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แนวทางการด าเนินงานระดับองค์กร
(Corporate Guideline) 

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด  

หมายเลขเอกสาร SQM-WI-0002 สายงาน STS ฝ่าย/ส่วน SQM 

ชื่อเอกสาร  แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ กลุ่ม GPSC 

สถานะ  

การแก้ไข 01 วันท่ีประกาศใช ้ 20 กันยายน 
2564 

จ านวนหน้า 17 

ต าแหน่งท่ีจัดเก็บไฟล์เอกสาร  
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การควบคุมเอกสาร : 

ผู้จัดท าเอกสาร:  

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ วัน / เดือน / ปี 

1. นายปัญญา ประทุมวัง  พ.บริหารความม่ังปลอดภัย ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

10 พฤษภาคม 2564 

2. คณะท างาน ENV Taskforce  10 พฤษภาคม 2564 

 

ผู้ทบทวนเอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ วัน / เดือน / ปี 
1. นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ SMM 19 พฤษภาคม 2564 

2. นายวัลลพ กล้าหาญ  HGM 19 พฤษภาคม 2564 
3. นางนัทชธีร์ญา บัวสรวง  HEM 19 พฤษภาคม 2564 

4. นายธนาวุฒิ ชัยเบญจกุล  SQM 19 พฤษภาคม 2564 

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

 

ผู้อนุมัติเอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ 
นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี  STS 

 

ผู้ประกาศใช้เอกสาร: 

ช่ือ – นามสกุล ช่ือต าแหนง่ 
นางสาวสุภารดี ศักดิ์เอี่ยม  พนักงานบริหารระบบคุณภาพ 

 

การแจกจ่ายเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานทีจ่ะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)  

ที ่ หน่วยงาน รูปแบบเอกสาร 

1 All department  Intranet  

 

 

 



GPSC Group                    หน้า 3  
แนวทางการด าเนินงานระดับองค์กร (Corporate Guideline)             ครั้งที่แก้ไข 01 
ช่ือเอกสาร: แนวทางการประเมนิความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ     วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2564 
   และบริการของระบบนิเวศ กลุม่ GPSC     

หมายเลขเอกสาร  SQM-WI-0002   

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออเิล็คทรอนกิส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

บันทึกการแก้ไขเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทกึการแก้ไขเอกสารฉบับนี้  

ครั้งที่แก้ไข 
เลขที่ร้องขอ

แกไ้ขเอกสาร 
ผู้จัดท าเอกสาร รายละเอียดทีแ่ก้ไขเอกสาร  วันทีป่ระกาศใช้เอกสาร 

01 
DAR-2021-

00591 

นายปัญญา  

ประทุมวัง 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมนิความ

เสี่ยงด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ 

กลุ่ม GPSC 

20 ก.ย. 64 

     

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารฉบับน้ี   (พ้ืนท่ีท่ีน าเอกสารน้ีไปปฏิบัติ): 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่น าเอกสารฉบับนีไ้ปปฏบิัติ 

ที่ หน่วยงาน ชื่อย่อหน่วยงาน 

1 All department  All GPSC 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

การฝึกอบรม 
 

[ X ] ไม่ต้องฝกึอบรม เหตุผล 
 
 

[    ] 
ต้องฝึกอบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
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สารบัญ 

หน้า 

1. วัตถุประสงค์          5 
 

2. ขอบเขต          5 
 

3. ค าศัพท์และค านิยาม        5 
 

4. หลักการและเหตุผล        6 
 

5. รายละเอียดกระบวนการ         8 
 

6. ภาคผนวก          17 
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1. วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ คือ เพ่ือให้บริษัทในกลุ่ม GPSC มีแนวทางการประเมินความเส่ียงด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ในระดับสากล โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

พ้ืนที่ปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/บริษัทได้ โดยหากผลการประเมินความเส่ียง คือ สูง/สูงมาก ต้องจัด
ทาแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan; BAP) ต่อไป 

 

2.ขอบเขต  
 

แนวทางแนวทางการประเมินความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบ

นิเวศ กลุ่ม GPSC สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายปฏิบัติการ และทุกบริษัทใน กลุ่ม GPSC  
 

3.ค าศัพท์และค านิยาม 
 

ค าศัพท์ ค านิยาม 

บริการของระบบนเิวศ 
หรือ นิเวศบริการ 

ทรัพยากรและกระบวนการในระบบนิเวศที่สนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมของมนุษย์ อันได้แก่ บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (บริการที่ธรรมชาติ

จัด เต รียมให้ )  เ ช่น  อาหาร พลั งงานและน้ า  บ ริการด้ านการควบคุม
สภาพแวดล้อม (บริการที่ธรรมชาติสร้างให้) เช่น การป้องกันน้ าท่วม และภัย
แล้ง การควบคุมสภาพภูมิอากาศ บริการด้านวัฒนธรรม (บริการที่ไม่ใช่เชิงวัตถุ) 

และบริการด้านการสนับสนุนต่อกระบวนการเชิงนิเวศต่ างๆ อันได้แก่  
กระบวนการสร้างดิน และวัฏจักรสารอาหาร 

ถ่ินที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เชิงนเิวศที่เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ใดชนิด

พันธุ์หนึ่ง และเป็นพ้ืนทีท่ี่เอือ้ต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของชนดิพันธุ์นั้นๆ ในทีน่ี้
หมายรวมถึงสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมโดยรอบของพ้ืนที่นั้นๆ ที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาเตบิโตของแต่ละชนิดพันธุแ์ละการขยายพันธุ์ด้วย 

การฟื้นฟูถ่ินที่อยู่อาศัย การด าเนินงานเพ่ือการฟื้นฟูสภาพถ่ินที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ต่ าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนต่อการพัฒนาวงจรชีวิตของชนิดพันธุ์นัน้ให้คงอยู ่ทั้งนี้หมายรวมถึง 

การลดความเส่ียงและภัยคุกคามต่ างๆ รวมทั้งการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่
จ าเป็นต่อการสืบทอดวงจรชีวิตของชนิดพันธุ์ต่ างๆ ตัวอย่าง เช่น การปลูกพืช
พันธุ์ท้องถ่ิน การจัดการวัชพืช และ สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ชนิดพันธุ์ในบญัชีแดง
ของ IUCN 

บัญชีแดงซ่ึงก าหนดโดยสหภาพเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) นั้น คือดัชนี
รายช่ือในการจ าแนกประเภทการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เพ่ือลดความเส่ียง
และการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุน์ั้นๆ 

พ้ืนที่คุ้มครองทีไ่ด้

ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

พ้ืนที่ภูมิประเทศที่ได้ถูกก าหนด จ าแนก และมีการจดัการทางกฎหมายอย่าง

ชัดเจน เพ่ีอเปน็การอนุรักษ์ธรรมชาติในระยะยาวที่ส่งผลต่อการรักษาบริการใน
ระบบนิเวศและคุณค่าเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้นๆ 

ชนิดพันธุ์ที่ถูกก าหนดไว้
ในรายการต้องสงวนของ
ประเทศ 

รายการของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ถูกระบุไว้ในรายการพืชและสัตว์ที่ต้องสงวน
ไว้ของประเทศ ซ่ึงรวมทั้งรายการที่ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและองคก์ร
พัฒนาเอกชนที่มุง่เน้นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 

พ้ืนที่คุ้มครอง พ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้มีการคุ้มครองทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นพ้ืนทีท่ี่มี
คุณค่าและมูลค่าเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสูง ทั้งนี ้มีพ้ืนทีห่ลาย

ประเภทที่ได้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนทีคุ่้มครองทางกฎหมาย โดยพ้ืนที่คุ้มครองนี้
หมายรวมถึงพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลซ่ึงถูกประกาศให้เปน็พ้ืนที่อนุรักษ์
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ค าศัพท์ ค านิยาม 

ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่ส าคัญด้วย (IUCN 

2011) 

การฟื้นฟูชนิดพันธุ์ กลไกการด าเนนิงานใดๆ ทีก่่อใหเ้กิดการปรับปรุงสถานภาพของชนิดพันธุ์เพ่ือ
ลดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุน์ั้นๆ การด าเนินการนี้หมายรวมถึง กิจกรรมการ

อนุรักษ์ และการฟื้นคนืสภาพถ่ินที่อยู่อาศัยของพันธุพื์ชและสัตว์ และ ยังรวมถึง
กิจกรรมต่ างๆ ที่ท าให้ภัยคกุคามต่อวงจรการเติบโตชนิดพันธุ์นั้นๆ หมดไป 

 
4. หลักการและเหตุผล 
4.1 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

 
มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

- GRI Sustainability Reporting Standard (GRI Standard) 

- IPIECA Guideline 
 
4.2 กรอบข้อบังคับทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 

 

อนุสัญญา วัตถุประสงค์ 

อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพของ
สหประชาชาติ 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ก าหนดกรอบโดยรวม

ส าหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเพ่ือท าการปกป้องส่ิงมีชีวิตบนผืนโลก การ
ลงนามในอนุสัญญานี้เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดของโลก ณ กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2536 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ เข้าร่วม
เป็นภาคีในอนุสัญญานี้ อนุสัญญานับเป็นข้อตกลงผูกพันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมี 3 เป้าหมายหลัก คือ เพ่ืออนุ รักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร

พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

อนุ สัญญา ว่ าด้ ว ยก ารค้ า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์ (CITES) 

ได้มีการลงนามเมื่อปี 2506 และ มีผลบังคับใช้ในปี 2518 อนุสัญญานี้
เป็นกรอบข้อตกลงที่ท าให้การการค้าชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้

สูญพันธุ์ระหว่างประเทศเกิดความชัดเจน ไม่มีการคุกคามที่อาจส่งผล
กระทบต่อชนิดพันธุ์ที่ที่ใกล้สูญพันธุ์ 

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์

ชนิ ด พันธุ์ สั ต ว์ป่ าที่ มี ก า ร
อพยพ (CMS) 

มีการลงนามไปเมื่อปี 2522 และ มีผลบังคับใช้ในปี 2526 อนุสัญญาฯ 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่มีการอพยพทั้งบนบก ใน
ทะเล และนกอพยพชนิดต่ างๆ โดบครอบคลุมตลอดพ้ืนที่ในการอพยพ 

อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ที่ มี ค ว ามส า คัญ ร ะห ว่ า ง
ประเทศ (Ramsar) 

มีการลงนามไปในปี 2514 และมีผลบังคับใช้ในปี 2525 เพ่ือมุ่งอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้ านั้น 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลก (WHC) 

มีการลงนามในปี 2515 และมีผลบังคับใช้ในปี 2518 โดยมุ่งส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้องคุ้มครองมรดกทั่วโลกซ่ึงมี
คุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นสากลที่โดดเด่น ดังนั้นการอนุรักษ์มรดก

เหล่านี้ไว้จะมีความส าคัญต่อคนรุ่นหลังต่อไป 
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อนุสัญญา วัตถุประสงค์ 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรม
พืชเพ่ืออาหารและ

การเกษตร 

มีการลงนามในปี 2544 และมีผลบังคับใช้ในปี 2545 สนธิสัญญานี้
มุ่งเน้นสร้างหลักประกันต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักการอนุรักษ์ 
การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ

การเกษตรอย่างยั่งยืน 

 
ข้อกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

 

กฎหมาย วัตถุประสงค์ 

พระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 

พระราชบัญญัตินี้ไดก้ าหนดให้ มกีารประกาศเขตอุทยานแหง่ชาติ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะได้มีการคุ้มครอง ควบคุม ดแูลระบบนิเวศและถ่ินที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ (habitat) ของพืชและสัตว์ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ห้ามเก็บหา น าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นออกไป ห้ามน าสัตว์ออกนอกพ้ืนที่ 

หรือท าอันตรายแก่สัตว์ ห้ามเกบ็หา รวมทั้งห้ามเกบ็หรือท าอันตรายดอกไม้ 
ใบไม้หรือผลไมอ้อกจากพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาต ิ

พระราชบัญญัติป่าสงวน 
พ.ศ.2507 

พระราชบัญญัตินี้ก าหนดห้ามมิให้ท าลาย ตัดต้นไม้และพันธุ์พืชในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ และหากเจ้าหน้ าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งเห็นสมควรให้มีการก าหนดเขตพ้ืนที่ป่า
ใดให้ชัดเจนเพ่ือประกาศเป็นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของ

ป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้คงความสมบูรณ์ สามารถกระท าได้โดยออก
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติ สงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัตินี้ได้มกีารประกาศก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือที่จะ

คุ้มครองถ่ินที่อยูอ่าศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนมีการประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่า
สงวน ซ่ึงเปน็สัตว์ป่าหายาก จ านวน 15 ชนดิ โดยมกีารก าหนดให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ

พันธุ์ (CITES) และก าหนดการควบคุมการน าเข้า ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์
สัตว์ป่าบางชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมประชากร อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ 
และลดความกดดนัที่เกดิจากการล่า 

พระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัตินี้รวมถึงข้อก าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง
ก าหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่ก าหนดให้เปน็แหล่งต้องห้ามรวมทั้ง

ก าหนดให้พืชที่ได้รับการตัดต่อพันธกุรรมซ่ึงเป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
ส่ิงต้องห้าม ซ่ึงการน าเข้า หรือนาผ่านต้องได้รับอนญุาตจากกรมวิชาการเกษตร 
และอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะเพ่ือการทดลองหรือวิจยั 

พระราชบัญญัติ ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติอันโดดเด่น พิเศษเฉพาะ หรืออนัอาจถูกท าลายได้ง่าย เป็นเขตพ้ืนที่

คุ้มครองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครองตามที่
เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นัน้ๆ 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัตินี้ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน 
(พันธุ์พืชพ้ืนเมืองในท้องถ่ินและทั่วไป) และพันธุ์พืชป่า โดยก าหนดให้มีการขอ
อนุญาตและท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่เกบ็ จดัหา หรือรวบรวม

พันธุ์พืชนั้นหรือส่วนใดของพันธุ์พืชไปใช้เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง 
และวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญา

พระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมเกี่ยวกบัการปกป้องพืช สัตว์ แบคทเีรีย และ แหลง่

สมุนไพร การคุ้มครองถูกก าหนดไว้เป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ ตามมาตรา
ที่ 57 ระบุว่า การคุ้มครองสมุนไพรและถ่ินก าหนดของสมุนไพรในพ้ืนที่คุ้มครอง
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กฎหมาย วัตถุประสงค์ 

การแพทย์แผนไทยพ.ศ. 

2542 

นั้น ตอ้งมีการจัดท า”แผนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร” ขึ้น ประเภทที่สอง 

คือ ตามมาตราที่ 61 ได้ระบุไว้ว่า ส าหรับการคุ้มครองรักษาสมุนไพรในพ้ืนที่ที่
ไม่ได้ถูกประกาศให้เปน็พ้ืนที่คุ้มครองนั้น ควรมีการประกาศกฎกระทรวงเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนทีน่ั้นๆ ให้เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสมุนไพร 

 

5. รายละเอียดกระบวนการ 

 
5.1 แนวทางการประเมินความเส่ียง  
 

  แนวทางการจัดท ารายงาน GRI reporting protocols ถูกน ามาปรับใช้ เพ่ือก าหนดวิธีการและแนว
ทางการประเมินความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ โดยมีการประเมิน
ความเส่ียงตามดัชนีช้ีวัด ดังนี้ 

 
5.1.1 ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN11 (GRI Disclosure 304-1) 
 

  คือ การประเมินสถานที่ตั้งและขอบเขตขนาดของที่ดิน ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่คุ้มครอง และพ้ืนที่
นอกเขตพ้ืนที่คุ้มครองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (อาทิ พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ) ซ่ึงเป็น
แหล่งรวมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต่ างๆ เข้าไว้รวมกัน และเป็นแหล่งถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

หรือกึ่งธรรมชาติให้แก่ชนิดพันธุ์ต่ างๆ เหล่านั้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พ้ืนที่เหล่านี้จะเป็นถ่ินที่อยู่ที่ส าคัญของ
ชนิดพันธุ์ที่มักถูกคุกคาม การประเมินในส่วนนี้จะช่วยให้สามารถระบุและเข้าใจถึงแนวโน้มความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้น และสามารถเฝ้าระวังกิจกรรมที่ด าเนินการของโครงการ เพ่ือลดความเส่ียงของผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นโดยการการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินงานอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น โดยแสดงพารามิเตอร์ที่
ใช้ในการตรวจวัดและแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการประเมินตามดัชนี้ช้ีวัด EN11 ดังนี้  

 
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ส าหรับดัชนี้ช้ีวัด EN11 
 

การตรวจวัด แหลง่ที่มาของข้อมูล 

- พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
- ขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติการ (หน่วย ตารางกิโลเมตร) 

- ต าแหน่ง (ระยะทาง) จากพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่นอก
เขตคุ้มครองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

- ความหลากหลายทางชีวภาพจ าแนกตามคุณสมบัติ
ของพ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่นอกเขตคุ้มครองที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง (ระบบนิเวศน์ป่าไม้ ระบบ

นิเวศน้ าจืด หรือระบบนิเวศทางทะเล) และสถานภาพ
การได้รับความคุ้มครอง (อาทิ พ้ืนที่คุ้มครองที่ได้รับ
การบ ริหารจัดการโดยสหภาพเพ่ือการอนุ รักษ์

ธ รรมชาติ  ( IUCN) อนุ สัญญาแรม ซ่า  (Ramsar 
Convention) ข้อก าหนดระดับประเทศ) 

- เคร่ืองมือการประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบบูรณาการ (IBAT) 

- อนุสัญญาแรมซ่า RAMSAR 
Convention 

- พ้ืนที่มรดกโลกตามมตขิอง UNESCO 
- ยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพระดับชาติของประเทศไทย 

(Thailand National Biodiversity 
Strategy) 

- WWF Wildfinder 

- Bird Life International 
- ศูนย์เพ่ือความหลากหลายของพืช 

(IUCN Centres for Plant Diversity) 
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ความหมายของพื้นท่ีคุ้มครอง 
 

  พ้ืนที่คุ้มครองเป็นพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการก าหนดไว้ชัดเจน ได้รับการยอมรับ และการ
จัดการผ่านกฎหมายหรือวิธีการใดๆ ที่มีผลให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติในระยะยาว ซ่ึงรวมไปถึงบริการ

ของระบบนิเวศและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง (IUCN, 2018) 
 
ความหมายของพื้นท่ีท่ีมีมูลค่าความหลากหลายทางธรรมชาติสูง 

 
  พ้ืนที่ที่พบชนิดพันธุ์หลากหลายชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในรูปแบบธรรมชาติและกึ่ง
ธรรมชาติให้แก่ชนิดพันธุ์เหล่านั้น พ้ืนที่เหล่านี้มักจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญส าหรับชนิดพันธุ์ที่ถูก

คุกคาม ประเภทของพ้ืนที่ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางความหลากหลายชีวภาพสูง มี
ดังนี้ 
 

- พ้ืนที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญ (KBA: Key Biodiversity Areas) 
- พ้ืนที่มรดกโลก (World Heritage Area) 
- พ้ืนที่ในอนุสัญญาแรมซ่า (Ramsar site) 

- พ้ืนที่ส าคัญส าหรับนกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBA: Important Bird and Biodiversity 
Area) 

- พ้ืนที่พันธมิตรเพ่ือการสูญเสียทางชนิดพันธุ์ที่เป็นศูนย์ (AZE: Alliance for Zero Extinction) 

- พ้ืนที่ส าหรับนกเฉพาะถ่ิน (EBA: Endemic Bird Area) 
- พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์เสือ (Tiger Conservation Landscape) 

 
  ส าหรับ การจ าแนกประเภทพ้ืนที่คุ้มครองของสหภาพเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) มีการ
จ าแนกไว้ดังนี้ 

 

ประเภท รายละเอียด 

ประเภท Ia พ้ืนที่คุ้มครองประเภท Ia เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความคุ้มครองแบบเข้มงวดเพ่ือรักษา

ไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพและคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สัณฐาน โดยอาศัยการควบคุมอย่างเข้มงวดและจ ากัดการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รับการอนุรักษ์คุณคา่

เดิมไว้ โดยพ้ืนที่คุ้มครองประเภทนี้จะถูกรักษาไว้เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญ
ทางการวิจัยศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ประเภท Ib พ้ืนที่คุ้มครองประเภท Ib เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญก่ว่าและได้รับความคุ้มครองที่
เข้มงวดในการจ ากัดการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์น้อยกว่าพ้ืนที่
คุ้มครองประเภท Ia อย่างไรก็ตามแม้ว่าพ้ืนที่คุ้มครองประเภทนี้จะไม่อนุญาต

ให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้าไป แต่ก็อาจมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
บางประเภท เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเท้า หรือ เรือใบ ได้ 

ประเภท II พ้ืนที่คุ้มครองประเภท II เป็นการรวมพ้ืนที่ที่ได้รับการคุ้มครองระบบนิเวศ และ

พ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการจัดแบ่งโซน 

ประเภท III พ้ืนที่คุ้มครองประเภท III เป็นพ้ืนที่ที่รวมคุณลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติต่ างๆ 

เข้าไว้ร่วมกัน ดงันัน้ จุดมุง่หมายหลักของการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวคือ
การด ารงรักษาไว้ซ่ึงคุณลักษณะต่ างๆ เหล่านี้ ซ่ึงแตกต่ างจากวัตถุประสงค์ของ
พ้ืนที่คุ้มครองประเภท Ia ที่มุง่รักษาความสมบูรณ์ของระบบนเิวศน์และ

กระบวนการของระบบนเิวศน์ทัง้ระบบ 
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ประเภท รายละเอียด 

ประเภท IV พ้ืนที่คุ้มครองประเภท IV เปน็การคุ้มครองระบบนิเวศน์หรือถ่ินทีอ่ยู่อาศัยเพียง
บางส่วนซ่ึงมักจะต้องการการดูแลบ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่อง ซ่ึงต่ างจากพ้ืนที่
คุ้มครองประเภท Ia ที่มีพ้ืนทีท่ี่ได้รับความคุ้มครองที่มากกว่าและมีการขัดขวาง

การเข้าถึงพ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่คุ้มครองประเภท IV โดยพ้ืนที่คุ้มครองประเภท 
IV มักจะเป็นการมุ่งคุ้มครองบางชนิดพันธุห์รือถ่ินทีอ่ยู่อาศัยมากกว่าความมุ่ง
หมายที่จะคุ้มครองระบบนิเวศนเ์ปน็การเฉพาะอย่างเช่นพ้ืนที่คุ้มครองประเภท 

Ia. 

ประเภท V พ้ืนที่คุ้มครองประเภท V เป็นพ้ืนที่ทั้งบนบกและในทะเลที่มีคุณค่าทาง

วัฒนธรรมซ่ึงสร้างขึ้นโดยมนุษย์มากกว่าหนึ่งร้อยปขีึน้ไป หรืออาจจะเป็น
เวลานานนบัเป็นพันป ีและเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่
คุ้มครองประเภท V ในหลายพ้ืนที่มีมนุษยเ์ข้าไปตั้งหลักแหล่งเปน็การถาวร จึง

ไม่สามารถจัดเข้าไว้ในพ้ืนที่คุ้มครองประเภท Ia ได ้

ประเภท VI พ้ืนที่คุ้มครองประเภท VI เปน็พ้ืนที่ตามธรรมชาติที่มีการเช่ือมโยงระหว่างการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน ซ่ึงมคีวามแตกต่ างจากพ้ืนที่คุ้มครองประเภท Ia อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่
คุ้มครองประเภท Ia อาจเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึง่ที่อยู่ภายในพ้ืนที่คุ้มครองประเภท 
VI ที่มขีนาดใหญ่ ซ่ึงได้รับการบริหารจัดการในรูปแบบของการแบง่โซนได้ 

 
แนวทางการประเมินดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN11 (GRI Disclosure 304-1) 

 
ส าหรับ ตัวช้ีวัด EN 11 การประเมินความเส่ียงจะอยู่บนหลักการพิจารณาความเกี่ยวเนื่องของโครงการที่มี
ผลต่อพ้ืนที่คุ้มครอง และพ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยการพิจารณาระยะห่างของ

โครงการกับพ้ืนที่พ้ืนที่คุ้มครองและพ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง ที่ใกล้ที่สุด โดยมี
เกณฑ์การประเมิน ดังแสดงในตารางดังนี้  
 

ระยะห่างจากพ้ืนที่คุ้มครอง เกณฑ์การประเมิน 

มีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินพ้ืนที่ตั้งของโครงการที่จะมีผลต่อพ้ืนที่

คุ้มครองต่ างๆ หรือ พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

ข้อมูลไมเ่พียงพอ 

พ้ืนที่คุ้มครองต่ างๆ หรือ พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง อยู่
ในระยะมากกว่า 5 กิโลเมตรจากโครงการ 

ต่ า 

พ้ืนที่คุ้มครองต่ างๆ หรือ พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง อยู่
ในระยะมากกว่า 2 กิโลเมตร หรือ น้อยกว่า 5 กิโลเมตรจากโครงการ 

ปานกลาง 

พ้ืนที่คุ้มครองต่ างๆ หรือ พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซ่ึง
ติดต่อกับ หรือ อยู่ในระยะน้อยกว่า 2 กิโลเมตรจากโครงการ 

สูง 

โครงการที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่คุ้มครองต่ างๆ หรือ พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง 

สูงมาก 

 
5.2 ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN12 (GRI Disclosure 304-2) 

 
 การประเมินความเส่ียงตามหลักการดัชนีช้ีวัด EN12 คือการประเมินลักษะของผลกระทบที่มีนัยส าคัญ

ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของโครงการ ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
คุ้มครอง และพ้ืนที่นอกเขตคุ้มครองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
ตรวจวัด และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ส าหรับการประเมิน ดังแสดงดังนี้  
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การตรวจวัด แหลง่ข้อมูล 

ลักษณะของผลกระทบ 
- ประเภทของโครงการ 
- มลพิษที่เกิดจากการด าเนนิงาน 

- การแพร่ของชนิดพันธุ์ที่เป็นผู้รุกราน สัตว์
กัดแทะ และเช้ือโรค 

- การลดลงของชนิดพันธุ ์

- การเปลี่ยนแปลงถ่ินที่อยูอ่าศัย 
- การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทาง

นิเวศวิทยาที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง

แปรตามธรรมชาติ 
การอธิบายผลกระทบ 

- ชนิดพันธุ์ที่ได้รัยผลกระทบ 
- ขนาดของพ้ืนที่ทีไ่ด้รับผลกระทบ 
- ความยาวนานของผลกระทบที่เกิดขึน้ 

- การฟื้นคืนสภาพจากผลกระทบที่เกดิขึ้น 
- ประวัติการเกิดอุบัติเหต ุ

- ลักษณะของแนวโน้มของผลกระทบที่มี
นัยส าคัญจากการด าเนินการของ
โครงการ 

- ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกบั
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น (การ
ปลดปล่อยมลพิษ ชนิดพันธุท์ี่รุกราน การ

เปลี่ยนแปลงถ่ินทีอ่ยู่อาศัย กระบวนการ
ทางนิเวศวิทยา) 

- ข้อมูลจาก EHIA, EIA, IEE, CoP, ESA 

 

แนวทางการประเมินดัชนีช้ีวัดคว ามหลากหล ายท างชีวภาพ EN12 (GRI Disclosure 304-2) 
 
  การประเมินความเส่ียงของดัชนีช้ีวัดนี้ จะพิจารณาว่าผลกระทบจากการด าเนินการมีแนวโน้มจะ

ส่งผลกระทบอย่างมี “นัยส าคัญ” ต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ โดยอาจจะส่งผลช่ัวคราวหรือ
ถาวรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพิจารณาระยะห่างของโครงการจากพ้ืนที่คุ้มครอง หรือพ้ืนที่
ที่มีมูลค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพสูง นอกจากนั้นต้องประเมินรวมไปถึงการใช้มาตรการควบคุม

ต่ างๆ ในการหลีกเลี่ยงและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้การประเมินตัวช้ีวัด EN12 นี้ ต้องกรอก
ข้อมูลลงในเคร่ืองมือค านวณความเส่ียงทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Risk 

Assessment Calculator) เพ่ือประเมินแนวโน้มความเส่ียงที่อาจเกิดจากโครงการ โดยจะมีเกณฑ์การ
ประเมินความเส่ียง ดังตารางแสดงข้อมูลประกอบการคานวณ Biodiversity Risk Assessment Calculator 
และตารางแนวทางการประเมิน ดังนี้  

 
เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดัชนีช้ีวัด EN12 
 

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของโครงการ 

ระยะห่างจากโครงการ กับพ้ืนที่คุ้มครอง หรือพ้ืนที่ทีม่ีมูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ที่ใกล้ที่สุด(ผลลัพธ์จาก EN11) 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 
> 5 กิโลเมตร 2 - 5 กิโลเมตร < 2 กิโลเมตร 

 
ข้อมูลไมเ่พียงพอ 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 

ต
่ า 

ลักษณะของผลกระทบ
จากโครงการที่ช้ีให้เห็น

ว่าผลกระทบมีนัยส าคัญ
มีความเส่ียงในระดับต่ า 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 
ต่ า ต่ า ปานกลาง 
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ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของโครงการ 

ระยะห่างจากโครงการ กับพ้ืนที่คุ้มครอง หรือพ้ืนที่ทีม่ีมูลค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ที่ใกล้ที่สุด(ผลลัพธ์จาก EN11) 

ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

> 5 กิโลเมตร 2 - 5 กิโลเมตร < 2 กิโลเมตร 

สู
ง
 

ลักษณะของผลกระทบ
จากโครงการที่ช้ีให้เห็น
ว่าผลกระทบมีนัยส าคัญ

มีความเส่ียงใน
ระดับกลาง 

ข้อมูลไม่

เพียงพอ 
ต่ า ปานกลาง สูง 

สู
ง
ม
าก

 ลักษะของผลกระทบ
จากโครงการที่ช้ีให้เห็น
ว่าผลกระทบมีนัยส าคัญ

มีความเส่ียงในระดับสูง 

ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

ตารางแสดงข้อมูลประกอบการค านวณ Biodiversity Risk Assessment Calculator 
 

 ช่วงการ ด าเนินงาน ประเภทของผลกระทบ การจ าแนก ระยะเวลา ความสามารถในการ

เปล่ียนกลับคืนของ
ผลกระทบ 

ชนิดพันธุ์ที่

ค้นพบ 

มาตรการ

ควบคุม 

ประวัติการเกิด

อุบัติเหตุ 

ผลการประเมินคว าม

เส่ียง 

มลพิษ - ช่วงก่อสร้าง 
- ช่วงด าเนินงาน 
- ช่วงเลิกการ

ด าเนินงาน 

- ไม่มีผลกระทบ 
- ผลกระทบทางอากาศ 
- ผลกระทบทางดิน 
- ผลกระทบทางน้ า 

- ผลกระทบทางเสียง 
- ของเสีย 
- ผลกระทบทางทัศนียภาพ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 

- สูง 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ระยะส้ัน 
- ระยะปานกลาง 

- ระยะยาว 
- ถาวร 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่สามารถท าได้ 
- สามารถท าได้ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 

- สูง 
- สูงมาก 

- ไม่มี
ข้อมูล 

- กรณี
ฉุกเฉิน 

- มี
มาตรการ 

- ไม่มี
มาตรการ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดปาน

กลาง 
- ขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลไม่เพียงพอ 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 

- สูงมาก 

วัชพืชและ

ศัตรูพืชที่บุก
รุก 

- ช่วงก่อสร้าง 

- ช่วงด าเนินงาน 

- ช่วงเลิกการ

ด าเนินงาน 

- ไม่มีผลกระทบ 

- ชนิดพันธุ์ใหม่บุกรุก 
- เชื้อโรค 
- สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
- วัชพืช 
- แมลง 

- ปรสิต 

- ไม่มีข้อมูล 

- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 

- ไม่มีข้อมูล 

- ไม่มี 
- ระยะส้ัน 
- ระยะปานกลาง 
- ระยะยาว 
- ถาวร 

- ไม่มีข้อมูล 

- ไม่สามารถท าได้ 
สามารถท าได้ 

- ไม่มีข้อมูล 

- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 
- สูงมาก 

- ไม่มี

ข้อมูล 
- กรณี

ฉุกเฉิน 
- มี

มาตรการ 

- ไม่มี
มาตรการ 

- ไม่มีข้อมูล 

- ไม่มี 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดปาน

กลาง 
- ขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลไม่เพียงพอ 

- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 
- สูงมาก 

ผลกระทบ
ต่อถิ่นที่อยู่
อาศัย (การ
ถางหน้ าดิน) 

- ช่วงก่อสร้าง 

- ช่วงด าเนินงาน 

- ช่วงเลิกการ

ด าเนินงาน 

- ไม่มี 
- การถางหน้ าดินขนาด

ใหญ่ 
- การถางหน้ าดินแนวยาว 

- การถางหน้ าดินตามพื้นที่ 
- พื้นที่เพาะปลูก 
- การสร้างส่ิงปลูกสร้าง 
- การทาไร่เล่ือนลอย 
- ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ได้รับการ

เปล่ียนแปลง 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 

- สูง 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ระยะส้ัน 
- ระยะปานกลาง 

- ระยะยาว 
- ถาวร 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่สามารถท าได้ 
สามารถท าได้ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 

- สูง 
- สูงมาก 

- ไม่มี
ข้อมูล 

- กรณี
ฉุกเฉิน 

- มี
มาตรการ 

- ไม่มี
มาตรการ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดปาน

กลาง 
- ขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลไม่เพียงพอ 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 

- สูงมาก 

การ
เปล่ียนแปลง
กระบวนก าร
ในระบบ
นิเวศ 

- ช่วงก่อสร้าง 

- ช่วงด าเนินงาน 

- ช่วงเลิกการ

ด าเนินงาน 

- ไม่มี 
- ความเค็ม 
- ระดับน้ าใต้ดิน 
- การปนเปื้อนของดิน 
- การถางหน้ าดิน 

- ไฟไหม้ 
- ป่าไม้ 
- การทาเกษตรกรรม 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ระยะส้ัน 
- ระยะปานกลาง 
- ระยะยาว 

- ถาวร 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่สามารถท าได้ 
สามารถท าได้ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 

- สูงมาก 

- ไม่มี
ข้อมูล 

- กรณี
ฉุกเฉิน 

- มี

มาตรการ 
- ไม่มี

มาตรการ 

- ไม่มีข้อมูล 
- ไม่มี 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดปาน

กลาง 

- ขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลไม่เพียงพอ 
- ต่ า 
- ปานกลาง 
- สูง 
- สูงมาก 
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การประเมินผลกระทบต่อมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพดัชนีช้ีวัด EN 12 
 
ประเภทของ
ผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบ แหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

ระดับ 

มลพิษ ระบุปริมาณและประเภทของการปล่อยของเสียและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ า เสียง ของ
เสีย ทัศนียภาพ) อันเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
ปัจจุบันของโครงการ มลพิษที่อาจจะส่งผลกระทบ
มากที่สุดต่อชนิดพันธุ์และถ่ินที่อยู่อาศัยควรจะถูก

น ามาประเมินในการค านวณของเคร่ืองมือประเมิน
ความเสี่ยง ในกรณีที่มีผลกระทบหรือการปล่อย
ของเสียเกิดมากกว่าหน่ึงประเภท การปล่อยของ
เสียที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อชนิดพันธุ์และถ่ิน

ที่อยู่อาศัยควรได้รับการประเมิน 
อาทิเช่น การปล่อยน้ าเสียสู่ทะเลหรือแหล่งน้ าจืด
ธรรมชาติซึ่งเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่ถูก
ข้ึนบัญชีแดง 

ใบอนุญาตที่

เกี่ยวข้องที่อนุมัติ
ให้กับพ้ืนที่
โครงการ 
 

การติดตามการ
ปล่อยของเสียจาก
พ้ืนที่โครงการ 

ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลไม่เพียงพอในการระบุมลพิษอัน

เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโครงการ 
และผลกระทบที่อาจมีต่อมูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ไม่มี ไม่มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากพ้ืนที่โครงการ 

ต่ า มลพิษที่เกิดข้ึนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ปานกลาง มลพิษที่เกิดข้ึนเกินข้อก าหนดด้าน

สิ่งแวดล้อมในบางเวลา 

สูง มลพิษที่เกิดข้ึนเกินข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ า 

วัชพืชและ
ศัตรูพืชที่บุก
รุก 

ระบุการกระจายตัวของวัชพืชและศัตรูพืชทั้ง
ภายในและภายนอกพ้ืนที่โครงการ วัชพืชหรือ
ศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อชนิดพันธุ์และ
ถ่ินที่อยู่อาศัยที่มีความส าคัญจะต้องน ามาประเมิน

ในการค านวณของเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยง ใน
กรณีที่มีการกระจายตัวของวัชพืชและศัตรูพืช
มากกว่าหน่ึงประเภทในพ้ืนที่โครงการ การกระจาย
ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดทั้งภายในและภายนอก
พ้ืนที่โครงการจะต้องได้รับการประเมิน 

ตัวอย่างเช่น วัชพืชซึ่งถูกน าเข้ามาในพ้ืนที่และบุก
รุกพ้ืนที่คุ้มครองใกล้เคียงหรือพ้ืนที่ที่มีมูลค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงดังกล่าว ควรจะถือว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือการกระจายตัวที่ส าคัญ 

EHIA, EIA, IEE, 
CoP, ESA ของ
โครงการ 
 

ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของ
โครงการ 
 

ข้อมูลจากส่วน
บริหารท้องถ่ินหรือ
ภูมิภาค 

ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลไม่เพียงพอในการระบุจ านวนและ
การกระจายตัวของวัชพืชและศัตรูพืชบุกรุก
ที่เข้ามาในพ้ืนที่โครงการ 

ไม่มี ไม่มีวัชพืชหรือศัตรูพืชบุกรุกเข้ามาในพ้ืนที่ 

ต่ า วัชพืชหรือศัตรูพืชและการกระจายตัว ซึ่งถูก
ควบคุมอยู่ในพ้ืนที่โครงการ 

ปานกลาง วัชพืชหรือศัตรูพืชและการกระจายตัว
ดังกล่าวซึ่งถูกควบคุม มีการกระจายตัวทั่ว

พ้ืนที่โครงการแต่ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

สูง วัชพืชหรือศัตรูพืชและการกระจายตัว
ดังกล่าวทั่วทั้งภายในและภายนอกขอบเขต

พ้ืนที่โครงการ 

ผลกระทบต่อ
ถ่ินที่อยู่อาศัย 
(การถางหน้ า
ดิน) 

ระบุพ้ืนที่และประเภทของการ vegetation 
cleared ซึ่งเกิดข้ึนในช่วงปัจจุบันของโครงการ 
โดยหมายรวมถึงพ้ืนที่ถ่ินอาศัยซึ่งถูกปรับในพ้ืนที่
ของโครงการ 

การถางแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ชนิดพันธุ์ที่มีความส าคัญควรถูกประเมินใน การค
ค านวณของเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยง อาทิ การ
ถางถ่ินอาศัยซึ่งเป็นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ส าคัญหรือ

เสี่ยงต่อการสูญพันธ์และถูกระบุอยู่ในบัญชีแดง 
การถางพ้ืนที่ซึ่งเกิดข้ึนก่อนการก่อสร้างของ
โครงการ ไม่ควรจะถูกน ามาพิจารณา 

EHIA, EIA, IEE, 
CoP, ESA ของ
โครงการ 
 

ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของ
โครงการ 

 

ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลไม่เพียงพอในด้านการถางถ่ินอาศัย
ในพ้ืนที่โครงการ 

ไม่มี ไม่มีการถางถ่ินที่อยู่อาศัย 

ต่ า มีการถางพ้ืนที่น้อยกว่า 1 hectare 

ปานกลาง มีการถางพ้ืนที่มากกว่า หน่ึง 1 แต่น้อยกว่า 
1 hectare 

สูง มีการถางพ้ืนที่มากกว่า 5 hectare 

การ

เปล่ียนแปลง
กระบวนการ
ในระบบนิเวศ 

ระบุการเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการทางระบบนิเวศ

ซึ่งเกิดข้ึนระหว่างการข้ันตอนด าเนินงานปัจจุบันใน
พ้ืนที่โครงการ การเปล่ียนแปลงทางกระบวนการ
เชิงระบบนิเวศที่อาจส่งผลกระทบมากที่สุดต่อชนิด
พันธุ์และถ่ินอาศัยจะต้องถูกน ามาประเมินในการ

ค านวณของเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่
มีการเปล่ียนมากกว่าหน่ึงกรณี การเปล่ียนแปลงที่
มีนัยส าคัญที่สุดจะต้องถูกน ามาประเมิน อาทิ การ
เปล่ียนแปลงในระดับน้ าใต้ดินซึ่งส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้ าหรือถ่ินอาศัยในพ้ืนที่ชุ่มน้ าใกล้เคียง 

การประเมินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขอบเขตพ้ืนที่
โครงการและระดับของผลกระทบต่อพ้ืนที่ภายนอก
โครงการ ทั้งในระดับเขต หรือภูมิภาค 

EHIA, EIA, IEE, 

CoP, ESA ของ
โครงการ 
 
ข้อมูลจาก

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของ
โครงการ 
 

ไม่มีข้อมูล มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

ไม่มี ไม่มีการเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการทาง
ระบบนิเวศ 

ต่ า ผลกระทบเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ของโครงการ 

ปานกลาง ผลกระทบเกิดข้ึนภายนอกพ้ืนที่ของ
โครงการ 

สูง ผลกระทบเกิดข้ึนในระดับเขตและภูมิภาค 
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เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออเิล็คทรอนกิส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

การระบุชนิดพันธุ์ 
 

  หมายถึง การระบุชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่โครงการ หรือ ภายในพ้ืนที่คุ้มครองหรือ
พ้ืนที่ที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงภายในของเขต 5 กิโลเมตรของโครงการ กรณีที่พบว่ามี

ชนิดพันธุ์มากกว่าหนึ่งชนิด ชนิดพันธุ์ที่มีความส าคัญสูงสุดตามประเภทของ IUCN จะถูกน ามาใช้ในการ
ประเมิน โดยตารางแสดงถึงประเภทที่ก าหนดโดย IUCN และระดับความเส่ียงของชนิดพันธุ์ดังนี้  
 

ประเภทชนิดพันธุ์ที่ก าหนดโดย IUCN และระดับความเส่ียง 
 

ประเภท ระดับ 

ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิง่ สูงมาก 

ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ ์ สูง 

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์ ปานกลาง 

ชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูกคุกคาม ต่ า 

ชนิดพันธุ์ที่น่ากังวลน้อยที่สุดตอ่การสูญพันธุ์ ต่ า 

มีแนวโน้มที่จะไม่ตรวจพบชนิดพันธุ์ทีน่่ากังวลตอ่การสูญพันธุ์ ต่ า 

ไม่ตรวจพบชนิดพันธุ์ที่น่ากงัวลต่อการสูญพันธุ์ ไม่ม ี

ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการท าการประเมิน ไม่มีข้อมูล 

 

ระยะเวลาของผลกระทบ 
 
  ระยะเวลาของผลกระทบนั้นจะอ้างอิงถึงขอบเขตเวลาที่ถูกคาดว่าจะเกิดผลกระทบ ตามแต่ละ

ประเภทผลกระทบ 
 

ระยะเวลา ระดับ 

มากกว่า 2 ปี  ถาวร  

มากกว่า 6 เดือน แต่ไมเ่กิน 2 ป ี ระยะยาว  

มากกว่า 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 6 เดอืน  ระยะกลาง  

มากกว่าหนึ่งอาทติย์ แต่ไมเ่กิน 3 เดอืน  ระยะส้ัน  

ไม่ผลกระทบ  ไม่มี  

ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมิน  

มากกว่า 2 ปี  ถาวร  

มากกว่า 6 เดือน แต่ไมเ่กิน 2 ป ี ระยะยาว  

 

การเปลี่ยนกลับคนืของผลกระทบ 
 
  การเปลี่ยนกลับคนืของผลกระทบ หมายถึง ความสามารถในการฟื้นฟูผลกระทบให้เปลี่ยนกลับคนื

ได้ในระหว่างการด าเนินของโครงการ ทั้งนี้หากผลกระทบเป็นลกัษณะถาวร จะหมายถึงผลกระทบที่ไม่
สามารถถูกฟื้นฟูได้แมโ้ครงการจะเลิกด าเนินงานไปแล้วก็ตาม ตารางแสดงถึงการเปลี่ยนกลบัคืนของ

ผลกระทบ  
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ตัวช้ีวัด  ระดับ  

ผลกระทบอาจเกิดต่อชนดิพันธุ์และถ่ินที่อยู่อาศัยทีถู่กเปลี่ยน
กลับคนืได้ภายใต้ช่วงการด าเนนิงานโครงการ  

ต่ า  

ผลกระทบอาจเกิดต่อชนดิพันธุ์และถ่ินที่อยู่อาศัย ซ่ึงไม่

สามารถเปลี่ยนกลบัคนืได้ภายใต้ช่วงการด าเนนิงานโครงการ  

สูง  

มีข้อมูลไมเ่พียงพอต่อการท าการประเมิน  ไม่มีข้อมูล  

 
ผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้กบัชนิดพันธุ์ 
 

  ผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชนิดพันธุ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นระหว่างประเภท
ของผลกระทบ (มลพิษ ศัตรูพืชและวัชพืช การถางหน้ าดิน และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในระบบ
นิเวศ) กับชนิดพันธุ์ที่ได้รับการระบุว่าอยู่ในพ้ืนที่หรือใกล้พ้ืนที่ของโครงการ ทั้งนี้ควรจัดท าการประเมินใน

ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบการด ารงชีวิตของชนิดพันธุ์ โดยพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่
มลพิษนั้นๆจะส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากมลพิษทางน้ าได้รับการระบุว่าเป็น
ผลกระทบประเภทหลัก ดังนั้นสัตว์น้ าหรือชนิดพันธุ์ในทะเลอาจจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าเสีย

จากโครงการ ตารางน าเสนอเกณฑ์การประเมินและระดับของผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชนิดพันธุ์ 
ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

ไม่มีความเปน็ไปไดท้ี่จะเกิดผลกระทบต่อชนดิ

พันธุ์โดยพิจารณาจากชนิดของผลกระทบ  

ไม่มี  

มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อชนดิพันธุ์

จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากชนิดของผลกระทบ  

ม ี 

มีข้อมูลไมเ่พียงพอต่อการท าการประเมิน  ไม่แนน่อน  

ไม่มีความเปน็ไปไดท้ี่จะเกิดผลกระทบต่อชนดิ

พันธุ์โดยพิจารณาจากชนิดของผลกระทบ  

ไม่มี  

 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
   
  มาตรการควบคุมที่มีอยู่อ้างถึงคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการฉุกเฉินที่ถูกใช้ในพ้ืนที่เพ่ือควบคุม

ภัยคุกคามและความเส่ียงที่มีต่อมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อาจรวมถึงมาตรฐานการด าเนินงาน
ต่ างๆ ที่จ ากัดหรือจัดการการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง เคร่ืองมือการควบคุมมลพิษ จะถูก
น ามาใช้ในการประเมินความเส่ียงด้วย 

 
ประวัติการเกิดอุบัติเหต ุ
 

  ประวัติการเกิดอุบัติเหต ุหมายถึง การเกิดอบุัติเหตแุละเหตุฉุกเฉินของโครงการในอดีต ซ่ึงเปน็
สาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับในการประเมินอุบัติเหตุพิจารณาว่า
อุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้นมีผลกระทบเพียงใดในพ้ืนที่ทีเ่กิดเหตุ ตาราง แสดงเกณฑ์การประเมินการเกิดอบุัติเหตุ

ของโครงการที่ผ่านมา 
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เกณฑ์การประเมิน  ระดับ  

เกิดอบุัติเหตหุนึ่งคร้ังหรือมากกว่าหนึ่งคร้ังทีไ่ม่สามารถควบคุมไว้ได้ในพ้ืนที่
โครงการ เปน็เหตุใหเ้กิดอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม และมีผลต่อเนื่องตอ่ไปยัง
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยรอบโครงการ  

สูง  

เกิดอบุัติเหตหุนึ่งคร้ังหรือมากกว่าหนึ่งคร้ังทีไ่ม่สามารถควบคุมไว้ได้ในพ้ืนที่
โครงการ และเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการ.  

ปานกลาง  

เกิดอบุัติเหตหุนึ่งคร้ังหรือมากกว่าหนึ่งคร้ังทีเ่กิดภายในโครงการ แต่สามารถ
ควบคุมไว้ได้ในพ้ืนทีโ่ครงการและไม่กระทบตอ่สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

ต่ า  

ไม่มีประวัติการเกิดเหตุ  NA  

ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการท าการประเมิน  ไม่มีข้อมูล  

 

 
5.3 ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN13 (GRI Disclosure 304-3) 
 

  ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN13 จะใช้ในการบันทึกพ้ืนที่ถ่ินที่อยู่อาศัยที่ได้รับการ
คุ้มครองหรือพ้ืนที่ฟื้นฟูโดยโครงการ ทั้งนี้ พ้ืนที่เหล่านี้อาจรวมถึงพ้ืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟูโดยสมัครใจหรือ
เป็นภาคบังคับที่รัฐบาลก าหนด ข้อมูลจากดัชนีช้ีวัดนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการประเมิน

ความเส่ียงของดัชนีช้ีวัด EN11 และ EN12 รวมถึงการจัดทาแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP) ต่อไป โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการท าการบันทึก มีดังต่อไปนี้ 
 

- ขนาดและที่ตัง้ของพ้ืนที่ถ่ินทีอ่ยู่อาศัยทัง้หมดที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟืน้ฟู 
- ผลการฟื้นฟูพ้ืนที่นัน้ประสบผลสาเร็จและได้รับการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือไม่ 
- มีการร่วมด าเนินงานกบัหุ้นส่วนหรือภาคีที่เกี่ยวขอ้งในการปกป้องหรือฟืน้ฟูพ้ืนที่ถ่ินทีอ่ยู่อาศัย

หรือไม ่
- มาตรฐาน วิธีการ ที่ใช้ในการฟื้นฟู 

 

5.4 ดัชนีชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN14 (GRI Disclosure 304-4) 
   

  ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ EN14 จะใช้ในบันทึก ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแดงของ 
IUCN และชนิดพันธุ์ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานชองโครงการ โดย
พิจารณาจากความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์อันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของโครงการ ข้อมูลจากดัชนีช้ีวัด

นี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินความเส่ียงของดัชนีช้ีวัด EN11 และ EN12 รวมถึงการ
จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP) ต่อไป 
โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการท าการบันทึก ได้แก่ จ านวนชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแดงของ IUCN และบัญชี

สัตว์ที่ต้องสงวนตามกฎหมายท้องถ่ินนั้นๆ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ โดยแบ่ง
ตามระดับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ ดังนี้ 
 

- ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
- ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
- ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 

- ชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูกคุกคาม 
- ชนิดพันธุ์ที่น่ากังวลน้อยที่สุดต่อการสูญพันธุ์ 

 

ค านิยามของแต่ละระดับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์สามารถดูได้ที่  
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd.pdf 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd.pdf
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5.5 ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator : KPI)  

 

ตัววัดความส าเร็จ (PI)  ค่ าเป้าหมาย (Target)  

จ านวนพ้ืนที่ปฏบิัติการตามที่ก าหนดมีการประเมินและทบทวนความ
เส่ียงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เปน็ประจ าทกุปี  

100%  

 

6. ภาคผนวก 
- 

 
 


