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ค าน า 

การพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นการพิจารณาทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป  

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เป็นเครื่องมือที่พิจารณาในมุมของเศรษฐศาสตร์ 

ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากร หรือการท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง    

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุน 

และด าเนินงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่ งยืนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึ งได้ เห็นความส าคัญ 

ของการประเมิน Eco-efficiency จึงได้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ร่ วมพัฒนาคู่ มื อขึ้ นมาเพ่ือให้ หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จ สามารถด าเนิ นการการประเมิน  Eco-efficiency  

ได้ภายใต้เครื่องมือการประเมินที่ใช้กรอบแนวคิดตามมาตรฐานสากล    

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ อ้างอิงตามกรอบแนวคิดด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต และกรอบแนวคิด 

การพิจารณาตามกรอบมาตรฐาน ISO 14045 โดยปรับให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงาน   

หวังว่าคู่มือการประเมินเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการน าไปปรับใช้  

เพ่ือประเมินองค์กรในการด าเนินงานด้าน Eco-efficiency เพ่ือวางรากฐานให้องค์กรมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป 

ในอนาคต 
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ค านิยม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นภารกิจของมนุษยชาติ  

ที่ 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติตกลงร่วมกันที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก 

ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่รับรองข้อตกลงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ให้ความส าคัญ 

อย่างยิ่งกับภารกิจดังกล่าว โดยได้บรรจุให้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท า

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งระบุให้ “การเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อน 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy 

Philosophy for Sustainable Development Goals; SEP for SDGs) 

ในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจนในการยุติความยากจนในทุกที่ ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังให้ความส าคัญ 

กับการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการที่ยั่งยืนอีกด้วย 

รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นหน่วยธุรกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ จึงสมควรอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและค านึงถึงความยั่งยืน  

Eco-efficiency เป็นปรัชญาการบริหาร (Management Philosophy) ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์

ของภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการให้ความส าคัญท้ังในด้านการเพ่ิมมูลค่า (Value Creation) และการลดผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Impact) ด้ วย เหตุนี้  กระทรวงการคลั งจึ งคาดหวั งอย่ า งยิ่ ง 

ที่จะเห็นรัฐวิสาหกิจไทย น าหลักการเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้การการด าเนินงานอย่างเห็นผล 

เป็นรูปธรรม 

เพ่ือเป็นการผลักดันวาระดังกล่าว คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีมติเมื่อวันที่  

3 สิงหาคม 2560 ให้ก าหนดตัวชี้วัด Eco-efficiency เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ และได้ทยอยน ารัฐวิสาหกิจเข้าสู่การประเมินผลการด าเนินงานหัวข้อนี้ ตั้งแต่ปี 2560 

จนปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจที่ใช้ตัวชี้วัดนี้แล้ว 18 แห่ง และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 26 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ เป้าหมาย 

ที่คณะกรรมการฯ คาดหวังไว้ คือการที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง มีการด าเนินงานในเรื่อง  Eco-efficiency 
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และมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล (เช่น เป้าหมายที่เรียกว่า Factor 4) 

กล่าวคือรัฐวิสาหกิจสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม 

 

สคร. หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า การผลักดันเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในรัฐวิสาหกิจ  

จะได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ในการนี้ สคร. ขอขอบคุณ สวทช. และคณะกรรมการเทคนิค 

ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ ที่ได้จัดตั้งขึ้นร่วมกันระหว่าง สวทช. และ สคร. ในการจัดท า 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อประเมินและเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ขององค์กรต่อไป 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

สภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และจากข้อมูล  

ของเครือข่ายฟุตพรินต์โลก (Global Footprint Network) พบว่าประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพ่ือรองรับ

ภาคการผลิตและบริการของประเทศ เกินขีดความสามารถที่ระบบนิเวศจะรองรับได้ ดังนั้นความพยายาม  

แยกให้ปริมาณการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เ พ่ิมขึ้นในอัตราเดียวกับการเติบโต  

ทางเศรษฐกิจ (Decoupling) จึง เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วน เ พ่ือให้สอดคล้องกับ  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.  2561 - 2580) และเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goal: SDG) คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้ 

ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sufficiency Economy Philosophy, SEP for SDGs) 

สคร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภาพรวม  

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผลตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ก าหนดตัวชี้วัด Eco-efficiency  

กับรัฐวิสาหกิจน าร่อง จ านวน 18 แห่ง จาก 54 แห่ง ส าหรับการประเมินผลประจ าปี 2561 ประกอบไปด้วย  

กลุ่มพลังงาน กลุ่มขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มเกษตร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

รัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตามนโยบายของรัฐบาล   

ด้วยเหตุนี้ สคร. จึงพิจารณาให้การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่น าพารัฐวิสาหกิจไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหลักแนวคิดส าคัญมี 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมคุณค่า 
(value) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (2) ลดการใช้ทรัพยากร (resource) และ (3) ลดการปล่อยมลสาร 
(emission) หรือผลกระทบสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แนวคิดการประเมิน Eco-efficiency ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
จะอ้างอิงกรอบแนวคิดบางส่วนตามมาตรฐาน ISO 14045:2012 (Eco-efficiency assessment-Principles,  
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requirements and guidelines) ซึ่งมีระเบียบวิธีการท างานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้ประยุกต์ใช้
ตามบริบทที่สนใจ โดยในมาตรฐานได้อธิบายถึงหลักการพ้ืนฐานและข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมิน  
Eco-efficiency โดยเป็นการประเมินสมรรถนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (Economy) และด้านสิ่งแวดล้อม 
(Ecology/Environment) ซึ่ งมาตรฐานนี้  จะระบุแนวทางในการท างานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายส าหรับ 
การวัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้  สวทช. และ สคร.  ได้ มีความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาการสนับสนุน 
การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
โดยที่ สวทช. ได้ให้ความสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน Eco-efficiency แก่ สคร. 
และได้จัดตั้ง “คณะกรรมการเทคนิคด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการเทคนิคฯ) ขึ้น 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยหนึ่งในภารกิจส าคัญของคณะกรรมการเทคนิคฯ คือการจัดท า “คู่มือ การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย  (ฉบับผู้ปฏิบัติ )” เพ่ือให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือประเมินและเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
ขององค์กรต่อไป 

 
1.2 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทย ท าให้มีการใช้ ทรัพยากร วัตถุดิบ  
และพลังงาน รวมถึงการก่อให้เกิดมลภาวะจากการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต การขนส่ง 
รวมทั้งการปล่อยของเสีย และการก าจัดของเหลือที่ใช้จากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหา 
ที่ปลายเหตุ (อาทิ การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีการบ าบัดใหม่ๆ  
ในการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต) ส่วนใหญ่มักน ามาซึ่งการเพ่ิมต้นทุนการผลิตและราคา 
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่อาจน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ส าหรับแนวทาง 
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะค านึงถึงองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ การสร้างสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการลดการปล่อย
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม หรือหลักการที่เรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการจัดการของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจควบคู่กับการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ดี การเติบโตที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ  
ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการปล่อยมลสารและของเสียต่างๆ ออกสู่
สิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นส าคัญที่ทั่วโลกประสบมาตลอดในช่วงศตวรรษที่ 21 และปัจจุบันผลกระทบ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044


                                                                                        

5 
 

 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างที่ เห็ นได้ชัดเจนคือ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ 
และร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบเศรษฐกิจ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่บริโภคทรัพยากรและสร้า งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ หรือที่เรียกว่า Economic-Environment Decoupling (แสดงดังรูปที่ 1-1) 

 

 
รูปที่ 1-1 การเติบโตที่เพ่ิมขึ้นของระบบเศรษฐกิจในขณะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง 

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

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดย สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ซึ่งเป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มบริษัทชั้นน าระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอด  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อ "Earth Summit" เมื่อปี ค.ศ. 1992 หรือ พ.ศ. 2535 ให้เป็นเครื่องมือการจัดการ 
ให้ภาคธุ รกิจมีศักยภาพในการแข่ งขันมากขึ้น  มีนวัตกรรมมากขึ้นควบคู่ ไปกับความรับผิดชอบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย WBCSD ได้ก าหนดแนวทางที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 7 ประการ ดังนี้ 

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
4) เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044


                                                                                        

6 
 

 
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
6) เพ่ิมอายุของผลิตภัณฑ์ และ 
7) เพ่ิมระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ 

โดยสมการหลักท่ีใช้ในการค านวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แสดงดังสมการที่ (1) 
 

                          
                     

                                        
       สมการที่ (1) 

 
ทั้งนี้ ค าว่า Eco-efficiency มาจากการรวมกันของค าว่า Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ Economy  

ที่แปลว่าเศรษฐกิจ กับค าว่า Efficiency ที่แปลว่าประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักส าคัญของ Eco-efficiency  
คือ การสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน  
ด้วยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรและภาคธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง ดังนั้น ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ
รวมถึงภาคบริการ ในการพิจารณาการผลิตหรือการบริการใดๆ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยค านึงถึง 
การใช้ทรัพยากร เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (การเพ่ิมผลก าไร
ให้กับองค์กร) และการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้  
ยังเป็นดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นเป้าหมาย
โดยรวมของนานาประเทศในระยะยาวต่อไป 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของคู่มือแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย ในการประเมิน Eco-efficiency  
โดยใช้การพิจารณาตามกรอบแนวคิดด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต และอ้างอิงกรอบแนวคิดบางส่วน  
จากมาตรฐาน ISO 14045 มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย 
 
เอกสารอ้างอิง 

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  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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2. ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  

ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
2.1 เกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ     

ตามที่ สคร. ได้ก าหนดให้การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดในการน าไปสู่ 

ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินการด าเนินงานในแต่ละปี โดยรายละเอียด 

การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจรวมถึงเกณฑ์ในการประเมิน รัฐวิสาหกิจในระยะต่างๆ แสดงรายละเอียดไว้ 

ในภาคผนวกท่ี 3   

 

2.2 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   
เนื่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ สคร. มีความหลากหลาย โดยมีทั้งองค์กร 

ที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์และองค์กรที่เป็นลักษณะการให้บริการ เช่น สาธารณูปโภค พลังงาน การขนส่ง  

การสื่อสาร การเงิน เกษตร และ อุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ จะขึ้นกับลักษณะของแต่ละองค์กร ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการประเมินประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีตัวอย่างและหลักการโดยทั่วไปแบบกว้างๆ ดังนี้ 

 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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รูปที่ 2-1 ตัวอย่างขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 

 1. การก าหนดขอบเขตการศึกษาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

 ในการก าหนดขอบเขตการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรประเมินและทบทวนลักษณะทั่วไป

ของหน่วยงาน รูปแบบการด าเนินงาน รูปแบบของธุรกิจ ก่อนว่าเป็นลักษณะแบบใด เช่นเป็นธุรกิจการผลิต

หรือการให้บริการ รวมถึงพิจารณากิจกรรมที่เป็นกิจการหลัก (Core Business) ขององค์กรด้วยว่าอะไร 

คือกิจการหรือกิจกรรมหลักขององค์กร เพ่ือจะน ามาพิจารณาและก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม  

 การก าหนดขอบเขตของการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทาง 

และความละเอียดในการศึกษา ถ้าก าหนดเป้าหมาย ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมและไม่ดีพอจะท าให้การประเมิน

ท าได้ยากและไม่ตรงประเด็น การก าหนดเป้าหมายที่ดีและครอบคลุม จะส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจสะท้อนถึงการด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริงและสามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 

ได้อย่างชัดเจน 

 โดยในการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ต้องจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบการท างาน ก าหนดตัวชี้วัด และเก็บข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยคณะท างานที่ดี ควรประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งระดับผู้ที่มีอ านาจ 

ในการสั่งการ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ อาทิ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

 

2. การศึกษารายละเอียดตามขอบเขตที่ก าหนด 

หลังจากที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ประเมินและทบทวนลักษณะขององค์กรเพ่ือก าหนดขอบเขต 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแล้ว จากนั้นต้องท าการศึกษารายละเอียดต่างๆ ว่ามีอะไร 

ที่เก่ียวข้องบ้าง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบหรือรูปแบบในการเก็บข้อมูล  

วัตถุประสงค์ของการก าหนดขอบเขตของการศึกษา คือ เพ่ือบ่งชี้และก าหนดสิ่งที่ต้องการ

ประเมิน และก าหนดการรวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายของการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษา 

จะเป็นตัวก าหนดระบบ ขอบเขตของระบบ ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเก็บ สมมติฐานและข้อจ ากัดของข้อมูล  

โดยขอบเขตที่ ศึ กษาควรสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  ทั้ งนี้ ขอบเขตของการศึ กษา 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้หลังจากเริ่มท าการศึกษาแล้วเพ่ือให้เหมาะกับข้อมูลที่ได้รับ โดยขอบเขต 

ที่ก าหนดเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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 1) ลักษณะขององค์กรที่จะท าการประเมิน   
  สิ่งที่จะท าการประเมินนั้น ตามมาตรฐานจะเรียกว่าระบบผลิตภัณฑ์ (Product System)  
ซึ่งเป็นการระบุว่าระบบผลิตภัณฑ์ที่ท าการศึกษาประกอบด้วยอะไรบ้าง มีรูปแบบอย่างไร รวมถึงลักษณะ  
ของระบบผลิตภัณฑ์ที่ท าการประเมิน ในกรณีนี้ก็คือ ลักษณะขององค์กรที่จะท าการประเมินว่าเป็นองค์กร 
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการนั่นเอง   

2) หน้าที่และหน่วยหน้าที่ (Function and Functional unit) 
เป็นการระบุหน้าที่ (Functional) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรที่ท าการประเมิน 

เพ่ือก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยควรระบุหน้าที่ และคุณลักษณะต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้หน้าที่ 
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกเลือกมาเพ่ือท าการศึกษา จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา 
หน่วยการท างาน (Functional unit) จะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับก าหนดการวัดหรือเก็บข้อมูล
ของสารขาเข้าและสารขาออกจากระบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีความส าคัญในการใช้เปรียบเทียบผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างระบบผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน เพ่ือให้ข้อมูลปริมาณสารที่เข้าและออกจากระบบ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน จะได้เปรียบเทียบกันได้ 

3) ขอบเขตการศึกษา (System Boundary) 
  เป็นการระบุถึงขอบเขตในการศึกษาเพ่ือทราบถึง ข้อมูลที่ต้องเก็บ ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล 
ระดับของข้อมูล รวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ โดยอาจรวมถึง สมมติฐานหรือข้อจ ากัดต่างๆ ในการเก็บข้อมูล  
  ตัวอย่างประเด็นที่ควรพิจารณาในการก าหนดขอบเขตการศึกษา เช่น 
  - ระดับของข้อมูลที่ต้องเก็บ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  
  - ลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อมูลแบบต่อเนื่อง ข้อมูลแบบกะ (Batch) 
  - ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลรายปี ข้อมูลในปีงบประมาณ ข้อมูลในช่วงปีปฏิทิน 
  - ข้อจ ากัดหรือสมมติฐานในการเก็บข้อมูล เช่น การปันส่วน การตัดข้อมูลออก (cut off)  
การหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง  

4) วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชนิดของผลกระทบ (Environmental 
Assessment Method and Types of Impacts) 
  เป็นการเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือประเมินคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม  
เป็นการเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือประเมินคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการประเมิน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ (significant aspect) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรภายใต้ 
กรอบแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle thinking) โดยตัวอย่างการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่ส าคัญ (significant aspect) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรภายใต้กรอบแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
แสดงในภาคผนวกที่ 4    
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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  ทั้งนี้  ในการเลือกประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการด าเนินการส าหรับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้ ทาง สคร. แนะน าให้พิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือภาวะโลกร้อน (Global warming) 
เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยจะเรียกภาวะโลกร้อนว่าภาวะโลกรวน ดังนั้นในคู่มือฉบับนี้จะใช้ค าว่า 
ภาวะโลกรวนในการสื่อสารถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึง Global 
warming) เนื่องจากเป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญทั่วโลก สอดคล้องกับแผนนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทย ที่ให้ความส าคัญเรื่องนี้ เช่น  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต ่า  และหมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง  
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 13 
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น  

- โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ Bio-Circular-Green Economic Model (BCG Model) 
ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก 
ได้แก่  Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่ งมุ่ ง เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่ า  
Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
และ Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

- เป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emission) โดยเป้าหมายส าหรับประเทศไทยนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ได้ก าหนด 
เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065-2070 (พ.ศ.2608-2613) 

 นอกจากตอบโจทย์ตามเป้าหมายต่างๆ ของประเทศแล้ว ในการประเมินผลกระทบ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้น ยังมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถืออยู่หลายแหล่ง 
สามารถหาได้ง่ายกว่าผลกระทบประเภทอ่ืนๆ อาทิ แหล่งอ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ทาง สคร. จะก าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการ
ประเมินตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยประเด็นผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
หรือภาวะโลกรวน (Global warming) เป็นหลัก ทั้งนี้หากรัฐวิสาหกิจต้องการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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ในประเด็นอ่ืนๆ ร่วมด้วย ก็สามารถด าเนินการได้แต่ต้องให้เหตุผลและมีแหล่งอ้างอิงประกอบการประเมินที่น่าเชื่อถือ  
 
โดยในภาคผนวกที่ 4 ได้ยกตัวอย่างการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ (significant aspect)  
ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรภายใต้กรอบแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
  อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญในการพิจารณา คือ ต้องพิจารณาขอบเขตที่เกี่ยวข้องโดยการ 
น ากรอบแนวคิดด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้อาจไม่ต้องด าเนินการ
ประเมินผลกระทบตามวิธีการประเมิน Lifecycle assessment : LCA ที่ก าหนดใน ISO 14044 ทั้งหมด 
แต่อาจใช้กรอบแนวคิดแบบตลอดวัฏจักรชีวิตมาพิจารณาให้เห็นหรือครอบคลุมในประเด็นผลกระทบที่เกิด  
จากข้อมูลต้นน้ า (upstream) และปลายน้ า (downstream) ด้วย ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานภายใต้บริบทขององค์กร ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจสามารถเลือกที่จะพิจารณาตลอดวัฏจักร 
หรือแค่บางช่วงก็ได้แต่ต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณาและแสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการไม่เลือกพิจารณา   
  ตัวอย่างการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) หรือภาวะโลกรวน (Global warming) จะใช้เครื่องมือหรือแนวทางการประเมินที่เรียกว่า
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยแหล่งอ้างอิงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทยสามารถอ้างอิง
แนวทางการประเมินฯ ได้จากข้อก าหนดหรือแนวทางต่างๆ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

5) วิธีการประเมินคณุค่าและชนิดของคุณคา่ระบบผลติภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Value Assessment 
Method and Types of Product System Values) 
 ค าว่าคุณค่า อาจไม่ได้หมายรวมเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน 
มีคุณค่าที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณค่าในทางธุรกิจอาจเป็นก าไร (รายได้หักลบด้วยต้นทุน) ส าหรับ
ผู้บริโภค คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาจเป็นความพึงพอใจในการจ่ายหักลบด้วยต้นทุน มีการแบ่งประเภท 
ของคุณค่าออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

 คุณค่าตามหน้าที่ (Functional Value) เป็นคุณค่าที่สะท้อนผลประโยชน์แก่ผู้บริโภค
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได้ คุณค่าตามหน้าที่มีความแตกต่างกันไปตามหน่วยหน้าที่ (Functional unit) 
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

 คุณค่าทางการเงิน (Monetary Value) อาจแสดงในรูปแบบของมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์  
อาทิ ต้นทุน (Cost) ราคาขาย (Price) ยอดขาย (Net sale) ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay) 
มูลค่าเพ่ิม (Added Value) ก าไร (Profit) ก าไรสุทธิ (Net profit) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings 
Before Interest and Taxes : EBIT) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization : EBITDA) หรือการลงทุนในอนาคต 
(Future Investment) เป็นต้น  
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 คุณค่าอ่ืนๆ (Other Values) อาทิ คุณค่าที่ไม่สามารถจับต้องได้ และคุณค่าที่เกี่ยวกับ
สุนทรียภาพ คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางภาพลักษณ์ เป็นต้น  

ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านคุณค่า ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส าหรับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ 
ตารางท่ี 2-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านคุณค่า  

ลักษณะองค์กร ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านคุณค่า  หน่วย 
กลุ่มพลังงาน EBITDA ล้านบาท 

 ปริมาณไฟฟ้าส่งผ่านระบบส่งขององค์กร kWh 
กลุ่มการขนส่ง รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ล้านบาท 

 ปริมาณการเดินทางในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร คน-กิโลเมตร 
 ระยะทางให้บริการ   กิโลเมตร 
 รายได้จากค่าโดยสาร   บาท 
 ก าไรจากการด าเนินงาน   บาท 
 จ านวนผู้โดยสารที่ให้บริการ   คน 

กลุ่มสาธารณูปการ รายได้ จากการจ าหน่ายน้ าประปา ล้านบาท 
 ปริมาณน้ าประปาท่ีจ าหน่าย ลบ.ม. 

ด้านเกษตรกรรม ผลผลิตเกษตรต่อไร่ต่อปีของเกษตรกร กิโลกรมั/ไร ่
 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ แยกรายผลิตภัณฑ์ กิโลกรมั 
 EBITDA   ล้านบาท 
 รายได้ ล้านบาท 
 มูลค่าเพิ่ม  ล้านบาท 

กลุ่มอุตสาหกรรม ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ กิโลกรมั หรือ ลติร 
 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ รายผลิตภัณฑ์ กิโลกรมั หรือ ลติร 

  
  ในการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าเพ่ือน ามาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไปนั้น ทาง สคร. จะก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่า ที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ให้พิจารณาถึงคุณค่า 
ที่เกิดขึ้นจากบริบทการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น  ๆเนื่องจากบางหน่วยงาน จะไม่ได้เน้นผลการด าเนินการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ แต่จะเน้นผลด้านอ่ืนๆ โดยตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัด ด้านคุณค่าที่อยู่ ในบริบท 
ของรัฐวิสาหกิจนั้น แสดงตัวอย่างไว้ในภาคผนวก 5 ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตามพันธกิจขององค์กร ในการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือด าเนินการนั้น รัฐวิสาหกิจอาจร่วมหารือกับ สคร.  
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรอีกครั้งหนึ่ง โดยตัวอย่างการก าหนด
ตัวชี้วัดด้านคุณค่าและตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานแสดงไว้ในภาคผนวกท่ี 5 และ 6 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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6) การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Choice of Eco-efficiency Indicators) 

ด าเนินการวิเคราะห์โดยน าตัวชี้วัดด้านคุณค่ามาหารกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยออกมา 
โดยสมการหลักท่ีใช้ในการค านวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (อ้างอิงตามดังสมการที่ 1)   

 

                       
                     

                                        
         

 
 

7) การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ (Interpretation to be used) 
   ควรอธิบายถึงการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยอาจพิจารณารวมถึง การเปิดเผย  
และการรายงานผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results) การก าหนดค่าปีฐาน (baseline) 
การหาแนวทางในการปรับปรุง รวมถึง การก าหนดแผนการปรับปรุง 

ทั้งนี้ในการก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ นั้น 

ข้อมูลด้านคุณค่า นั้น จะชี้ให้เห็นได้เบื้องต้นว่า ลักษณะการด าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างไร กิจกรรมหลัก  

ที่ก่อให้เกิดคุณค่าขององค์กรมีอะไรบ้าง อะไรคือกิจกรรมหลักขององค์กร กิจกรรมใดที่องค์กรสามารถก าหนด

หรือควบคุมการด าเนินงานได้ (เพ่ือสามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงองค์กรในอนาคต)  

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการประเมินนี้ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกับกิจกรรมขององค์กร

ที่ท าการประเมิน เพ่ือสะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยตัวอย่างข้อมูลที่ควรน ามาประเมิน 

ด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมขององค์กร อาทิ  

- วัตถุดิบหรือวัสดุหลักท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

- พลังงานที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ไฟฟ้าเชื้อเพลิง 

- สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น น้ า 

- วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น กระดาษ สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 

- ของเสีย มลพิษทางน้ าและอากาศ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินจะขึ้นกับลักษณะการด าเนินงานขององค์กรนั้นๆ  

การประเมินที่ดีจะส่งผลให้การคัดเลือกตัวชี้วัดขององค์กร ทั้งด้านคุณค่า และสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้อย่างถูกต้อง 

สะท้อนการด าเนินการขององค์กร และน าไปใช้ในการปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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   3. การวิเคราะห์และก าหนดตัวชี้วัด 

หลังจากการประเมินองค์กรเบื้องต้นเพ่ือก าหนดขอบเขตการศึกษา รวมถึงได้กรอบเบื้องต้น 

ในการก าหนดตัวชี้วัดขององค์กรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทน 

การด าเนินงานขององค์กร โดยในการก าหนดตัวชี้วัด จะแบ่งเป็นตัวชี้วัดด้านคุณค่า และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 

  ก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่า   

ในการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่า นั้น ควรเลือกตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงภาพของลักษณะธุรกิจ

ขององค์กรนั้นๆ โดยควรพิจารณาด้วยว่าตัวชี้วัดนั้นสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หรือไม่ หากองค์กรจะท า  

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปีถัดไป ทั้งนี้การคัดเลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่า นั้น ทุกภาคส่วน 

ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจและภารกิจขององค์กร ควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมคัดเลือกด้วย 

ก าหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการก าหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมนั้น โดยทั่วไปควรพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่สะท้อนว่าเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจขององค์กร  

หรือหน่วยงานที่ท าการประเมิน ลักษณะขององค์กรที่ต่างกันจะส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกัน 

รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน   

เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการไปได้โดยเกิดปัญหาน้อยที่สุดและมีข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ ทาง สคร.  
จึงแนะน าให้รัฐวิสาหกิจเลือกพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) หรือการเกิดภาวะโลกรวน (Global warming) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญ 
ทั่วโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยหากรัฐวิสาหกิจต้องการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นอ่ืนๆ สามารถด าเนินการได้แต่ต้องให้เหตุผลและมีแหล่งอ้างอิงประกอบการประเมินที่น่าเชื่อถือ  

ในการอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) หรือการเกิดภาวะโลกรวน (Global warming) นั้น แหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศ 
ที่นิยมใช้นั้น สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(The Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) โดยหากจะอ้างอิงแหล่ งข้อมูลที่ ใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบด้านการเกิดภาวะโลกรวน (Global warming) ที่เป็นแหล่งข้อมูลในประเทศไทย 
สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยจะมีข้อมูล 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor : EF) ที่ใช้ส าหรับค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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จากกิจกรรมต่างๆ โดยค่าอ้างอิงนี้เป็นข้อมูลที่พัฒนาร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(สทสย.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

 
 

  โ ด ย ส า ม า ร ถ อ ้า ง อ ิง ข ้อ ม ูล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค า น ว ณ ไ ด ้จ า ก  เ ว ็บ ไ ซ ต ์ (website: 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBiMjQ9)   
       หลังจากท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

ทั้งตัวชี้วัดด้านคุณค่า และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว จะท าให้ทราบว่ามีพารามิเตอร์ใดที่ต้องเก็บข้อมูลบ้าง 

ซึ่งพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนั้น ขึ้นกับรูปแบบการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

  ทั ้งนี ้ใ นการก าหนดต ัวชี ้ว ัดทั ้ง ด ้านค ุณค ่า  และสิ ่ง แวดล ้อม ควรผ ่านการ เห ็นชอบ 

จากระดับบริหารด้วย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญและส่งผลถึงประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงทิศทาง 

ในการปรับปรุงองค์กรในอนาคตด้วย 

 

4. การรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

หลังจากที่ทราบพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแล้ว 

จากนั้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องท าการรวบรวมตามตัวชี้วัดนั้น โดยประเด็นที่ควรพิจารณาในการเก็บข้อมูล  

มีดังนี ้

- ช่วงเวลาเก็บข้อมูล เช่น ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ โดยข้อมูลที่เก็บต้องเป็นข้อมูลการด าเนินการ

ทั้งปีขององค์กรที่ท าการประเมิน  

- รูปแบบและลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือข้อมูลแบบกะ (Batch) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ข้อมูลทุติยภูมิ  

- พารามิเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ เก็บมาประเมินต้องครอบคลุมตามขอบเขตที่ก าหนด  

โดยพิจารณาท้ังด้านคุณค่า  และด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

- สมมติฐานและแหล่งอ้างอิง หากการเก็บข้อมูลต้องมีการใช้สมมติฐาน หรือการอ้างอิงค่า 

จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ควรระบุให้ชัด 

- ความถูกต้องของข้อมูล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นระยะ เพ่ือให้ได้ผล  

การประเมินที่แม่นย า น่าเชื่อถือ  

ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูล องค์กรอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าไปใช้

บันทึกข้อมูลได้สะดวก และสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลในปีถัดไปได้  
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โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลรวมของการด าเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น

ข้อมูลที่ด าเนินการในรอบปีงบประมาณที่แล้วขององค์กรนั้น เป็นต้น โดยปกติข้อมูลที่น ามาประเมินนั้น 

จะเป็นข้อมูลการด าเนินงานในรอบปี โดยอาจอยู่ในรูปของปีงบประมาณ หรือปีตามปฏิทิน   

 

  

5. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ     

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  จากตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่มาจากการเก็บข้อมูล 

ตามขอบเขตของการด าเนินการองค์กร  

การประเมินด้านคุณค่า ของระบบผลิตภัณฑ์ (Product System Value Assessment) 
เป็นการประเมินหาตัวชี้วัดด้านคุณค่า ของระบบผลิตภัณฑ์ท่ีศึกษา ตัวอย่าง เช่น ยอดขาย (Net sale) 

ก าไรสุทธิ (net profit)  ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings Before Interest and Taxes ,EBIT) เป็นต้น  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment) 

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตภัณฑ์จากข้อมูลการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ
พลังงาน รวมถึงมลสารและของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินผลกระทบเชิงปริมาณตามกลุ่มของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม  
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องประเมินโดยใช้แนวคิดด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต  
(ตามแนวคิดของ ISO 14040 และ 14044) และตรงตามขอบเขตการด าเนินการขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

ทั้ งนี้ การประเมินคุณค่ าของระบบผลิตภัณฑ์และการประเมินด้ านสิ่ งแวดล้อมนั้ น  

ต้องเป็นประเด็นและขอบเขตเดียวกัน เพ่ือสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนี้ ทาง สคร. ก าหนดให้ประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจรัฐวิสาหกิจอาจเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็น
อ่ืนๆ ก าเนินการเพ่ิมอีกได้ ตามท่ีแต่ละรัฐวิสาหกิจเห็นเหมาะสม 

โดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกรวนนั้น ในการประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทยนั้น ในคู่มือฉบับนี้จะแนะน าให้ใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) มาเป็นเครื่องมือในการประเมิน 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร  
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
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ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 
ในการด าเนินการนั้น รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงแนวทางการด าเนินการได้จาก ข้อก าหนด 

ในการค านวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. มาใช้เป็นแนวทางการค านวณและประเมินผลกระทบด้านการเกิดภาวะโลกรวน 
 
 
จากการด าเนินการขององค์กรได้ โดยสามารถ download ได้จาก website ของ อบก. ที่เกี่ยวกับฉลากคาร์บอน 
ตามแหล่งอ้างอิงนี้  
 http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=YjNKbllXNXBlbUYwYVc
5dVgyUnZkMjVzYjJGaw  

โดยสามารถน ามาปรับใช้กับการด าเนินการตัวชี้ วัดด้านสิ่ งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือน าไปประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ ข้อก าหนดในการค านวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่พัฒนาโดย อบก. 
แนวคิดด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนั้น ได้แบ่งการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
ประเภทท่ี 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ  
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1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่  
2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่  
3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต  
4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และอ่ืนๆ  
5) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากของชีวมวล (ดินและป่าไม้)  
 
ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ 
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพ่ือใช้งานภายในองค์กร  
2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงานน าเข้าอ่ืน ๆ เช่น ไอน้ า ความร้อน ความเย็น 

อากาศอัด 
ประเภทท่ี 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  

ในปัจจุบัน แนวโน้มด้านการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเริ่มหันมาสนใจแนวคิดเพ่ือบริหาร

จัดการผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต หรือตลอดห่ วงโซ่อุปทาน เพ่ือสามารถด าเนินการไปควบคู่กัน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังเห็นได้จาก มาตรฐาน ISO 14064 ฉบับปรับปรุงปี 2018 (ISO 14064-1 : 2018, 

Greenhouse Gases – Part 1 : Specification with guidance at the organization level for quantification  

and reporting of greenhouse gas emissions and removals) ที่เริ่มให้ความส าคัญของต้นน้ าและปลายน้ า 

ที่แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาท่ีขยายขอบเขตออกไปนอกองค์กร ไปสู่ห่วงโซ่ทั้งล าดับก่อนหน้าและล าดับถัดไป

จากองค์กรที่ด าเนินการ แม้แต่แนวทางการประเมิน GHG protocol ฉบับใหม่ของสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable Development : WBCSD) ก็ยังเน้นให้พิจารณา 

ถึงก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Scope 3) ที่ไม่ใช่เฉพาะขอบเขตแค่ภายในองค์กร  

ทั้งนี้การพิจารณาประเด็นใน scope 3 นั้นมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ทั้งข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึง
ข้อมูลความแม่นย าในการเก็บรวบรวม รวมถึงความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่มาใช้ค านวณ และหากพิจารณาการจัดประเภทของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางต่างๆ นั้น 
แนวคิดในการแบ่งประเภทกิจกรรมนั้นจะอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle thinking)  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ นอกเหนือขอบเขตการด าเนินงานขององค์กร  

แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กร การพิจารณามุมมองในหัวข้อนี้  

จะแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาด้วยกรอบแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต แต่พิจารณาในมุมขององค์กร ว่ามีส่วนใด  

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรบ้างในทางอ้อม ตั้งแต่ต้นน้ า (upstream) ถึงปลายน้ า (downstream)  

โดยในการพิจารณานั้น องค์กรสามารถอ้างอิงแนวทางในการพิจารณาได้หลายแหล่ง ทั้งนี้ตัวอย่างแนวทาง  
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ที่แนะน าในการจ าแนกกิจกรรมจะอ้างอิงตามข้อก าหนดฯ ของ อบก. โดยได้แนะน าตัวอย่างการจ าแนก

ออกเป็น 15 หมวดหมู่ (categories) ได้แก่ 

1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ และบริการ (Purchased goods 

and services) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัตถุดิบ และบริการที่องค์กรผู้รายงานซื้อหรือมีการใช้  

ในปีที่รายงาน โดยในประเด็นนี้อาจพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก 

2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital goods) เป็นการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากสินค้าทุนที่องค์กรผู้รายงานมีการซื้อหรือได้มาในปีที่ท าการรายงาน โดยทั่วไปสินค้าทุน

หมายถึงสิ่งที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสิ่ งปลูกสร้าง ระบบ สนับสนุน  

และยานพาหนะ เป็นต้น 

3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน  

(Fuel and energy related activities) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงและพลังงานที่สัมพันธ์

กับกิจกรรมขององค์กรที่องค์กรผู้รายงานซื้อหรือได้มาในปีที่รายงาน   

4) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้าต้นน้้า (Upstream 

transportation and distribution) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินการ

ขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างคู่ค้า กับองค์กรผู้รายงานซื้อมาในปีที่รายงาน หรือเป็นก ารปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากจากหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ขององค์กรผู้รายงานซื้อมาในปีที่รายงาน   

5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการก้าจัดของเสียที่เกิดจากการด้าเนินกิจกรรม 

ขององค์กร (Waste generated in operations) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย 

จากการด าเนินงานขององค์กรในปีที่รายงาน ซึ่งของเสียดังกล่าวอาจมาจากขั้นตอนการทิ้งและการบ าบัด 

รวมถึงการขนย้ายของเสียออกไปด าเนินการก าจัดโดยหน่วยงานอ่ืน ซึ่งกิจกรรมการก าจัดของเสียครอบคลุม

การฝังกลบ การเผาท าลาย และการบ าบัดน้ าเสีย 

6) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจ ( Business travel)  

ซึ่งจะพิจารณาการเดินทางของบุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมขององค์กร ทั้งทางรถ เรือ เครื่องบิน รถไฟ  

ที่เป็นการจ้างเหมาภายนอก   

7) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน (Employee commuting) 

หมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการเดินทางไป -กลับ ระหว่างองค์กรและที่ พักของพนักงาน  

ซึ่งจะพิจารณาทั้งรถส่วนตัวของพนักงานเอง และรถที่องค์กรจ้างเหมาให้เป็นสวัสดิการส าหรับรับ -ส่งพนักงาน 

รวมถึงผู้ที่มาติดต่อกับองค์กร 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า (Upstream leased assets) 

เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเช่าสินทรัพย์ผู้อ่ืนเพ่ือมาด าเนินกิจกรรมขององค์กร   

9) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า (Downstream 

transportation and distribution) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินการ

ขนส่งและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรผู้รายงาน โดยเป็นการด าเนินงานระหว่างองค์กรและผู้ซื้อ  

รายแรก หรือผู้ซื้อรายอ่ืนๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปีที่รายงาน   

10)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้าที่องค์กรจ้าหน่าย (Processing  

of sold products) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่จ าหน่ายไป 

ในปีที่รายงาน   

11)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ้าหน่าย  

(Use of sold products) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมจากช่วงการใช้งานผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่องค์กรจ าหน่ายในปีที่รายงาน 

12)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการก้าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ้าหน่าย  

(End-of-life treatment of sold products) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

ที่องค์กรจ าหน่ายในปีที่รายงาน เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน 

13)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์ขององค์กร (Downstream 

leased assets) เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่เป็นขององค์กรที่รายงาน  

14)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากแฟรนไชส์  ( Franchises)  เป็นการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานของแฟรนไชส์ในปีที่รายงาน   

15)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการลงทุน ( Investments) เป็นการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเพ่ือการลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนร่วม 

ที่นอกเหนือจากการก าหนดขอบเขต ในปีที่รายงาน   

ในการด าเนินการ องค์กรจะต้องชี้บงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ให้ครบถ้วน 

และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะแหล่งปล่อยที่มีนัยส าคัญ โดยองค์จะต้องจัดท าเกณฑ์ 

การประเมินความมีนัยส าคัญของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ( ตัวอย่างการชี้บ่งแหล่ง 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 สามารถดูได้จากเอกสารข้อก าหนดในการค านวณและรายงานคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของ อบก. โดยพิจารณาตามภาคผนวกที่ 12 ข้อแนะน าส าหรับกระบวนการระบุค่า 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยส าคัญ) 

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 นั้น เนื่องจาก
เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จึงเลือกใช้ค่าอ้างอิงเพ่ือประกอบการค านวณ ซึ่งเรียกว่า ค่าการปล่อย

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor : EF) โดยใช้ค่าอ้างอิงเดียวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ของผลิตภัณฑ์เนื่องจากอยู่ ในขอบเขตที่  3  โดยในการอ้าอิงค่า EF ที่ ใช้ ในการประเมินผลกระทบ 
ด้านการประเมินผลกระทบด้านภาวะโลกรวนนั้น ทางสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(สทสย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้พัฒนา 
ค่า EF ร่วมกับ อบก. เพ่ือใช้ในการค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ด าเนินการในของประเทศไทย โดยสามารถ 
download ค่า EF เพ่ือใช้ในการค านวณได้จาก website ของ อบก. ที่เกี่ยวกับฉลากคาร์บอนตามแหล่งอ้างอิงนี้   

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWl
mWlcxcGMzTnBi9 
  ทั้งนี้ค่า EF อาจมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในทุกปี โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ 
จาก website ที่แสดงไว้แล้วข้างต้น  
 

  การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปีฐาน (Base year)   

   ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้น หากองค์กรใดยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน 

ควรต้องประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นค่าปีฐาน เพ่ือเป็นค่าเริ่มต้นในการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรนั้นๆ ในปีต่อไป เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้น เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เทียบกับตัวเองมากกว่า 

ที่จะเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากขอบเขตของแต่ละหน่วยงานอาจไม่ใช่ขอบเขตเดียวกัน จึงอาจยาก  

ต่อการประเมินเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน     

 

 6. การวิเคราะห์ แปลผล ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากได้ข้อมูลเพื่อประเมินตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรแล้ว 

สามารถน าผลการประเมินนั้นมาแปลผลว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตที่ก าหนดไว้หรือไม่  

โดยเมื่อองค์กรรัฐวิสาหกิจได้ค านวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในปีฐานมาแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นจะแสดง

ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถน ามาก าหนดแนวทาง

เพ่ือปรับปรุงองค์กรได้ต่อในอนาคต 

ทั้งนี้ในการแปลผลขององค์กร อาจพิจารณาในประเด็นเพิ่มเติมดังนี้  
1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความไม่แน่นอนของข้อมูล (Sensitivity and Uncertainty 

Analysis) เนื่องจากในการด าเนินการหรือการเก็บข้อมูล อาจมีบางข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ  
ของการประเมิน หรือส่งผลให้การประเมินหรือแปลผล ไปในอีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งหากมีข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ 
องค์กรควรจะท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความไม่แน่นอนของข้อมูล ประกอบการศึกษาไปด้วย  
เช่น หากข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ส่งผลให้ผลการศึกษาหรือผลการด าเนินการ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง เป็นต้น   

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
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2) การก าหนดค่าปีฐาน (Baseline) การวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Hot spot) 
และหาแนวทางในการปรับปรุง รวมถึง การก าหนดแผนการปรับปรุง 

3) การทบทวนการด าเนินงาน (Review) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
โดยในการทบทวนนี้สามารถท าได้หลายระดับ ขึ้นกับความพร้อมของหน่วยงาน โดยอาจเป็นผู้ทบทวนภายใน 
(Internal) หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้ ในกระบวนการทบทวนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
 
ในการด าเนินการและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของการประเมินนั้น ผู้ทบทวน (reviewer) จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการด าเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร   

การหาแนวทางในการปรับปรุง 

หลังจากประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจแล้ว จะพบว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถ 

น าข้อมูลที่น ามาประเมิน มาพิจารณาว่ามีประเด็นใดที่เป็นประเด็นหลักที่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพ  

ในการด าเนินการไม่ดี หรืออาจเห็นว่ามีประเด็นใด ทีโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงานนั้นมีค่าสูงขึ้นในปีถัดไป โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นหากได้ข้อมูลที่ละเอียด

มากเท่าใดจะส่งผลให้การวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงนั้นแม่นย าและส่งผลโดยตรงกับ

ประสิทธิภาพขององค์กรนั้น 

การก าหนดแผนการปรับปรุง 

หลังจากทราบแนวทางในการปรับปรุงให้ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจดีขึ้น (มีค่าสูงขึ้น) 

จากนั้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องน าแนวทางเหล่านั้นมาก าหนดเป็นแผนในการปรับปรุงองค์กรในปีถัดไป 

เพ่ือให้ค่าการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการด าเนินงาน

เพ่ือให้ได้เกณฑ์การประเมินอยู่ระดับ 5) ซึ่งเมื่อด าเนินการตามแผนการปรับปรุง จะน าผลการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในปีที่ปรับปรุงตามแผน มาเปรียบเทียบกับค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ของปีฐาน เพ่ือประเมินว่าดีขึ้นมากน้อยเท่าใด โดยอาจประเมินในรูปของจ านวนเท่าของผลประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจในปีฐาน ที่เรียกว่าแฟคเตอร์นั่นเอง 

โดยทั่วไปการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนั้นๆ 

เพียงอย่างเดียวอาจท าให้เห็นเพียงสมรรถนะขององค์กรทั้งด้านคุณค่า /มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ 

ด้านสิ่งแวดล้อม แต่หากจะให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ หรือเพ่ิมยอดขาย 

ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร ก็ควรเข้าใจหรือให้ความส าคัญกับค าว่า แฟคเตอร์ (Factor) 

แฟคเตอร์ (Factor) คือ สัดส่วนระหว่างค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการในปีที่ต้องการจะประเมิน เทียบกับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ในปีฐาน (base year) ซึ่งแฟคเตอร์ที่ได้จากการค านวณอาจได้ค่าเป็นตัวเลขใดๆ เช่น 0.5, 1.0, 1.2, 3.0, 4.0 
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เป็นต้น ขึ้นกับบริบทและความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงขององค์กรนั้นๆ จึงมักเรียกว่า แฟคเตอร์ X 

(Factor X) โดย X แทนจ านวนใดๆ ซ่ึงนอกจาก แฟคเตอร์ X แล้ว ยังมีค าอ่ืนๆ ที่ควรรู้ ได้แก่ 

แฟคเตอร์ 4 (Factor 4) เป็นกรอบความความคิดพ้ืนฐานที่ถูกเสนอขึ้นตั้งแต่ปี 1998 โดยตั้งอยู่

บนสมมุติฐานที่ว่า ต้องท าให้ “ความอุดมสมบูรณ์หรือผลิตผลของทรัพยากร (resource productivity)” เพ่ิมขึ้นถึง  

4 เท่า นั่นคืออาจต้องผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมขึ้น 2 เท่า ในขณะที่มี

การใช้ทรัพยากรลดลงครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) 

ตัวอย่างการก าหนดเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่ แฟคเตอร์ 4 เช่น เป้าหมายที่ตั้งอยู่บนผลประสิทธิภาพ 

เชิงนิเวศเศรษฐกิจเทียบกับค่าปัจจุบันขององค์กรที่เพ่ิมขึ้น เช่น เพ่ิมขึ้น 4 เท่า นั่นคือจะต้องพัฒนา 

ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าตามหน้าที่หรือคุณค่าทางการเงินเ พ่ิมขึ้น 2 เท่า ในขณะที่มีการใช้ทรัพยากร 

หรือการปล่อยมลพิษลดลงครึ่งหนึ่ง ตลอดระบบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยในการก าหนดเป้าหมายควรพิจารณาเป้าหมายขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์เชิงเทียบเคียง 

กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหรือระบบผลิตภัณฑ์เดียวกัน ที่พิจารณาตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 

โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรมีส่วนรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 2-5 ตัวอย่างการก าหนดแผนกิจกรรมและกรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ   

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

1. รัฐวิสาหกิจจดัตั้งคณะท างานเกบ็ข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ                 

   

  

2. คณะท างานร่วมก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ ของรัฐวิสาหกิจตามแนวทาง ISO14045                 

   

  

3. คณะท างานร่วมศึกษารายละเอยีดตามขอบเขตที่ก าหนด 

 
              

   

 4. วิเคราะห์และก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ ของรัฐวิสาหกิจ         

   

 

5. เสนอผลการคดัเลือกประเด็นทีม่ีความส าคัญและมคีวามเป็นไปได ้
ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร รวมถึง
แผนการด าเนินงานเพื่อขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ                 

   

  

6. รวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ เบื้องต้น                 

   

  

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รัฐวสิาหกิจรวบรวมได ้             

8. จัดท าบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมและประเมินวฏัจักรชีวิตตามขอบเขต 
ที่ก าหนด (ตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อม)          
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กิจกรรมการด าเนินงาน เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. วิเคราะห์หาตัวช้ีวัดด้านคณุค่า เพื่อน ามาประเมินค่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ เพื่อก าหนดเป็นค่ามาตรฐานเบื้องต้น (baseline)  
ของประสิทธิภาพขององค์กร           

   

 

10. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษา
ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจขององค์กรในปีถัดไป           

   

 

11. จัดท าแผนการด าเนินงานองค์กรในปีถัดไปเพื่อปรับปรุงคา่ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานความยั่งยืน  
(เช่น แฟคเตอร ์4)                   

   

  

 

ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นั้น เมื่อหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการในปีแรก (หรือระยะที่ 1) แล้ว จะมีการประเมินผลการด าเนินงานโดย สคร.  

โดยประเมินด้วยกรอบการประเมินในระยะที่  1 (รายละเอียดกรอบการประเมินหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ  

แสดงในภาคผนวกท่ี 3)  

หมายเหตุ : ในการด าเนินการในปีที่ 2 ทางหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจอาจน าผลของการด าเนินงาน

ในปีแรกมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขหรือปรับขอบเขตการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

มากขึ้น (ขณะที่บางหน่วยงานอาจด าเนินการดีอยู่แล้วในปีแรก อาจใช้กรอบการด าเนินงานในปีถัดไป

เหมือนเดิม) ทั้งนี้การด าเนินการในระยะถัดไปหากมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตการด าเนินการควรมีการบันทึก

และแจ้งกับหน่วยงานผู้ประเมินในการประเมินผลปลายปีด้วย ทั้งนี้อาจมีบาง รัฐวิสาหกิจ ที่มีการด าเนินงาน 

ที่หลากหลายตามพันธกิจขององค์กร เช่น อาจเป็นทั้งหน่วยงานที่ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ และให้บริการ  

หรือเป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินกิจการกระจายไปตามสาขาทั่วประเทศ เป็นต้น ท าให้การด าเนินการ  

ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ในระยะที่ 2 อาจต้องใช้เวลาหรืออาจต้องใช้เวลาเกิน 1 ปี ดังนั้น ในการประเมินผล

การด าเนินงานในระยะที่ 2 นี้ หากมีหน่วยงานที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการเกิน 1 ปี ควรจัดท าแผน 

การด าเนินการที่ชัดเจนว่าจะสามารถท าได้ครอบคลุมในระยะเวลาเท่าไหร่มีแผนการด าเนินการอย่างไร 

ด าเนินการเสร็จในปีใด และแจ้งเหตุผลเหล่านี้ให้กับทาง สคร. ทราบด้วย    
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที ่1 : แนวทางการประเมินประสทิธิภาพเชงินิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO 14045 

 
1. ขอบเขตของมาตรฐาน ISO 14045  

มาตรฐาน ISO 14045 ได้อธิบายหลักการ ข้อก าหนด และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้รวมข้อก าหนด ค าแนะน า และ
แนวทางการคัดเลือกกลุ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ ส าหรับการประยุกต์ใช้ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรมีการพิจารณาในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 

 
2. เอกสารอ้างอิงส าหรับการประเมิน 

 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  

 ผลิตภัณฑ์ (product) 
สินค้าและการบริการ 

 กระแสการไหลของผลิตภัณฑ์ (product flow) 
ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เข้าและออกสู่ระบบผลิตภัณฑ์อ่ืน 

 ระบบผลิตภัณฑ์ (product system) 
การเก็บรวบรวมหน่ วยการผลิตย่อยที่ รวมถึ ง  elementary และกระแสการไหล 
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้หน้าที่ (หนึ่งหรือมากกว่า)  

 ประเด็นสิ่งแวดล้อม (environmental aspect) 
องค์ประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือการบริการขององค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม (environmental performance) 
ผลลัพธ์ที่วัดได้ที่สะท้อนถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม 
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 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency) 
(อธิบายความหมายตามเนื้อหาในบทน้า)   

 คุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ (product system value) 
ความคุ้มค่าหรือความพึงพอใจภายในระบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบ 
ของ คุณค่าตามหน้าที่ (functional value) คุณค่าทางการเงิน (monetary value) หรือ
คุณค่าอ่ืนๆ (other value) เช่น ความสวยงาม (aesthetic) เป็นต้น 

 ตัวชี้วัดคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณเชิงตัวเลขที่แสดงถึงคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ 

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency indicator) 
การวัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตภัณฑ์กับคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ 

 ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency profile) 
ผลของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตกับผลการประเมินคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ 

 แฟคเตอร์ถ่วงน้ าหนัก (weighting factor) 
แฟคเตอร์ที่มาจากแบบจ าลองการถ่วงน้ าหนัก ซึ่งถูกพิจารณาจากผลของบัญชีรายการ
สิ่งแวดล้อม ดัชนี้กลุ่มผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตหรือดัชนีคุณค่าระบบ
ผลิตภัณฑ์ แล้วน ามาแสดงเป็นหน่วยพื้นฐาน 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) 
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบของการประมาณผลกระทบอันเนื่องมาจากการเลือกกระบวนการ
และข้อมูลต่อผลลัพธ์ที่ท าการศึกษา 

 การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (uncertainty analysis) 
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการประเมินความไม่แน่นอนในผลของการวิเคราะห์บัญชีรายการ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ การประเมินคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความไม่
ชัดเจนของแบบจ าลอง ความไม่แน่นอนของรายการสารขาเข้าและความแปรปรวนของข้อมูล 

 หน่วยกระบวนการ (Unit Process) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดที่พิจารณาในการวิเคราะห์บัญชี
รายการด้านสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory; LCI) หรือการประเมินมูลค่าของระบบผลิตภัณฑ์  
ที่ท าการรวบรวมปริมาณรายการสารขาเข้า (Input) และรายการสารขาออก (Output)  

 การวิพากษ์ (critical review) 
กระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ขัดแย้งกันระหว่างการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจและหลักการพ้ืนฐานของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรฐาน ISO 
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 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (comparative eco-efficiency assertion) 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่แสดงถึงความเหนือกว่าหรือเทียบเท่ากับ
ของผลิตภัณฑ์หนึ่งกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งท่ีมีหน้าที่เหมือนกัน 

 
4. ลักษณะทั่วไปของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (General description of eco efficiency)   

4.1 หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Principles of eco efficiency)   

• เรื่องท่ัวไป (General) 

หลักการต่อไปนี้ เป็นพ้ืนฐานและแนวทางส าหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 
การวางแผนและจัดท าการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

• มุมมองตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตตั้งแต่ 
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน ตลอดจนการจัดการของเสีย  

• รูปแบบการท าซ้ า (Iterative approach) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นเทคนิคควรด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความเข้าใจและความสม่ าเสมอ 

• ความโปร่งใส (Transparency) 
ความโปร่งใสถือเป็นสิ่งส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

• ความเข้าใจ (Comprehensiveness) 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ที่ประเมิน 

• Priority scientific approach 

การตัดสินใจจากผลของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรตั้งอยู่ 
บนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการ และหลักฐาน หากเป็นไปไม่ได้อาจใช้การประชุมหารือร่วมกัน หรือ 
วิธีอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
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4.2 ขั้นตอนการประเมินประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Phases of Eco-efficiency Assessment)   

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (แสดงแผนภาพ 
ดังรูปที่ 2.1) ดังนี้ 

1) การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Goal and 
Scope definition of Eco-efficiency) (หมายรวมถึงการก าหนดขอบเขตการประเมิน การแปลผล
การศึกษา และการระบุข้อจ ากัดของการศึกษา) 

2) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment) 
3) การประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ (Product System Value Assessment) 
4) การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency) 
5) การแปลผลการศึกษา (Interpretation)  

 

 
รูปที่ ภ-1 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตาม ISO 14045 

 
4.3 ลักษณะส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Key features of  

an eco-efficiency assessment)   

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม  

ที่สัมพันธ์กับคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ 

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านคุณค่า 

• การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นการประเมินระบบผลิตภัณฑ์ (อาทิ วัตถุดิบ

ถึงการจัดการของเสีย) ไม่ใช่การประเมินตัวผลิตภัณฑ์ 
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5. กรอบแนวคิดการประเมิน (Methodological Framework)   

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ดังแสดง 
ในหัวข้อที่ 5 โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
5.1 การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Goal and 

Scope definition of Eco-efficiency) (หมายรวมถึง การก าหนดขอบเขตการประเมิน การแปลผล
การศึกษา และการระบุข้อจ ากัดของการศึกษา)   

1) การก าหนดเป้าหมาย (Goal Definition) 

ส าหรับการอธิบายถึงการก าหนดเป้าหมายการศึกษา จะต้องให้รายละเอียดของ : 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (The purpose of the eco-efficiency 

assessment) 
 กลุ่มเป้าหมาย : (The intended audience) 
 การน าผลการศึกษาไปใช้ : (The intended use of the results) 

2) การก าหนดขอบเขต (Scope Definition) 

ส าหรับการอธิบายถึงการก าหนดขอบเขตการศึกษา จะต้องให้รายละเอียดของ: 
 ระบบผลิตภัณฑ์ที่จะท าการประเมิน (Product System to be Assessed) 
 หน้าที่และหน่วยหน้าที่ (Function and Functional unit) 
 ขอบเขตการศึกษาของระบบผลิตภัณฑ์ (System Boundary of the Product System) 
 การปันส่วนให้กับระบบผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (Allocations to External Systems) 
 วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชนิดของผลกระทบ (Environmental Assessment 

Method and Types of Impacts) 
 วิธีการประเมินคุณค่าและชนิดของคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ (Value Assessment Method 

and Types of Product System Values) 
 ตัวเลือกของตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Choice of Eco-efficiency Indicators) 
 การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ (Interpretation to be used) 
 ข้อจ ากัดของการศึกษา (Limitation) 
 การเปิดเผยและการรายงานผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results) 
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5.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment)   

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะท าการศึกษาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า การประเมินวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Assessment : LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 โดยผลการศึกษาการจัดท าบัญชี
รายการสิ่งแวดล้อม (Life cycle inventory) อาจน าไปเป็นข้อมูลโดยตรงส าหรับการประเมินประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการใช้ทรัพยากรและผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุหลักมาจากการ  
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น ปริมาณน้ ามันดิบจึงสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่ส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวได้ และหากท าการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Impact 
Assessment : LCIA) จะต้องด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 อย่างไรก็ตามในการ 
ถ่วงน้ าหนักจะต้องไม่ถูกน าไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หากต้องการ  
น าการถ่วงน้ าหนักไปใช้ในการประเมินจะต้องพิจารณาตาม ISO14044 

 
5.3 การประเมินคุณค่า/เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตภัณฑ์ (Product System Value Assessment)   

 การประเมินคุณค่า/เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตภัณฑ์จะท าการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต 
ของระบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์สามารถท าได้หลายวิธี  เนื่องจากระบบ
ผลิตภัณฑ์อาจครอบคลุมคุณค่าที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงประเด็นด้านหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ ด้านการเงิน 
และด้านอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ในเชิงธุรกิจ คุณค่าทางธุรกิจอาจเป็นก าไร (รายได้หักลบด้วยต้นทุน) 
ส าหรับผู้บริโภค คุณค่าของผลิตภัณฑ์อาจเป็นความพึงพอใจในการจ่ายหักลบด้วยต้นทุน หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า 
คุณค่าส่วนเกิน (Surplus value) อย่างไรก็ดี คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตเป็นสิ่งที่ยาก 
ในการรายงาน เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานบางส่วนไม่สะดวกในการสื่อสารต้นทุนหรือก าไร 

ทั้งนี้ ชนิดของคุณค่า/เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตภัณฑ์ท่ีอาจเป็นไปได้ ประกอบด้วย  

 คุณค่าตามหน้าที่  (Functional Value) เป็นคุณค่าที่สะท้อนผลประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได้ คุณค่าตามหน้าที่เป็นตัวเลขที่แสดงถึงสมรรถนะตามหน้าที่ของระบบ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คุณค่าตามหน้าที่มีความแตกต่างกันไป 
ตามหน่วยหน้าที่ (Functional unit) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างไรก็ดี คุณค่าตามหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่หน่วยหน้าที่ยังคงเหมือนเดิม 

 คุณค่าทางการเงิน (Monetary Value) อาจแสดงในรูปแบบของต้นทุน (Cost) ราคาขาย 
(Price) ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay) มูลค่าเพ่ิม (Added Value) ก าไร (Profit) หรือการลงทุน 
ในอนาคต (Future Investment) เป็นต้น  
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 คุณค่าอ่ืนๆ (Other Values) อาทิ คุณค่าที่ไม่สามารถจับต้องได้ และคุณค่าที่เกี่ยวกับ

สุนทรียภาพ เป็นต้น ซึ่งคุณค่าเหล่านี้สามารถจัดท าได้โดยวิธีการสัมภาษณ์ ส ารวจ หรือท าวิจัยทางการตลาด 
เป็นต้น  

การค านวณตัวชี้วัดคุณค่า/เศรษฐศาสตร์ระบบผลิตภัณฑ์ 
การหาค่าของคุณค่า/เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาจากดัชนีคุณค่า/เศรษฐศาสตร์

ของระบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา 
 
5.4 การหาค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency)  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะสัมพันธ์กับผลการศึกษาการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา ทั้งนี้ ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ตั้งใจจะสื่อสารแบบสาธารณะ กรอบหรือรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency Profile) จะต้องสัมพันธ์กับกรอบหรือรูปแบบของผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (LCIA) ตามคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ 

 
5.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความไม่แน่นอนของข้อมูล (Sensitivity and Uncertainty 

Analysis)  
การวิ เ คร าะห์ ค วาม อ่อนไหว  (Sensitivity Analysis) เ ป็ นขั้ น ตอนที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษา 

ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและวิธีการที่ส่งผลต่อผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวอาจเป็นการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการประเมินได้ ทั้งนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันหลากหลายวิธีในการศึกษาตัวชี้วัดด้านผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อมูลจึงควรท า 
การประเมินผลการประเมินที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลและวิธีการที่แตกต่างกัน 

ส าหรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลควรด าเนินการศึกษาถึงความไม่แน่นอน 
ของข้อมูลและผลกระทบจากสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความน่าเชื่อถือของผลการประเมินประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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5.6 การแปลผลการศึกษา (Interpretation)  
ขั้นตอนการแปลผลการศึกษาของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบ

ตามเป้าหมายและขอบเขตการศึกษาที่ก าหนด ดังนี้ 
 ระบุประเด็นที่มีนัยส าคัญ จากขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน

คุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ 
 การประ เมิ นดั งกล่ า วข้ า งต้ น  พิ จารณาครอบคลุ มทั้ ง ค วามสมบู รณ์ ของข้ อมู ล 

(Completeness) ความอ่อนไหวของข้อมูล (Sensitivity) ความไม่แน่นอนของข้อมูล (Uncertainty) และ
ความสม่ าเสมอของข้อมูล (Consistency)  

 บทสรุป ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 

หมายเหตุ: “ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การแปลผลจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด ISO14044:2006 ข้อ 4.5 

 
6. การรายงานและการเปิดเผยผลการศึกษา (Reporting and Disclosure of Results)  

ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะต้องถูกรายงานตามขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย
และขอบเขตการศึกษา ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินและสรุปผลการประเมินจะต้องรายงานด้วยความ  
เป็นกลางแก่ผู้ที่อ่านหรือผู้ที่สนใจ ผลการประเมิน ข้อมูล วิธีการ สมมติฐาน และข้อจ ากัดต่างๆ จะต้องแสดง
ด้วยความโปร่งใส และน าเสนอด้วยรายละเอียดที่เพียงพอต่อผู้ อ่าน ทั้งนี้  ผลการประเมินผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและผลการประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์จะต้องรายงานแยกกันด้วย 

ส้าหรับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องรายงานมีดังนี้: 
 การวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบและพลังงาน 
 การประเมินการแม่นย า ความสมบูรณ์ และความเป็นตัวแทนของข้อมูลที่น ามาใช้ 
 ค าอธิบายของระบบที่จะน ามาเปรียบเทียบ 
 ค าอธิบายกระบวนการทบทวนความถูกต้องของข้อมูล 
 การประเมินความสมบูรณ์ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (LCIA) 
 การรายงานการคัดเลือกตัวชี้วัดกลุ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 การอธิบายความใช้การ ได้ เชิ งวิทยาศาสตร์ และเชิ ง เทคนิคของตั วชี้ วั ดผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เลือกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและความไม่แน่นอน  
 การประเมินความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่พบจากผลการศึกษา  
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ส้าหรับการประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ต้องรายงานมีดังนี้: 
 สมมติฐานที่ใช้ในขั้นตอนการประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ 
 วิธีการประเมินและตัวชี้วัดคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในขั้นตอนการประเมิน 
 การประเมินการแม่นย า ความสมบูรณ์ และความเป็นตัวแทนของข้อมูลที่น ามาใช้ 
 ค าอธิบายกระบวนการทบทวนความถูกต้องของข้อมูล 
 การประเมินความสมบูรณ์ของการประเมินคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์ 
 การรายงานผลการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลและความอ่อนไหวของข้อมูล 
 การประเมินความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่พบจากผลการศึกษา  

 
7. การทบทวนผลการศึกษา (Critical Review)  

การทบทวนผลการศึกษา ควรท าให้มั่นใจได้ว่า 
 วิ ธี ก า รที่ ใ ช้ ใ น ก า รป ร ะ เ มิ นป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ เ ชิ ง นิ เ ว ศ เ ศ ร ษฐกิ จ  มี ค ว าม สอด คล้ อ ง  

กับมาตรฐานสากล 
 วิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใช้การได้ในเชิงวิทยาศาสตร์  

และเชิงเทคนิค  
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับเป้าหมายการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 ผลสะท้อนกลับของการแปลผลการศึกษาถึงข้อจ ากัดการศึกษาที่ได้อธิบายไว้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีความโปร่งใสและมีความสม่ าเสมอ 
 ผลการศึกษาสุดท้ ายของการประเมิน  สะท้อนกับสถานการณ์  ข้อมูลที่ หลากหลาย  

และผลกระทบจากวิธีการที่ต่างกันของการให้น้ าหนักและการปันส่วนที่ระบุไว้ในการประเมินประสิทธิภาพ  
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ การทบทวนผลการศึกษาสามารถด าเนินการได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายใน (Internal Expert)  
และภายนอกองค์กร (External Expert) อย่างไรก็ดี หากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ส าหรับเชิงเปรียบเทียบ จะต้องด าเนินการทบทวนผลการศึกษาจากผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่เก่ียวข้อง (Panel of Interested Parties) 
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ภาคผนวกที่ 2 : ตัวอย่างรายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดบางส่วนตามมาตรฐาน  

ISO 14045 นั้น จะพิจารณากรอบการด าเนินงานภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle 

assessment : LCA) ซึ่งในการจัดท ารายงานในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจควรประกอบด้วย

หัวข้อหรือประเด็นดังนี้  

   

1. ลักษณะท่ัวไป (General) 

อธิบายลักษณะทั่วไปของหน่วยงาน รูปแบบการด าเนินงาน รูปแบบของธุรกิจ ในขั้นตอนนี้ 
ควรแสดงให้เห็นได้ถึงขอบเขตของระบบเบื้องต้นว่าจะมีรูปแบบการประเมินแบบใด เช่น ประเมินในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ โดยแต่ละองค์กรควรประเมินตนเองก่อนเพ่ือใช้ในการก าหนดเป้าหมาย  
และขอบเขต 
 

2. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope definition) 
 เป็นการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมถึงขอบเขตในการศึกษา ซึ่งควรพิจารณา 
ภายใต้กรอบแนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment : LCA) ทั้งนี้ อาจอ้างอิง 
กรอบการด าเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 14040 (2006) : Environmental management - Life cycle 
assessment - Principles and framework หรือ ISO 14044 (2006) : Environmental management  
- Life cycle assessment - Requirements and guidelines มาประกอบการรายงานก็ได้ 
 2.1 การก าหนดเป้าหมาย (Goal Definition) 
 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ และก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทาง
และความละเอียดในการศึกษา ถ้าก าหนดเป้าหมายและขอบเขตไม่ครอบคลุมและไม่ดีพอจะท าให้การประเมิน
ท าได้ยากและไม่ตรงประเด็น  
  ในการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องพิจารณาลักษณะการด าเนินธุรกิจ  
ของหน่วยงานนั้นๆ เนื่องจากต้องก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร จะส่งผลให้การ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสะท้อนถึงการด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง และสามารถก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 
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2.2 การก าหนดขอบเขต (Scope Definition) 

ควรมีการก าหนดรายละเอียดของขอบเขตที่ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่าความกว้างและความลึก  
ในการวิเคราะห์นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

โดยขอบเขตที่ก าหนดเพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ควรประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 
  - ระบบผลิตภัณฑ์ที่จะท าการประเมิน (Product System to be Assessed) 
  - หน้าที่และหน่วยหน้าที่ (Function and Functional unit) 

- ขอบเขตการศึกษา (System Boundary) 
  - วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชนิดของผลกระทบ (Environmental 
Assessment Method and Types of Impacts) 

- วิธีการประเมินคุณค่าและชนิดของคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Value Assessment 
Method and Types of Product System Values) 

- การประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Choice of Eco-efficiency Indicators) 
- การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ (Interpretation to be used) 

 
3. การประเมินคณุค่า/เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตภัณฑ์ (Product System Value Assessment) 

ประเมินหาตัวชี้วัดด้านคุณค่า ของระบบผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา ทั้งนี้การประเมินคุณค่าของ 
ระบบผลิตภัณฑ์นั้น ต้องเป็นประเด็นและขอบเขตเดียวกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง 

 
4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment) 

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตภัณฑ์จากข้อมูลการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบพลังงาน 
รวมถึงมลสารและของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการขององค์กร ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม ต้องประเมิน
โดยใช้แนวคิดด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (ตามแนวคิดของ ISO 14040 และ 14044)   
 

5. การหาค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Quantification of Eco-efficiency) 
เป็นขั้นตอนในการแปลผลการศึกษา (Interpretation) โดยเป็นการวิเคราะห์และสรุปผล

การศึกษา เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูล และน ามาประเมินตัวชี้วัดด้านคุณค่า และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งอาจน าไปสู่แนวทางแก้ไข ปรับปรุงหรือวางนโยบายเพ่ือลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องสรุปการแปลผลการศึกษาให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สมบูรณ์ครบถ้วน และมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษาด้วย  
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ภาคผนวกที ่3 : เกณฑ์การประเมินการด าเนินการด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจไทย   

 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 
ที่ด าเนินการอยู่หลายรูปแบบ ทั้งด าเนินการในปีแรก ปีที่ 2 และเกิน 2 ปีขึ้นไป โดยทางคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล การด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ ในประเด็นการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ที่ปรับปรุงใหม่ 
ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
เกณฑ์การประเมินระยะที่ 1 ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่เริ่มประเมิน Eco-efficiency เป็นปีแรก โดยมีเป้าหมาย 
ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการวัด และประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร โดยมีการจัดตั้ง
คณะท างาน มีการก าหนดแนวทางในการวัด และประเมิน Eco-efficiency ที่ ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและสามารถด าเนินการ ได้ครบถ้วนตามแผนงาน ดังนี้ 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 
1 มีการตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน ท าการศึกษา และก าหนดแนวทาง  

ในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร  
2 มีการก าหนดแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรที่ชัดเจนและครบถ้วน  
3 แผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย  
4 สามารถด าเนินงานตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรได้ร้อยละ 80 

และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผล Eco-efficiency ได้ตามแผนงาน  
5 สามารถด าเนินงานตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรได้ครบถ้วน 

และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผล Eco-efficiency ได้ตามแผนงาน  
 

โดยภาพรวมของเกณฑ์ในการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจในปีแรก นั้น 

มีความมุ่งหวังจะให้รัฐวิสาหกิจเริ่มต้นในการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้ โดยแม้ว่า

ในเกณฑ์จะบอกเพียงให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเท่านั้นแต่ในทางปฎิบัตินั้น รัฐวิสาหกิจควรน าข้อมูลที่ได้มา 

เพ่ือลองค านวณประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพ่ือได้เห็นภาพผลการด าเนินงานเบื้องต้นขององค์กร  
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พร้อมทั้งเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล เพ่ือสามารถน าไปพัฒนารูปแบบของการเก็บข้อมูล 

ขอบเขตขององค์กร รวมถึงตัวชี้วัดที่ก าหนด ในปีถัดไปได้ 

ทั้ งนี้  แนวทาง ในการการวัดและประเมินในเรื่ องของประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจ  

(Eco-efficiency) ต้องมีการวิเคราะห์บริบทองค์กรว่ากระบวนการหลักขององค์กรส่วนที่ที่ต้องเป็นกระบวนการ

ที่ต้องใช้ส าหรับการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ ทั้ งในส่วนของ คุณค่า/เศรษฐศาสตร์  

ที่จะน ามาใช้ค านวณ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการหลักตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

(Product Life cycle) ที่แสดงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น และวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับ

ความส าคัญและความยากง่ายในการจัดเก็บ และท าแผนงานในการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด  

ว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ที่ท าการจัดเก็บข้อมูล 

หมายเหตุ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ต้องใช้ข้อมูลและระยะเวลาในการประเมิน

เพราะฉะนั้น ในการด าเนินการในปีแรกจะเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี เช่น รัฐวิสาหกิจที่ด าก าลังด าเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปี 2565 จะเก็บข้อมูลย้อนหลังปีบัญชี 2564  

 

เกณฑ์การประเมินระยะที่ 2 ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ประเมินผล Eco-Efficiency เป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัด และประเมิน Eco-efficiency  

ขององค์กรได้ครบถ้วน จนสามารถค านวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรได้ และน าผลที่ได้มาจัดท าแผนงาน

ในการปรับปรุงผลเพื่อน าเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
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หมายเหตุ : แนวทางการด าเนินงาน การวัด และประเมินค่า Eco-efficiency ให้เป็นไปตามคู่มือของ สคร. และกรอบแนวคดิ

ด้านการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตและกรอบการพิจารณาใน ISO 14045  

ในการด าเนินการปีที่ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้และประสบการณ์จากการด าเนินงาน 

ในปีแรกแล้ว ซึ่งในการด าเนินการด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในปีที่ 2 นั้น หน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจอาจน าผลที่เกิดจากการด าเนินการในปีแรกมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น  

จากการด าเนินการมาเพ่ือปรับลักษณะการเก็บข้อมูล ขอบเขตการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดส าหรับการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ท้ังตัวชี้วัดด้านคุณค่า และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม) ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งท าให้รัฐวิสาหกิจ สามารถน าไปก าหนดปีฐาน (base year) ที่ เหมาะสมในการประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เกณฑ์ในการวัดผลในปีที่ 2 นี้  อาจเป็นเกณฑ์ 

ที่ท าให้รัฐวิสาหกิจ ต้องยึดและน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ในปีต่อไป  

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 
1 ทบทวนการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อสังเกตของ สคร. (ถ้ามี) 

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2  

2 เก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiencyขององค์กรได้ครบถ้วน  
(Pro-Rata ตามร้อยละความส าเร็จในการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน  
Eco-efficiency ขององค์กร)  

3 สามารถค านวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรได้ ตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัด 
ด้านคุณค่า จากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนด 

4 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินค่า Eco-efficiency ขององค์กร โดยมีการเปรียบเทียบกับผล 
การประเมินในปีที่ผ่านมา (ระยะที่ 1) และมีการก าหนดแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency  
โดยแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ดังกล่าว จะต้องมีรายละเอียดกิจกรรมในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายการปรับปรุงค่า Factor (ค่า Eco-efficiency เทียบกับปีฐาน)  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการน าเสนอค่า Factor เป้าหมายส าหรับปีถัดไป  

5 แผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ขององค์กร (ตามระดับ 4) ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจมอบหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ  
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ในภาพรวมของเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ พบว่ามีบางประเด็น
อาจสามารถตีความได้หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นกับหน่วยงานผู้ประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในคู่มือฉบับนี้ 
จะยกตัวอย่างการตีความเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
 
“ตามแนวปฏิบัติที่ดี” นั้นหมายถึงให้ องค์กรควรด าเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ตามกรอบการด าเนินงานที่อยู่บนหลักการตามกรอบแนวคิดด้านการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตและกรอบ 

การพิจารณาขอบเขตต่างๆ ในมาตรฐาน ISO 14045 โดยให้ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

และพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้    

1) พิจารณาประเด็นด้านคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์และผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (โดยพิจารณา 

ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle perspective)) 

2) มีการทบทวนการด าเนินอย่างต่อเนื่อง (Iterative approach)  

3) ความโปร่งใสของข้อมูลและการประเมินผล (Transparency) 

4) กรอบในการประเมินมีความครอบคุลมกับระบบผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนด (Comprehensiveness) 

5) การให้ความส าคัญกับกระบวนการและผลทางวิทยาศาสตร์ (Priority scientific approach) 

 
“เข้าสู่มาตรฐาน” : โดยนัยของค าว่า “เข้าสู่มาตรฐาน” ในที่นี้หมายถึง การเข้าสู่ แฟคเตอร์ (Factor)  

ซึ่งเป็นค่าการวัดผลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่จะสามารถน าพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี 

สามารถก าหนดกรอบระยะเวลาก ากับในการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่ แฟคเตอร์ ได้ตามบริบทและความเหมาะสม

ของหน่วยงาน ซึ่งแฟคเตอร์ที่ได้จากการค านวณอาจได้ค่าเป็นตัวเลขใดๆ เช่น 0.5, 1.0, 1.2, 3.0, 4.0 เป็นต้น 

ขึ้นกับบริบทและความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงขององค์กรนั้นๆ จึงมักเรียกว่า แฟคเตอร์ X (Factor X)  

โดย X แทนจ านวนใดๆ ที่จะน าไปก าหนดทิศทางในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(sustainable development) 

 
 “แนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน” : ประกอบด้วย แนวทางในการปรับปรุงผลเพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐาน 

ซึ่งต้องมีรายละเอียดและกิจกรรมในการด าเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องการว่า การจะ

เข้าสู่ค่าแฟคเตอร์ที่ เป็นค่ามาตรฐานในระยะเวลาเท่าไหร่  และแต่ละปี จะมีเป้าหมายเชิงปริมาณ  

ที่เป็นค่าแฟคเตอร์ที่ชัดเจน ส าหรับใช้ในการติดตามประเมินผล   
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เกณฑ์การประเ มินระยะที่  3  ส าหรับรั ฐวิสาหกิจที่ประเมินผล Eco-Efficiency ตั้ งแต่  3 ปีขึ้นไป  

โดยมีเป้าหมายเพื่อวัดผลตัวเลขความสามารถในการปรับปรุงค่า Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ ควบคู่ไปกับ

การให้รัฐวิสาหกิจทบทวนและปรับปรุงการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ให้สอดคล้อง 

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สคร. ก าหนด เพ่ือใช้ในการประเมินผลปีถัดไป ดังนี้ 

 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 
1 1. ค่า Factor น้อยกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา  

และ  
2. มีการทบทวนและจัดท าแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร  
ตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี  

2 1. ค่า Factor ดีกว่าปีที่ผ่านมา แตต่่ ากว่าแผนการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ  
และ  
2. มีการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์ 
การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่ สคร. ก าหนดได้ครบถ้วน  
(Pro-Rata ตามร้อยละความส าเร็จในการเก็บข้อมูลตามแผนงานในการวัดและประเมิน  
Eco-efficiency ขององค์กร)  

3 1. ค่า Factor เป็นไปตามแผนการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ  
และ  
2. สามารถค านวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่า 
จากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนดได้  

4 1. ค่า Factor ดีกว่าแผนการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ  
และ  
2. น าผลค่า Eco-efficiency ตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน 
และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ี สคร. ก าหนด มาก าหนดแผนงานในการปรับปรุงผล 
Eco-efficiency โดยแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ดังกล่าว จะต้องมีรายละเอียด
กิจกรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายการปรับปรุงค่า Factor (ค่า Eco-efficiency  
เทียบกับปีฐาน) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการน าเสนอค่า Factor เป้าหมายส าหรับปีถัดไป  
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ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 
5 1. ค่า Factor ดีกว่าแผนตามแนวทางในการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจมาก  

และ  
2. น าแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-efficiencyขององค์กรตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัด 
ด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนด ได้รับ
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ  

หมายเหตุ : การก าหนดค่า Factor เป้าหมายของแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ รายสาขา 
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ภาคผนวกที่ 4 : ตัวอย่างการคัดเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
 

การประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ (significant aspect) ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 

ขององค์กรภายใต้กรอบแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี โดยอาจประเมินได้ทั้งในภาพรวม 

ประเมินโดยละเอียด หรือประเมินจากการหาแหล่งอ้างอิง ในคู่มือฯ ฉบับนี้จะยกตัวอย่างการพิจารณาทั้งหมด 

3 แบบ ทั้งนี้ในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้หนึ่งในสามวิธีดังกล่าว หรือใช้วิธี อ่ืนๆ  

ที่นอกเหนือจากนี้ได้ ตามความเหมาะสมและบริทขององค์กร ตัวอย่างการประเมิน เช่น 

- ตัวอย่างที่ 1 : การประเมินหาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยเก็บข้อมูลภาพรวมจากกิจกรรม

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรที่ใช้ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยพิจารณาด้วยแนวคิด

ตลอดวัฏจักรชีวิต ตัวอย่างการประเมินด้วยแนวคิดนี้ แสดงดังรูปที่ ภ-2 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือหาประเด็นผลกระทบที่ส าคัญนั้น สามารถเลือกประเด็น

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หลายประเด็น และท าได้หลายวิธี โดยตัวอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นิยมใช้

ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป แสดงดังตารางที่ 2-3   

 

ตารางท่ี ภ-1 ตัวอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีนิยมใช้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป    
ประเภทของผลกระทบ 
(Impact Category) 

ดัชนีวัดผลกระทบ 
(Impact Category indicators) 

แหล่งอ้างอิง 

Climate Change 
(การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

kg CO2 equivalent Intergovernmental Panel 
on Climate Change, 2007 

Ozone Depletion 
(การลดลงของโอโซน) 

kg CFC-11 (*) equivalent WMO, 1999 

Ecotoxicity for aquatic fresh water 
(ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศด้านน้ าจืด)  

CTUe (Comparative Toxic Unit 
for ecosystems) 

Rosenbaum et al., 2008 

Human Toxicity - cancer effects 
(ความเป็นพิษต่อมนุษย์ – ผลกระทบจากโรคมะเร็ง) 

CTUh (Comparative Toxic Unit 
for humans) 

Rosenbaum et al., 2008 

Human Toxicity – non- cancer effects 
(ความเป็นพิษต่อมนุษย์ – ผลกระทบที่ไม่ใช่มะเร็ง) 

CTUh (Comparative Toxic Unit 
for humans) 

Rosenbaum et al., 2008 

Particulate Matter/Respiratory Inorganics 
(ฝุ่นละออง / สารอนินทรีย์ที่มีผลต่อการหายใจ) 

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

Ionising Radiation – human health effects 
(รังสีที่ท าให้เกิดไอออน – ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย)์ 
 

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

ดัชนีวัดผลกระทบ 
(Impact Category indicators) 

แหล่งอ้างอิง 

Photochemical Ozone Formation 
(การก่อตัวของโอโซนด้วยปฏิกิริยาทางเคมีและแสง) 

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 
(ภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในน้ า – ผลกระทบบนบก) 

mol N eq Seppälä et al.,2006; 
Posch et al., 2008 

Eutrophication – aquatic 
(ภาวะการเพิ่มธาตุอาหารในน้ า – ผลกระทบในน้ า)  

fresh water: kg P equivalent 
marine: kg N equivalent 

Struijs et al., 2009 as 
implemented in ReCiPe 

Resource Depletion – water 
(การลดลงของทรัพยากรน้ า)  

m3 water use related to local 
scarcity of water 

Frischknecht et al., 2008 

Resource Depletion – mineral, fossil 
(การลดลงของทรัพยากรแร่ และฟอสซิล) 

kg antimony (Sb) equivalent van Oers et al., 2002 

Land Transformation 
(การเปลี่ยนแปลงท่ีดิน) 

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 

 

โดยเมื่อเก็บข้อมูลการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมขององค์กรและ น ามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพ่ือหาผลกระทบที่ เป็นนัยส าคัญ จะสามารถประเมินได้ว่าประเด็น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านใด  

เป็นผลกระทบที่ส าคัญที่สุด ตัวอย่างการประเมินแสดงดังรูปที่ 2-2 
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รูปที ่ภ-1 ตัวอย่างผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญจาก จากการทบทวนการด าเนนิงานเพ่ือคัดกรอง 
(screening) และคัดเลือกประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ   

 

จากตัวอย่างพบว่าประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change 

(บางครั้งอาจเรียกว่าผลกระทบด้านภาวะโลกรวน (Global warming) ซึ่งสื่อความหมายได้ในเชิงเดียวกัน) 

เป็นผลกระทบที่ส าคัญที่สุดจากการด าเนินการกิจกรรมในภาพรวมขององค์กร  

 

- ตัวอย่างที่ 2 : การประเมินหาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต  

ในภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการขององค์กรที่ประเมิน โดยพิจารณาว่าตลอดช่วงวัฏจักรชีวิต  

(การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก าจัดซาก) จะมีผลกระทบที่ส าคัญหรือประเด็น

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญเกิดข้ึนในช่วงใด ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้ในการประเมินในภาพรวมให้ทราบว่าช่วงใดที่ควรพิจารณา

หรือให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ตัวอย่างการประเมินด้วยแนวคิดนี้แสดงดังรูปที่ 2-3   
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รูปที่ ภ-2 ตัวอย่างการประเมินหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในภาพรวมโดยพิจารณาช่วงต่างๆ 

ตลอดวัฏจักรชีวิต 

 

- ตัวอย่างที่ 3 : การประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลจากงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญสอดคล้องกับ 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยตัวอย่างแหล่งสืบค้นข้อมูลในประเทศจะเป็นการสืบค้นจากวารสาร 

ที่อยู่ ในศูนย์ดั ชนีการอ้าง อิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)  เนื่ องจาก 

เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย ส่วนกรณีการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศนั้น สามารถสืบค้นจากวารสาร 

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  
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ภาคผนวกที่ 5 : ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   
 

   จากเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดที่ สคร. ได้ประกาศออกมาในช่วง สิงหาคม 2564 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการในปี 2565 เป็นต้นไป เลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงหลักการทั่วไป ดังนี้  

 (1) ตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน ให้ใช้ผลลัพธ์สุทธิจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
ที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางการเงิน และให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกัน 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจสามารถก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงานได้มากกว่า 1 รายการ หากเห็นว่า  
มีความเก่ียวข้องและมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานขององค์กร  

 (2) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัดหลัก

ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกัน และรัฐวิสาหกิจอาจระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนเพ่ิมเติมได้ 

หากเห็นว่าเกี่ยวข้องมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานขององค์กร  

 ทั้งนี้ หลักการการเลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงานข้างต้น มีเป้าประสงค์เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ

ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    

กับการประเมินผลการด าเนินงานในหัวข้ออ่ืนของรัฐวิสาหกิจ เช่น ตัวชี้วัดทางการเงิน เป็นต้น ส าหรับตัวชี้วัด

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก าหนดให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวชี้วัดหลักที่รัฐวิสาหกิจ  

ทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกันนั้น เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของการสร้างผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของรัฐวิสาหกิจไทย อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจยังคงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กร       

และก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้  

 จากข้อก าหนดดังกล่าว ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงตัวอย่างการคัดเลือกหรือก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่า  

ที่อาจสอดคล้องกับการด าเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวกนี้ เป็นเพียงตัวอย่าง 

ที่ก าหนดขึ้นตามบริบทของแต่ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ในการด าเนินการนั้น รัฐวิสาหกิจสามารถหารือ

กับ สคร. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่จ าเป็นต้องเลือกตามตัวอย่างที่แสดงในเล่มนี้ 
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 ตัวอย่างการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แสดงดังตาราง  

ตารางท่ี ภ-2  ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ Product system value 

กลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   

องค์การตลาด  
 
 

- มาตรฐานของตลาด ข้อร้องเรียน ผนวกกันเพ่ือจัดท าเป็นคะแนน  
- ความพึงพอใจของผู้ขาย, ความพึงพอใจของผู้ซื้อ  
- จ านวนลูกค้าท่ีมาซื้อของ 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  
 
 

- จ านวนงานซ่อมบ ารุงท่ีส าเร็จ 
- จ านวนตันรวมของเรือที่ซ่อมเสรจ็สิ้น ส่งมอบในปีงบประมาณ 
- จ านวนลูกค้าเอกชนท่ีเพิ่มขึ้น  

กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  
 

- จ านวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดและท าประโยชน์ 
- จ านวนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคณุภาพ อบรมและที่ปรึกษา 
- มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 

- จ านวนนักท่องเที่ยว (ไทยและตา่งประเทศ)  
- สัดส่วนของนักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ 
- มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (ไทยและตา่งประเทศ) 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 

- จ านวนนักกีฬาช้างเผือก 
- จ านวนงานวิจัยด้านการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่น าไปใช้   
  ส่งเสริมสมรรถภาพของนักกีฬา   
- การสนับสนุนด้านกีฬาท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเกษตร   
การยางแห่งประเทศไทย  
 
 

- ปริมาณผลผลติด้านโรงงาน (ตัน)  
- ปริมาณพื้นที่ปลูกแทนยางเก่าดว้ยยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอ่ืน (ไร่) 
-  ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากงานวิจัย (ล้านบาท) 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร   - มูลค่าสินคา้เกษตรผ่าน อ.ต.ก. (ล้านบาท)  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย   

- ปริมาณน้ านมดิบท่ีผลิตได้ (ตัน)   
- ปริมาณน้ านมดิบรับเข้าผลิตโดย อ.ส.ค. (ตัน) 

องค์การสะพานปลา 
- มูลค่าสินคา้สตัว์น้ า (ล้านบาท) 
- จ านวนตลาดสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์สตัว์น้ า ท่ีผ่านมาตรฐานสุขอนามัย (แห่ง) 
- จ านวนชาวประมงที่ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้และอาชีพ (คน) 

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจรวม อ.อ.ป. (ไร่) 
- ปริมาณไม้จากปา่สวนเศรษฐกิจ อ.อ.ป. (ลบ.ม.) 
- ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากงานวิจัย (ล้านบาท) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz1_iq0cPdAhUPb30KHadeBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.isranews.org/isranews-pr-news/63960-sepo.html&psig=AOvVaw1D7K6p2IrrGOt9KL0sNgk0&ust=1537328552017044


                                                                                        

48 
 

รัฐวิสาหกิจ Product system value 

องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
- จ านวนผู้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ (คน) 
- จ านวนพันธุ์ไม้ที่ได้อนุรักษ์ (ชนิด) 

องค์การสวนสตัว ์
- จ านวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ (คน) 
- จ านวนผู้เข้าชมและรับข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ (คน) 
- ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ (ล้านบาท) 

กลุ่มสถาบันการเงิน   
ส านักงานธนานุเคราะห์  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

- จ านวนประชาชนท่ีรับบริการ 
- จ านวน transaction การให้บรกิารด้วยเทคโนโลย ี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

- มูลค่าเงินทุนท่ี SME เข้าถึง 
- มูลค่า SME ที่ไดร้ับการส่งเสริม 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย  

- สินเช่ือเพื่อส่งออก-น าเข้า 
- ส่วนแบ่งการสนับสนุนเศรษฐกจิของประเทศจากการให้สนิเช่ือและรับประกัน ต่อ
ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross National Income) หรือเรียกว่า % ต่อ GNI  
 - ส่วนแบ่งการสนับสนุนการส่งออกของประเทศจากการใหส้ินเช่ือและ
รับประกันการส่งออก ต่อมลูค่าการส่งออกของประเทศ หรือเรียกว่า  
% ต่อ Export 

ธนาคารออมสิน  
- เงินให้สินเช่ือ 
- เงินรับฝาก ตราสารหนี้ท่ีออก และเงินกู้ยืม 
- ดัชนีคุณภาพชีวิตประชาชนฐานราก 

กลุ่มขนส่ง   
บริษัท ขนส่ง จ ากัด - ปริมาณการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร (ผูโ้ดยสาร-กิโลเมตร) 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
- ระยะทางให้บริการ (กม.)  
- จ านวนผู้โดยสารทีร่ับบริการ (คน)  
- การให้บริการการเดินทางแกผู่้โดยสาร (คน-กิโลเมตร) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย 

- ระยะทางให้บริการ (กม.)  
- จ านวนผู้โดยสารทีร่ับบริการ (คน)  
- มูลค่าการให้บริการธรุกิจในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการประชาชน 
- ระยะทางที่พัฒนาโครงข่ายรถไฟตามแผน (กม.) 
- การให้บริการการเดินทางแกผู่้โดยสาร (คน-กิโลเมตร) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

- จ านวนผู้โดยสารทีร่ับบริการ (คน)  
- การให้บริการการเดินทางแกผู่้โดยสาร (คน-กิโลเมตร) 
- รายได้และผลก าไรจากการให้บรกิาร (บาท) 
- ระยะทางโครงข่ายท่ีท าการพัฒนา (กม.) 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- จ านวนเที่ยวการให้บริการ ระบบโลจสิติกส ์
- รายไดจ้ากการให้บริการ (ท่าเรือ และการบริการอื่น) 
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รัฐวิสาหกิจ Product system value 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
- จ านวนเที่ยวบินท่ีให้บริการ  
- จ านวนผู้โดยสารที่ให้บริการ 
- รายไดจ้ากการให้บริการ (ผูโ้ดยสาร ขนส่ง และการให้บริการอื่นๆ) 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
- จ านวนเที่ยวบินท่ีได้รับบริการตรงตามก าหนดเวลา (เที่ยว) 
- จ านวนการให้บริการระบบสื่อสาร ข่าวสารการเดินอากาศ 

สถาบันการบินพลเรือน 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
- จ านวนการเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษาด้านการขนส่งทางอากาศ 
- จ านวนนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการฝึกทักษะ 
- จ านวนการให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

กลุ่มพลังงาน   
การไฟฟ้า (กฟภ/กฟน.)  - ปริมาณไฟฟ้าส่งจ่ายสุทธิ  (kWh)  

กลุ่มสาธารณูปการ   

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ปริมาณน้ าประปาท่ีขาย (ลบ.ม.) 
การประปานครหลวง, 
การประปาส่วนภมูิภาค 

- ปริมาณน้ าประปาส่งจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.) 

องค์การจัดการน้ าเสยี - การน าน้ าที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (ลบ.ม.) 
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ภาคผนวกที่ 6 : ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ   
 

จากเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดที่ สคร. ได้ก าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการในปี 2565  

เป็นต้นไป ก าหนดตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัดหลัก  

โดยก าหนดให้ประเมินในภาพของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

จากข้อก าหนดดังกล่าว ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงตัวอย่างการคัดเลือกหรือก าหนดตัวชี้วัดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจสอดคล้องกับการด าเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตัวอย่างที่แสดงในภาคผนวกนี้ 

เป็นเพียงตัวอย่างที่ก าหนดขึ้นตามบริบทของแต่ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ในการด าเนินการนั้น 

รัฐวิสาหกิจ สามารถหารือกับ สคร. เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่จ าเป็นต้องเลือก

ตามตัวอย่างท่ีแสดงในเล่มนี้ 

ตัวอย่างกรณีศึกษาในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการก าหนดกิจกรรมการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Scope 3) ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีดังนี้    
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ตัวอย่างกรณีศึกษา ก. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มพลังงาน 

1. ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มพลังงาน 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน พิจารณาจากตัวชี้วัด

ด้านคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์หารด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ซึ่งตัวชี้วัดด้านคุณค่าของ 

ระบบผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจขององค์กร ส่วนการก าหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 

ทาง สคร. แนะน าให้ รัฐวิสาหกิจ เลือกพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) หรือ การเกิดภาวะโลกรวน (Global Warming) เป็นหลัก โดยให้จัดท าการรายงานบัญชี

ก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ในรูปแบบ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization)  

ตามข้อก าหนดของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

จึงสามารถ แสดงตัวอย่างการค านวณ ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มพลังงาน  

ได้ดังตัวอย่างสมการ  

 
ปริมาณไฟฟ้าที่ส่งจ าหน่าย 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
    หน่วย [

     

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
] 

 
2. ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เป็นตัวชี้วัดที่ สคร.ก าหนด เครื่องมือ
หรือแนวทางที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เรียกว่า  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)  
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 

          รัฐวิสาหกิจ ประเภทกลุ่มพลังงาน ต้องก าหนดขอบเขตการรายงานและจัดท าเป็นเอกสาร รวมถึง 
ชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ครบถ้วน และเก็บข้อมูลเพ่ือค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มพลังงาน แสดงในตารางที่  ภ-3  

ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงบริบทขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากตัวอย่าง 
ที่ยกมา และรัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ สคร. อีกครั้ง  
ตารางท่ี ภ-3 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มพลังงาน 
ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 
ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน า 

ในการพิจารณา 
1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า 

ป ริ ม า ณ แ ล ะช นิ ด ข อ ง น้ า มั น
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ เช่น น้ ามัน
ดีเซล เบนซิน 

ต้องน ามาพิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ยานพาหนะ
โดยสารและขนส่ง   

ป ริ ม า ณ แ ล ะช นิ ด ข อ ง น้ า มั น
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ เช่น น้ ามัน
ดีเซล เบนซิน 

ต้องน ามาพิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการ
รั่วไหลของ CO2, SF6 สารท าความเย็น 
ของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์  เป็นต้น 

ปริมาณและชนิดของสารดับเพลิง 
ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ 
(SF6) ที่รั่วไหล, ปริมาณและชนิด
ของสารท าความเย็นที่รั่วไหล 

ต้องน ามาพิจารณา 

2 การใช้พลังงานที่ไม่ได้ผลิตภายในองค์กร ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้จัดจ าหน่าย ต้องน ามาพิจารณา 
3 หมวดหมู่ที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ และบริการ 
(Purchased goods and services) 

ก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดจากสาร 
ขาเข้าที่ใช้ (วัตถุดิบต่างๆ พลังงาน 
การบริการ) ในขั้นตอนการสกัด 
และกระบวนการผลิตของวัตถุดิบหลัก 
เช่น เสาส่ง สายส่ง 

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital 
goods) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้าง
เครื่องจักร อาคาร เป็นต้น 

ไม่ต้องพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel and energy 
related activities) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและ
แปรรูปพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ใช้
ในองค์กร เช่น การผลิตน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเตา หรือเชื้อเพลิง 
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า   

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า
ต้นน้ า (Upstream transportation  
and distribution) 

ก๊ าซเรื อนกระจกที่ เกิ ดขึ้ นจาก
กิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้า 
ซึ่งดูแลโดย ผู้รับเหมาช่วงจากองค์กร 
การขนส่ ง วั ตถุ ดิ บและสารเคมี  
ทางราง  ทางเรือ และทางรถไฟ เป็นต้น 

อาจน ามาพิจารณา 
หากมีนัยส าคัญ  
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน า 
ในการพิจารณา 

 หมวดหมู่ที่ 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดของเสียที่เกิด 
จากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร  
(Waste generated in operations) 

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ขององค์กร แยกตามวิธีการก าจัด
ของเสีย (การฝังกลบ การเผา
ท า ล า ย  ก า ร บ า บั ด น้ า เ สี ย )  
รวมถึงการขนส่งของเสียไปก าจัด 

ควรน ามาพิจารณา 

 หมวดหมู่ที่ 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
(Business travel) 

ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น 
จากการเดินทางของพนักงาน 
เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กร 
ที่องค์กรได้ว่าจ้างผู้ด าเนินการ
ภายนอก, การเดินทางของพนักงาน
โดยใช้บริการแท็กซี่หรือเครื่องบิน 
เป็นต้น 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 หมวดหมู่ที่ 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน 
(Employee commuting) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ
เดินทางหรือการติดต่อประสานงาน 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อ ง ค์ ก ร  เ ช่ น 
การ เดิ นทาง ไป -กลับระหว่ า ง
องค์กรและที่ พักของพนักงาน  
ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศของพนักงานกับองค์กร 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 หมวดหมู่ที่ 8 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 
(Upstream leased assets) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การผลิต การสร้าง และการปรับปรุง
สินทรัพย์ที่องค์กร จัดเช่าหรือ 
รับสิทธิ์การใช้งานมา เช่น ผู้ให้เช่า 
เครื่องจักร อุปกรณ ์หรือส านักงาน
กับองค์กร 

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 9 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า 
(Downstream transportation and 
distribution) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การขนส่งผลิตภัณฑ์ (รวมถึงกิจกรรม
ในคลังสินค้าและการขายปลีก)  
ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น เช่น 
บริษัทขนส่งสินค้าที่ถูกว่าจ้างรับ
สินค้าขององค์กรไปกระจายให้กับ 
ผู้จัดจ าหน่ายหรือลูกค้าโดยตรง 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้าที่องค์กร
จ าหน่าย (Processing of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
ที่จ าหน่ายให้กับลูกค้า   

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน า 
ในการพิจารณา 

 หมวดหมู่ที่ 11 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่
องค์กรจ าหน่าย (Use of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 หมวดหมู่ที่ 12 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 
ที่องค์กรจ าหน่าย (End-of-life treatment 
of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ของการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

ไม่ต้องพิจารณา 

 หมวดหมู่ที่ 13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์ 
ขององค์กร (Downstream leased 
assets) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้รับสัมปทาน
หรือคู่ค้า ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ 
ในการท าธุรกิจขององค์กร เช่น 
การใช้พลังงานของผู้เช่าในพ้ืนที่เช่า 
(เชื้อเพลิงหรือพลังงานของผู้เช่า 
ในพ้ืนที่ เช่า ที่ ไม่นับรวมอยู่ ใน 
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก
ขอบเขตที่ 1 และ 2) 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 หมวดหมู่ที่ 14 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากแฟรนไชส์ (Franchises) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้ให้สัมปทาน
หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ์ (บริษัทแม่) 
กับองค์กร 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 หมวดหมู่ที่ 15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการลงทุน (Investments) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การด าเนินงานเพื่อการลงทุนต่างๆ 
เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
และการลุงทุนร่วมที่ไม่ได้จัดอยู่ 
ในการก าหนดขอบเขตขององค์กร 
ที่องค์กรมิได้ด าเนินการเองแต่มี
ส่วนร่วมในการลงทุน ซึ่งอาจปันส่วน
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก 
ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือสัดส่วน
เงินลงทุน) 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา ข. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถโดยสาร 

1. ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถโดยสาร 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถโดยสาร สามารถท าได้

โดยการพิจารณาตัวชี้วัดด้านคุณค่าของระบบ โดยพิจารณาร่วมกันกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ส าหรับการให้บริการรถโดยสาร อาจก าหนดคุณค่าเป็นการให้บริการรถโดยสารที่ได้ โดยอาจก าหนดคุณค่า 

เป็นระยะทางให้บริการ (กิโลเมตร) จ านวนผู้รับบริการ (คน) หรืออาจเป็นจ านวนผู้รับบริการร่วมกับระยะทาง  

ที่ได้รับบริการ (คน-กิโลเมตร) เป็นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณาขอบเขตขององค์กรและคุณค่าที่ได้ ให้สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้ด้วย  

ตัวอย่างการค านวณ ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถโดยสาร 

ในระดับองค์กร แสดงได้ดังตัวอย่างสมการ  

 

ระยะทางให้บริการ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
    หน่วย [

กิโลเมตร

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
] 

 

2. ตัวอย่างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถโดยสาร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เป็นตัวชี้วัดที่ สคร.ก าหนด เครื่องมือ
หรือแนวทางที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เรียกว่า  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)  
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 

          รัฐวิสาหกิจ ประเภทกลุ่มขนส่ง ต้องก าหนดขอบเขตการรายงานและจัดท าเป็นเอกสาร รวมถึง 
ชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ครบถ้วน และเก็บข้อมูลเพ่ือค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มขนส่ง แสดงในตารางที่ ภ-4 ทั้งนี้  

การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงบริบทขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากตัวอย่างที่ยกมา 
และรัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ สคร. อีกครั้ง   

 
ตารางที่ ภ-4 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มขนส่ง ประเภทให้บริการรถ
โดยสาร 

ประเภท
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม/ 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่กับท่ี เช่น 

  

 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) - ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 
 - เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) - ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 
 - เครื่องตัดหญ้า - ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 
 - กิจกรรมซ้อมดับเพลิง - ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 
 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ 
  

 - รถโดยสารส าหรับให้บริการ - ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 
 - ยานพาหนะส าหรับใช้งานอื่น ๆ ซึ่ง

ครอบคลุม รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ 
รถตัดหญ้า รถตัก รถโฟล์คลิฟท์ เรือและอ่ืน ๆ  

- ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ - ควรน ามาพิจารณา 

 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และอ่ืนๆ 

  

 - การรั่วไหลของ CO2 จากสารดับเพลิง
แบบมือถือ/ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 

- ปริมาณ สารดับเพลิง CO2, FM200, 
และอ่ืนๆ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CH4 จากระบบ Septic 
tank ของห้องสุขา 

- ปริมาณ CH4 ที่รั่วไหล - ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ SF6 ใน Sub Station/ 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ปริมาณการ SF6 ที่รั่วไหล/รั่วซึม - ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ N2O จากการใส่ปุ๋ยบ ารุง
พ้ืนที่สีเขียว 

- ปริมาณ ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยหมัก ที่ใช้ 
 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - สารท าความเย็นในระบบปรับอากาศ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุม
ระบบปรับอากาศ (Chiller) ครื่องปรับ
อากาศ (Split type) Air Dryer  
เครื่องท าน้ าแข็ง ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น ตู้กดน้ า 

- ปริมาณสารท าความเย็น R-32, R-134A, 
R-404A, R-407C, R-410A และอ่ืนๆ 
ที่รั่วไหล/รั่วซึม 

- ควรน ามาพิจารณา 
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ประเภท
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม/ 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

2 การใช้พลังงานที่ไม่ได้ผลิตภายในองค์กร - ไฟฟ้า - ควรน ามาพิจารณา 
3 หมวดหมู่ที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ และบริการ 
(Purchased goods and services) 

-  การใช้วัตถุดิบหลัก เช่น การใช้กระดาษ 
น้ าประปา 

- ควรน ามาพิจารณา 
 

หมวดหมู่ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital 
goods) 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้าง
อาคาร เครื่องจักร รถ หรือสินค้าทุนอ่ืนๆ 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel and 
energy related activities) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต
เชื้อเพลิงที่ใช้ในประเภทที่ 1 และ 2  

- การผลิตน้ ามันดีเซล 
- การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
- การผลิตน้ ามันเบนซิน 
- การผลิต LPG 
- การผลิต NGV 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า
ต้นน้ า (Upstream transportation 
and distribution) 

การขนส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตมายังองค์กร 
- ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ ระยะทาง 
ที่ใช้ในการขนส่งมายังองค์กร 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดของเสียที่เกิดจาก
การด าเนินกิจกรรมขององค์กร (Waste 
generated in operations) 

- ของเสียที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ
องค์กร แยกตามวิธีการก าจัดของเสีย  
(การฝังกลบ การเผาท าลาย การบ าบัดน้ าเสีย) 
รวมถึงการขนส่งของเสียไปก าจัด 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
(Business travel) 

- การเดินทางของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยเครื่องบิน 
แท็กซี่ รถไฟ และยานพาหนะส่วนบุคคล 
โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ 
ระยะทาง 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน 
(Employee commuting) 

- ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเดินทาง
หรือติดต่อประสานงานของพนักงาน  
เช่น การเดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์กร 
และท่ีพักของพนักงาน การสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

- ไม่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 8 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 
(Upstream leased assets) 

- การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานในพ้ืนที่เช่า
ขององค์กรอ่ืน ที่ไม่นับรวมอยู่ในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 

- ควรน ามาพิจารณา 
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ประเภท
ที ่

ตัวอย่างกิจกรรม/ 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 9 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า 
(Downstream transportation  
and distribution) 

- ไม่มีกิจกรรมนี้ส าหรับการให้บริการ 
รถโดยสาร 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้าที่องค์กร
จ าหน่าย (Processing of sold 
products) 

- ไม่มีกิจกรรมนี้ส าหรับการให้บริการ 
รถโดยสาร 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 11 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ าหน่าย  
(Use of sold products) 

- ไม่มีกิจกรรมนี้ส าหรับการให้บริการ 
รถโดยสาร 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 12 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ าหน่าย (End-of-life 
treatment of sold products) 

- ไม่มีกิจกรรมนี้ส าหรับการให้บริการ 
รถโดยสาร 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 13 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการปล่อยเช่า
สินทรัพย์ขององค์กร (Downstream 
leased assets) 

- การใช้พลังงานของผู้เช่าในพ้ืนที่เช่า 
- การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานของผู้เช่า 

ในพ้ืนที่เช่า ที่ไม่นับรวมอยู่ในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 14 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากแฟรนไชส์ 
(Franchises) 

- ก๊าซเรือนกระจกของผู้รับสัมปทานหรือ 
คู่ค้า ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ในการท าธุรกิจ
ขององค์กร 

- ไม่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 15 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการลงทุน 
(Investments) 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การด าเนินการเพ่ือการลงทุนต่างๆ  
เช่น การลงทุนในกองทุน หรือบริษัทย่อย 
หรือการร่วมค้า ที่ไม่ได้จัดอยู่ในขอบเขต
ขององค์กร 

- ไม่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณา 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา ค. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มสาธารณูปการ   

1.ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มสาธารณูปการ 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ในกลุ่มการผลิตน้ า  

โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์หารด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ซึ่งตัวชี้วัด

ด้านคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจขององค์กร ส่วนการก าหนดตัวชี้วัด  

ด้านสิ่งแวดล้อม ทาง สคร. แนะน าให้รัฐวิสาหกิจ เลือกพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือ การเกิดภาวะโลกรวน (Global Warming) เป็นหลัก โดยให้จัดท า

การรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ในรูปแบบ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon 

Footprint Organization) ตามข้อก าหนดของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

จึงสามารถ แสดงตัวอย่างการค านวณ ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับสาธารณูปการ  

ได้ดังตัวอย่างสมการ  

 

ปริมาณน้ าประปาที่ส่งจ าหน่าย 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
    หน่วย [

ลบ ม 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
] 

 

2. ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เป็นตัวชี้วัดที่ สคร.ก าหนด เครื่องมือ
หรือแนวทางที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เรียกว่า  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)  
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 

          รัฐวิสาหกิจ ประเภทกลุ่มสาธารณูปการ ต้องก าหนดขอบเขตการรายงานและจัดท าเป็นเอกสาร 
รวมถึงชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ครบถ้วน และเก็บข้อมูล  
เพ่ือค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มสาธารณูปการ แสดงในตารางที่ ภ-5 
ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงบริบทขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากตัวอย่าง  
ที่ยกมา และรัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ สคร. อีกครั้ง  

 
ตารางท่ี ภ-5 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มสาธารณูปการ 

ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

ตัวอย่างรายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่ เช่น เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า 

ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ ถู ก เผา ไหม้  เ ช่น  น้ ามันดี เซล 
เบนซิน ก๊าซหุงต้ม ก๊าซอะเซทิลีน 

ต้องน ามาพิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 
เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ เช่น 
ยานพาหนะโดยสารและขนส่ง   

ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ ถู ก เผา ไหม้  เ ช่น  น้ ามันดี เซล 
เบนซิน 

ต้องน ามาพิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน 
จากการรั่วไหลของ CO2, SF6 สารท าความเย็น
ของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์  เป็นต้น 

ปริมาณและชนิดของสารดับเพลิง , 
ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ 
(SF6) ที่รั่วไหล, ปริมาณและชนิด
ของสารท าความเย็นที่รั่วไหล 

ต้องน ามาพิจารณา 

2 การใช้พลังงานที่ไม่ได้ผลิตภายในองค์กร ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้จัดจ าหน่าย ต้องน ามาพิจารณา 
3 หมวดหมู่ที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ และบริการ 
(Purchased goods and services) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากสารขาเข้า 
ที่ใช้ (วัตถุดิบต่างๆ  พลังงาน การบริการ) 
ในขั้นตอนการสกัด และกระบวนการ
ผลิตของวัตถุดิบที่องค์กรสั่งซื้อ เช่น 
สารเคมี คลอรีน   

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital goods) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้าง
เครื่องจักร อาคาร ถนน เป็นต้น 

ไม่ต้องพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and 
energy related activities) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและ
แปรรูปพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
องค์กร เช่น การผลิตน้ ามันดีเซล 
น้ ามันเตา หรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า   

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า
ต้นน้ า (Upstream transportation and 
distribution) 

ก๊ าซ เ รื อนกระจกที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
กิจกรรมการขนส่งและกระจาย
สินค้า ซึ่งดูแลโดยผู้รับเหมาช่วง 
จากองค์กร การขนส่งวัตถุดิบและ
สารเคมี ทางราง ทางเรือ และทาง
รถไฟ เป็นต้น 

อาจน ามาพิจารณา 
หากมีนัยส าคัญ  
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 หมวดหมู่ที่ 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดของเสียที่เกิดจาก
การด าเนินกิจกรรมขององค์กร (Waste 
generated in operations) 

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ขององค์กร แยกตามวิธีการก าจัด
ของ เสี ย  (การฝั งกลบ การ เผา
ท าลาย การบ าบัดน้ าเสีย) รวมถึง
การขนส่งของเสียไปก าจัด 

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
(Business travel) 

ก๊ าซ เ รื อนกระจกที่ เ กิ ดขึ้ นกา ร
เดินทางของพนักงานเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจขององค์กร ที่องค์กรได้
ว่ า จ้ า ง ผู้ ด า เ นิ นก ารภายนอก ,  
การเดินทางของพนักงานโดยใช้
บริการแท็กซี่หรือเครื่องบิน เป็นต้น 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน 
(Employee commuting) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ
เดินทางหรือการติดต่อประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การเดินทาง
ไป-กลับระหว่ างองค์กรและที่ พัก 
ของพนักงาน การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงานกับองค์กร 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 8 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 
(Upstream leased assets) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การผลิต การสร้าง และการปรับปรุง
สินทรัพย์ที่องค์กร จัดเช่าหรือรับสิทธิ์ 
การใช้งานมา เช่น ผู้ให้เช่า เครื่องจักร 
อุปกรณ์พ้ืนที่ หรือส านักงานกับองค์กร 

ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 9 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า 
(Downstream transportation and 
distribution) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การขนส่งผลิตภัณฑ์ (รวมถึงกิจกรรม
ในคลังสินค้า และการขายปลีก)  
ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน เช่น 
บริษัทขนส่งสินค้าที่ถูกว่าจ้างรับ
สินค้าขององค์กรไปกระจายให้กับ 
ผู้จัดจ าหน่ายหรือลูกค้าโดยตรง 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้า 
ที่องค์กรจ าหน่าย  
(Processing of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
ที่จ าหน่ายให้กบัลูกค้า   
 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 11 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้งาน 
ของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ าหน่าย  
(Use of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 

ไม่ควรน ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 
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หมวดหมู่ที่ 12 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ าหน่าย (End-of-life 
treatment of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ของการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

ไม่ต้องพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 13 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการปล่อยเช่า
สินทรัพย์ขององค์กร (Downstream 
leased assets) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้รับสัมปทาน
หรือคู่ค้า ที่ ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ 
ในการท าธุรกิจขององค์กร เช่น  
การใช้พลังงานของผู้เช่าในพ้ืนที่เช่า 
(เชื้อเพลิงหรือพลังงานของผู้ เช่า 
ในพ้ืนที่เช่า ที่ไม่นับรวมอยู่ในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 
และ 2) 

อาจน ามาพิจารณา 
หากมีนัยส าคัญ  

หมวดหมู่ที่ 14 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากแฟรนไชส์ 
(Franchises) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้ให้สัมปทาน
หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ์ (บริษัทแม่) 
กับองค์กร 

อาจไม่น ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 15 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการลงทุน 
(Investments) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การด าเนินงานเพ่ือการลงทุนต่างๆ 
เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
และการลุงทุนร่วมที่ ไม่ ได้จัดอยู่ 
ในการก าหนดขอบเขตขององค์กร 
ทีอ่งค์กรมิได้ด าเนินการเองแต่มีส่วน
ร่วมในการลงทุน ซึ่งอาจปันส่วน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
สัดส่ วนผู้ ถือหุ้ นหรือสัดส่วนเงิน
ลงทุน) 

อาจไม่น ามาพิจารณา 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา ง. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มเกษตรกรรม  

 

1.ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มเกษตรกรรม 

การวัดผลด้านคุณค่าของกิจกรรมการเกษตร สามารถวัดผลด้านหน่วยวัดเชิงปริมาณผลผลิต  

(น้ าหนักหรือปริมาตร) หรือในกรณีที่มีการเพาะปลูกอาจใช้หน่วยวัดผลเชิงพ้ืนที่ (ไร่) ที่สะท้อนถึงพันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริม สร้างตลาดผลผลิตทางการเกษตร  

อาจวัดปริมาณการค้าในรูปมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านองค์กรได้ 

 

2. ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เป็นตัวชี้วัดที่ สคร.ก าหนด เครื่องมือ
หรือแนวทางที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เรียกว่า  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)  
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 

          รัฐวิสาหกิจ ประเภทกลุ่มเกษตรกรรม ต้องก าหนดขอบเขตการรายงานและจัดท าเป็นเอกสาร รวมถึง
ชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ครบถ้วน และเก็บข้อมูลเพ่ือค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มเกษตรกรรม แสดงในตารางที่ ภ-6  
ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงบริบทขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากตัวอย่าง  
ที่ยกมา และรัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ สคร. อีกครั้ง  
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ตารางท่ี ภ-6 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเกษตร  
ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 
รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ

พิจารณา 
1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า 

ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ถูกเผาไหม้ 

ควรน ามา
พิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ยานพาหนะ
โดยสารและขนส่ง เครื่องจักรทางการเกษตร 

ปริมาณและชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ถูกเผาไหม้ 

ต้องนับรวม 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดิน 
เช่น การไถ การเผา การเพาะปลูกข้าว 

จ านวนพ้ืนที่และลักษณะการใชพ้ื้นที่ ควรน ามา
พิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจน เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปริมาณและชนิดของปุ๋ยที่ใช้ ควรน ามา
พิจารณา 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก
การรั่วไหลของ CO2 จากสารดับเพลิง หรือ 
SF6 ใน Sub Station/ หม้อแปลงไฟฟ้า 
สารท าความเย็นของระบบปรับอากาศ 
และอุปกรณ์ เป็นต้น 

ปริมาณและชนิดของสารดับเพลิง 
ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ 
(SF6) ที่รั่วไหล 
ปริมาณและชนิดของสารท าความ
เย็นที่รั่วไหล 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

 การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน 
จากการคาร์บอนในชีวมวลหรือในดิน 

ปริมาณพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชยืนต้นที่ปลูกเพ่ิมเติม 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

2 การใช้พลังงานที่ไม่ได้ผลิตภายในองค์กร ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้จัดจ าหน่าย ต้องนับรวม 
3 หมวดหมู่ที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ และบริการ 
(Purchased goods and services) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากสารขาเข้าที่ใช้ 
(วัตถุดิบต่างๆ พลังงาน การบริการ) 
ในขั้นตอนการสกัด และกระบวนการ
ผลิตของวัตถุดิบที่องค์กรสั่งซื้อ 
สารเคมี น้ าประปา เป็นต้น 

ควรน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital goods) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้าง
เครื่องจักร อาคาร เป็นต้น 

ไม่ต้องพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel and energy 
related activities) 

ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและ
แปรรูปพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ 
ในองค์กร เช่น การผลิตน้ ามันดีเซล 
ไฟฟ้า 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า
ต้นน้ า  

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การขนส่งและกระจายสินค้า หรือ
บริการ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ควรน ามา
พิจารณา 
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

(Upstream transportation and 
distribution) 

ภายในคลังสินค้าซึ่งดูแลโดย
ผู้รับเหมาช่วงจากองค์กร การขนส่ง
วัตถุดิบและสารเคมี ทางราง  
ทางเรือ และทางรถไฟ เป็นต้น 

หมวดหมู่ที่ 5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดของเสียที่เกิด 
จากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร  
(Waste generated in operations) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากขั้นตอน
การทิ้ง และการบ าบัด รวมถึง 
การขนย้ายของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต ที่ได้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและด าเนินการ 
โดยหน่วยงานอื่น การขนส่งและ
การบ าบัดหรือก าจัดของเสียที่ 
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น 

ควรน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางเพ่ือธุรกิจ 
(Business travel) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนการ
เดินทางของพนักงานเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจขององค์กร ที่องค์กรได้
ว่าจ้างผู้ด าเนินการภายนอก 
การเดินทางของพนักงานโดยใช้
บริการแท็กซ่ีหรือเครื่องบิน เป็นต้น 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการเดินทางของพนักงาน 
(Employee commuting) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการ
เดินทางหรือการติดต่อประสานงาน
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร เช่น 
การเดินทางไป-กลับระหว่างองค์กร
และท่ีพักของพนักงาน การสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของพนักงานกับองค์กร 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 8 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 
(Upstream leased assets) 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การผลิต การสร้าง และการ
ปรับปรุงสินทรัพย์ที่องค์กร จัดเช่า
หรือรับสิทธิ์การใช้งานมา เช่น  
ผู้ให้เช่า เครื่องจักร อุปกรณ์  
หรือส านักงานกับองค์กร 

ควรน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 9 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจายสินค้า 
(Downstream transportation and 
distribution) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
(รวมถึงกิจกรรมในคลังสินค้า  
และการขายปลีก)  

ควรน ามา
พิจารณา 
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน เช่น 
บริษัทขนส่งสินค้าที่ถูกว่าจ้างรับ
สินค้าขององค์กรไปกระจายให้กับ 
ผู้จัดจ าหน่ายหรือลูกค้าโดยตรง 

หมวดหมู่ที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้าที่องค์กร
จ าหน่าย (Processing of sold 
products) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขององค์กร 
ที่จ าหน่ายให้กับลูกค้า เช่น  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ขั้นกลาง ที่องค์กรเป็นผู้จ าหน่าย 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 11 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่
องค์กรจ าหน่าย (Use of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอน
การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 12 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่
องค์กรจ าหน่าย (End-of-life treatment 
of sold products) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอน
ของการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

ไม่ควรนับรวม 
โดยให้เหตุผล
ประกอบ 

หมวดหมู่ที่ 13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์ของ
องค์กร (Downstream leased assets) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้รับสัมปทาน
หรือคู่ค้า ที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ใน
การท าธุรกิจขององค์กร เช่น ผู้เช่า
พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ขององค์กร 

ควรน ามา
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 14 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากแฟรนไชส์ (Franchises) 

ก๊าซเรือนกระจกของผู้ให้สัมปทาน
หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ์ (บริษัทแม่) 
กับองค์กร 

ไม่ต้องพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการลงทุน (Investments) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือ 
การลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร และการลุงทุนร่วม 
ที่ไม่ได้จัดอยู่ในการก าหนดขอบเขต
ขององค์กร ที่องค์กรมิได้ด าเนินการ
เองแต่มีส่วนร่วมในการลงทุน  
ซึ่งอาจปันส่วนการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น
หรือสัดส่วนเงินลงทุน) 

ควรน ามา
พิจารณา 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา จ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 

1.ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถค านวณได้จากตัวชี้วัดด้านคุณค่าของ  

ระบบผลิตภัณฑ์หารด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สนใจ ซึ่งตัวชี้วัดด้านคุณค่าของระบบผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้อง

กับพันธกิจและภารกิจขององค์กร ส่วนการก าหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ทาง สคร. แนะน าให้ รัฐวิสาหกิจ 

เลือกพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือ การเกิด

ภาวะโลกรวน (Global Warming) เป็นหลัก โดยพิจารณาเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

เพราะฉะนั้นตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ดังตาราง  

 

ตารางท่ี ภ-7 ตัวอย่างตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม  

ระดับการประเมิน การค านวณ หน่วย 
ระดับองค์กร ผลผลิต

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 

kg 
kgCO2eq 

 
2. ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเกิดภาวะโลกรวน เป็นตัวชี้วัดที่ สคร.ก าหนด เครื่องมือ
หรือแนวทางที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เรียกว่า  
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)  
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และ 
ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ 

          รัฐวิสาหกิจ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ต้องก าหนดขอบเขตการรายงานและจัดท าเป็นเอกสาร รวมถึง
ชี้บ่งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ครบถ้วน และเก็บข้อมูลเพ่ือค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม แสดงในตารางที่ ภ-8 
ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดควรค านึงถึงบริบทขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากตัวอย่ าง 
ที่ยกมา และ รัฐวิสาหกิจ อาจพิจารณาเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ สคร. อีกครั้ง  
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ตารางท่ี ภ-8 ตัวอย่างแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม  

ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่กับท่ี 

  

 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - หม้อไอน้ า (Boiler) - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - เครื่องตัดหญ้า - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - กิจกรรมซ้อมดับเพลิง - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ไม่ควรน ามาพิจารณา 

 - กิจกรรมการซ่อมบ ารุง - ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CO2 จากวิเคราะห์
ตัวอย่าง หรือห้องปฏิบัติการ 

- ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่ 

  

 - ยานพาหนะ ซึ่งครอบคลุม รถยนต์, 
รถตู,้ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า  
รถตัก, รถโฟล์คลิฟท์ เรือและอ่ืนๆ 

- ปริมาณและชนิดของน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และอ่ืนๆ 

  

 - การรั่วไหลของ CO2 จาก
กระบวนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 

- ปริมาณน้ าปราศจากแร่ธาตุ - ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CO2 จากสาร
ดับเพลิงแบบมือถือ/ระบบดับเพลิง
และป้องกันอัคคีภัย 

- ปริมาณสารดับเพลิง CO2, 
FM200, และอ่ืนๆ 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CH4 จากระบบ 
Septic tank ของห้องสุขา 

- จ านวนพนักงาน - ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CH4 จากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
 

- ปริมาณน้ าและผลตรวจวัด COD - ควรน ามาพิจารณา 
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

 - การรั่วไหลของ CH4 จากระบบ Flare - ปริมาณ CH4 และ 
ค่าประสิทธิภาพ Flare 

- ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ SF6 ใน Sub 
Station/หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ปริมาณ SF6 - ควรน ามาพิจารณา 

 - การรั่วไหลของ N2O จากการใส่ปุ๋ย
บ ารุงพื้นที่สีเขียว 

- ปริมาณและชนิดของปุ๋ยที่ใช้ - ควรน ามาพิจารณา 

 - สารท าความเย็นในระบบปรับ
อากาศ/เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  
ซึ่งครอบคลุมระบบปรับอากาศ 
(Chiller), เครื่องปรับอากาศ (Split 
type), Air Dryer, เครื่องท าน้ าแข็ง, 
ตู้แช่แข็ง, ตู้เย็น, ตู้กดน้ า 

- ปริมาณและชนิดของสาร 
ท าความเย็น 

- ควรน ามาพิจารณา 

2 การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร - ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้จัด
จ าหน่าย 

- ปริมาณไอน้ าที่ซื้อจากผู้จัด
จ าหน่าย 

- ควรน ามาพิจารณา 

3 หมวดหมู่ที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบ  
และบริการ (Purchased goods  
and services) 

- การใช้วัตถุดิบหลัก เช่น 
กากน้ าตาล ใบยาสูบ สารเคมี 
น้ าประปา  

- การใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดแก้ว, 
ขวดพลาสติก (PET), ฝา, ฉลาก, 
ฟิล์ม และกล่องบรรจุภัณฑ์ 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากสินค้าประเภททุน (Capital 
goods) 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การก่อสร้างอาคาร เครื่องจักร 
รถ หรือสินค้าทุนอ่ืนๆ 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับเชื้อเพลิงและพลังงาน (Fuel- and 
energy related activities) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
การผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเภท 
ที่ 1 และ 2  
- การได้มาซึ่งถ่านหิน 
- การได้มาซึ่งน้ ามันเตา 
- การได้มาซึ่งน้ ามันดีเซล 
- การได้มาซึ่งน้ ามันเบนซิน 
- การได้มาซึ่งก๊าซหุงต้ม (LPG) 
- การได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ (NG) 
- การได้มาซึ่งก๊าซ NGV 

- ควรน ามาพิจารณา  
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

- การได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ที่ใช้ภายในองค์กร 

- การได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไอน้ าที่ใช้ภายในองค์กร 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
การขายไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามา 
- การผลิตไฟฟ้าที่ขายได้ 

หมวดหมู่ที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการขนส่ง และกระจาย
สินค้าต้นน้ า (Upstream transportation 
and distribution) 

การขนส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิต 
มายังโรงงาน 
- ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  

หรือ ระยะทาง  

- ควรน ามาพิจารณา  

หมวดหมู่ที่ 5 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการก าจัดของเสีย 
ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 
(Waste generated in operations) 

- ของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ขององค์กร แยกตามวิธีการก าจัด
ของเสีย (การฝังกลบ การเผา
ท าลาย การบ าบัดน้ าเสีย)  
รวมถึงการขนส่งของเสียไปก าจัด 

- ควรน ามาพิจารณา  

หมวดหมู่ที่ 6 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการเดินทาง 
เพ่ือธุรกิจ (Business travel) 

การเดินทางของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจขององค์กร  
โดยเครื่องบิน, แท็กซ่ี, รถไฟ และ
ยานพาหนะส่วนบุคคล 
- ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  
หรือ ระยะทาง 

- ไม่ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 7 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการเดินทางของ
พนักงาน (Employee commuting) 

- ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการ
เดินทางหรือติดต่อประสานงาน
ของพนักงาน เช่น การเดินทาง
ไป-กลับ ระหว่างองค์กร และ 
ที่พักของพนักงาน  

- ไม่ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 8 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้สินทรัพย์ที่ 
เช่า (Upstream leased assets) 

- การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
ในพ้ืนที่เช่าขององค์กรอ่ืน  
ที่ไม่นับรวมอยู่ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2 

 
 
 

- ควรน ามาพิจารณา 
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ประเภท ตัวอย่างกิจกรรม/แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รายการข้อมูล ข้อแนะน าในการ
พิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 9 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการขนส่ง และ
กระจายสินค้า (Downstream 
transportation and distribution) 

- การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง 
ศูนย์กระจายสินค้า 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการแปรรูปสินค้าที่
องค์กรจ าหน่าย (Processing of sold 
products) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ขององค์กรที่จ าหน่ายให้กับลูกค้า  

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 11 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจ าหน่าย (Use of 
sold products) 

- การใช้ทรัพยากรหรือพลังงาน 
ในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์  

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 12 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีองค์กรจ าหน่าย (End-of-life 
treatment of sold products) 

- บรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน  
แยกตามวิธีการก าจัดของเสีย 
(การฝังกลบ การเผาท าลาย) 
รวมถึงการขนส่งของเสียไปก าจัด 

- ควรน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 13 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการปล่อยเช่า
สินทรัพย์ขององค์กร (Downstream 
leased assets) 

- การใช้พลังงานของผู้เช่าในพ้ืนที่เช่า 
- การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานของ

ผู้เช่าในพ้ืนที่เช่า ที่ไม่นับรวม 
อยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตท่ี 1 และ 2 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 14 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากแฟรนไชส์ 
(Franchises) 

- การใช้พลังงานของกิจกรรมแฟรนไชส์ 
- การใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานของ

กิจกรรมแฟรนไชส์ ที่ไม่นับรวม 
อยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตท่ี 1 และ 2 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

หมวดหมู่ที่ 15 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการลงทุน 
(Investments) 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการลงทุนในกองทุน หรือ
บริษัทย่อย หรือการร่วมค้า 

- ไม่ต้องน ามาพิจารณา 

 
* ประเภทที่ 3 กรณี  - ควรน ามาพิจารณา ต้องประเมินความมีนัยส าคัญด้วย ในกรณีที่ไม่มีนัยส าคัญ 
สามารถไม่พิจารณาได้ 
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รายช่ือผู้ร่วมจัดท าคู่มือฯ 
 

คณะกรรมการเทคนิคด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ 
นาย ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นาย ไชยยศ บุญญากิจ  นักวิชาการอิสระ 
นาง เสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินันท์  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นาย จิตติ มังคละศิริ  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
นางสาว วิกานดา วราบัณฑูรวิทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นาย หาญพล พึ่งรัศมี  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นาย นฤเทพ เล็กศิวิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นางสาว วรรณฤดี มันโยทัย  ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
นาย อธิวัตร จิรจริยาเวช  สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
นางสาว พรนลัท สิงห์รัตนพันธุ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
ผู้ร่วมสนับสนุนข้อมูล 
นาย สุดกล้า บุญญนันท์ บริษัท อิโคโนเวชัน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
นางสาว มาลินี สุขสุอรรถ มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่ง 

เอเชียแปซิฟิก 
นาย เสกสรร พาป้อง สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
นาย ไพรัช อุศุภรัตน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นางสาว ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
นาง ฤทัย อ่อนพุทธา สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นาง สิริพร น้อยโสภา มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่ง 

เอเชียแปซิฟิก 

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

นาย ธาดา วรุณโชติกุล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมสนับสนุนข้อมูล 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
การประปาส่วนภูมิภาค 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 
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