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การส่ือสารการวัดและประเมินประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  

เบื้องต้น ให้แก่ กปภ.สาขา 



การประเมิน Eco-efficiency 

สูตรการค านวณ  
  
 
 
 
        1) มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาจเป็นได้ทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น รายได้จากการจ าหน่าย
น้ าประปา ปริมาณน้ าจ าหน่าย ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า เป็นต้น 
        2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาจเป็นผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 
(Carbon Footprint: CF) ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (Water Scarcity Footprint: 
WSF หรือ Water Scarcity Index: WSI) เป็นต้น 
 

มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ Eco-efficiency      = 
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การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) หมายถึง เครื่องมือในการ
จัดการเชิงปริมาณในการช่วยให้สามารถศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรของ
ระบบผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตลอดจนพิจารณามูลค่าของระบบผลิตภัณฑ์นั้น 



การประยุกต์ใช้ Eco-efficiency ในเชิงธุรกิจ 
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แนวทางที่จะช่วยให้การด าเนินงานด้านธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
และการบริการ 

2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
4) เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ 
7) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และ

เสริมสร้างธุรกิจบริการ 

ดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

[ที่มา: ดัดแปลงจาก World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)] 



ขั้นตอนการประเมิน Eco-efficiency 

ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน 

ประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเมินมูลค่าของ
ระบบผลิตภัณฑ์ 

ประเมินค่า Eco-efficiency 

แปลผลการศึกษา 

การประยุกต์ใช้ : 
• ปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(วิเคราะห์งบประมาณ/
การลงทุน) 

• การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ 

• การบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ 

• การสร้างจิตส านึก 
• การประเมินความย่ังยืน 

ขั้นตอนการประเมิน Eco-efficiency ตามมาตรฐาน ISO 14045 
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สูตรการค านวณ Eco-efficiency ของ กปภ.  
  
 
 
 
 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลบ.ม./ป)ี 
ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (ลบ.ม./ป)ี 

Eco-efficiency      = 

          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดให้การวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กปภ. 
กับกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวชี้วัดประจ าทุกปี 
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIDA) จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่ม อัตราน้ าสูญเสีย 
เป็นต้น 
 

 กปภ. ก าหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น “ปริมาณน้ าจ าหน่าย” และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็น “ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า 

การประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ. 

5 



แนวทางการรวบรวมข้อมูล 
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ก าหนดขอบเขต 
การประเมิน 

Eco-
efficiency 

จัดท า 
Templateเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตการ
ประเมิน 

รวบรวมข้อมูล 
ปฐมภูมิตาม
ขอบเขตที่
ก าหนด 

สืบค้นข้อมูล 
ทุติยภูมิเพิ่มเติม 
(หากจ าเป็น) 

ตรวจทานความ 
ถูกต้องของ

ข้อมูล 
ที่ได้รับ 

เมื่อก าหนดสูตรการค านวณ Eco-efficiency ของ กปภ. ได้แล้ว จึงท าการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน Eco-efficiency ตามแนวทางการ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้   



ขอบเขตการประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ. 
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กปภ. ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 
 

1) ระบบสูบส่งน้ าดิบ  
2) ระบบผลิตน้ าประปา  
3) ระบบสูบจ่ายน้ าประปา  

 

แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
 



ขอบเขตการประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ. 
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Water Extraction 

ระบบสูบส่งน้ าดิบ ระบบสูบจ่ายน้ าประปา 

ขอบเขตการประเมิน (System Boundary) 

โรงสูบน้ าแรงต่ า 

Water Extraction Water Treatment  Water Distribution Network 

ถังกวน 

ถังตกตะกอน 

ถังกรอง 

ถังเก็บน้ าใส 

หอถังสูง 
สถานี
สูบจ่ายน้ า 

ระบบผลิตน้ าประปา 

สระพัก
ตะกอน 

โรงสูบน้ าแรงสูง 

น้ า recycle 

แหล่ง
น้ าดิบ 
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ. 

ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย ระบบ OIS / รายงาน M.5 

ปริมาณน้ าดิบสูบ/น้ าดิบซื้อ จ าแนกตามแหล่งน้ าและลุ่มน้ า ระบบ OIS 

ปริมาณน้ าผลิตจริง น้ าผลิตจ่าย น้ ากรองซื้อ ฯลฯ ระบบ OIS 

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ าประปา ระบบ OIS 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต-จ่ายน้ าประปา ระบบ OIS 

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต-จา่ยน้ าประปา ระบบ OIS 

ปริมาณกากตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ าประปา จากการค านวณ * 

ระยะทางในการขนส่งสารเคมี และการขนส่งกากตะกอนไปก าจัด จากการประมาณการ ** 

เมื่อก าหนดขอบเขตการประเมินได้แล้ว จึงท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ OIS เพื่อน าข้อมูลเข้าระบบ 
** หาก กปภ. มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ จะน าข้อมูลจริงมาใช้ในการประเมิน 



ผลการค านวณค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  กปภ. เลือกผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (Water Scarcity Index : WSI)  

วิธีการค านวณ (Water Scarcity Index : WSI) 
 

         WSI   = ปริมาณ * Emission Factor 
 

  WSI          = ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า 
  ปริมาณ      = ปริมาณทรัพยากรต่างๆ ใน  5 ระบบ  
                    ที่ใช้ผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา เช่น   
                    น้ าดิบ น้ าจ าหน่าย สารเคมี น้ าสูญเสีย 
                    เป็นต้น 
Emission Factor  = สัมประสิทธิ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
WSI ซึ่งเป็นค่าคงที่ ก าหนดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ 
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
 
 
 

การค านวณผลกระทบด้านการขาดแคลน

ทรัพยากรน้ าของ กปภ. (Water Scarcity 

Index : WSI)  

แบ่งเป็น 5 ระบบ ประกอบด้วย  
             1. ระบบสูบ-ส่งน้ าดิบ  
             2. ระบบผลิต  
             3. ระบบจ าหน่าย  
             4. ระบบขนส่งสารเคมี  
             5. ระบบขนส่งของเสีย 
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ผลการค านวณค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างการหาค่า WSI 

ระบบ   Emission Factor  
ปี 2561 

ปริมาณ WSI WSI / น้ าจ าหน่าย 
1. ระบบสูบ-ส่งน้ าดิบ (ลบ.ม.)         835,818,721.03  0.6631 

(น ้าดิบสูบ) 0.5340  1,565,203,597.43       835,818,721.03  0.6631 
2. ระบบผลิต (ลบ.ม.)            17,455,078.25  0.0138 

(น ้าดิบซื อจาก EW) 0.5340      29,496,318.00         15,751,033.81  0.0125 
(ไฟฟ้า+น ้ามัน+สารเคมี)*              1,704,044.44  0.0014 

3. ระบบจ าหน่าย (ลบ.ม.)         368,908,281.94  0.2927 
(น ้ากรองซื อ - น ้าผิวดิน) 0.9696    373,272,533.06       361,925,048.05  0.2871 
(น ้ากรองซื อ - น ้าทะเล) 1.3301        4,969,723.00           6,610,228.56  0.0052 

(ไฟฟ้า+น ้ามัน+สารเคมี)*                373,005.32  0.0003 
4. ระบบขนส่งสารเคมี*                      135.59  0.0000 
5. ระบบขนส่งของเสีย*                          4.06  0.0000 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย    1,260,507,770.03      
 รวมทุกระบบ        1,222,182,220.87  0.9696 

* ไม่ได้แสดงปริมาณและค่า Emission Factor รายตัว แสดงแต่ค่า WSI ภาพรวมของแต่ละรายการ  
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ผลการประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ. ปี 2561 

Eco-efficiency  = 
ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (ลบ.ม./ปี)  

ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลบ.ม./ปี) 

Eco-efficiency  = 
1,222,182,220.87 (ลบ.ม./ปี) 

1,260,507,770.03 (ลบ.ม./ปี) 

Eco-efficiency  =       1.0314  (ลบ.ม./ลบ.ม.)  

ความหมาย:  
 น ้าประปาที่ กปภ. จ้าหน่าย ทุกๆ 1.0314 ลบ.ม. 

ก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรน ้า 1 ลบ.ม.  

 การขาดแคลนทรัพยากรน ้าทุกๆ 1 ลบ.ม. เกิดขึ น 
เพื่อให้ กปภ. จ้าหน่ายน ้า 1.0314 ลบ.ม.  

รายการ ปริมาณ หน่วย 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย 1,260,507,770.03 ลบ.ม./ปี 

ผลกระทบด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (WSI) 1,222,182,220.87 ลบ.ม./ปี 

WSI / น้ าจ าหน่าย 0.9696 ลบ.ม./ลบ.ม. 
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วิเคราะห์ผลการประเมิน Eco-efficiency ของ กปภ.  

13 

เพ่ิมปริมาณน้ าจ าหน่าย ลดผลกระทบด้าน 
การขาดแคลนทรัพยากรน้ า 

Eco-efficiency  =  1.0314  

Eco-efficiency ดีขึ้น !! 

ลดอัตราน้ าสูญเสียใน
ระบบจ่าย 

ลดอัตราน้ าสูญเสีย 
ในระบบสูบน้ าดิบ 
และระบบผลิต 



ขอบคุณครับ 

จัดท าโดย : กองประเมินผลการด าเนินงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร 
 


