีว้ัด งบ
ดุลอาหาร และขอ้มูลลา่สดุ
อ ืน่  ๆ

สามารถใชเ้พ ือ่ระบุผลกระทบ
จากทุนทางธรรมชาติที่ส  าคัญ
ที่เก ีย่วกบัสนิค้า ผลติภัณฑ์ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ และ
ส าหรบัการประเมินผลกระทบ
และการพ ึง่พา 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์สงัคม 
ที่ถกูผลติข ึน้

03, 04, 05 

การประเมินความยัง่ยนืของ
ระบบอาหารและการเกษตร 
(SAFA)  

SAFA ได้รบัการพฒันาข ึน้
เพ ือ่ประเมินผลกระทบของ
อาหารและการเกษตรต่อ
สิง่แวดลอ้มและประชาชน 
โดยเคร ือ่งมือของ SAFA 
ได้รบัการออกแบบมาเพ ือ่
สนับสนุนการด าเนินการตาม
แนวทางของ SAFA ส าหรบั
การประเมินห่วงโซอ่ปุทาน 

แนวทางของ SAFA ให้ตัวอยา่ง
ของการประเมินและตัวช ีว้ัดที่ 
“เหมาะกบัวัตถปุระสงค์” ตาม
เป้าหมายทางธุรกจิและมิติทั้งส ี่
ของความยัง่ยนื ได้แก ่การ
ก  ากบัดูแล สิง่แวดลอ้ม 
เศรษฐกจิ และความเป็นอยูท่ี่ด ี 
ซ ึง่เคร ือ่งมือของ SAFA สามารถ
ใชเ้พ ือ่เลอืกตัววัดผลที่เก ีย่วขอ้ง
และแสดงจดุแขง็และจดุออ่น
ของกจิกรรมแบบกราฟิก 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์ 
สงัคม  
ที่ถกูผลติข ึน้

04, 05 09 

                       CropWat การค านวณความตอ้งการน ้า
และพชืตามขอ้มูลเร ือ่งดิน 
ภูมิอากาศ และพชื 

สามารถใชส้  าหรบัการ
ประเมินที่ชว่ยระบุว่าการใช ้
น ้าเป็นผลกระทบที่ส  าคัญ
หรอืเป็นเสน้ทางการพ ึง่พา 

ธรรมชาติ 05 

โครงกำรทุนทำง
ธรรมชำติ/
มหำวิทยำลยั
สแตนฟอร์ด 

InVEST ซอฟต์แวรท์ี่ท าแผนที่และ
ประเมินมูลค่าผลผลติ สถานที่ 
และกจิกรรมของประชาชน 
และให้ความส าคัญกบับรกิาร
ของระบบนิเวศที่เป็น
ประโยชน์ต่อชวีิตมนุษย ์

สามารถใชเ้พ ือ่ท าให้
เป้าหมายด้านสิง่ 
แวดลอ้มและเศรษฐ 
กจิสมดุลในกระบวน 
การตัดสนิใจเพ ือ่หา
ปรมิาณและประเมิน
มูลค่าของขอ้แลก 
เปลีย่นในสถานการณ์
ทางเลอืก 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์          
ที่ถกูผลติข ึน้

                                                          
05, 06, 07 

องค์กรควำมร่วมมอื
ด้ำนทุน, WBCSD, 
MIT Sloan 

Natural Capital 
Toolkit – Shift 

แพลตฟอรม์ออนไลน์เพ ือ่ค้นหา
กรอบการท างานด้านความ
ยัง่ยนืและเคร ือ่งมือด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมา 
ภิบาล 

สามารถใชเ้พ ือ่ค้นหาเคร ือ่งมือ
ที่ดีที่สดุโดยใชต้ัวกรองตาม
ภาคสว่น ประเภทของ
ทรพัยากร ธรรมชาติ สงัคม 
หรอืประเด็นด้านการก ากบั
ดูแล 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์
สงัคม 

                                                             
05, 06, 07 
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ผู้แต่ง ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน าไปใช้ใน
การประเมนิทุนได ้
อย่างไร

ทุน ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง

พันธมิตรบริกำร
ของระบบนิเวศ 
(ESP) 

ฐานขอ้มูลการประเมินมูลค่า
การบรกิารของระบบนิเวศ 

ฐานขอ้มูลการประเมินมูลค่า
บรกิารของระบบนิเวศต่อ
เฮกตารท์ีอ่ปัเดตอยา่งต่อเนื่อง 
และในปัจจบุันมีการศึกษา
มากกว่า 600 รายการ และมี
การบันทึกมูลค่า 4,000 
รายการที่กระจายไปทั่วทุก
บรกิารและภูมิภาค 

พ ืน้ที่เกบ็ขอ้มูลขนาดใหญ่ของ
กรณีศึกษาและมูลค่าบรกิาร
ของระบบนิเวศ ชดุขอ้มูล
สามารถใชใ้นการตัดสนิใจ
เก ีย่วกบัการขอ้เปลีย่นหรอื
กจิกรรมที่สง่ผลต่อระบบนิเวศ
และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

ธรรมชาติ  
ที่ถกูผลติข ึน้

05, 06, 07 

The Cool Farm 
Alliance 

เคร ือ่งมือของ Cool 
Farm 

เคร ือ่งมือส าหรบัผูป้ลกูเพ ือ่
วัดรอยเท้าคารบ์อน ความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
รอยเท้าน ้าของผลติภัณฑ์
พชืผลและปศุสตัว์ 

เคร ือ่งมือนี้สามารถป้อนเขา้
สูก่ารวัดและการประมาณ
ผลกระทบที่เก ีย่วขอ้งกบั
ผลติภัณฑ์จากพชืผลและปศุ
สตัว์ในระดับฟารม์ 

ธรรมชาติ 05 

พันธมิตรกำรสร้ำง
แบบจ ำลองบูรณำ
กำร (IMP) 

                                     
ARIES – ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรบับรกิารของระบบนิเวศ 

ผูส้รา้งแบบจ  าลองเลอืก
กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่
เหมาะสมในการเช ือ่มต่อและ
ประเมินมูลค่าของการ
ไหลเวียนระหว่างธรรมชาติ
และสงัคม และการประเมิน
แบบพลวัตรว่าธรรมชาติให้
ประโยชน์แกค่นอยา่งไร 

สามารถใชแ้สดงและประ 
เมินการไหลเวียนและคลงั
ของทุน รวมถงึการบัญชขีอง
ทุนทางธรรมชาติ บรกิารของ
ระบบนิเวศ ความมั่นคงด้าน
อาหาร ความยากจน การ
ปรบัตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การวางแผน
อนุรกัษ์  

ธรรมชาติ 
สงัคม            
ที่ถกูผลติข ึน้

05, 06, 07 

UNEP/ GRID- 
Geneva 

MapX แพลตฟอรม์ออนไลน์
ส  าหรบัการท าแผนที่  
การเฝา้ติดตาม และการ
จดัการขอ้มูลภูมิสาร- 
สนเทศเก ีย่วกบัทรพัยา- 
กรธรรมชาติจากชดุ
ขอ้มูลสาธารณะ 900 ชดุ

                                     
การใชง้านรวมถงึการจดัการ
สารเคมี การลดความเสีย่ง
จากภัยพบิัติ การวางแผน
ด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการใชท้ี่ด ิน 
พลงังานหมุนเวียน และ
ความปลอดภัย 

ธรรมชาติ 05, 06

หน่วยข่ำวกรองด้ำน
เศรษฐศำสตร์ (EIU) 

ดัชนีความมั่นคงด้าน
อาหารโลก 

แผนที่แสดงดัชนีประเทศที่
ค านวณจาก 4 ประเด็น ได้แก ่
ความสามารถในการจา่ย 
ความพรอ้มใชง้าน คุณภาพ
และความปลอดภัยและ
ทรพัยากรธรรมชาติ และความ
ยดืหยุน่ 

ชว่ยให้ธุรกจิเขา้ใจ (ใน) ความ
มั่นคงของอาหารท้องถ ิน่ ของ
กจิกรรมของตน และสิง่ที่
อาจจะเป็นความเสีย่งหรอืเปน็
โอกาสส าหรบัผลกระทบเชงิ
บวก 

สงัคม 02, 03 

ESU-service โปรแกรมการอปัเดต
ความปลอดภัยเพ ิม่เติม
ของอาหารโลกของ ESU 
และ ฐานขอ้มูลของ LCA 

                                 
ฐานขอ้มูลประกอบด้วย
กระบวนการกว่า 1,600 
กระบวนการที่เก ีย่วขอ้งกบั
การเกษตร การแปรรูปอาหาร 
และการบรโิภค และเท่าที่
เป็นไปได้ ขอ้มูลยงัรวมถงึ
ขอ้มูลเก ีย่วกบัขยะอาหาร 

ให้ขอ้มูลเก ีย่วกบัขยะอาหารที่
สามารถรองรบัการประเมิน
การสิน้สดุอายกุารใชง้านของ
ผลติภัณฑ์ อาหาร และ
เคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

มนุษย ์ 05 
สงัคม 

GreenDelta / UNEP 
/SETAC 

nexus open LCA & open 
LCA 

โปรแกรมชว่ยสบืค้นขอ้มูล
ของ LCA ที่อนุญาตให้
กรองชดุขอ้มูลตาม
ฐานขอ้มูล ปี ที่ต ั้ง ภาค
สว่น ผลติภัณฑ์ และราคา 
ทรพัยากรทีแ่พรห่ลาย
ส าหรบัการประเมินความ
ยัง่ยนืและวัฏจกัรชวีิต

แผนที่และซอฟต์แวรท์ี่มี
ประโยชน์ส  าหรบัการ
ประเมิน LCA รวมถงึ
ฐานขอ้มูล AgriFootPrint 
พรอ้มด้วยบัญชรีายการ
อาหาร สว่นผสมของ
อาหารสตัว์และเคร ือ่งดื่ม 
ปุ๋ ย น ้ามันพชื และมื้อ
อาหารโปรตีน 

ธรรมชาติ 05 
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 ผู้แต่ง ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน า ไปใช้ใน
การประเม ินทุนไ ด ้
อย่างไร

ทุน ขั้นตอนที่

เกี่ยวข้อง

          Truecost 
เคร ือ่งมือก  าหนดราคา
คารบ์อนส าหรบับรษัิท 
ของ Truecost 

ก าหนดแผนราคาปัจจบุันใน 
130 ภูมิภาคพรอ้มกบั
สถานการณ์ราคาคารบ์อน 
และเป็นเคร ือ่งมือจ  าลอง 
ราคาคารบ์อนในอนาคตที ่
มีศักยภาพ 

เคร ือ่งมือนี้มีประโยชน์ในการ
ประเมินราคาคารบ์อนส าหรบั
บรษัิทที่ต้องการจ  าลองความ
เสีย่งทางการเงนิที่อาจเกดิข ึน้ 

ธรรมชาติ, สิง่
ที่ถกูผลติข ึน้

05, 06, 07

องค์กำรสหประชำชำติ ตัวส ารวจขอ้มูลของ
องค์การสหประชาชาติ  

บรกิารขอ้มูลด้วยแหลง่ขอ้มูล
ทางสถติิที่หลากหลาย 
ฐานขอ้มูลมีจดุขอ้มูลมากกว่า 
60 ลา้นจดุและครอบคลมุใน
เร ือ่งของการเกษตร 

ตัวส ารวจสามารถให้ขอ้มูล
เก ีย่วกบับรบิทเชงิพ ืน้ที่ 
สงัคม เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้ม ซ ึง่เป็น
ประโยชน์ต่อสาระส าคัญ
และการวิเคราะห์เสน้ทาง 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์สงัคม 
ที่ถกูผลติข ึน้

03, 05

 New Earth B ฐานขอ้มูลโซเชยีลฮอตสปอต เคร ือ่งมือในการประเมินความ
เสีย่งและโอกาสต่างๆ ทาง
สงัคม ทีใ่ห้แผนที่ การวิเคราะห์
ความเสีย่ง และการเปรยีบ 
เทียบระหว่างโซเชยีลฮอต 
สปอตตามประเทศและภาค
สว่น 

จากการประเมินวัฏจกัรชวีิต
ทางสงัคม ฐานขอ้มูลได้
น าเสนอแบบจ  าลองเพ ือ่
ค านวณรอยเท้าทางสงัคม ซ ึง่
อาจเป็นประโยชน์ในการวัดผล
กระทบและการพ ึง่พาของ
มนุษยแ์ละสงัคมตลอดห่วงโซ ่
อปุทาน 

มนุษย ์
สงัคม 

03, 04, 05 

Social Value UK การแลกเปลีย่นมูลค่าโลก 
(GVE) 

GVE เป็นแหลง่ของฐานขอ้มูล
ที่มีประโยชน์ของมูลค่า 
ผลลพัธ์ ตัวช ีว้ัด และผูม้ีสว่น
ได้สว่นเสยีที่เช ือ่มโยงถงึกนั 

GVE สามารถใชเ้พ ือ่ท าแผนที่
กจิกรรม ตรวจสอบมูลค่าทาง
สงัคมที่สรา้งข ึน้ และสามารถ
ชว่ยจดัการและเพ ิม่มูลค่าทาง
สงัคมให้สงูข ึน้ ซ ึง่อาจเป็น
ประโยชน์ส  าหรบัการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสงัคม 

ธรรมชาติ 
สงัคม
มนุษย ์

05, 06, 07 

ธนำคำรโลก 
- led global 
partnership 

การบัญชคีวามมั่งคั่งและการ
ประเมินมูลค่าของบรกิารทาง
ระบบนิเวศ (WAVES) 

ศูนยค์วามรูข้อง WAVES เป็น
แพลตฟอรม์ที่มีประโยชน์ซ ึง่มี
ส ิง่พมิพเ์ก ีย่วกบัการกกัเกบ็ทุน
ทางธรรมชาติที่ถกุเกบ็รวบรวม
ไว้อยา่งมากมาย 

แพลตฟอรม์นี้ให้ขอ้มูลตาม
บรบิทเพ ือ่ชว่ยธุรกจิในการ
ประเมิน 

ธรรมชาต ิ 03 

SimaPro โปรแกรม 
SimaPro  

เคร ือ่งมือขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตรเ์พ ือ่รวบรวม 
วิเคราะห์ และติดตามขอ้มูล
การด าเนินการด้านความ
ยัง่ยนืของผลติภัณฑ์และ
บรกิารของบรษัิท 

สามารถใชเ้พ ือ่สรา้ง
แบบจ  าลอง LCA เพ ือ่
ประเมินรอยเท้าของ
คารบ์อนและน ้า 
โปรแกรม Sima ยงัรวมถงึ
ฐานขอ้มูลเก ีย่วกบั Agri-
footprint และ Ecoinvent 

ธรรมชาติ 04, 05, 06, 
07 09

สิง่แวดลอ้มและ
กำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
แคนำดำ (ECCC) 

การจดัท าบัญชรีายการอา้งองิ
มูลค่าทางสิง่แวดลอ้ม (EVRI) 

EVRI เป็นคลงัเกบ็ที่สามารถ
ค้นหาขอ้มูลของการศึกษาการ
ประเมินมูลค่า ได้ถงึ 4,000 
ขอ้มูลที่เก ีย่วกบัมูลค่าทาง
เศรษฐกจิของสนิทรพัยด์้าน
สิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่อ
สขุภาพของมนุษย ์

EVRI สามารถสนับสนุน
วิธีการเชงิระเบียบวิธีและ
การประมาณมูลค่าทางการ
เงนิตามตัวอยา่งจรงิ 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์สงัคม  
ที่ถกูผลติข ึน้

                                                        
05, 06, 07 

เดลฟท์
มหำวิทยำลยัด้ำน
เทคโนโลย ี

ฐานขอ้มูล Idematapp 
ฐานขอ้มูล Idemat และ
ฐานขอ้มูลต้นทุนเชงินิเวศ 

ฐานขอ้มูลประกอบด้วยมูลค่า
ทางการเงนิ: ต้นทุนสิง่แวดลอ้ม 
มาตรการที่แสดงภาระทาง
สิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ์ 

ให้มูลค่าทางการเงนิส าหรบั
วัสดุ ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร
และจากสตัว์ การสิน้เปลอืง
ทรพัยากร การขาดแคลนน ้า 
ค่าจา้งที่เป็นธรรม แรงงานเดก็ 
ความยากจน สขุภาพและ
ความปลอดภัย 

ธรรมชาติ 
มนุษย ์
สงัคม 

06, 07   อ
ำ้ง
องิ
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ชื่อ ค าอธิบาย สามารถน าไปใช้ใน
การประเมนิทุนได ้
อย่างไร

ทุน ขั้นตอนทีเ่กี่ยว 

ข้อง

มหำวิทยำลยัซูริก
วิทยำศำสตร์ประยกุต์
และด้ำนอืน่ๆ 

ฐานขอ้มูลอทีเทอรน์ิตี้ 
(EDB)

สามารถใชว้ัดมูลค่าของการ
ปลอ่ย CO₂e และเปรยีบเทียบ
มูลค่าของการปลอ่ย CO₂e ของ
การท าเกษตรอนิทรยีแ์ละการท า
เกษตรแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย
มลูค่าทางด้านโภชนาการและ
มูลค่าของ CO₂ ส าหรบัการซ ือ้
อาหารและรา้นอาหาร 

ธรรมชาต ิ 05 

กรอบควำมร่วมมือกำร
พัฒนำเพือ่ควำมยัง่ยนื
แห่งสหประชำชำติ CEO 
Mandate 

รอยเท้าน ้าของผลติภัณฑ์ 
บรกิาร องค์กร โดยที่สามารถ
น ารอยเท้าน ้ามาค านวณได้
ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน 

ให้ขอ้มูลเก ีย่วกบัการใชน้ ้า 
การบรโิภค และมลพษิทาง
น ้าของผลติภัณฑ์และ
กระบวนการ 

ธรรมชาติ 
 

05 

เครือ่ข่ำยวอเตอร์
ฟุตพร้ินท์ (WFN) 

สถติิน ้า - สถติิของรอยเท้าน ้า ชดุขอ้มูลตามมาตรฐาน
และสถติิการประเมิน
รอยเท้าน ้าทั่วโลก 

เคร ือ่งคิดเลขเชงิปรมิาณ
ส าหรบัรอยเท้าน ้า การขาด
แคลนน ้า และระดับมลพษิทาง
น ้า 

ธรรมชาติ 
 

05 

FAO 
GeoNetwork and 
partners 

GeoNetwork GeoNetwork ได้ท าการตีพมิพ ์
ขอ้มูลอภิพนัธุ์ (metadata) 
และแผนที่แบบโต้ตอบ 
ภาพถา่ยดาวเทียม และ
ฐานขอ้มูลเชงิพ ืน้ที่ในระดับโลก 
ระดับทวีป และระดับภูมิภาค 

มีการรวมขอ้มูลเชงิพ ืน้ที่แบบ 
อภิพนัธุ์ (meta) ที่สามารถชว่ย
ท าให้เขา้ใจลกัษณะภูมิทัศน์
ของภูมิภาค 

ธรรมชาติ 
 

03, 05 

ค่าเทียบเท่า CO₂ (EDB) 
และฐานขอ้มูลหน่วย
ประมวลผลส าหรบัอาหาร 
ประกอบด้วยอาหาร 550 
รายการตามฤดูกาล 
ข ัน้ตอนการท าฟารม์ การ
ขนสง่ การอนุรกัษ์ และ
รูปแบบการแปรรูป 

ฐานขอ้มูลปรมิาณของน ้า 
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อภธิำนศพัท์

หมายเหตุ: ในการเขียนแนวทางปฏิบัต ิ เราไดพ้ยายามใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน (สหรัฐอเมริกา) และใช้ค  าศพัท์มาตรฐานทา ง
เศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้มมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ ซึ่งพจนานุกรมหรือต าราที่ด ี(ตามล าดบั) สามารถให้ค าจ ากัดความที่เหมาะสมได ้

แตใ่นบางกรณีนั้นมีความจ าเป็นตอ้งแนะน าค าศพัท์ใหม่ที่เฉพาะส าหรับแนวทางปฏิบัต ิโดยค าจ ากัดความของค าศพัท์เหลา่นี้ไดร้ับกา ร
ดดัแปลงมาจากงานเขียนทางวิทยาศาสตร์หรือตามความคดิเห็นของผ ูเ้ชี่ยวชาญ และจะขึ้นตน้ดว้ยวล ี"ตามแนวทางปฏิบัตนิี้" 

    บริกำรของสิง่ทีไ่ม่มีชีวิต ประโยชน์ที่เกดิข ึน้จากกระบวนการทางธรณีวิทยาพ ืน้ฐาน (เชน่ การจดัหาแรธ่าต ุโลหะ น า้มันและกา๊ซ ความรอ้นใตพ้ภิพ ลม กระแสน ้า และ
ฤดูกาลประจ  าปี) 

เสน้อ้ำงอิง

 

ในแนวทางปฏิบัตินี้ คอื การเปรยีบเทียบจดุเร ิม่ตน้หรอืเกณฑ์มาตรฐานของการเปลีย่นแปลงทุนที่เกดิจากกจิกรรมทางธุรกจิที่สามารถ
เปรยีบเทียบได้

        ควำมหลำกหลำย      
  ทำงชีวิภำพ 

ความแปรปรวนของสิง่มีชวีิตจากแหลง่ต่างๆ รวมถงึระบบนิเวศทางบก ทางทะเล และทางน ้าอ ืน่ๆ และความซบัซอ้นทางนิเวศวิทยาที่เป็น
สว่นหนึ่งของความหลากหลายภายในสายพนัธุ์ต่างๆ เอง ระหว่างสายพนัธุ์ และของระบบนิเวศ (UN 1992) 

กำรใช้งำนทำง 
ธุรกิจ 

ในแนวทางปฏิบัตินี้ คอื การใชผ้ลการประเมินทุนของคุณที่มจีดุมุง่หมายเพ ือ่ชว่ยแจง้ขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจ 

กำรประเมินทุน   การประเมินโดยพจิารณามากกว่าหนึง่ทุน ซ ึง่รวมถงึการประเมินหลายทุนและการประเมินทุนแบบบรูณาการ

  องค์ประกอบ องค์ประกอบสามประการของการประเมินทุนฉบับสมบูรณ์ที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัต ิคอื ก) “ผลกระทบต่อธุรกจิของคุณ”  
ข) “ผลกระทบของคุณต่อสงัคม” และ ค) “การพ ึง่พาทางธุรกจิของคุณ” 

C     กำรขัดแยง้กับควำมจริง
m    ทีต่ ั้งข้ึน 

รูปแบบของสถานการณ์ที่อธิบายสถานการณ์ทางเลอืกที่เป็นไปได้ และสภาวะแวดลอ้มที่จะเกดิข ึน้หากไมไ่ด้มกีารด าเนนิกจิกรรมหรอืการ 
ด าเนินงาน (ดัดแปลงจาก Cambridge Natural Capital Leasders Platform 2013)

เสน้ทำงกำรพ่ึงพำ เสน้ทางการพ ึง่พาแสดงให้เห็นว่ากจิกรรมทางธุรกจิใดข ึน้อย ูก่บัลกัษณะเฉพาะของทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม หรอืทุนที่ถกูผลติข ึน้ โดย
ระบุว่าการเปลีย่นแปลงที่สงัเกตพบหรอืที่อาจเกดิข ึน้ในทุนสง่ผลต่อต้นทุนและ/หรอืผลประโยชน์ของการท าธุรกจิอยา่งไร 

  ระบบนิเวศ ความซบัซอ้นแบบพลวัตของพชื สตัว์ และจลุนิทรยี ์และสภาพแวดลอ้มที่ไมม่ีชวีิตซ ึง่มีปฏิสมัพนัธ์กนัเป็นหน่วยการท างาน เชน่ ทะเลทราย 
แนวปะการงั พ ืน้ที่ช ุม่น ้า และป่าฝน (MA 2005a) ระบบนเิวศจงึเป็นสว่นหนึง่ของทุนทางธรรมชาต ิ

บริกำรของระบบ
นิเวศ 

ค าจ  ากดัความของบรกิารของระบบนิเวศทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายมากที่สดุคอืการประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (MA 2005a) “ประโยชนท์ี่
ผ ูค้นได้รบัจากระบบนิเวศ” 

MA ได้แบ่งบรกิารของระบบนิเวศออกเป็นสีป่ระเภท ดังนี้ 

• การจดัเตรยีม: ผลผลติที่ส  าคัญจากธรรมชาติ (เชน่ อาหารทะเล น ้า เสน้ใย สารพนัธุกรรม) 

• การควบคุม: ประโยชน์ทางออ้มจากธรรมชาตทิี่เกดิจากการควบคมุกระบวนการของระบบนิเวศ (เชน่ การบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผา่นการกกัเกบ็คารบ์อน การกรองน ้าโดยพ ืน้ที่ช ุม่น า้ การควบคมุการกดัเซาะและการป้องกนัคลืน่พายหุมุนยกซดัฝ่ังด้วยพชื 
และการผสมเกสรพชืโดยแมลง) 

• วัฒนธรรม: ผลประโยชน์ที่ไม่ใชว่ัตถจุากธรรมชาต ิ(เชน่ จติวญิญาณ สนุทรยีศาสตร ์นันทนาการ และอ ืน่ๆ)
• การสนับสนุน: กระบวนการทางนิเวศวิทยาพ ืน้ฐานที่สนับสนุนการสง่มอบบรกิารอ ืน่ๆ ของระบบนิเวศ (เชน่ การหมุนเวียน

สารอาหาร การผลติข ัน้ปฐมภูมิ การกอ่ตัวของดิน)

    ผลกระทบภำยนอก ผลที่ตามมาของการกระท าที่สง่ผลกระทบต่อบุคคลอ ืน่ที่ไม่ใชต่วัแทนที่ด าเนนิการนั้นและตัวแทนไมไ่ดร้บัการชดเชยหรอืลงโทษ ผลกระทบ
ภายนอกอาจเป็นบวกหรอืลบกไ็ด้ (WBCSD et al. 2011)

  ทุนมนุษย ์ ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะทีร่วมอยูใ่นตวับุคคลที่มสีว่นชว่ยในการปรบัปรุงการท างานและความเป็นอยูท่ี่ด ี

ตัวขับเคลือ่นผลกระทบ ในแนวทางปฏิบัตินี้ ตวัขบัเคลือ่นผลกระทบ คือ ปรมิาณทีว่ัดได้ของทรพัยากรธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม หรอืทรพัยากรที่ผลติได้ซ ึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่
ป้อนเขา้สูก่ารผลติ (เชน่ ปรมิาณน ้าที่ใชส้  าหรบัการชลประทานในการปลกูพชื) หรอืผลผลติที่ไม่ใชผ่ลติภัณฑข์องกจิกรรมทางธุรกจิที่วัดได้ 
(เชน่ ปรมิาณกโิลกรมัของการปลอ่ย CO2e ที่ปลอ่ยสูช่ ัน้บรรยากาศโดยโรงงานผลติ) 

 เสน้ทำงของผลกระทบ เสน้ทางผลกระทบอธิบายว่าเนื่องมาจากกจิกรรมทางธุรกจิเฉพาะ ตัวขบัเคลือ่นผลกระทบเฉพาะสามารถสง่ผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงทุนได้
อยา่งไร และการเปลีย่นแปลงทุนเหลา่นี้สง่ผลต่อผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีที่แตกต่างกนัอยา่งไร 

กำรประเมินวัฏ
จักรชีวิต 

หรอืเป็นที่รูจ้กัในเร ือ่งของการวิเคราะห์วงจรชวีิต เทคนิคที่ใชใ้นการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑ์หรอืบรกิารตลอดทุก
ข ัน้ตอนของวงจรชวีิต ตั้งแต่การสกดัวัสดุจนถงึการสิน้สดุอายกุารใชง้าน (การก  าจดั การรไีซเคิล หรอืการน ากลบัมาใชใ้หม่) องค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ได้ก  าหนดมาตรฐานแนวทางของ LCA ภายใต้ ISO 14040 (UNEP 2015) ฐานขอ้มูลการ
ประเมินผลกระทบของวัฏจกัรชวีิต (LCIA) หลายฐานขอ้มูลมีคลงัขอ้มูลที่เป็นประโยชน์เก ีย่วกบัการประเมินที่เผยแพรส่  าหรบัผลติภัณฑ์
และกระบวนการต่างๆ 

มูลค่ำตลำด จ  านวนเงนิที่สามารถซ ือ้หรอืขายบางสิง่ได้ในตลาดทีก่  าหนด

   
   
 
  อ

ำ้ง
องิ

 
  ก

ำร
ปฏ

ิบัต
ิ 

  ว
ัดแ

ละ
ปร

ะเม
ินม

ูลค
่ำ 

ก ำ
หน

ดข
อบ

เข
ต 

ก ำ
หน

ดข
ัน้ต

อน
 

    
   บ

ทน
 ำ 



เศรษฐศาสตรข์องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพเพ ือ่การเกษตรและอาหาร:แนวทางปฏิบัตสิ  าหรบัธรุกจิ
รา่งรายงานเพ ือ่การปรกึษาหารอื สงิหาคม 2020

124 

สำระส ำคัญ ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื ผลกระทบหรอืการพ ึง่พาทุนทางธรรมชาติ มนุษย ์สงัคม หรอืทุนที่ผลติได้นั้นมีความส าคัญหากพจิารณาถงึคุณค่าของ
ทุนเหลา่นี้ ซ ึง่เป็นสว่นหนึ่งของชดุขอ้มูลที่ใชใ้นการตัดสนิใจและมีศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงการตัดสนิใจนั้น (ดัดแปลงจาก OECD 2015 
และ IIRC 2013) 

กำรประเมิน
สำระส ำคัญ 

ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื กระบวนการที่เก ีย่วขอ้งกบัการระบุว่าอะไรคอื (หรอือาจเป็นไปได)้ สาระส าคัญที่เก ีย่วขอ้งกบัการประเมินทุนและ
การน าไปใช ้

  กำรวัด ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื กระบวนการก าหนดปรมิาณ ขอบเขต และสภาพของทุนทางธรรมชาตแิละระบบนเิวศทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรอื
บรกิารของสิง่ที่ไม่มีชวีิตในแงก่ายภาพ 

กำรประเมินมูล   
ค่ำทำงกำรเงนิ

การประเมินมูลค่าที่ใชเ้งนิ (เชน่ $, €, ¥) เป็นหน่วยรว่มในการประเมินมูลค่าของผลกระทบทุนหรอืการพ ึง่พา

กำรประเมินแบบ
หลำยทุน 

การประเมินทุนเป็นการวัดและการประเมินมลูค่าทุนทั้งหมดในแงข่องผลกระทบทางธุรกจิและการพ ึง่พา โดยแสดงผลส าหรบัแต่ละทุน
แบบ 'เรยีงต่อกนัไป' (เชน่ แสดงแบบเป็นชดุ) 

ระเบียบปฏิบัติของทุน
ทำงธรรมชำติ 

กรอบการท างานที่เป็นมาตรฐานเพ ือ่ระบุ วัดผล และประเมินมูลคา่ผลกระทบโดยตรงและโดยออ้ม (เชงิบวกและเชงิลบ) และ/หรอืการพ ึง่พาทุน
ทางธรรมชาติ 

  ทรัพยำกรธรรมชำติ ทรพัยากรธรรมชาติประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ที่เกดิข ึน้ในธรรมชาตซิ ึง่สามารถน ามาใชเ้พ ือ่การผลติและ/หรอืการบรโิภคได ้

• ทรพัยากรหมุนเวียน: อาจมีการแสวงประโยชน์จากสิง่เหลา่นี้อยา่งไม่มีก  าหนด โดยที่อตัราการแสวงประโยชน์จะต้องไม่เกนิอตัรา
การทดแทน ท าให้คลงัของทรพัยากรมีการสรา้งข ึน้ใหม่ได้ (สมมติว่าไม่มีส ิง่รบกวนที่ส  าคัญอ ืน่ๆ) ทรพัยากรหมุนเวียนที่ถกูน าไปใช ้
ประโยชน์อยา่งรวดเรว็จนไม่สามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้อาจกลายเป็นทรพัยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ เชน่ เมื่อท าการเกบ็เก ีย่วมาก
เกนิไปอาจท าให้สายพนัธุ์ต่างๆ สญูพนัธุ์ (UN 1997) 

ทรพัยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ คือ ทรพัยากรที่จะไม่เกดิข ึน้ใหม่หลงัจากการแสวงประโยชน์ในชว่งเวลาที่ทรพัยากรนั้นยงัมีประโยชน์ 
โดยทรพัยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้นี้จะถกูแบ่งออกเป็นประเภทที่น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(เชน่ โลหะสว่นใหญ่) และวัสดุทีไ่ม่สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได้ (เชน่ ถา่นหินความรอ้น) 

จุดตวำมสนใจของ
องค์กร 

ตามแนวทางปฏิบัตินี ้คือ สว่นหนึ่งหรอืบางสว่นของธุรกจิที่จะได้รบัการประเมิน (เชน่ บรษัิทโดยรวม หน่วยธุรกจิ หรอืผลติภัณฑ์ โครงการ 
กระบวนการ สถานที่ หรอืเหตุการณ์) เพ ือ่ให้เขา้ใจโดยงา่ย ได้มกีารจดักลุม่ตามหวัขอ้ทั่วไปสามหวัขอ้ดังนี้ คอื 

• บรษัิท: การประเมินบรษัิทหรอืกลุม่ รวมถงึบรษัิทในเครอื หน่วยธุรกจิ แผนก ภูมิศาสตรห์รอืตลาดตา่งๆ เป็นตน้
• โครงการ: การประเมินการด าเนินการตามแผนหรอืความคิดรเิร ิม่ส  าหรบัวัตถปุระสงค์เฉพาะ และรวมถงึสถานที่ กจิกรรม 

กระบวนการและเหตุการณ์ที่เก ีย่วขอ้งทั้งหมด  

• สนิค้า: การประเมินสนิค้าและ/หรอืบรกิารเฉพาะ รวมถงึวัสดุและบรกิารที่ใชใ้นการผลติผลติภัณฑ์เหลา่นี้

กำรประเมินทุนแบบบูรณำ
กำร 

การประเมินทุนซ ึง่ค านึงถงึความเช ือ่มโยงอยา่งชดัเจนทั้งภายในและระหว่างทนุทั้งหมด  

ข้อมูลปฐมภูมิ ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมโดยเฉพาะส าหรบัการประเมินที่ก  าลงัด าเนินการ

รำคำ จ  านวนเงนิที่คาดหวัง ต้องการ หรอืจา่ยส าหรบับางสิง่ (โดยปกติตอ้งมีตลาด) 

             ทุนทีผ่ลติข้ึน สนิค้าที่มนุษยส์รา้งข ึน้ตลอดจนสนิทรพัยท์างการเงนิทั้งหมดทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าและบรกิารที่สงัคมบรโิภค  

กำรประเมินมูลค่ำ
เชิงคุณภำพ 

                    การประเมินมูลค่าที่อธิบายผลกระทบจากทุนทางธรรมชาติหรอืการพ ึง่พา และอาจจดัระดับได ้เชน่ สงู ปานกลาง หรอืต ่า

กำรประเมินมูลค่ำ
เชิงปริมำณ 

การประเมินมูลค่าที่ใชห้น่วยที่ไม่ใชต่ัวเงนิ เชน่ ตัวเลข (เชน่ ในดัชนีผสม) พ ืน้ที่ มวล หรอืปรมิาตร เพ ือ่ประเมินขนาดของ
ผลกระทบต่อทุนทางธรรมชาติหรอืการพ ึง่พา 

กำรประเมินทุนเดีย่ว การประเมินท าการวัดและประเมินมูลค่าทุนเดยีว (เชน่ ทุนทางธรรมชาต ิหรอืทุนมนษุย ์หรอืทุนทางสงัคม หรอืทุนที่ผลติข ึน้) ในแงข่องผลกระทบ
และการพ ึง่พาของธุรกจิ 

  ทุนทำงสงัคม 
เครอืขา่ยรว่มกบับรรทัดฐาน ค่านิยม และความเขา้ใจที่มกีารแบ่งปันที่เอ ือ้ให้เกดิความรว่มมอืภายในและระหวา่งกลุม่

สถำนกำรณ์
โครงเร ือ่งอธิบายอนาคตที่เป็นไปได ้สถานการณ์จ  าลองจะส ารวจแงมุ่มต่างๆ และทางเลอืกเก ีย่วกบัอนาคตที่ไมแ่น่นอน เชน่ ตวัเลอืกของ
โครงการทางเลอืก การด าเนินทุกอยา่งตามปกติ และวิสยัทัศน์ทางเลอืก 

  ข้อมูลทุติยภูมิ ขอ้มูลที่รวบรวมและเผยแพรค่ร ัง้แรกเพ ือ่วัตถปุระสงค์อ ืน่หรอืการประเมินอ ืน่  

  ขอบเขตเชิงพืน้ที ่ พ ืน้ที่ทางภูมิศาสตรท์ี่ครอบคลมุโดยการประเมิน เชน่ สถานที่ ล ุม่น ้า ภมูิทัศน์ ประเทศ หรอืระดับโลก ขอบเขตเชงิพ ืน้ที่อาจแตกตา่งกนัไป
ตามผลกระทบและการพ ึง่พาที่แตกต่างกนั และจะข ึน้อย ูก่บัจดุความสนใจขององค์กร ขอบเขตของห่วงโซคุ่ณค่า มมุมองด้านมลูค่า และ
ปัจจยัอ ืน่ๆ 
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องค์กร ภาคสว่น หรอืชมุชนใดที่มีผลประโยชน์หรอื “สว่นไดเ้สยี” ในผลลพัธ์ของการตัดสนิใจหรอืกระบวนการ 

ชว่งเวลาของการประเมินซ ึง่อาจเป็นการ “ประเมินแบบรวดเรว็” หรอื ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา 3 ป ีระยะเวลา 25 ปี หรอืนานกว่านั้น 

กระบวนการภายในหรอืภายนอกเพ ือ่ตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน รวมถงึความน่าเช ือ่ถอืทางเทคนิค ความเหมาะสมของขอ้
สนันิษฐานหลกั และจดุแขง็ในผลของคุณ ซ ึง่กระบวนการนี้มีความเป็นทางการพอสมควรและมักข ึน้อย ูก่บัการประเมินตนเอง 

ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ คอื กระบวนการประเมินความส าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความคุม้คา่ หรอืความมีประโยชน์ของทุนตอ่ผูค้น (หรอืธุรกจิ) ใน
บรบิทเฉพาะ โดยที่การประเมินมูลค่าอาจเก ีย่วขอ้งกบัวิธีการเชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ หรอืทางการเงนิ หรอืวิธีการทัง้หมดนี้  

วิธีการเฉพาะที่ใชใ้นการก าหนดความส าคัญ ความคุ้มคา่ หรอืประโยชน์ของบางสิง่บางอยา่งในบรบิทเฉพาะ 

ตามแนวทางปฏิบัตนิี้ มุมมองหรอืความเห็นจากการประเมินมลูค่า สว่นใหญจ่ะก าหนดตน้ทนุหรอืผลประโยชน์ที่จะรวมอยูใ่นการประเมิน 
ส าหรบัมูลค่าทางธุรกจิ เชน่ ต้นทุนและผลประโยชน์ของธุรกจิ ซ ึง่ในที่นี้คอื ภายใน ที่เป็นสว่นตัว ทางการเงนิ หรอืมูลคา่ของผูถ้อืหุ้น และ
ส าหรบัมูลค่าทางสงัคม เชน่ ต้นทนุและผลประโยชน์ต่อสงัคมในวงกว้าง ซ ึง่ในที่นีค้ ือ ภายนอก ที่เป็นสาธารณะ หรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
(หรอืผลกระทบภายนอก) 

เทคนิคที่ใชค้ ่าที่ก  าหนดในบรบิทหนึง่และน าไปใชก้บับรบิทอ ืน่ ในกรณีที่บรบิทมีความคลา้ยคลงึหรอืปรบัเปลีย่นอยา่งเหมาะสมเพ ือ่
พจิารณาความแตกต่าง การถา่ยโอนมูลค่าสามารถให้ค่าประมาณทีส่มเหตุสมผลได ้

สว่นหนึ่งหรอืบางสว่นของห่วงโซคุ่ณค่าทางธุรกจิที่จะรวมอยูใ่นการประเมินทุน เพ ือ่ให้เขา้ใจโดยงา่ย แนวทางปฏิบัติได้ระบุองค์ประกอบ
สามประการของห่วงโซคุ่ณค่าได้แก ่ต้นทาง การด าเนินงานโดยตรง และปลายทาง การประเมินวัฏจกัรชวีิตที่สมบูรณ์ของผลติภัณฑ์จะ
ครอบคลมุทั้งสามสว่นนี้คือ ต้นทาง (แหลง่ก  าเนิด-ถงึ-ประตู) ซ ึง่ครอบคลมุกจิกรรมของซพัพลายเออรร์วมถึงพลงังานที่ซ ือ้ การด าเนินงาน
โดยตรง (ประตู-สู-่ประตู) ซ ึง่ครอบคลมุกจิกรรมที่ธุรกจิมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยตรงรวมถงึบรษัิทยอ่ยที่ถอืหุ้นใหญ่ ปลายทาง 
(ประตู-ถงึ-จดุสิน้สดุ) ซ ึง่ครอบคลมุกจิกรรมที่เก ีย่วขอ้งกบัการซ ือ้ การใช ้การน ากลบัมาใชใ้หม่ การฟ้ืนฟู การรไีซเคิล และข ัน้สดุท้ายคือ
การก าจดัผลติภัณฑ์และบรกิารของธุรกจิ 

กระบวนการอสิระที่เก ีย่วขอ้งกบัการประเมินของผูเ้ช ีย่วชาญเพ ือ่ตรวจสอบว่าเอกสารของการประเมินนั้นสมบูรณ์และถกูต้อง และมีการ
น าเสนอกระบวนการและผลที่แท้จรงิ “การยนืยนัความถกูต้อง” ใชแ้ทนกนัไดก้บัค าต่างๆ เชน่ “การตรวจสอบ” หรอื “การรบัประกนั” 

กำรยนืยนัควำมถกูต้อง 

ขอบเขตห่วงโซ่คณุค่ำ 

กำรถำ่ยโอนมูลค่ำ 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

กำรประเมินมูลค่ำ 

ขอบเขตช่ัวครำว 

กำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 

ผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี
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ตารางที่ 7.1 ตวัอยา่งผลที่ตามมาของผลกระทบจากทุน 

ตารางที่ 7.2 ตวัอยา่งของผลที่ตามมาของการพึ่งพาทุน  
ตารางที่ 7.3 ตวัอยา่งเทคนิคในการประเมินมูลคา่ผลที่ตามมาของผลกระทบ 

ตารางที่ 7.4 ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Blossom Foods 
ตารางที่ 7.5 ตวัอยา่งสมมตฐิานของ VitaCrisp 

ตารางที่ 7.6 ตวัอยา่งสมมตฐิานของ Evolve Crops 
ตารางที่ 8.1 ตวัอยา่งสมมตฐิานที่จะทดสอบในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
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รูปภำพต่ำงๆ

ตารางที ่8.2 ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 08 

ตารางที ่9.1 ตวัอยา่งการตดัสนิใจทางธุรกิจตามการประเมินผลกระทบ 

ตารางที ่9.2 ตวัอยา่งการตดัสนิใจทางธุรกิจที่ไดด้  าเนินการแลว้ตามการประเมินการพึ่งพา  

ตารางที ่9.3 ตวัอยา่งกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชนก์ารประเมินทุน 

ตารางที ่9.4 ตวัอยา่งสมมตฐิาน – ขั้นที่ 09 

รูปภาพที ่0.1 องคป์ระกอบตา่งๆ ของกรอบการประเมิน TEEBAgriFood 

รูปภาพที ่0.2 แนวทางการปฏิบัตงิานของ TEEBAgriFood ส าหรับโครงสร้างธุรกิจ

รูปภาพที ่0.3 ห่วงโซ่คณุคา่อาหาร

รูปภาพที ่1.1 คลงั การไหลเวียน และมูลคา่ของทุน

รปูภาพที่ 1.2 ผลกระทบของทุนและการพึ่งพา: แบบแนวคดิทางธุรกิจ 

รูปภาพที ่1.3 ตวัอยา่งของธุรกิจอาหารที่ตอ้งพึ่งพาทุน 
รูปภาพที ่1.4 ตวัอยา่งที่ธุรกิจสามารถสง่ผลกระทบตอ่ทุน  

รูปภาพที ่1.5 ตวัอยา่งของปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุน: กิจกรรมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

รูปภาพที ่1.6 ตวัอยา่งของปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุน: กิจกรรมฝึกอบรม 

รูปภาพที ่1.7 ตวัอยา่งของปฏิสมัพันธ์ระหว่างทุน: การปรับปรุงอุปกรณ์ 

รูปภาพที ่4.1 ตวัอยา่งของเสน้ทางผลกระทบของการใช้ระบบนิเวศวิทยาทางบก 

รูปภาพที ่4.2 ตวัอยา่งของเสน้ทางการพึ่งพาส  าหรับอายสุญัญาการถือครองที่ดนิ 

รูปภาพที ่5.1 ตวัอยา่งแผนภาพกระบวนการแสดงตวัขับเคล ือ่นผลกระทบและการพึ่งพาที่เก่ียวข้องกับการผลติน ้ามะม่วง 
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รูปภาพที่ 4.3 ตวัอยา่งของตวัวัดผลที่เป็นสาระส าคญั 
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กล่องขอ้มลูต่ำงๆ 
กลอ่งที่1.1 ทุนทั้งส ี ่

กลอ่งที่ 5.1
ข้อมูล 5.1 

การพิจารณาทางจริยธรรมในการรวบรวมข้อมูล 

กลอ่งที่ 6.1 สดัสว่นการสญูหายของความหลากหลายของสายพันธุ์ตา่งๆ 

กลอ่งที่ 6.2 การประเมินผลกระทบวัฏจักรชีว ิตเพื่อวัดความเปลีย่นแปลงในทุนทางธรรมชาต ิ

กลอ่งที่ 6.3 ตวัอยา่งของธุรกิจที่ระบุความเส ีย่งดา้นทุนทางธรรมชาตทิี่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าจืดจากแม่น ้าและการประเมินส ิง่เหลา่นี้

ผา่นองคป์ระกอบของผลกระทบตอ่ธุรกิจและผลกระทบตอ่สงัคม 
กลอ่งที่ 6.4 จุดความสนใจขององคก์รและขอบเขตห่วงโซ่คณุคา่ของคณุมีอิทธิพลตอ่การเลอืกวิธีการวัดอยา่งไร 

กลอ่งที่ 6.5 ตวัอยา่งธุรกิจที่ประเมินการพึ่งพาทางธุรกิจในการใช้น ้าจืดจากแม่น ้า  

กลอ่งที่ 7.1 การสญูเสยีปีสขุภาวะ 

กลอ่งที่ 7.2 การประเมินมูลคา่การสญูเสยีปีสขุภาวะ  (DALYs)  

กลอ่งที่ 7.3 การประเมินมูลคา่สดัสว่นการสญูหาย (PDF)  

กลอ่งที่ 7.4 ตน้ทุนทางสงัคมของคาร์บอน (SCC) 

กลอ่งที่ 7.5 การวัดการบาดเจ็บและเสยีชีว ิตในที่ท างาน  

กลอ่งที่ 7.6 การคดิลดในการประเมินมูลคา่ทุน  

กลอ่งที่ 8.1 การเปรียบเทียบและข้อแลกเปลีย่นของการประเมินมูลคา่ทางการเงิน  
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กติตกิรรมประกำศ

เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรและอาหาร:แนวทางปฏิบัตสิ  าหรับธุรกิจไดร้ับการพัฒนา จาก
ความพยายามร่วมกัน โดยมีคณะผูท้  างานขับเคล ือ่น ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากทีมของ TEEBAgriFood Coalition ที่ให้ค  าแนะน าและก ากับ

ดแูลโครงการ ทั้งนี้ ขอขอบคณุองคก์รทั้งหมดที่ทุ่มเททรัพยากรเพื่อท าให้เกิดงานที่ส  าคญัชิ้นนี้ขึ้น และขอขอบคณุทุกท่านที่ไดพ้ิสจูน์ให้เห็น
ว่าการร่วมมือนั้นสามารถมอบบางสิง่ที่ให้อะไรไดม้ากกว่าการท างานเองโดยล า พัง ตลอดจนการสละเวลา ความเชี่ยวชาญ และมอบไฟที่

เป่ียมพลงัในการท างานอยา่งมากนี้ นอกจากนี้ ขอขอบคณุส าหรับ

การพฒันาแนวทางปฏบิตัสิ าหรับ TEEBAgriFood 

โดยเริ่มจากองค์กรความร่วมมือดา้นทุน (Capitals Coalition) ซึ่งมี มาร์ธา ซานตามาเรีย, มาร์ค โกฟ, อิสซาเบล ฮอฟแมน, ลอิูส 
อมานด,์ มาร์ทีน แวน วีลเดน และ แฮนนา บรูค ที่เป็นผ ูน้  าในการพัฒนาแนวทางปฏิบัตนิี้  

และสถาบันเพื่อพัฒนาบัญชีดา้นส ิง่แวดลอ้ม-เศรษฐกิจ (IDEEA) ซึ่งมี มาร์ค เอเกนแรม, คาร์ล ออบส ์ และ เรส แม็คลอยด ์ ส  าหรับข้อมูลทาง
เทคนิค 

ความช่วยเหลือในการพัฒนาแนวทางปฏบิตัิ TEEBAgriFood 

สตฟี บุลลอ็ค จาก Trucost ส  าหรับความช่วยเหลอืดา้นข้อมูลเชิงลกึ เวลา ความตัง้ใจในการท างาน และความช่วยเหลอืโดย พอลลี ่เวลส ์

จาก Capitals Coalition ในสว่นของงานออกแบบและวางเลยเ์อาท์ และ เจนนิเฟอร์ โฮล ส  าหรับการแก้ไขปรับปรุงบทความ  

การก ากับดูแลและค าแนะน า 

ซัลแมน ฮุสเซน จาก โครงการส ิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิ เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP TEEB) 

การใหท้นุเพื่อการพัฒนาแนวทางปฏบตัิ TEEBAgriFood 

คณะกรรมาธิการยโุรปและเครื่องมือการเป็นพันธมิตร (The European Commission Partnership Instrument)

ขอขอบคณุโครงการส ิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิ และเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (UNEP TEEB) ที่เป็น
ผ ูจ้ัดการโครงการความร่วมมือนี้ ตลอดจนสมาคมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ (ICAEW) ที่ให้การสนับสนุนและเป็นผ ูจ้ัดให้เกิด

ความร่วมมืออยา่งตอ่เนื่อง

ขอขอบคณุเป็นพิเศษส าหรับทุกท่านที่มีสว่นในการพัฒนาระเบียบปฏิบัตขิองทุนทางธ รรมชาต ิ (Natural Capital Protocol) และ ระเบียบ

ปฏิบัตขิองทุนทางสงัคมและมนุษย ์ (Social and Human Capital Protocol) เนื่องจากไดม้ีการน าเอกสารทั้งสองฉบับนี้มาใช้อยา่งแพร่ห ลา ย

ในแนวทางปฏิบัตนิี้

และขอขอบคุณต่อคณะผู้ท  างานขับเคลื่อนอันได้แก่ 

ลอเรน เบเคอร์ จาก Global Alliance for Future of Food (ประธาน), คาร์ล ออบส ์จาก IDEEA (ประธานร่วม), โทเบียส แบนเดล จาก Soil & 
More, สกาเลต็ เบนสนั จาก Food and Land Use Coalition, คริส บราวน์ จาก Olam International, นาชิเกตา้ ดาส จาก GIST Advisory, 

เอมิล ี ่เกรดี ้จาก Food Reform for Sustainability and Health FReSH ริเริ่มโดย WBCSD, เปาโล โอวานโด จาก James Hutton Institute) , 
เร็กซ ไรมอนด ์จาก TIFS Initiative, คาโรลนิ่า สตาร์ จาก FAO และ รูธ โธมัส จาก Global Agribusiness Alliance 

การอ้างอิงทีแ่นะน า 

Capitals Coalition 2020. “ร่าง TEEB เพื่อการเกษตรและอาหาร: แนวทางปฏิบัตสิ  าหรับธุรกิจ” (ออนไลน์) สามารถเข้าถึงไดท้ี่: 
https://naturalcapitalcoalition.org/wp- content/uploads/2020/07/DRAFT-TEEBAgriFood-Operational-Guidelines.pdf 

ผลงานนี้ไดร้ับอนุญาตภายใต ้ Creative Commons 
ระบุแหลง่ที่มา-ไม่ใช้เพื่อการคา้-ไม่ดดัแปลง 4.0 ใบอนุญาตระหว่างประเทศ 
© ICAEW 2016 
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เกีย่วกบัองค์กรควำมร่วมมอืดำ้นทุน (Capitals Coalition) 
 

องคก์รความร่วมมือดา้นทุน เป็นความร่วมมือระดบัโลกที่ไดเ้ปล ีย่นแปลงวิธีการตดัสนิใจโดยการรวมมูลคา่ที่ธรรมชาต ิ ผ ูค้น และสงัคม

มอบให้ ความปรารถนาของเราคอื ภายในปี 2030 ภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และรัฐบาลโดยสว่นใหญ่จะรวมเรื่องทุนทั้งหมดไว้ในการ
ตดัสนิใจ ซึ่งจะท าให้โลกมีความเท่าเทียม ยตุธิรรม และย ัง่ยนืมากขึ้น 

คณุสามารถคน้หา แบบฟอร์มเพื่ อสมัครได้ที่หน้าเว็บของ Coalition (ที่นี่) ซึ่งจะช่วยให้คณุสามารถยนืย ันว่า ไดท้ า ตามขั้น ตอนและ กา ร
ด าเนินการทั้งหมดของการประเมินเสร็จส ิน้แลว้  
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www.capitalscoalition.org 

 
Designed and produced by Radley Yeldar 

www.ry.com 

https://naturalcapitalcoalition.org/teebagrifood-operational-guidelines-for-business-user-templates/
http://www.capitalscoalition.org/
http://www.ry.com/



