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การประเมิน Life Cycle และการคำ�นวณค่า Material Circularity
Indicator ของผลิตภัณฑ์ (Product LCA and MCI Calculation)

ก

UEET Service
ารพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Bioeconomy, Circular
Economy และ Green Economy หรือ BCG Economy
UEET ให้บริการทำ� LCA และการคำ�นวณค่า MCI โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการทำ� LCA และการคำ�นวณค่า MCI ประกอบกับการ
Model เป็นหัวใจของนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะนำ�ไปสู่เป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, ใช้้โปรแกรม GaBi จาก Sphera ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก
มากกว่า 10,000 ราย และเพื่อให้ผลการประเมินถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ
SDGs) โดย
• Bioeconomy เน้นการผลิตทรัพยากรทางชีวภาพหมุนเวียน UEET เลือกใช้ GaBi LCA Database ซึ่งครอบคลุมข้อมูล Life Cycle
(Renewable biological resources) และการแปลงทรัพยากร Inventory สำ�หรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม เคมี อิเล็คทรอ
นิกส์ พลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก และสิ่งทอ เป็นต้น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
บน Database เป็นผลจากการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ Sphera กว่า
• Circular Economy เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ
200 คน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14044, ISO 14064 และ
ตลอดวัฏจักรชีวิต และการนำ�วัสดุเหลือทิ้งเดิมมาสร้าง
ISO 14025
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทาง
อุตสาหกรรม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
• Green economy เป็นการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับองค์กรธุรกิจ “Sustainability” ส่งผลดีหลาย ๆ ด้าน รวมถึงช่วยลดความเสี่ยง ช่วยเพิ่มรายได้ และ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ใน
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไม่เพียงคำ�นึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังกำ�หนดให้การจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability
Management) เป็นยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ มีการกำ�หนดและกระจายแผนงานไปสู่ทุกระดับภายในองค์กร ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สำ�คัญใน
การระบุความก้าวหน้่าของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์
• Material Circularity Indicator (MCI)1 ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน (1) ระดับการใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติและ
จากการ Reuse/Recycle (Virgin, Reused และ Recycled Feedstock) ในกระบวนการผลิต และ (2) ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) และการคำ�นวณค่า MCI ของผลิตภัณฑ์ใช้กระบวนการและข้อมูลที่เหมือน
กัน แต่มีมุมมองที่ต่างกัน โดย LCA ให้ความสำ�คัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ MCI พิจารณา “การไหลของวัสดุ (Flow
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ใช้ทั้งหมด ไม่มีการฝังกลบ ค่า MCI จะเท่ากับ 1 ในทางปฏิบัติ องค์กรจะใช้การทำ� LCA และการคำ�นวณ MCI อย่างไร องค์กร
สามารถ (1) ทำ� LCA และคำ�นวณค่า MCI ของกระบวนการผลิตปัจจุบัน (2) ศึกษา Scenario ต่าง ๆ สำ�หรับการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและปรับเปลี่ยนประเภทวัตถุดิบที่ใช้ (3) สำ�หรับแต่ละ Scenario ทำ� LCA และคำ�นวณค่า MCI (4) วิเคราะห์ Cost/Benefits
สำ�หรับแต่ละ Scenario โดยพิจารณาผลจากการทำ� LCA และค่า MCI เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ได้ และ (5) เลือก Scenario ที่เหมาะสม

1 “Circularity Indicators: An Approach to Measuring Circularity - Methodology” โดย Ellen MacArthur Foundation และ Granta Design
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