
การประชมุ 
“การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในกลุม่อตุสาหกรรมอลมูเินียม เพื่อมุ่งสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนื” 

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13..30 – 16.30 น.

อธิวัตร จิรจริยาเวช
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



ก าหนดการ
เวลา ก าหนดการ

13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียนและทดสอบระบบ
13.30 – 13.45 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชมุ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง
ประธำนกลุ่มอุตสำหกรรม อลูมิเนียม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

13.30 – 14.00 น. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดลอ้มที่ส าคัญในปัจจบุัน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)
14.00 – 15.00 น. แนวคิดด้านการประเมินตลอดวัฏจกัรชีวิต (LCA) กับการประเมินคาร์บอนฟตุพริ้นท์ของผลติภัณฑ์  

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

15.00 – 15.30 น. การเก็บข้อมูลและประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มอตุสาหกรรมผลติอลมูิเนียม

ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

15.30 - 16.30 น. ประเด็นซักถาม 





ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)







ความตกลงท่ีส าคัญย่ิงของโลกในปี พ.ศ.2558 (1)

(8 goals)
(2001-2015)

(2016-2030)

25
ก.ย.

(193 ประเทศ)

17 เป้าหมาย  169 เป้าประสงค ์

คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื (กพย.) 
มี นรม.เป็นประธาน

 เขา้ร่วมโครงการUN Voluntary National Report (ต.ค.2559)

 จะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของงาน SD ไทย ในที่ประชมุUN 

กลางปี 2560

Source :  รศ.ดร.ธ ำรงรัตน ์มุ่งเจริญ, สวทช.



ทีม่า : มูลนธิมิั่นพฒันา (http://www.tsdf.or.th/th/)

 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
• เข้ำร่วมโครงกำร UN Voluntary 

National Report (ต.ค.2559)
• จะต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน 

SD ไทย ในที่ประชุมUN กลำงปี 2560



ความตกลงท่ีส าคัญย่ิงของโลกในปี พ.ศ.2558 (2)

12
ธ.ค.

ทีม่า: ปรับจาก อบก.(14 ม.ค.2559)

กำรประกำศเจตจ ำนงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย
1.กำรด ำเนินงำนลด GHGs ที่เหมำะสมของประเทศ (NAMAs): ลดร้อยละ 7-20 จำก BAU ปี 2020 ในภำค
พลังงำนและภำคขนส่ง (ข้ึนกับระดับควำมช่วยเหลือ)… @ COP 20 เปรู
2.ข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมของประเทศในกำรลด GHGs และกำรด ำเนินงำนด้ำน CC ภำยหลังปี 2020 (INDC): 
ลดร้อยละ 20-25 จำก BAU ปี 2030 (แล้วแต่ระดับควำมช่วยเหลือ) …@ COP 21 ปำรีส

(196 ประเทศ COP 21)

Source :  รศ.ดร.ธ ำรงรัตน ์มุ่งเจริญ, สวทช.



Source : การสัมมนาและรับฟังความคิดเหน็ เครือข่าย Thailand Carbon Neutral ลดโลกร้อนด้วย กลไก CARBON PRICING คร้ังที่ 10 . อบก.



Source : การสัมมนาและรับฟังความคิดเหน็ เครือข่าย Thailand Carbon Neutral ลดโลกร้อนด้วย กลไก CARBON PRICING คร้ังที่ 10 . อบก.









มาตรการ กฎระเบียบของต่างประเทศที่น่าสนใจ

European green deal & CBAM
• งานสัมมนา จับตากระแส EUROPEAN GREEN DEAL ประเด็นส าคัญท่ีผู้ส่งออกไทยต้องรู ้EP2: CARBON 

NEUTRALITY, วันท่ี 25 ส.ค. 64 งานสัมมนาออนไลน์ จัดโดย: สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

• การสัมมนาและรบัฟงัความคิดเหน็ เครือข่าย Thailand Carbon Neutral ลดโลกร้อนด้วย กลไก 
CARBON PRICING ครั้งท่ี 10 . อบก.



Source : การสัมมนาและรับฟังความคิดเหน็ เครือข่าย Thailand Carbon Neutral ลดโลกร้อนด้วย กลไก CARBON PRICING คร้ังที่ 10 . อบก.



Source : https://euinasean.eu/eu-green-deal/



Source : กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ



Source : กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



Source : ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 



Source : ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 











วัฏจักรชวีติผลติภัณฑ ์(Product Life Cycle)

Use of 
raw 

materials

Manufacture Distribution Product
use

End
of Life

Objective: Identifying the significant environmental impact of a product.

Packaging
Waste

Resources



การประเมนิวฏัจกัรชวีติ
(Life Cycle Assessment, LCA)

เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (เชิงปริมาณ) ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตลอดช่วง
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave) โดยพิจารณาครอบคลุมถึง
กระบวนการผลิตและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในรปูของวตัถดิุบและพลงังาน
(การใช้พลงังานและวตัถดิุบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภณัฑ์ รวมทัง้การน าไปก าจดั) 

Source: Cambridge, UK



LCA คืออะไร

29



ผลติภัณฑท์ีต่า่งกัน มผีลกระทบแตกตา่งกันในแตล่ะชว่งชวีติ

Ref.: World Business Council for Sustainable Development Source :  รศ.ดร.ธ ำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, สวทช.





ตัวอย่างการเก็บข้อมลู LCI 

LCI   = Life Cycle Inventory

= บัญชรีายการดา้นสิง่แวดลอ้ม (สารขาเขา้ สารขาออก) 

             
         

         (Raw Materials)
         A          xxx         
         B            xxx         
         C            xxx         

          (Products)
                 1    
By-products/Co-products 
              (Co-products)             xxx    
                 (By-products)       xxx    

                      (Solid Waste)
                                xxx    
              (Air Emissions)
              (     CO2, CH4, HFC, PFC, 
N2O, SF6, NOx, SOx         )     xxx          
             (Water pollution)  
             (     BOD, COD, Total P, Total 
N     Suspended Solid)         xxx         

        (Chemicals)
        D          xxx         
        E          xxx         

         (Resources)
         F          xxx         
              xxx   . .

        (Energy) 
             xxx          -       
           (Fuel)          

-                     xxx   . .
-                   xxx     





ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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การค านวณ Carbon Footprint
ค านวณโดยน า CO2 equivalent ของแต่ละชว่ง (ตามขอบเขตทีก่ าหนด) มารวมกัน

CO2 e จากช่วงการไดม้าซึ่งวัตถุดบิ 
(Raw Material acquisition)

CO2 e จากช่วงการผลิต (Production)

CO2 e จากขัน้ตอนการขนสง่ (Transportation)

CO2 e จากชว่งการใชง้าน (Use)

CO2 e จากชว่งการจดัการซาก (Disposal)

ผลรวม CO2 e ตลอดวฏัจกัรชวีิต



กระบวนการผลติ

วัตถุดิบ

สารเคมี

ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์

ของเสียจาก
กระบวนการผลิต

ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ

เชื้อเพลิง

น้้า

ค านวณ Carbon Footprint =
Activity data X Emission Factor

มลสารทางอากาศ

ตัวอย่างแนวทางการเก็บข้อมูลและค้านวณ CFP



รูปแบบการประเมิน 
Carbon Footprint (CF)



ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Emission Factor)

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

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y0hKdlpIVmpkSE5mWlcxcGMzTnBiMjQ9



การประเมิน CFP กับการค านวณคา่ GHG เพื่อรองรับ CBAM

https://www.researchgate.net/figure/Life-cycle-of-steel_fig3_323826793
ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



มาตรการปรับคาร์บอนกอ่นขา้มพรมแดนของสหภาพยโุรป
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



มาตรการปรับคาร์บอนกอ่นขา้มพรมแดนของสหภาพยโุรป
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



CFP

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ?

• ใช้ค่า Embedded emissions รายโรงงานหรือค่ากลางของกลุ่มอุตสาหกรรมในการ
ค านวณ

• นิยามของ Simple goods, complex goods

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



การเตรียมความพร้อมในการรับมือกฎระเบียบต่างๆ

• มีข้อมลูดา้นสิง่แวดลอ้มทีน่่าเชื่อถอื
• ประเมินสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มของตนเอง

• ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน/ผลิตภัณฑ์
• ค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มอุตสาหกรรม  







Current Situation 

WG1 : NATURAL GAS 6

WG2 : REFINERY 8

WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS 19

WG4 : FERROUS and NON-FERROUS -

WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION

 Electric Grid Mix 1

 Transportation • By Truck 188

 Water 6

WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS

 Glass & Mirror 7

WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS

 Feed mill 15
 Livestock and Products 19

 Rubber 7

 Pulp & Paper 9

 Wood (Para-wood) 17

 Plantation of Plants (literature) 71

 Palm
 Food and agriculture

24
36

 Agriculture machine 33

 Sericulture 16

 Sugarcane, sugar and related products 10

WG8 : BASIC CHEMICALS -

WG9 : WASTE MANAGEMENT

 Incinerator 8

 Landfills 8

 Recycle -

 Wastewater Treatment 9

WG10 : OTHERS

 Textile 24

TOTAL 542

Total: National G-to-G 542

Total: National C-to-G 542

Total: National G-to-G (public) 444

Total: National C-to-G (public) 542

(Oct, 2021)

https://www.nstda-tiis.or.th/lci_and_emission_fac/national-
life-cycle-inventory/
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

- สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (สทสย.)
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
- ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Technology and Informatics Institute for Sustainability (TIIS)

National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA)

Tel: (662) 564-6500 ext. 4856-4857, 4061-4064, 4076 
Fax: (662) 564-6404 
website: www.mtec.or.th

http://www.mtec.or.th/

