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Global Trends  Global Trends  

UNCSD 2012 (Rio+20) หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

การลงนามในปฎิญญาว่ า ด้วยทุนธรรมชา ติ  (Natural Capital 

Declaration) ของ 39 สถาบันการเงิน และอีก 50 ประเทศ รวมถึงบริษัทผู้ผลิต

ระดับโลก เช่น Unilever, Puma และ Dow Chemical เพื่อให้มีการดูแลทุน

ธรรมชาติอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

United Nations GLOBAL COMPACT

Blueprint for Corporate  Sustainability Leadership

เพื่อแสดงให้เหน็ถึงระดับขีดความสามารถที่จําเป็นทีจ่ะทาํให้องค์กรสามารถเพอแสดงใหเหนถงระดบขดความสามารถทจาเปนทจะทาใหองคกรสามารถ

ดําเนินการหรอืจัดการกับสิ่งทา้ทายระดับโลกที่สําคัญๆ ได้ รวมทัง้เป็นคํามัน่

สัญญาขององค์กรในการทีจ่ะดําเนินการให้เกิดความยัง่ยืนต่อไป
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Global Trends  Global Trends  

European Union

Europe Strategy 2020 เพื่อพัฒนา EU ให้มีการเติบโตอย่างชาญ

ั่ ื ็ ิ โ ่ ้ ี ่ ่

FIFA

ฉลาด ยังยืนและเป็นการเติบโตแบบทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม (Inclusive growth)

FIFA

Comprehensive Sustainability Strategy สําหรับการจัดบอลโลกปี 

2014 ทีบ่ราซิล (green stadiums, waste management, community 

support, reducing and offsetting carbon emissions, renewable 

energy, climate change and capacity development)

ISO

พัฒนามาตรฐานเพื่อความยั่งยืน เช่น ISO 26000, ISO 140001, ISO
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พฒนามาตรฐานเพอความยงยน เชน ISO 26000, ISO 140001, ISO 

20121 (Event sustainability management systems) est.
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Environmental Degradation 

• Industrial 

• Human Activity

Greenhouse Gas
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“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

โลกยังคงปล่อย

คาร์บอนสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องตอเนอง

Green House Gas : GHGCO2 HFCs

6
CH4

N2O
CFCs

SF6
NF3



“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

Carbon PolicyCarbon Policy

UNFCCC & 192 Countries

Kyoto Protocol : 2008-2012  Reduce GHG = 5.2%

European Union

 กําหนดเป้าหมายการลดกําหนดเป้าหมายการลด CarbonCarbon 2020%% กําหนดการลดปริมาณ GHGs กาหนดเปาหมายการลด กาหนดเปาหมายการลด Carbon Carbon 2020% % กาหนดการลดปรมาณ GHGs 

ลง 20% ภายในปี 2020 (คํานวณจากปีฐาน 1990 โดยภายในปีหน้า 

(2012) กําหนดการลด GHGs ลง 5%)(2012) กาหนดการลด GHGs ลง 5%) 

USA 

 ใ ี
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 กําหนดการลดปริมาณ GHGs ลง 17% ภายในปี 2020 และ 80% 

ภายในปี 2050 (คํานวณจากปีฐาน 2005)



“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

Carbon PolicyCarbon Policy

Japan p

 กําหนดการลดปริมาณ GHGs ลง 17% ภายในปี 2020 และ 80% 

ภายในปี 2050 (คํานวณจากปีฐาน 2005)

South Korea

 กําหนดการลดปริมาณ GHGs ลง 30% ภายในปี 2020 (คํานวณจากปี กาหนดการลดปรมาณ GHGs ลง 30% ภายในป 2020 (คานวณจากป

ฐาน 2005)

Mexico  

 กําหนดการลด กําหนดการลด GHG GHG ลง ลง 30 30 % % ภายในปี ภายในปี 2020 2020 และและ 5050% % ภายในปี ภายในปี 2050 2050 

ึ ้ ไ ้ ั ีึ ้ ไ ้ ั ี ใ ีใ ี
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รวมถงึเป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถงึเป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3535% % ภายในปี ภายในปี 20242024



“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

Carbon PolicyCarbon Policy

Thailand

ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2554 – 2558) ประเทศไทยจะสามารถ: 
 ประหยัดพลังงานรายปี (เทียบเท่ากับ BAU) ใน 5 ปีแรกรวมประมาณ 14 820 ktoe คิดเป็น ประหยดพลงงานรายป (เทยบเทากบ BAU) ใน 5 ปแรกรวมประมาณ 14,820 ktoe คดเปน

มูลค่ารวมประมาณ 278,540 ล้านบาท

 หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ประมาณ 50 ล้านตัน หรือเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน

และเมื่อสิ้นสุดตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะ

สามารถ: 

 ประหยัดพลังงานขั้นสุดท้ายสะสมรวมประมาณ 289,000 ktoe หรือเฉลี่ยปีละ 14,450 ktoe  

 หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ประมาณ 976 ล้านตัน หรือเฉลี่ยปีละ 48.8 ล้านตัน

9
** อ้างอิงจาก: แผนอนรุกัษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573), กระทรวงพลังงาน
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“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

ตัวอย่างกรอบการดําเนินการที่น่าสนใจของประเทศไทยตัวอย่างกรอบการดําเนินการที่น่าสนใจของประเทศไทย

•เตรียมการ/ศึกษา (หากจําเป็น)

เริ่มดําเนินการ/ตอ่ยอด

หมายเหตุ

•** อ้างอิงจาก: แผนอนรุกัษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573), กระทรวงพลังงาน

•เรมดาเนนการ/ตอยอด
•ประเมิน/ปรับปรุง (ทําตอ่เนือ่ง)
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Global Carbon Trends after 2012

“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

 ตลาดการซื้อขาย Carbon Credit จะยังคงอยู่ และดําเนินการต่อไป โดยมีกลไกการบริหารจัดการ

Global Carbon Trends after 2012

ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 

  การอนุรักษ์ป่าไม้ (REDD)

 ไ โ ั กลไกนโยบายและแผนงานของภาครฐั

  กลไกควบคุมภาคการผลิตรายสาขาอุตสาหกรรม (Sectoral Approach): อุตสาหกรรม

ปูนซิเมนต์ เหล็ก โรงไฟฟ้า กระดาษ และอุตสาหกรรมการบินู ุ

 ประเทศกําลังพัฒนาจะมีบทบาทและภารกิจในการจัดการคาร์บอนมากขึ้น หากประเทศสมาชิก

เห็นชอบต่อยอดจากพิธีสารเกียวโต  
 ่ ่ ประเทศกําลังพัฒนาที่ต้องการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากประเทศที่พัฒนาแล้ว

จะต้องทํา“แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมแห่งชาติ” (Nationally Appropriate 

Mitigation Actions : NAMAs) แก่ international NAMA registry พิจารณา และขึ้นทะเบียน

* อ้างองิจาก: TGO 11

g g y

โครงการตามระบบ registry



Global Carbon Trends after 2012

“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

 หลายประเทศในกล่มสหภาพยโรปเริ่มใช้ Carbon Label และ Carbon

Global Carbon Trends after 2012

 หลายประเทศในกลุมสหภาพยุโรปเรมใช Carbon Label และ Carbon 

Footprint สําหรับสินค้าและการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยกําหนดเป็นมาตรการสมัคร

ใจ/ทางเลือก ในขณะที่บางประเทศ อาทิ สวีเดนกําหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายใจ/ทางเลอก ในขณะทบางประเทศ อาท สวเดนกาหนดเปนมาตรการทางกฎหมาย

ให้สินค้าบางประเภท เช่น สินค้าอุปโภค ต้องติดฉลากแสดงปริมาณ Carbon 

Footprint บนสินค้าFootprint บนสนคา

 อังกฤษออกกฎหมายให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตั้งแต่ปี 2013กระจกตงแตป 2013 
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“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

ป ั ั ไ

 ภาคการเกษตร พลังงาน และอุตสาหกรรมของไทย...จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและ

แนวทางการปรบัตัวของไทย

ุ

ปรับเปลี่ยนแนวทาง การจัดการ GHGs รวมถึง มาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า

สําคัญที่กําหนดให้ผู้ส่งสินค้าเข้าไปจําหน่าย ต้องซื้อสิทธิการปลดปล่อย GHGs ที่เกิดขึ้นญ ู

ในกระบวนการผลิต Border Carbon Adjustment (BCA) เช่น American Clean 

Energy and Security Act 2009 เป็นต้น

 …….
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“Decarbonization” แนวโน้มและความท้าทายของโลก

Carbon 

Footprint
Carbon

Carbon Label

Carbon Tax
Carbon 

Inventory

Carbon ManagementCarbon Management

Carbon 

Neutralization
Carbon 

Carbon Credit
Decarbonization

(Carbon Reduction)

Capture

(Carbon Reduction)
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ISO GHG Standards

Scope Area StandardsScope Area Standards

Organization • Organization level for quantification and reporting of 

greenhouse gas emissions and removals

ISO 14064-1 

• Carbon footprint of Organization ISO 14069

Product • Carbon footprint of products (quantification) 

• Carbon footprint of products (communication)

ISO 14067-1

ISO 14067 2• Carbon footprint of products (communication) ISO 14067-2

Project • Project level quantification, monitoring and reporting 

of GHG emission reductions or removals

ISO 14064-2

Validation & 

Verification

• Validation and verification of greenhouse gas 

assertion

ISO 14064-3

People • Competence requirements for GHG validation and 

verification teams

ISO 14066

Accreditation • Requirements for greenhouse gas validation and ISO 14065

15

Accreditation • Requirements for greenhouse gas validation and 

verification bodies

ISO 14065

ที่มา : MPOB 



ISO and non ISO GHG Standards/Programs

ISO and non ISO GHG Standards/Programs Mandatory VoluntaryISO and non ISO GHG Standards/Programs Mandatory Voluntary

1. Nation-wide GHG emissions

UNFCCC Kyoto Protocol IPCC √UNFCCC, Kyoto Protocol, IPCC √

2. Organization/Entity-wind GHG emissions

ISO 14064-1 ISO 14069 WRI Corporate accounting √ISO 14064-1, ISO 14069, WRI Corporate accounting √

3. Corporate Disclosure of GHG on Climate Change 

Corporate Disclosure √Corporate Disclosure √

4. Carbon offset projects

• CDM Regional GHG initiative √CDM, Regional GHG initiative

• ISO 14064-2, WBCSD/WRI GHG protocol, Climate 

Action, Reserve, Voluntary Carbon Std., Gold Std., 

√

√
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Chicago climate exchange, Climate & Biodiversity 

Std., Social Carbon



ISO and non ISO GHG Standards/Programs

ISO and non ISO GHG Standards/Programs Mandatory VoluntaryISO and non ISO GHG Standards/Programs Mandatory Voluntary

5. Product specific/Supply chain GHG Emission

PAS 2050 A t li G h F i dl ISO √PAS 2050, Australian Greenhouse Friendly, ISO 

14067, WBCSD/WRI GHG Protocol product/supply 

chain

√

chain

6. Validation and Verification (Audit) GHG 

emission & Claims

• ISO 14064-3, ISO 14065, ISO 14066, ISAE 3000, 

IETA manual

√

• CDM manual √
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แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

่ ่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

C O GCARBON MANAGEMENT

18



CSACSA--AmericaAmerica ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร ได้จัดทํา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร ได้จัดทํา CARBON Performance CARBON Performance 

CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

Roadmap Roadmap ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถลดผลกระทบของการขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถลดผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจู ฐู ฐ

คาร์บอนต่ํา คาร์บอนต่ํา ((Low Carbon EconomyLow Carbon Economy) ) ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

19



CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ั้ ี่ั้ ี่ ิ่ ้ขันตอนที ขันตอนที 1 1 การเริมต้น (Getting Started)

•การจัดการ Carbon Footprint สามารถช่วยให้องค์กรได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทําให้องค์กรสามารถวางตําแหน่งตัวเองได้

ว่าเป็นผ้นํา รวมทั้ง เป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ู

•นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินการได้ทันกับสิ่งที่ต้องกระทํา (Mandates) 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ั้ ี่ั้ ี่ ัขันตอนที ขันตอนที 2 2 การวัด Carbon Footprint (Measuring your carbon footprint)

•องค์กรจะไม่สามารถจัดการได้ หากไม่สามารถวัด Carbon Footprint ได้ 

•ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอน ก็คือการกําหนด

หรือการหาปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์รวมขององค์กรก่อน

21



CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ั้ ี่ั้ ี่ ิขันตอนที ขันตอนที 3 3 การเผยแพร่ปรมิาณ Carbon (Publishing your carbon inventory)

•องค์กรต้องมีการเผยแพร่ปริมาณ Carbon Footprint หลังจากที่มีการทวนสอบแล้ว โดยใช้ 

ISO ISO 1406414064--11 เป็นแนวทางในการดําเนินการสําหรับการรายงานปริมาณคาร์บอนขององค์กร 
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CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ 44 การทวนสอบปริมาณ C b โดยหน่วยงานที่ 3ขนตอนท ขนตอนท 4 4 การทวนสอบปรมาณ Carbon โดยหนวยงานท 3

(Third-party verification of carbon inventory )

•รายงานการทวนสอบปริมาณคาร์บอนโดยหน่วยงานที่สามนั้น เป็นสิ่งที่ต้องกระทํา เพราะการ

ทวนสอบจะทําให้องค์กรมีข้อมลที่จะนําไปรายงานผลการดําเนินงานด้านคาร์บอน ซึ่งทวนสอบจะทาใหองคกรมขอมูลทจะนาไปรายงานผลการดาเนนงานดานคารบอน ซง

หมายความว่าข้อมูลข่าวสารขององค์กรนั้นจะมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 

กรณีที่มีการกล่าวหาจากกลุ่มผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือคํากล่าวหาที่เกินจริงุ ู

23



CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

้้ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 5 5 การลดการปลดปล่อย Carbon (Emission reduction)

่ ่•เมื่อองค์กรได้มีการกําหนดโครงการเกี่ยวกับ Carbon Footprint แล้ว องค์กรจําเป็นต้องหา

วิธีการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

การเปลี่ยนยานพาหนะขนส่งที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงการเปลยนยานพาหนะขนสงทมการใชเชอเพลงทมประสทธภาพ หรอการเปลยนแปลง

กระบวนการ เป็นต้น
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CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

้ ่้ ่ ่ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 6 6 การกําหนดโครงการเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน 

(Defining carbon offset projects)

•โครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจะช่วยให้มีการลดหรือขจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณก๊าซแต่ละตันที่ผ่านการทวนสอบแล้วจะมีการระบหมายเลขกํากับ ซึ่งสามารถนําไปปรมาณกาซแตละตนทผานการทวนสอบแลวจะมการระบุหมายเลขกากบ ซงสามารถนาไป

ขายให้กับองค์กรอื่นที่ต้องการลดปริมาณคาร์บอนรวมของตนเอง
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CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 7 7 การทวนสอบโครงการโดยหน่วยงานที่ 3

(Third-party verification of projects )

•การทวนสอบโครงการโดยหน่วยงานที่ 3 สําหรับโครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอนเป็นสิ่งที่จําเป็นต้อง

มี เพื่อทวนสอบการลดการปล่อยหรือการขจัดคาร์บอน กระบวนการในการทวนสอบ รวมถึงการ

ิ โ ั ์ โ ี่ โ ้ ็ ้ ี่ ี่ประเมินโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ และความเสียงของโครงการ ผู้ทวนสอบจะเป็นผู้เชียวชาญที

ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว และจะเป็นผู้ที่ออกคํารับรองของผลการทวนสอบเกี่ยวกับการลดหรือการ

ขจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยการออกหมายเลขกํากับขจดการปลอยกาซคารบอน โดยการออกหมายเลขกากบ
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CARBON MANAGEMENTCARBON MANAGEMENT

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 8 8 ภาวะคาร์บอนสมดุล (Carbon neutrality )

•การทําให้องค์กรอยู่ในภาวะคาร์บอนสมดุลจะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  เมื่อ

องค์กรได้แสดงถึงความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้าง

แบรนด์ให้กับองค์กรด้วย รวมทั้ง จะเป็นการทําให้ผู้ถือหุ้นขององค์กรมีความมั่นใจว่าได้มีการลดความ

เสี่ยงขององค์กรลงด้วยแล้ว และจะเป็นการดึงดูดผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาด้วย
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ISO 14064 Greenhouse Gases (GHGs)

มาตรฐานก๊าซเรือนกระจก
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ISO ISO 1406414064: GHGs: GHGs

้ ํ “ ๊ ื ” ป ้ข้อกาหนดมาตรฐาน “ก๊าซเรือนกระจก” ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน

จํานวน 3 เล่ม ได้แก่

1. ISO 14064-1: ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กร สําหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการ

ปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Specification with guidance at the 

organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissionsorganization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions 

and removals)

2. ISO 14064-2: ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการ สําหรับการวัดปริมาณ การติดตาม

ตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Specification 

with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of 

greenhouse gas emission reductions or removal enhancements)greenhouse gas emission reductions or removal enhancements)

3. ISO 14064-3: ข้อกําหนดและข้อแนะนํา สําหรับการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบก๊าซ

เรือนกระจก (Specification with guidance for the validation and verification ofเรอนกระจก (Specification with guidance for the validation and verification of 

greenhouse gas assertions)
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ISO ISO 1406414064--11: GHGs: GHGs  ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กรฯข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กรฯ

•หลักการและข้อกําหนดระดับองค์กร สําหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการ•หลกการและขอกาหนดระดบองคกร สาหรบการวดปรมาณและการรายงานผลการ

ปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

•รวมถึง ข้อกําหนดสําหรับ: 

 การออกแบบ 

 การพัฒนา การพฒนา 

 การจัดการการรายงาน 

 การทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และ

 การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร การลดปรมาณกาซเรอนกระจกขององคกร
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ISO ISO 1406414064--22: GHGs: GHGs  ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการฯข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการฯ

•หลักการ ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการ สําหรับการวัดปริมาณ การติดตาม

ตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

•รวมถึง ข้อกําหนดสําหรับ:

 การวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการ 

 การระบุและเลือกแหล่งกําเนิด แหล่งดูดซับและแหล่งกับเก็บที่เหมาะสมกับโครงการ 

้ ิ ี่ ่ ิ ึ้ ใ ี ี่ไ ่ ีโและสภาวะอ้างอิงทีคาดว่าจะเกิดขึนในกรณีทีไม่มีโครงการ 

 การวัดปริมาณ 

 การติดตามตรวจสอบ 

 ั ํ ํ ิ โ ั ้ การจัดทําเอกสาร การรายงานผลการดําเนินโครงการ และการจัดการข้อมูลคุณภาพ
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ISO ISO 1406414064--22: GHGs: GHGs  ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการฯข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการฯ
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ISO ISO 1406414064--33: GHGs: GHGs  การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบฯการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบฯ

•หลักการ ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการ สําหรับการตรวจสอบความใช้ได้ 

และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

•นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัด การเฝ้าระวัง และ การ

รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือโครงการก๊าซเรือนกระจกตาม 

ISO14064-1 หรือ ISO14064-2
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ประโยชน์ของการดําเนินการตามขอ้กาํหนด ประโยชน์ของการดําเนินการตามขอ้กาํหนด ISO ISO ขององค์กรขององค์กร

็ ใ ่ ใ ้ ์ISO 14064 เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือระบุวิธีการเพือให้องค์กรสามารถ

นําไปใช้ นอกจากนี้ การดําเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อย GHGs ยังแสดง

ให้เห็นว่าองค์กรเล็งเห็นถึงความใส่ใจในการทําประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และใหเหนวาองคกรเลงเหนถงความใสใจในการทาประโยชนตอสงคม สงแวดลอม และ

ชุมชนข้างเคียง

โดยมีประโยชน์และความสําคัญเกี่ยวกับ:ญ
 การวัดค่า GHGs มีความครบถ้วนและความสมบูรณ์ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม

 การวัดค่า การตรวจติดตาม การรายงานเกี่ยวกับการลดปริมาณและการปลดปล่อย GHGs มี

ความน่าเชื่อถือ เป็นไปด้วยความสม่ําเสมอ และมีความโปร่งใสความนาเชอถอ เปนไปดวยความสมาเสมอ และมความโปรงใส

 การจัดทํากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการและแผนงานขององค์กรในโครงการ GHGs และการนําไป

ปฏิบัติ

 การติดตามผลและความก้าวหน้าในการลดการปลดปล่อยและการลดปริมาณ GHGs 

 การให้การรับรองและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
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The Greenhouse EffectThe Greenhouse Effect 

Source: Dr. Reiner Wassmann lecturers at the Joint Graduate School of Energy and Environment in September 2006, this picture is originally taken from
Met Office Hadley Centre
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Greenhouse Gas (GHG)Greenhouse Gas (GHG) 

 Gaseous constituent of the atmosphere, both natural 
and antropogenic that absorbs and emits radiation atand antropogenic, that absorbs and emits radiation at 
specific wavelengths within the specturm of infrared 
radiation emitted by the Earth‘s surface, the y ,
atmosphere, and clouds. 

Major Types of GHGs:
 Carbon Dioxide (CO2)
 Methane (CH4)
 Nitrous Oxide (N O) Nitrous Oxide (N2O)
 Hydrofluorocarbons (HFCs)
 Perfluorocarbons (PFCs)
 Sulfur Hexafluoride (SF6)

Source: Definition from ISO 14064‐1
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Climate Change

 The world’s climate varies naturally

Climate Change

 The world s climate varies naturally.
 Significant global warming cannot be explained just by 
natural variations The changes seen and those whichnatural variations. The changes seen and those which 
are predicted are thought to be mainly as a result of 
human behavior.
 Over  the past 100 years  the average  temperature 
of  the  atmosphere  near  the  earth’s  surface  has 
risen by 0.74 C. 
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 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (GHG) จากกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดภาวะโลก

ร้อน (Global Warming) เช่น

 การใช้พลงังาน

 การเกษตรกรรม

 การพฒันาและการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม

 การขนส่งการขนสง

 การตดัไม้ทาํลายป่า

 จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทําให้ประเทศต่างๆ ตื่นตัวเพื่อลดการ จากผลกระทบของภาวะโลกรอน ทาใหประเทศตางๆ ตนตวเพอลดการ

ปล่อย GHG โดยการจดัทาํ Carbon Footprint for Organization (CFO)
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ISO 14064

ISO 14064 เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือระบวิธีการเพื่อให้

ISO 14064

ุ

องคก์รสามารถนําไปใช้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เหน็ถึงความใส่ใจต่อ

การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม

ISO 14064 มีทัง้หมด 3 PartISO 14064 มทงหมด 3 Part
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Title

ISO 14064 Parts

ISO 14064‐1

Title
► Specification with guidance at the organization level for quantification 
and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Purpose
►Provide principles and requirements for the development of an 
Organization’s GHG inventories

Title
f h d h l l f f

ISO 14064‐2

►Specification with guidance at the project level for quantification, 
monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 
removal enhancements

Purpose
►Provides principles and requirements for the development of activities
specifically designed to reduce GHG emissions or increase GHG 
removals.

ISO 14064‐3

Title
►Specification with guidance for the validation and verification of 
the GHG assertion

PISO 14064 3 Purpose
►Provides principles and requirements for verifying GHG 
inventories and validating or verifying GHG projects 7



Relationship between the parts of ISO Relationship between the parts of ISO 1406414064::20062006p pp p

ISO 14064‐1
Design and develop organizational 

GHG inventories 

ISO 14064‐2
Design and implement GHG 

projects 

GHG inventory 
documentation 

GHG project 
documentation 

and reports and reports

GHG assertion GHG assertionLevel of assurance 
Requirements of the 

applicable GHG GHG assertion

Verification Validation and/or 
Verification

consistent with 
needs of intended 

user

pp
programme or 
intended users

ISO 14064‐3

Verification process                         Validation and verification process
 

ISO 14065 
Requirements for validation or 

verification bodies 

Programme 
specific

Programme 
specific 8



ประโยชน์ของ ISO 14064

 ช่วยให้การวดัปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก มีความสมบรณ์ในแง่

ประโยชนของ ISO 14064

 ชวยใหการวดปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก มความสมบรูณในแง

สิ่งแวดล้อม

 ช่วยให้การวดัปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก การตรวจติดตาม การ ชวยใหการวดปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก การตรวจตดตาม การ

รายงาน เกี่ยวกบัการลดและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก มีความน่าเชื่อถือ

และโปร่งใส

 ช่วยในการการพฒันากลยทุธแ์ละแผนงานในการจดัการกา๊ซเรือนกระจก

ขององคก์ร 

 ช่วยในการติดตามผลการดาํเนินงานและความก้าวหน้าในการลดการปล่อย

กา๊ซเรือนกระจก 

 ช่วยในการให้การรบัรองและการซื้อขายคารบ์อนเครดิต
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ISO 14064 1 d G idISO 14064‐1 and Guidance

ISO 14064 1

Title
►Specification with guidance at the organization 
level for quantification and reporting ofISO 14064‐1 level for quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions and removals

Title
ISO/DTR 
14069

( h )

Title
►Quantification and reporting of GHG emissions 
for organizations – Guidance for the application 
of ISO 14064 1(March 2012) of ISO 14064‐1
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 ISO 14064‐1 basically is a standard that specifies:
• Principles  
• Requirements
for quantification and reporting of GHG emissions and removals.

 It includes requirements for 
• Design,
• Development, 
• Management,  an organization's GHG inventory
• Reporting and Verification.

 Applicability

an organization s GHG inventory 

Throughout its principles, procedures and requirements, the 
standard provides clarity and consistency on developing GHG
inventories and related documents, reports, methods of
development. 

11



ISO 14064‐1 Carbon Footprint for 
Organization (CFO)

12



C b F t i t f O i ti (CFO)

ปริมาณการปล่อยและการดดกลบักา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse gas 

Carbon Footprint for Organization (CFO) 

ปรมาณการปลอยและการดดูกลบกาซเรอนกระจก (Greenhouse gas 

emissions and removals) ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมการดาํเนินงานขององคก์ร

วดัอย่ในรปของตนั (กิโลกรมั) ของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าวดอยใูนรปูของตน (กโลกรม) ของกาซคารบอนไดออกไซดเทยบเทา

13



Key Stakeholders Involved 

The verifier  provides 
comfort to the intended

The intended user: Potential 
investors, General public, 
NGOs, Government,  Parent 
company comfort to the intended 

user that the report is 
accurate and complete. 

company.

The responsible party  is 
th i tithe organization.

The verifier must be independent 
from the responsible party to give an 
unbiased opinion to the intended 
user.  14



Contents of ISO 14064‐1Contents of ISO 14064‐1

1. Scope
2 Terms and Definitions

6. GHG inventory quality management
 GHG information management2. Terms and Definitions

3. Principles
 GHG information management
 Document retention and record keeping

4. GHG  inventory design and 
development

7. Reporting of GHG
 GHG report planningdevelopment

 Organizational boundaries
 Operational boundaries 
 Quantification of GHG emissions and 

l

GHG report planning
 GHG report content

8. Organization’s role in verification activities
removals

5. GHG inventory components
 GHG emissions and removals
 Organizational activities to reduce GHG 
emissions or increase GHG removals
 Base‐year GHG inventory
 Assessing and reducing uncertainty Assessing and reducing uncertainty

15



Principles

Relevance

Completeness

Principles
of Consistency

ISO 14064-1
Accuracy

TransparencyTransparency
16



 Relevance: Select GHG sources, GHG sinks, GHG  reservoirs, 
data  and methodologies  appropriate  to  the  needs  of  the 
intended user

 Completeness:  Include  all  relevant GHG  emissions  and 
removalsremovals

 Consistency: Enable meaningful comparisons in GHG‐related 
informationinformation

 Accuracy:  Reduce bias and uncertainties as far as practical
 Transparency:  Disclose  sufficient  and  appropriate  GHG‐p y pp p

related  information  to  allow  intended  users to  make 
decisions with reasonable confidence

17



Setting Organizational

Overview of ISO 14064‐1

Setting  Organizational 
Boundaries

Establishing Operational 
Boundaries

Identifying 
GHG Emission

Calculating  
GHG Emission

GHG Report

Verification 18



ป โ ์ประโยชน์ของ ISO 14064‐1

 สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม

ขององคก์ร

่ สามารถจาํแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสาํคญัและ

หาแนวทางเพื่อลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

 ิ ๊ ื ี่ ํ ไ ็ ์ ิ ื ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกทีลดลง อาจนําไปขายเป็นคารบ์อนเครดิต หรือ

ทาํการชดเชยคารบ์อนกบัองคก์รอื่นๆ

19



Questions?
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Session 2: Organizational Boundaries g
and Operational Boundaries

By
Patra Yongnorasatekul
16 August 2012



GHG SGHG Source 

“A physical unit or process that releases a GHG to theA physical unit or process that releases a GHG to the 
atmosphere”

2



GHG Si kGHG Sink 

“A physical unit or process that removes a GHG from theA physical unit or process that removes a GHG from the 
atmosphere”

3



GHG ReservoirGHG Reservoir 

“A physical unit or component of the biosphere, 
geosphere or hydrosphere with the capability to store or 
accumulate a GHG removed from the atmosphere by a GHG 
sink or a GHG captured from a greenhouse gas source“

4



S tti O i ti l B d iSetting Organizational Boundaries 

D t i hi h f iliti d ti h ld bDetermine which facilities and operations should be 
included within the inventory‘s boundary

 Clearl and acc ratel defining the organi ational Clearly  and  accurately  defining  the  organizational 
boundaries
• Avoid the chance of double counting emissions• Avoid  the  chance  of  double  counting  emissions

5



A hApproaches

 Choose one of the following approaches to establish g pp
organizational boundaries:
• Control 
• Equity Share

Document the approach that has been appliedocu e e app oac a as bee app ed
 Explain any changes  that are made  to  the approach 
chosen

6



Th C t l A h

A i ti i t l h h ll

The Control Approach

An organization using a control approach shall 
include all operations over which it has financial or 
operational controloperational control.

 If the organization has control of the operation then 
ll GHG i i d l (100%) f thall GHG emissions and removals (100%) from the 
operation shall be included in the inventory.

7



Control Approach:Control Approach:
Financial or Operational Control

 Financial control: An organization has financial control over 
the operation if it has the ability to direct financial and 

i li i f h i i h i ioperating policies of the operation with a view to gain 
economic benefits from its activities. 

 Operational control: An organization has operational control 
over an operation if it or one of its subsidiaries has the full 
authority to introduce and implement its operating policies at 
the operation.

8



Example of Control Approach

Example The parent organization A holds 70% of voting 

Example of Control Approach

rights from the organization B (control justified). 

Organization A Subsidiary  BOrganization  A
(Emissions in ton CO2e)

Direct 
emissions

1,000

70%
y

(Emissions in ton CO2e)

Direct 
i i

500
emissions
Energy indirect 
emissions

500
emissions
Energy indirect 
emissions

20

Other indirect 
emissions

8,000 Other indirect 
emissions

7,000

Values of emissions from organization A and B
9



Example of Control Approach (Cont )

Example The parent organization A holds 70% of voting

Example of Control Approach (Cont.)

Example The parent organization A holds 70% of voting 
rights from the organization B (control justified). 

Consolidation results for Organization  A
(Emissions in ton CO2e)

Direct emissions 1,500,

Energy indirect emissions 520

Other indirect emissions 15 000Other indirect emissions 15,000

10



Th E it Sh A h

An organization using an equity share approach

The Equity Share Approach

An organization using an equity share approach 
accounts for the proportion of the emissions which 
corresponds to their percentage ownership in thecorresponds to their percentage ownership in the 
operation.

 If the organization owns 100% it accounts for 100% If the organization owns 100%, it accounts for 100%
of the GHG emissions and removals in its inventory. 
If it owns 20% then 20% of emissions/removals are /
reported.

11



Example of Equity Share Approach

Example The parent organization A holds 30% of the shares 

Example of Equity Share Approach

p p g
from the organization B. 

O i ti A S b idi B 30%Organization  A
(Emissions in ton CO2e)

Direct 
i i

1,000

30% Subsidiary  B
(Emissions in ton CO2e)

30%

Direct 
i i

500 150
emissions
Energy indirect 
emissions

500
emissions
Energy 
indirect 

20 6

Other indirect 
emissions

8,000 emissions
Other indirect 
emissions

7,000 2,100

Values of emissions from organization A and B 12



Example of Equity Share Approach (cont )

Example The parent organization holds 30% of the shares 

Example of Equity Share Approach (cont.)

p p g
from the organization B. 

Consolidation results for Organization  A
(Emissions in ton CO2e)

Direct emissions 1,150

Energy indirect emissions 506

Other indirect emissions 10,100Other indirect emissions 10,100

13



O i ti l B d i

 In many instances both a control and equity based

Organizational Boundaries

 In many instances, both a control and equity‐based 
approach will result in the same boundary (e.g. 
where a company wholly owns and operates itswhere a company wholly owns and operates its 
facilities).

 In practice most companies choose an operational In practice, most companies choose an operational 
control approach.

14



Operational BoundariesOperational Boundaries

 The operational boundary defines the types of The operational boundary defines the types of 
emission sources and sinks that will be included in 
the inventory for facilities within the organizationalthe inventory for facilities within the organizational 
boundary.

 The organization shall establish and document its g
operational boundaries.

15



O ti l B d iOperational Boundaries

GHG i i b t i d i t 3 tGHG emissions can be categorized into 3 types:
• Direct GHG emissions (or called Scope 1 for GHG 
Protocol)Protocol)

• Energy indirect GHG emissions (or called Scope 2 
for GHG Protocol)for GHG Protocol)

• Other indirect GHG emissions (or called Scope 3 
for GHG Protocol)for GHG Protocol) 

16



Direct GHG EmissionsDirect GHG Emissions  

 Direct GHG Emissions (Must be reported) 
“GHG emissions from greenhouse gas sources owned or 
controlled by the organization”

 Direct GHG emissions from facilities within its organizational 
boundaries related to:

• Direct emissions from stationary combustion (e.g. space 
heating/cooling (HVAC unit), electricity production 
(generators))(generators))

• Direct emissions from mobile combustion (e.g. company   
vehicles)

17



Direct GHG Emissions (Cont )Direct GHG Emissions (Cont.)

• Direct process emissions (e.g. calcination process in 
cement production)

• Direct fugitive emissions (e.g. leaks from pipelines/ 
compressors/storage containers)compressors/storage containers) 

 ISO 14064‐1 Requirements
• Direct GHG removals are optional for reporting.
• It may include emissions from electricity, heat and steam 

t d b th b t t d di t ib t d tgenerated by the company but exported or distributed to 
others.

• Emissions from the combustion of biomass must be 
quantified separately.

18



E I di t GHG E i iEnergy Indirect GHG Emissions 

 Energy Indirect GHG Emissions (Must be reported) Energy Indirect GHG Emissions (Must be reported)
“GHG emissions from the generation of imported electricity, 
heat or steam consumed by the organization”

 Energy indirect GHG emissions from :
• Indirect emissions from imported electricity consumed• Indirect emissions from imported electricity consumed
• Indirect emissions from consumed energy steam, heat, 

cooling

19



Other Indirect GHG EmissionsOther Indirect GHG Emissions  

 Other Indirect GHG Emissions (Optional reporting) 
“GHG emissions, other than energy indirect GHG emissions, 
which is a consequence of an organization’s activities, but 
arises from greenhouse gas sources that are owned orarises from greenhouse gas sources that are owned or 
controlled by other organizations”

 Other indirect GHG emissions which should reflect the Other indirect GHG emissions which should reflect the 
complete value chain, for example:

• Activities connected with energy generation where 
emissions are not included in direct emissions and energy 
indirect emissions

• Wastes generated from organizational activities but• Wastes generated from organizational activities but 
managed by another organization 20



Other Indirect GHG Emissions (Cont.)Other Indirect GHG Emissions (Cont.)  

• Commuting and business travel by employees
• Transportation of an organization’s products, materials, 

people or waste by another organization
• Outsourced activities, contract manufacturing and 

franchises
• The use and end‐of‐life phases of the organization’sThe use and end of life phases of the organization s 

products and services
• The production of purchased raw or company materials

21



Example of Boundaries
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Example of Operational Boundaries 

Source: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, GHG Protocol 
23



Questions?
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S i 3 Q tifi ti f GHG E i iSession 3: Quantification of GHG Emissions

By
Patra Yongnorasatekul
17 August 2012



Organizational GHG Inventory Quantification

Identify GHG sources and sinks Choose what you quantify

Select quantification 
methodologies

Choose how you quantify

Select and collect GHG activity 
data

Collect information

Select or develop emission  Select or develop the factor to 
factors

p f
convert information to tCO2e

Calculate GHG emissions and 
removals

Calculate to reach tCO2e values2



ISO 14064 1 R i t f Q tifi tiISO 14064‐1 Requirements of Quantification 

 The organization may exclude from quantification direct The organization may  exclude  from quantification direct 
or  indirect  GHG  sources  or  sinks whose  contribution  to 
GHG  emissions  or  removals  is  not  material  or  whose 
quantification would  not  be  technically  feasible  or  cost 
effective.

 h i i h ll l i h i The organization shall explain why certain GHG sources or 
sinks are excluded from quantification.

3



Identification of GHG Sources and SinksIdentification of GHG Sources and Sinks 

 The organization:g
• shall identify and document GHG sources contributing to its 

direct GHG emissions.
• should  separately  document  suppliers  of  imported 

electricity, heat or steam.
• shall categorize all sources and sinks consistent with theshall  categorize all  sources and  sinks  consistent with  the 

calculation methodology used.

4



Identification of GHG Sources and SinksIdentification of GHG Sources and Sinks 

 If the organizationg
• quantifies  GHG  removals,  the  organization  shall 

identify, and document GHG sinks contributing to  its 
GHG removals.

• quantifies  other  indirect  GHG  emissions,  it  should 
separately identify and document GHG sourcesseparately  identify  and  document  GHG  sources 
contributing to its other indirect GHG emissions.

5



Selection of Quantification MethodologiesSelection of Quantification Methodologies

 Calculation
• GHG activity data x Emission Factors (commonly used)
• Models (occasionally used)
M b l h ( i d)• Mass balance approach (sometimes used)

Measurement  – ใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์การตรวจวดัทีไ่ดม้าตรฐาน ตาม  

วธิกีารมาตรฐานสากลวธการมาตรฐานสากล

• Continuous
• IntermittentIntermittent

 Combination of measurement and calculation เชน่ การนํา

ขอ้มลูปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิทีจ่ดัเกบ็และขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ CO ซึง่ไดจ้ากู ู

การตรวจวดั มาคาํนวณปรมิาณก๊าซ CO2 ทีเ่กดิจากการเผาไหม ้โดยอาศยัสมการ 

Mass Balance 6



Selection and Collection of Activity DataSelection and Collection of Activity Data

 Activity data shall be selected and collected consistent with the 
requirements of  the  selected quantification methodology  (e.g. 
appropriate to the factors and the units used).

 Activity data is often monitored at the emission source Activity data is often monitored at the emission source.
 Example of activity data

• Amount of  fuel consumed (m3 of natural gas, liter of oil)( g , )
• Kilowatt‐hours of electricity (KWh)
• Hours of operation
• Kilometers travelled

7



Selection or Development of Emission FactorsSelection or Development of Emission Factors

 Emission Factors shall:
• be derived from a recognized origin
• be appropriate for the GHG source or sink concerned
• be current at the time of quantification
• take  account  of  quantification  uncertainty  and  are 
calculated  in a manner  intended  to  yield accurate and 
reproducible results, and

• be consistent with the intended use of the GHG• be  consistent  with  the  intended  use  of  the  GHG 
inventory.

8



้ ่ Emission Factorsขอมลูคา Emission Factors

กรณทีีไ่มส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้สามารถเลอืกใชค้าู่

แฟกเตอรก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ตามแหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื ซึง่สามารถ

เรยีงลาํดบัตามความสาํคญั ความน่าเชือ่ถอื และคณุภาพของขอ้มลูไดด้งันี้

• ฐานขอ้มลูทีท่าํการศกึษาและเผยแพรโ่ดยองคก์รภายในประเทศ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรง

กบักจิกรรมนัน้ๆ

• ฐานขอ้มลสิง่แวดลอ้มของวสัดพืน้ฐานและพลงังานของประเทศไทย (Thai LCI Database) • ฐานขอมลูสงแวดลอมของวสดพุนฐานและพลงงานของประเทศไทย (Thai LCI Database) 

ซึง่รวบรวมและจดัการโดยศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(ดขูอ้มลูเพิม่เตมิที ่

http://www.thailcidatabase.net)

9



Database of Emission Factors (Cont )Database of Emission Factors (Cont.)

• ขอ้มลจากวทิยานิพนธ ์และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีท่าํในประเทศ ซึง่ผา่นการกรองแลว้ (peer-ู (p

reviewed publications)

• ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพรท่ัว่ไป ไดแ้ก่ โปรแกรมสาํเรจ็รปูดา้นการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (LCA 

้ ่ ื ้ ่ ปSoftware) ฐานขอ้มลูเฉพาะของกลุม่อุตสาหกรรม หรอืฐานขอ้มลูเฉพาะของแต่ละประเทศ 

เป็นตน้

• ขอ้มลทีต่พีมิพโ์ดยองคก์รระหวา่งประเทศ เชน่ คณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยเรือ่งมลู ม โ ง รร ว ง ร เ เ น ณ รรม รร ว งรฐ ลว ว เร ง

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) 

องคก์รของสหประชาชาติ

10



Calculation of GHG EmissionsCalculation of GHG Emissions

11



Example of CalculationExample of Calculation  

Example Calculation for GHG emissions from Natural GasExample Calculation for GHG emissions from Natural Gas 
Consumption

( 3 l i CO i i f )(m3 natural gas consumption x CO2 emission factor)
+

( 3 t l ti CH i i f t CH GWP)(m3 natural gas consumption x CH4 emission factor x CH4GWP)
+

(m3 natural gas consumption x N O emission factor x N OGWP)(m3 natural gas consumption x N2O emission factor x N2OGWP)

= Total GHG emissions in CO e= Total GHG emissions in CO2e
12



แหล่งข้อมลแหลงขอมลู

แนวทางการคาํนวณปริมาณการปล่อย GHG จากโรงงานอตุสาหกรรม และุ

ค่า Emission Factors ที่เกี่ยวข้อง สามารถ Download เอกสารหรือศึกษาข้อมลู

เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมล เช่นู

GHG Protocol : http://www.ghgprotocol.org/standards/publications/ 

และ http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools/

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (TGO): 

http://www.conference.tgo.or.th/download/tgo_main/publication/Prici

pleofCF/01_PrincipleofCFforOrganization.pdf
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Questions?
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GHG InventoryGHG Inventory 

 GHG Inventory
“A i ti ‘ h h“An organization‘s greenhouse gas sources, greenhouse 
gas sinks, GHG emissions and removals“

 ISO 14064 1 R i ISO 14064‐1 Requirements
• Where  quantified,  the  organization  shall  document 
the following separately at facility and organizationthe  following,  separately  at  facility  and  organization 
levels:
‐ direct GHG emissions for each GHG;;
‐ GHG removals;

2



GHG Inventory (Cont )GHG Inventory (Cont.) 

‐ energy indirect GHG emissions;gy ;
‐ other indirect GHG emissions;
‐ direct emissions from the combution of biomass.

• The  organization  shall  use  tonnes  as  the  unit  of 
measure and  shall convert  the quantity of each  type 
of GHG to tonnes of CO2e using appropriate GWPs.
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GHG Global Warming Potentials
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Example of GHG InventoryExample of GHG Inventory 

Type of  Emission  CO2 CH4 N2O Others  Total
Emission Source (ton) (ton) (ton) (ton) CO2e (ton)

Direct GHG 
emission

Emission 
Source 1
Emission 
Source 2

Energy indirect 
GHG emission
(electricity, 

Emission 
Source 3
Emission 

steam) Source 4
Other Indirect 
GHG emission

Emission 
Source 5
Emission 
Source 6
Emission 
Source 7

Total
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The Base Year 

GHG inventories require the selection of a base yearGHG inventories require the selection of a base year. 
 Emissions during the base year provide a point of 
comparison for tracking emissions over time andcomparison for tracking emissions over time and 
progress towards goals. 

Usually 12 month period (e g calendar fiscal year)Usually 12 month period (e.g. calendar, fiscal year)
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Example

tCO2tCO2

time
Base-year Year 1 Year 2 Year 3

time

GHG inventory of the organization 
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E t bli hi B Y GHG I tEstablishing a Base‐Year GHG Inventory 

 The organization shall The organization shall 
• quantify base‐year GHG emissions and removals using data 
representative of the organization’s activity,

• select a year for which verifiable GHG emissions or 
removals data are available,

• explain the selection of the base year and• explain the selection of the base year, and
• develop a GHG inventory for the base year.
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Establishing a Base Year GHG InventoryEstablishing a Base‐Year GHG Inventory 

 The organization may change or recalculate its base year, but 
h ll l i h l l ti i b tshall explain any change or recalculations in subsequent 
inventories.

 The organization shall develop, apply and document a base‐year g p, pp y y
recalculation procedure which accounts for
• changes  to operational boundaries,

f f• the ownership and control of sources or sinks transferred into or 
out of organizational boundaries, and

• changes to quantification methodologies that result in significant 
changes to quantified emissions or removals. 

 The organization shall not recalculate its base‐year GHG 
inventory to account for changes in facility production levelsinventory to account for changes in facility production levels, 
including the closing or opening of facilities. 9



How to Reduce GHG EmissionsHow to Reduce GHG Emissions 

 Directed Actions
“Specific  activity  or  initiative,  not  organized  as  a 
greenhouse gas project, implemented by an organization 
t d t di t i di t GHG i ito  reduce or prevent direct or  indirect GHG emissions or 
increase GHG removals“

 GHG Emission Reduction or Removal Enhancement GHG  Emission  Reduction  or  Removal  Enhancement 
Project
“Activity or activities that alter the conditions identified in y f
the  baseline  scenario  which  cause  GHG  emission 
reductions or GHG removal enhancements“
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ISO 14064 1 Requirements of Directed ActionsISO 14064‐1 Requirements of Directed Actions 

 The  organization  may  quantify  GHG  emission  or  removal 
differences  attributable  to  the  implementation  of  directed 
actions.

 If quantified should document its directed actions If quantified, should document its directed actions.
 If  reported,  shall  report  directed  actions  and  associated 

emission or removal differences separately, detailing
• the directed action,
• the spatial and temporal boundaries of the directed action,
• The approach used to quantify emission or removal differences• The approach used to quantify emission or removal differences,
• The  determination  and  classification  of  GHG  emission  or 

removal  differences  attributable  to  directed  actions  as  direct, 
indirect or other types of GHG emissions or removals.
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E l f Di t d A tiExamples of Directed Actions 

 Energy demand and use management Energy demand and use management
 Energy Efficiency
 Technology or process improvements Technology or process improvements
 GHG capture and storage in, typically, a GHG reservoir
Management of transport and travel demandsg p
 Fuel switching or substitution
 Afforestation
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GHG Emission Reduction or Removal Enhancement ProjectGHG Emission Reduction or Removal Enhancement Project

 If  it‘s  too  expensive  or  not  practical  to  undertake p p
directed  actions,  the  organization  may  choose  to  pay 
someone  else  to  reduce  emissions  on  their  behalf  and 

t th t d th i t t l i tcounts these towards their own total inventory.
 If  the  organization  reports GHG  emission  reductions  or 

removal enhancements purchased or developed fromremoval  enhancements  purchased  or  developed  from 
GHG  projects  quantified,  GHG  emission  reductions  or 
removal  enhancements  achieved  from  GHG  projects 
shall be listed separately. (ISO 14064‐1 Requirement)
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Questions?

14



Session 5: GHG Inventory Quality 
M t R ti f GHG dManagement, Reporting  of GHG,  and 

Verification Activities

By
Patra Yongnorasatekul
17 August 2012



GHG Inventory Quality ManagementGHG Inventory Quality Management 

GHG Information Managementg
The organization shall establish and maintain GHG 
information management procedures that
a) ensure conformance with the principles of ISO 14064‐1,
b) ensure  consistency  with  the  intended  use  of  this  GHG 

i tinventory,
c) provide routine and consistent checks to ensure accuracy 

and completeness of the GHG inventory,p y,
d) Identify and address errors and omissions, and 
e) document  and  archive  relevant  GHG  inventory  records, 

including information management activities.
2



GHG Inventory Quality ManagementGHG Inventory Quality Management 

Document retention and record keepingp g
• The  organization  shall  establish  and  maintain 
procedures  for  document  retention  and  record p
keeping.

• Documents  shall  be  retained  and  maintained  to 
enable  verification  of  the  design,  development, 
and maintenance of the GHG inventory.
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Reporting of GHGReporting of GHG  

Definition of “GHG Report”
“Stand‐alone document intended to communicate an 
organization’s or project’s GHG‐related information to its 
intended users”

Definition of “GHG Assertion”
“Declaration or factual and objective statement made by 
the responsible party”
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Reporting of GHGReporting of GHG 

 The organization should prepare a GHG report The organization should prepare a GHG report.
 It should be complete, consistent, accurate, relevant 
and transparent.and transparent.

 The organization should determine the content, 
structure, public availability and methods of , p y
dissemination of GHG reports.
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Reporting of GHGReporting of GHG 

 If the organization makes a public GHG assertion If the organization makes a public GHG assertion 
claiming conformance to ISO14064‐1, the 
organization shall make publicly available a GHG g p y
report or an independent third‐party verification 
statement related to the assertion.

 If the organization’s assertion has been independently 
verified, the verification statement shall be made 

il bl t i t d davailable to intended users.
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GHG Report ContentGHG Report Content

According to ISO 14064‐1, the organization’s GHG report shall 
describe the organization’s GHG inventory and shall include the 
following:
)a) description of the reporting organization;
b) person responsible;
c) reporting period covered;c) reporting period covered;
d) documentation of organizational boundaries;
e) direct GHG emissions, quantified separately for each GHG, ine) direct GHG emissions, quantified separately for each GHG, in 

tonnes of CO2e;
f) a description of how CO2 emissions from the combustion of 

b d hbiomass are treated in the GHG inventory;
7



GHG Report Content (Cont )GHG Report Content (Cont.)

g)  if quantified, GHG removals, quantified in tonnes of CO2e;
h)  explanation for the exclusion of any GHG sources or sinks 

from the quantification;
i) energy indirect GHG emissions associated with the generationi)  energy indirect GHG emissions associated with the generation 

of imported electricity, heat or steam, quantified separately in 
tonnes of CO2e;

j)  the historical base year selected and the base‐year GHG 
inventory;

k) l ti f h t th b th hi t i lk) explanation of any change to the base year or other historical 
GHG data, and any recalculation of the base year or other 
historical GHG inventory;
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GHG Report Content (Cont )GHG Report Content (Cont.)
l)  reference to, or description of, quantification methodologies 

i l di f th i l tiincluding reasons for their selection;
m)  explanation of any change to quantification methodologies 

previously used;p y ;
n)  reference to, or documentation of, GHG emission or removal 

factors used;
o)  description of the impact of uncertainties on the accuracy of 

the GHG emissions/removals data;
p) a statement that the GHG report has been prepared inp)  a statement that the GHG report has been prepared in 

accordance with ISO 14064‐1;
q)  a statement describing whether the GHG inventory, report or 

assertion has been verified, including the type of verification 
and level of assurance achieved. 9



Verification ActivitiesVerification Activities 

 The aim of verification is to review impartially and objectively 
the reported emissions and removals or GHG assertion against 
the requirements of ISO 14064‐3.

 The organization should The organization should
a) prepare and plan for verification,
b) determine an appropriate  level of assurance based on the ) pp p

requirements of  the  intended user of  the GHG  inventory, 
taking into account relevant programs, and

) d t ifi ti i t t ith th d f thc) conduct  verification  consistent  with  the  needs  of  the 
intended  user  and  the  principles  and  requirement  of  ISO 
14064‐3.
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Questions?
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