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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



กรอบการด าเนนิงานของ LCA 

การก าหนดเป้าหมาย 

และขอบเขตการศึกษา 

การวิเคราะหเ์พ่ือท า 

บญัชีรายการสิ่งแวดลอ้ม 

การประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

การแปรผลและ 

การปรบัปรงุผลิตภณัฑ ์
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การวิเคราะหเ์พ่ือท า 

บญัชีรายการสิ่งแวดลอ้ม 



บญัชรีายการขอ้มูลคอือะไร 

• บัญชีรายการขอ้มลูเกี่ยวขอ้งกับการรวบรวมขอ้มลูสารขาเขา้ (Input) 

และสารขาออก (Output) ของระบบผลติภณัฑท์ี่ศึกษา โดยมมีาตรฐานใน

การรวบรวมขอ้มลูบัญชีรายการสิ่งแวดลอ้มตลอดวัฏจักรชีวิตไดแ้ก ่

ISO/TS 14048 – Data Documentation Format (International 

Organization for Standardization, 2002)  

Input Output 
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บญัชรีายการขอ้มูลคอือะไร 

• This format is a standard for LCA data; "This Technical Specification 

provides the requirements and a structure for a data documentation 

format, to be used for transparent and unambiguous documentation and 

exchange of Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Inventory 

(LCI) data, thus permitting consistent documentation of data, reporting 

of data collection, data calculation and data quality, by specifying and 

structuring relevant information". 
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บญัชรีายการขอ้มูลคอือะไร 

Energy 

Air Emission 

Material Natural Resource 

Water Emission Solid waste 

Input 

Material 
Procurement 

Distribute Produce Distribute Use Recycle/Disposal 

Output 
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     วฏัจกัรชวีติของกระดาษพมิพเ์ขยีน 

ผลิตเยื่อกระดาษ 

ใชง้าน 

ท้ิงซาก 

รไีซเคิล 

ปลกูตน้ไม ้

ผลิตกระดาษ 

จ าหน่าย 
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บญัชรีายการขอ้มูล: การปลูกต้นไม ้

ปลกูตน้ไม ้
ปุ๋ย 

น า้ 

ดนิ 
ของเสีย 

ตน้กลา้ 

ตน้ไม ้
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ไฟฟ้า 

น า้ 

เชือ้เพลิง 

ของเสีย 

สารเคม ี

เยื่อกระดาษ 

ตน้ไม ้

บญัชรีายการขอ้มูล: การผลติเย ือ่กระดาษ 

ผลิตเย่ือกระดาษ 

9 



ของเสีย 

กระดาษ 

เย่ือกระดาษ 

ไฟฟ้า 

น า้ 

เชือ้เพลิง 

สารเคม ี

บญัชรีายการขอ้มูล: การผลติกระดาษ 

ผลิตกระดาษ 
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บญัชรีายการขอ้มูล: การจ าหน่าย 

จ าหนา่ย ของเสีย น า้มนัดเีซล 

กระดาษ 

กระดาษ 
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ใชง้าน ของเสีย 

กระดาษใชแ้ลว้ 

กระดาษ 

หมกึพิมพ ์

บญัชรีายการขอ้มูล: การใชง้าน 
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รีไซเคิล 
??? 

??? 
??? ของเสีย 

??? 

กระดาษใชแ้ลว้ 

กระดาษใชแ้ลว้ 

บญัชรีายการขอ้มูล: รไีซเคลิ 
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??? 

ปลกูตน้ไม ้

ผลิตเย่ือกระดาษ 

ผลิตกระดาษ 

จ าหนา่ย 

ใชง้าน 

รีไซเคิล 

หมึกพิมพ ์

น า้มนัดีเซล 

ตน้กลา้ 

ปุ๋ย 

ดิน 

น า้ 

สารเคมี 

ไฟฟ้า 

เชื้อเพลิง 

น า้ 

สารเคมี 

ไฟฟ้า 

เชื้อเพลิง 

น า้ 

ของเสีย 

ของเสีย 

ของเสีย 

ของเสีย 

ของเสีย 

ของเสีย 

เย่ือกระดาษ 

กระดาษ 

กระดาษ 

ตน้ไม ้

กระดาษใชแ้ลว้ 
??? 

??? 

??? 

ขอบเขตของระบบ 

บญัชรีายการขอ้มูล:วฏัจกัรชวีติของกระดาษพมิพเ์ขยีน 
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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . 
บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



ข ัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

           การเก็บขอ้มลู (Data Collection) 1 

           การค านวณ (Calculation) 2 

           การตรวจสอบความถกูตอ้ง (Data validation) 3 

             การเช่ือมโยงขอ้มลูกบัหน่วยกระบวนการ(Relating data to the specific system) 4 

           การปันสว่น (Allocation) 5 

           การหาค่าเฉลี่ย (Averaging) 6 
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       ข ัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

Setting up 
scope 

Template 
preparation 

Data gathering 

Data analysis 

Data verification 

Data validation 

Gate to gate 

LCI National Database 
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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . 

บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



 รายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 เอกสาร EPD 

 ขอ้มลูทางสถิต ิ

 วารสารตา่ง ๆ 

 วิทยานพินธ ์

 Government publications 

 NGO publications 

 รายงานการวิจยัและ

กรณีศึกษาตา่ง ๆ 

 ฐานขอ้มลูในอินเตอรเ์น็ต 

 ฐานขอ้มลูในซอฟทแ์วร์

ตา่ง ๆ 
ส าหรบักรณีที่ไม่มีขอ้มลูที่

ต ้องการ  ห รือข ้อมูลมี

คณุภาพต า่ 

ขอ้มูลปฐมภูม ิ

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ

ขอ้มูลจากการค านวณ 

   แหล่งท ีม่าของขอ้มูล 

แบบสอบถาม 

การสมัภาษณ ์ 

(โดยตรง ทางโทรศพัท)์ 
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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . 

บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



      การเตรยีมการเพ ือ่เกบ็ขอ้มูล 

• ก าหนดขอบเขตในการเก็บขอ้มลู 

• เตรียมแผนผงักระบวนการผลิต 

• ใหร้ายละเอียดแต่ละหน่วยการผลิตรวมถึงขอ้มลูสารขาเขา้ 

สารขาออกท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีทราบ 

• ก าหนดรายการของหนว่ยวดัท่ีใช ้

• ใหร้ายละเอียดเทคนคิการเก็บขอ้มลูและเทคนคิการค านวณ 

• จดัเตรียมคูม่อือธิบายวิธีการใหข้อ้มลู 

• จดัท าแบบส ารวจขอ้มลู 
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      ขอ้มูลทีต้่องมแีบบส ารวจขอ้มูล 

• ขัน้ตอนการผลิตและรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้ง 

• ชว่งเวลาท่ีเก็บขอ้มลู 

• ขั้นตอนและวิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูล เช่น จากการวัด จากการ

ค านวณ จากการประมาณคา่ ฯ 

• ปริมาณสารขาเขา้ (วตัถดุบิและพลงังาน) 

• ปริมาณสารขาออก (ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑร์่วม มลสารต่าง ๆ 

ของเสีย) 
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ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑร์่วม 

หนว่ยกระบวนการ 
ทรพัยากร 

วตัถดุบิ 

มลสาร 

ที่ปลอ่ยสูอ่ากาศ 

มลสาร 

ที่ปลอ่ยสูน่  า้ 

ของเสียในรปูของแข็ง 

พลงังาน น า้ 

ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (1) 
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สารขาเขา้ 

(Requirement) 

สารขาออก 

(Environmental releases and Products) 

• ทรพัยากร วตัถดุบิ มลสารที่ปลอ่ยสูอ่ากาศ 

• พลงังาน มลสารที่ปลอ่ยสูน่  า้ 

• น า้ ของเสียในรปูของแข็ง 

• อ่ืน ๆ  สารอ่ืน ๆ  ที่ปลอ่ยสูส่ิ่งแวดลอ้ม 

ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑร์่วม 

ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (2) 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (3) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่: 

- ชนิดและปริมาณของวัตถดุิบหลัก วัตถดุิบประกอบ สารเคม ี

บรรจภุัณฑ ์รวมถึงวัตถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการแต่ไม่ไดเ้ป็นส่วน

หนึง่ของผลิตภณัฑ ์

- รปูแบบการน าไปใชข้องวตัถดุบิแตล่ะรายการ 

- ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบที่มีการสูญหายไปในระหว่าง    

การผลิต 

 วตัถดุบิในกระบวนการผลิตและบรรจหีุบห่อ 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (4) 

 

ไดแ้ก ่การขนสง่วตัถดุบิและผลิตภณัฑ ์

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่: 

          - พาหนะที่ใช ้เชน่ ฟอรค์ลิฟท ์รถบรรทกุ เรือ ฯ 

          - ระยะทางทีข่นส่ง 

          - ชนดิและน า้หนกัของสิ่งที่บรรทกุ        

          - สว่นใหญ่จะพิจารณาเฉพาะการขนสง่เขา้โรงงาน 

ขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บในการขนสง่ (Transport service inputs) 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (5) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

            - ชนดิของของเสีย  

 (ของเสียทัว่ไป, ของเสียอนัตราย และกากตะกอนน า้เสีย) 

            - ปริมาณ 

            - สว่นประกอบทางเคม ีและทางกายภาพ 

            - กระบวนการบ าบดั (ฝังกลบ เผา รีไซเคิล ฯ) 

ขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บในระบบบ าบดัของเสีย 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (6) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

           - ชนดิของน า้ ไดแ้ก ่น า้ผวิดนิ (บ าบดั / ไมบ่ าบดั) น า้บาดาล  

             น า้ประปา น า้อ่อน น า้  

             ปราศจากแร่ธาต ุน า้ปราศจากไอออน 

           - ปริมาณ 

           - รปูแบบการน าไปใช ้

น า้ 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (7) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

            - พลงังานที่ส าคญัม ี2 รปูแบบไดแ้ก ่พลงังานไฟฟ้าและ  

               พลงังานความรอ้น 

            - ขอ้มลูที่ดคีวรแบ่งพลงังานตามชนดิของตวัพาพลงังาน 

            - ชนดิของเชือ้เพลิงที่ใช ้รปูแบบการน าไปใช ้(end final use)  

               มลสารที่ปลอ่ยออก 

 พลงังาน 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (8) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

            - ปริมาณอากาศเสีย 

            - สว่นประกอบของอากาศเสีย (โดยเฉพาะสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

               โลหะหนกั) 

            - ควรแยกระหว่างมลสารที่ปลอ่ยจากกระบวนการผลติและ 

              มลสารที่ปลอ่ยจากการใชพ้ลงังาน 

 

มลสารที่ปลอ่ยสูอ่ากาศ 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (9) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

            - ปริมาณของน า้เสีย 

            - สว่นประกอบของน า้เสีย (หลงัการบ าบดั) 

มลสารที่ปลอ่ยสูน่  า้ 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (10) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

            - ปริมาณ 

            - สว่นประกอบ 

            - ชนดิของพื้นดนิที่มกีารปลดปลอ่ยของเสีย 

 (agricultural, industrial) 

 

มลสารที่ปลอ่ยสูด่นิ 
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ขอ้มูลท ีต้่องจดัเกบ็ (11) 

 

ขอ้มลูที่ตอ้งการไดแ้ก่ 

           - ผลิตภณัฑท์ี่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตผลติภณัฑห์ลกั 

           - ถา้มผีลิตภณัฑห์ลายชนดิเกิดขึน้ในกระบวนการผลิต 

              จ าเป็นตอ้ง “ปันสว่น”ของเสียที่เกิดขึน้และพลงังานที่ใชใ้หแ้ก ่  

             ผลิตภณัฑแ์ตล่ะรายการ 

ผลิตภณัฑร์่วม (Co-Product) 
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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . 

บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



การวเิคราะห์ขอ้มูลท ีจ่ดัเกบ็ 

Simplify process 

Check mass balance and energy balance 

Allocation for each product in each process 
(if possible) 

Averaging 
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      การตรวจสอบขอ้มูล 

• สมดลุมวลสาร 

• สมดลุพลงังาน 

• เปรียบเทียบกบัขอ้มลูจากกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั 

• เปรียบเทียบกบัขอ้มลูจากแหลง่อา้งอิงอ่ืน 

• เปรียบเทียบกบัคา่ทางทฤษฎี เชน่ คา่จากการค านวณ 

• Common sense 
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การเช ือ่มโยงขอ้มูลกบัหน่วยกระบวนการ 

 เป็นการน าขอ้มลูที่จดัเก็บมาเชือ่มโยงกบัหนว่ยกระบวนการที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อดวู่าสารขาเขา้และสาร

ขาออกของแตล่ะหนว่ยกระบวนการคืออะไรบา้ง 
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การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

  . 

บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อปุสรรคและขอ้จ ากดั 



การปนัส่วน (Allocation) คอือะไร 

• ISO ไดใ้หน้ยิามของ “การปันสว่น” ไวด้งันี ้ 

  

 

 
 

• เป็นหนึง่ในขัน้ตอนท่ียากท่ีสดุในการวิเคราะหบ์ญัชรีายการขอ้มลู 

“Partitioning the input or output flows of a unit process to the 

product system under study” 
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การปนัส่วนใชเ้ม ือ่ใด 

• การปันสว่นใชเ้มื่อกระบวนการในระบบผลิตภณัฑท่ี์พิจารณาเกี่ยวขอ้ง

กับการไหลของสารท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ดว้ย 

(Multifunctional system, Multi-product system) 

–Multi-outflow 

–Multi-inflow 
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      กฎของการปนัส่วน (ISO) 

          ไมค่วรปันสว่น (ถา้เป็นไปได)้ 

          ในกรณีท่ีจ าเป็นใหใ้ชวิ้ธีการขยายขอบเขต (System expansion) 

          หากเป็นไปไมไ่ดใ้หปั้นสว่นดว้ยวิธีทางกายภาพ (Physical allocation) 

        As last resort use economic allocation 
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      วธิที ีใ่ชใ้นการปนัส่วน 

ขยายขอบเขตของระบบ 

(System expansion)  

เพื่อหลีกเลี่ยงการปันสว่น 
ปันสว่นเชงิเทคนคิ 

ปันสว่นเชงิกายภาพ  
 

เชน่ มวล ปริมาตร โมล 

พื้นที่ พลงังาน 

ปันสว่นเชงิมลูคา่ 

 

อ่ืน ๆ เชน่ 

50/50 

42 



     เทคนคิการปนัส่วน 

Process 
Main Product 

By product 

Split impact here based on 

allocation key e.g. economic value 
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การปนัส่วนโดยน ้าหนกั 

1067 lb 

Raw or  

intermediate 

material 

20 lb 

Atmospheric 

emissions 

6 lb 

Waterborne 

Waste 
66 lb 

Solid waste 

Energy 

2x109 BTU 

Water 

400 gal 

1000 lb 

Product “A” 

500 lb 

Product “B” 
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     การปนัส่วนโดยน ้าหนกั 

• Co-product allocation for product “A” 

1067 lb 

Raw or  

intermediate 

material 

20 lb 

Atmospheric 

emissions 

6 lb 

Waterborne 

Waste 66 lb 

Solid waste 

Energy 

2x109 BTU 

Water 

400 gal 

1000 lb 

Product “A” 
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     การปนัส่วนโดยน ้าหนกั 

• Co-product allocation for product “B” 

533 lb 

Raw or  

intermediate 

material 

10 lb 

Atmospheric 

emissions 

3 lb 

Waterborne 

Waste 33 lb 

Solid waste 

Energy 

1x109 BTU 

Water 

200 gal 

500 lb 

Product “B” 
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การปนัส่วนโดยใชน้  ้าหนกั 

• การผลิตกระดาษพิมพเ์ขยีน 30 ตนั จากกลุม่โรงงานเย่ือและกระดาษท่ี

มผีลิตภณัฑห์ลายประเภท (ขอ้มลูสมมตทิัง้หมด) 

– ขอ้มลูการผลิต 

– กระดาษ 80 แกรม 10 ตนั 

– กระดาษ 70 แกรม 20 ตนั  

– ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชท้ัง้หมด 20 MWh   

 

• โจทย ์กระดาษแต่ละประเภทใชไ้ฟฟ้าในการผลิตปรมิาณเท่าไร ? 
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      ปนัส่วนโดยน ้าหนกั 

• สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัผลิตภณัฑแ์ตล่ะชนดิแยกตามน า้หนกัสามารถ

ค านวณไดด้งันี ้ 

– กระดาษ 80 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• 10 / (10 + 20)   33.33%  

– กระดาษ 70 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• 20 / (10 + 20)   66.67% 

• ไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ 80 แกรม = 0.3333x20 = 6.67 MWh  

• ไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ 70 แกรม = 0.6667x20 = 13.33 MWh 
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การปนัส่วนตามมูลค่าผลติภณัฑ์ 

• การผลิตกระดาษพิมพเ์ขยีน 30 ตนั จากกลุม่โรงงานเย่ือและกระดาษท่ี

มผีลิตภณัฑห์ลายประเภท (ขอ้มลูสมมตทิัง้หมด) 

– ขอ้มลูการผลิต 

– กระดาษ 80 แกรม 10 ตนั ราคา 3500 บาทตอ่ตนั 

– กระดาษ 70 แกรม 20 ตนั 1500 บาทตอ่ตนั 

– ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชท้ัง้หมด 20 MWh   

 

• โจทย ์กระดาษแต่ละประเภทใชไ้ฟฟ้าในการผลิตปรมิาณเท่าไร ? 
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      ปนัส่วนตามมูลค่าผลติภณัฑ์ 

• สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัผลิตภณัฑแ์ตล่ะชนดิสามารถค านวณไดด้งันี ้ 

– กระดาษ 80 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• (3500 x 10) x 100 / (3500 x 10 + 1500 x 20)   53.8%  

– กระดาษ 70 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• (1500 x 20) x 100 / (3500 x 10 + 1500 x 20)   46.2% 

 

• ไฟฟ้าที่ใชใ้นการผลิตกระดาษ 80 แกรม มคีา่เทา่กบั 0.538x20 = 10.76 MWh  

• ไฟฟ้าที่ใชใ้นการผลิตกระดาษ 70 แกรม มคี่าเทา่กบั 0.462x20 = 9.24 MWh 
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การปนัส่วนโดยใชข้อ้มูลเชงิเทคนคิ 

• การผลิตกระดาษพิมพเ์ขยีน 30 ตนั จากกลุม่โรงงานเย่ือและ

กระดาษท่ีมผีลิตภณัฑห์ลายประเภท (ขอ้มลูสมมตทิัง้หมด) 

– ขอ้มลูการผลิต 

– กระดาษ 80 แกรม 10 ตนั 

– กระดาษ 70 แกรม 20 ตนั  

– ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชท้ัง้หมด 20 MWh   

• โจทย ์กระดาษแต่ละประเภทใชไ้ฟฟ้าในการผลิตปรมิาณ

เท่าไร ? 
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      การปนัส่วนเชงิเทคนคิ 

• กระดาษ 80 แกรม ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการผลิตทัง้สิ้น 680 kWh ตอ่ตนั 

• กระดาษ 70 แกรม ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการผลิตทัง้สิ้น 630 kWh ตอ่ตนั 

• สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัผลิตภณัฑแ์ตล่ะชนดิของโรงงานนีส้ามารถ

ค านวณไดด้งันี ้ 

– กระดาษ 80 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• (680 x 10) x 100 / (680 x 10 + 630 x 20)   35%  

– กระดาษ 70 แกรม ใชไ้ฟฟ้าในสดัสว่น  

• (630 x 20) x 100 / (680 x 10 + 630 x 20)   65% 

• ไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ 80 แกรมมคีา่เทา่กบั 0.35x20 = 7 MWh  

• ไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษ 70 แกรม และ 0.65x20 = 13 MWh 
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ตวัอย่างขอ้มูลบญัชรีายการ 

(ทีมาของขอ้มลู: International Aluminum Institute, 2003) 
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  . อปุสรรคและขอ้จ ากดั 

การเกบ็ขอ้มูลและจดัท าบญัชรีายการสิง่แวดลอ้ม  
Life Cycle Inventory (LCI) 

บญัชรีายการขอ้มลูคืออะไร 

ขัน้ตอนการจดัท าบญัชรีายการ 

แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

การเตรียมการเพื่อเก็บขอ้มลูและขอ้มลูที่ตอ้งจดัเก็บ 

การวิเคราะห ์ค านวณและตรวจสอบขอ้มลู 

การปันสว่น 
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อุปสรรคและขอ้จ ากดั 

• การเก็บขอ้มลูท าไดย้ากและใชเ้วลานาน 

- ขอ้มลูที่ตีพิมพเ์กี่ยวกับภาระสิ่งแวดลอ้มที่มีอยู่ไม่สอดคลอ้งกันและไม่

สามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยตรง 

 

• ขอ้มลูที่มีอยู่มีความคลาดเคลื่อนสงูเพราะขอ้มลูมาจากหลายแหล่งซ่ึงมี

เป้าหมายการศึกษาไมต่รงกนั และอาจมกีารก าหนดสมมตฐิานหลายอย่าง 

บางครั้งในขอ้มลูทางสถิติซ่ึงอาจไม่ตรงกับขอ้มลูจริง หลายครั้งใชก้าร

ประมาณคา่แบบเสน้ตรง 

- การค านวณปริมาณตา่ง ๆ เกดิความผดิพลาดไดง้า่ย 

- การท าสมดลุมวลสาร และสมดลุพลงังานอาจไมถ่กูตอ้ง 
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อุปสรรคและขอ้จ ากดั 

 

• การจัดท าขอ้มลู LCI ขึ้นกับวัตถปุระสงคข์องการน าไปใชง้านเป็น

หลัก เช่น ส าหรับเป็นฐานขอ้มูลพื้นฐานของประเทศ ส าหรับ

เปรียบเทียบกับผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีใชเ้ทคโนโลยีต่างกัน ฯลฯ  จึงตอ้งให้

ความส าคญักบัวตัถปุระสงคม์าก ๆ 
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(MOU with JRC/EU 22 Aug. 2007) (join UNEP/SETAC LC initiative) 
(Technical Support by Japanese Government though GPP) (Financial Support by Thai Government) 
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Thai National LCI Database 

Thai National LCI Database (Master Plan, Dec.2004) 

• Energy, Utilities and 
Transportation 

Coal, Natural Gas 
Petroleum (gasoline, diesel,  
                     jet fuel, gas oil) 
Biodiesel 
Electricity grid 
Transportation system 
Water supply (surface /ground) 

• Recycle & Waste 
Management 

Recycle 
Landfill 
Anaerobic digestion 
Incineration 

• Industrial Materials 
Plastics (PS, PE, PP, etc.) 
Non-ferrous metals 
Ferrous metals 
Aluminium, Copper 
Fibers 
Synthetic rubber (SBR, BR) 
Pulp & Paper 
Petrochemicals (7) 

• Commodity Chemicals 
           NaOH  Lime 

H2SO4  Na2CO3 
HCI    Sulfur 
CL2           Fertilizer/ 
Pesticide 

• Agriculture 
Cassava 
Rice 
Sugar cane 
Corn 
Cotton 
Natural rubber 
Vegetable oil 
Livestock 
Animal feed 

• Building & Construction 
Materials 

Steel/ Gypsum      Glass 
Cement      Wood      Tiles 

5 Org. signed MOU on 30 Mar.2007 (renewed every 2 years) 

Etc. 
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Thai National LCI Database 

National LCI Database                  GHG Emission Factor for CF 
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Thai National LCI Database 

--Thai National LCI Database อย ูใ่นกล ุม่แนวหนา้ของโลก-- 

Europe  
ILCD & eco-invent 

Consultants 


