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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)  

สุธีรา  สนุทรารักษ์1 
 

บทน า 
 การเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มจ านวนมากขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทั้งปริมาณการใช้
ทรัพยากรวัตถุดิบและพลังงาน การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ย่อมน ามาซึ่งจุดเร่ิมต้นของการท าลายอีกหลาย 
ๆ สิ่งได้เช่นกัน การพยายามน าประเทศสู่ความเจริญแต่ก็กลับท าให้ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมโดยไม่รู้ตัวหรือแม้จะพยายามระมัดระวัง สร้างมาตรการในการ
พัฒนาโดยเคียงคู่ไปกับการอนุรักษ์ก็ยังไม่สามารถลดปัญหาสภาวะแวดล้อมเสื่อมถอยของโลกไปได้ 
จนส่งผลร้ายต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นมากมายท าให้โลกเริ่มหันมาจริงจังกับการสร้างกรอบและ
มาตรฐานที่ชัดเจนมากข้ึน  

 

 
 

ภาพประกอบ 1  ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจากผลของการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม 
ที่มา : อาภา มาประเสริฐ (2013) 

 
ประเทศไทยได้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งการ

พัฒนาเหล่านี้ท าให้เกิดผลกระทบอย่างชัดเจนเพราะยิ่งการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมี    
มากข้ึนเท่าไรปัญหามลพิษก็ยิ่งเพิ่มทวีมากข้ึนเท่านั้น  ทั้งนี้ผลกระทบทางตรงและรุนแรงก็คงไม่อาจ  
หนีพ้นระบบนิเวศวิทยาในบริเวณนั้นจากปัญหานี้เองจึงได้เกิดแนวคิดที่เป็นแนวทางในการแก้ไข
และตัดตอนปัญหาที่อาจมากข้ึนในอนาคต การสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
การปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กันมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยยึดหลักการสร้างความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ             
ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หลักการสร้างสมดุลดังกล่าวข้างต้นได้ถูกประยุกต์เป็นหลักการ
เชิงทฤษฎีเรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์  
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เนื้อหา  
Eco-Efficiency มาจากการรวมกันของค าว่า Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ  และ 

Economy ที่แปลว่าเศรษฐกิจและส าหรับค าว่า Efficiency ก็แปลว่าประสิทธิภาพ ดังนั้น                    
ค าว่า Eco-Efficiency จึงมีความหมายว่า การจัดการให้ภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันที่      
มากขึ้น  โดยการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวคิดใน
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ             
เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ  ซึ่งเน้นการเพิ่มผลก าไร
ให้กับองค์กรและการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้
ยังเป็นดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

 
 

ภาพประกอบ 2  Eco-Efficiency เป็นการผสมผสานระหว่างระบบนิเวศ Ecology และเศรษฐกิจ 
Economy 
ที่มา : Jennifer Moore-Braun. (ม.ป.ป.) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หมายถึง  ความพยายามในการพัฒนาชุมชน               
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในระดับต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่อ านวยให้หน่วยกิจกรรมต่าง ๆ               
ในระบบสามารถบรรลุสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางนิเวศ        
โดยอาศัยการสร้างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพา (Industrial Symbiosis)  เป็นการพึ่งพาในเชิง
วัสดุและพลังงาน  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนของเสีย  เศษวัสดุ  ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์       
และพลังงานส่วนเกินระหว่างสถานประกอบการ เช่น การร่วมมือกันจัดการของเสียซึ่งเกิดจาก
โรงงานผลิตน้ าตาลที่มีกากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้ผลิตภัณฑ์  โดยการน ากากน้ าตาลมาใช้เป็น
วัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล  เป็นต้น  
         ทั้งนี้หลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
จะท าให้องค์กรต้องเพิ่มผลผลิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษ  องค์กรต้องมี
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจประกอบด้วยหลักการส าคัญ 7 ประการ  ได้แก่ 
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ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ  ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการ
บริการ  ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มระดับการให้บริการแก่
ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ โดยการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  สามารถ
ท าได้จากการพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริการ  เปรียบเทียบกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง WBCSD (Word Business Council for Sustainable Development) 
ได้ก าหนดวิธีการประเมินหาค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่สามารถค านวณได้ตามสมการ  
 

 
 

 
 

จากสมการการค านวณหาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจข้างต้น  มีหลายวิธีในการ               
น าค่าข้อมูลมาค านวณ  ทั้งนี้เนื่องจากทั้งผลิตภัณฑ์หรือการบริการและผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยตัวชี้วัด (Indicator) มากมายที่ไม่สามารถน ามารวมกันเป็นตัวเลขเดียวได้  
ยกตัวอย่างเช่น ค่าข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะสามารถน าข้อมูลผลกระทบมาได้จาก
ตัวชี้วัดหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ค่าข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน หรือด้าน
ทรัพยากรน้ า เป็นต้น ดังนั้นในการค านวณหาค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากสมการ
ดังกล่าว  จึงต้องเลือกค่าข้อมูลจากตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท  ผลลัพธ์การค านวณ 
ที่ได้จากตัวชี้วัดดังกล่าวต้องสามารถสื่อสารได้ง่าย  และสามารถน าไปสู่การตัดสินใจที่จะน าผลลัพธ์
การค านวณไปสู่การปฏิบัติของผูบ้ริหารและคนในองค์กร รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม  

เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ Eco-Efficiency  ในการประเมินประสิทธิภาพ              
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency  มีความจ าเป็นที่ต้องน าเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tools) เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของการประเมินผลกระทบและการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ หลังทราบสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจแล้ว   ซึ่งเครื่องมือทาง
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญต่อการท า Eco-Efficiency ประกอบด้วย 

1) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)  เป็น
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์   กระบวนการ
ผลิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต                 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ  การผลิต  การขนส่ง  การใช้งาน/การบ ารุงรักษา การใช้
ซ้ า (Reuse)  รวมถึงการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  และการก าจัดหลังหมดอายุ
การใช้งาน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)  การศึกษา 
LCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope 
Definition) คือ การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของระบบ (System Boundary) หน่วยการ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ = มูลค่าผลิตภณัฑ์หรือการบริการ (Product or Service Value) 
    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) 
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ท างาน (Functional Unit) ที่จะท าการศึกษาขั้นตอนมีความส าคัญมากเป็นปัจจัยโดยตรงต่อความ
ละเอียดในการศึกษา  เพราะถ้าก าหนดเป้าหมายและขอบเขตไม่ดีพอจะท าให้ผลที่ได้จาก        
การประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  และไม่มีประโยชน์ในการที่จะน าผลที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีขึ้น  
การวิเคราะห์บัญชีรายการ (Inventory Analysis) คือการเก็บรวบรวมและค านวณข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา  ขั้นตอนนี้มี
การค านวณหาปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกจากผลิตภัณฑ์  โดยจะพิจารณาถึงพลังงาน
และมลพิษที่เกิดขึ้นด้วย  การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) คือมีการประเมินผล
กระทบด้าน สิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลจากสารขาเข้าและสารขาออกรวมถึงมลพิษที่เกิดขึ้น  โดยการ
ประเมินจะแบ่งหัวข้อหลัก ๆ คือ การจ าแนกประเภท (Classification) การก าหนดบทบาท 
(Characterization) และการให้น้ าหนักแก่แต่ละประเภท (Weighting) และการแปลผลการศึกษา 
(Life Cycle Interpretation) คือ การน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล  การใช้
ข้อเสนอแนะจากการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยการสรุปผลจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
ขอบเขตของการศึกษาที่เราตั้งไว้  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : (LCA) 
ที่มา : Mario Rossi. (2016) 

2) เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology : (CT) คือ การพัฒนา เปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต  การบริการ  และการบริโภค  โดยเกิดผลกระทบและ
ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ในขณะนั้น  และต้องมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์  ซึ่งท าได้โดยการลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด  การใช้ซ้ า  และ/หรือ การน ากลับมาใช้
ใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร  เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นหลักการป้องกัน
มลพิษ (Pollution Prevention) ที่ใช้หลักการลดของเสียเหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization)  
โดยวิธีการแยกสารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ท าให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการลด
ปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในของเสียด้วยการน าไปใช้ซ้ า (Reuse) หรือการน า
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กลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถน าของเสียไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ก็จะน าไปบ าบดัให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการต่อไป  โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นยังต้องประกอบด้วยทัศนคติที่ดีและการร่วมมือกันอย่าง
เต็มที่จากบุคคลากรทุกฝ่ายอีกด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ล าดบัความส าคัญในการจัดการของเสีย 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2016) 

3) การออกแบบเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ (Economic and Ecological 
Design หรือ EcoDesign) เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม          
เข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life 
Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์  ช่วงการออกแบบ  ช่วงการผลิต  ช่วงการน าไปใช้  
และช่วงการท าลาย / ก าจัดหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน  โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ  ชุมชน  และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development)   
ความส าคัญของ Eco Design ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวทางในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการ
จัดการเชิงรุกในด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  แต่ยังมีความส าคัญในแง่ของการค้าและการส่งออกอีกด้วย 
เนื่องจากสังคมในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว  เช่น  สหภาพยุโรป  อเมริกา  และ
ญี่ปุ่นให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  จึงมีข้อก าหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment : (WEEE) ระเบียบว่าด้วยการ              
ห้ามใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous 
Substances : (RoHS) ระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (Registration 
Evaluation and Authorization of Chemicals : (REACH)  และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ
ซากของยานยนต์ (End of Life Vehicles : (ELV)  เป็นต้น  
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ภาพประกอบ 5 ผลิตภัณฑ์ Eco Design ภาชนะออกแบบที่เน้นการใช้งานหลายรูปแบบ 
ที่มา : Knosze.blogs. (2014) 

ประโยชน์ที่ได้จากการท า Eco-Efficiency ของผลิตภัณฑ์องค์กรหรือภาคธุรกิจ 
ในด้านธุรกิจ/การค้า/การตลาด ประกอบด้วยช่วยประเมินให้เห็นถึงสภาพของผลิตภัณฑ์  องค์กร 
หรือภาคธุรกิจ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ที่ผ่านมา  สามารถใช้เทียบเคียงสมรรถนะด้านการจัดการ
กับองค์กรหรือภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Benchmarking)  อันจะน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภายในองค์กรหรือภาคธุรกิจ อีกทั้งสามารถน าผลที่ได้จากการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ  (Eco-Efficiency) มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ตลอดจนช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของการใช้พลังงาน
และการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการก าหนดบทบาทเชิงนโยบายของกลยุทธ์ของ
องค์กรหรือภาคธุรกิจส าหรับการด าเนินงานในอนาคตได้  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต      
หรืออีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม  ใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท  ในการในการเป็นผู้น าด้านการพัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ส่วนประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้
ทรัพยากร  ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากขึ้น  ลดการปล่อยมลภาวะ เป็นต้น          
และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ดังนั้น การน าหลักการของนิเวศเศรษฐกิจมาใช้อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  จะท าให้เรามีทางออกส าคัญมากขึ้นในการใช้ทรัพยากรเกิดความเป็นธรรม  
และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  สังคม  ที่ส าคัญ คือ มีการตรวจ  ติดตามโดยใช้ตัวชี้วัดที่
เหมาะสม มีวิธีการสื่อสารและการท างานที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   ที่เปิด
โอกาสให้ทุกคนผู้มีสิทธิ์ในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเจ้าของประเทศ  ได้ร่วม
ตัดสินใจว่าประโยชน์ของทรัพยากรที่ได้จากการผลิตเพื่อสนองตอบทุกคนในสังคมนั้น  สร้าง
ผลกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเรามากน้อยเพียงไร  ด้วยการสร้างตัวชี้วัดเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มี
เหลืออยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง 
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บทสรุป 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปให้เห็นได้ว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   สามารถที่
จะน ามาใช้เป็นดัชนีตัวชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาค
ธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ได้  ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวจะน ามาซึ่งแนวทางการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต ดังนั้น การน าหลักการของนิเวศเศรษฐกิจมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จะท าให้เรามี
ทางออกส าคัญมากขึ้นในการใช้ทรัพยากรเกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นหากพิจารณาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็จะเห็นได้ว่าบนหลักการซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้อย่างมีคุณค่าที่สุด  เพื่อให้ลูกหลาน
รุ่นหลังได้มีโอกาสใช้เพื่อการพัฒนาในยุคต่อ ๆ ไปด้วย  นอกจากนี้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ยังสามารถช่วยในการก าหนดบทบาทขององค์กรหรือธุรกิจใด ๆ ก็ตามในเชิงนโยบายและกลยุทธ์ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การแข่งขั้นในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ  กล่าวคือผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรหรือภาคธุรกิจยังสามารถช่วยประเมินให้เห็นถึ งสภาพ
ขององค์กรหรือภาคธุรกิจในช่วงระยะเวลาต่าง  ๆ ที่ผ่านมา  ดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่า
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านธุรกิจควบคู่กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและปล่อยมลพิษของเสียน้อยลง   ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ท าให้
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีสังคมที่ส าคัญ  คือ  มีการตรวจ  ติดตาม
โดยใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมมีวิธีการสื่อสารและการท างานที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนผู้มีสิทธิ์ในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเจ้าของ
ประเทศ  ได้ร่วมตัดสินใจว่าประโยชน์ของทรัพยากรที่ได้จากการผลิตเพื่อสนองตอบทุกคนในสังคม
นั้น สร้างผลกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเรามากน้อยเพียงไร  ด้วยการสร้างตัวชี้วัด
เชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
เราที่มีเหลืออยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง 
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