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1ความเป็นมาและแนวความคิด Eco-efficiency

3ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามแนวทาง ISO 14045

2 ความหมายและแนวทางของEco-efficiency



 ริเริ่มโดยคณะกรรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD)

 เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth 
Summit เมื่อปี 2535 (1992) ว่า “เป็นวิธีการส าหรับบริษัทที่จะปฏิบัติตาม 
Agenda 21 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 อยู่บนแนวความคิดของ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการให้มากขึ้นขณะที่ใช้
ทรัพยากรและเกิดของเสียหรือมลภาวะลดลง”

ความเป็นมาและแนวความคิด Eco-efficiency



แนวทางที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านธุรกจิประสบ
ความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรอืวัตถุดิบในการผลิตและ
การบริการ

2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบรกิาร
3) ลดการระบายสารพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อม
4) เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดกุลบัมาใช้ใหม่
5) ส่งเสริมการใช้ทรพัยากรหมุนเวียน
6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์
7) เพิ่มระดับการให้บรกิารแก่ผลิตภัณฑ์และ

เสริมสร้างธุรกจิบรกิาร

ดัชนีช้ีวัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมที่มุ่งไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบความคิดและแนวทางของ Eco-efficiency



World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Eco-efficiency is achieved by the delivery of competitively priced goods and services that satisfy human 

needs and bring quality of life, while progressively reducing ecological impacts and resource intensity 

throughout the life-cycle to a level at least in line with the Earth’s estimated carrying capacity.

The ISO 14045 

Eco-efficiency is a quantitative management tool that enables the

consideration of life cycle environmental impacts of a product system alongside its product

system value to a stakeholder

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

the efficiency with which ecological resources are used to

meet human needs and defines it as a ratio of an output (the value of products and services

produced by a firm, sector, or economy as a whole) divided by the input (the sum of

environmental pressures generated by the firm, the sector, or the economy). 

European Environment Agency (EEA)

A concept and strategy enabling sufficient delinking of the ‘use of nature’ from economic activity needed 

to meet human needs (welfare) to allow it to remain within carrying capacities; and to permit equitable 

access and use of the environment by current and future generations” – more welfare from less nature

นิยามของ Eco-efficiency



 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-
efficiency มาจากการรวมกันของค าว่า 
Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ 
Economy ที่แปลว่าเศรษฐกิจ กับค าว่า 
Efficiency ที่แปลว่า ประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ค าว่า Eco-efficiency คือ การจัดการให้
ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Economy Social



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)

=
ภาระสิ่งแวดล้อม

มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ



การน าตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้

1. การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์
3. การจัดท างบประมาณ
4. วิเคราะห์การลงทุน
5. การสร้างนโยบายสาธารณะ
6. การตลาด
7. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
8. การสร้างความตระหนัก
9. การประเมินความยั่งยืน
10. ประยุกต์ใช้ในรูปแบบอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์กร



ต.ย.ประสิทธิภาพเชิงนิเวศระดับประเทศ

Benchmark ผลิตภัณฑ์  องค์กร  รายสาขา  ประเทศ)

Eco-efficiencyi

Value Added i

External Cost i

(Baht)

(Baht)
วัดอุตสาหกรรมรายสาขา
วัดอุตสาหกรรมโดยภาพรวมทรัพยากร 1 บาท สร้างรายได้ ได้กี่บาท

ระดับประเทศ

GDP
Annual External Cost Japan

Value added
Annual External Cost Company

External Cost product

Value added

ระดับองค์กร

ระดับผลิตภัณฑ์

28.9
28.9

28.9

Source: Norihiro Itsubo (AIST, Japan)

ระดับรายสาขา ตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น
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การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ



 เข้าใจได้ดีขึ้นด้วยการวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ
และระบบนิเวศ

 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

EE = 
𝑺

𝑼

𝑺 = มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
𝑼 = การใช้ทรัพยากร

𝑺

𝑼

ปริมาณ

เวลา

Decoupling 



Factor 4 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Factor 4

• เป็นกรอบแนวความคิดพื้นฐานโดยตั้งอยู่
บนสมมุติฐานที่ว่า ต้องท าให้ ความ
สมบูรณ์ของทรัพยากร เพิ่มขึ้น 4 เท่า
นั่นคือ จะต้องผลิตลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 2 เท่าในขณะที่มีการใช้
ทรัพยากรลดลงครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• คือการพิจารณาว่า หากจะไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องท า
ให้ได้ถึง 10 เท่า เนื่องจากมีการบริโภค
ทรัพยากรมากกว่าประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศด้อยพัฒนา

Factor 10
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