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1กรอบความคิดและแนวทางของ Eco-efficiency

3แบบฝึกปฏิบัติประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

2 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามแนวทาง ISO 14045
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เพ่ิมระดับการให้บริการ
แก่ผลิตภัณฑ์และ
เสริมสร้างธุรกิจบริการ

เพ่ิมอายุของ
ผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน

เสริมสร้างศักยภาพ
การน าวัสดุกลับมา
ใช้ใหม่ลดการระบายสารพิษ

ออกสู่สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานในการ
ผลิตและการบริการ

ลดการใช้ทรัพยากร
หรือวัตถุดิบในการ

ผลิตและการบริการ

กรอบความคิดและแนวทางของ Eco-efficiency



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)

=
ภาระสิ่งแวดล้อม

มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)

มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการภาระสิ่งแวดล้อม



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)



1เป้าหมายและขอบเขต

ก าหนดเป้าหมาย

• วัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

• กลุ่มผู้ต้องการสื่อสาร

• การน าไปใช้งาน



1เป้าหมายและขอบเขต

ก าหนดขอบเขต
• ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการประเมิน
• หน้าที่และ Functional unit
• ขอบเขตการประเมิน
• ประเมินสิ่งแวดล้อม (Life cycle impact assessment: LCIA)
• ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• ตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• รายงานและการแปลผล
• ข้อจ ากัด



2ประเมินสิ่งแวดล้อม

1. ผลบัญชีรายงานสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory: LCI)

2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Life Cycle Impact Assessment: LCIA)



2ประเมินสิ่งแวดล้อม

• ทรัพยากรที่ใช้

• การใช้น้ า

• การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

• การใช้พลังงาน

• การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• การปล่อยมลพิษ (การปล่อย CO2 หรือ SOx ฯลฯ )

• ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

• ขยะและของเสียที่เกิดขึ้น

• มลภาวะทางน้ า

• ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับภาระด้านสิ่งแวดล้อม



3ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 พิจารณาประเภทของมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นไปได้

1. มูลค่าตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2. มูลค่าทางการเงิน

3. มูลค่าด้านอื่นๆ อาทิ ภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง ค่าตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การบริการการขนส่งมวลชน

หน้าที่ ให้บริการรถเดินสาร

มูลค่าตามหน้าที่ รถโดยสารส าหรับผู้ใช้บริการ จ านวนเที่ยวรถโดยสาร

มูลค่าทางการเงิน ค่าบริการจากการเดินรถ รายรับจากการบริการ

มูลค่าอื่นๆ พัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวนเที่ยวที่ให้บริการฟรี



4การวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภณัฑ์หรือบริการ

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของธุรกิจหรือองค์กร

ยอดขาย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของธุรกิจหรือองค์กร

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
(CFO)



5การแปลผล

• รายงานผลการศึกษาและสรุปผลตามเป้าหมายและขอบเขตที่ก าหนด
• ควรมีการจัดท างานผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อสื่อสารสาธารณะ
• ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมและมูลค่าผลิตภัณฑ์

• วิเคราะห์วัตถุดิบและพลังงานที่ใช้
• ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นตัวแทนของข้อมูลที่น ามาใช้ประเมิน
• อธิบายถึงความเท่ากันของระบบที่น ามาเปรียบเทียบ
• อธิบายถึงแนวทางการท า critical review
• ประเมินความส าคัญของสิ่งที่พบจาก

• Critical review



Factor คือระดับการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลามาตรฐาน

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ณ เวลาที่ต้องการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศปีฐาน

5การแปลผล

เป็นกรอบแนวความคิดพ้ืนฐานโดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ต้อง
ท าให้ ความสมบูรณ์ของทรพัยากร เพิ่มขึ้น 4 เท่า นั่นคือ 
จะต้องผลิตลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าในขณะที่มีการใช้
ทรัพยากรลดลงครึ่งหนึง่ ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 



5การแปลผล

การพัฒนา การเปรียบเทียบ



ตัวอย่างผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

บริษัท: Exemplis Inc. 
ประเภทธุรกิจ: ยา
รายงาน: ปีงบประมาณ 1999 
ขอบเขตการประเมิน: รวมถึงหน่วยงานรวมทั้งหมดของ Exemplis Inc. ไม่รวม
กิจการร่วมค้าและกิจกรรมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จ านวนพนักงานs: 2,500 คน
Internet: เว็บไซต์ ออนไลน์รายงานความยั่งยืน (web-based sustainability 
report) 
Contact for additional information: Name, telephone, e-mail address
วิธีการ: ISO 14045 การเก็บข้อมูลและวิธีการประเมินสามารถตรวจสอบได้



ตัวอย่างผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ปริมาณสินค้า = 300,000 กิโลกรัม

ราคาขายสุทธิ = 470 ล้านดอลลาร์

มูลค่าเพิ่ม = 220 ล้านดอลลาร์

ก าไรขั้นต้น= 45 ล้านดอลลาร์

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 
= 45 ล้านดอลลาร์



ตัวอย่างผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พลังงานที่ใช้ = 50,000 กิกะจูล
วัตถุดิบที่ใช้ = 4,500 ตัน
น้ าที่ใช้= 60,000 ลบ.ม.
GHG emissions = 7,000 ตัน CO2 equiv. 
ODS emissions = 25 ตัน CFC11 equiv. 
ไฟฟ้าที่ใช้= 35,300 กิกะจูล
ก๊าซธรรมชาติที่ใช้= 11,500 กิกะจูล
Acidification emissions = 400 ตัน SO2 equiv. 
VOC emissions = 230 ตัน 
COD effluents = 86 ตัน
ปริมาณขยะและของเสียทั้งหมด = 1,450 ตัน
ของเสียไปฝังกลบ = 650 ตัน



ตัวอย่างผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ปริมาณสินค้า: 
ปริมาณสินค้า 300,000 กิโลกรัม

GHG emissions 7,000 ตัน CO2 equiv.

GHG emissions = 42.9 kg ต่อ ตัน CO2 equiv. 

พลังงานที่ใช้ = 6.0 kg ต่อ กิกะจูล
วัตถุดิบที่ใช้ = 66.7 kg ต่อ ตัน

พลังงานที่ใช้ = 9,400 USD ต่อ กิกะจูล
วัตถุดิบที่ใช้ = 104,000 USD ต่อ ตัน

ราคาขายสุทธิ: 
ราคาขายสุทธิ 470 ล้านดอลลาร์

GHG emissions 7,000 ตัน CO2 equiv.

GHG emissions = 67,100 ดอลลาร์ ตัน CO2 equiv. 
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แบบฝึกปฏิบัติ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ



แบบฝึกปฏิบัติ: โจทย์

1. แบ่งกลุ่มตามประเภทธุรกิจเพื่อร่วมวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจตามแนวทาง ISO 14045

2. คัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มละ 3 ตัวชี้วัดเพื่อหาตัวชี้วัดที่เหมาะสม

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการระดมความคิดเห็น ประมาณ 1 ชั่วโมง

4. แต่ละกลุ่มการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ



แบบฝึกปฏิบัติ: สิ่งที่ต้องรายงาน

1. ก าหนดเป้าหมายและขอบเขต
2. ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัดมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเลือก 3 ตัวชี้วัดที่

เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ
5. อธิบายถึงเหตุผลและความส าคัญของตัวชี้วัดที่เลือก
6. ประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นตัวแทนของข้อมูลที่น ามาใช้

ประเมิน
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