
 

 

 

 

 

๑. ในแง่ของสถาบันการเงิน การใช้แนวคิดตลอด Life Cycle หมายถึง ครอบคลุมลูกค้าที่ให้สินเชื่อ ใช่หรือไม่ 
หากใช่จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร 
ตอบ ส าหรับสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่อส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก 
สินเชื่อที่ได้สามารถน าไปท ากิจการที่อาจสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ดังนั้น ทางสถาบันการเงิน 
ควรมีการพิจารณาผลกระทบ และ/หรือ ประเด็น Eco-efficiency ในส่วนนี้ด้วย โดยควรท าให้คุณค่า 
ที่สร้างได้เพ่ิมขึ้น และผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลง ซึ่งจะส่งผลกับการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ส าหรับการเก็บข้อมูลขึ้นกับสูตรว่าคุณค่า (สูตรตัวบน) คืออะไร เกี่ยวข้องกับลูกค้า
สินเชื่อประเภทไหนบ้าง พิจารณาว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้ว ลูกค้าน าเงินสินเชื่อดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรม  
ในมุมใด ก๊าซเรือนกระจกที่ เกิ ดจากการด าเนินกิจกรรมของลูกค้า ไม่ควรก่อให้ เกิดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมสูง ควรพิจารณาว่าเมื่อจะด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ควรจะบริหารให้ตัวคุณค่า (สูตรตัวบน) 
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ท าให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สูตรตัวล่าง) ลดลงได้ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดต่างๆ ส าหรับสถาบันการเงินในส่วนนี้ คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ จะมีการหารือและก าหนดให้เหมาะสม
และเป็นประโยชน์กับองค์กรต่อไป 
 

๒. กรณีท่ีมีตัวชี้วัดหลายคุณค่า สามารถบวกรวมกันได้อย่างไร 
ตอบ ตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่ก าหนด อาจมีหลายด้านเพ่ือให้ครอบคลุมกับพันธกิจขององค์กร ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่น ามาใช้เป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการน าคุณค่า
มารวมกัน อาจมีหลากหลายวิธีการ เช่น การจัดท าให้เป็น ค่าไร้หน่วย หรือการจัดท าการเปลี่ยนหน่วย
คุณค่าให้สามารถรวมกันได้ หรืออาจมีการเลือกการถ่วงน้ าหนักค่า ต่างๆ โดยขึ้นกับวิธีการน าเสนอ  
และบริบทขององค์กร ทั้งนี้ ขอบเขตความครอบคลุมของสูตรตัวบน กับสูตรตัวล่างต้องครอบคลุม
เหมือนกันในปีแรก อาจเลือกตัวที่ส าคัญที่สุดมาก่อน และควรมีแผนว่าจะท าให้ครบในปีใด 
 
 

 

ประเด็นค าถาม – ค าตอบ 
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๓. ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming เป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนกับปรากฎการณ์ต่างๆ  
หรือ Climate Change แต่ในคู่มือใช้ค าว่า ภาวะโลกรวน (Global warming) จึงอยากสอบถามเพ่ือความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องครับ 
ตอบ ความหมายเดียวกัน ระหว่างภาวะโลกร้อน และภาวะโลกรวน ปัจจุบันในประเทศไทย เรียกว่า  
ภาวะโลกรวน ครอบคลุมถึงความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติมากมาย  
ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ ฝนหลงฤดู พายุถล่ม ไฟป่า คลื่นยักษ์  พายุหิมะ ธารน้ าแข็งละลาย น้ าทะเลยกระดับสูงขึ้น 
สาเหตุส าคัญเกิดจาก “ภาวะเรือนกระจก” (Greenhouse Effect) ที่มีปริมาณมหาศาลสะสมในชั้นบรรยากาศ 
 

๔. หากตัวชี้วัดตัวบนไม่มีหน่วย ตัวล่างก็ควรไม่มีหน่วยเหมือนกันใช่หรือไม ่และจะสามารถแปลผลได้อย่างไร 
ตอบ ไม่จ าเป็น แต่หากองค์กรมีตัวชี้วัดที่มีหลายคุณค่า และมีการท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(Normalize) แล้ว จึงจะไม่มีหน่วย ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ หาก Normalize ทั้งตัวบน และตัวล่าง 
ก็จะไม่มีหน่วย และสามารถน าตัว เลขมาบวกกัน และหารตามสูตรได้ เลย ทั้ งนี้  การแปลผล 
คือการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละปี ซึ่งหากมีตัวเลขที่มากข้ึน ก็แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

๕. กรุณายกตัวอย่างการด าเนินงาน Eco-efficiency ในทางบริการ ที่ เป็นองค์กรไม่ ได้ เกี่ยวข้อง 
กับด้านพลังงานหรือการผลิต 
ตอบ ตัวอย่างของกรณีกลุ่มขนส่ง ตัวชี้วัดคุณค่า เช่น ระยะทางให้บริการ (กิโลเมตร) จ านวนการเดินทาง
ของผู้โดยสารที่รับบริการ (คน-กิโลเมตร) หรือกลุ่มสาธารณูปการ ตัวชี้วัดคุณค่า เช่น ปริมาณน้ าประปา
จ าหน่าย จ านวนผู้รับบริการ จ านวนครั้งการท าธุรกรรม การวัดความพึงพอใจ เป็นต้น 
 

๖. ตัวชี้วัดด้านคุณค่าของกลุ่มพลังงาน ตัวปริมาณไฟฟ้าส่งผ่านระบบส่งขององค์กร ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัด  
ที่ไม่อยู่ในการควบคุมที่องค์กรสามารถควบคุมการด าเนินการได้ เนื่องจากถูกควบคุมการเลือกผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าต่างๆ ด้วยหลักการ Merit Order ซึ่งเป็นหลักการที่ค านึงถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ถูกสุด ไม่มีการ
รวมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม หรือต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนั้น รัฐวิสาหกิจสามารถก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 
ที่เหมาะสมมากกว่าได้ (นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างในคู่มือ) ใช่หรือไม ่
ตอบ ใช่ รัฐวิสาหกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรและก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
กับบริบทองค์กรได้  
 

๗. ตัวบนกับตัวล่างจะต้องสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ตัวบนเป็นภารกิจหลักด้านใดด้านหนึ่ง ตัวล่างเป็น CFO 
ของภารกิจหลักนั้น 
ตอบ ควรสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ขอบเขตของ CFO อาจกว้างกว่า โดยเป็นภาพรวมทั้งองค์กร โดยแม้ว่าขอบเขต
อาจกว้างกว่าตัวชี้วัดด้านคุณค่า แต่หากเป็นขอบเขตเดียวกันทุกปี เมื่อน ามาหาค่า Factor ก็สามารถแสดง
ให้เห็นถึงการปรับปรุงได้ 



๘. เกณฑ์การประเมินระยะที่ 3 คู่มือหน้า 40 -41 หมายความว่าจะต้องมีค่า Eco-efficiency 2 ตัว  
ใช่หรือไม่ คือ 1 เป็นตัววัดตามการวัดเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา และ 2 ตัววัดใหม่ตามคู่มือปี 64  
ใช่หรือไมท่ั้งนี ้ตัววัดที่ 2 จะเป็นค่า EE baseline ใช่หรือไม่ 
ตอบ ใช่ เกณฑ์ระยะที่ 3 รัฐวิสาหกิจวัดค่า Eco-efficiency ตัวเก่าด้วยการวัดค่า Factor และค านวณ 
ค่า Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน  
และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนด ซึ่งถ้าจะเหมือนเดิมโดยสอดคล้องกับเกณฑ์อยู่แล้ว  
ก็ให้ยืนยันตัวเดิมได้ แต่มีโอกาสที่จะแตกต่างจากเดิมเพราะแม้จะวัดด้วยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็ไม่ได้ท า 
เต็มรูปแบบที่เป็นการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)  
ที่รวมการประเมินก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน  ๆดังนั้น อาจจะมีการยืนยัน  
โดยการปรับการค านวณผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ 
 

 

 
 

 


