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บทคัดยอ  
ในปจจุบันภาวะโลกรอนเปนปญหาสําคัญที่ธุรกิจสวนใหญหันมาใหความสนใจ  โดยในการดําเนินธุรกิจ 

มีผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) กับภาวะโลกรอนที่สําคัญซึ่งไดแก รัฐบาลและองคการพัฒนาเอกชน     
ซัพพลายเออรและลูกคา การแขงขันทางการคา ตลอดจนผลกระทบจากพิธีสารเกียวโต ผลกระทบของภาวะ    
โลกรอนตอการดําเนินธุรกิจมีความชัดเจนขึ้นโดยมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนคือ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ธุรกิจตองปฏิบัติตาม ความเสี่ยงเก่ียวกับหวงโซอุปทาน  
ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดี ความเสี่ยงดานชื่อเสียงและ
ความเสี่ยงทางกายภาพ ซึ่งธุรกิจควรทําการประเมินวากระบวนการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจไดมีการสราง
ปริมาณกาซเรือนกระจกมากเพียงใด   การประเมินผลกระทบจากปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจที่มีผลตอ  
ความเสี่ยงและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการปรับการดําเนินงานของธุรกิจใหตอบสนองตอความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกิดจากภาวะโลกรอน และ การสรางความแตกตางและความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจใหเหนือกวา
คูแขงขันในภาวะโลกรอนจะทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันในภาวะโลกรอนนี้ได         
คําสําคัญ :  ธุรกิจและภาวะโลกรอน 
 
Abstract 

It has become fashionable for businesses to concern with the global warming problem. There 
are many stakeholders with regards to the global warming: government and non-government 
organizations (NGOs), suppliers and customers, commercial competition, and the impact of the Kyoto 
treaty. The effects of climate change on business become clearer when they consider the different kinds 
of risk – regulatory risk, supply chain risk, product and technology risk, litigation risk, reputation risk, and 
physical risk. Businesses should assess their exposure to climate change and begin to develop climate 
strategies. Quantify carbon footprint, assess carbon-related risks and opportunities, adapt business in 
response to the risks and opportunities and run business better than competitor are the critical way to 
generate  a competitive advantage over rivals in the global warming. 
Keywords :  Business and Global Warming 
 
การปรับตัวของธุรกิจในภาวะโลกรอน 
 ในปจจุบันทั้งธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ ธุรกิจที่ไมไดสรางผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม ก็ลวนแลวแตไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกในภาวะโลกรอน  ผูบริโภค
ตลอดจนนักลงทุนไดเริ่มใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผูบริโภคตัดสินใจ       
ซื้อสินคาโดยพิจารณาถึงกระบวนการผลิตเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรือ เลือกบริโภคสินคาที่สงผลตอส่ิงแวดลอม
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นอยที่สุด ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็เริ่มหลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจที่ไมใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม หลายธุรกิจ
ตองเผชิญกับปญหาตนทุนวัตถุดิบและตนทุนดานพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลทั่วโลกไดให
ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง และเดนชัดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาภาวะโลกรอนที่มีการใหความสําคัญมากขึ้นทุกที  องคกรธุรกิจที่สามารถจัดการลดผลกระทบจาก
กระบวนการทางธุรกิจที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก ตลอดจนสามารถแสวงหาโอกาสใหมในการ
ดําเนินธุรกิจในกาวะโลกรอนได ก็จะเปนธุรกิจที่มีความไดเปรียบในการแขงขันในสภาพการดําเนินธุรกิจที่เต็มไป
ดวยขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอมที่เครงครัดมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงกลาวไดวาเปนเรื่องยากที่ธุรกิจจะหลีกเล่ียง
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนนี้ บทความนี้จึงนําเสนอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศโลกที่สงผลให
เกิดความเสี่ยงตอธุรกิจ ตลอดจนนําเสนอแนวทางการปรับตัวของธุรกิจใหอยูรอดและมีความไดเปรียบในการ
แขงขันในภาวะโลกรอนนี ้
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศตอโลก 
 ปจจุบันนี้ปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ทุกฝายใหความสําคัญและเล็งเห็นวาเปนปญหาวิกฤติของโลก 
การสรางภาวะเรือนกระจกในบรรยากาศทําใหชั้นบรรยากาศของโลกมีการเปล่ียนแปลงในระดับที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนในอดีต ในป 2005 โลกมีความรอนมากที่สุดเทาที่เคยบันทึกขอมูลมา ภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรอารกติกและ
แอนตารคติกกําลังละลายอีกทั้งธารน้ําแข็งทั่วโลกเริ่มลดลง  ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เปนปญหาสําคัญของโลกในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิของโลก  
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้มาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases)  ปรากฏการณเรือนกระจก 
มีความสําคัญกับโลกเพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซดหรือมีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในโลกไมให
สะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด แตการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของคารบอนไดออกไซดที่ออกมาจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต หรือ การกระทําใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ 
สารประกอบไฮโดรคารบอน สงผลใหระดับปริมาณ คารบอนไดออกไซดในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน 
ในลานสวน) เปนครั้งแรก (http://www.thaiall.com/globalwarming/index.html, 2551) ซึ่งคารบอนไดออกไซด    
ที่มากขึ้นนี้ ไดเพ่ิมการกักเก็บความรอนไวในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปน ภาวะโลกรอนดังเชนปจจุบัน 
 ปรากฏการณเรือนกระจก(Greenhouse effect) คือ ปรากฏการณที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจาก 
พลังงานแสงอาทิตย โดยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซที่สะสมพลังงานความรอนในบรรยากาศโลกไว
มากที่สุดและมีผลทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากที่สุดในบรรดากาซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ สวนมากเกิดจากการ
กระทําของมนุษย เชน  การเผาไหมเชื้อเพลิง การผลิตซีเมนต การเผาไมทําลายปา กาซที่กอใหเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจก ไดแก คารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาไหมตาง ๆ  มีเทน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุ เชน ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได   สารคลอโรฟลูโอคารบอน (Chlorofluorocarbon : CFC) เปน
สารประกอบสําหรับทําความเย็น พบในเคร่ืองทําความเย็นตางๆ เปนส่ิงที่อยูรวมกับฟรีออน และยังพบไดใน
สเปรยตาง ๆ อีกดวย  กาซเหลานี้จะทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลตและแตกตัวออกเปนโมเลกุลคลอลีนและ
โมเลกุลตางๆอีกหลายชนิด ซึ่งโมเลกุลเหลานี้จะเปนตัวทําลายโมเลกุลของออกซิเจนชนิดพิเศษบนชั้นบรรยากาศ
โอโซน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟาเรดสองผานลงมายังพ้ืนโลกมากขึ้น ในขณะเดียวกันกาซเหลานี้ก็กัน
รังสีไมใหออกไปจากบรรยากาศโลกจึงทําใหโลกรอนขึ้น 
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ตารางที่ 1 แสดงสิ่งท่ีสรางกาซเรือนกระจกและแหลงท่ีมา 
 

สิ่งท่ีสรางกาซเรือนกระจก แหลงท่ีมา ผลท่ีกอใหเกิดโลกรอน (รอยละ) 
คารบอนไดออกไซด(CO2) - จากแหลงธรรมชาติ  

- จากการเผาไหมเชื้อเพลิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   

57 

มีเทน(CH4) - จากแหลงธรรมชาติ  
- จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ประเภทถานหิน น้ํามัน และกาซ
ธรรมชาต ิ

12 

ไนตรัสออกไซด(N2O) - จากแหลงธรรมชาต ิ
- จากอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริก
ในขบวนการผลิต อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมไนลอน, 
อุตสาหกรรมเคมี การเผาไหม
เชื้อเพลิงจากซากพืชและสัตว 

 6 

แกสท่ีมีสวนประกอบคลอโร
ฟลูออโรคารบอน(CFCS)  

- จากอุตสาหกรรมตางๆ และ
อุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
เชน โฟม กระปองสเปรย  เครื่อง
ทําความเย็น   ตูเย็น แอร    
ตัวทําลาย (กาซนี้จะรวมตัวทาง
เคมีไดดีกับโอโซนทําใหโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศลดลงหรือเกิดรูรั่วใน
ชั้นโอโซน)   

25 

 
ท่ีมา: www.thaigoodview.com/library/usa_s/global_warming/sec01p01.html, 2551. 

 
ผูมีสวนไดสวนเสียของธรุกิจในภาวะโลกรอน 
 ในปจจุบันธุรกิจไดใหความสําคัญกับภาวะโลกรอนมากขึ้นโดยหลายธุรกิจพยายามแสวงหาแนวทาง    
ในการปองกันผลกระทบและหลีกเล่ียงการดําเนินงานที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ทั้งนี้ในแตละธุรกิจจะตระหนักถึง
ผลกระทบของธุรกิจที่มีตอส่ิงแวดลอมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตร แรงกดดัน
ตาง ๆ จากผูที่เกี่ยวของ รูปแบบในการดําเนินงานและโครงสรางของธุรกิจ   ในขณะเดียวกันหลายธุรกิจพยายาม
สงเสริมใหลูกคาใหความสนใจตอปญหาภาวะโลกรอน จึงนับไดวาการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจที่ดีที่มีการใหความใสใจ และ ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอม  ผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) เปน
บุคคล หรือ กลุมบุคคลซึ่งสามารถมีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายของธุรกิจซึ่งแตละธุรกิจจะมีผูมีสวนได   สวน
เสียแตกตางกันไป การพิจารณาถึงบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอธุรกิจในภาวะโลกรอนเปนส่ิงหนึ่งที่จะทํา
ใหธุรกิจสามารถรับทราบถึงแนวทางดําเนินงานใหสามารถสนองตอบสภาพแวดลอมได โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
ของธุรกิจที่สําคัญซึ่งมีความเกี่ยวของกับภาวะโลกรอน (Kolk and Pinkse, 2006:370-8)  มีดังนี้ 
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 รัฐบาล (Government) 
 กฎระเบียบของรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับความพยายามในการสนองตอบตอ
ส่ิงแวดลอมของธุรกิจ ขอบังคับและกฎหมายของรัฐบาลจึงเปรียบเสมือนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลอยางเดนชัดตอการ
ปองกันการสรางมลภาวะโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางกาซเรือนกระจกของธุรกิจ  ดังนั้นกฎระเบียบของรัฐบาล    
จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับการกําหนดกลยุทธในการตอบสนองสิ่งแวดลอมของธุรกิจ โดยปกติแลวธุรกิจมักจะให
ความสําคัญกับปญหาส่ิงแวดลอมเมื่อไดรับแรงกัดดันจากภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงกดดันจากสาธารณชน
ทั่วไป หากสาธารณชนมีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นเทาใดธุรกิจก็ย่ิงตองใหความสําคัญและมีการดําเนินการที่
เดนชัดมากยิ่งขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนธุรกิจที่มีการติดตอโดยตรงกับสาธารณชนและกระบวนการ
ผลิตของธุรกิจมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกตอส่ิงแวดลอมแลว ธุรกิจก็จะตองปฎิบัติตามขอบังคับและ
กฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลงอยาง
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

องคการพัฒนาเอกชน (NGOs)  
หากขอบังคับและกฎหมายของรัฐบาลไมไดมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการตอธุรกิจที่สงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมไวอยางชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอแลว  องคการพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ก็จะเปน
ผูสรางแรงกดดันใหธุรกิจดําเนินการอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามหากกฎหมายและขอบังคับทางดานสิ่งแวดลอม
ไมสามารถนํามาบังคับใชไดอยางเปนผล อํานาจขององคการพัฒนาเอกชนก็ยอมมีนอยลงในการผลักดันใหธุรกิจ
ใหความสําคัญกับปญหาส่ิงแวดลอม 

 
ซัพพลายเออร   

 โครงสรางการดําเนินธุรกิจก็มีผลตอบทบาทของธุรกิจในการตอบสนองตอภาวะโลกรอนเชนกัน โดยหาก
เปนธุรกิจที่มีกลยุทธการจางงานภายนอก(Outsourcing) ก็มักจะใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่มีความเสี่ยง
ตอการสรางมลภาวะที่มีผลตอภาวะโลกรอนมากกวาธุรกิจที่ควบคุมกระบวนการผลิตภายในธุรกิจเองทั้งหมด 
ธุรกิจจะติดตามการสรางมลภาวะของซัพพลายเออรที่รับจางงานภายนอกใหกับธุรกิจเพราะเปนสวนหนึ่งของ   
หวงโซอุปทานของธุรกิจซึ่งมีผลตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวม ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออรของธุรกิจ  
ที่ใหความสําคัญตอภาวะโลกรอนจึงเปนส่ิงหนึ่งที่ธุรกิจควรพิจารณา 
   

ลูกคา 
 ธุรกิจภาคการผลิตก็ไดรับอิทธิพลจากลูกคาในเรื่องแนวโนมความตองการสินคาที่ไมสรางผลกระทบตอ
ภาวะโลกรอนเชนกัน ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตซึ่งเปนธุรกิจที่ใหความสําคัญตอผูบริโภคตลอดเวลา
ในการผลิตรถยนตเพ่ือสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด ซึ่งทําใหสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาด
และสรางคุณคาสินคาใหมีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีการสรางรถยนตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและธุรกิจสามารถสรางการ
ตระหนักถึงความสําคัญของสินคาตอผูซื้อแลว ก็ยอมทําใหธุรกิจสามารถเปนผูนําในดานเทคโนโลยีการผลิตที่ไม
สรางปญหาภาวะโลกรอนได จึงอาจกลาวไดวา ในตลาดผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมหากเปนธุรกิจที่ใหความสําคัญ
กับลูกคาเพียงใดก็ยอมตองมีการลงทุนมากขึ้นเพ่ือลดมลภาวะจากการปลอยกาซเรือนกระจกที่สงผลกระทบ     
ตอภาวะโลกรอน  
 
 คูแขงขันทางการคา 
 ในยุคของการแขงขันที่มีการชวงชิงความเปนผูนําตลาดที่เต็มไปดวยการแขงขันที่รุนแรง เมื่อความ
ตองการเทคโนโลยีและสินคาเพ่ือส่ิงแวดลอมมีเพ่ิมมากขึ้น ธุรกิจตองพยายามแสวงหาวิธีการผลิต หรือ วิธีการ
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ใหบริการดวยแนวทางที่ปราศจากการสรางมลภาวะโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางกาซเรือนกระจกใหไดมากทึ่สุด 
ดังนั้นการใหความสําคัญกับคูแขงขันที่อยูในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันก็จะทําใหธุรกิจชั้นนําสามารถกระตุนการ
แขงขันและนําไปสูการสรางความใสใจตอภาวะโลกรอนใหมากขึ้น ตัวอยางเชน ความสําเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตเครื่องยนตไฮบริดจของโตโยตา ทําใหคูแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตตองดําเนินการตาม  
เปนตน 
 
 พิธีสารเกียวโตตามอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เปนขอผูกพันทางกฎหมายที่ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายใน
การรับมือกับสภาวะโลกรอน (Global Warming) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) โดยกลไกในอนุสัญญา
ดังกลาวมีกลไกที่มุงจะชวยใหประเทศพัฒนาแลวบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งประกอบไป
ดวย การดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) การคาสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (Emissions 
Trading หรือ ET) และ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  จึงอาจกลาวไดวา 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของธุรกิจสงผลตอการใหความสําคัญและการกําหนดเปาหมายในการลดการสรางกาซเรือน
กระจกที่สงผลตอภาวะโลกรอนกลาวคือ หากธุรกิจตั้งอยูในประเทศที่มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรอยูในขอตกลงตามพิธี
สารเกียวโตแลวก็ตองมีแนวทางในการลดผลกระทบที่มีตอภาวะโลกรอนที่มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นกฎเกณฑ
และขอบังคับในการดําเนินธุรกิจในเรื่องการสรางกาซเรือนกระจกจึงแตกตางไปในแตละประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทย
จัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาการใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลวเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ขอผูกพัน
ดังกลาวจึงไมมีผลบังคับประเทศไทย (http://www.onep.go.th/CDM/unf_kyoto_his.html,2551) ทั้งนี้ในเรื่องกลไก
การพัฒนาที่สะอาดประเทศไทยสามารถเลือกรวมโครงการไดตามความสมัครใจโดยมีสํานักนโยบายและแผน
ธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหนวยประสานงานกลางของอนุสัญญาและพิธีสาร 
  
ความเสี่ยงของภาวะโลกรอนที่มีตอธุรกิจ 
 ในการดําเนินธุรกิจธุรกิจความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอ
ส่ิงแวดลอมเปนความเสี่ยงที่ธุรกิจตองแผชิญอยางหลีกเล่ียงไมไดนอกเหนือจากความเสี่ยงในดานอื่น โดยปกติ
ผูบริหารองคกรธุรกิจมักจะจัดการปญหาความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมในประเด็นในดาน
ปญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม  ปญหาความเสียหายตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจและปญหาการลดการสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  แตปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน   
มีความแตกตางจากปญหาการจัดการผลกระทบธุรกิจที่มีตอส่ิงแวดลอมแบบเดิมเนื่องจากเปนปญหาที่สงผล
กระทบทั่วทั้งโลก อีกทั้งเปนปญหาระยะยาวที่สรางความเสียหายตอโลกและธุรกิจอยางไมสามารถพลิกฟนกลับมา
ได นอกจากนี้แลวกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาภาวะโลกรอน     
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมยังมีนอย ดังนั้นการดําเนินธุรกิจในปจจุบันหากธุรกิจไมใหความสนใจกับผลกระทบดาน
การเงินและการแขงขันทางธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนแลวก็อาจทําใหธุรกิจไมสามารถประเมิน
ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของไดอยางแมนยําและสอดคลองกับภาวะการณปจจุบันและอนาคตได  ใน
การพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมนั้นธุรกิจจะตองพิจารณาเปรียบเทียบ
กับธุรกิจอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันวา ธุรกิจอ่ืนมีการปรับตัวและมีกลยุทธดานผลิตภัณฑอยางไรเพื่อลด
ผลกระทบและตอบรับกับภาวะโลกรอนเพ่ือที่ธุรกิจจะไดสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจได 
หากธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่จะกลาวตอไปนี้แลว ธุรกิจก็อาจจะ
สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากภาวะโลกรอนได (Lash and 
Wellington, 2008:96–98)    
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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ธุรกิจตองปฏิบัติตาม (Regulatory Risk)   
เปนความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน ไมวาจะเปนขอจํากัดตอกระบวนการดําเนินธุรกิจใน
การสรางภาวะเรือนกระจกตลอดจนขอจํากัดที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑของธุรกิจที่สงผลตอส่ิงแวดลอม เชน 
มาตรฐานการผลิตรถยนตที่มีขอจํากัดในการผลิตรถยนตที่ตองสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอมใหอยูในเกณฑ         
ที่กําหนดไวสําหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต เปนตน โดยสวนใหญแลวธุรกิจทั่วโลกตางปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ซึ่งมีเปาหมายเพื่อลดกาซคารบอนไดออกไซดและกาซที่สงผลตอภาวะเรือนกระจก 
(Greenhouse gases) โดยกําหนดเปนขอตกลงใหประเทศและธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแลวจํากัดปริมาณการสราง 
หรือ ปลอยกาซที่สงผลตอภาวะเรือนกระจก ดังนั้นการเริ่มตนประเมินผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจในดานที่
เกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอมวาสงผลกระทบตอธุรกิจอยางไรบาง จะทําใหธุรกิจสามารถจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขอจํากัดดังกลาวได ซึ่งอาจทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ธุรกิจ
อ่ืนไมสามารถดําเนินการได 
 
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหวงโซอุปทาน (Supply chain Risk)  ธุรกิจควรจะประเมินผลกระทบดาน
ศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบหรือสินคาจากซัพพลายเออรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากภาวะโลกรอน ซึ่ง
ปญหาอาจจะเกิดจากตนทุนในการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรและตนทุนดานพลังงานที่สูงมากขึ้นอันจะสงผล
กระทบตอลูกคาที่จัดซื้อปจจัยการผลิตซึ่งไดแกธุรกิจนั่นเอง อาทิเชน ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตจะตองใชปจจัย
การผลิตที่สําคัญอันไดแก เหล็ก อลูมิเนียม กระจก ยาง และ พลาสติก ซึ่งลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมการผลิต   
ที่ไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจํากัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดย
อาจสงผลใหปริมาณวัตถุดิบขาดแคลนและตนทุนวัตถุดิบสูงเพ่ิมมากขึ้น เปนตน นอกจากนี้แลวธุรกิจควรให
ความสําคัญกับการกระจายตัวของเครือขายซัพพลายเออรไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรตาง ๆเพ่ือปองกันปญหาดาน
หวงโซอุปทานที่อาจจะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน  ดังนั้นผูบริหารจะตองพิจารณาใหเขาใจอยางชัดเจนวา 
ซัพพลายเออรของธุรกิจไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานอยางไรจากภาวะโลกรอนและผลกระทบดังกลาวจะ
สงผลตอธุรกิจอยางไรบางซึ่งอาจทําใหธุรกิจมีตนทุนในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น หรือเกิดปญหาดาน
ปริมาณปจจัยการผลิตที่ไมเพียงพอได 
 
 ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี (Product and Technology Risk)  บางธุรกิจอาจมีความ
ไดเปรียบธุรกิจอ่ืนเมื่อมีการจํากัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต กลาวคือ ตามขอจํากัดดานการ
ปลอยกาซคารบอนซึ่งสงผลตอภาวะโลกรอนของธุรกิจนั้นหากธุรกิจใดสามารถเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานโดย
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑที่ใหความสําคัญกับภาวะโลกรอน หรือ ผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแลวก็จะมีความไดเปรียบธุรกิจอ่ืน   ในหลายธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในการ
แปลงของเสียหรือมลภาวะในการผลิตใหเปนพลังงานได   เชน บริษัทไทยคารบอนแบล็คผูผลิตยางอัดแทงสามารถ
ใชพลังงานความรอนสวนเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาผลิตกระแสไฟฟาไวใชเองไดก็จะสามารถลดตนทุนการ
ผลิตลงจากการดําเนินการดังกลาว  ซึ่งอาจจะมีมุมมองในตรงกันขามวา เทคโนโลยีการผลิตดังกลาวอาจทําใหเกิด
ตนทุนในการดําเนินงานสูงกวาเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิม แตหากพิจารณาถึงผลในระยะยาวตอธุรกิจแลว
เทคโนโลยีดังกลาวอาจะทําใหสามารถควบคุมการปลอยกาซคารบอนสูบรรยากาศของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม  โดยในอนาคตเมื่อธุรกิจอ่ืนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑดานส่ิงแวดลอมที่เครงครัดมากขึ้น ธุรกิจตาง ๆ 
ก็จะตองพยายามแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถควบคุมปริมาณมลภาะวะที่เกิดจากกระบวนผลิตใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ซึ่งหากธุรกิจใดสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดกอนธุรกิจอ่ืนแลวยอมเปนโอกาสหนึ่งที่จะสราง
รายไดใหกับธุรกิจเมื่อมีธุรกิจอ่ืนขอซื้อโนวฮาวการผลิตดังกลาว   นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาไดวาโอกาสทางธุรกิจ
ไมไดเกิดเฉพาะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตเทานั้นธุรกิจดานการจัดการลงทุนในอนาคตอาจเริ่มใหความสําคัญ
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กับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงในภาวะโลกรอนซึ่งเปนธุรกิจที่มีแนวโนมจะมีผล
ประกอบการที่ดีกวาธุรกิจอ่ืน หรือ ธุรกิจดานการจัดการลงทุนอาจแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจโดยการเปน
ตัวแทน หรือ นายหนาในการจัดการซื้อขายแลกเปล่ียนคารบอนเครดิตซึ่งเปนสิทธิในการผลิตกาซเรือนกระจก    
ที่ถูกจํากัดปริมาณในแตละธุรกิจซึ่งเปนไปตามกลไกที่ยืดหยุนไดภายใตพิธีสารเกียวโต  ตลาดในการซื้อขายสิทธิ
ในการปลอยกาซเรือนกระจกนี้ถือเปนโอกาสใหมสําหรับธุรกิจบริการทีเกี่ยวของตางๆ เชน สถาบันการเงินอาจ
ดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ปรึกษาในการชวยธุรกิจวางแผนกลยุทธในการคาคารบอนเครดิตเพ่ือใหไดกําไร หรือเกิด
ตนทุนต่ําสุดในการดําเนินธุรกิจ เปนตน 
 
 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดี (Litigation Risk) ธุรกิจที่ตองมีกระบวนการผลิต หรือ 
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงทางดานกฎหมายและ
ขอบังคับตาง ๆ ซึ่งเปนขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจที่อาจจะไมสามารถปฏิบัติไดอยางครบถวน โดยหากธุรกิจ
ไมใหความระมัดระวังอยางเพียงพอตอการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ แลวก็อาจจะถูกดําเนินการ
ฟองรองดําเนินคดีจากผูที่เกี่ยวของได 
 
 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) หากธุรกิจตองถูกฟองรองในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิตที่สรางมลภาวะ หรือ การ
ดําเนินการใด ๆ ก็ตามที่สงผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมแลว ก็อาจมีโอกาสที่จะทําใหผูถือหุน หรือ ผูบริโภค
ของธุรกิจจะมองธุรกิจในทางลบและอาจจะไมใหการสนับสนุนธุรกิจอีกตอไป ความเสี่ยงลักษณะนี้จะมีความสําคัญ
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจที่ตองพ่ึงพาตลาด หรือ กลุมลูกคาที่มีความภักดีในตราสินคา ดังนั้นธุรกิจจึง
ควรสรางภาพพจนที่ดีโดยการมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่สงผลในทางบวกตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะอยาง
ปญหาภาวะโลกรอนที่ทุกฝายใหความสนใจในปจจุบัน 
 
 ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศในภาวะโลกรอนซึ่งอาจสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกไดในหลายรูปแบบ 
เชน ภาวะแหงแลง อุทกภัย วาตภัย ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลอันเนื่องมาจากการละลายของภูเขา
น้ําแข็งขั้วโลก เปนตน การเปล่ียนแปลงทางกายภาพนี้สงผลใหธุรกิจอุตสาหกรรมการประกันภัย การเกษตร การ
ประมง ปาไม อสังหาริมทรัพย และ การทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยตรง
เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองมีการพึ่งพาส่ิงแวดลอมและองคประกอบทางกายภาพของโลกในการดําเนินธุรกิจ 
 
 จากความเสี่ยงจากภาวะโลกรอนที่มีตอธุรกิจดังไดกลาวไปแลวขางตนนั้น ธุรกิจแตละแหงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวแตกตางกันไป จึงเปนส่ิงจําเปนที่ธุรกิจจะตองประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของและ
วางกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะไดรับ อาจกลาวไดวาธุรกิจที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจะมีความเสี่ยงทีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะโลกรอนคลายคลึงกัน เชน ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ธุรกิจตองปฏิบัติตามจะมีความสําคัญมากในธุรกิจอุตสาหกรรมดาน
พลังงาน ในขณะที่ความเสี่ยงดานหวงโซอุปทานจะมีความสําคัญมากตอธุรกิจอุตสาหกรรมคาปลีก เปนตน       
แตอยางไรก็ตามความเสี่ยงบางลักษณะก็อาจสงผลกระทบตอธุรกิจแตละแหงในอุตสาหกรรมเดียวกันแตกตาง   
กันไป เชน ความเสี่ยงทางดานชื่อเสียงของแตละธุรกิจจะขึ้นอยูกับนโยบายการดําเนินงานของแตละบริษัท เปนตน 
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะตองพิจารณาถึงก็คือ ในบางธุรกิจอุตสาหกรรมที่ลักษณะการดําเนินธุรกิจมีความ
เกี่ยวของโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในภาวะโลกรอน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและความสนใจของ
สาธารณชนที่ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวซึ่งอาจสงผลใหเกิดความตองการสินคา หรือ บริการใหม ๆ ทําใหเกิด
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ตลาดใหมสําหรับธุรกิจได ตัวอยางเชน ในอดีตที่ผานมาตลาดธุรกิจกอสรางเพ่ือส่ิงแวดลอม อาทิ ส่ิงกอสราง
ประหยัดพลังงาน หรือ ส่ิงกอสรางที่สรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด อาจถูกมองวาเปนการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองความตองลูกคาเฉพาะกลุมซึ่งเปนตลาดขนาดเล็กเทานั้น แตในปจจุบันปญหาวิกฤติดาน
การพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นและสาธารณชนทั่วไปเริ่มใหความสนใจกับความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตมากขึ้นกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอธุรกิจที่ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบ หรือ เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทําให
เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้มากขึ้นในปจจุบัน  จึงอาจกลาวไดวา ภาวะโลกรอนกอเกิดความทาทายครั้งใหญระดับ
โลกในการดําเนินธุรกิจ หากธุรกิจใดสามารถสรางนวัตกรรมที่ตอบรับการภาวะโลกรอนได ก็จะสรางโอกาสทาง
ธุรกิจและความไดเปรียบในการแขงขันในขณะที่ธุรกิจอ่ืนที่ยังไมสามารถปรับตัวไดทันตองมาพ่ึงพาธุรกิจอ่ืน       
ที่ปรับตัวไดแลว 

 
การปรับตัวของธุรกิจในภาวะโลกรอน 
 การพิจารณาวาธุรกิจไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในภาวะโลกรอนอยางไรบางและ
เริ่มตนพัฒนากลยุทธเพ่ือสนองตอบตอผลกระทบดังกลาว ผูบริหารระดับสูงในธุรกิจจะตองใชความเปนผูนําอยาง
จริงจังในการดําเนินงานดังกลาว อีกทั้งผูบริหารยังตองใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูในองคการเพื่อ
ดําเนินการกําหนดกลยุทธในการปรับตัวธุรกิจไดอยางเหมาะสมและสรางความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจใน
ภาวะโลกรอน โดยมีแนวทางในการดําเนินการปรับตัวดังนี้ (Lash and Wellington, 2008 : 99 – 101) 
 
 1. การกําหนด ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจ หรือ รอยเทาคารบอน (Carbon 
footprint) นอกจากการประเมินและกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจเพ่ือวัตถุประสงคในการ
บริหารจัดการที่ดีแลว ธุรกิจจะตองพยายามทําความเขาใจถึงแหลงที่มาและระดับการสรางกาซเรือนกระจกของ
ธุรกิจซึ่งจะทําใหมีการติดตามการสรางกาซเรือนกระจกของธุรกิจตลอดเวลา โดยหากสามารถวัดออกมาไดในเชิง
ปริมาณและกําหนดเปนพันธกิจสําคัญของธุรกิจแลว ก็จะทําใหองคการธุรกิจตระหนักและเกิดการสรางจิตสํานึกใน
การใหความสําคัญกับภาวะโลกรอนตลอดจนทําใหสามารถกําหนดกรอบกลยุทธที่มีขอบเขตที่กวางขึ้นเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากภาวะโลกรอนนี้ได  ในการประเมินและกําหนดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ เกี่ยวกับการสรางภาวะเรือนกระจกของ
ธุรกิจใหครบถวนวา มีปริมาณและเกิดจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอะไรบาง โดยอาจแบงแหลงการสรางกาซ
เรือนกระจกของธุรกิจออกเปนสองลักษณะคือ แหลงการสรางกาซเรือนกระจกโดยตรงในธุรกิจ เชน การสราง
มลภาวะจากกระบวนการผลิตในโรงงานของธุรกิจ และแหลงการสรางกาซเรือนกระจกทางออมในธุรกิจ เชน การ
ใชพลังงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆของธุรกิจ การขนสง นอกจากนี้แลวธุรกิจควรกําหนดและปรับแนวทางหลัก 
(Baseline) ในการสรางภาวะเรือนกระจกของธุรกิจตลอดจนมีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การตอบสนองตอส่ิงดังกลาว เปาหมายของการดําเนินการสิ่งเหลานี้คือ เพ่ือกําหนดและจัดลําดับความสําคัญใน
การดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางภาวะเรือนกระจกของธุรกิจอันจะสงผลใหเกิดการลดปริมาณการ
สรางกาซเรือนกระจกและกําหนดกลยุทธสําหรับการเขารวมในตลาดซื้อขายคารบอนเครดิตในอนาคต  โดย
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับการประเมินและกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจไดมีการกําหนด
โปรโตคอลเกี่ยวกับกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Protocol) ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (The World Business Council for Sustainable Development) โดยมีองคการมาตรฐานสากล
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ แลวนําขอมูลตาง ๆ 
มาคํานวณเปนมาตรฐานชี้วัดการปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจ   
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 ธุรกิจที่สามารถกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดชัดเจนแลวก็จะทําใหธุรกิจไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปล่ียนแปลงบรรยากาศในภาวะโลกรอนวาเปนทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ        
ดังนั้นธุรกิจจึงควรเริ่มตรวจสอบแหลงที่มาและกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจตลอดจนตนทุนการใชพลังงานที่ไมเกิด
ประสิทธิผลซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนแลวสงผลตอภาวะเรือนกระจกของโลก ธุรกิจก็อาจจะสามารถแสวงหาโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจโดยการสรางแบรนด หรือ ดําเนินธุรกิจโดยมีความแตกตางกวาธุรกิจอ่ืนที่ใหความสําคัญกับการ
เปล่ียนแปลงบรรยากาศในภาวะโลกรอนอันจะทําใหสามารถเพิ่มความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของธุรกิจ
ไดมั่นคงมากขึ้น 
 
 2. การประเมินผลกระทบจากปลอยกาซเรือนกระจกของธุรกิจท่ีมีผลตอความเสี่ยงและโอกาสใน
การดําเนินธุรกิจ หลังจากทราบถึงแหลงการสรางกาซเรือนกระจกของธุรกิจทั้งทางตรงและทางออมแลวนั้น 
ธุรกิจจําเปนตองวิเคราะหและพิจารณาในเชิงกลยุทธวา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในภาวะ   
โลกรอนซึ่งไดแก ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ธุรกิจตองปฏิบัติตาม  ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
หวงโซอุปทาน ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดี ความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียงและความเสี่ยงทางกายภาพ  วาสงผลเสียหาย หรือ สรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจไดอยางไรบาง        
อีกแนวทางหนึ่งในการประเมินผลกระทบจากปลอยกาซเรือนกระจกตอการดําเนินธุรกิจคือ การพิจารณา
ผลกระทบทางการเงินทั้งทางตรงและทางออม เชน การพิจารณาถึงอัตราผลกําไรของธุรกิจที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมที่สรางภาวะเรือนกระจก การพิจารณาผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่มีตอรายไดและตนทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยหากพิจารณารายละเอียดดานตนทุนในการดําเนินธุรกิจแลวการเปลี่ยนแปลงดานบรรยากาศอาจจะเพิ่ม
ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนในการปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมาย ตนทุนที่เกิดจากโครงการลงทุนในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของธุรกิจ ภาระทางภาษีในอัตราใหมที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอน คาเบ้ียประกันภัยที่สูงมากขึ้น
สําหรับทรัพยสินของธุรกิจที่อยูในพ้ืนที่เส่ียงภัยจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกในภาวะโลกรอน เชน 
โรงงาน หรือ ที่ ต้ังของธุรกิจที่ ต้ังอยูใกลชายฝงทะเลซึ่งมีความเสี่ยงจากภาวะน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น เปนตน          
สวนผลกระทบดานรายรับของธุรกิจก็อาจพิจารณาไดจากศักยภาพของธุรกิจกิจในการผลักภาระดานตนทุนที่เพ่ิม
สูงขึ้นจากภาวะโลกรอนไปยังลูกคาโดยการกําหนดโครงสรางราคาสินคาใหมวาธุรกิจสามารถดําเนินการได     
มากนอยเพียงใด  ตลอดจนศักยภาพในการสรางตลาดใหมและรักษาสวนแบงทางตลาดในภาวะโลกรอน  
 นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่เกิดจากภาวะโลกรอนอาจสงผล
โดยตรงตอโครงสรางเงินทุนและมูลคากิจการของธุรกิจ นักลงทุนจะพิจารณาถึงระดับการสรางภาวะเรือนกระจก
ของธุรกิจในการประมาณการความสามารถในการสรางรายไดของธุรกิจในอนาคตเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในธุรกิจ โดยหากรายรับของธุรกิจในอนาคตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงในภาวะโลกรอนมากเทาใด
ก็จะสงผลตอรายรับและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไดแก  ปริมาณเงินทุนที่ตองใชใน
การชําระดอกเบี้ยและภาระะหนี้สินจากปรับปรุงธุรกิจใหสอดคลองกับภาวะโลกรอน ผลการจัดอันดับเครดิตของ
ธุรกิจและความนาเชื่อในการออกหุนกูของธุรกิจ เปนตน ดังนั้นการประมาณการผลกระทบของความเสี่ยงจาก
ภาวะโลกรอนที่มีตอกระแสรายไดและโครงสรางเงินทุนของธุรกิจจึงมีความ สําคัญตอการทําความเขาใจกับ
ศักยภาพการดําเนินธุรกิจในภาวะโลกรอนในอนาคต 
  
 การเปลี่ยนแปลงภาวะโลกรอนและผลกําไรของธุรกิจ 
 ส่ิงที่จะชวยประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในภาวะโลกรอนที่มีตอธุรกิจก็คือการ
พิจารณาผลกระทบที่มีตอตนทุนและการดําเนินธุรกิจดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ศักยภาพของธุรกิจในการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภาวะโลกรอนขึ้นอยูกับศักยภาพในการจัดการลอมกรอบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ ตนทุนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ  การละเมิดกฎขอบังคับ     
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บางดาน  อุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลตอชื่อเสียงของธุรกิจ ความเสี่ยงของภาวะโลกรอนที่มีตอหวงโซอุปทาน       
การลงทุนในทรัพยสินเพ่ือลดการสรางภาวะเรือนกระจก ตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีและ
โอกาสในการสรางผลิตภัณฑใหม โดยอาจพิจารณาแนวทางการประเมินผลกระทบดานตนทุนและผลกําไรของ
ธุรกิจในภาวะโลกรอนในดังตารางตอไปนี ้
 
 
ตารางที่ 2 แนวทางการพิจารณาประเมินผลกระทบดานตนทุนและรายไดของธุรกิจในภาวะโลกรอน 
 

สิ่งผลักดันในการสรางรายไดของธุรกิจ สิ่งผลักดันในการสรางตนทุนของธุรกิจ 
-การเปลี่ยนแปลงดานราคาสินคาของธุรกิจสง
ผลกระทบตอความตองการสินคา หรือ บริการ
ของลูกคามากเพียงใด 
 

- นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล สงผลให
เกิดตนทุนในการดําเนินธุรกิจอยางไร อาทิ 
คาใชจายในการซื้อคารบอนเครดิตท่ีเพิ่มข้ึน 
เปนตน 

-สัดสวนตนทุนท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนท่ีสามารถ
ผลักใหเปนภาระของลูกคาได 

-ปริมาณ หรือ โอกาสในการสรางภาวะเรือน
กระจกของธุรกิจ  

-ความสามารถในการสรางรายไดจากสินคาท่ีลด
ผลกระทบตอภาวะโลกรอน 

-ปริมาณเงินลงทุนท่ีจะตองเกิดข้ึนเมื่อธุรกิจวาง
แผนการลดภาวะเรือนกระจกของธุรกิจ 

-การสรางรายรับใหกับธุรกิจในรูปแบบใหม เชน 
การขายคารบอนเครดิต 

-ตนทุนวัตถุดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน และ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับซัพพลายเออร 

-อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจท่ีเกิดจากสินคา
ใหมท่ีสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนนอยลงซึ่งมา
แทนท่ีสินคาเดิมของธุรกิจ 

-ตนทุนดานพลังงานที่เพิ่มสูงข้ึน 

-ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
บรรยากาศที่สงผลตอรายรับของธุรกิจ 

-ความเสี่ยงของธุรกิจท่ีมีผลตออัตราเบี้ย
ประกันภัยท่ีสูงมากขึ้นในการปองกันความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน 

 
 3. การปรับธุรกิจใหตอบสนองตอความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากภาวะโลกรอน หลังจากประเมิน
วา  ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอธุรกิจอยางไรบางแลวธุรกิจจะตองเตรียมพัฒนากลยุทธและปรับตัวใหสอดคลอง
กับความเสี่ยงที่ประเมินไว โดยอาจเปนเพียงแคการลดปริมาณการใชพลังงานในธุรกิจอยางเปนรูปธรรมไป
จนกระทั่งการลดการสรางภาวะเรือนกระจากโดยการปรับเปล่ียนกระบวนการดําเนินธุรกิจ ตัวอยางเชน บริษัท 
เทสโก โลตัส ในประเทศไทยไดใชเงินลงทุนกวา 80 ลานบาท เพ่ือสรางอาคารจากแนวคิดกรีนสโตร ซึ่งเปนการ
ออกแบบอาคารตั้งแตพ้ืนถึงหลังคาใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมโดยเริ่มตั้งแตการควบคุมความเร็วการหมุนของ    
พัดลมจนถึงการบําบัดน้ําเสียเพ่ือนําไปใชในหองน้ํา หรือ การใชหนาตางกระจกเคลือบพิเศษเพ่ือกันไอรอนจาก
ภายนอกแตใหแสงสวางลอดเขามาได ซึ่งทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาที่จะใชกับเครื่องปรับอากาศและ
ระบบไฟฟาภายในอาคาร โดยเฉพาะการติดตั้งแผงเซลลพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนที่หลังคาทําใหสามารถชวย
ประหยัดพลังงานไดประมาณปละ 12.5% และ ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดลงไดถึง 380 ตันตอป   
นอกจากนี้เทสโก โลตัสยังไดประกาศยกเลิกการใชน้ํามันดีเซลกับรถบรรทุกขนสงสินคา เพ่ือเปล่ียนมาใชน้ํามันไบ
โอดีเซลทําใหบริษัทประหยัดคาใชน้ํามันเชื้อเพลิงได 5%  ขณะเดียวกันยังชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด สูชั้นบรรยากาศโลกได อีกเ พ่ือใช เปนประโยชน สําหรับโครงการลดการปลอย



 404

คารบอนไดออกไซดของสินคาในอนาคต  อีกตัวอยางหนึ่งคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ
ซีพีเอฟ ผูผลิตและสงออกไกและกุงรายใหญของไทยก็ใหความสนใจในการนําน้ํามันไบโอดีเซลมาใชงานเชนกัน 
โดยลงทุนกอสรางโรงผลิตน้ํามันไบโอดีเซลตนแบบในโรงงานอาหารสัตวน้ํามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสอง
บริษัทตอบรับกระแสภาวะโลกรอนลวงหนาและสิ่งที่กําลังไดรับคือผลตอบแทนทั้งทางดานอนุรักษและธุรกิจ    
(บิสสิเนสวีค ไทยแลนด , 2007) 
 
 4. การสรางความแตกตางและความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันในภาวะ
โลกรอน ธุรกิจตองเอาชนะคูแขงขันไมวาจะเปนการลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในสวนที่มีความ สัมพันธกับ
ภาวะโลกรอนตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะการณดังกลาว ตัวอยาง เชน            
ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตผูบริโภคในปจจุบันใหความสนใจกับประเด็นปญหาดานเสถียรภาพดานพลังงานของ
ประเทศ ภาวะโลกรอน มลภาวะทางอากาศ และ คาใชดานพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการใชรถยนต ซึ่งส่ิงแลวนี้
กอใหเกิดกลไกการปรับตัวดานการแขงขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาวไมวาจะเปนการพยายามผลิตรถยนต
ที่ใชพลังงานทางเลือกหรือรถยนตประหยัดพลังงาน  จะเห็นไดวาธุรกิจผลิตรถยนตชั้นนําซึ่งไดแก โตโยตา
และฮอนดาไดใหความสําคัญตอความเสี่ยงในภาวะโลกรอนตลอดจนการสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจโดยไมใช
แคการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน แตยังเปนผูนําเชิงพาณิชยในการผลิตรถยนตที่สามารถใชพลังงาน
หลากหลายรูปแบบ หรือ รถยนตไฮบริดจ เปนตน 
 
 กลาวโดยสรุปแลวปญหาโลกรอนเปนปญหาที่ทวีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน ความเสียหายและ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอนเกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ หรือ ปญหาดานมลภาวะจาก
กระบวนการผลิตธุรกิจจึงไมอาจหลีกผลปญหาภาวะโลกรอนไปได   ปฎิเสธไมไดวาการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
ก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ตองใช
ปจจัยการผลิตที่มีผลตอการสรางกาซเรือนกระจก ซึ่งผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศดานวิกฤติ
ดังกลาว ทําใหมีการกําหนดพิธีสารเกียวโตซึ่งกําหนดใหประเทศในกลุมตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกจึงสงผล
ใหธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญและควบคุมปริมาณการสรางกาซเรือนกระจกของธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังเกิดธุรกิจคาคารบอนเครดิตซึ่งเปนการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้น แมวาประเทศ
ไทยจะไมไดอยูในกลุมประเทศที่ตองปฏิบัติตามพันธะในพิธีสารดังกลาวแตภายใตพิธีสารเกียวโตประเทศไทย
สามารถรวมดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดผานกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ซึ่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินโครงการและจะไดจัดตั้งองคกรพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการและสงเสริมการดําเนินงานดานนี้ ธุรกิจในประเทศไทยจึงตองมีการ
เตรียมพรอมและปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจในภาวะโลกรอนนี้อยางไมสามารถหลีกเล่ียงได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจตองมีการปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสามารถลอมกรอบความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนในดานความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ธุรกิจตองปฏิบัติ
ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับหวงโซอุปทานความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
ดําเนินคดี  ความเสี่ยงดานชื่อเสียง ความเสี่ยงทางกายภาพ โดยธุรกิจควรประเมินวา กระบวนการผลิตและ
กิจกรรมทางธุรกิจไดมีการสรางปริมาณกาซเรือนกระจกมากเพียงใด   มีการประเมินผลกระทบจากปลอยกาซ
เรือนกระจกของธุรกิจที่มีผลตอความเสี่ยงและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ มีการปรับการดําเนินงานของธุรกิจให
ตอบสนองตอความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากภาวะโลกรอน และส่ิงสําคัญอีกประการคือ การสรางความแตกตาง
และความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันในภาวะโลกรอน หากธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธและ
ปรับตัวตามแนวทางดังกลาวไดแลวก็จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันและสรางโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจในภาวะโลกรอน 
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