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ความรวมมือระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)                   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) 

• ดําเนินการผานคณะกรรมการ
เทคนิคดานประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ

อางอิงตามกรอบการดําเนินการของ
มาตรฐาน 

ISO 14045 : 2012 (Eco-efficiency 
Assessment-Principles and 
Requirements) 

กันยายน 2562 ตุลาคม 2564 

เพ่ือเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจไทย ในการประเมิน Eco-efficiency โดยใชการพิจารณาตามกรอบแนวคิด

ดานการประเมินวัฏจักรชีวิต และอางอิงกรอบแนวคิดบางสวนจากมาตรฐาน ISO 14045 มาปรับใชใหเหมาะกับบริบทของหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจไทย



ประเด็นที่ปรับเปล่ียน

- กรอบการดําเนินงาน (ISO 14045?)

- ตัวช้ีวัดดานคุณคา (คุณคาดานอื่นๆ แทนดานการเงิน)

- ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม (ขอบเขตการพิจารณา LCA vs Single Issue)

- เกณฑการประเมนิของ สคร. ที่ปรับเปล่ียน

- เครื่องมือดานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่แนะนํา (CFO)



ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency มาจากการ
รวมกันของคําวา Ecology ท่ีแปลวาระบบนเิวศ และ Economy ท่ี
แปลวาเศรษฐกจิ กับคําวา Efficiency ท่ีแปลวา ประสิทธิภาพ 
ดังนั้น คําวา Eco-efficiency คือ การจดัการใหภาคธุรกิจมี
ศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

 ริเริ่มโดยสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD)

 เปนที่ยอมรับอยางเปนทางการในการประชุมสุดยอดดานส่ิงแวดลอม หรือ 

Earth Summit เมื่อป 2535 (1992) วา “เปนวิธีการสําหรับบริษัททีจ่ะ

ปฏิบัติตาม Agenda 21 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 อยูบนแนวความคิดของ “การสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการใหมากขึ้น

ขณะที่ใชทรัพยากรและเกิดของเสียหรือมลภาวะลดลง”

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 



 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ISO 14045)

• พิจารณาภายใตแนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Assessment: LCA)

• อยูภายใตขอบเขตการดําเนินงานเดียวกัน

อางอิงกรอบแนวคิดจาก ISO 14045

ตัวต้ัง : Value 

ตัวหาร : ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่พิจารณาบนกรอบ

แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle thinking)

퐸푐표 − 푒푓푓푖푐푖푒푛푐푦 =     
     



1. บทนํา

2. ข้ันตอนการประเมิน EE 

สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

ภาคผนวก

1.1 ที่มาและความสําคัญ

1.2 แนวคิดการประเมิน EE

1.3 วัตถุประสงคของคูมือ

2.1 เกณฑในการประเมิน EE ของ รส.

2.2 ข้ันตอนการประเมิน EE

1. การประเมิน EE ตามมาตรฐาน ISO 14045

2. ตัวอยางรายงานการประเมิน EE

3. เกณฑการประเมินการดําเนินการดาน EE สําหรับ รส.

4. ตัวอยางการคัดเลือกประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สาํคญั

5. ตัวอยางการกําหนดตัวช้ีวัดดานคุณคาของ รส.

6. ตัวอยางการกําหนดตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมของ รส.

คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ



คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ



คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ

1. การกําหนดขอบเขตการศึกษาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
• ประเมินและทบทวนลักษณะทั่วไปของหนวยงาน 
• พิจารณากิจกรรมที่เปนกิจการหรือกิจกรรมหลักขององคกร

2. การศึกษารายละเอียดตามขอบเขตที่กําหนด
• ลักษณะขององคกรที่จะทําการประเมิน

• พันธกิจ บริบท เพ่ือนํามากําหนดตัวช้ีวัดดานคุณคา

• ขอบเขตการศึกษา (System Boundary) 
• พิจารณาจากผังโครงสรางองคกร พันธกจิ

• วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและชนิดของผลกระทบ 
• ผลกระทบดานภาวะโลกรวน (Global warming) โดยพิจารณาในภาพรวมขององคกร

• วิธีการประเมินคุณคาและชนิดของคุณคาระบบผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ (Value Assessment Method and 
Types of Product System Values)

ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ในคูมือ หนา 9-11

ในคูมือ หนา 11-12



คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ

3. การวิเคราะหและกําหนดตัวช้ีวัด

• กําหนดตัวชี้วัดดานคุณคา

• กําหนดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม 

4. การรวบรวมขอมูลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด

5. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

6. การวิเคราะห แปลผล ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเน่ือง

• การหาแนวทางในการปรับปรุง

• การกําหนดแผนการปรับปรุง

ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ในคูมือ หนา 14-15, 16-21



คูมือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย
(ฉบับผูปฏิบัต)ิ

1. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO 14045  

2. ตัวอยางรายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

3. เกณฑการประเมินการดําเนินการดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับรัฐวิสาหกิจไทย

4. ตัวอยางการคัดเลือกประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5. ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดดานคุณคาของหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ

6. ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมของหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ

ภาคผนวก 

ในคูมือ หนา 46-49 

ตัวอยางกรณีศึกษา 5 กลุม 

พลังงาน ขนสง สาธารณูปการ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม



ประเด็นสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ 

- การกําหนดตัวช้ีวัดดานคุณคา

- การกําหนดตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม

- การประเมิน EE และตีความเพื่อกําหนดแผนการปรบัปรุง

- การประเมินคาFactor

- การ update ขอมูล



ตัวชี้วัดดานคุณคา

ขอแนะนําใน ISO มีการแบงประเภทของคุณคา 

 คุณคาตามหนาที่ (Functional Value) : เปนคุณคาที่สะทอนผลประโยชนแกผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ที่สามารถ

วัดได คุณคาตามหนาที่มีความแตกตางกันไปตามหนวยหนาที่ (Functional unit) ของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ 

 คุณคาทางการเงิน (Monetary Value) : อาจแสดงในรูปแบบของมูลคาดานเศรษฐศาสตร อาทิ ตนทุน (Cost) ราคาขาย 

(Price) ยอดขาย (Net sale) ความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) มูลคาเพิ่ม (Added Value) กําไร (Profit) กําไร

สุทธิ (Net profit) กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Taxes : EBIT) กําไรกอนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (Earnings before interest, taxes, depreciation, and 

amortization : EBITDA) หรือการลงทุนในอนาคต (Future Investment) เปนตน 

 คุณคาอ่ืนๆ (Other Values) : คุณคาที่ไมสามารถจับตองได และคุณคาที่เก่ียวกับสุนทรียภาพ คุณคาทางวัฒนธรรม 

คุณคาทางภาพลักษณ เปนตน 



การกําหนดตัวชี้วัดดานคุณคา

• พิจารณาจากพันธกิจขององคกร

• อยูในการควบคุมทีอ่งคกรสามารถควบคุมการดําเนินการได

• สามารถวัดผลเชิงวิทยาศาสตรได
• ตองนําไปคํานวณและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
• มีวิธีการแปลผลท่ีนาเข่ือถือ

• หากมีหลายตัวช้ีวัด สามารถนํามาพิจารณาทั้งหมดหรอือาจเลือกมาพิจารณา
• ท้ังน้ีตองมีเหตุผลอธิบายและมีแผนในการดําเนินการในการเลือกทําใหครอบคลุม

• ควรเปนที่ยอมรบัในกลุมธุรกิจเดียวกนั ตัวอยางในคูมือ 

หนา 12

หนา 47-49



ตัวอยางตัวชี้วัดดานคุณคา
ลักษณะองคกร ตัวอยางตัวช้ีวัดดานคุณคา หนวย

กลุมพลังงาน EBITDA ลานบาท

 ปริมาณไฟฟาสงผานระบบสงขององคกร kWh

กลุมการขนสง รายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสาร ลานบาท

 ปริมาณการเดินทางในการใหบริการขนสงผูโดยสาร คน-กิโลเมตร

 ระยะทางใหบริการ  กิโลเมตร

 รายไดจากคาโดยสาร  บาท

 กําไรจากการดําเนินงาน  บาท

 จํานวนผูโดยสารท่ีใหบริการ  คน

กลุมสาธารณูปการ รายได จากการจําหนายน้ําประปา ลานบาท

 ปริมาณน้ําประปาท่ีจําหนาย ลบ.ม.

ดานเกษตรกรรม ผลผลิตเกษตรตอไรตอปของเกษตรกร กิโลกรัม/ไร

 ปริมาณผลิตภัณฑท่ีผลิตได แยกรายผลิตภัณฑ กิโลกรัม

 EBITDA  ลานบาท

 รายได ลานบาท

 มูลคาเพิ่ม ลานบาท

กลุมอุตสาหกรรม ปริมาณผลิตภัณฑท่ีผลิตได กิโลกรัม หรือลิตร

 ปริมาณผลิตภัณฑท่ีผลิตได รายผลิตภัณฑ กิโลกรัม หรือลิตร



ตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรวนนั้น ใน

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ

ไทยนั้น ในคูมือฉบับนี้จะแนะนําใหใชแนวทางการประเมิน

คารบอนฟุตพร้ินทขององคกร (Carbon Footprint for 

Organization : CFO) มาเปนเคร่ืองมือในการประเมิน

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=YjNKbllXNXBlbUYwYVc5dVgyUnZkMjVzYjJGaw

อยางนอย CFO แตหากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จะ

ประเมินผลกระทบดานอ่ืนเพ่ิมเติมก็ได



“คารบอนฟุตพรินตขององคกร” หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ 

ขององคกรโดยคํานวณออกมาในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2 equivalent; CO2-eq)

Source : Scope 3 Accounting and Reporting Standard , WBCSD & WRI

Carbon Footprint for Organization, CFO
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carbon dioxide
methane
nitrous oxide (laughing gas)
hydro-fluoro-carbons (HFC)
perfluorocarbons (FC) 
sulphur hexafluoride (SF6)
nitrogen trifluoride (NF3)



คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)

ประเภทที่ 1 การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรงขององคกร

• 1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทเีกิดขนึจากการเผาไหม้ทอียู่กับที

• 2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทเีกิดขนึจากเผาไหม้ทมีีการเคลอืนที

• 3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต

• 4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทเีกิดขนึจากการรัวไหล และอืนๆ

• 5) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากของชวีมวล (ดนิและป่าไม้)

ประเภทที่ 2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 

1) การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟาที่ถูกนําเขาจากภายนอกเพ่ือใชงานภายในองคกร

2) การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงานนําเขาอื่น ๆ เชน ไอนํ้าความรอน ความเย็น อากาศอัด



คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)

ประเภทที่ 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที ่1 และประเภทที่ 2 

1) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากวัตถุดิบตัง้ตนทีซ่ื้อมา

2) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากอุปกรณประกอบธุรกิจ

3) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากของเสียจากกิจกรรมในองคกร

4) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการขนสงจากผูผลิตวัตถุดิบ

5) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการเดินทางทีเ่ก่ียวของกับธรุกิจขององคกร

6) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากองคกรสัมปทานในสวนตนทาง (Upstream Franchise)

7) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากสินทรพัยที่เชามาในสวนตนทาง (Upstream Leased Assets)

8) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการลงทนุ 

อางอิงจากตัวอยางใน ขอกําหนดในการคํานวณและรายงานคารบอนฟุตพริ้นทองคกร ของ อบก. 



คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)

ประเภทที่ 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืน ๆ ไดแก ปริมาณกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที ่1 และประเภทที่ 2 

9) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการเดินทางของลูกคาและผูมาตดิตอ

10) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการขนสง และกระจายสินคา

11) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชงานของผลิตภัณฑ

12) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการกําจัดซากผลิตภัณฑ

13) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากองคกรสัมปทานหลังผานการผลิตขององคกร (Downstream Franchise)

14) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากสินทรัพยทีเ่ชามาหลังผานการผลิตขององคกร (Downstream Leased Assets)

15) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการเดินทางตดิตอของพนักงาน

16) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากแหลงอืน่ ๆ



คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)
ตัวอยางเกณฑท่ีใชสําหรับการคัดเลือกการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมใน scope 3 



21

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก =   Activity data x Emission factor

รายการ ปริมาณ หนวย
Emission Factor

(unit / kg CO2 eq)

ปริมาณกาซเรือนกระจก

(kg CO2 eq)

1. น้ําประปา (การผลิต)  ลูกบาศกเมตร 0.3238  

2. น้ํามันดีเซล (การผลิต)
 กิโลกรัม

0.3504  

3. น้ํามันดีเซล (การเผาไหม) 2.3029  

4. น้ํามันเบนซิน (การผลิต)
 กิโลกรัม

0.4005  

5. น้ํามันเบนซิน (การเผาไหม) 1.6446  

6. กระดาษ (การผลิต)  กิโลกรัม 0.6662  

7. ไฟฟา (การผลิต)  กิโลวัตต-ชั่วโมง 0.6933  

• Activity data : ปริมาณจากกิจกรรมตางๆ 

• Emission Factor : คาการปลอยกาซเรือนกระจก

     หนวย : กิโลกรัมหรือตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ton CO2 e)

วิธีการคํานวณคารบอนฟุตพร้ินทองคกร  

คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)

ตัวอยางการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ 



คารบอนฟุตพริ้นทองคกร (CFO)

คาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor)

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonfootprint/index.php?page=9

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBi
MjQ9



การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การปรับปรุงเพื อเพิ มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

คณุค่า  : 
ผลกระทบสิงแวดลอ้ม : 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   = คุณคาจากการดําเนินงาน (Products system value)

(Eco-efficiency) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental impact of product system)



Factor X สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

Factor 4 เปนกรอบความคิดพ้ืนฐานที่ถูกเสนอข้ึนต้ังแตป 1998 โดยต้ังอยูบนสมมติฐานที่วา ตองทํา

ให “ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร (resource productivity)” เพ่ิมข้ึนถึง 4 เทา น่ันคือ จะตอง

ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพหรือมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 2 เทา ในขณะที่มีการใชทรัพยากรลดลงครึ่งหน่ึง ทั้งน้ี

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน (SD)

=
คาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปฐาน (base year)

คาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของปที่เปรียบเทียบ
Factor X



ขอควรระวังในการประเมินคา Factor  

• ตัวชี้วัดและขอบเขตของคา EE ปฐานกับ EE ปที่ตองการประเมิน
• ควรจะอยูบนกรอบ บริบท และขอบเขตเดียวกนั

• คา Emission factor (EF) ที่ใชในการประเมิน EE ปที่ตองการประเมิน กับ EE ปฐาน
• ถามีการ update คา EF ในการประเมิน EE ปท่ีตองการเปรียบเทียบ ควรตอง update และ

คํานวณคา EE ปฐานดวย



ขอบคุณครับ 


