
 

 

บทคัดย่อ 

ชือรายงานการค้นคว้าอสิระ การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life cycle assessment) ของผลิตภณัฑ์

แม่ สี เข้มข้น (Masterbatch)  ก รณีศึกษา บริษัท คลาเ รียนท์  

พลาสติก แอนด์ โคทติง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ชือผู้เขียน นางสาวศรัญญา คาํพิยะ 

ชือปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการสิงแวดลอ้ม) 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

การศึกษาเรืองการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life cycle assessment) ของผลิตภณัฑแ์ม่สีเขม้ขน้

(Masterbatch) กรณีศึกษา บริษทั คลาเรียนท ์พลาสติก แอนด์ โคทติง (ประเทศไทย) จาํกดั มุ่งเน้น

การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์แม่สีเขม้ขน้สีขาวสูตรมาตรฐาน 70% (White Masterbatch) 

โดยศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิต เพือศึกษาและประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์แม่สีเขม้ขน้ 

(Masterbatch) ทีใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะ เพือปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มลดลง โดยใชข้อ้มูลการผลิตในปี พ.ศ. 2562 คาํนวณสมดุลสาร เพือ

จัดทําบัญชีรายการสิงแวดล้อม และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SimaPro เวอร์ชัน 8.3.0.0 ด้วย

แบบจาํลอง IMPACT 2002 + เวอร์ชนั 2.13 ประเมินผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มขนักลาง (Midpoint) 

15 กลุ่มผลกระทบ ( Impact categories) และผลกระทบขนัปลาย (Endpoint) ในรูปของความเสียหาย 

(Damage categories) 4 ด้าน พบว่า มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขันกลางสูงสุด คือด้านการใช้

พลงังานทีใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable energy) มีค่าเท่ากบั 31.4874  MJ primary มาจากวตัถุดิบ

พลาสติก LLDPE และการใชไ้ฟฟ้าในกระบวนการผลิต และผลกระทบขนัปลายในรูปความเสียหาย

สูงสุด คือด้านการใช้ทรัพยากร (Resources) มีค่าเท่ากับ 31.4877 MJ primary จากการใช้วตัถุดิบ

พลาสติก LLDPE และการใชไ้ฟฟ้า 

การศึกษานีเสนอแนะให้บริษทั คลาเรียนท ์พลาสติก แอนด์ โคทติง (ประเทศไทย) จาํกดั 

พิจารณาใช้วตัถุดิบพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastics) หรือใช้วตัถุดิบ

พลาสติกทีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ (Bio-based plastics) ทดแทนวตัถุดิบพลาสติก LLDPE ทีใช้อยู่
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เดิม โดยพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ การลงทุนเทคโนโลยี และแนวโน้มความตอ้งการของตลาด

การใช้พลาสติกทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเป็นสําคญั  การลดการใช้ไฟฟ้าของเครืองจกัรด้วยการ

วางแผนผลิต (Scheduling ) อยา่งมีประสิทธิภาพ  ทบทวนการกาํหนดอุณหภูมิมาตรฐานในการผลิต

ของเครืองจกัรลดลงเพือสอดคลอ้งกบัอุณหภูมิการผลิตจริง กาํหนดมาตรฐานการทาํความสะอาด

เครืองจกัร ( Standard of extruder cleaning )  การบริหารจดัการเครืองจกัร (Extruder) และระบบ

อุณหภูมิของเครือง (Heater) เมือไม่มีแผนการผลิต และทบทวนประเด็นปัญหาสิงแวดล้อม 

(Environmental aspect) ผล ก ร ะ ท บสิ งแ วด ล้อม  (Environmental impact) ข อ งบ ริษัท  โดย นํา

ผลกระทบจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ครังนี มาประเมินหาระดับนัยสําคัญ 

(Significant environmental aspect) เพือกาํหนดแผนงานการแกไ้ข หรือลดผลกระทบสิงแวดล้อม

จากกระบวนการผลิตต่อไป 
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This study aimed to assess product’s life cycle of Clariant Plastics & Coatings (Thailand) 

Ltd. and focused on life cycle assessment of 70% concentrated white masterbatch by studying a 

part of production process. The objectives were to study and assess the life cycle of concentrated 

white masterbatch products used in plastics industry and give recommendations on the production 

process and to lesson environmental impact. The 2019 production data was used to calculate mass 

balance to establish environmental inventory by Simapro software version 8.3.0.0 with IMPACT 

2002+ version 2.13. The environmental impacts were assessed in 2 ways: 15 midpoint categories 

and 4 endpoint damage categories. The study found that the highest midpoint impact was non-

renewable energy as 31.4874 MJ primary affected by raw material - LLDPE and electricity 

consumption. The highest endpoint environmental impact or damage category was resource use as 

31.4877 MJ primary resulted from raw material - LLDPE and electricity consumption. 

This study recommended that Clariant Plastics and Coatings (Thailand) Ltd. to consider 

the use of biodegradable or bio-based plastics instead of LLDPE by considering as business 

opportunities, technology investment and market trend for the use of environmentally friendly 

plastics. Moreover, electricity use reduction of machinery by efficient scheduling, revision of the 

standard production temperature of the machinery to be in line with the actual production 

temperature and setting the standard of extruder cleaning, extruder and heater management were 

recommended. Environmental aspect and impact from this LCA should be included to prioritize 
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“significant environmental aspect” in order to establish work plan or to lesson environmental 

impact from production process. 
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