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Presentation outlinePresentation outline

PartPart  11:: Future External EnvironmentFuture External Environment
  แนวโน้ม ภารกิจลดกา๊ซฯ แนวโน้ม ภารกิจลดกา๊ซฯ ในประเทศกาํลงัพฒันาจะเพิ;มขึ>นในประเทศกาํลงัพฒันาจะเพิ;มขึ>น

PartPart  22::   สิ;งที;ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคตสิ;งที;ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคตPartPart  22::   สิ;งที;ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคตสิ;งที;ประเทศไทยต้องเตรียมการในอนาคต
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PartPart  11:: Future External Environment Future External Environment 
11..1 1   แนวโน้มของ แนวโน้มของ 22ndnd Commitment Period Commitment Period ของพิธีสารเกียวโต ของพิธีสารเกียวโต 

Scenario 1: ประสบความสาํเรจ็ = “มีสภาพบงัคบั” สาํหรบั ปท.พฒันาแล้ว ใต้ KP

� �� �

Scenario 2: ไม่ประสบความสาํเรจ็ = “ไม่มีสภาพบงัคบั” สาํหรบั ปท.พฒันาแล้ว

EU & 
others ส่ง 
QELROs 

information

EU & 
others ส่ง 
QELROs 

information

เจรจาใน AWG-KP 17 สาํเรจ็
•แปลง QELROs เป็น Annex 

of the KP สาํเรจ็
•แก้ไข มาตรา 3.1, 3.5 KP 

สาํเรจ็

� �

เจรจาใน CMP 8 สาํเรจ็
• มีมติรบัรอง Annex (QELRO) 

of the KP และการแก้ไข
มาตรา ใน KP สาํเรจ็

•Consensus หรือได้เสียง 3/ 4

มี มี 22ndnd Comm. Comm. 
Period Period of the of the 

Kyoto Kyoto 
ProtocolProtocol

� �

= Fail ณ จดุใดจดุหนึ;ง ดงัที;กล่าวมาแล้ว



ประเทศ
พฒันาแล้ว

Developed 
countries

ประเทศ
พฒันาแล้ว

Developed 
countries

USUS

KP’s  KP’s  11stst

Commitment Commitment Period  Period  
2008 2008 –– 20122012

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

KP’s  KP’s  22ndnd

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

Developed countries’        Developed countries’        
mitigation targets (pledges)mitigation targets (pledges)

•• 2525--4040% reduction % reduction ((?? ?? only only 1313--1717% now)% now)

•• Comparability Comparability of efforts of efforts (??)(??)
•• กระบวนการ กระบวนการ Int. Assessment & ReviewInt. Assessment & Review

EU  EU  ??
2008 2012 2020

PartPart  11:: Future External Environment Future External Environment 
11..2  2  Legal instrument Legal instrument applicableapplicable to all Partiesto all Parties

บงัคบัใช้บงัคบัใช้
•• พิธีสาร  พิธีสาร  หรือ หรือ 
•• ตราสารกฎหมาย ตราสารกฎหมาย หรือหรือ  
•• ข้อตกลงที;มีผลทางข้อตกลงที;มีผลทาง

กฎหมายกฎหมาย
ซึ;งใช้กบัทุกประเทศซึ;งใช้กบัทุกประเทศ  

2013

ประเทศ
กาํลงัพฒันา

Developing 
countries

ประเทศ
กาํลงัพฒันา

Developing 
countries

USUS

•• No targetNo target
•• ลดกา๊ซเรือนกระจกลดกา๊ซเรือนกระจก

ตามศกัยภาพ ตามศกัยภาพ 
•• ได้รบั ได้รบั Support Support จากจาก

ประเทศพฒันาแล้วประเทศพฒันาแล้ว

Developing countries’ NAMAsDeveloping countries’ NAMAs
••EncouragedEncouraged (?) (?) to submit NAMAsto submit NAMAs
••ลดลดกา๊ซฯ กา๊ซฯ (NAMAs) (NAMAs) บนบนพื#นฐานการพื#นฐานการ

พฒันาที,ย ั ,งยนื ไดร้บั พฒันาที,ย ั ,งยนื ไดร้บั Support Support และและ
นําไปสูก่ารลดก๊าซฯ จาก นําไปสูก่ารลดก๊าซฯ จาก BAU BAU ในใน20202020

••การลดกา๊ซฯ การลดกา๊ซฯ (NAMAs) (NAMAs) ต้อง ต้อง MRV MRV ได้ได้
••จดัตั >งจดัตั >งระบบ ระบบ RegistryRegistry
••รายงาน รายงาน Biennial Update Report Biennial Update Report 

และ และ International International Consultation & Consultation & 
Analysis Analysis วิเคราะห์วิเคราะหร์ายงาน รายงาน BUR BUR   

•• Comparability Comparability of efforts of efforts (??)(??)
•• กระบวนการ กระบวนการ Int. Assessment & ReviewInt. Assessment & Review
•• รายงาน รายงาน Biennial Report (BR)Biennial Report (BR)

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

ซึ;งใช้กบัทุกประเทศซึ;งใช้กบัทุกประเทศ  
((applicable toapplicable to  all Partiesall Parties))
� เจรจานบัแต่ปี 2012 ภายใต ้

Ad-hoc Working Group on 
Durban Platform for 
Enhanced Action ให ้      
แลว้เสรจ็ในปี 2015 และ
รบัรองโดย COP 21 

� เพื;อมีผลบงัคบัใข้                  
นับจากปี 2020
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ผลประชมุ ผลประชมุ DurbanDurban
แนวโน้ม ภารกิจลดกา๊ซฯ ในประเทศกาํลงัพฒันา จะเพิ;มขึ>นแนวโน้ม ภารกิจลดกา๊ซฯ ในประเทศกาํลงัพฒันา จะเพิ;มขึ>น

National Communication
International 
Market-based 

mechanism

ประเทศกาํลงัพฒันาส่ง แผนลดกา๊ซฯ ที;เหมาะสม
ของประเทศ/ NAMA (Mitigation Pledge) 

Domestically 
supported NAMA

Int’nationally
supported NAMA

RegistryRegistry

Biennial Biennial 

Update Update 

GHG Reporting

Mitigation 

National 
GHG 

Inventory

�� to record NAMAs to record NAMAs 

According to
“General MRV 

Guidelines”

According to 
“International 

MRV Guidelines”

RegistryRegistry
(web-based)

MRV according 
to int. market 

mech. rules (?)

MRV of mitigation actions

Update Update 

Report Report 
(BUR)

Support 
needs & 
received

Mitigation 
actions

International 
Consultation 

and Analysis (ICA) 
of BUR

Record 
domestically 

supported NAMA 
for “recognition”

Record NAMA 
seeking 

“international 
support”

�� to record NAMAs to record NAMAs 
�� to facilitate matchingto facilitate matching



PartPart  22:: สิ;งที;ไทยต้องเตรียมการรองรบัในอนาคตสิ;งที;ไทยต้องเตรียมการรองรบัในอนาคต

�เตรียมเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใต้ AWG-DP ที;มีวตัถปุระสงคใ์ห้มีข้อตกลงที;มีผลผกูพนั
ทางกฎหมาย สาํหรบับงัคบัใช้กบัทกุประเทศ ภายหลงัปี 2020 จึงต้องมี ทีมเจรจา ที;มีความ
เข้าใจทกัษะและประเดน็เจรจา การกาํหนดยทุธศาสตรเ์จรจาและท่าทีไทย จดัเตรียมข้อมูล
สนับสนุน และติดตามการเจรจาได้อย่างต่อเนื;อง 

�พิจารณาจดัทาํแผนการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ หรือ NAMAs ซึ;งเป็นการ
ดาํเนินงานโดยสมคัรใจ เพื;อส่งเสริมให้เกิดการลดกา๊ซเรือนกระจก ตํ;ากว่า การปล่อยจาก 
Business as usual (BAU)  - ซึ;ง NAMAs เป็นไปในลกัษณะที; MRV ได้

��ยกระดบั “การรายงานผลด้านกา๊ซเรือนกระจก” ���� โดยเฉพาะอย่างยิ;ง การจดัทาํ BUR

� “รายงานบญัชีกา๊ซเรือนกระจกแห่งชาติ” (National GHG Inventory : NI) และ 

� “รายงานผลการลดกา๊ซเรือนกระจก” (Reporting on mitigation outcomes) 

อย่างเป็นระบบและครอบคลมุทกุสาขา

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

�พฒันาให้เกิด ตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจในประเทศไทย (Domestic Voluntary Carbon 
Market) มาตรการและแรงจงูใจต่างๆ รวมทั >งสร้างกลไกสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊ซเรือน
กระจก
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*

อฟักานิสถาน
ทาจิกิสถาน

จอรแ์ดน
มองโกเลีย

อารเ์จนตินา
เปรู
โคลมัเบีย

จีน
อินเดีย

แอนทิกา 
แอนด ์บาบดู้า 

บราซิล
ชิลี

มลัดีฟ
ภฏูาน

การดําเนินงานลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMA) ที�ประเทศต่างๆ 
จดัสง่ Pledges ต่อสาํนกัเลขาธิการอนสุญัญา UNFCCC 

ทาจิกิสถาน
จอรเ์จีย
*ระบุกจิกรรมที,
เกี,ยวขอ้งกบั
Mitigation ดว้ย 
เชน่ 
•Preparation of 
NC & NI;
•Identification 
of BAU & 
NAMA

มองโกเลีย
โมรอคโค
เอธิโอเปีย

เปรู
โคลมัเบีย
กมัพชูา
ตนูิเซีย
อลัจีเรีย
บอสวาน่า
กาน่า
คองโก
เซียร่า ลีโอน
มอริเชียส

อินเดีย แอนด ์บาบดู้า 
(เทียบปี 1990) 
มอลโดวา 
(เทียบปี 1990) 
หมู่เกาะ
มารแ์ชล 
(เทียบปี 2009) 

ชิลี
เมก็ซิโก
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
อิสราเอล
แอฟริกาใต้

ภฏูาน
คอสตาริกา

ที,มา : ปรบัปรงุจาก IGES (2011) ขอ้มลูจาก UNFCCC INF.1 Document10



China

China will 
� Lower CO2 emission per unit of GDP by 40-45% by 2020

compared to the 2005 level;

China will 
� Lower CO2 emission per unit of GDP by 40-45% by 2020

compared to the 2005 level;compared to the 2005 level;
� Increase the share of non-fossil fuels in primary energy 

consumption to around 15%  by 2020;
� Increase forest coverage by 40 million hectares and forest 

stock volume by 1.3 billion cubic meters by 2020 from the 2005 
levels

compared to the 2005 level;
� Increase the share of non-fossil fuels in primary energy 

consumption to around 15%  by 2020;
� Increase forest coverage by 40 million hectares and forest 

stock volume by 1.3 billion cubic meters by 2020 from the 2005 
levels
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Republic of Korea
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Indonesia

Voluntary NAMAs to reduce GHG emissions by 26% by 2020, 
that would be achieved through, inter alia:

a) Sustainable peat land management;
b) Reduction in the rate of deforestation and land degradation;
c) Development of carbon sequestration projects in forestry and agriculture;
d) Promotion of energy efficiency;

Voluntary NAMAs to reduce GHG emissions by 26% by 2020, 
that would be achieved through, inter alia:

a) Sustainable peat land management;
b) Reduction in the rate of deforestation and land degradation;
c) Development of carbon sequestration projects in forestry and agriculture;
d) Promotion of energy efficiency;d) Promotion of energy efficiency;
e) Development of alternative & renewable energy sources;
f) Reduction in solid & liquid waste;

g) Shifting to low-emission modes of transport
Indonesia’s National Action Plan aims at achieving the 

aforementioned emissions reduction, would be equipped with a Measurable, 
Reportable and Verifiable (MRV) system in order to ensure that each 
action receives the necessary level of funding.

d) Promotion of energy efficiency;
e) Development of alternative & renewable energy sources;
f) Reduction in solid & liquid waste;

g) Shifting to low-emission modes of transport
Indonesia’s National Action Plan aims at achieving the 

aforementioned emissions reduction, would be equipped with a Measurable, 
Reportable and Verifiable (MRV) system in order to ensure that each 
action receives the necessary level of funding.16



PartPart  22:: สิ;งที;ไทยต้องเตรียมการรองรบัในอนาคตสิ;งที;ไทยต้องเตรียมการรองรบัในอนาคต

�เตรียมเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใต้ AWG-DP ที;มีวตัถปุระสงคใ์ห้มีข้อตกลงที;มีผลผกูพนั
ทางกฎหมาย สาํหรบับงัคบัใช้กบัทกุประเทศ ภายหลงัปี 2020 จึงต้องมี ทีมเจรจา ที;มีความ
เข้าใจทกัษะและประเดน็เจรจา การกาํหนดยทุธศาสตรเ์จรจาและท่าทีไทย จดัเตรียมข้อมูล
สนับสนุน และติดตามการเจรจาได้อย่างต่อเนื;อง 

�พิจารณาจดัทาํ แผนการลดกา๊ซเรือนกระจกที;เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMAs ซึ;งเป็น
การดาํเนินงานโดยสมคัรใจ เพื;อส่งเสริมให้เกิดการลดกา๊ซเรือนกระจก ตํ;ากว่า การปล่อย
จาก Business as usual (BAU)  - ซึ;ง NAMAs เป็นไปในลกัษณะที; MRV ได้

��ยกระดบั “การรายงานผลด้านกา๊ซเรือนกระจก” ���� โดยเฉพาะอย่างยิ;ง การจดัทาํ BUR

� “รายงานบญัชีกา๊ซเรือนกระจกแห่งชาติ” (National GHG Inventory : NI) และ 

� “รายงานผลการลดกา๊ซเรือนกระจก” (Reporting on mitigation outcomes) 

อย่างเป็นระบบและครอบคลมุทกุสาขา

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

�พฒันา ตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจในประเทศไทย (Domestic Voluntary Carbon Market) 
มาตรการและแรงจงูใจต่างๆ รวมทั >งสร้างกลไกสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก
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