ขั้นตอนและวิธีการทวนสอบขอมูล
คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ

Verification Process for
Carbon Footprint of Product (CFP)




 

 ก ก    ก  (LCA Lab)
  !"#   (MTEC)
$ ก%&  #   (NSTDA)

ประเด็นในการนําเสนอ
•
•
•
•
•
•
•

สถานการณ์ CFP ณ ปัจจุบัน (รวมถึง consult และ verifier)
ขั้นตอนและ Criteria ในการยื่นขอ (คุณสมบัติต่างๆ)
Format ของ อบก.
หลักการโดยทั่วไป (อธิบายถึงการคิดแบบ 3 man day)
รายละเอียดในแต่ละ man day
Thai LCI database
ข้อควรระวังในแต่ละ sheet/ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการทวนสอบ

การสัมมนา “กาวทันโลก(รอน) ดวยการทําคารบอนฟุตพริ้นท”
18 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ภายใตการประชุมวิชาการระดับชาติประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก
(Climate Thailand Conference 2011)

สถานการณการจัดทํา CFP ในประเทศไทย
รายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรองฉลาก CFP
ข้อกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (PCRs)
ที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก.
ผู้ทวนสอบข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก.

•
•

จํานวน
กว่า 190 ผลิตภัณฑ์
28 ฉบับ
15 คน 2 นิติบุคคล
6 คน

การยื่นขอขึ้นทะเบียนผูทวนสอบ
คุณสมบัติของผูท
 วนสอบ
ประเภทบุคคล

http://www.tgo.or.th/
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/CF_Verified.php

รายชื่อผูท
 วนสอบ CFP ประเภทบุคคล

แบบฟอรมที่ตองใชในการยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผูทวนสอบ
• ใบสมัครขอลงทะเบียนผู้ทวนสอบการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ระดับบุคคล
(Verification_RegistrationForm_JuristicPerson.pdf)
• เกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นผูท้ วนสอบการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Verification_Criteria.pdf)

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/CF_Verified.php#02

แบบฟอรมที่ตองใชในการยื่นขอ
การรับรองฉลาก CFP

ขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ
(Product Category Rules, PCRs)

• ใบสมัครขอขึน้ ทะเบียนคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์
(CarbonRegisForm.pdf)
• Verification sheet (Verification_Sheet.xls)
• Powerpoint presentation
(Template_CF_presentation_TGO.ppt)
• PCR (กรณีไม่เคยมี PCR ของผลิตภัณฑ์นี้มาก่อน)
(PCR FORMAT.doc)

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/CF_PCR.php

การประชุมเพื่อรับรองผล CFP

หลักการโดยทั่วไปในการทวนสอบ
• 1 ผลิตภัณฑ์ 3 man day
– Man day 1 : ทวนสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก Verification
sheet และ Powerpoint

– Man day 2 : Sitevisit โรงงาน/ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการ
รับรอง

– Man day 3 : ตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไข และจัดทํา file และ
•
•

http://www.tgo.or.th/
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/

การทวนสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก Verification sheet :
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าโรงงาน อาทิ Process
flowchart, Scope & System Boundary, ช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อมูล, รูปแบบการเก็บข้อมูล และการขนส่ง

การ Sitevisit โรงงาน/ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอการรับรอง :
• หลังจากทวนสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก Verification sheet
ประมาณ 1 สัปดาห์

ใบปะหน้าส่ง อบก.

ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของ
วัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
(Thai National Life Cycle Inventory Database)

Foreground Data
Production

Use

Disposal/Recycling

การตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไข และจัดทําเอกสารส่ง อบก. :
• ส่ง file Verification sheet ที่ผ่านการทวนสอบ รวมถึงเอกสาร
แนบอื่นๆ ประกอบการคํานวณ และ File Presentation
• ใบรับรองผลจากผู้ทวนสอบ

Materials
electricity

Fuel

Mining

Source:Dr. M. Sakisaga, NIRE

Background Data

ความรวมมือโดย 5 หนวยงาน เพื่อสรางและผลักดัน
“โครงการจัดทําฐานขอมูลวัฏจักรชีวต
ิ ของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
(Thai National Life Cycle Inventory Database)”

โครงสรางการดําเนินงาน
Thai LCI Database

(sign MOU on 30 March 2007)

Federation of Thai Industry (F.T.I.)

Ministry of Industry (DIW/MOI)

National Metal and Materials
Technology Center (MTEC)
Thai Environment Institute (TEI)

Thailand Research Fund (TRF)

( MOU  30  2550)
 ! "#$%&'  ()*ก ,ก -&.&ก/ 0#&)1 0#2.3

Current Status as Dec 10th, 2010
WG1: Natural Gas

6*

WG7: Agriculture/Agro-products (Cont)

WG2: Refinery

8*

Rice

17*

WG3: Petrochemical

23*

Pulp & Paper

9*

Para-wood

8*

WG4: Ferrous & Non-ferrous
Ferrous

9*

Cassava

2*

Non-ferrous

5

Tapioca

7*

Longan

2*

WG5: Infrastructure/Transportation
Electric Grid Mix

1*

Pineapple

Water

6*

Plantation of Plants (literature)

Road Transportation: Truck

10*(188)

Transportation: Ship & Rail

2*

1
80*

WG8: Basic chemicals
Paints

WG6: Construction Materials
Ceramics

7*

Basic chemicals

6*
35*(55)

Glass & Mirror

7*

Chemical Products

Alternative Materials for Wood

3

WG9: Recycle/Waste Management

Construction Materials

3

Incinerations

8*

Municipal Waste Treatment

10*

WG7: Agriculture/Agro-products

เว็บไซต ThaiLCIDatabase.net

4

Feed mill

15*

Wastewater Treatment

Livestock

16*

WG10: Others (Automotive Parts, EE Parts,
Textile, Herbal Cosmetics)

Rubber

7*

TOTAL

3*
93++
413 (611)

เสร็จสิ้นในระดับ Gate to Gate เปนอยางนอย 241 ฐานหลัก (439 ฐานยอย) และอยูระหวางดําเนินการ 172 ฐาน โดยใชงบประมาณจาก
หลายแหลง อาทิ EU White Paper, MTEC, DIW เปนตน, * เปนฐานขอมูลภายใต EU White Paper ระหวางป 51-53 ∼ 300++ ฐานขอมูล

http://www.thaiLCIdatabase.net

ประเด็นที่ควรพิจารณา
ในการทวนสอบขอมูล (Data verification)
รวบรวมจากประสบการณ์
ประกอบกับ “แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์”

การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ
H$!,'L*'))2. 21กBC !),'))ก,C'!
##..)*. 
- ก 1 0#%- B2C: ก 1.)กBC# D)ก 0Eก)'L F
Eก G % ( G. ก G) N'* 0-กก 1.)
กBC# D)ก 0EกG. G' 
- ก 1 0#%- B2B: ก 1.)กBC# D)ก 0EกG. G %
&)H%IJ! *M Iก 1.)กBCL*'#ก%'&KL
L-.ก 0 ก ,'CK ('%E(K%L'ก 0 ก
H%
- ก 1 0#%-)D Q: *-'H,'&)#&- B2B -0
B2C #.L 1 %IกBC# D)ก 0Eก1 0#%)ก#*D)
&)#&'ก.  ( 0#1A&)2#$%#%M* 
H2G&)2


รูปแบบการประเมิน CFP
Business to Business
(B2B)

Business to Customer
(B2C)

Transportation

Transportation

Transportation

Raw Material
Acquisition

Manufacturing
Process

Customer
Use

Disposal/Waste
Management

 - Business-to-Consumer: B2C #1Aก 1 0#%ก 1.)กBC# D)ก 0Eก
)' FEก G %&)H%IJ! CK )L-.ก 0 ก ,'CK
('% ก 0 ก H% ก G -0ก กME'CกH%IJ!
 - Business-to-Business: B2B #1Aก 1 0#%ก 1.)กBC# D)ก 0Eก
L-.&L)ก ,'CK ('% ก 0 ก H% E(K I *N $ )
.))ก * D)E(K#1A &#&* D) ('%&)H2H%.)#D)กM*'
 PCRs &)-.0H%IJ!

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
• ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ (B2B หรือ B2C)
• หน่วยของผลิตภัณฑ์ทยี่ นื่ ขอ (ค่า CF ต่อหน่วย)
• ข้อมูลในแต่ละ sheet นั้น per FU หรือ per kg

แหลงกําเนิดกาซเรือนกระจก
และหนวยวัด

IPCC GHG emissions factor

 G%'&)กBC# D)ก 0Eก

 !),'))ก,C'! (CO2), # (CH4), , ))ก,C'!
(N2O), ,VN' W2))N  !) (HFCs), #$) !W2))N
 !) (PFCs) -0C#W) !#VกC0W2)), '! (SF6)

 .ก$ก M*#ก%'Nก ) (Global
Warming Potential: GWP)

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change)
• 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories Vol.2 Chapter 2

1 0#%,'Eกก '* )D M I1 %IกBC# )D ก 0Eก
-.0G%'#ก%'&KLE % -0-1.*)2. 21&)กBC
 !),'))ก,C'!##. N'G.ก$ก M
*Nก ) ) 100 1b &) IPCC (GWP100) : IPCC 2006

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
• ค่า EF ของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
• ประเภทของเชื้อเพลิง (Fossil, Biomass)
• ชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ต้องนํามาพิจารณา

การเลือกใชขอมูลอางอิงในการประเมิน
Carbon Footprint
$! $ '!(
 )* +!* !"%,()%*
  -
 * ก% + ก+*+$.  
- /0+1#ก ก  (peer-reviewed
publications)

 )*+ 1% #+- -!ก# LCA Software,
)* 5%*ก"#" ก , )* 5%
* #  
 *+ %%!ก #   # IPCC
    

แหลงขอมูลอางอิงในการประเมิน
Carbon Footprint

การพิจารณาเรื่องการขนสง
 ก &. ('%
 Supplier N 
 ก &. ('%1
 N ,12ก
 Landfill (&.&0, #h)* )
 &)2)$%E I
 1 0#-01 %ILM#GDL)#$%
 1 %I-0 00Gก &.
 LM*ก ก
 1 0#&)ก &. #G. # D) ( ก

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Emission_Factor.pdf

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
•
•
•
•

ต้นทาง ปลายทางของการขนส่ง
การคิดเที่ยวไป เที่ยวกลับ
การขนส่งจากหลาย supplier (วัตถุดิบประเภทเดียวกัน)
การขนส่งจากต่างประเทศ

บรรจุภณ
ั ฑของสินคา
 *1 0#% !)W$ %L!&) EIJ!N'G&)21i
2% *ก,.&)21i2%*G&)2%2%
 -0 (0# ก M I*ก#1A EIJ!'. 
)ก . )0 5 &)1 %I !)W$ %L!&)G. ก
,'CK ('%M* Gก H%H%IJ! (material
acquisition state) ก I&)ก 1 0#% !)W$ %L!
&)H%IJ!EM$ ก EIJ!N'  )G&)21i2%
&) ('%*กMH% EIJ!

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
•
•
•
•
•

ผลิตขึ้นจากบริษัทเองหรือซื้อมา
ประเภทของบรรจุภัณฑ์
% โดยน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์เทียบกับผลิตภัณฑ์
ที่มา (ในประเทศ ต่างประเทศ) เพื่อการเลือกใช้ค่า EF
รวมการขึ้นรูปหรือไม่

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
• ลักษณะการจัดการ
• การขนส่งไปจัดการ
• ค่า EF ที่ใช้ในการอ้างอิง

ประเด็นการจัดการของเสีย
 &)#Eกก 0 ก H%
 Solid waste, Industrial waste, Wastewater
 กhI0ก E'ก

 &)#EกG. ก G
 Close loop, open loop

สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกที่มี
นัยสําคัญ

'. ก 1.)กBC# D)ก 0EกMm (Material
contribution) -0 .M') ,'
- )&)21 %Iก 1.)กBC# D)ก 0Eก,.)ก . )0 95

&)ก 1.)กBC# D)ก 0EกL*'
- M* &)2&'CK)'. ,.#ก% )0 5 &)1 %Iก
1.)กBC# D)ก 0Eก&)L 0H%IJ! * ('))ก
(cut off) &)2'ก. ))ก,' -0#D)'))ก))ก- *Mก
#$%'.  (scale up) &)1 %IกBC# D)ก 0EกEก ('%-0
 &))ก ก ก N'Gi#.ก )0 100

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
• ความลับของข้อมูลวัตถุดิบ
• การ cut off, scale up
• การเลือกใช้ข้อมูลทดแทน

การแสดงผล
 ก -'1 %I !)W$ %L!H%IJ! -''  #&
3  (Three significant number)
 ก I #&% ก 1q'#h #&'ก. )#1A,1
 i#& )ก. 929-2533
 ก -'H&)ก 1 0#%- B2B ,. (-'1 %I
 !)W$ %L!H%IJ!N'  -. (-', 
-*.)DQ #G. # s,C! * D)#)ก #H-$ .&) %h #1A

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการทวนสอบ
• แสดงผล CF ต่อหน่วย
• การแสดงผลแบบ B2c หรือ B2B

ประเด็นอื่นๆ ทีน่ อกเหนือ Guideline
•
•
•
•
•
•
•

PCR ที่ใช้อ้างอิง
การทํา Mass balance, Energy balance
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
ลักษณะการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล
การเก็บข้อมูล Primary จากโรงงานในเครือ, supplier หลัก
ข้อมูลวัสดุสนิ้ เปลือง
การผลิตพลังงานใช้เอง

ประเด็นอื่นๆ ทีน่ อกเหนือ Guideline (ต่อ)
•
•
•
•
•
•

การ allocate
การคํานวณ Utilities
การจัดการของเสีย, น้ําเสียนอกโรงงาน (ในนิคม)
การคิด Fugitive emission
การคิด Direct emission จากการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การตั้ง assumption ในช่วงต่างๆ เช่น ช่วงการใช้งาน

ประเด็นอื่นๆ ทีน่ อกเหนือ Guideline (ต่อ)
•
•
•
•

การประเมิน manday ในการทวนสอบ
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องยื่นส่ง อบก.
ช่วงเวลาในการยื่นขอและพิจารณาให้การรับรองฉลาก

ประเด็นที่ต้องดูในการ Walk through

• ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ
• การขนสงภายในโรงงาน/ระหวาง Process
• ระบบ Utility
–
–
–
–
–

•
•
•
•

(รายการที่ควรต้องทราบ)
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑแบบเดียวกัน
โรงงานในเครือ/ในสายโซ
ผลิตภัณฑทั้งหมดในโรงงาน
Line การผลิตสามารถผลิตไดกี่ผลิตภัณฑ
การใชพลังงานของโรงงาน
การใชไฟฟาของโรงงาน
การจัดการน้ําเสียและของเสียของโรงงาน
การ allocate ขอมูล

ระบบไฟฟา ระบบแสงสวาง
ระบบความรอน
ระบบความเย็น
ระบบลมอัด
ระบบน้ํา

ระบบการจัดการ waste
แหลงกําเนิดพลังงาน/กาซเรือนกระจก
แผนก R&D และแผนก QC
การใชวัสดุสิ้นเปลือง

)( 0#)'#$%#% :
- *)1F%%ก ก 1 0#% FEก G % (LCA Lab)
- 2!#NNN*0-0 '-*.G% (MTEC)
- Mก$v % !-0#NN-*.G% (NSTDA)

E mail: athiwatj@mtec.or.th

Life Cycle Assessment Lab (LCA Lab)
National Metal and Materials Technology Center
Center (MTEC)
National Science and Technology Development Agency
Agency (NSTDA)
Tel: (662) 564564-6500 ext. 48564856-4857 Fax: (662) 564564-6404
website: www.mtec.or.th

