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คํานิยม 

 

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เปนภารกิจของมนุษยชาติ 

ที่ 193 ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติตกลงรวมกันที่จะสรางความย่ังยืนใหแกโลก 

ประเทศไทยในฐานะหน่ึงในสมาชิกที่รับรองขอตกลงเรื่องเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดให

ความสําคัญอยางย่ิงกับภารกิจดังกลาว โดยไดบรรจุใหเรื่องเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เปนกรอบแนวคิดใน

การจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งระบุให “การ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน” เปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนา

ประเทศ นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบใหทุกสวนราชการขับเคลื่อน

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sufficiency Economy 

Philosophy for Sustainable Development Goals; SEP for SDGs) 

ในสวนของกระทรวงการคลัง ไดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอยางจริงจังในเรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โดยไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการที่ชัดเจนในการยุติความยากจนในทุกที่  ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

และสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน นอกจากน้ี กระทรวงการคลังยังใหความสําคัญกับการ

สงเสริมการดําเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการที่ย่ังยืนอีกดวย 

รัฐวิสาหกิจในฐานะหนวยงานที่รัฐเปนผูถือหุนรายใหญ เปนหนวยธุรกิจที่สําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ จึงสมควรอยางย่ิง

ที่จะตองเปนแบบอยางในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงความย่ังยืน  

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เปนปรัชญาการบริหาร (Management 

Philosophy) ที่สอดคลองกับเปาประสงคของภาครัฐ กลาวคือ เปนการใหความสําคัญทั้งในดานการเพิ่มมูลคา 

(Value Creation) และการลดผลกระทบต อสภาพแวดลอม (Environmental Impact) ด วย เหตุ น้ี  

กระทรวงการคลังจึงคาดหวังอยางย่ิงที่จะเห็นรัฐวิสาหกิจไทย นําหลักการเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ

ไปใชการการดําเนินงานอยางเห็นผลเปนรูปธรรม 

เพื่อเปนการผลักดันวาระดังกลาว คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดมีมติเมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2560 ใหกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินผลการ

ดําเนินงานประจําปของรัฐวิสาหกิจ และไดทยอยนํารัฐวิสาหกิจเขาสูการประเมินผลการดําเนินงานหัวขอน้ี 

ต้ังแตป 2560 จนปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่ใชตัวช้ีวัดน้ีแลว 18 แหง และจะเพิ่มข้ึนเปน 26 แหง ในป 2563 ทั้งน้ี 

เปาหมายที่คณะกรรมการฯคาดหวังไว คือการที่รัฐวิสาหกิจทุกแหง มีการดําเนินงานในเรื่องประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ และมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรสูมาตรฐานสากล (เชน 
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เปาหมายที่เรียกวา Factor 4) กลาวคือรัฐวิสาหกิจสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรได ในขณะที่ลด

ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอสภาพแวดลอม 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) หวังเปนอยางย่ิงวา การผลักดันเรื่องประสทิธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในรัฐวิสาหกิจ จะไดรับความรวมมือจากทุกสวนที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ ในการน้ี สคร. ขอขอบคุณ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และคณะกรรมการเทคนิคดานประสทิธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ ที่ไดจัดต้ังข้ึนรวมกันระหวาง สวทช. และ สคร. ในการจัดทําคูมือการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับผูปฏิบัติ) เลมน้ีข้ึน เพื่อใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรตอไป 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1. บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

สภาวการณปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และจากขอมูลของ

เครือขายฟุตพรินตโลก (Global Footprint Network) พบวาประเทศไทยมีการใชทรัพยากรเพื่อรองรับภาค

การผลิตและบริการของประเทศ เกินขีดความสามารถที่ระบบนิเวศจะรองรับได ดังน้ันความพยายามแยกให

ปริมาณการใชทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมเพิ่มข้ึนในอัตราเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(decoupling) จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางเรงดวน เพื่อใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ .ศ .  2561 - 2580) และ  เป าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  ( Sustainable Development Goal, SDG) 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบใหทุกสวนราชการขับเคลื่อนการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sufficiency Economy 

Philosophy, SEP for SDGs) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม โดยในยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในสอดคลอง

กับยุทธศาสตร Thailand 4.0 และแผนดิจิตัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy, DE) ไดกําหนดใหมี

การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการประเมินและรายงานผลตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจไดมีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ

ใหกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency, EE) กับรัฐวิสาหกิจนํารอง จํานวน 18 

แหง จาก 54 แหง สําหรับการประเมินผลประจําป 2561 ประกอบไปดวย กลุมพลังงาน กลุมขนสง กลุม

อุตสาหกรรม กลุมสาธารณูปโภค และกลุมเกษตร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับรัฐวิสาหกิจในการ

ดําเนินงานใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ มุงไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามนโยบายของ

รัฐบาล   

ดวยเหตุน้ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงพิจารณาใหการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือสําคัญที่นําพารัฐวิสาหกิจไทยไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีหลัก

แนวคิดสําคัญมี 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มคุณคา (value) ของผลิตภัณฑหรือบริการ (2) ลดการใชทรัพยากร 

(resource) และ(3) ลดการปลอยมลสาร (emission) หรือผลกระทบสูสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี แนวคิดการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ถูกจัดใหเปนหน่ึงในมาตรฐานระดับนานาชาติ คือมาตรฐาน ISO 

14045:2012 (Eco-efficiency assessment- Principles, requirements and guidelines) ซึ่งมีระเบียบ

วิธีการทํางานที่เปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางใหประยุกตใชตามบริบทที่สนใจ โดย ISO 14045 ไดอธิบายถึง



                                                                                        

4 
 

หลักการพื้นฐานและขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยเปนการประเมิน

สมรรถนะทั้งทางดานเศรษฐกิจ (Economy) และดานสิ่งแวดลอม (Ecology/Environment) ซึ่งมาตรฐานน้ี 

จะระบุแนวทางในการทํางานที่ชัดเจนและเขาใจงายสําหรับการวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ี ตามที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดมีความรวมมือ “ดานการวิจัยและพัฒนาการสนับสนุนการสราง

องคความรูที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) ของรัฐวิสาหกิจเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยที่ สวทช. ไดใหความสนับสนุนดานเทคนิควิชาการ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แก สคร. และไดจัดต้ัง “คณะกรรมการเทคนิคดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจข้ึน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยหน่ึงในภารกิจสําคัญของคณะกรรมการเทคนิคฯ 

คือการจัดทํา “คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผูปฏิบัติ)” เพื่อให

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจขององคกรตอไป 

 

1.2 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทย ทําใหมีการใชทรัพยากร วัตถุดิบ และ

พลังงาน รวมถึงการกอใหเกิดมลภาวะจากการผลิตวัตถุดิบที่ใชในการผลติ กระบวนการผลิต การขนสง รวมทัง้

การปลอยของเสีย และการกําจัดของเหลือทีใ่ชจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหลาน้ีลวนสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาทั้งทางตรงและทางออม อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาที่ปลายเหตุ 

(อาทิ การติดตามเฝาระวังผลกระทบตอสิง่แวดลอม และการใชเทคโนโลยีการบําบัดใหมๆ  ในการกําจัดของเสยี

ที่เกิดจากกระบวนการผลิต) สวนใหญมักนํามาซึ่งการเพิ่มตนทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ ซึ่งไมอาจ

นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนของภาคอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง สําหรับแนวทางในการพัฒนาที่ย่ังยืนของ

ภาคอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะคํานึงถึงองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ การสรางสมดุลระหวางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการลดการปลอยมลภาวะตอสิ่งแวดลอม หรือ

หลักการที่เรียกวา ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency, EE) ซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดการของ

ภาคอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการแขงขันดานธุรกิจควบคูกับการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

อยางไรก็ดี การเติบโตที่ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนตนทุนในการผลิตสินคาและบริการตางๆ  

ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงการปลอยมลสารและของเสียตางๆ ออกสู

สิ่งแวดลอม เปนประเด็นสําคัญที่ทั่วโลกประสบมาตลอดในชวงศตวรรษที่ 21 และปจจุบันผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกประสบอยู ซึ่งปญหาดังกลาวเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญ และรวมมือกันหา

แนวทางในการแกไขปญหาหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยมุงหวังใหระบบเศรษฐกิจเติบโตไดอยาง
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ตอเน่ืองในขณะที่บริโภคทรัพยากรและสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได หรือที่

เรียกวา Economic-Environment Decoupling (แสดงดังรูปที่ 1-1) 

 

 
รูปท่ี 1-1 การเติบโตทีเ่พิ่มข้ึนของระบบเศรษฐกจิในขณะทีส่งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง 

 [ที่มา: UNEP. 2011. Decoupling: natural resource use and environmental impacts from economic growth.] 

 

การประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปนแนวคิดที่ริเริ่มโดย สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ซึ่งเปนการรวมตัวของกลุม

บริษัทช้ันนําระหวางประเทศ และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในการประชุมสุดยอดดานสิ่งแวดลอมที่

ช่ือ "Earth Summit" เมื่อป ค.ศ. 1992 หรือ พ.ศ. 2535 ใหเปนเครื่องมือการจัดการใหภาคธุรกิจมีศักยภาพใน

การแขงขันมากข้ึน มีนวัตกรรมมากข้ึนควบคูไปกับความรับผดิชอบตอทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม โดย 

WBCSD ไดกําหนดแนวทางที่จะชวยใหการดําเนินงานดานธุรกิจประสบความสําเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 7 

ประการ ดังน้ี 

1) ลดการใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 

2) ลดการใชพลังงานในการผลิตและการบริการ 

3) ลดการระบายสารพิษออกสูสิ่งแวดลอม 

4) เสริมสรางศักยภาพการนําวัสดุกลับมาใชใหม 

5) สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียน 

6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ และ 

7) เพิ่มระดับการใหบริการแกผลิตภัณฑและเสริมสรางธุรกิจบริการ 

โดยสมการหลักที่ใชในการคํานวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  แสดงดังสมการที่ (1) 
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          퐸푐표 − 푒푓푓푖푐푖푒푛푐푦 =     
     

       สมการที่ (1) 

 

ทั้ ง น้ี  คําวา Eco-efficiency มาจากการรวมกันของคําวา Ecology ที่แปลวาระบบนิเวศ และ 

Economy ที่แปลวาเศรษฐกิจ กับคําวา Efficiency ที่แปลวาประสิทธิภาพ เปาหมายหลักสําคัญของ Eco-

efficiency คือ การสรางสมดุลระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและการปกปองรกัษาระบบนิเวศไปพรอมๆ 

กัน ดวยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและลดการปลอยมลพิษซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคกรและภาคธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ เพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพควบคูไปกับความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถสรางโอกาสและ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันอีกทางหน่ึง ดังน้ัน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับ

ภาคธุรกิจรวมถึงภาคบริการ ในการพิจารณาการผลิตหรือการบริการใดๆ ที่สรางคุณคาทางเศรษฐกิจโดย

คํานึงถึงการใชทรัพยากร เน่ืองจากเปนการสรางความสมดุลระหวางความเจริญกาวหนาทางธุรกิจ (การเพิ่มผล

กําไรใหกับองคกร) และการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน นอกจากน้ี ยัง

เปนดัชนีช้ีวัดความสัมพันธดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่มุงไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน อันเปนเปาหมาย

โดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวตอไป 

 

1.3 วัตถุประสงคของคูมือแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

เพื่อเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจไทย ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ ที่สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14045 

 

เอกสารอางอิง 

ISO 14045:2012 Environmental management -- Eco-efficiency assessment of product 

systems -- Principles, requirements and guidelines 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

Decoupling: natural resource use and environmental impacts from economic growth, 

UNEP  
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2. ข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency, EE) สําหรับ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  

 

2.1 เกณฑในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ     

ตามที ่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดใหการประเมินประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ เปนตัวช้ีวัดในการนําไปสูความย่ังยืนของรัฐวิสาหกิจน้ัน ไดกําหนดเกณฑในการประเมินการ

ดําเนินงานในแตละป โดยรายละเอียดการแบงกลุมรัฐวิสาหกิจรวมถึงเกณฑในการประเมิน รส. ในระยะตางๆ 

แสดงรายละเอียดไวในภาคผนวกที่ 3   

 

2.2. ข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   

 

เน่ืองจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ (รส.) ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความหลากหลาย โดยมีทั้งองคกรที่มีการผลิตผลิตภัณฑและองคกรที่เปนลักษณะการ

ใหบริการ เชน สาธารณูปโภค พลังงาน การขนสง การสื่อสาร การเงิน เกษตร และ อุตสาหกรรม เปนตน ทั้งน้ี

รูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะข้ึนกับลักษณะของแตละองคกร ในหัวขอน้ีจะ

กลาวถึงข้ันตอนในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีตัวอยาง

และหลักการโดยทั่วไปแบบกวางๆ ดังน้ี 
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รูปท่ี 2-1 ตัวอยางข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 

 1. การกําหนดขอบเขตการศึกษาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

ในการกําหนดขอบเขตการศึกษา หนวยงานรัฐวิสาหกิจควรประเมินและทบทวนลักษณะทั่วไปของ

หนวยงาน รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบของธุรกิจ กอนวาเปนลักษณะแบบใด เชนเปนธุรกิจการผลิตหรือ

การใหบริการ รวมถึงพิจารณากิจกรรมที่เปนกิจการหลัก (Core business) ขององคกรดวยวาอะไรคือกิจการ

หรือกิจกรรมหลักขององคกร เพื่อจะนํามาพิจารณาและกําหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจขององคกรในรูปแบบทีเ่หมาะสม โดยประเมินประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ (significant aspect) 

ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรภายใตแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี โดยอาจ

ประเมินไดทั้งในภาพรวม ประเมินโดยละเอียด หรือประเมินจากการหาแหลงอางอิง ในคูมือฯ ฉบับน้ีจะ

ยกตัวอยางการพิจารณาทั้งหมด 3 แบบ ทั้งน้ีในการดําเนินการของแตละหนวยงานอาจเลือกใชหน่ึงในสามวิธี

ดังกลาว หรือใชวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ีได ตามความเหมาะสมและบริทขององคกร ตัวอยางการประเมิน 

เชน 
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- ตัวอยางที่ 1 : การประเมินหาประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ โดยเก็บขอมูลภาพรวมจากกิจกรรม

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากทรัพยากรที่ใช ของเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม โดยพิจารณาดวยแนวคิด

ตลอดวัฏจักรชีวิต ตัวอยางการประเมินดวยแนวคิดน้ีแสดงดังรูปที่  

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อหาประเด็นผลกระทบที่สําคัญน้ัน สามารถเลือกประเด็น

ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายประเด็น และทําไดหลายวิธี โดยตัวอยางประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นิยมใช

ในกลุมประเทศสหภาพยุโรป แสดงดังตารางที ่2-3   

 

ตารางท่ี 2-3 ตัวอยางประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นิยมใชในกลุมประเทศสหภาพยุโรป    

ประเภทของผลกระทบ  

(Impact Category) 

ดัชนีวัดผลกระทบ  

(Impact Category indicators) 

แหลงอางอิง 

Climate Change 

(การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

kg CO2 equivalent Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 2007 

Ozone Depletion 

(การลดลงของโอโซน) 

kg CFC-11 (*) equivalent WMO, 1999 

Ecotoxicity for aquatic fresh water 

(ความเปนพิษตอระบบนิเวศดานนํ้าจืด)  

CTUe (Comparative Toxic Unit 

for ecosystems) 

Rosenbaum et al., 2008 

Human Toxicity - cancer effects 

(ความเปนพิษตอมนุษย – ผลกระทบจากโรคมะเร็ง) 

CTUh (Comparative Toxic Unit 

for humans) 

Rosenbaum et al., 2008 

Human Toxicity – non- cancer effects 

(ความเปนพิษตอมนุษย – ผลกระทบที่ไมใชมะเร็ง) 

CTUh (Comparative Toxic Unit 

for humans) 

Rosenbaum et al., 2008 

Particulate Matter/Respiratory Inorganics 

(ฝุนละออง / สารอนินทรียที่มีผลตอการหายใจ) 

kg PM2.5 (**) equivalent Humbert, 2009 

Ionising Radiation – human health effects 

(รังสีที่ทําใหเกิดไอออน – ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย) 

kg U 235 equivalent (to air) Dreicer et al., 1995 

Photochemical Ozone Formation 

(การกอตัวของโอโซนดวยปฎิกริยาทางเคมีและแสง) 

kg NMVOC (***) equivalent Van Zelm et al., 2008 as 

applied in ReCiPe 

Acidification 

(ภาวะฝนกรด) 

mol H+ eq Seppälä et al.,2006; Posch 

et al., 2008 

Eutrophication – terrestrial 

(ภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในนํ้า – ผลกระทบบนบก) 

mol N eq Seppälä et al.,2006; Posch 

et al., 2008 

Eutrophication – aquatic 

(ภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในนํ้า – ผลกระทบในนํ้า)  

fresh water: kg P equivalent 

marine: kg N equivalent 

Struijs et al., 2009 as 

implemented in ReCiPe 

Resource Depletion – water 

(การลดลงของทรัพยากรนํ้า)  

m3 water use related to local 

scarcity of water 

Frischknecht et al., 2008 

Resource Depletion – mineral, fossil kg antimony (Sb) equivalent van Oers et al., 2002 



                                                                                        

10 
 

ประเภทของผลกระทบ  

(Impact Category) 

ดัชนีวัดผลกระทบ  

(Impact Category indicators) 

แหลงอางอิง 

(การลดลงของทรัพยากรแร และฟอสซิล) 

Land Transformation 

(การเปล่ียนแปลงที่ดิน) 

kg (deficit) Milà i Canals et al., 2007 

(*) CFC-11 = Trichlorofluoromethane, also called freon-11 or R-11, is a chlorofluorocarbon.  

(**) PM2,5 = Particulate Matter with a diameter of 2,5 μm or less. 

(***) NMVOC = Non-Methane Volatile Organic Compound 

 

โดยเมื่อเก็บขอมูลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวมขององคกรและ นํามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เพื่อหาผลกระทบที่เปนนัยสําคัญ จะสามารถประเมินไดวาประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมดานใด เปน

ผลกระทบที่สําคัญที่สุด ตัวอยางการประเมินแสดงดังรูปที่ 2-2 

 

 

รูปท่ี 2-2 ตัวอยางผลการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมที่สาํคัญจาก จากการทบทวนการดําเนินงานเพื่อคัด

กรอง (screening) และคัดเลอืกประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ   
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จากตัวอยางพบวาประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate 

Change (บางครั้งอาจเรียกวาผลกระทบดานภาวะโลกรอน (Global warming) ซึ่งสื่อความหมายไดในเชิง

เดียวกัน) เปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดจากการดําเนินการกิจกรรมในภาพรวมขององคกร  

 

- ตัวอยางที่ 2 : การประเมินหาประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตใน

ภาพรวมของผลิตภัณฑหรือการใหบริการขององคกรที่ประเมิน โดยพิจารณาวาตลอดชวงวัฏจักรชีวิต (การ

ไดมาซึ่งัตถุดิบการผลิต การขนสง การใชงาน และการกําจัดซาก) จะมีผลกระทบที่สําคัญหรือประเด็น

สิ่งแวดลอมที่สําคัญเกิดข้ึนในชวงใด ซึ่งวิธีน้ีนิยมใชในการประเมินในภาพรวมใหทราบวาชวงใดที่ควรพิจารณา

หรือใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ตัวอยางการประเมินดวยแนวคิดน้ีแสดงดังรูปที่ 2-3   

 

 

 
รูปท่ี 2-3  ตัวอยางการประเมินหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญในภาพรวมโดยพิจารณาชวงตางๆ 

ตลอดวัฏจักรชีวิต 

 

- ตัวอยางที่ 3 : การประเมินประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ โดยวิธีการคนควาหาขอมูลจากงานวิจัย

ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยตัวอยางแหลงสืบคนขอมูลในประเทศจะเปนการสืบคนจากวารสารที่อยูในศูนย
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ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) เนืองจากเปนฐานขอมูลที่นาเช่ือถือ

ของประเทศไทย สวนกรณีการสืบคนขอมูลตางประเทศน้ัน สามารถสืบคนจากวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

Scopus ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก  

 

การกําหนดขอบเขตของการศึกษาที่ตรงตามความตองการ จะมีอิทธิพลโดยตรงตอทิศทางและความ

ละเอียดในการศึกษา ถากําหนดเปาหมาย ขอบเขตที่ไมครอบคลุมและไมดีพอจะทําใหการประเมินทําไดยาก

และไมตรงประเด็น การกําหนดเปาหมายที่ดีและครอบคลุม จะสงผลใหการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจสะทอนถึงการดําเนินงานขององคกรอยางแทจริงและสามารถกําหนดแนวทางในการปรบัปรุงไดอยาง

ชัดเจน 

 

โดยในการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจน้ัน หนวยงานรัฐวิสาหกิจตองจัดต้ัง

คณะทํางานเพื่อรวมกันกําหนดกรอบการทํางาน กําหนดตัวช้ีวัด และเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยคณะทํางานที่ดี ควรประกอบดวยหลายภาคสวน ทั้งระดับผูที่มีอํานาจใน

การสั่งการ รวมไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในการเก็บขอมูลตางๆ ที่สงผลตอการประเมนิประสทิธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ อาทิ ฝายบัญชี ฝายสิ่งแวดลอม เปนตน   

 

2. การศึกษารายละเอียดตามขอบเขตท่ีกําหนด 

หลังจากที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจไดประเมินและทบทวนลักษณะขององคกรเพื่อกําหนดขอบเขตการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแลว จากน้ันตองทําการศึกษารายละเอียดตางๆ วามีอะไรที่เกี่ยวของ

บาง เพื่อนํามากําหนดกรอบหรือรูปแบบในการเก็บขอมูล  

วัตถุประสงคของการกําหนดขอบเขตของการศึกษา คือ เพื่อบงช้ีและกําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน 

และกําหนดการรวบรวมสิง่ที่เปนประโยชนตอเปาหมายของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษาจะเปนตัวกําหนด

ระบบ ขอบเขตของระบบ ขอมูลตางๆ ที่ตองเก็บ สมมติฐานและขอจํากัดของขอมูล โดยขอบเขตที่ศึกษาควร

สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งน้ีขอบเขตของการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมได

หลังจากเริ่มทําการศึกษาแลวเพื่อใหเหมาะกับขอมูลที่ไดรับ โดยขอบเขตที่กําหนดเพื่อใชในการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

 

  1) ลักษณะขององคกรท่ีจะทําการประเมิน   

  สิ่งที่จะทําการประเมินน้ัน ตามมาตรฐานจะเรียกวาระบบผลิตภัณฑ (Product System) ซึ่ง

เปนการระบุวาระบบผลิตภัณฑที่ทําการศึกษาประกอบดวยอะไรบาง มีรูปแบบอยางไร รวมถึงลักษณะของ
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ระบบผลิตภัณฑที่ทําการประเมิน ในกรณีน้ีก็คือ ลักษณะขององคกรที่จะทําการประเมินวาเปนองคกรที่ผลิต

ผลิตภัณฑ หรือใหบริการน่ันเอง   

  2) หนาท่ีและหนวยหนาท่ี (Function and Functional unit) 

เปนการระบุหนาที ่(Functional) ของผลิตภัณฑหรือบรกิารชององคกรที่ทาํการประเมิน เพื่อ

กําหนดขอบเขตของการศึกษา โดยควรระบุหนาที่ และคุณลักษณะตางๆ อยางชัดเจน ทั้งน้ีหนาที่ของ

ผลิตภัณฑหรือบริการที่ถูกเลือกมาเพื่อทําการศึกษา จะตองสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา 

หนวยการทํางาน (Functional unit) จะถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับกําหนดการ

วัดหรือเก็บขอมูลของสารขาเขาและสารขาออกจากระบบผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีความสําคัญในการใชเปรียบเทียบ

ผล โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อใชเปรียบเทียบระหวางระบบผลิตภัณฑที่ตางกัน เพื่อใหขอมูลปริมาณสารที่เขาและ

ออกจากระบบต้ังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน จะไดเปรียบเทียบกันได 

 

  3) ขอบเขตการศึกษา (System Boundary) 

  เปนการระบุถึงขอบเขตในการศึกษาเพื่อทราบถึง ขอมูลที่ตองเกบ็ ชวงเวลาการเกบ็ขอมลู 

ระดับของขอมลู รวมถึงพารามิเตอรตางๆ โดยอาจรวมถึง สมมติฐานหรือขอจํากัดตางๆ ในการเกบ็ขอมลู  

  ตัวอยางประเด็นที่ควรพจิารณาในการกําหนดขอบเขตการศึกษา เชน 

  - ระดับของขอมลูทีต่องเกบ็ เชน ขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  

  - ลักษณะของขอมูล เชน ขอมลูแบบตอเน่ือง ขอมูลแบบกะ (Batch) 

  - ชวงเวลาการเกบ็ขอมลู เชน ขอมูลรายป ขอมูลในปงบประมาณ ขอมูลในชวงปปฏิทิน 

  - ขอจํากัดหรือสมมติฐานในการเก็บขอมูล เชน การปนสวน การตัดขอมลูออก (cut off) การ

หาแหลงขอมลูอางอิง  

  4) วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและชนิดของผลกระทบ (Environmental 

Assessment Method and Types of Impacts) 

  เปนการเลือกผลกระทบสิ่งแวดลอมทีจ่ะนํามาพจิารณาเพื่อประเมินคุณคาดานสิ่งแวดลอม  

5) วิธีการประเมินคุณคาและชนิดของคุณคาระบบผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ (Value 

Assessment Method and Types of Product System Values) 

  คําวาคุณคา อาจไมไดหมายรวมเฉพาะดานเศรษฐศาสตรอยางเดียว เน่ืองจากแตละ

หนวยงานมีคุณคาที่มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน คุณคาในทางธุรกิจอาจเปนกําไร (รายไดหักลบดวยตนทนุ) 

สําหรับผูบริโภค คุณคาของผลิตภัณฑอาจเปนความพึงพอใจในการจายหักลบดวยตนทุน มีการแบงประเภท

ของคุณคาออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

 คุณคาตามหนาที่ (Functional Value) เปนคุณคาที่สะทอนผลประโยชนแกผูบริโภค

และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ที่สามารถวัดได คุณคาตามหนาที่มีความแตกตางกันไปตามหนวยหนาที่ (Functional 

unit) ของผลิตภัณฑน้ันๆ  
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 คุณคาทางการเงิน (Monetary Value) อาจแสดงในรูปแบบของมลูคาดานเศรษฐศาสตร 

อาทิ ตนทุน (Cost) ราคาขาย (Price) ยอดขาย (Net sale) ความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) มูลคาเพิม่ 

(Added Value) กําไร (Profit) กําไรสุทธิ (net profit) กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before 

Interest and Taxes ,EBIT) กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (Earnings before 

interest, taxes, depreciation, and amortization, EBITDA) ห รื อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น อ น า ค ต  (Future 

Investment) เปนตน  

 คุณคาอื่นๆ (Other Values) อาทิ คุณคาที่ไมสามารถจับตองได และคุณคาที่เกี่ยวกับ

สุนทรียภาพ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางภาพลักษณ เปนตน  

ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2-4 ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 

ลักษณะองคกร ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร หนวย 

กลุมพลังงาน EBITDA ลานบาท 

 ปริมาณไฟฟาสงผานระบบสงขององคกร kWh 

กลุมการขนสง รายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสาร ลานบาท 

 ปริมาณการเดินทางในการใหบริการขนสงผูโดยสาร คน-กิโลเมตร 

 ระยะทางใหบริการ   กิโลเมตร 

 รายไดจากคาโดยสาร   บาท 

 กําไรจากการดําเนินงาน   บาท 

 จํานวนผูโดยสารที่ใหบริการ   คน 

กลุมสาธารณูปการ รายได จากการจําหนายนํ้าประปา ลานบาท 

 ปริมาณนํ้าประปาที่จําหนาย ลบ.ม. 

ดานเกษตรกรรม ผลผลิตเกษตรตอไรตอปของเกษตรกร กิโลกรัม/ไร 

 ปริมาณผลิตภัณฑที่ผลิตได แยกรายผลิตภัณฑ กิโลกรัม 

 EBITDA   ลานบาท 

 รายได ลานบาท 

 มูลคาเพิ่ม  ลานบาท 

กลุมอุตสาหกรรม ปริมาณผลิตภัณฑที่ผลิตได กิโลกรัม หรือลิตร 

 ปริมาณผลิตภัณฑที่ผลิตได รายผลิตภัณฑ กิโลกรัม หรือลิตร 

 

  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน เน้ือหาตอจากน้ีภายในคูมือฯ ฉบับน้ีจะใชคําวา “คุณคา/

เศรษฐศาสตร” เพื่อสื่อความหมายของคําวา Value ที่อยูในมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ     
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6) การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Choice of Eco-efficiency 

Indicators) 

ดําเนินการวิเคราะหโดยนําตัวช้ีวัดดานดานคุณคา/เศรษฐศาสตร มาหารกับผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ปลอยออกมา โดยสมการหลักที่ใชในการคํานวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (อางอิงตามดัง

สมการที่ 1)   

 

          퐸푐표 − 푒푓푓푖푐푖푒푛푐푦 =     
     

         

 

 

7) การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน (Interpretation to be used) 

   ควรอธิบายถึงการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน โดยอาจพจิารณารวมถึง การเปดเผยและ

การรายงานผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results) การกําหนดคาปฐาน (baseline) การหา

แนวทางในการปรับปรงุ รวมถึง การกําหนดแผนการปรบัปรงุ 

 

ทั้งน้ีในการประเมินรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษา ควรทําการประเมินภาพรวมเบื้องตน

ของการดําเนินงานของแตละองคกรน้ันๆ อาจใชเทคนิคการคัดเลือก (screening) โดยใชขอมูลการดําเนินการ

ภาพรวมมาประกอบการประเมินเบื้องตน อาทิ  

ขอมูลดานคุณคา/เศรษฐศาสตร  ตัวอยางเชน รายไดขององคกรในปที่ผานมา โดยขอมูลเหลาน้ีจะ

ช้ีใหเห็นไดเบื้องตนวา ลักษณะการดําเนินธุรกิจขององคกรเปนอยางไร กิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของ

องคกรมีอะไรบาง อะไรคือกิจกรรมหลักขององคกร กิจกรรมใดที่องคกรสามารถกําหนดหรือควบคุมการ

ดําเนินงานได (เพื่อสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงองคกรในอนาคต) 

ขอมูลดานสิ่งแวดลอม โดยขอมูลเหลาน้ีควรเปนไปในทิศทางเดียวกับกิจกรรมขององคกรที่ทําการ

ประเมินเบื้องตน เพื่อสะทอนถึงการดําเนินธุรกิจขององคกร โดย ขอมูลเหลาน้ีจะนําไปประเมินดานสิง่แวดลอม

อีกครั้งวาผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเด็นใดบางที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจขององคกร  ตัวอยางขอมูลที่ควร

นํามาประเมินดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมขององคกร 

- วัตถุดิบหรือวัสดุหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร 

- พลังงานที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน ไฟฟาเช้ือเพลิง 

- สาธารณูปโภคตางๆ ที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน นํ้า 

- วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ที่ใชในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน กระดาษ สารเคมีที่ใชในการซอมบํารุง 

- ของเสีย มลพิษทางนํ้าและอากาศ ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจขององคกร 
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ทั้งน้ีขอมูลที่ตองใชในการประเมินจะข้ึนกับลักษณะการดําเนินงานขององคกรน้ันๆ การประเมินที่ดี 

จะสงผลใหการคัดเลือกตัวช้ีวัดขององคกร ทั้งดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม เปนไปไดอยางถูกตอง 

สะทอนการดําเนินการขององคกร และนําไปใชในการปรับปรุงองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. การวิเคราะหและกําหนดตัวชี้วัด 

หลังจากการประเมินองคกรเบื้องตนเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษา รวมถึงไดกรอบเบื้องตนในการ

กําหนดตัวช้ีวัดขององคกรแลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดและคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เปนตัวแทนการดําเนินงาน

ขององคกร โดยในการกําหนดตัวช้ีวัด จะแบงเปนตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม 

กําหนดตัวชี้วัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร  

ในการกําหนดตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรน้ัน ควรเลือกตัวช้ีวัดที่แสดงใหเห็นถึงภาพ

ของลักษณะธุรกิจขององคกรน้ันๆ โดยควรพิจารณาดวยวาตัวช้ีวัดน้ันสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนไดหรือไม หาก

องคกรจะทําการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปถัดไป ทั้งน้ีการคัดเลือกตัวช้ีวัดดานคุณคา/

เศรษฐศาสตรน้ัน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับพันธกิจและภารกิจขององคกร ควรเขามามีบทบาทในการรวม

คัดเลือกดวย 

กําหนดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม 

ในการกําหนดตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมน้ัน ตองพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สะทอนวา

เปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญและเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจขององคกรหรือหนวยงานที่ทํา

การประเมิน ลักษณะขององคกรที่ตางกันจะสงผลใหตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกัน รวมถึงประเด็น

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกัน   

การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑจากขอมูลการใชทรัพยากร

วัตถุดิบพลังงาน รวมถึงมลสารและของเสียที่เกิดข้ึนจากระบบผลิตภัณฑที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะหบัญชี

รายการดานสิ่งแวดลอมมาประเมินผลกระทบเชิงปริมาณตามกลุมของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการ

ประเมินทําไดโดยการแปลงคาสารแตละตัวในกลุมผลกระทบเดียวกันใหอยูในรูปตัวเลขที่บอกถึงคาผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมเน่ืองจากสารแตละตัวมีศักยภาพในการกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมในระดับที่แตกตางกนั 

อยางไรก็ตาม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมน้ัน ตองประเมินโดยใชแนวคิดดานการประเมินวัฏจักร

ชีวิต (ตามแนวคิดของ ISO 14040 และ 14044) 

 หลังจากที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้ง

ตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมแลว จะทําใหทราบวามีพารามิเตอรใดที่ตองเก็บ

ขอมูลบางซึ่งพารามิเตอรที่เกี่ยวของน้ัน ข้ึนกับรูปแบบการดําเนินงานขององคกร รวมถึงประเด็นดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
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ทั้งน้ีในการกําหนดตัวช้ีวัดทั้งดานคุณคา/เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม ควรผานการเห็นชอบจาก

ระดับบริหารดวย เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญและสงผลถึงประสิทธิภาพขององคกร รวมถึงทิศทางในการ

ปรับปรุงองคกรในอนาคตดวย 

 

4. การรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

หลังจากที่ทราบพารามิเตอรที่เกี่ยวของในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แลว จากน้ัน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจตองทําการรวบรวมตามตัวช้ีวัดน้ัน โดยประเด็นที่ควรพิจารณาในการเก็บขอมูล มีดังน้ี 

- ชวงเวลาเก็บขอมูล เชน ปปฏิทิน ปงบประมาณ โดยขอมูลที่เก็บตองเปนขอมูลการดําเนินการทั้งป

ขององคกรที่ทําการประเมิน  

- รูปแบบและลักษณะของขอมูล เชน ขอมูลแบบตอเน่ือง หรือขอมูลแบบกะ (Batch) ขอมูลปฐมภูมิ 

ขอมูลทุติยภูมิ  

- พารามิเตอรที่เกี่ยวของ ขอมูลที่เก็บมาประเมินตองครอบคลุมตามขอบเขตที่กําหนด โดยพิจารณา

ทั้งดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอมดวย 

- สมมติฐานและแหลงอางอิง หากการเก็บขอมูลตองมีการใชสมมติฐาน หรือการอางอิงคาจาก

แหลงขอมูลอื่นๆ ควรระบุใหชัด 

- ความถูกตองของขอมูล ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเปนระยะ เพื่อใหไดผลการ

ประเมินที่แมนยํา นาเช่ือถือ  

ทั้งน้ีในการเก็บขอมูล องคกรอาจจัดทําเปนแบบฟอรมการเก็บขอมูล เพื่อใหสามารถนําไปใชบันทึก

ขอมูลไดสะดวก และสามารถใชในการเก็บขอมูลในปถัดไปได  

โดยขอมูลที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนขอมูลรวมของการดําเนินงานในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชนขอมูล

ที่ดําเนินการในรอบปงบประมาณที่แลวขององคกรน้ันเปนตน โดยปกติขอมูลที่นํามาประเมินน้ันจะเปนขอมูล

การดําเนินงานในรอบป โดยอาจอยูในรูปของปงบประมาณ หรือปตามปฏิทิน   

 

5. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ     

 ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จากตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร  ที่มาจากการเก็บ

ขอมูลตามขอบเขตของการดําเนินการองคกร  
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การประเมินดานคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑ (Product System Value 

Assessment) 

 เปนการประเมินหาตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑที่ศึกษา ตัวอยาง เชน 

ยอดขาย (Net sale) กําไรสุทธิ (net profit)  กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and 

Taxes ,EBIT) เปนตน  

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) 

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑจากขอมูลการใชทรัพยากร วัตถุดิบพลังงาน 

รวมถึงมลสารและของเสียที่เกิดข้ึนจากระบบผลิตภัณฑที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะหบัญชีรายการดาน

สิ่งแวดลอมมาประเมินผลกระทบเชิงปริมาณตามกลุมของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมน้ัน ตองประเมินโดยใชแนวคิดดานการประเมินวัฏจักรชีวิต (ตามแนวคิด

ของ ISO 14040 และ 14044) และตรงตามขอบเขตการดําเนินการขององคกรที่กําหนดไว 

ทั้งน้ีการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑและการประเมินดานสิ่งแวดลอมน้ัน ตองเปนประเด็นและ

ขอบเขตเดียวกัน เพื่อสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไดอยางแทจริง 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปฐาน (Base year)   

 ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจน้ัน หากองคกรใดยังไมเคยดําเนินการมากอน ควรตอง

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปนคาปฐาน เพื่อเปนคาเริ่มตนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจขององคกรน้ันๆ ในปตอไป เน่ืองจากวัตถุประสงคหลักของการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

น้ัน เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานน้ันๆ เทียบกับตัวเองมากกวาที่ที่จะเทียบกับหนวยงาน

อื่นๆ เน่ืองจากขอบเขตของแตละหนวยงานอาจไมใชขอบเขตเดียวกัน จึงอาจยากตอการประเมินเปรียบเทียบ

ระหวางหนวยงาน     

 

6. การวิเคราะห แปลผล ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

หลังจากไดขอมูลเพื่อประเมินตัวช้ีวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรแลว 

สามารถนําผลการประเมินน้ันมาแปลผลวา สอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตที่กําหนดไวหรือไม โดยเมื่อ

องคกรรัฐวิสาหกิจไดคํานวณคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในปฐานมาแลว ขอมูลเหลาน้ันจะแสดงใหเห็น

ถึงผลการดําเนินงานขององคกร ทั้งดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร ซึ่งสามารถนํามากําหนดแนวทางเพื่อ

ปรับปรุงองคกรไดตอในอนาคต 

ทั้งน้ีในการแปลผลขององคกร อาจพิจารณาในประเด็นเพิ่มเติมดังน้ี  
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1) การวิเคราะหความออนไหวและความไมแนนอนของขอมูล (Sensitivity and Uncertainty 

Analysis) เน่ืองจากในการดําเนินการหรอืการเก็บขอมูล อาจมีบางขอมูลที่สงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของ

การประเมิน หรือสงผลใหการประเมินหรือแปลผล ไปในอีกทิศทางหน่ึง ซึ่งหากมีขอมูลตางๆ เหลาน้ี องคกร

ควรจะทําการวิเคราะหความออนไหวและความไมแนนอนของขอมูล ประกอบการศึกษาไปดวย เชน หาก

ขอมูลเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเทาใด สงผลใหผลการศึกษาหรือผลการดําเนินการ เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

บาง เปนตน   

 2) การกําหนดคาปฐาน (Baseline) การวิเคราะหเพื่อหาประเด็นปญหาที่สําคัญ (Hot spot) และหา

แนวทางในการปรับปรุง รวมถึง การกําหนดแผนการปรับปรุง 

 3.) การทบทวนการดําเนินงาน (Review) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยในการ

ทบทวนน้ีสามารถทําไดหลายระดับ ข้ึนกับความพรอมของหนวยงาน โดยอาจเปนผูทบทวนภายใน (Internal) 

หรือเปนผูเช่ียวชาญภายนอก ทั้งน้ี ในกระบวนการทบทวนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ

ดําเนินการและเพิ่มความนาเช่ือถือของการประเมินน้ัน ผูทบทวน (reviewer) จะตองไมมีสวนเกี่ยวของกับ

กระบวนการดําเนินงานดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร   

การหาแนวทางในการปรับปรุง 

หลงัจากประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิแลว จะพบวาหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนําขอมูล

ที่นํามาประเมิน มาพิจารณาวามีประเด็นใดทีเ่ปนประเด็นหลักที่อาจสงผลใหประสทิธิภาพในการดําเนินการไม

ดี หรืออาจเห็นวามีประเด็นใด ทีโอกาสในการปรับปรงุใหดีข้ึนและสงผลใหประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิของ

หนวยงานน้ันมีคาสงูข้ึนในปถัดไป โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมน้ันหากไดขอมูลที่ละเอียดมากเทาใดจะสงผลใหการ

วิเคราะหและหาแนวทางในการปรบัปรุงน้ันแมนยําและสงผลโดยตรงกับประสทิธิภาพขององคกรน้ัน 

การกําหนดแผนการปรับปรุง 

หลังจากทราบแนวทางในการปรับปรุงใหคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจดีข้ึน (มีคาสูงข้ึน) จากน้ัน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจตองนําแนวทางเหลาน้ันมากําหนดเปนแผนในการปรับปรุงองคกรในปถัดไป เพื่อใหคา

การประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมปีระสิทธิภาพสูงข้ึน (ซึ่งจะเปนข้ันตอนที่สําคัญในการดําเนินงานเพื่อใหได

เกณฑการประเมินอยูระดับ 5) ซึ่งเมื่อดําเนินการตามแผนการปรับปรุง จะนําผลการประเมินประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจในปที่ปรับปรุงตามแผน มาเปรียบเทียบกับคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของปฐาน เพื่อ

ประเมินวาดีข้ึนมากนอยเทาใด โดยอาจประเมินในรูปของจํานวนเทาของผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิใน

ปฐาน ที่เรียกวาแฟคเตอรน่ันเอง 

โดยทั่วไปการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิของผลิตภัณฑหรอืบริการขององคกรน้ันๆ เพียง

อยางเดียวอาจทําใหเห็นเพียงสมรรถนะขององคกรทั้งดานคุณคา/มูลคาทางเศรษฐศาสตร และดานสิง่แวดลอม 
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แตหากจะใหเกิดประโยชนตอการปรบัปรุง พฒันา เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ บริการ 

หรือองคกร ก็ควรเขาใจหรือใหความสําคัญกบัคําวา แฟคเตอร (Factor) 

แฟคเตอร (Factor) คือ สัดสวนระหวางคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑหรือบริการ

ในปที่ตองการจะประเมิน เทียบกับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑหรือบริการในปฐาน (base 

year) ซึ่งแฟคเตอรที่ไดจากการคํานวณอาจไดคาเปนตัวเลขใดๆ เชน 0.5, 1.0, 1.2, 3.0, 4.0 เปนตน ข้ึนกับ

บริบทและความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุงขององคกรน้ันๆ จึงมักเรียกวา แฟคเตอร X (Factor X) โดย 

X แทนจํานวนใดๆ ซึ่งนอกจาก แฟคเตอร X แลว ยังมีคําอื่นๆ ที่ควรรู ไดแก 

แฟคเตอร 4 (Factor 4) เปนกรอบความความคิดพื้นฐานที่ถูกเสนอข้ึนต้ังแตป 1998 โดยต้ังอยูบน

สมมุติฐานที่วา ตองทําให “ความอุดมสมบูรณหรือผลิตผลของทรพัยากร (resource productivity)” เพิ่มข้ึน

ถึง 4 เทา น่ันคืออาจตองผลิตผลิตภัณฑหรือใหบรกิารทีม่ีคุณภาพ มีคุณคาหรือมูลคาเพิ่มข้ึน 2 เทา ในขณะที่มี

การใชทรัพยากรลดลงครึ่งหน่ึง ทัง้น้ี เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (sustainable development) 

ตัวอยางการกําหนดเปาหมายเพื่อมุงสู แฟคเตอร 4 เชน เปาหมายที่ต้ังอยูบนผลประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจเทียบกับคาปจจุบันขององคกรที่เพิ่มข้ึน เชน เพิ่มข้ึน 4 เทา น่ันคือจะตองพัฒนาใหผลิตภัณฑมี

คุณคาตามหนาที่หรือคุณคาทางการเงินเพิ่มข้ึน 2 เทา ในขณะที่มีการใชทรัพยากรหรือการปลอยมลพิษลดลง

ครึ่งหน่ึง ตลอดระบบคุณคาผลิตภัณฑที่ไดกําหนดไว 

โดยในการกําหนดเปาหมายควรพิจารณาเปาหมายขององคกรหรือผลิตภัณฑเชิงเทียบเคียงกับบริษัท

ในกลุมธุรกิจหรือระบบผลิตภัณฑเดียวกัน ที่พิจารณาตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมควบคูกัน โดยตอง

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนที่องคกรมีสวนรับผิดชอบ 

 

ตารางท่ี 2-5 ตัวอยางการกําหนดแผนกจิกรรมและกรอบเวลาที่ใชในการดําเนินการ   

กิจกรรมการดําเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. รส. จัดตั้งคณะทํางานเก็บขอมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ                 

   

  

2. คณะทํางานรวมกําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ รส. ตามแนวทาง ISO14045                 

   

  

3. คณะทํางานรวมศึกษารายละเอียดตามขอบเขตที่กําหนด 
 

              
   

 
4. วิเคราะหและกําหนดตัวชี้วัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ ของ รส.          

   

 



                                                                                        

21 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. เสนอผลการคัดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญและมีความเปนไปได 

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร รวมถึง

แผนการดําเนินงานเพื่อขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ                 

   

  

6. รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เบื้องตน                 

   

  

7. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ รส. รวบรวมได         
   

 

8. จัดทําบัญชีรายการส่ิงแวดลอมและประเมินวัฏจักรชีวิตตามขอบเขตที่

กําหนด (ตัวชี้วัดดานส่ิงแวดลอม)          

   

 

9. วิเคราะหหาตัวชี้วัดดานคุณคา เพื่อนํามาประเมินคาประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ เพื่อกําหนดเปนคามาตรฐานเบื้องตน (baseline) ของ

ประสิทธิภาพขององคกร           

   

 

10. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษา

ความเปนไปไดและแนวทางในการปรับปรุงคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจขององคกรในปถัดไป           

   

 

11.  จัดทําแผนการดําเนินงานองคกรในปถัดไปเพื่อปรับปรุงคา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรเพื่อมุงสูมาตรฐานความยั่งยืน 

(เชน แฟคเตอร 4)                   
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3. กรณีศึกษาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 

 ตัวอยางกรณีศึกษาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในคูมือฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อเปน

ตัวอยางเพื่อใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจนําไปศึกษาเพื่อปรับใชใหเหมาะกับการดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งน้ีใน

การดําเนินงานจริงของแตละหนวยงานน้ันๆ ตองข้ึนกับหลายปจจัย ทั้งลักษณะการดําเนินงานขององคกร 

ความพรอมในการเก็บขอมูล รวมถึงพันธกิจและจุดมุงหมายขององคกรน้ันๆ ดวย  

โดยกรณีศึกษาจะแบงเปนกลุมตางๆ เชน กลุมพลังงาน กลุมขนสง กลุมสาธารณูปโภค กลุมเกษตร 

และกลุมอุตสาหกรรม 
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ตัวอยางกรณีศึกษา ก. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรบักลุมพลังงาน 

 

1.ขอมูลท่ัวไป 

 ไฟฟามีบทบาทอันสําคัญย่ิงตอความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานของประเทศ เน่ืองจากไฟฟาเปนสวน

หน่ึงในโครงสรางพื้นฐานที่ใชในการดําเนินกิจกรรมทุกประเภท สรางผลผลิต ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การผลิตไฟฟาจึงเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จําเปน

และสําคัญย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน หากปริมาณ

ความตองการใชไฟฟาเพิ่มสูงข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือประชากรที่เพิ่มข้ึน นอกจากสงผลใหมีการใช

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มข้ึนแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึนตามไปดวย อยางไรก็ดี 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปนเครื่องมือระดับสากลที่เปนที่ยอมรับ สามารถนํามาชวยในการประเมิน

ความย่ังยืนของการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยพิจารณาทั้งประเด็นดานเศรษฐกิจและประเด็นดาน

สิ่งแวดลอมควบคูกัน 

การดําเนินงานของกลุมรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน ไดแก การผลิตเช้ือเพลิง การผลิตไฟฟา รวมถึงการ

ใหบริการสงผานกระแสไฟฟาทั้งในเมืองหลวง และตางจังหวัด โดยในขอบขายของการพิจารณากิจการของแต

ละรัฐวิสาหกิจอาจมีความแตกตางกัน เชน การพิจารณาในเชิงเปนผูผลิตพลังงาน และในเชิงของผูใหบริการ 

ดังน้ัน ในการกําหนดขอบเขตของการจัดประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับกลุมพลังงานน้ี แสดง

ไดดังรูปที่ ก-1 

 

 

รูปท่ี ก-1 ขอบเขตการศึกษาการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในกลุมพลังงาน 

 

ในการพิจารณาขอมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะตองศึกษาทั้งขอมูลขาเขา และ

ขาออกทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ครอบคลุมตลอดทั้งขอบเขตการศึกษาที่ถูกต้ังข้ึนมาที่เหมาะสม

กับบริบทขององคกรที่ทําการศึกษา 
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2. การกําหนดขอบเขตการประเมิน 

จากการสํารวจขอมูลภาพรวมการดําเนินงานในธุรกิจการใหบริการไฟฟาของหนวยงาน สามารถ

กําหนดขอบเขตของกระบวนการหลัก แบงเปน 3 กระบวนการ คือ ข้ันตอนการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟา การ

จัดสงกระแสไฟฟา และการจําหนายกระแสไฟฟา สําหรับขอบเขตการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ 

สามารถกําหนดของเขตการประเมินเปน 2 กรณี คือ 

1) พิจารณาขอบเขตตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งประกอบดวย ข้ันตอนการไดมาซึ่งพลังงานไฟฟา (ไฟฟาที่ซือ้

มา และไฟฟาที่ผลิตเอง) ข้ันตอนการจัดสงกําลังไฟฟา (ผานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง) และข้ันตอนการ

จําหนายกระแสไฟฟา ซึ่งทําหนาที่เช่ือมโยงระหวางระบบสงกําลังไฟฟากับแหลงผูใชไฟฟา โดยรับแรงดันที่ถูก

ลดใหตํ่าจนมีความเหมาะสมที่จะบริการใหกับผูใชไฟฟา โดยระบบจายกําลังไฟฟา มีสวนประกอบหลัก คือ 

สถานีไฟฟายอยจําหนาย (Secondary Substation) และสายจําหนายแรงสูง (Primary Distribution Line)    

2) กรณีพิจารณาเฉพาะขอบเขตการดําเนินงานของ องคกร ประกอบดวย ข้ันตอนการผลิตไฟฟา 

(โรงไฟฟาของ องคกร) การจัดสงกําลังไฟฟา (สายสงแรงสูงของ องคกร) และการจําหนายกระแสไฟฟา โดยไม

นับรวมไฟฟาที่ซื้อมา 

  

3. การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดาน สิ่งแวดลอม และดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร 

จากการศึกษาการดําเนินงานของกลุมพลังงานแลว พบวาตัวช้ีวัดที่เหมาะสมที่จะนํามาใชประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งมิติดานสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ แสดงไดดังตารางที่ ก-1    

ตารางท่ี ก-1  ตัวอยางตัวช้ีวัดที่นํามาใชประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดําเนินธุรกิจของการ

ผลิตและจําหนายไฟฟา   

ดาน ตัวช้ีวัด การพิจารณา 

ส่ิงแวดลอม 

ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมดานการ

เ ป ล่ี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ 

(Climate Change) เปนประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่ สําคัญระดับโลกและ

เก่ียวของกับทุกองคกรธุรกิจ ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมดานการ

ลดลงของเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil 

Depletion) 

คุณคา/เศรษฐศาสตร 

กําไรขั้นตน (Gross Profit) เปนตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ

องคกร EBITDA 

จํานวนหนวยพลังงานที่จําหนาย 
เปนตัวชี้วัดที่เขาใจงาย แตอาจจะไมสะทอนถึงประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ 
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ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปนการหาคาศักยภาพที่ทําให

บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนหรือโลกรอนข้ึน (Global Warming Potential: GWP) จากการเพิ่มข้ึน

ของปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) โดยแสดงในหนวยของกิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (Kilogram Carbon Dioxide Equivalent: kg CO2 eq.) 

ผลกระทบดานการลดลงของเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Depletion) แสดงถึงปริมาณเช้ือเพลิง

ฟอสซิลที่ถูกใชไป ในหนวยของกิโลกรัมนํ้ามันเทียบเทา (kg oil eq.) 

โดยการคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสมสําหรับประเมนิประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมสาํหรบั

กลุมพลังงานพิจารณาจากเกณฑ ดังน้ี 

1. ตัวช้ีวัดที่สะทอนภาพที่แสดงถึงผลกระทบจากการดําเนินงาน  

2. ความสามารถในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินตัวช้ีวัดที่คัดเลือกมา และแปรผล เปนผลกระทบตัวช้ีวัด

ที่ถูกคัดเลือก โดยตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาเดียวกัน ทั้งตัวช้ีวัดดานคุณคา/

เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดสิ่งแวดลอม 

3. ความสามารถในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดทั้งเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  

จากการพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดที่นํามาพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจในกลุมพลังงานตามเกณฑที่ไดกลาวมาดานตน คือ “ปริมาณการปลอยกาซกระจก (Climate 

Change)” สําหรับตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนผลกระทบที่ทั่วโลกและประเทศไทยใหความสําคัญใน

ปจจุบัน และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทยน้ัน พบวาภาคพลังงานมีสัดสวนการปลอยกาซ

เรือนกระจกสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ  และตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร

น้ัน “EBITDA” ในหนวยลานบาท สําหรับตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร  เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่บงช้ี

สมรรถนะในการดําเนินธุรกิจขององคกร 

ดังน้ัน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในกลุมพลังงาน จะถูกคํานวณมาจากสูตรการ

คํานวณ ดังน้ี 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ =
EBITDA (ลานบาท)

ปริมาณการปลอยกาซกระจก (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
  

 

ผลที่ไดจากการประเมินน้ัน  สามารถนําไปใชเพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในป

ตอ ๆ ไปได ทั้งจากการดําเนินการเพื่อเพิ่ม EBITDA และลดผลกระทบเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจกโดย

พิจารณาจาก Hot spot เปนสําคัญ 

หลังจากที่องคกรไดกําหนดตัวช้ีวัดดานมูลคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

แลว ทางองคกรตองทําการเก็บขอมูลตามขอบเขตการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนด จากน้ันนําขอมูลที่เก็บ

มาวิเคราะหเพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในข้ันตอนถัดไป  
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การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมทางดานสิ่งแวดลอม  

สําหรับขอบเขต ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมมีขอสมมติฐานและขอจํากัด ดังน้ี 

 ขอบเขตการเก็บขอมูลในสวนระบบไฟฟา สถานีไฟฟา และวิศวกรรม จะพิจารณาถึงการ

บํารุงรักษาระบบไฟฟา สถานีไฟฟา และงานวิศวกรรม ประกอบดวย การเปลี่ยนถายนํ้ามันหมอแปลง การเติม

สารซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) และการเติมสารทําความเย็น   

 ขอบเขตการเก็บขอมูลในสวนอุปกรณไฟฟาและระบบโครงขายไฟฟา การศึกษาน้ีพิจารณา เสา

ไฟฟา หมอแปลงไฟฟา สายไฟฟา สายเคเบิล และมิเตอรไฟฟา เทาน้ัน โดยอนุมานจากขอมูลปริมาณเศษวัสดุ

ตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในแตละป 

 ขอบเขตการเก็บขอมูลของระบบบริการลูกคาจะพิจารณาถึง ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 

กระดาษที่ใชในการทําบิล (Thermal Paper) กระดาษ A4 ที่ใช และนํ้าประปาที่ใชทั้งหมดในสํานักงาน 

ศูนยบริการ สถานีไฟฟา และคลังพัสดุ    

 ขอบเขตการเก็บขอมูลการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ จะพิจารณาเฉพาะนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช

ทั้งหมดขององคกร (สํานักงาน ศูนยบริการ สถานีไฟฟา และคลังพัสดุ) 

 ขอบเขตการเก็บขอมูลการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในการผลติไฟฟา จะพิจารณาเฉพาะ ปริมาณเช้ือเพลงิ

ที่ใชในโรงไฟฟาขององคกร   

 

ตารางท่ี ก-2  ตัวอยางบัญชีรายการสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของการผลิตและจําหนายไฟฟา   

รายการสารขาเขา (Input) หนวยตอป ปริมาณ หมายเหตุ 

ไฟฟาท่ีซื้อ     

ไฟฟาซ้ือจาก .... กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

ไฟฟาซ้ือจากพลังงานหมุนเวียนประเภท ..... กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

ไฟฟาผลิตเอง กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา  ลิตร xxx  

การใชพลังงาน    

การใชไฟฟาทั้งหมด กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

นํ้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ลิตร xxx  

การดําเนินงานและใหบริการ    

กระดาษ A4 กิโลกรัม xxx   

กระดาษที่ใชในการพิมพใบแจงหน้ี   กิโลกรัม xxx   

นํ้าประปา ลูกบาศกเมตร xxx  

การบํารุงรักษาสถานีไฟฟาและระบบไฟฟา    

นํ้ามันหมอแปลง ลิตร xxx  

Sulfur hexafluoride (SF6) กิโลกรัม xxx  
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รายการสารขาเขา (Input) หนวยตอป ปริมาณ หมายเหตุ 

สารทําความเย็น (เชน R-22, R410A เปนตน)  กิโลกรัม xxx  

รายการสารขาออก (Output) หนวยตอป ปริมาณ หมายเหตุ 

ไฟฟาที่จําหนาย กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

ไฟฟาที่ไมคิดมูลคา กิโลวัตต-ชั่วโมง xxx  

 

 จากขอมูลที่เก็บมา จะนํามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยแสดงในหนวยของกิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ( kilogram Carbon Dioxide 

equivalent: kg CO2 eq.) 

การประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของการหนวยงาน ในปที่ดําเนินการจะพิจารณาเฉพาะ

ผลกระทบจากการดําเนินงานของหนวยงาน โดยรวมข้ันตอนการผลิตไฟฟาขององคกร การสงกระแสไฟฟา

ผานสายสงแรงสูง จนถึงการจําหนายกระแสไฟฟาใหกับผูใชงาน ทั้งน้ี ไมรวมผลกระทบที่เกิดข้ึนจากไฟฟาที่ซื้อ

มา และไมรวมการสูญเสียไฟฟาในระบบสงและจําหนาย โดยพิจารณาตัวช้ีวัดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสม คือ ผลกระทบดานการปลอยกาซเรือนกระจก (Climate Change หรือ Greenhouse Gas)   

โดยสรุป การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงาน เมื่อทําการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานการปลอยกาซเรือนกระจกของการผลติและสงจายไฟฟา  โดยพิจารณา ข้ันตอนการผลิตไฟฟา

ของหนวยงาน  การสงกระแสไฟฟาผานสายสงแรงสูง จนถึงข้ันตอนการจาํหนายกระแสไฟฟาใหกับผูใชงาน ไม

รวมผลกระทบจากไฟฟาที่ซื้อมาและการสูญเสียหนวยไฟฟาในระบบจําหนาย พบวา ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจก เปนผลกระทบมาจากการใหบริการไฟฟาของหนวยงาน (การใชไฟฟาและการใชกระดาษ) มาก

ที่สุด รองลงมา คือ การใชเช้ือเพลิงในยานพาหนะ การผลิตไฟฟาของหนวยงาน การบํารุงรักษาสถานีไฟฟา

และระบบไฟฟา และการใชวัสดุตางๆ ในโครงขายระบบสงและจําหนายไฟฟา ตามลําดับ   

 

การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมทางดานคุณคา/เศรษฐศาสตร  

จากการรวบรวมขอมูลสําคัญทางดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน  

พบวา ผลการดําเนินงานแสดงรายละเอียดดังตารางที ่ก-3      

ตารางท่ี ก-3    ตัวอยางขอมูลตัวช้ีวัดทางดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 

รายการตัวช้ีวัด ปริมาณ หนวย 

รายไดรวม XXX ลานบาท 

กําไรขั้นตน XXX ลานบาท 

EBITDA XXX ลานบาท 

หนวยไฟฟาที่จําหนาย XXX ลานหนวย 

จํานวนผูใชไฟฟา XXX ราย 
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  จากการวิเคราะหขอมูลตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจ สรุปไดวา ตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจที่เหมาะสม

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงาน คือ EBITDA (Earning Before Interest 

Tax Depreciation and Amortization) เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดที่บงช้ีถึงสมรรถนะในการดําเนินธุรกิจของ

องคกรไดอยางชัดเจน และมีขอบเขตการประเมินผลกระทบสอดคลองกับขอบเขตการประเมินตัวช้ีวัดดาน

สิ่งแวดลอม 

 

4. การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 จากผลกระทบทั้งในมิติดานเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม เมื่อนํามาประเมินผลรวมเปนประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงาน สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ซึ่งผลการศึกษาแสดงไดวา เมื่อ

การดําเนินงานของ องคกร สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในประเด็นที่สนใจศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หนวย จะกอใหเกิด

มูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนเทาใด จากสมการที่ใชในการคํานวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยพิจารณา

การประเมินมูลคาของระบบผลติภัณฑ (Product System Value Assessment) เปนตัวต้ัง และพิจารณาการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) เปนตัวหาร น้ัน สามารถคํานวณหาคา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงาน ไดดังน้ี 

 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ         =  
퐸퐵퐼푇퐷퐴 (ลานบาท)

ผลกระทบดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลานตัน 퐶푂2푒푞. )
 

 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  =  
푋푋푋 ลานบาท

푋푋푋 ลานตัน 퐶푂2푒푞.
 

 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  =  
 푋푋푋 พันบาท

1 ตัน 퐶푂2푒푞.
 

 

จากผลการประเมิน Eco-efficiency ของหนวยงาน  สามารถแปลผลไดวา การสราง EBITDA มูลคา 

XXX พันบาท กอใหเกิดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ การปลอย

กาซเรือนกระจก จํานวน 1 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยพิจารณาเฉพาะปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน (ไมรวมภาระสิ่งแวดลอมของการผลิตไฟฟาที่ซื้อมาเพือ่

จําหนายและไมรวมการสูญเสียไฟฟาในระบบจําหนาย) 
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5. แผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร 

จากวิเคราะหสัดสวนของการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อใชในการประเมินตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม

รวมถึงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร น้ันพบวา ในสวนกิจกรรมการใหบริการไฟฟาของ

หนวยงาน เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกสงูที่สดุ ซึ่งเพื่อพิจารณาจากการเก็บขอมูล แสดง

ไดวามาจากการใชไฟฟาในสวนของการใหบริการเปนหลัก ดังน้ันองคกรจึงพิจารณาแผนดําเนินการเพื่อลด

ปริมาณการใชไฟฟาของการใหบริการเปนสําคัญ โดยตัวอยางแสดงแผนกลยุทธในระยะ 3 ป เพื่อปรับปรับปรงุ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน แสดงดังตารางที่ ก-4    

 

ตารางท่ี ก-4  ตัวอยางแผนเพือ่ปรับปรบัปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิจากการดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน 

การดําเนินงานของ

องคกร 
แผนกลยุทธเพื่อปรับปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3  

ภาพรวมองคกร 

- ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรสําหรับการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง (เนน บุคลากรใน

กลุมคณะทํางาน) 

√   

- ปรับปรุง/สรางระบบการจัดเก็บขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก

ระบบสารสนเทศ และสามารถนํามาประมวลผลขอมูลครอบคลุมดัชนีชี้วัด

ที่สําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมได 

 √  

- บงชี้ Hot spot ที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรได √   

-เก็บรวบรวมขอมูลบัญชีรายการดานเศรษฐกิจและดานส่ิงแวดลอมของ

องคกร โดยแบงเปนรายยอย เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของแตละสวนได 

 √  

-ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรโดยแบงเปนราย ยอย 

เพื่อกระตุนใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของแตละ

สวนยอยอยางตอเน่ือง  

  √ 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรอยางตอเน่ือง โดยใช

ขอมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมถึง

คํานวณหาคา Factor X ที่เหมาะสมกับองคกร 

  √ 

การใหบริการไฟฟา

ของหนวยงาน 

-การติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใชไฟฟาจากแหลงเชื้อเพลิง

ฟอสซิล 

√   

-การเปล่ียนหลอดไฟฟาสองสวางในสํานักงาน √   

-การเปล่ียน Chiller ประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนของเดิม สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชไฟฟาของสํานักงานได และลดการรั่วไหลของสารทํา

ความเย็น 

 √ √ 
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การดําเนินงานของ

องคกร 
แผนกลยุทธเพื่อปรับปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3  

- ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาใหหันมาใช บริการผานระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อลดเอกสารพิมพใบเสร็จ และกระดาษ และชวยลดการใช

ทรัพยากรสํานักงาน 

 √  

- พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชวยใหการทํางานของพนักงานที่ตรวจสอบแนว

ระบบไฟฟามีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว และลดการใช

กระดาษ 

 √  

การใชนํ้ามัน

เชื้อเพลิงใน

ยานพาหนะ 

-ใชระบบการเติมนํ้ามันดวยระบบ Fleet card ทั้งเพื่อควบคุมปริมาณการ

ใชเชื้อเพลิง 

√   

- การปรับเปล่ียนการใชรถยนตเปน รถยนตไฟฟา  √ √ 

การผลิตไฟฟาของ

หนวยงาน 

- การปรับเปล่ียนเครื่องยนตดีเซลเปนเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟารุนใหม

ที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงต่ําทดแทนการผลิตและ

จายไฟฟาจากเครื่องยนตเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ํา 

√   

- การเพิ่มขอกําหนดอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

จากเครื่องยนตที่หนวยงาน จัดเชา ใหเปนมาตรฐานสูง 

√   

-วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการแหลงผลิตพลังงานไฟฟาแบบ

ผสมผสานขนาดเล็กมากและจําหนายไฟฟาในพื้นที่หางไกล เพื่อลดหนวย

ไฟฟาสูญเสียจากการเดินสายไฟฟาในพื้นที่หางไกล 

  √ 

การบํารุงรักษา

สถานีไฟฟาและ

ระบบไฟฟา 

-กระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการเปดชิ้นสวนของอุปกรณสวิตช

เกียร จะตองมีการดูดเก็บกาซ SF6 ที่บรรจุอยูภายในจนหมดทุกครั้ง และ

ใชกาซ SF6 เดิมที่ตรวจวัดคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานแลว เติมกลับเขา

อุปกรณเพื่อใชงานตอไป ซ่ึงจะชวยลดการสูญเสีย SF6 ใหมีนอยที่สุด 

 √  

-การกําหนดแผนบํารุงรักษาสถานีไฟฟาและระบบไฟฟาเชิงปองกันโดยมี

การสํารองอะไหล และกําหนดเปนวาระในการเปล่ียนอุปกรณที่

เส่ือมสภาพและมีอายุการใชงานใกลเคียงกัน เพื่อหลีกเล่ียง/ลดการรั่วไหล

ของกาซ SF6 ออกสูบรรยากาศ 

 √  

-เพิ่มอายุการใชงานของอุปกรณ โดยจัดตั้งศูนยซอมหมอแปลงและมิเตอร  √  

การผลิตและใชเสา

ไฟฟา  

-ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และพลังงาน รวมถึงลดการใช

สารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง 

 √  

- ศึกษาหาแนวทางการนําเสาไฟฟาชํารุดกลับมาใชประโยชน หรือ รีไซเคิล

วัสดุในการผลิต/หลอเสาคอนกรีตใหม 

 √  

การจัดการของเสีย 

-ดําเนินการจัดการกากของเสียและขยะอันตรายที่เกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมและลดผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัย 

 √  

  



                                                                                        

31 
 

ตัวอยางกรณีศึกษา ข. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับกลุมการขนสง 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดจัดต้ังข้ึนเปนองคกรของรัฐ ออกเปนพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2519 เปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขต

การรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางว่ิงรับ – สงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลจังหวัดใกลเคียง จํานวน 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 

นอกจากน้ียังมีหนาที่ในดานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตอเน่ืองกับการประกอบการขนสงบุคคล 

กิจการเดินรถโดยสารประจําทาง จัดเปนสาธารณูปโภคชนิดหน่ึงของรัฐ ที่ใหบริการประชาชนผูมีรายไดนอย

และปานกลางเปนหลัก โดยไมหวังผลกําไรมุงในดานอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดคาใชจาย 

ในการเดินรถของผูโดยสารเปนหลัก โดยมี วิสัยทัศน (Vision) ขององคการ คือ “ผูนําการใหบริการรถโดยสาร

ประจําทาง” และ พันธกิจ (Mission) ขององคการ “การใหบริการรถโดยสารประจําทางที่มีคุณภาพแบบมือ

อาชีพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใสใจสิ่งแวดลอม” 

 

2. การกําหนดขอบเขตการประเมิน 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในกลุมสาธารณูปโภคของประเทศกลุมขนสง ที่

สงผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองรับการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีข้ันตอนการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ ขสมก. โดยขอบเขตขององคการ จะครอบคลุมการใหบริการ

จัดบริการรถโดยสารประจําทางรบั-สง ผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 5 จังหวัด ไดแก 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของ หรือตอเน่ืองกับการ

ประกอบการขนสงบุคคล  

องคกรจึงกําหนดแนวทางและตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทุก

กิจการขององคกรตลอดหวงโซอุปทานของ ขสมก. ครอบคลุมสํานักงานใหญ และเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต 

และรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่องคการดําเนินการอยูดวย โดยกําหนดตัวช้ีวัดในระดับองคกร เพื่อ

พิจารณาภาพรวม และทําการประเมินเปรียบเทียบกิจกรรมหลัก ไดแกการเดินรถ ขององคการ  

 

3. การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดาน สิ่งแวดลอม และดานคุณคา (หรือเศรษฐศาสตร) ขององคกร 

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมประกอบดวยดัชนีช้ีวัด (Indicator) มากมายที่ไมสามารถนํามารวมเปน

ตัวเลขเดียวกันได หนวยงานจึงจําเปนตองเลือกอัตราสวนของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ
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หนวยงาน สําหรับการสื่อสารไปยังผูบริหาร และบุคคลในองคกร รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปที่เกี่ยวของทั้ง

ทางตรง และทางออม 

การกําหนดการประเมินตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) ขององคการ ไดทํา

การทบทวนและคัดเลือกจากพันธกิจหลักขององคการ และคัดเลือกจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ 

และเปนผลกระทบหลักของการดําเนินกิจการขององคการ รวมถึงสามารถนําไปใชในการดําเนินการ และ

วางแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ และคํานึงถึงลักษณะขอมูลที่ตองจัดเก็บ 

3.1 ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม  

ตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม ที่องคการเลือก ไดแก การใชพลังงานในการเดินรถ อันเน่ืองจากเปนกิจกรรม

หลักขององคการและพันธกิจหลักขององคการ นอกจากน้ี องคการยังไดเลือกตัวช้ีวัดที่เปนการปลอยกาซเรือน

กระจก ตามมาตรฐาน CFO สําหรับการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก ดําเนินแนวทางการประเมินการ

ปลอยกาซเรือนกระจกขององคการ ซึ่งไดมีการกําหนดการคํานวณตามมาตรฐานสากลในการประเมินบัญชี

รายการกาซเรือนกระจกขององคกร ไดแก ISO 14064 – 1  Greenhouse Gas และแนวทางการประเมิน

คารบอนฟุตพริ้นทขององคการ โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) โดยขอมูลที่เก็บ

สามารถจําแนกขอบเขตได 3 ประเภท จําแนกตามแหลงการปลอยกาซเรือนกระจกไดแก 

ขอบเขตที่ 1 กิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง (Direct GHG) คือการปลอยกาซเรือน

กระจกที่เกิดข้ึนโดยตรงจากกิจกรรมตาง ๆ  ภายในองคกร มีแหลงปลอยกาซเรือนกระจก หรือขอบเขตแบบ 

Gate-to-Gate อาทิเชน การเผาไหมของเช้ือเพลิง การเผาไหมของนํ้ามันเช้ือเพลิงจากยานพาหนะ การ

เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต การรั่วซึมหรือรั่วไหลของกาซเรือนกระจก เปนตน 

ขอบเขตที่ 2 กิจกรรมการจัดซื้อพลังงาน (Energy indirect GHG) คือ การปลอยกาซเรือนกระจก

ทางออม ไดแก การปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลติไฟฟาความรอนหรือไอนํ้าที่ถูก นําเขาจากภายนอกเพื่อ

ใชงานภายในองคกร อาทิ การซื้อพลังงานไฟฟา การซื้อพลังงานไอนํ้า การซื้อพลังงานความรอน เปนตน 

ขอบเขตที่ 3 กิจกรรมอื่นๆ (Other indirect GHG) คือ การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจาก

กิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 (กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ) โดยการปลอย

กาซเรือนกระจกขอบเขตน้ีจะเปนรูปแบบ Cradle-to-Gate ตัวอยางขอมูลของขอบเขตน้ี อาทิ การผลิต

วัตถุดิบ  การผลิตอุปกรณประกอบธุรกิจ กากของเสียจากกิจกรรมในองคกร เปนตน  

3.2 ตัวชี้วัดดานคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการ 

เน่ืองจากกิจกรรมหลักของ ขสมก. เปนการใหบริการการเดินรถ ดังน้ันองคการจึงไดเลือกตัวช้ีวัดที่

แสดงถึงคุณคาของการใหบริการขององคการ ไดแก การเลือกระยะทางการใหบริการ (กม. บริการ) เพื่อใชใน

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือ ระยะทางบริการ (กม. บริการ) ของรถสาธารณะของ ขสมก. 
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ทั้ง 8 เขตการเดินรถ และนอกจากน้ีไดทําการวางแผนในการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม ในดานรายไดจากการ

ใหบริการในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเปนตัวช้ีวัดดานคุณคาอีกทางหน่ึงดวย 

 

ตัวอยางตารางเก็บขอมูล เพื่อการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก และตัวช้ีวัดดานคุณคา/

เศรษฐศาสตร แสดงดังรูปที่ ข-1 

 

 

 

 
 

รูปท่ี ข-1 ตัวอยางตารางเก็บขอมูล เพื่อการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก และตัวช้ีวัดดาน

คุณคา/เศรษฐศาสตรในกลุมขนสง 

 

4. การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของทั้ง ต้ังช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม และตัวช้ีวัดดานคุณคา (หรือ

เศรษฐศาสตร โดยไดทําการรวบรวมขอมูลของทั้งองคการ ไดแก สํานักงานใหญ และเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต 
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สามารถนํามาคํานวณตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคการ โดยพิจารณาตัวช้ีวัดในรูปแบบ

ดังตอไปน้ี 

1) กม.บริการ ตอ การปลอยกาซเรือนกระจก 

2) กม.บริการ ตอ การใชพลังงาน 

โดยตัวช้ีวัดในแตละรูปแบบ จะมีการคํานวณ เปรียบเทียบตามประเภทรถ และประเภทเช้ือเพลิงที่ใช 

และแยกรายละเอียดสําหรับแตละเขตการเดินรถ เพื่อใชในการเปรียบเทียบและใชสําหรับกําหนดนโยบายเพื่อ

วางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคตอีกดวย 

 

ตัวอยางตารางการสรุปผลคํานวณคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แสดงดังรูป ข-2 

 
 

รูปท่ี ข-2 ตัวอยางตารางการสรุปผลคํานวณคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในกลุมขนสง 

 

5. แผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร 

จากการดําเนินการตามแนวทางในการประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดมีการกําหนดแนวทางในการจัดทําตัวช้ีวัดใหละเอียดมากข้ึน ทั้งในดานการเก็บขอมูล 

และการประเมิน เพื่อใหเปนแนวทางในการปรับปรุงองคกร  

โดยจะมีการพัฒนาการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดใหสามารถประเมินไดอยางตอเน่ือง และใชในประเมินเขต

การเดินรถตางๆ ใหทราบถึงผลการดําเนินงานของสวนงานตนเองอยางงายและรวดเร็ว เปนการติดตามผล
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อยางทันทวงที เชน การวางแผนการเก็บขอมูลรายเดือนอยางตอเน่ือง การกําหนดแนวทางการประเมินแตละ

เขตการเดินรถถึงประสิทธิภาพ กม. บริการ ตอ การใชพลังงาน เปนตน 

สําหรับแนวทางการพิจารณาประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ จะมีการพิจารณาปรับปรุง และเก็บ

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการเก็บขอมูลประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญอื่นๆ เพิ่มเติมดวย  

นอกจากน้ีจะมีการนําผลการประเมนิที่ได ไปวิเคราะหและกําหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อปรับปรงุให

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมีคาดีข้ึนอยางตอเน่ืองตอไป โดยคาดวาจะทําใหเกิดผลการพัฒนาองคกรอยาง

ตอเน่ือง และเปนประโยชนกับองคกรในดานตางๆ เชน 

 ชวยใหบริหารองคกรตาง ๆ และรัฐมีแนวทางและทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนข้ึน เพราะไดคํานึงถึง

องคประกอบทีส่ําคัญ คือการสรางสมดุลระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

 ชวยในการอนุรักษปกปองรักษาระบบนิเวศไปพรอมๆ กันซึ่งมีความจําเปนหลายอยางมาก โดยยึด

หลักการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 เปนการเพิม่ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและลดการปลอยมลพิษ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ

สิ่งแวดลอม 

 เพิ่มผลผลิตดวยการลดการใชทรพัยากร 

 เปนการประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ เชน เทคโนโลยีใหม ทีม่ีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีแรงจูงใจที่

พัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 เปนทิศทางที่ทําใหนโยบายของรฐับาลที่มุงไปสูการพฒันาอยางย่ังยืน มีความเปนไปไดจรงิ ซึ่งเปน

เปาหมายในระยะยาวโดยรวมของประเทศ ทั้งดานเศรษฐกจิ สิ่งแวดลอม 
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ตัวอยางกรณีศึกษา ค. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรบักลุมสาธารณูปการ 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

“การประปาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กปภ.” เปนรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงมหาดไทย ที่

ใหบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐานดานนํ้าประปา มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสรมิธุรกิจการประปา

โดยการสํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ เพื่อใชในการผลิต จัดสงและจําหนายนํ้าประปา 

รวมทั้งการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปาเพื่อใหเกิดประโยชนแกการใหบร ิการ

สาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ ทั้งน้ี กปภ. มีภารกิจ

ในการผลิตนํ้าสะอาดคุณภาพมาตรฐานสากลและสงจายดวยระบบทอใหแกประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

(ยกเวนกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไดอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง โดยกําหนด

โครงสรางการบริการประชาชนใหมีสายปฏิบัติการ 5 ภาค 10 เขต 234 สาขา โครงสรางการบริการประชาชน 

แสดงดังรูปที่ ค-1 

 

รูปท่ี ค-1 โครงสรางการบริการและการแบงเขตความรับผิดชอบ ของการประปาสวนภูมิภาค  

[ที่มา: การประปาสวนภูมิภาค] 
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2. การกําหนดขอบเขตการประเมิน 

ขอบเขตการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กปภ. พิจารณาตามกจิกรรมการดําเนินงาน

หลักของหนวยงาน โดยกําหนดขอบเขตการประเมินเปน “การผลิตและจําหนายนํ้าประปาใหแกผูใชนํ้า” และ

หนวยหนาที่ของผลิตภัณฑ คือ “นํ้าประปา 1 ลูกบาศกเมตร ที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด” ทั้งน้ี ขอบเขตการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิของ กปภ. ไดกําหนดขอบเขตการประเมินครอบคลุม 3 ข้ันตอนหลัก 

(แสดงดังรปูที่ ค- 2) ไดแก 

 

 

รูปท่ี ค.- 2 ตัวอยางขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุมสาธารณูปการ: กรณี

นํ้าประปาสวนภูมิภาค 

[ที่มา: กปภ. โครงการศึกษาและการกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใน

อุตสาหกรรมนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค ป 2561] 

 

1)  ขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ (Raw Materials/Water Extraction) การไดมาซึ่งนํ้าดิบในการ

ผลิตนํ้าประปา มาจากการสูบนํ้าดิบดวยปมนํ้า ณ โรงสูบนํ้าแรงตํ่า และสงนํ้าดิบดวยระบบทอสงนํ้าดิบไปยัง

ระบบผลิตนํ้าประปาหรอืโรงกรองนํ้าตอไป โดยทําการพิจารณาไฟฟาและเช้ือเพลงิในข้ันตอนดังกลาว 

2) ขั้นตอนการผลิตนํ้าประปา (Water Treatment) พิจารณาหนวยกระบวนการตางๆ (Unit 

Process) ที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุคุณภาพนํ้าดิบใหเปนนํ้าประปา ไดแก 

 การสบูนํ้า  

 การปรับปรงุคุณภาพนํ้าดิบ  

 การตกตะกอน  

 การกรอง  

 การฆาเช้ือโรค  
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 การสบูจาย  

 การควบคุมคุณภาพนํ้าประปา  

3.) ขั้นตอนการสูบจายนํ้าประปา (Water Distribution Network) พิจารณาการสูบนํ้าประปาที่

ผลิตไดจากถังนํ้าใสข้ึนพักไวบนหอถังสูง หรือสูบจายนํ้าเขาระบบทอจายโดยตรงเพื่อใหบรกิารนํ้าประปาแก

ผูใชนํ้าตอไป 

 

3. การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม และดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร   

การกําหนดและประเมินตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมและดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ของรัฐวิสาหกิจกลุม

สาธารณูปการ กรณีการผลิตนํ้าประปาของ กปภ. น้ัน ทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของตามขอบเขตการ

ประเมินที่กําหนด และจัดเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาเดียวกันทั้งขอมูลดานสิ่งแวดลอมและดานคุณคา/

เศรษฐศาสตร โดยรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลาตอเน่ืองอยางนอย 1 ป (ปงบประมาณ) โดยเปนไปตามปฏิทิน

การดําเนินงานหลักของ กปภ. น่ันเอง แสดงตัวอยาง Template การรวบรวมขอมูลดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 

และดานสิ่งแวดลอม ดังรูปที่ ค-3 และรูปที่ ค-4 ตามลําดับ 

 

 
 

รูปท่ี ค-3 ตัวอยาง Template รวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 
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รูปท่ี ค-4 ตัวอยาง Template รวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม 

 

ภายหลังการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วิเคราะหขอมูล และประเมินผลขอมูล

แลว จึงทําการคัดเลือกตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานหลัก ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม จะ

พิจารณาคัดเลือกจากสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment 

หรือ LCA) ของการผลิตนํ้าประปา โดยอาจเปนผลกระทบโดยทางตรงหรือผลกระทบโดยทางออม สวนตัวช้ีวัด

ดานคุณคา/เศรษฐศาสตร อาจเลือกจากตัวช้ีวัดตัวใดตัวหน่ึงที่เปน KPI ประจําปอยูแลว หรือตัวช้ีวัดทีส่ะทอน

ผลการดําเนินงานที่แทจริงของการประกอบกิจการประปา 
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ตัวอยางตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ การผลิตและจําหนายน้ําประปาของ 

กปภ. 

จากการพิจารณาเบื้องตน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสมสําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจของ กปภ. (กลุมสาธารณูปการ) แสดงตัวอยางไดดังตารางที่ ค-1 

 

ตารางท่ี ค-1 ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมของการผลิตนํ้าประปา 

ตัวช้ีวัดดานคณุคา/เศรษฐศาสตร 

(Value/ Economic Indicators) 

ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม 

(Environmental Indicators) 

 รายได จากการจําหนาย

นํ้าประปา 

 ปริมาณนํ้าประปาที่จําหนาย 

 ผลกระทบดานภาวะโลก

รอน (Climate Change or 

Global Warming 

 ผลกระทบดานการลดลง

หรือการขาดแคลน

ทรัพยากรนํ้า  

(Water Resource 

Depletion  or Water 

Scarcity) 

 

4. การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ     

 เมื่อทําการคัดเลือกตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเรียบรอย

แลว จึงเขาสูข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในกรณีของการผลิตนํ้าประปา จากการ

พิจารณาของ กปภ. เบื้องตนไดพิจารณาคัดเลือก“รายไดท่ีไดจากการจําหนายน้ําประปา”และ “ปริมาณ

น้ําประปาท่ีจําหนาย” เปนตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และคัดเลือก “ผลกระทบดานภาวะโลกรอน 

(Climate Change or Carbon Footprint)” และ “ผลกระทบดานการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา (Water 

Scarcity Footprint)” เปนตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) ดังน้ัน การประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตนํ้าประปา จึงสามารถแสดงสมการไดดังสมการดานลาง  
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และตัวอยางการคํานวณแสดงไดดังตารางที่ ค-2 

ตารางท่ี ค-2 ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม สําหรับคํานวณ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กปภ. 

ตัวช้ีวัด  ขอมูล หนวย ปริมาณ 

ตัวชี้วัดดาน

คุณคา/

เศรษฐศาสตร 

(1) รายไดจากการจําหนาย

นํ้าประปา 

บาท/ป A 

(2) ปริมาณนํ้าประปา

จําหนาย 

m3/ป B 

ตัวชี้วัดดาน

ส่ิงแวดลอม 

(3) Carbon Footprint 

(Climate change) 

kgCO2 

eq/m3 

C 

(4) Water Footprint 

(WSI) 

m3/m3 D 

คาประสิทฺธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

efficiency: EE)  

ของ กปภ. ในภาพรวม 

สูตรการคํานวณ หนวย EE 

(1) / (3) บาท/kgCO2 

eq 

A / C 

(1) / (4) บาท/m3 A / D 

(2) / (3) m3/kgCO2 

eq 

B / C 

(2) / (4) m3/m3 B / D 

 

 

 

EE = 
รายไดจากการจําหนายนํ้าประปา (บาท/y) 

ผลกระทบดานภาวะโลกรอน (kgCO2eq/y) 

EE = 
รายไดจากการจําหนายนํ้าประปา (บาท/y) 

ผลกระทบดานการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า (m3/y) 

EE = 
ปริมาณนํ้าประปาจําหนาย (m3/y) 

ผลกระทบดานภาวะโลกรอน (kgCO2eq/y) 

EE = 
ปริมาณนํ้าประปาจําหนาย (m3/y) 

ผลกระทบดานการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า (m3/y) 
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5. แผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร 

กรณีรัฐวิสาหกิจที่แบงสายการปฏิบัติงานกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศเชนเดียวกับ กปภ. น้ัน 

แผนการดําเนินงานในระยะถัดไป คือ การลงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตาม

โครงสราง จากภาพรวม เปนรายภาค จากรายภาคเปนรายเขต และจากรายเขตเปนรายสาขา โดยอาจคัดเลือก

หนวยงานที่จะลงรายละเอียด โดยพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญ (Prioritized) จากผลการประเมินเบื้องตนที่

ไดทําการศึกษาไวแลว  

สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ในกรณีการลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม อาจพิจารณาปรับปรุง 

 การลดอัตราการสูญเสียนํ้าในระบบที่มีสัดสวนนํ้าสูญเสียมาก 

 การนํานํ้าในระบบผลิตกลับมาเวียนใชซ้ํา เพื่อใหการปลอยนํ้าเสียออกสูธรรมชาตินอยที่สุด หรือ

มุงสู Zero Discharge 

 การจัดทําสมดุลมวลนํ้า (Water Balance) ทั้งระบบ เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและ

วางแผนการปรับปรุงไดตรงจุด (Hot Spot) 

 การติดต้ังมิเตอรวัดการใชนํ้าในจุดที่สําคัญ  

 การใชทรัพยากรนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีคาความตึงเครียดดานนํ้า (Water Stress Index) 

ที่คอนขางตํ่า 

 การบันทึกขอมูลการใชนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ (Water Withdrawal) และการคืนนํ้ากลับสูแหลง

นํ้าธรรมชาติดวยคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน โดยการบันทึกขอมูลรายได เพื่อหาปริมาณนํ้าใชที่

แทจริง (Consumptive Water Use) ของการผลิตนํ้าประปาของ กปภ.  

การบริหาร/บํารุง/รักษา/ปรับเปลี่ยน เสนทอและอุปกรณ ตางๆ ใหรองรบัการใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ

และเกิดนํ้าสูญเสียใหนอยทีสุ่ด ซึ่งอาจจําเปนตองพจิารณารวมกับงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรหรือสนับสนุน

ประกอบการวางแผนเพิ่มเติม 
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ตัวอยางกรณีศึกษา ง. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจดานเกษตรกรรม   

1.ขอมูลท่ัวไป 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการ

สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 เปนองคกรรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหแกเกษตรกร ตอมาไดเพิ่มบทบาทเปนผูประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑนมจากนํ้านมดิบเพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง

และดํารงอยูไดตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของ อ.ส.ค. คือ นมแหงชาติ ภายในป 

2564   ซึ่งไดแตงต้ังคณะทํางานฯ และกําหนดแผนการดําเนินงานในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจขององคกร ประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดตัวช้ีวัด การรวบรวมจัดเก็บขอมูล 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการติดตาม

ประเมินผล โดยดําเนินการเริ่มตนนํารอง ดานอุตสาหกรรมนมที่สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนม

มวกเหล็ก) แลวจึงขยายผลการศึกษาใหครอบคลุมดานอุตสาหกรรมนมอีก 4 ภาค และทุกหนวยธุรกิจของ 

อ.ส.ค. ตามแผนงานในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

2. การกําหนดขอบเขตการประเมิน 

คณะทํางานฯ ไดกําหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อทําความเขาใจถึง

การกําหนดแนวทางและตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทุกกิจการของ

องคกรตลอดหวงโซอุปทานของ อ.ส.ค. ตามแผนงานในป พ.ศ. 2561 ถึง 2564  โดยในเบื้องตน (ป พ.ศ. 

2561) กําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.  2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

(ระยะเวลาตามปงบประมาณ) ดานอุตสาหกรรมนมของสํานักงาน อ.ส.ค. กอน เน่ืองจากเปนขอมูลภายใตการ

ดําเนินการโดยตรงของ อ.ส.ค. สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และดําเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไดดวยตนเองในอนาคต (ต้ังแต พ.ศ. 2562 เปนตนไป) แลวจึงขยายผลให

ครอบคลุมทุกหนวยธุรกิจของ อ.ส.ค. และตลอดหวงโซอุปทานตอไป 

บทบาทหนาที่ในการดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมนมของ อ.ส.ค. คือ การผลิตและการจําหนาย

ผลิตภัณฑนมที่สําคัญ ไดแก นม ยู.เอช.ที. นมพาสเจอรไรส นมเปรี้ยว โยเกิรต และโยเกิรตพรอมด่ืม ยู.เอช.ที. 

วิปปงครีม และชีส โดยมีกําลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 625 ตัน/วัน และกําลังการผลิตที่ผลิตได 710 ตัน/วัน 

(จากกําลังการผลิตของ อ.ส.ค. ซึ่งเปนโรงงานแปรรูปนมที่กระจายอยูในภาคตาง ๆ ทั้งหมด 5 แหง)  

ขอบเขตในการพิจารณารวบรวมขอมูลและประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับ

ปงบประมาณ 2561 ดานอุตสาหกรรมนมของสาํนักงาน อ.ส.ค. แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับองคกร ที่พิจารณา

ผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งเปนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการดําเนินกิจการดาน
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อุตสาหกรรมนมของ อ.ส.ค. จากทุกภาค และ ระดับผลิตภัณฑ ที่แยกพิจารณารายผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผลิต

โดยสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) ไดแก ผลิตภัณฑนมยูเอชที (UHT) ผลิตภัณฑพาสเจอร

ไรซแบบถุงและครีม ผลิตภัณฑพาสเจอรไรซแบบขวดและโยเกิรต ไอศครีม  

 

3. การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดาน สิ่งแวดลอม และดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร 

การกําหนดประเด็นประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑ (Product system value assessment) 

และการประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental assessment) ขององคกรไดดําเนินการทบทวนประเด็น

คุณคา/คุณประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เช่ือมโยงกับนโยบายของ อ.ส.ค. และแนวทางการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนของ Dairy Sustainable Framework (DSF) รวมถึงระดมสมองผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

เพื่อระบุประเด็นดานคุณคา/คุณประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของ 

สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 

การกําหนดประเด็นประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม (Environmental assessment impacts) ทําการ

พิจารณาตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ ประกอบดวย กระบวนการผลิตอาหารวัว กระบวนการเลี้ยงวัว และ

ผลิตนํ้านมดิบ กระบวนการขนสงนม กระบวนการแปรรูปนม กระบวนการบรรจุ กระบวนการกระจายสินคา 

กระบวนการขายปลีก และการบริโภค ทําการวิเคราะหการใชวัตถุดิบ และการปลอยของเสียที่สําคัญ  

จากกระบวนการผลิตแตละผลิตภัณฑ และเพิ่มเติมผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใน

อุตสาหกรรมนม โดย The UNEP Working Group for Cleaner Production in the Food Industry  

จากประเด็นดานคุณคาเชิงเศรษฐกิจ และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมนม ที่

รวบรวมมา ไดนํามาจัดลําดับความสําคัญและทําการพิจารณากับคณะทํางาน โดยใชเกณฑในการประเมินดังน้ี 

(1) เปนตัวช้ีวัดที่องคกรตองจัดทํา ทั้งที่ เปน KPI ขององคกร เปนนโยบายขององคกร หรือมี

ความสําคัญที่จะตองรายงานตอองคกรหรือหนวยงานที่กํากับการดําเนินงานขององคกร 

(2) เปนตัวช้ีวัดที่องคกรสามารถนําไปดําเนินการในองคกรได  

(3) เปนตัวช้ีวัดที่องคกรสามารถทําการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได 

(4) เปนตัวช้ีวัดที่องคกรมีการจัดเก็บขอมูลอยูแลว สามารถจัดเก็บขอมูลได หรือมีขอมูลที่มีอยูใน

รายงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  
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สรุปชุดตัวช้ีวัดดานอุตสาหกรรมนมของสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ใชในการประเมินประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรและผลิตภัณฑ และทําการทบทวนกับสํานักงาน อ.ส.ค. อีก 4 ภาค ดังตาราง  

 

ตารางท่ี ง-1 ชุดตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของ อ.ส.ค.ปงบประมาณ 2561/2562 

ชุดตัวช้ีวัด หนวย 

>> เศรษฐกิจ <<  

รายไดผลิตภัณฑนมรวม ลานบาท 

กําไรรายผลิตภัณฑ (ราคาขาย-ตนทุนการผลิต) บาท 

>> ส่ิงแวดลอม <<  

การใชพลังงาน MJ 

การปลอยกาซเรือนกระจก  kgCO2e 

การสูญเสียนมระหวางการผลิต  ลิตร 

การจัดการขยะ / ของเสีย (เนนบรรจุภัณฑ) Kg 

การใชนํ้าในกระบวนการผลิต m3 

 

4. การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมขอมูลตามตัวช้ีวัดดานอุตสาหกรรมนมของสํานักงาน อ.ส.ค. สามารถประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในระดับองคกร (ประเมินจากดานอุตสาหกรรมนมของสํานักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 

ภาค) และสําหรับสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) พบวา สามารถทดลองเก็บขอมูลเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในระดับผลิตภัณฑซึ่งเก็บขอมูลปฐมภูมิเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑนม

และใชขอมูลประกอบอื่นที่อยูภายนอกขอบเขตการดําเนินงานของสํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนม

มวกเหล็ก) จากการคํานวณผลผลิตภัณฑ 48 รายการ ไดคัดเลือกผลิตภัณฑหลักที่มยีอดการผลติที่สงูที่สดุแสดง

เปนตัวอยางคือ นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร 1 กลอง ดังตาราง  
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ตารางท่ี ง-2 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ อ.ส.ค. ในระดับองคกรและผลิตภัณฑ  

ระดับการประเมิน การคํานวณ หนวย 

ขอมูลระดับองคกร ยอดขายรวม

ปริมาณการใชพลังงาน
 

บาท

MJ
 

ยอดขายรวม

ปริมาณการปลอย GHG
 

บาท

kgCO2e
 

ยอดขายรวม

ปริมาณน้ํานมสูญเสีย
 

บาท

ลิตรนมสูญเสีย
 

ขอมูลผลิตภัณฑ นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร

  

กําไรรายผลิตภัณฑ

ปริมาณการใชพลังงาน
 

บาท

MJ
 

กําไรรายผลิตภัณฑ

ปริมาณการปลอย GHG
 

บาท

kgCO2e
 

กําไรรายผลิตภัณฑ

ปริมาณน้ํานมสูญเสีย
 

บาท

ลิตรนมสูญเสีย
 

 

 

5. แผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร ใน

ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

การดําเนินงานตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ องคการ

สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) กําหนดระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนาของ อ.ส.ค. คือ นมแหงชาติ ภายในป 2564 โดยการดําเนินการเริ่มตนนํารอง ดาน

อุตสาหกรรมนม  ที่สํานักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหลก็)  แลวจึงขยายผลการศึกษาใหครอบคลมุ

ดานอุตสาหกรรมนมที่สํานักงาน อ.ส.ค. อีก 4 ภาค รวมถึงขยายการดําเนินการวัดและประเมินประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใหครอบคลุมทุกหนวยธุรกิจของ อ.ส.ค. ซึ่งประกอบดวย ฝายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม 

ฝายสงเสริมการเลี้ยงโคนม และฝายการตลาด โดยแผนดําเนินงานแนวทางในการวัดและประเมินประสทิธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในระยะเวลา 4 ป  
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ตารางท่ี ง-3 แผนงานดําเนินการดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิในปงบ 2561 

แผนงาน 

ระยะเวลา

ดําเนินงานภายใต

ปงบประมาณ 

2561 

ดานอุตสาหกรรมนม   

สํานักงาน อ .ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก)   

1. กําหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   

2. ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑและองคกร  

3. รวบรวมขอมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

4. กําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

5. ดําเนินการและติดตามประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเทียบกับปฐาน  

สํานักงานภาคอ่ืน ๆ )สภต. สภอ. สภ.นบ. สภ.นล(.   

1. อบรมใหความรูดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและขอมูลที่เก่ียวของ  

2. จัดตั้งคณะทํางานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

3. ทบทวนตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   

4. รวบรวมขอมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

5. กําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ - 

6. ดําเนินการและติดตามประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเทียบกับปฐาน - 

 

 

ตารางท่ี ง-4 แผนงานดําเนินการดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิในปงบ 2562 – 2564  

แผนงาน 

ระยะเวลาดําเนินงานภายใต

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

ผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรที่ผลิต ณ โรงงานนมมวกเหล็ก  )นํารอง(     

1. ทบทวนและแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรที่ผลิต  ณ โรงงานนมมวกเหล็ก ป 2562 

 - - 

2. อบรมใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมทั้ง

บงชี้และวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรที่ผลิต ณ 

โรงงานนมมวกเหล็กเพื่อทําการสํารวจหรือประเมินระบบคุณคา )System Value 

Assessment) 
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แผนงาน 

ระยะเวลาดําเนินงานภายใต

ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 

3. กําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และ

กําหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ )ทบทวน

ตัวชี้วัดป 2561) 

   

4. ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑและองคกร 

ตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน ISO  14045  

   

5. รวบรวมขอมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

   

6. นําผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ )Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อ

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน 

   

7. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและ

กิจกรรมในการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2563    

   

ผลิตภัณฑตลอดวฏัจักรที่ผลิต ณ โรงงานนมภาคอื่นๆ )สภต. สภอ. สภ.นบ. สภ.นล(.     

1. ทบทวนและแตงตั้งคณะทํางานศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรที่ผลิต ณ โรงงานนมภาคอ่ืนๆ (สภต. สภอ. สภ.นบ. สภ.นล.) 

ป 2563 

-   

2. อบรมใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมทั้ง

บงชี้และวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรที่ผลิต ณ 

โรงงานนมมวกเหล็กเพื่อทําการสํารวจหรือประเมินระบบคุณคา )System Value 

Assessment) 

-   

3. กําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และ

กําหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ )ทบทวน

ตัวชี้วัดป 2562( 

-   

4. ศึกษาวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระดับผลิตภัณฑและองคกร 

ตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน ISO 14045 

-   

5. รวบรวมขอมูลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

-   

6. นําผลประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ )Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อ

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน 

-   

7. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรม

ในการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2564    

-   
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ตัวอยางกรณีศึกษา จ. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับกลุมอุตสาหกรรม 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 การยาสูบแหงประเทศไทย (อังกฤษ: Tobacco Authority of Thailand;ช่ือยอ: ยสท., TOAT) เปน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ทําหนาที่ประกอบธุรกิจผลติ

และจัดจําหนายบุหรี่สําเร็จรูป โดยมีวิสัยทัศน (Vision) ขององคการ คือ “เปนผูนําธุรกิจยาสูบในประเทศและ

มุงสูธุรกิจอื่น” และ พันธกิจ (Mission) ขององคการ “รักษาสวนแบงตลาดยาสูบไทย ขยายสูตลาดตางประเทศ

ดวยผลิตภัณฑคุณภาพ พรอมพัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน” และมีเปาประสงคขององคกรดังน้ี 

1) สวนแบงตลาด (Market Share) เพิ่มศักยภาพของชองทางขาย และสรางความภักดีตอตรา

สินคาเพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด (Market Shares) จากการเปนผูนําตลาดในกลุมลูกคา Saving 

พรอมทั้งสรางโอกาสทางการตลาดจากการตอบสนองความตองการที่หลากหลายของกลุมลูกคา 

2) รายไดเพิ่มจากธุรกิจหลัก โดยสามารถสรางรายไดจากการขยายสูธุรกจิอื่น 

3) ตนทุนการผลิต โดยสามารถควบคุมตนทุนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด 

4) อัตรากําไรสุทธิ มุงเนนการรักษาระดับของความสามารถในการทํากําไรอยางตอเน่ืองและ

สอดคลองตลอดการเติบโตของธุรกิจ 

 

2. การกําหนดขอบเขตการประเมิน 

 การยาสูบแหงประเทศไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มุงเนนการเปนผูนําธุรกิจยาสูบในประเทศและ

มุงสูธุรกิจอื่น รวมถึงการขยายสูตลาดตางประเทศดวยผลิตภัณฑคุณภาพ ซึ่งเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจ

ขององคกร ดังจะเห็นไดจากงบลงทนุ หรืองบทําการ และแผนปฏิบัติการตางๆ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 

2561 ลวนแลวแตเกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑทั้งสิ้น แตอยางไรก็ตาม องคกรยัง

เปนหนวยงานที่สรางรายไดใหกับรัฐอีกดวย ดังน้ัน การกําหนดระบบผลิตภัณฑของคกรและรายละเอียดตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในครั้งน้ีจะพิจารณา 2 ระดับ คือ ระดับ

องคกร และระดับผลิตภัณฑ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

(1) ระบบผลิตภัณฑที่จะทําการประเมิน (Product System to be Assessed) 

รายการ ระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ 

ช่ือระบบ ระบบการจัดจําหนายบุหรี่ทั้งใน

และตางประเทศ 

ระบบการผลิตบุหรี่เฉลี่ยทุกย่ีหอ  
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รายการ ระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ 

ที่ต้ัง การยาสูบแหงประเทศไทย 

เลขที่  184 ถนนพระรามที่  4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

ระยะเวลาพิจารณา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

ผูมีสวนไดเสีย 1. บุคลากรภายในองคกร 

2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

(2) หนาที่และหนวยหนาที่ (Function and Functional unit) 

ระดับองคกรและระดับผลิตภัณฑ 

การกําหนดหนวยหนาที่ของผลิตภัณฑบุหรี่เฉลี่ยทุกย่ีหอ จะกําหนดเปนปริมาณบุหรี่ทั้งหมด

ที่ผลิตได (1 มวน) โดยกําหนดระบบผลิตภัณฑแบบ Cradle to Grave พิจารณาขอบเขตของระบบ

ผลิตภัณฑต้ังแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา และการจัดซาก ครอบคลุมการ

ขนสงตลอดชวงวัฏจักรชีวิต แสดงดังรูปที่ จ-1 

 

 
รูปท่ี จ-1 ระบบผลิตภัณฑแบบพจิารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Cradle to Grave) 

 

3. การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดาน สิ่งแวดลอม และดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร 

 

 การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมขององคกร 

การยาสูบแหงประเทศไทยใชวิธีการคัดเลือกตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม ดวยวิธีการศึกษางานวิจัยทั้งใน

ประเทศ ตางประเทศและติดตามขาวสารสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของโลก จากผลการศึกษา

งานวิจัยพบวามีอุตสาหกรรมยาสูบมีการประเมินผลกระทบทางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Climate change) และความเปนพิษตอมนุษย (Human toxicity) มากที่สุด เน่ืองจากผลกระทบทางดาน

การกระจายสนิคา้ การใชง้าน  การไดม้าซึง

วตัถดิุบ 
การผลิต การจัดการซาก 

Cradle to Grave 
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ความเปนพิษตอมนุษยเปนผลกระทบข้ันปลาย การแปลผลอาจมีความคลาดเคลื่อนคอนขางสูง ในขณะที่

สถานการณปจจุบันประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกใหความสําคัญอยางกวางขวาง ดังน้ัน 

การยาสูบแหงประเทศไทยจึงเลือกพิจารณาผลกระทบทางดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับกลุม

ผลกระทบอื่นที่มีการงานวิจัยสวนใหญใหความสนใจ ไดแก ความเปนกรดของดิน(Terrestrial acidification) 

ความเปนพิษตอดิน(Terrestrial ecotoxicity) และความเปนพิษตอแหลงนํ้าจืด(Freshwater ecotoxicity) 

แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบที่เกี่ยวของกบัการใชนํ้า (Water Consumption) เปนกลุมที่มีความนาสนใจ แมวา

จะมีงานเพียงบางสวนที่พิจารณา เน่ืองจากสถานการณการขาดแคลนนํ้าเปนอีกหน่ึงปญหาของโลก ประกอบ

กับนํ้าเปนทรัพยากรที่สําคัญที่ใชกระบวนการเพาะปลูกอีกดวย ดังน้ันจากการผลการศึกษาการยาสูบแหง

ประเทศไทยไดพิจารณาเลอืกกลุมผลกระทบ 2 กลุม ไดแก ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทางดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(Climate change) หรือดานภาวะโลกรอน (การปลอยกาซเรือนกระจก) และการใชนํ้า 

(Water Consumption) ซึ่งเปนประเด็นที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และเพื่อบงช้ีจุดที่สงผลกระทบ

หลัก (hot spot) นําไปสูการหาแนวทางในการดําเนินการปองกันความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมในอนาคต 

โดยผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตองใชหลักการประเมนิวัฎจักรชีวิต

ซึ่งตองมีการเก็บขอมูลบัญชีรายการสิ่งแวดลอม ตัวอยางแบบฟอรมการเก็บขอมูลแสดงดังตารางที่ จ-1 

 

ตารางท่ี จ-1 ตัวอยางแบบฟอรมการเก็บขอมูลบัญชีรายการสิ่งแวดลอม 

ขอมูลบัญชีรายการส่ิงแวดลอม หนวย 

ปริมาณ 

ต.ค.

60 

พ . ย .

60 

ธ . ค .

60 

ม . ค .

61 

ก .พ .

61 

มี . ค .

61 

เม.ย.

61 

พ . ค .

61 

มิ . ย .

61 

ก . ค .

61 

ส . ค .

61 

ก . ย .

61 

ข้ันตอนท่ี 1รับวัตถุดิบ              

สารขาเขา                           

วัตถุดิบ                           

ใบยา kg                         

ทรัพยากร และวัสดุชวยการผลิต                           

ไฟฟา kWh                         

นํามันเช้ือเพลิง Liter                         

นํ้าประปา m3                         

สารเคมี1 ................ kg                         

สารขาออก                           

ผลิตภัณฑ                           

ใบยา kg                         

ของเสีย                           

เศษของเสีย kg                         
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 การกําหนดและประเมินตัวชี้วัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร 

การกําหนดวิธีการประเมินตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ระดับองคกรแบบ Monetary Value 

“รายไดจากการจัดจําหนายบุหรี่ทั้งหมด” และกําหนดตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ระดับผลิตภัณฑแบบ 

Functional value “ปริมาณบุหรี่ที่ผลิตได” โดยจากการพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงยุทธศาสตรของ

การยาสูบแหงประเทศไทย ซึ่งมุงเนนการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑบุหรี่ และสัดสวนของคาใชจาย (งบทํา

การ) สวนใหญลงใหกับกิจกรรมสวนน้ีเปนหลักขององคกร ขอมูลอางอิงจากคาใชจายแผนปฏิบัติการฯ ใน

ปงบประมาณ 2561 (นับรวมยุทธศาสตรที่ 1 รักษาความเปนผูนําธุรกิจยาสูบ ยุทธศาสตรที่ 2 ควบคุมตนทุน

และเพิ่มรายไดจากธุรกิจหลัก) ซึ่งสอดคลองกับหน่ึงในเปาประสงค/วัตถุประสงคขององคกรที่กลาวถึงการเพิ่ม

รายไดจากธุรกิจหลัก จึงไดกําหนดตัวช้ีวัดดังกลาวเปนคุณคาของระบบผลิตภัณฑ ในระดับองคกร 

 

จากการกําหนดตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมขององคกรและตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรขององคกร

สามารถสรุปการกําหนดตัวช้ีวัดของการยาสูบแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2561 ไดดังตารางที่ จ-2  

 

ตารางท่ี จ-2 ตารางสรุปตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมขององคกรและตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ขององคกร 

ของการยาสูบแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2561 

ระดับการประเมิน ตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม 

ระดับองคกร 

  

รายไดจากการจัดจําหนายบุหร่ี 

  

การปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ 

การใชน้ํา 

ระดับผลิตภัณฑ 

  

ปริมาณบุหร่ีที่ผลิตได 

  

การปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ 

การใชน้ํา 

 

4. การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถคํานวณไดจากตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร

หารดวยผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สนใจ ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการยาสูบแหง

ประเทศไทยดังตารางที่ จ-3 
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ตารางท่ี จ-3 ตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของการยาสูบแหงประเทศไทย 

ปงบประมาณ 2561 

ระดับการประเมิน การคาํนวณ หน่วย 

ระดบัองคก์ร 
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายบหุรทีงัหมด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภัณฑ์
 

บาท 
kgCO2 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายบหุรทีงัหมด

การใชน้าํ
 

บาท 
m3 

ระดบัผลติภัณฑ ์
ปรมิาณบหุรทีีผลติไดท้งัหมด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภัณฑ์
 

บาท 
kgCO2 

ปรมิาณบหุรทีีผลติไดท้งัหมด

การใชน้าํ
 

บาท 
m3 

 

5. แผนการดําเนินงานและแนวทางการปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร 

 จากการดําเนินงานตามวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร การยาสูบแหง

ประเทศไทย ไดทําการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงตัววิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจขององคกร โดยการมองตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตร และตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

เพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีเก็บขอมูลบางสวนที่ยังไมสามารถไดขอมูลโดยตรง ใหสามารถเก็บขอมูลไดตรง

ประเด็นมากย่ิงข้ึน  

นอกจากน้ีการยาสูบแหงประเทศไทย ยังนําผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิของ

องคกรมากําหนดแนวทางการปรบัปรุงกระบวนการผลิต โดยการยาสบูแหงประเทศไทยไดศึกษาและวิเคราะห

การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม โดยการวิเคราะหกจิกรรมที่มีนัยสําคัญของประเด็นสิง่แวดลอมที่สนใจ

ออกมา และศึกษาศักยภาพในการลดปญหาสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมน้ัน โดยการสรางแนวทางการปรบัปรุง 

เชน การประเมินผลกระทบการปลอยกาซเรือนกระจกของผลิตภัณฑบุหรี่ พบวา ในชวงการผลิต การใชนํ้ามัน

เตา มีปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ ดังน้ัน การลดผลกระทบสิง่แวดลอมจะมุงเนนในประเด็นเรื่องการ

ปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิงในระบบหมอไอนํ้า โดยเปลี่ยนจากการใชนํ้ามันเตาเปนกาซธรรมชาติ เน่ืองจากมีแนวทอ

กาซธรรมชาติผานบริเวณที่ต้ังโรงงานของการยาสูบแหงประเทศไทย เปนตน 
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จากตัวอยางกรณีศึกษาทั้ง 5 กลุมในคูมือฯ ฉบับน้ี หากเปนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือประเด็นดานภาวะโลกรอน (Global warming) 

น้ัน หากจะหาแหลงอางอิงเพื่อประเมินผลกระทบดานดังกลาว สามารถหาไดหลายแหลง แตหากเปนขอมูล

อางอิงที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบดานภาวะโลกรอนของประเทศไทย สามารถอางอิงไดจาก คาการ

ปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่เผยแพรโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ

มหาชน) หรือ อบก. ซึ่งคาอางอิงเหลาน้ีไดมาจากฐานขอมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory 

database) ที่พัฒนาและดูแลโดย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (สทสย.) ศูนย

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) โดยสามารถอางอิงและดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ อบก. ตาม

แหลงอางอิงน้ี http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/products_emission/products_emission.pnc ซึ่งเปน

คาอางอิงที่ใชในการประเมินฉลากคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑที่ดําเนินการใหการรับรองโดย อบก. และ

แหลงอางอิง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/organization_emission/organization_emission.pnc  

ซึ่งเปนคาอางอิงที่ใชในการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร โดยสามารถเลือกอางอิงไดตามความ

เหมาะสมและบริบทขององคกรที่ทําการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งน้ีควรระบุแหลงอางอิง

และปที่อางอิงใหชัดเจน เน่ืองจากคาการปลอยกาซเรือนกระจกเหลาน้ีอาจมีการปรบัปรงุ (update) ทําใหอาจ

มีบางคาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 : แนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO 

14045 

 

1. ขอบเขตของมาตรฐาน ISO 14045  

มาตรฐาน ISO 14045 ไดอธิบายหลักการ ขอกําหนด และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑหน่ึงๆ อยางไรก็ตาม มาตรฐานดังกลาว ไมไดรวมขอกําหนด คําแนะนํา และ

แนวทางการคัดเลือกกลุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ สําหรับการประยุกตใชผลการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรมีการพิจารณาในข้ันตอนการกําหนดเปาหมายและขอบเขตการศึกษา 

 

2 เอกสารอางอิงสําหรับการประเมิน 

 ISO 14040: 2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and 

framework.  

 ISO 14044: 2006, Environmental management - Life cycle assessment - Requirements 

and guidelines. 

 ISO 14045: 2012, Environmental management – Eco-efficiency assessment of product 

systems – Principles, requirements and guidelines. 

 

3 บทนิยาม  

 ผลิตภัณฑ (product) 

สินคาและการบริการ 

 กระแสการไหลของผลิตภัณฑ (product flow) 

ผลิตภัณฑใดๆ ที่เขาและออกสูระบบผลิตภัณฑอื่น 

 ระบบผลิตภัณฑ (product system) 

การเก็บรวบรวมหนวยการผลิตยอยที่รวมถึง elementary และกระแสการไหลของผลติภัณฑ

เพื่อใหไดหนาที่ (หน่ึงหรือมากกวา)  

 ประเด็นสิ่งแวดลอม (environmental aspect) 

องคประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑหรือการบริการขององคกรที่มีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม 

 ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดลอม (environmental performance) 

ผลลัพธที่วัดไดที่สะทอนถึงประเด็นสิ่งแวดลอม 
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 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency) 

(อธิบายความหมายตามเน้ือหาในบทนํา)   

 คุณคาระบบผลิตภัณฑ (product system value) 

ความคุมคาหรือความพึงพอใจภายในระบบผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งในรูปแบบของ 

คุณคาตามหนาที่ (functional value) คุณคาทางการเงิน (monetary value) หรือคุณคา

อื่นๆ (other value) เชน ความสวยงาม (aesthetic) เปนตน 

 ตัวช้ีวัดคุณคาระบบผลิตภัณฑ 

ปริมาณเชิงตัวเลขที่แสดงถึงคุณคาระบบผลิตภัณฑ 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency indicator) 

การวัดสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑกับคุณคาระบบผลิตภัณฑ 

 ขอมูลทางดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency profile) 

ผลของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับผลของการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตกับผลการประเมินคุณคาระบบผลิตภัณฑ 

 แฟคเตอรถวงนํ้าหนัก (weighting factor) 

แฟคเตอรที่มาจากแบบจําลองการถวงนํ้าหนัก ซึ่งถูกพิจารณาจากผลของบัญชีรายการ

สิ่งแวดลอม ดัชน้ีกลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตหรือดัชนีคุณคาระบบ

ผลิตภัณฑ แลวนํามาแสดงเปนหนวยพื้นฐาน 

 การวิเคราะหความออนไหว (sensitivity analysis) 

ข้ันตอนอยางเปนระบบของการประมาณผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเลือกกระบวนการ

และขอมูลตอผลลัพธที่ทําการศึกษา 

 การวิเคราะหความไมแนนอน (uncertainty analysis) 

ข้ันตอนอยางเปนระบบในการประเมินความไมแนนอนในผลของการวิเคราะหบัญชีรายการ

สิ่งแวดลอม และ/หรือ การประเมินคุณคาระบบผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากความไม

ชัดเจนของแบบจําลอง ความไมแนนอนของรายการสารขาเขาและความแปรปรวนของขอมูล 

 หนวยกระบวนการ (Unit Process) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดที่พิจารณาในการวิเคราะหบัญชี

รายการดานสิ่งแวดลอม (Life Cycle Inventory; LCI) หรือการประเมินมูลคาของระบบผลิตภัณฑ ที่

ทําการรวบรวมปริมาณรายการสารขาเขา (Input) และรายการสารขาออก (Output)  

 การวิพากษ (critical review) 

กระบวนการที่แสดงใหเห็นถึงความไมขัดแยงกันระหวางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจและหลักการพื้นฐานของการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน 

ISO 
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 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (comparative eco-efficiency assertion) 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่แสดงถึงความเหนือกวาหรือเทียบเทากับ

ของผลิตภัณฑหน่ึงกับผลิตภัณฑคูแขงที่มีหนาที่เหมือนกัน 

 

4 ลักษณะท่ัวไปของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (General description of eco efficiency)   

4.1 หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Principles of eco efficiency)   

• เรื่องทั่วไป (General) 

หลักการตอไปน้ีเปนพื้นฐานและแนวทางสาํหรบัการตัดใจที่เกี่ยวของกับการวางแผน

และจัดทําการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

• มุมมองตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตต้ังแตการ

ไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน ตลอดจนการจัดการของเสีย  

• รูปแบบการทําซ้ํา (Iterative approach) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปนเทคนิคควรดําเนินอยางตอเน่ือง 

ดวยความเขาใจและความสม่ําเสมอ 

• ความโปรงใส (Transparency) 

ความโปรงใสถือเปนสิ่งสําคัญของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

• ความเขาใจ (Comprehensiveness) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรครอบคลมุประเด็นดานสิง่แวดลอม

และคุณคาระบบผลิตภัณฑที่ประเมิน 

• Priority scientific approach 

การตัดสินใจจากผลของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรต้ังอยูบน

ขอมูลทางวิทยาศาสตร ระเบียบวิธีการ และหลักฐาน หากเปนไปไมไดอาจใชการประชุมหารือรวมกัน หรือ วิธี

อื่นๆ ที่เหมาะสม 

 

4.2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Phases of Eco-efficiency 

Assessment)   

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 5 ข้ันตอน (แสดงแผนภาพ

ดังรูปที่ 2.1) ดังน้ี 
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1) การกําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Goal and 

Scope definition of Eco-efficiency) (หมายรวมถึงการกําหนดขอบเขตการประเมิน การแปล

ผลการศึกษา และการระบุขอจํากัดของการศึกษา) 

2) การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) 

3) การประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑ (Product System Value Assessment) 

4) การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency) 

5) การแปลผลการศึกษา (Interpretation)  

 

 
รูปที่ ภ-1 ข้ันตอนการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตาม ISO 14045 

 

4.3. ลักษณะสําคัญของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Key features of an 

eco-efficiency assessment)   

 

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปนการประเมินประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมที่

สัมพันธกับคุณคาของระบบผลิตภัณฑ 

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมควบคูกบั

ดานคุณคา 

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปนการประเมินระบบผลิตภัณฑ (อาทิ วัตถุดิบ

ถึงการจัดการของเสีย) ไมใชการประเมินตัวผลิตภัณฑ 
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5 กรอบแนวคิดการประเมิน (Methodological Framework)   

 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะตองประกอบดวยข้ันตอนทั้ง 5 ข้ันตอนดังแสดงใน

หัวขอที่ 5 โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

5.1 การกําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Goal and 

Scope definition of Eco-efficiency) (หมายรวมถึง การกําหนดขอบเขตการประเมิน การแปลผล

การศึกษา และการระบุขอจํากัดของการศึกษา)   

1) การกําหนดเปาหมาย (Goal Definition) 

สําหรับการอธิบายถึงการกําหนดเปาหมายการศึกษา จะตองใหรายละเอียดของ: 

 วัตถุประสงคของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The purpose of the eco-

efficiency assessment) 

 กลุมเปาหมาย: (The intended audience) 

 การนําผลการศึกษาไปใช: (The intended use of the results) 

2) การกําหนดขอบเขต (Scope Definition) 

สําหรับการอธิบายถึงการกําหนดขอบเขตการศึกษา จะตองใหรายละเอียดของ: 

 ระบบผลิตภัณฑที่จะทําการประเมิน (Product System to be Assessed) 

 หนาที่และหนวยหนาที่ (Function and Functional unit) 

 ขอบเขตการศึกษาของระบบผลิตภัณฑ (System Boundary of the Product System) 

 การปนสวนใหกับระบบผลิตภัณฑอื่นๆ (Allocations to External Systems) 

 วิ ธีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอมและชนิดของผลกระทบ (Environmental 

Assessment Method and Types of Impacts) 

 วิธีการประเมินคุณคาและชนิดของคุณคาระบบผลิตภัณฑ (Value Assessment Method 

and Types of Product System Values) 

 ตัวเลือกของตัว ช้ี วัดประสิท ธิภาพเ ชิง นิ เวศเศรษฐกิจ  (Choice of Eco-efficiency 

Indicators) 

 การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน (Interpretation to be used) 

 ขอจํากัดของการศึกษา (Limitation) 

 การเปดเผยและการรายงานผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results) 
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5.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment)   

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะทําการศึกษาดวยเครื่องมือที่เรียกวา การประเมินวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Assessment; LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 โดยผลการศึกษาการจัดทํา

บัญชีรายการสิ่ งแวดลอม (Life cycle inventory) อาจนําไปเปนขอมูลโดยตรงสําหรับการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได ตัวอยางเชน เมื่อการใชทรัพยากรและผลกระทบสิ่งแวดลอมมีสาเหตุหลัก

มาจากการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงฟอสซิล ดังน้ัน ปริมาณนํ้ามันดิบจึงสามารถบงช้ีไดวาเปนวัตถุดิบหลักที่ส งผล

กระทบสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียวได และหากทําการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 

Impact Assessment; LCIA) จะตองดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 อยางไรก็ตามใน

การถวงนํ้าหนักจะตองไมถูกนําไปใชในเชิงเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หากตองการนําการ

ถวงนํ้าหนักไปใชในการประเมินจะตองพิจารณาตาม ISO14044 

 

5.3 การประเมินคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑ (Product System Value 

Assessment)   

การประเมินคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑจะทําการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบ

ผลิตภัณฑ ทั้งน้ี การประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑสามารถทําไดหลายวิธี เน่ืองจากระบบผลิตภัณฑอาจ

ครอบคลุมคุณคาที่มีความแตกตางกัน รวมถึงประเด็นดานหนาที่ของผลิตภัณฑ ดานการเงิน และดานอื่นๆ 

ตัวอยางเชน เศรษฐศาสตรในเชิงธุรกิจ คุณคาทางธุรกิจอาจเปนกําไร (รายไดหักลบดวยตนทุน) สําหรับ

ผูบริโภค คุณคาของผลิตภัณฑอาจเปนความพึงพอใจในการจายหักลบดวยตนทุน หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา 

คุณคาสวนเกิน (Surplus value) อยางไรก็ดี คุณคาของผลิตภัณฑที่พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตเปนสิ่งที่ยากใน

การรายงาน เน่ืองจากผูมีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทานบางสวนไมสะดวกในการสื่อสารตนทุนหรือกําไร 

ทั้งน้ี ชนิดของคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑที่อาจเปนไปได ประกอบดวย  

 คุณคาตามหนาที่ (Functional Value) เปนคุณคาที่สะทอนผลประโยชนแกผูบริโภคและผูมี

สวนไดเสียอื่นๆ ที่สามารถวัดได คุณคาตามหนาที่เปนตัวเลขที่แสดงถึงสมรรถนะตามหนาที่ของระบบ

ผลิตภัณฑ สําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณคาตามหนาที่มีความแตกตางกันไปตาม

หนวยหนาที่ (Functional unit) ของผลิตภัณฑน้ันๆ อยางไรก็ดี คุณคาตามหนาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอัน

เน่ืองมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ในขณะที่หนวยหนาที่ยังคงเหมือนเดิม 

 คุณคาทางการเงิน (Monetary Value) อาจแสดงในรูปแบบของตนทุน (Cost) ราคาขาย 

(Price) ความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) มูลคาเพิ่ม (Added Value) กําไร (Profit) หรือการลงทุนใน

อนาคต (Future Investment) เปนตน  

 คุณคาอื่นๆ (Other Values) อาทิ คุณคาที่ไมสามารถจับตองได และคุณคาที่ เกี่ยวกับ

สุนทรียภาพ เปนตน ซึ่งคุณคาเหลาน้ีสามารถจัดทําไดโดยวิธีการสัมภาษณ สํารวจ หรือทําวิจัยทางการตลาด 

เปนตน  
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การคํานวณตัวชี้วัดคุณคา/เศรษฐศาสตรระบบผลิตภัณฑ 

การหาคาของคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑจะตองพิจารณาจากดัชนีคุณคา/เศรษฐศาสตร

ของระบบผลิตภัณฑที่ถูกกําหนดไวในวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา 

 

5.4 การหาคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency)  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะสัมพันธกับผลการศึกษาการประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม ตามที่ไดกําหนดไวในเปาหมายและขอบเขตการศึกษา ทั้งน้ี สําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจที่ต้ังใจจะสื่อสารแบบสาธารณะ กรอบหรือรูปแบบการประเมนิประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-efficiency Profile) จะตองสัมพันธกับกรอบหรือรูปแบบของผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(LCIA) ตามคุณคาของระบบผลิตภัณฑ 

 

5.5 การวิเคราะหความออนไหวและความไมแนนอนของขอมูล (Sensitivity and Uncertainty 

Analysis)  

การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนข้ันตอนที่ใชในการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลและวิธีการที่สงผลตอผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะหความออนไหวอาจ

เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนทางเลือกสําหรับการประเมินได ทั้งน้ี การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ อาจใชวิธีการที่แตกตางกันหลากหลายวิธีในการศึกษาตัวช้ีวัดดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

คุณคาของระบบผลิตภัณฑ ดังน้ัน การวิเคราะหความออนไหวของขอมูลจึงควรทําการประเมินผลการประเมิน

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลและวิธีการที่แตกตางกัน 

สําหรับการวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลควรดําเนินการศึกษาถึงความไมแนนอนของขอมูลและ

ผลกระทบจากสมมติฐานตางๆ ที่มีตอความนาเช่ือถือของผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 

5.6 การแปลผลการศึกษา (Interpretation)  

ข้ันตอนการแปลผลการศึกษาของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีองคประกอบตาม

เปาหมายและขอบเขตการศึกษาที่กําหนด ดังน้ี 

 ระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญ จากข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการประเมิน

คุณคาของระบบผลิตภัณฑ 

 การประ เมิ น ดั งกล าวข า งต น  พิ จ ารณาครอบคลุมทั้ ง ความสมบูรณ ของขอมูล 

(Completeness) ความออนไหวของขอมูล (Sensitivity) ความไมแนนอนของขอมูล (Uncertainty) และ

ความสม่ําเสมอของขอมูล (Consistency)  

 บทสรุป ขอจํากัด และขอเสนอแนะของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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หมายเหตุ: “ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การแปลผลจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

ขอกําหนด ISO14044:2006 ขอ 4.5 

 

6 การรายงานและการเปดเผยผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results)  

ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะตองถูกรายงานตามข้ันตอนการกําหนดเปาหมาย

และขอบเขตการศึกษา ทั้งน้ี รายงานผลการประเมินและสรุปผลการประเมินจะตองรายงานดวยความเปน

กลางแกผูที่อานหรือผูที่สนใจ ผลการประเมิน ขอมูล วิธีการ สมมติฐาน และขอจํากัดตางๆ จะตองแสดงดวย

ความโปรงใส และนําเสนอดวยรายละเอียดที่เพียงพอตอผูอาน ทัง้น้ี ผลการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

และผลการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑจะตองรายงานแยกกันดวย 

สําหรับการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สิ่งที่ตองรายงานมีดังน้ี: 

 การวิเคราะหการใชวัตถุดิบและพลังงาน 

 การประเมินการแมนยํา ความสมบูรณ และความเปนตัวแทนของขอมูลที่นํามาใช 

 คําอธิบายของระบบที่จะนํามาเปรียบเทียบ 

 คําอธิบายกระบวนการทบทวนความถูกตองของขอมูล 

 การประเมินความสมบูรณของการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (LCIA) 

 การรายงานการคัดเลือกตัวช้ีวัดกลุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 การอธิบายความใชการไดเชิงวิทยาศาสตรและเชิงเทคนิคของตัวช้ีวัดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่เลือกใชในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ผลการวิเคราะหความออนไหวและความไมแนนอน  

 การประเมินความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่พบจากผลการศึกษา  

สําหรับการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑ สิ่งที่ตองรายงานมีดังน้ี: 

 สมมติฐานที่ใชในข้ันตอนการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑ 

 วิธีการประเมินและตัวช้ีวัดคุณคาของระบบผลิตภัณฑที่ใชในข้ันตอนการประเมิน 

 การประเมินการแมนยํา ความสมบูรณ และความเปนตัวแทนของขอมูลที่นํามาใช 

 คําอธิบายกระบวนการทบทวนความถูกตองของขอมูล 

 การประเมินความสมบูรณของการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑ 

 การรายงานผลการวิเคราะหความไมแนนอนของขอมูลและความออนไหวของขอมูล 

 การประเมินความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่พบจากผลการศึกษา  
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7 การทบทวนผลการศึกษา (Critical Review)  

การทบทวนผลการศึกษา ควรทําใหมั่นใจไดวา 

 วิ ธีการที่ ใช ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีความสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

 วิธีการที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใชการไดในเชิงวิทยาศาสตรและ

เชิงเทคนิค  

 ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับเปาหมายการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ผลสะทอนกลับของการแปลผลการศึกษาถึงขอจํากัดการศึกษาที่ไดอธิบายไวในการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 รายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีความโปรงใสและมีความสม่ําเสมอ 

 ผลการศึกษาสุดทายของการประเมิน สะทอนกับสถานการณ ขอมูลที่หลากหลาย และ

ผลกระทบจากวิธีการที่ตางกันของการใหนํ้าหนักและการปนสวนที่ระบุไวในการประเมนิประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

ทั้งน้ี การทบทวนผลการศึกษาสามารถดําเนินการไดทั้งผูเช่ียวชาญอิสระจากภายใน (Internal 

Expert) และภายนอกองคกร (External Expert) อยางไรก็ดี หากการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ

มีจุดมุงหมายเพื่อใชสําหรับเชิงเปรียบเทียบ จะตองดําเนินการทบทวนผลการศึกษาจากผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของ (Panel of Interested Parties) 
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ภาคผนวกที่ 2 : แบบการรายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยใชกรอบแนวคิดตาม ISO 14045 น้ัน จะพิจารณา

กรอบการดําเนินงานภายใตแนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ซึ่งในการ

จัดทํารายงานการในรายงานประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจควรประกอบดวยหัวขอหรือประเด็นดังน้ี  

  

1. ลักษณะท่ัวไป (General) 

อธิบายลักษณะทั่วไปของหนวยงาน รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบของธุรกิจ ในข้ันตอนน้ีควรแสดง

ใหเห็นไดถึงขอบเขตของระบบเบื้องตนวาจะมีรูปแบบการประเมินแบบใด เชน ประเมินในรูปของผลิตภัณฑ 

หรือการใหบริการ โดยแตละองคกรควรประเมินตนเองกอนเพื่อใชในการกําหนดเปาหมายและขอบเขต 

 

2 การกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Goal and Scope definition) 

 เปนการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการศึกษา รวมถึงขอบเขตในการศึกษา ซึ่งควรพิจารณา

ภายใตกรอบแนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ทั้งน้ี อาจอางอิงกรอบ

การดําเนินงานภายใตมาตรฐาน ISO 14040 (2006): Environmental management - Life cycle 

assessment -Principles and framework หรือ ISO 14044 (2006): Environmental management - 

Life cycle assessment -Requirements and guidelines มาประกอบการรายงานก็ได 

 

 2.1 การกําหนดเปาหมาย (Goal Definition) 

 เปนข้ันตอนที่สําคัญ ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน

วัตถุประสงค และกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหตรงตามความตองการ ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงตอทิศทาง

และความละเอียดในการศึกษา ถากําหนดเปาหมายและขอบเขตไมครอบคลุมและไมดีพอจะทําใหการประเมนิ

ทําไดยากและไมตรงประเด็น  

 ในการกําหนดเปาหมายของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตองพิจารณาลักษณะการดําเนินธุรกิจของ

หนวยงานน้ันๆ ประกอบไปดวย เน่ืองจากตองกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับภารกิจหลักขององคกร จะ

สงผลใหการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสะทอนถึงการดําเนินงานขององคกรอยางแทจริงและ

สามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงไดอยางชัดเจน 

 

 2.2 การกําหนดขอบเขต (Scope Definition) 

ควรมีการกําหนดรายละเอียดของขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อใหแนใจวาความกวางและความลึกในการ

วิเคราะหน้ันสอดคลองกบัวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
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โดยขอบเขตที่กําหนดเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ ควรประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี 

  - ระบบผลิตภัณฑทีจ่ะทําการประเมิน (Product System to be Assessed) 

  - หนาที่และหนวยหนาที่ (Function and Functional unit) 

- ขอบเขตการศึกษา (System Boundary) 

  - วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและชนิดของผลกระทบ (Environmental 

Assessment Method and Types of Impacts) 

- วิธีการประเมินคุณคาและชนิดของคุณคาระบบผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ (Value Assessment 

Method and Types of Product System Values) 

- การประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ (Choice of Eco-efficiency 

Indicators) 

- การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน (Interpretation to be used) 

 

3 การประเมินคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑ (Product System Value 

Assessment) 

 ประเมินหาตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรของระบบผลิตภัณฑที่ศึกษา  โดยตัวอยางตัวช้ีวัดดาน

คุณคา/เศรษฐศาสตร ทั้งน้ีการประเมินคุณคาของระบบผลิตภัณฑน้ัน ตองเปนประเด็นและขอบเขตเดียวกับ

การประเมินดานสิ่งแวดลอม เพื่อสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไดอยางแทจริง 

 

4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Assessment) 

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑจากขอมูลการใชทรัพยากร วัตถุดิบพลังงาน 

รวมถึงมลสารและของเสียที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการขององคกร ภายใตขอบเขตที่กําหนด อยางไรก็ตาม ตอง

ประเมินโดยใชแนวคิดดานการประเมินวัฏจักรชีวิต (ตามแนวคิดของ ISO 14040 และ 14044)   

 

5 การหาคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency) 

เปนข้ันตอนในการแปลผลการศึกษา (Interpretation) โดยเปนการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

เมื่อดําเนินการเก็บขอมูล และนํามาประเมินตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม รวมถึงประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนําไปสูแนวทางแกไข ปรับปรุงหรือวางนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่

เกิดข้ึน โดยจะตองสรุปการแปลผลการศึกษาใหสามารถเขาใจไดงาย สมบูรณครบถวน และมีความสอดคลอง

กับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษาดวย  
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ภาคผนวกที่ 3 : การกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สําหรับ

รัฐวิสาหกิจไทย   

 

 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหนวยงานรัฐวิสาหกิจน้ัน ปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่

ดําเนินการอยู 2 กลุม ดังน้ี  

 

1. กลุมรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดตัวชี้วัด EE ต้ังแตป 2561  

ประกอบดวยรัฐวิสาหกจิ จํานวน 18 แหง   

2. กลุมรัฐวิสาหกิจท่ียังไมมีการกําหนดตัวชี้วัด EE 

ประกอบดวยรัฐวิสาหกจิ  จํานวน 8 แหง  ประกอบดวย  

1. การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

2. การทาเรือแหงประเทศไทย  (กทท.) 

3. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท) 

4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) 

5. องคการเภสัชกรรม (อภ.)  

6. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (สํานักงานสลากฯ) 

7. การเคหะแหงชาติ  (กคช.)  

8. องคการจัดการนํ้าเสีย (อจน.)    

ทั้งน้ี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการในกลุมน้ี   

 

โดยเกณฑในการประเมินหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ทาง สคร. ใชน้ัน ประกอบดวยเกณฑการดําเนินงาน

ทั้งหมด 2 ระยะ (2 ป) โดยตัวอยางเกณฑแสดงดังน้ี  

 

ระยะท่ี 1 (ปแรก) : พิจารณาจากการเตรียมความพรอมการศึกษาและกําหนดแนวทางในการวัดและประเมิน

ในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ (Eco-efficiency) ขององคกร 

เกณฑในระยะที่ 1 (ปที่ 1) : เกณฑแนวทางการใหคะแนนการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปที่ 1 

ของการประเมิน 

ระดับ คาเกณฑวัด 

1 
มีการตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมการดําเนินงานในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององคกร  



                                                                                        

67 
 

ระดับ คาเกณฑวัด 

2 
ทําการศึกษาและการกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

efficiency) ขององคกร 

3 
รายงานผลการศึกษาและการกําหนดแนวทางในการการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององคกรไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

4 
ดําเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยเริ่มจัดเก็บ

ขอมูลที่เก่ียวของ 

5 
ดําเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยสามารถ

จัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของสําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไดครบถวน 

 

โดยภาพรวมของเกณฑในการดําเนินงานดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ รส. ในปแรก น้ัน 

มีความมุงหวังจะให รส. เริ่มตนในการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได โดยแมวาใน

เกณฑจะบอกเพียงใหเก็บขอมูลไดครบถวนเทาน้ัน แตในทางปฎิบัติน้ัน รส. ควรนําขอมูลที่ไดมาเพื่อลอง

คํานวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อไดเห็นภาพผลการดําเนินงานเบื้องตนขององคกร พรอมทั้งเห็นถึง

ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการเก็บขอมูล เพื่อสามารถนําไปพัฒนารูปแบบของการเก็บขอมูล ขอบเขตของ

องคกร รวมถึงตัวช้ีวัดที่กําหนด ในปถัดไปได 

ทั้งน้ี แนวทางในการการวัดและประเมินในเรื่องของประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

ตองมีการวิเคราะหบริบทองคกรวากระบวนการหลักขององคกรสวนที่ที่ตองเปนกระบวนการที่ตองใชสําหรับ

การประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งในสวนของ คุณคา/เศรษฐศาสตร ที่จะนํามาใชคํานวณ และ

ผลกระทบสิง่แวดลอมที่เกิดจากกระบวนการหลกัตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life cycle) ที่แสดง

ถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งหมดที่อาจจะเกิดข้ึน และวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญและความยากงายใน

การจัดเก็บ และทําแผนงานในการเตรียมการจัดเก็บขอมูลทั้งหมด วาตองใชระยะเวลาเทาไหร ที่ทําการจัดเกบ็

ขอมูล 

หมายเหตุ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ตองใชขอมูลและระยะเวลาในการประเมิน

เพราะฉะน้ัน ในการดําเนินการในปแรกจะเก็บขอมูลยอนหลัง 1 ป เชน รส.ที่ดํากําลังดําเนินการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจป 63 จะเก็บขอมูลยอนหลังปบัญชี 62 
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ระยะท่ี 2 (ปท่ี 2) : พิจารณาจากการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื่องของ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ไดจริงและรายงานผล

ออกมาเปนตัวเลขไดชัดเจนและมีการเทียบกับมาตรฐาน 

เกณฑในปที่ 2 :  เกณฑแนวทางการใหคะแนนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ ปที่ 2 ของการ

ประเมิน   

 

ในการดําเนินการปที่ 2 หนวยงาน รส. ไดมีความรูและประสบการณจากการดําเนินงานในปแรกแลว 

ซึ่งในการดําเนินการดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปที่ 2 น้ัน หนวยงาน รส. อาจนําผลที่

เกิดจากการดําเนินการในปแรกมาวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอจํากัดที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการใน มา

เพื่อปรับลักษณะการเก็บขอมูล ขอบเขตการประเมิน รวมถึงตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (ทั้งตัวช้ีวัดดานคุณคา/เศรษฐศาสตรและตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม) ใหเหมาะสมกับหนวยงาน รส. ซึ่ง

ทําให รส. สามารถนําไปกําหนดปฐาน (base year) ที่เหมาะสมในการประเมิน EE ไดอีกดวย นอกจากน้ีเกณฑ

ในการวัดผลในปที่ 2 น้ี อาจเปนเกณฑที่ทําให รส. ตองยึดและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการดาน EE ใน

ปตอไป   

ในภาพรวมของเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของ รส. ที่กําหนดไว พบวามีบางประเด็นอาจ

สามารถตีความไดหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนกับหนวยงานผูประเมินผลงานของ รส. ซึ่งในคูมือฉบับน้ีจะยกตัวอยาง

การตีความเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 

 

ระดับ คาเกณฑวัด 

1 สามารถดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามแผนงานฯ ไดรอยละ 80 และการมีการรวบรวมขอมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

2 ผานเกณฑวัดระดับ 1 สามารถดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามแผนงานฯ ไดรอยละ 90 และการมีการรวบรวมขอมูลเพื่อ

วัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

3 ผานเกณฑวัดระดับ 2 สามารถดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามแผนงานฯ ไดรอยละ 100  และมีการวัดผลและประเมินผล

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) แลวเสร็จ (คํานวณคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

efficiency)) 

4 ผานเกณฑวัดระดับ 3 และนําผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาพิจารณาเพื่อ

กําหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน 

5 ผานเกณฑวัดระดับ 4 และนําผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มากําหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดําเนินงานสําหรับปถัดไปที่ชัดเจน  
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- “ตามแนวปฏิบัติท่ีดี” น้ันหมายถึงให องคกรควรดําเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตาม

กรอบการดําเนินงานที่อยูบนหลักการของมาตรฐาน ISO 14045 โดยใหปรับใชตามความเหมาะสมกับบริบท

ขององคกร และพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังน้ี    

1) พิจารณาประเด็นดานคุณคาของระบบผลิตภัณฑและผลกระทบสิ่งแวดลอม (โดยพิจารณาตลอดวัฏ

จักรชีวิต (Life Cycle perspective)) 

2) มีการทบทวนการดําเนินอยางตอเน่ือง (Iterative approach)  

3) ความโปรงใสของขอมูลและการประเมินผล (Transparency) 

4) กรอบในการประเมินมีความครอบคุลมกับระบบผลิตภัณฑที่กําหนด (Comprehensiveness) 

5) การใหความสําคัญกับกระบวนการและผลทางวิทยาศาสตร (Priority scientific approach) 

 

- “เขาสูมาตรฐาน” : โดยนัยของคําวา “เขาสูมาตรฐาน” ในที่น้ีหมายถึง การเขาสู แฟคเตอร (Factor) ซึ่ง

เปนคาการวัดผลที่ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางที่จะสามารถนําพาไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน อยางไรก็ดี 

สามารถกําหนดกรอบระยะเวลากํากับในการดําเนินงานเพื่อเขาสู แฟคเตอร ไดตามบริบทและความเหมาะสม

ของหนวยงาน ซึ่งแฟคเตอรที่ไดจากการคํานวณอาจไดคาเปนตัวเลขใดๆ เชน 0.5, 1.0, 1.2, 3.0, 4.0 เปนตน 

ข้ึนกับบริบทและความพรอมในการพัฒนาและปรับปรงุขององคกรน้ันๆ จึงมักเรียกวา แฟคเตอร X (Factor X) 

โดย X แทนจํานวนใดๆ ที่จะนําไปกําหนดทิศทางในการปรับปรุงองคกรเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(sustainable development) 

 

- “แนวทางในการปรับปรุงผลเพ่ือใหเขาสูมาตรฐาน” :  ประกอบดวย แนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อใหเขา

สูมาตรฐาน ซึ่งตองมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดําเนินงานในแตละป รวมทั้งเปาหมายที่ชัดเจนที่ตองการ

วา การจะเขาสูคาแฟคเตอรที่เปนคามาตรฐานในระยะเวลาเทาไหร  และแตละป จะมีเปาหมายเชิงปริมาณที่

เปนคาแฟคเตอรที่ชัดเจน สําหรับใชในการติดตามประเมินผล   
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รายช่ือผูรวมจัดทําคูมือฯ 

 

คณะกรรมการเทคนิคดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ 

นาย ธํารงรัตน มุงเจรญิ  สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

นาย ไชยยศ บุญญากิจ  นักวิชาการอิสระ 

นาง เสาวลกัษณ โอฬารฤทธินันท  สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

นาย จิตติ มังคละศิร ิ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน  

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

นางสาว วิกานดา วราบัณฑูรวิทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นาย หาญพล พึ่งรัศมี  ศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

นางสาว วรรณฤดี มันโยทัย  ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 

นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

นางสาว พรนลัท สิงหรัตนพันธุ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

ผูรวมสนับสนุนขอมูล 

นาย สุดกลา บุญญนันท บริษัท อิโคโนเวชัน คอนซัลแตนท จํากัด 

นางสาว มาลินี สุขสุอรรถ มูลนิธิเพื่อสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืนแหง 

เอเชียแปซิฟก 

นาย เสกสรร พาปอง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

นาย ไพรัช อุศุภรัตน ศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นางสาว ฤทัยรัตน วิศาลสุวรรณกร สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

นาง ฤทัย ออนพุทธา สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   
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นาย มนตชัย จิตติปญญากลุ ศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นาง สิริพร นอยโสภา มูลนิธิเพื่อสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืนแหง 

เอเชียแปซิฟก 

 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีรวมสนับสนุนขอมูล 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

การประปาสวนภูมิภาค 

องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

การยาสบูแหงประเทศไทย 

 

 


