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Implications ของผลการประชมุเจรจา
สมชัชารฐัภาคีอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และรฐัภาคีพิธีสารเกียวโต 
COP17, CMP7, AWG-LCA14.4 และAWG-KP 16.4

วนัที, 28 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2554  ณ เมืองเดอรบ์นั อฟัริกาใต้



การลดกา๊ซเรือนกระจกการลดกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation) (Mitigation) ตาม ตาม Convention & Kyoto ProtocolConvention & Kyoto Protocol

2008 2012 2020
KP’s  KP’s  11stst

Commitment Period Commitment Period 
2008 2008 –– 20122012

~~55% reduction of % reduction of 
1990 1990 emissionemission

USUS

KP’s  KP’s  22ndnd

Commitment PeriodCommitment Period

AimAim:  :  2525--4040% reduction% reduction

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

��������Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

USUS

•• No targetNo target

•• ลดก๊าซเรือนกระจกตามศักยภาพและได้รับ ลดก๊าซเรือนกระจกตามศักยภาพและได้รับ SupportSupport
•• No targetNo target
••ลดกา๊ซเรือนกระจกตามศกัยภาพ และได้รบั ลดกา๊ซเรือนกระจกตามศกัยภาพ และได้รบั 
SupportSupport จากประเทศพฒันาแล้ว จากประเทศพฒันาแล้ว 

ประเทศ
กาํลงั

พฒันา
Developing 

countries

ประเทศ
กาํลงั

พฒันา
Developing 

countries



Implications from Implications from Cancun (COP Cancun (COP 1616))

2008 2012 2020

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

USUS

KP’s  KP’s  11stst

Commitment Period Commitment Period 
((2008 2008 -- 20122012) ) 

~~55% reduction of % reduction of 
1990 1990 emissionemission

KP’s  KP’s  22ndnd

Commitment Period Commitment Period 
(???? (???? -- ????) ????) 

AimAim:  :  2525--4040% reduction % reduction (Economy(Economy--

wide emission reduction targets)wide emission reduction targets)

Pledges Pledges : : 1313--1717% reduction% reduction

USUS

Shared VisionShared Vision

��LongLong--term term 

global goal global goal 
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ประเทศ
กาํลงัพฒันา
Developing 

countries

ประเทศ
กาํลงัพฒันา
Developing 

countries

USUS

•• No targetNo target
•• ลดกา๊ซเรือนกระจกลดกา๊ซเรือนกระจก

ตามศกัยภาพ ตามศกัยภาพ 
•• ได้รบั ได้รบั Support Support จากจาก

ประเทศพฒันาแล้วประเทศพฒันาแล้ว

•• Invited to submit NAMAs Invited to submit NAMAs 
•• ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพื[นฐานการพฒันาที,ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพื[นฐานการพฒันาที,

ย ั ,งยืน ได้รบั ย ั ,งยืน ได้รบั Support Support และนําไปสู่การลดกา๊ซฯ และนําไปสู่การลดกา๊ซฯ 
จาก จาก Business as usual Business as usual ภายในปี ภายในปี 20202020

•• การลดกา๊ซฯ การลดกา๊ซฯ (NAMAs) (NAMAs) ต้องเป็นแบบที, ต้องเป็นแบบที, MRV MRV ได้ได้
•• มีการจดัตั [งระบบ มีการจดัตั [งระบบ RegistryRegistry
•• จดัทาํรายงาน จดัทาํรายงาน Biennial Update Report (BUR) Biennial Update Report (BUR) 

และตั [งกระบวนการ และตั [งกระบวนการ ICA ICA เพื,อพิจารณารายงาน เพื,อพิจารณารายงาน 
BURBUR

USUS global goal global goal 

((2 2 degree Celsius)degree Celsius)

��Global peakingGlobal peaking



Implications from Implications from Durban (COP Durban (COP 1717) ) 

2008 2012 2020

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 

countries

USUS

KP’s  KP’s  11stst

Commitment Period Commitment Period 
2008 2008 –– 20122012

~~55% reduction of % reduction of 
1990 1990 emissionemission

KP’s  KP’s  22ndnd

Commitment Period Commitment Period 
�� 1 1 Jan Jan 2013 2013 -- XXXXXXXX (either (either 2017 2017 or or 20202020))

Mitigation targetsMitigation targets
•• 2525--4040% reduction % reduction ((?? ?? only only 1313--1717% now)% now)
•• Compliance  Compliance  (??)(??)
•• Comparability of efforts Comparability of efforts (??)(??)
•• จดัตั [งกระบวนการ จดัตั [งกระบวนการ Int. Assessment & ReviewInt. Assessment & Review

•• จดัทาํรายงาน จดัทาํรายงาน Biennial Report (BR)Biennial Report (BR)

ตั [ง ตั [ง AWG on       AWG on       

Durban Platform Durban Platform 

for Enhanced for Enhanced 

Action Action (AWG(AWG--DP) DP) 

เพื,อพฒันาเพื,อพฒันา

•• “Protocol, another “Protocol, another 

EU  EU  ??
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ประเทศ
กาํลงัพฒันา
Developing 

countries

ประเทศ
กาํลงัพฒันา
Developing 

countries

USUS

•• No targetNo target
•• ลดกา๊ซเรือนกระจกลดกา๊ซเรือนกระจก

ตามศกัยภาพ ตามศกัยภาพ 
•• ได้รบั ได้รบั SupportSupport จากจาก

ประเทศพฒันาแล้วประเทศพฒันาแล้ว

•• EncouragedEncouraged (?) (?) to submit NAMAsto submit NAMAs
•• ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพื[นฐานการพฒันาที,ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพื[นฐานการพฒันาที,

ย ั ,งยืน ได้รบั ย ั ,งยืน ได้รบั SupportSupport และนําไปสู่การลดกา๊ซฯ และนําไปสู่การลดกา๊ซฯ 
จาก จาก Business as usualBusiness as usual ภายในปี ภายในปี 20202020

•• การลดกา๊ซฯ การลดกา๊ซฯ (NAMAs) (NAMAs) ต้องเป็นแบบที, ต้องเป็นแบบที, MRV MRV ได้ได้
•• มีการจดัตั [งระบบ มีการจดัตั [งระบบ RegistryRegistry
•• จดัทาํรายงาน จดัทาํรายงาน Biennial Update Report (BUR) Biennial Update Report (BUR) 

และตั [งกระบวนการ และตั [งกระบวนการ Int. Consultation & Int. Consultation & 
Analysis Analysis เพื,อวิเคราะหร์ายงาน เพื,อวิเคราะหร์ายงาน BUR BUR ที,จดัส่งที,จดัส่ง

•• จดัทาํรายงาน จดัทาํรายงาน Biennial Report (BR)Biennial Report (BR)
•• “Protocol, another “Protocol, another 

Legal Instrument, or Legal Instrument, or 

an Agreed Outcome an Agreed Outcome 

with Legal Force”  with Legal Force”  

under the Convention under the Convention 

•• Applicable toApplicable to

all Partiesall Parties

•• ให้แล้วเสรจ็                      ให้แล้วเสรจ็                      
ในปี ในปี 20152015



  Timeline from Durban (COPTimeline from Durban (COP1717))

จดัตั [ง AWG-LCA เจรจาความร่วมมือ       

20052005
COP COP 11  11  

CMP CMP 11
MontrealMontreal

20072007
COP COP 13  13  

CMP CMP 33
BaliBali

20112011
COP COP 17  17  

CMP CMP 77
DurbanDurban

AWGAWG--KP to KP to 

complete its complete its 

worwork by k by 
CMP CMP 88

จดัตั [ง AWG-KP เจรจาพนัธกรณีรอบสอง  
ของประเทศพฒันาแล้ว ภายใต้พิธีสารเกียวโต

Extend AWGExtend AWG--

LCA for LCA for 1 1 yr to yr to 

reach agreed reach agreed 

20122012
COP COP 18  18  

CMP CMP 88
Doha, QatarDoha, Qatar

20152015
COP COP 2121
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จดัตั [ง AWG-LCA เจรจาความร่วมมือ       
ระยะยาว (ของทุกประเทศ) ภายใต้อนุสญัญา

reach agreed reach agreed 

outcomeoutcome, and , and 
be terminatedbe terminated

จดัตั [ง AWG-DP
• เจรจา เพื,อจดัทาํข้อตกลงที,มีผลผกูพนัตาม

กฏหมาย ในการลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก เพื,อใช้กบัทกุประเทศ 

• โดยให้ดาํเนินการ จดัทาํข้อตกลงฯ ให้แล้ว
เสรจ็และได้รบัการรบัรองภายในปี 2015 
(COP 21) 

• เพื,อให้ข้อตกลงฯ มีผลบงัคบัใช้ หลงั 2020



Durban Package (COPDurban Package (COP1717))

Green Green 
Climate FundClimate Fund

Durban Durban 
PlatformPlatform
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AWGAWG--KPKP AWGAWG--LCALCA



  สิ,งที,ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคตอนัใกล้สิ,งที,ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคตอนัใกล้

� เตรียมเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใต้ AWG-DP ที,มีวตัถปุระสงคใ์ห้มี legally binding 
outcomes for all Parties ภายหลงัปี 2020

� พิจารณาจดัทาํแผนการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ หรือ NAMAs โดยมุ่งหมายให้เกิด
การลดกา๊ซเรือนกระจก ตํ,ากว่า การปล่อยจาก Business as usual อย่างมีนัยสาํคญั 

� ยกระดบั “การรายงานผลด้านกา๊ซเรือนกระจก” ���� โดยเฉพาะอย่างยิ,ง การจดัทาํ “บญัชี
กา๊ซเรือนกระจกแห่งชาติ” (National GHG Inventory : NI) และ “รายงานผลการลดกา๊ซ
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� ยกระดบั “การรายงานผลด้านกา๊ซเรือนกระจก” โดยเฉพาะอย่างยิ,ง การจดัทาํ “บญัชี
กา๊ซเรือนกระจกแห่งชาติ” (National GHG Inventory : NI) และ “รายงานผลการลดกา๊ซ
เรือนกระจก” (Reporting on mitigation outcomes) อย่างเป็นระบบและครอบคลมุทกุ
สาขา รวมทั [ง เตรียมพร้อมสาํหรบั กระบวนการตรวจวิเคราะหร์ายงาน NI และรายงานผล
การลดกา๊ซฯ

� เตรียมการวางรปูแบบ เพื,อรองรบัการดาํเนินงานลดกา๊ซฯ ���� NAMA, ระบบ MRV, Registry

� พฒันาให้เกิดตลาดคารบ์อน (Carbon Market) และกลไกสนับสนุนต่างๆ



UNFCCC negotiation outcomes 

CMP 7 & AWG-KP16

Thailand Greenhouse Gas Management Organization  

(Public Organization)



Summary of the UNFCCC and Kyoto Protocol negotiation Summary of the UNFCCC and Kyoto Protocol negotiation 
outcomes from outcomes from COPCOP1717 , AWG, AWG--LCA LCA 14 14 , , CMPCMP77 and AWGand AWG--KP KP 1616

COP 17 
AWG-LCA 14

Decision -/CP.17  and -/CMP.7

CMP 7 

AWGAWG--KPKP1616

Emissions trading and the projectEmissions trading and the project--

��������Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

Further guidance relating to the CDMFurther guidance relating to the CDM

Emissions trading and the projectEmissions trading and the project--
based mechanismsbased mechanisms

GHGs, Sectors and source GHGs, Sectors and source 
categories, common metric scategories, common metric s

Materiality Materiality 
standardstandard

CCSCCS



ที
ประชุมไดม้มีตเิหน็ชอบกบัรา่งขอ้ตกลง -/CMP.7 ซึ
งเป็นผลของการทาํงานภายใต ้
AWG-KP ซึ
งมปีระเดน็หลกั ดงันี5
• เน้นยํ5าถงึบทบาทของพธิสีารเกยีวโตในการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยประเทศ Annex I 

ความสาํคญัของการดาํเนินการอยา่งต่อเนื
องของประเทศ Annex I และความตอ้งการในการเริ
ม
พนัธกรณทีี
 2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต โดยปราศจากความล่าชา้

• การตั 5งเป้าเพื
อทาํใหม้ั 
นใจวา่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ Annex I จะลดลง

สรปุผลการประชุม AWG-KP 16

• การตั 5งเป้าเพื
อทาํใหม้ั 
นใจวา่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ Annex I จะลดลง
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25-40 จากปี 1990 ในปี 2020 โดยคาํนึงถงึการ Review ตาม decision 
1/CP.16 ซึ
งตอ้งไดข้อ้สรปุในปี 2015

1.  เหน็ชอบใหพ้นัธกรณทีี
 2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตจะตอ้งเริ
มในวนัที
 1 มกราคม 2556 (ค.ศ. 
      2013) และสิ5นสดุในวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 (ค.ศ. 2017) หรอื 31 ธนัวาคม 2563 (ค.ศ. 2020) 
      ทั 5งนี5ใหม้กีารตดัสนิในการประชุม AWG-KP ครั 5งที
 17



2.  ยนิดตี่อขอ้ตกลงที
ไดจ้ากผลการทาํงานของ AWG-KP ในประเดน็ต่างๆทั 5ง LULUCF,   
Emissions trading and the project-based mechanisms, Greenhouse gases, Sectors 
and source categories, common metrics to calculate the carbon dioxide equivalence 
of anthropogenic emissions by sources and removal by sinks, and other 
methodological issues and the consideration of information on potential environmental, 
economic and social consequences, including spillover effects, of tools, policies, 

สรปุผลการประชุม AWG-KP 16

economic and social consequences, including spillover effects, of tools, policies, 
measures and methodologies available to Annex I parties

3.  รบัทราบขอ้เสนอในการปรบัแกพ้ธิสีารเกยีวโตซึ
งเป็นผลจากการทาํงานของ AWG-KP ซึ
ง
     ปรากฎในเอกสารแนบ 1 2 และ 3 ของขอ้ตกลงนี5

4.  รบัทราบเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก (Quantified economy-wide emission reduction 
targets) ที
จะดาํเนินการโดยประเทศ Annex I ซึ
งเสนอและปรากฎในเอกสารภาคผนวก 1 
(Annex I) ของขอ้ตกลงนี5 รวมทั 5งการแปลงเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกเป็น QELROs 

     โดยประเทศ Annex I สาํหรบัพนัธกรณทีี
 2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต



5. เชญิชวนใหป้ระเทศภาคสีมาชกิในกลุ่ม Annex I ซึ
งมรีายชื
อในภาคผนวก 1 ในขอ้ตกลงนี5 
เสนอขอ้มลู QELROs ของประเทศตนสาํหรบัพนัธกรณีที
 2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตภายใน
วนัที
 1 พฤษภาคม 2555 เพื
อให ้AWG-KP พจิารณาในการประชุมครั 5งที
 17

6. ให ้AWG-KP เสนอผลการทาํงานในประเดน็ QELROs ต่อที
ประชุม CMP ครั 5งที
 8 เพื
อให ้
CMP มมีตเิหน็ชอบในการเพิ
ม QELROs ใน Annex B ของพธิสีารเกยีวโต ทั 5งนี5ตอ้ง

สรปุผลการประชุม AWG-KP 16

CMP มมีตเิหน็ชอบในการเพิ
ม QELROs ใน Annex B ของพธิสีารเกยีวโต ทั 5งนี5ตอ้ง
       สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการตาม decision -/CP.17 (Draft decision proposed for adoption 

under agenda item 4 of the Conference of the Parties)

7. ให้ AWG-KP ประเมนิผลที
อาจจะเกดิขึ5นจากการใช ้AAUs ที
มกีาร Carry-over สูพ่นัธกรณีที
 
       2  ต่อระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวมของประเทศ Annex I สาํหรบั
       พนัธกรณทีี
 2  เพื
อนําไปพจิารณาและหาขอ้สรปุในการประชุมครั 5งที
 17



8. ให ้AWG-KP เสนอแนะการดาํเนินการที
เหมาะสมเพื
อจดัการการใช ้AAUs ที
มกีาร Carry-over 
ซึ
งกล่าวถงึใน paragraph 7 และใหน้ําเสนอขอ้เสนอแนะนี5เพื
อพจิารณาในการประชุม CMP 
ครั 5งที
 8

9. ให ้SBSTA ประเมนิและชี5ถงึผลที
อาจจะเกดิขึ5นจากการดาํเนินการตามมต ิ-/CMP.7 (Draft 
decision proposed for adoption under agenda item 4 of the Conference of the Parties 
Serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) อา้งถงึ paragraph 2 ของ

สรปุผลการประชุม AWG-KP 16

Serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) อา้งถงึ paragraph 2 ของ
       ขอ้ตกลงเกี
ยวกบั Methodological issues เพื
อที
จะยกรา่งมตสิาํหรบัพจิารณาเหน็ชอบในการ
       ประชุม CMP ครั 5งที
 8 

10. ให ้AWG-KP ตั 5งเป้าในการเสนอผลของการทาํงานตามมต ิ1/CMP.1 เพื
อใหเ้สรจ็สิ5นสมบรูณ์
       ในการประชุม CMP ครั 5งที
 8


