อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) เปนอนุสัญญาของสหประชาชาติที่เริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตป
1994 ซึ่งมีเปาหมายในการควบคุมระดับปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ที่ประกอบไปดวยกาซ 6
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อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคในการควบคุมระดับปริมาณกาซใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตราย เพื่อใหระบบ
นิเวศนสามารถปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไมกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
ในระยะตอมาไดมีการรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเปนสวนตอทายในป 1997 ที่
กําหนดพันธกรณีผูกพันตอประเทศพัฒนาแลวใน Annex 1 ใหลดการปลอยกาซฯ โดยมีหลักการที่สําคัญ 2
ประการไดแก
1. กําหนดขอผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding Obligations) ในการลดกาซฯ สําหรับ
ประเทศใน Annex 1 ซึ่งไดแกประเทศพัฒนาแลว 24 ประเทศและประเทศที่มีเศรษฐกิจอยูในระยะปรับเปลี่ยนซึ่ง
ไดแก ประเทศยุโรปตะวันออกและอดีตประเทศสังคมนิยม โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 5 จากระดับการปลอย
โดยรวมของกลุมในป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป ค.ศ. 2008-2012 1 ซึ่งประเทศตางๆ อาจมีปริมาณกาซฯ ที่ตองลด
แตกตางกันขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาและอัตราการปลอยกาซฯ ในอดีต อาทิ สหภาพยุโรป (15) ตองลดมากที่สุด
คื อ ร อยละ 8 ส ว นรั ส เซี ย ไม ต อ งลด และออสเตรเลี ย สามารถปล อ ยเพิ่ มได ร อ ยละ 8 ทั้ ง นี้ สหรั ฐ อเมริก าถู ก
กําหนดใหลดรอยละ 7 แตจนถึงปจจุบันยังไมไดใหสัตยาบันโดยใหเหตุผลวาจะกระทบตอภาคอุตสาหกรรม สวน
แคนาดาไดขอถอนตัวเมื่อ 15 ธันวาคม 2011
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เปนชวงที่ 1 ของ Kyoto Protocol (ค.ศ. 2008 – 2012)
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Country

EU-15*, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia,Liechtenstein,
Lithuania, Monaco, Romania,Slovakia,Slovenia, Switzerland
US
Canada, Hungary, Japan, Poland
Croatia
New Zealand, Russian Federation, Ukraine
Norway
Australia
Iceland

Target (1990** - 2008/2012)
-8%

-7%
-6%
-5%
0
+1%
+8%
+10%
ที่มา: UNFCCC (2014)

2. มีกลไกที่ยืดหยุน (Flexible Mechanism) เพื่อชวยใหประเทศใน Annex 1 สามารถลดการปลอย
กาซฯ ได 3 ประการคือ
2.1 การดําเนินการรวมกันระหวางประเทศใน Annex 1 เพื่อลดกาซฯ (Joint Implementation:
JI) โดยจัดทําโครงการเพื่อลดกาซฯ ในประเทศหนึ่ง (Host country) ซึ่งประเทศนั้นจะสามารถโอนปริมาณกาซฯ
ที่ลดลงซึ่งเรียกวา Emission Reduction Units (ERUs) ไปยังประเทศที่เปนผูลงทุนในโครงการดังกลาวได โดย
เปนกระบวนการแบบ Bottom-Up คือเจาของโครงการเปนผูเสนอปริมาณกาซฯ ที่จะสามารถลดไดตอรัฐบาล
Bottom-Up

รัฐบาล
ประเทศใน Annex 1

รัฐบาล
ประเทศใน Annex 1

เจาของโครงการ
เสนอปริมาณกาซฯ ทีจ่ ะลด
(Emission Reduction Units: ERUs)

2.2 การซื้อขายใบอนุญาตการปลอยกาซฯ ระหวางประเทศใน Annex 1 (International
Emission Trading: IET) ซึ่งนําไปสูระบบการคาคารบอนเครดิตอยาง EU ETS ซึ่งเปนกระบวนการแบบ TopDown คือรัฐบาลเปนผูกําหนดปริมาณกาซฯ ที่ภาคสวนตางๆ สามารถปลอยไดโดยแบงจากปริมาณรวมที่ไดรับ
จัดสรรตาม Kyoto Protocol
Top-Down
รัฐบาลประเทศใน Annex 1
กําหนดปริมาณกาซฯ ที่ปลอยได
(Assigned Amount Units: AAUs)

ภาคสวนตางๆ
2

รัฐบาล
ประเทศใน Annex 1

2.3 การดําเนินการรวมกันระหวางประเทศใน Annex 1 กับประเทศนอก Annex 1 ในการลด กาซ
ฯ (Clean Development Mechanism: CDM) โดยจัดทําโครงการเพื่อลดกาซฯ ในประเทศนอก Annex 1
(Host country) ซึ่งประเทศนั้นจะสามารถโอนปริมาณกาซฯ ที่ลดลง ซึ่งเรียกว า Certified Emission
Reductions (CERs) ไปยังประเทศที่เปนผูลงทุนในโครงการดังกลาวได โดยเปนกระบวนการแบบ Top-Down คือ
เจาของโครงการเปนผูเสนอปริมาณกาซฯ ที่จะสามารถลดไดตอรัฐบาลเชนเดียวกับ JI
Bottom-Up

รัฐบาล
ประเทศนอก Annex
1

รัฐบาล
ประเทศใน Annex 1

เจาของโครงการ
เสนอปริมาณกาซฯ ทีจ่ ะลด
(Certified Emission Reductions: CERs)
ERUs)

สําหรับประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกของ UNFCCC ตั้งแตป 1994 และไดใหสัตยาบันตอ Kyoto
Protocol ตั้งแตป 2002 แตไทยไมไดอยูใน Annex 1 จึงไมมีขอผูกพันในการลดกาซฯ มีเพียงการจัดทํารายงาน
แหงชาติเพื่อแสดงปริมาณการปลอยกาซฯ ของประเทศ
ชวงที่ 2 ของ Kyoto Protocol ในชวงระหวางป 2013-2020 มีการกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสงเปาหมาย
การลดกาซฯ ในระดับที่มากขึ้นในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 18 จากระดับการปลอย
โดยรวมของกลุมในป ค.ศ. 1990 แตญี่ปุน นิวซีแลนด และรัสเซียยังไมยอมรับเปาหมายดังกลาว
สวนประเทศกําลังพั ฒนา อาทิ ประเทศไทย ให มีการสงแผนดําเนิน การลดกาซฯ ที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMAs) โดยสมัครใจ ซึ่งสามารถตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบได (Measurement, Reporting, and Verification MRV) รวมทั้งตองทํารายงานความกาวหนาราย
2 ป (Biennial Update Report: BUR)
๑. การรับรองขอตกลงใหมในป 2015 ที่ผานมาไดมีการเจรจาภายใตคณะทํางาน Ad Hoc Working
Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP) เพื่อกําหนดเปาหมายใหมที่จะตกลงในป
2015 (2015 Agreement) ใหทุกประเทศมีขอผูกพันตองลดกาซฯ หลังจากป 2020 ที่ Kyoto Protocol จะหมด
ระยะบังคับใช ซึ่งรวมทั้งประเทศที่อยูนอก Annex 1 ที่เคยไดรับการยกเวน อาทิ ประเทศไทย โดยจะเรียกวา
Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) ซึ่งอาจจะมีผลบังคับทางกฎหมาย (Legally
Binding) และอาจจะมีบทลงโทษตอประเทศที่ไมปฏิบัติตาม รวมทั้งจะมีการขยายขอบเขตการดําเนินการออกไป
ใหกวางกวาการลดกาซฯ (Mitigation) แตอาจจะรวมถึงการปรับตัว (Adaptation) ดวย
๒. ทาทีของประเทศตางๆ หากแบงประเทศในโลกเปนกลุมตามระดับการพัฒนาจะสามารถแบงไดเปน
3 กลุมคือ 1) กลุมซึ่งมีระดับการพัฒนานอยที่สุดมักมีทาทีปฏิเสธพันธสัญญา และขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 2) กลุมประเทศกําลังพัฒนามีทาทีที่คอนขางหลากหลาย แตสวนใหญเนนลดกาซฯ ดวยตนเองมากกวา
การซื้อคารบอนเครดิต 3) กลุมประเทศพัฒนาแลวมักมีทาทีเลือกใชกลไกตลาด (Market Mechanism) ในรูปแบบ
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การซื้ อคาร บอนเครดิ ต รวมทั้ งมี การเสนอใหประเทศอื่น ๆ ลดกาซเพื่อที่จะสามารถซื้อเครดิ ตไดเ พิ่ มขึ้ น ทั้งนี้
ประเทศไทยจัดอยูในกลุมที่ ๒
ในสวนของทาทีตอขอบเขตของ INDCs วาจะเปนแคการลดกาซฯ (Mitigation) หรือจะรวมเรื่อง
การปรับตัว (Adaptation) ดวยนั้น สามารถแบงออกเปนสองกลุมคือ 1) กลุมที่เนนแคการลดกาซฯ ประกอบไป
ดวย อาทิ ประเทศหมูเกาะ ประเทศพัฒนานอยที่สุด สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ 2) กลุมที่รวมเรื่องการปรับตัว
(Adaptation) ประกอบไปดวย อาทิ ประเทศแอฟริกา กลุม Like-Minded Group ใน G77 ประเทศลาติน
อเมริกา อินเดีย จีน ซึ่งสองประเทศหลังนี้ขอใหมีการสนับสนุนดานปจจัยสําหรับการดําเนินการ (Means of
Implementation) ดวย
3. ผลการประชุมเพื่อรับรองขอตกลงใหม ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC ป 2015 ครั้งที่ 21
(COP 21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่เพิ่งผานมา เปนการสรุปผลเจรจาเพื่อใหไดขอตกลงใหมในการ
แกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใชกับทุกประเทศ โดยหลังจากการประชุมกวา 2 สัปดาห ในที่สุด เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ผูแทนจาก 195 ประเทศไดลงมติเห็นชอบรางขอตกลงภายใตชื่อ “ขอตกลงปารีส” ซึ่ง
กําหนดใหทุกประเทศมีสวนรวมในการจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียสจาก
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งระบุถึงความพยายามจํากัดอุณหภูมิไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาหากทําได โดยตอจาก
นี้แต ละประเทศจะต องเสนอข อตกลงต อรั ฐ สภาเพื่อใหความเห็น ชอบ แล วจึ งจะมีการใหสัตยาบัน ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยอยางนอย 55 ประเทศ และตองมีอัตราการปลอยกาซฯ รวมกันรอยละ 55 ของโลกขึ้นไป ขอตกลงจึง
จะมีผลบังคับใช
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