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การใช้สถานการณ์จ าลอง (Scenarios) และแบบจ าลอง 

(Models) ที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและ

บริการจากระบบนิเวศ “สามารถเพ่ิมทางเลือก” ในการตัดสินใจ

นอกเหนือจากการพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ไปเป็นแนวทางเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น

ในอนาคตภายใต้ปัจจัย/ข้อจ ากัดต่าง ๆ และเพ่ือลดผลกระทบ 

รวมถึ งแนวทางการแก้ ไ ขปัญหา ท่ี อาจจะ เกิ ดขึ้ นจาก

การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดคิดได้
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อาหาร น้ า พลังงาน ความเท่าเทียมและความสงบสุข 

ล้วนเป็นรากฐานที่ส าคัญของอนาคตที่ยั่งยืน การมีอยู่ ของ

สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีของโลก 

หากจะเปรียบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ชนิดพันธ์ุและ

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตว่าเป็นเหมือน ‘หลักประกัน’ ที่จะช่วย

ต่อสู้กับความอดอยากและป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลก 

ซ่ึงหากเรายังไม่ด าเนินการใด ๆ ที่จะปกป้องหลักประกันเหล่านี้ไว้

เราอาจจะสูญเสียหลักประกันที่มีอยู่นี้ไป
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ดังนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจในวันนี้จะไม่บังเอิญ

ไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ของเราและคนรุ่นต่อไป

แนวทางส าคัญคือ ต้องเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบแยกส่วน 

กล่าวคือ แทนที่จะรอให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วค่อยแก้ปัญหา

แต่ปรับเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้ น

จากการสูญเสียชนิดพันธ์ุและถิ่ นที่ อยู่ อาศั ยตามธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น 

เป็นต้น ดั งนั้ น เราจึงต้องการนโยบายเชิงรุกเพื่อหลีกเล่ียง

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด รวมถึงเพื่อลดผลกระทบ

เชิงลบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
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ในปี ค.ศ. IPBES ได้เปิดตัวรายงานการประเมินระเบียบวิธี

การศึกษาสถานการณ์จ าลอง และแบบจ าลองของความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจทุกคนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ดีขึ้น

เมื่อจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

2016

รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการท างานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา ปี

โดยได้รับการพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญ คนทั่วโลก

และแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แหล่ง

สถำนกำรณ์และแบบจ ำลองของควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพและบริกำรระบบนิเวศ

>80
2

>3,000
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ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของสถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองในการตัดสินใจ

และก าหนดนโยบาย

ภาพที่ 2 แสดงสถานการณ์จ าลองแต่ละสถานกาณ์ที่สอดคล้องกับวงจร

นโยบาย (policy cycle) ในแต่ละขั้นตอน

5ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 



สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองคอือะไร

สถานการณ์จ าลอง
(Scenario)

สถานการณ์ของอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากมีแรงขับเคลื่อนให้ เกิด

การเปลี่ยนแปลง (drivers of change) ในธรรมชาติ (เช่น การเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ 

และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน) หากต้องการจะแก้ไขสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้จ าเป็นต้องสร้างทางเลือกโดยใช้สถานการณ์จ าลอง

เข้าไปแทรกแซงด้วยการใช้นโยบายหรือการจัดการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

Climate
Change

Drivers of Change 
in Nature

Pollution Invasive 
Species

Land Use 
Change
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แบบจ าลอง (Model)

การอธิบายถึงส่วนส าคัญของระบบและความสัมพันธ์ระหว่าง

แต่ละส่วนนั้น ซ่ึงสามารถใช้แบบจ าลองในการตรวจสอบว่า

การเปล่ียนแปลงของแรงขับเคลื่อนโดยตรง

มีอิทธิพลต่อธรรมชาติอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติส่งผลต่อ

สิ่งที่ธรรมชาติให้กับมนุษย ์(Nature’s

Contribution to People: NCP) อย่างไร?

การเปล่ียนแปลงแรงขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ปัจจัย

ทางการเมืองและเทคโนโลยี) จะส่งผลกระทบต่อ

แรงขับเคลื่อนโดยตรง (direct drivers) อย่างไร?



แบบจ าลองจะน ามาใช้ร่วมกันกับสถานการณ์จ าลองเพื่อตรวจสอบ

ศักยภาพของการเปล่ียนแปลงในส่ิงที่ได้จากธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรนโยบาย (policy cycle)

Agenda 

setting

Formulation

Adoption

Evaluation

Implementation

Support/

Maintenance

วงจรนโยบำย 

(policy cycle)

ชุดความรู้การด าเนินงานของ IPBES 8



ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการใช้สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลอง

ไปสนับสนุนการวางแผนและการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเป็น

กรณีศึกษาการลดลงของน้ าประปาเพื่อการเกษตรกรรมและ

การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง

ป่าธรรมชาติเป็นสวนยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ าท่าดี จังหวัด

นครศรีธรรมราช
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

นั กวิ ทยาศาสตร์ ซ่ึ ง แสดง ให้ เ ห็ นถึ ง ความจ า เป็ นของ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลซ่ึงกันและกันตลอด

กระบวนการจัดท าและน าสถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองไปใช้
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การมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการของผู้ก าหนดนโยบาย 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น จะท าให้การใช้สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลอง

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาและประยุกต์ใช้

สถานการณ์จ าลองและแบบจ าลองจะช่วยให้สามารถวางแผน 

ลงทุนและ เสริ มสร้ า งสมรรถนะ ได้ อย่ า ง เหมาะสม

เพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ 
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การประเมินของ IPBES ได้น าไปใช้เป็นแนวทางและ

สนับสนุนความริเริ่มต่าง ๆ ที่ส าคัญทั่วโลก รวมทั้งกระตุ้นและ

สนับสนุนความพยายามที่จะลดช่องว่างและสร้างความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนนักวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต

การศึกษา (scope) และการใช้สถานการณ์จ าลองและ

แบบจ าลองจนถึงการก าหนดนโยบาย

ผู้ ก าหนดนโยบายสามารถน าสถานการณ์จ าลอง

และแบบจ าลองไปประยุกต์ ใช้ เพื่อให้การวางแผน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การประเมินของ IPBES นับว่า

มีคุณค่าอย่างยิ่ ง เพราะไม่ ได้มีประโยชน์ เฉพาะกับ

ผู้เช่ียวชาญภายใน องค์กรของ IPBES เท่านั้น แต่ยัง

มีประโยชน์กับภาครัฐ ภาคธุรกิจและชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก
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กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสญัญา

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2265 6558

E-mail: nfp.onep@onep.go.th



ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินต่าง ๆ ของ IPBES

ได้ที่  https://ipbes .net/assessing-knowledge
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