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 ประเทศภาคีอนุสญัญา UNFCCC = 195 ประเทศ

 ประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต = 193 ประเทศ

Annex I
= ประเทศพฒันาแล้ว
จ านวน 42 ประเทศ

ไม่ถูกบังคับให้ต้องลดก๊าซเรือนกระจก มีเพยีงพนัธกรณใีนการส่ง
รายงานแห่งชาติ และสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศตามอนุสัญญาฯ

มีพนัธกรณ ีถูกบังคับให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งรายงานแห่งชาติเพือ่การ
ตรวจสอบ และสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี

อนุสญัญาฯ ไดแ้บ่งกลุ่มประเทศภาคีสมาชิก 195 ประเทศออกเป็น

Non-Annex I
= ประเทศก าลงัพฒันา
จ านวน 153 ประเทศ

* Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, European Union, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, UK of Great Britain and Northern Ireland, and 
USA
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SBSTA

• Materiality Standard

• ระเบียบวิธีการในการพฒันาโครงการ 

CCS เป็นโครงการ CDM

SBI

• ร ะ เ บี ย บ ก า ร
อุทธรณ์ค าตัดสิน
ของ EB

AWG-KP

COP/Meeting of the Parties to the KP 
(CMP)  

Conference of the Parties to the UNFCCC (COP)  

Further guidance relating to the CDM 

แนวทางในการพฒันาปรบัปรุง CDM

• เป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจก

   ของประเทศ Annex I 

• การแปลง Pledges เป็น QELROs

• ระยะเวลาของพนัธกรณีท่ี 2

• Surplus AAUs

• การพิจารณา Nuclear เป็นโครงการ CDM

• Share of proceeds

• Commitment period reserve

• Emission trading

• New market-based mechanisms

• Supplementarity

• GHGs

• Common metrics

• 2006 IPCC Guidelines ส าหรบั NI

AWG-LCA



Summary of the UNFCCC and Kyoto Protocol negotiation 
outcomes from COP17 , AWG-LCA 14 , CMP7 and AWG-KP 16

COP 17 
AWG-LCA 14

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

CMP 7 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

AWG-KP16

Further guidance relating to the CDM

Emissions trading and the project-
based mechanisms

GHGs, Sectors and source 
categories, common metric s

Materiality 
standard

CCS



ทีป่ระชุมไดม้มีตเิหน็ชอบกบัรา่งขอ้ตกลง -/CMP.7 ซึง่เป็นผลของการท างานภายใต ้
AWG-KP ซึง่มปีระเดน็หลกั ดงันี้
• เน้นย ้าถงึบทบาทของพธิสีารเกยีวโตในการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยประเทศ Annex I 

ความส าคญัของการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องของประเทศ Annex I และความตอ้งการในการเริม่
พนัธกรณทีี ่2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต โดยปราศจากความล่าชา้

• การตัง้เป้าเพือ่ท าใหม้ัน่ใจวา่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ Annex I จะลดลง
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25-40 จากปี 1990 ในปี 2020 โดยค านึงถงึการ Review ตาม decision 
1/CP.16 ซึง่ตอ้งไดข้อ้สรปุในปี 2015

1.  เหน็ชอบใหพ้นัธกรณทีี ่2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตจะตอ้งเริม่ในวนัที ่1 มกราคม 2556 (ค.ศ. 
      2013) และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ค.ศ. 2017) หรอื 31 ธนัวาคม 2563 (ค.ศ. 2020) 
      ทัง้นี้ใหม้กีารตดัสนิในการประชุม AWG-KP ครัง้ที ่17

สรปุผลการประชุม AWG-KP 16



2.  ยนิดตี่อขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ากผลการท างานของ AWG-KP ในประเดน็ต่างๆทัง้ 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, 
measures and methodologies available to Annex I parties

3.  รบัทราบขอ้เสนอในการปรบัแกพ้ธิสีารเกยีวโตซึง่เป็นผลจากการท างานของ AWG-KP ซึง่
     ปรากฎในเอกสารแนบ 1 2 และ 3 ของขอ้ตกลงนี้

4.  รบัทราบเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก (Quantified economy-wide emission reduction 
targets) ทีจ่ะด าเนินการโดยประเทศ Annex I ซึง่เสนอและปรากฎในเอกสารภาคผนวก 1 
(Annex I) ของขอ้ตกลงน้ี รวมทัง้การแปลงเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกเป็น QELROs 

         โดยประเทศ Annex I ส าหรบัพนัธกรณทีี ่2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต
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5. เชญิชวนใหป้ระเทศภาคสีมาชกิในกลุ่ม Annex I ซึง่มรีายชือ่ในภาคผนวก 1 ในขอ้ตกลงนี้ 
เสนอขอ้มลู QELROs ของประเทศตนส าหรบัพนัธกรณีที ่2 ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตภายใน
วนัที ่1 พฤษภาคม 2555 เพือ่ให ้AWG-KP พจิารณาในการประชุมครัง้ที ่17

6. ให ้AWG-KP เสนอผลการท างานในประเดน็ QELROs ต่อทีป่ระชุม CMP ครัง้ที ่8 เพือ่ให ้
CMP มมีตเิหน็ชอบในการเพิม่ QELROs ใน Annex B ของพธิสีารเกยีวโต ทัง้นี้ตอ้ง

       สอดคลอ้งกบัการด าเนินการตาม decision -/CP.17 (Draft decision proposed for adoption 
under agenda item 4 of the Conference of the Parties)

7. ให้ AWG-KP ประเมนิผลทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใช ้AAUs ทีม่กีาร Carry-over สูพ่นัธกรณีที ่
       2  ต่อระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวมของประเทศ Annex I ส าหรบั
       พนัธกรณทีี ่2  เพือ่น าไปพจิารณาและหาขอ้สรปุในการประชุมครัง้ที ่17
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8. ให ้AWG-KP เสนอแนะการด าเนินการทีเ่หมาะสมเพือ่จดัการการใช ้AAUs ทีม่กีาร Carry-over 
ซึง่กล่าวถงึใน paragraph 7 และใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะนี้เพือ่พจิารณาในการประชุม CMP 
ครัง้ที ่8

9. ให ้SBSTA ประเมนิและชีถ้งึผลทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนินการตามมต ิ-/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

       ขอ้ตกลงเกีย่วกบั Methodological issues เพือ่ทีจ่ะยกรา่งมตสิ าหรบัพจิารณาเหน็ชอบในการ
       ประชุม CMP ครัง้ที ่8 

10. ให ้AWG-KP ตัง้เป้าในการเสนอผลของการท างานตามมต ิ1/CMP.1 เพือ่ใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณ์
       ในการประชุม CMP ครัง้ที ่8
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 ยืนยันว่าการใช้กลไกต่างๆเป็นเพียงส่วนเสริมจากการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศของประเทศในกลุ่ม Annex I เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกตาม
พนัธกรณี

 ตกลงให้มกีารทบทวนในการประชุมครัง้ที ่8 และปรบัปรุงตามความเหมาะสมในประเดน็ของ 
Commitment period reserve ส าหรบัพนัธกรณีถดัไปเพื่อให้มกีารด าเนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพของ Emission trading ซึง่รวมถงึ กฎระเบยีบ แนวทาง และขัน้ตอนส าหรบัการ 
MRV และการบรรลุเป้าหมาย

 ให ้SBI พจิารณาประเดน็ทีก่ล่าวถงึใน paragraph 2 ในการประชุม SBI ครัง้ที ่36และเสนอรา่ง
มตเิพือ่พจิารณาในการประชุม CMP ครัง้ที ่8

Emissions trading and the project-based mechanisms



 ส าหรบัพนัธกรณทีี ่2 ตกลงใหม้กีารประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซ HFCs และ PFCs ดงัทีร่ะบุ
ใน IPCC AR4, SF6และ NF3 ถา้มขีอ้มลูและวธิกีารคดิ ของประเทศนัน้ๆ รวมทัง้ใหม้กีาร
รายงานและรวมก๊าซเหล่านี้อยูใ่น Quantified emission limitation and reduction 
commitments

 ส าหรบัพนัธกรณีที ่2 ค่า Global Warming Potential (GWP) เพื่อใชใ้นการค านวณค่า
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าตอ้งใชค้่าทีป่รากฎใน Column “Global Warming Potential for 
Given Time Horizon” ในตาราง 2.14 ของผลการศกึษาของ Working Group I IPCC AR4, 
based on the effects of greenhouse gases over a 100-year time horizon 

 ในพนัธกรณทีี ่2 วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิปรมิาณการปล่อยและการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกที่
ระบุใน Annex A ของพธิสีารเกยีวโตนัน้ ใหเ้ป็นไปตาม 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories

GHGs & Common metrics



 ทุกประเทศยงัคง สนับสนุนใหม้ีการด าเนินการต่อไปของ CDM แต่ทั้งน้ีหลายๆประเทศ เช่น 

Venezuela, Bolivia และ Saudi Arabia ไดก้ล่าววา่จะตอ้งมีมติในการมีพนัธกรณีท่ี 2 ภายใตพ้ิธี

สารเกียวโต และมี QELROs จึงจะมี CDM

 Ecuador ไดช้ี้ประเด็น Unilateral measures ท่ีประเทศพฒันาแลว้ บางประเทศก าหนดขึ้ น

 

 EU เรียกรอ้งให ้EB จดัท า Guideline ในการจดัประชุมรบัฟังความคิดเห็นส าหรบัโครงการ CDM 

(Global and local stakeholder consultation) แต่ถกูคดัคา้นโดยหลายๆ ประเทศ

Further guidance relating to CDM



CMP Decision (-/CMP.7)

จากผลการประชุม CMP เรียกรอ้งให ้CDM EB และSecretariat ด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี

 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ความโปร่งใส และความเป็นกลางในการด าเนินงาน

 ใหเ้ผยแพร่รายละเอียดขอ้มลูกฎระเบียบต่างๆของ CDM ต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

 พฒันามาตรการแบบสมคัรใจท่ีเหมาะสมในการแสดง Co-benefits ของโครงการ CDM และโครงการแบบ PoAs

แต่ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารพฒันาท่ียัง่ยนืยงัคงเป็นการก าหนดโดยประเทศเจา้บา้น

 ปรบัปรุงขั้นตอนในการพฒันาโครงการแบบ PoAs

 หารือกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปรบัปรุงร่างขั้นตอนการอุทธรณค์ าตดัสินของ EB ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา

โดย SBI เพื่อใหม้ีการพิจารณาและเห็นชอบในการประชุม CMP ครั้งท่ี 8

 จากการด าเนินงานของ CDM EB ท่ีผ่านมา ในการปรบัปรุงกฎระเบียบการพิสจูน์ Additionality ใหง้่ายยิง่ข้ึนน้ัน 

สนับสนุนใหม้ีการขยายใหค้รอบคลุมโครงการประเภทอ่ืนๆ เช่น Energy efficiency และ Renewable energy ท่ี

ผลิตไฟฟ้าแต่ไมไ่ดม้กีารต่อเช่ือมกบั Grid

 ปรบัปรุงแนวทางการพิจารณา First-of-its-kind และการประเมิน common practice 

 ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข methodologies

 พิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นในการด าเนินโครงการในกรณีท่ี Methodologies ถูกระงบัการใช้

Further guidance relating to CDM



 พฒันา Simplified top-down baseline และ monitoring methodologies, tools และ standardized baselines 

ตามความเหมาะสมโดยหารือร่วมกบั DNA

 เตรียมความพรอ้มส าหรบักระบวนการยืน่ Standardized baselines

 ให ้Secretariat ด าเนินมาตรการต่างๆในช่วงปี 2012 เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ เช่น 

การ Validation และVerification

 มีมาตรการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชนั้บจากการยืน่เพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือขอรบัรองคารบ์อน

เครดิตและการเร่ิมกระบวนการ Completeness check น้ันน้อยกวา่ 15 วนั

 ใหธุ้รการของระบบทะเบียนของ CDM จดัตั้ง account ในระบบเพื่อการยกเลิก unit 

 ประเมินผลของการเพิกถอนหรือระงบั LoAและเสนอแนะแนวทางเพื่อพิจารณาในการประชุม CMP ครั้งท่ี 8

 ส่งเสริมใหม้ีการกระจายของโครงการ CDM ในแต่ละภมูิภาค

 สนับสนุนประเทศในกลุ่ม LDCs, SIDS และ African ในดา้นต่างๆ เช่นการพฒันาศกัยภาพและ

 องคค์วามรู ้การพฒันาและการเสนอ Standardized baselines และ microscale renewable energy technologies 

รวมทั้งการประยุกตใ์ช ้Standardized baseline และ suppress demand

 เร่งรดัการด าเนินการของ Loan scheme และรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม CMP ครั้งท่ี 8

Further guidance relating to CDM



 รอ้ยละ 0.5 ของการลดหรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของโครงการ ทีม่ปีรมิาณการลดหรอืการ
ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกรวมเทา่กบัหรอืมากกวา่ 500,000 tCO2e/y

 รอ้ยละ 1 ของการลดหรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของโครงการ ทีม่ปีรมิาณการลดหรอืการดดู
ซบัก๊าซเรอืนกระจกรวมอยูใ่นชว่งระหวา่ง 300,000 - 500,000 tCO2e/y

 รอ้ยละ 2 ของการลดหรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของโครงการขนาดใหญ่ ทีม่ปีรมิาณการลด
หรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกรวม 300,000 tCO2e/y หรอืน้อยกวา่

 รอ้ยละ 5 ของการลดหรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของโครงการขนาดเลก็ ทีน่อกเหนือจาก
โครงการทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ (e)

 รอ้ยละ 10 ของการลดหรอืการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของโครงการ RE ไมเ่กนิ 5 MW และ 
โครงการ EE ไมเ่กนิ 20 GWh/y

Materiality



 นิยาม       ตาม IPCC special report on CCS 

 เกณฑก์ารเข้าร่วม       ประเทศเจา้บา้นยืน่ขอ้ตกลงไปยงั UNFCCC ในการอนุญาตใหด้ าเนิน
โครงการ CCS ในประเทศและมกีารออกกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Risk and safety assessment       เป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศเจา้บา้นและตาม
ขอ้ก าหนดในภาคผนวก

 Environmental and socio-economic assessment       เป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศเจา้
บา้นและขอ้ก าหนดในภาคผนวก 

 การติดตามประเมินผล       อยา่งน้อย 20 ปีหลงัระยะเวลาคดิเครดติสุดทา้ย หรอื หลงัการถกู
ระงบัการออก CER และจะหยุดการตดิตามประเมนิผลไดถ้า้ไมม่ ีseepage ภายในระยะเวลา 10 ปี

Modality and Procedure for CCS



 Financial provision       คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามประเมนิผลอยา่งน้อย 20 ปี คา่เสยีหายใน
กรณขีองการ seepage คา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตามกฎระเบยีบของประเทศเจา้บา้น หรอื 
ขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีก่ าหนดโดยประเทศเจา้บา้น

 Liability       โดยในชว่งของการด าเนินการเป็นความรบัผดิชอบของผูพ้ฒันาโครงการ ภายหลงั
จากการหยุดการตดิตามประเมนิผลจะมกีารโอนความรบัผดิชอบไปยงัประเทศเจา้บา้นโดยจะมี
การก าหนดเงือ่นไขโดย DNA ใน LoA และ เป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศเจา้บา้น 

Modality and Procedure for CCS



การอทุธรณ์ค าตดัสนิของ EB (Appeal against EB decision)

SBI รบัทราบรา่งเอกสารการเจรจา (FCCC/SBI/2011/L.30) ซ่ึงเสนอโดย 

Co-chairs และเห็นชอบใหมี้การเจรจาในการประชุมครั้งตอ่ไปเพื่อเสนอรา่ง

ขอ้ตกลงเพื่อพิจารณาในการประชุม CMP ครั้งท่ี 8 



ประเด็นทีม่แีนวโนม้มขีอ้สรปุ

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาค าอุทธรณ ์     90 วนันบัจากวนัที่ Appeal Body   

  ไดร้บัค าอุทธรณ์

EB ตอ้งด าเนินการพิจารณาค าตดัสิน (Reconsider on remand) ใหแ้ลว้เสร็จใน  

  การประชุม EB ครั้งตอ่ไป ซ่ึงตอ้งมีระยะเวลาอยา่งนอ้ย 21 วนันบัจากไดร้บั 

Remand



ประเด็นที่อยูร่ะหว่างการเจรจา

   อุทธรณค์ าตดัสินของ EB ช่วงใด (Approval, Registration และ/หรือ Issuance of CERs

   สมาชิกของ Appeal Body (องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง)

   มูลเหตขุองการอุทธรณ์

   การตดัสินของ Appeal Body 

- ยนืยนัค าตดัสินของ EB

- สง่กลบัไปให ้EB พิจารณาค าตดัสินใหม่

    - กลบัค าตดัสินของ EB ?



ประเด็นที่อยูร่ะหว่างการเจรจา

?

   ผูท้ี่สามารถยื่นอุทธรณไ์ด ้(Party, Project participant, DOE, Stakeholders และ 
NGO ท่ีขึน้ทะเบียนกบั UNFCCC ท่ีเคยยส่ง Comment เก่ียวกบัโครงการ)

   ระยะเวลาในการขอยื่นอุทธรณ ์(45 หรือ 60 วนั)



Summary of the UNFCCC and Kyoto Protocol negotiation 
outcomes from COP17 , AWG-LCA 14 , CMP7 and AWG-KP 16

COP 17 
AWG-LCA 14

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

CMP 7 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

AWG-KP16

Further guidance relating to the CDM

Emissions trading and the project-
based mechanisms

GHGs, Sectors and source 
categories, common metric s

Materiality 
standard

CCS



Background



Source: www.climatechange.gov.au

Data source: Climate Analysis Indicators 
Tool (CAIT) Version 8.0 (Washington DC 
World Resources Institute, 2010).



(ทีม่า : AOSIS, In-session workshop presentation สงิหาคม 2553)

Pledges ท่ีเสนอโดยประเทศ Annex I



Source: www.climatechange.gov.au

Background



Cancun Agreement

Copenhagen 
Accord

Background

Source: www.climatechange.gov.au



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การลดกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation) ตาม Convention & Kyoto Protocol

2008 2012 2020
KP’s  1st

Commitment Period 
2008 – 2012

~5% reduction of 
1990 emission

US

KP’s  2nd

Commitment Period

Aim:  25-40% reduction

• No target

• ลดก๊าซเรือนกระจกตามศักยภาพและได้รับ Support
•No target
•ลดกา๊ซเรือนกระจกตามศกัยภาพ และได้รบั 
Support จากประเทศพฒันาแล้ว 

ประเทศ
พฒันาแล้ว
Developed 
countries

ประเทศ
ก าลงั
พฒันา

Developing 
countries



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

Implications from Cancun (COP 16)

2008 2012 2020

ประเทศ
พฒันาแลว้
Developed 
countries

ประเทศ
ก าลงัพฒันา
Developing 
countries

US

• No target
• ลดกา๊ซเรือนกระจก
ตามศกัยภาพ 

• ได้รบั Support จาก
ประเทศพฒันาแล้ว

KP’s  1st

Commitment Period 
(2008 - 2012) 

~5% reduction of 
1990 emission

KP’s  2nd

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

Aim:  25-40% reduction (Economy-
wide emission reduction targets)

Pledges : 13-17% reduction

• Invited to submit NAMAs 
• ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพืน้ฐานการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน ได้รบั Support และน าไปสู่การลดกา๊ซฯ 
จาก Business as usual ภายในปี 2020

• การลดกา๊ซฯ (NAMAs) ต้องเป็นแบบท่ี MRV ได้
• มีการจดัตัง้ระบบ Registry
• จดัท ารายงาน Biennial Update Report (BUR) 
และตัง้กระบวนการ ICA เพ่ือพิจารณารายงาน 
BUR

US

Shared Vision

Long-term 
global goal 

(2 degree Celsius)

Global peaking



ประเทศ
พฒันาแล้ว

Developed 
countries

ประเทศ
ก าลงัพฒันา

Developing 
countries

US

• No target
• ลดกา๊ซเรือนกระจก
ตามศกัยภาพ 

• ได้รบั Support จาก
ประเทศพฒันาแล้ว

KP’s  1st

Commitment 
Period  2008 – 2012
~5% reduction of 1990 

emission

KP’s  2nd

Commitment Period 
 1 Jan 2013 - XXXX (either 2017 or 2020)

•Encouraged (?) to submit NAMAs
•ลดกา๊ซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพฒันา
ท่ียัง่ยืน ได้รบั Support และน าไปสู่การลด
กา๊ซฯ จาก BAU ภายในปี 2020

•การลดกา๊ซฯ (NAMAs) ต้อง MRV ได้
• มีการจดัตัง้ระบบ Registry
•จดัท ารายงาน Biennial Update Report 

(BUR) และตัง้กระบวนการ International 
Consultation & Analysis (ICA)  เพ่ือ
วิเคราะหร์ายงาน BUR  ท่ีจดัส่ง

Mitigation targets
• 25-40% reduction (?? only 13-17% now)
• Compliance  (??)
• Comparability of efforts (??)
• จดัตัง้กระบวนการ Int. Assessment & Review
• จดัท ารายงาน Biennial Report (BR)

บงัคบัใช้
พิธีสาร  หรือ 
ตราสารกฎหมาย 
หรือ agreed outcome 
with legal force
ซ่ึง applicable to
all Parties
(เจรจาภายใต ้AWG 
on Durban Platform for 
Enhanced Action ให้
แลว้เสรจ็ในปี 2015
และรบัรองโดย 
COP 21 เพือ่ให้
มผีลบงัคบัใข้
นบัจากปี 2020)

EU  ?
2008 2012 2020

Implications from Durban (COP 17) 



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

 Timeline from Durban (COP17)

จดัตัง้ AWG-LCA เจรจาความร่วมมือ       
ระยะยาว (ของทุกประเทศ) ภายใต้อนุสญัญา

2005
COP 11  
CMP 1

Montreal

2007
COP 13  
CMP 3

Bali

2011
COP 17  
CMP 7
Durban

AWG-KP to 
complete its 

work by 
CMP 8

จดัตัง้ AWG-KP เจรจาพนัธกรณีรอบสอง  
ของประเทศพฒันาแล้ว ภายใต้พิธีสารเกียวโต

Extend AWG-
LCA for 1 yr to 
reach agreed 
outcome, and 
be terminated

2012
COP 18  
CMP 8

Doha, Qatar

จดัตัง้ AWG-DP
• เจรจา เพ่ือจดัท าข้อตกลงท่ีมีผลผกูพนัตาม
กฏหมาย ในการลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก เพ่ือใช้กบัทกุประเทศ 

• โดยให้ด าเนินการ จดัท าข้อตกลงฯ ให้แล้ว
เสรจ็และได้รบัการรบัรองภายในปี 2015 
(COP 21) 

• เพ่ือให้ข้อตกลงฯ มีผลบงัคบัใช้ หลงั 2020

2015
COP 21



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

Durban Package (COP17)

Green 
Climate Fund

Durban 
Platform

AWG-KP AWG-LCA



III. Mitigation by developing countries การลดกา๊ซฯ โดย

ประเทศก าลงัพฒันา 

 ประเทศก าลงัพฒันา จะจดัท า “แผนกิจกรรมลดก๊าซฯ ของประเทศ”

(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) ซึง่ค านงึถงึการพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยไดร้บัสนบัสนุนทางการเงนิ เทคโนโลย ีและเสรมิศกัยภาพ โดยมี

เป้าประสงค ์(will aim at achieving in aggregate) ลดการปลอ่ยกา๊ซฯ ลง (a 

deviation) เมือ่เทยีบกบัอตัราการปลอ่ยกา๊ซฯ ตามปกตขิองปี 2020 (business 

as usual emissions in 2020)

 NAMA ทีต่อ้งการสนับสนุนจะถกูบันทกึในระบบทะเบยีนเพือ่ความสะดวกในการจัดหา

การสนับสนุนส าหรับการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกดงักลา่ว

 “แผนลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ (NAMA)” ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน จะมกีาร

ตรวจสอบ รายงานและทวนสอบ (MRV) ภายในประเทศตามแนวทางกลไกระหว่าง

ประเทศภายใตอ้นุสญัญาฯ

ประเด็นทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจาลา่สดุ (แตย่งัไมเ่ป็นทีต่กลงกนั)

Mitigation by developing countries 

การลดกา๊ซฯ โดยประเทศก าลงัพฒันา



III. Mitigation by developing countries (ตอ่)

 “แผนลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ (NAMA)” ทีด่ าเนนิการเอง จะมี
การตรวจสอบ รายงานและทวนสอบ (MRV) ภายในประเทศตามแนวทางทั่วไป
ภายใตอ้นุสญัญาฯ

 ตกลงให ้ประเทศก าลงัพฒันา ตอ้งจัดท ารายงานสง่ ดงันี้

 รายงานทีต่อ้งสง่ราย 2 ปี ไดแ้ก ่ขอ้มลูบรบิทประเทศและการจัดตัง้หน่วยงานในการ

เตรยีมความพรอ้มของ NC; National Greenhouse Gas Inventories (ขอ้มลูปี 
2010 หรอื ลา่สดุ) ; รายงานกจิกรรมการลดกา๊ซฯ รวมถงึการวเิคราะหผ์ลกระทบ
และระเบยีบวธิกีาร(Methodology) และสมมตุฐิาน ความกา้วหนา้ในการด าเนนิการ
และขอ้มลู MRV ในประเทศ; ความตอ้งการทางดา้นการเงนิ เทคโนโลย ีการพัฒนา
ศกัยภาพและการสนับสนุนทีไ่ดร้ับ

---> โดยค านงึถงึศกัยภาพและระดบัของการสนับสนุนทีไ่ดร้ับ ถา้เป็นไปไดใ้หส้ง่
ฉบบัแรกภายในเดอืนธนัวาคม 2014 

 รายงานทีต่อ้งสง่เป็นประจ า ราย 4 ปี คอื National Communications โดย
ค านงึถงึชว่งเวลาและการสนบัสนนุทางการเงนิทีจ่ะไดร้บั

 ตกลงใหม้ ีInternational Consultation and Analysis (ICA) ส าหรบัรายงาน 
2 ปีทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ภายใต ้SBI และใหด้ าเนนิการภายใน 6 เดอืนหลงัจากการ
ยืน่รายงาน

ประเด็นทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจาลา่สดุ (แตย่งัไมเ่ป็นทีต่กลงกนั)

Mitigation by developing countries (ตอ่)



แนวโน้ม ภารกิจลดกา๊ซฯ ในประเทศก าลงัพฒันา

Nat. Communication
International 

offsetting/ 
Market mech.

ประเทศก าลงัพฒันาส่ง แผนลดกา๊ซฯ NAMA 
(Mitigation Pledge)

Domestically 
supported 

NAMA

Int’nationally
supported 

NAMA

General MRV 
Guidelines

International 
MRV 

Guidelines

Record 
domestically 

supported NAMA 
for “recognition”

Record NAMA 
seeking 

“international 
support”

Registry
(web-based)

 Record NAMAs 
 Facilitate matching

MRV according 
to int. market 

mech. rules (?)

MRV of mitigation actions

Biennial 
Update 
Report 
(BUR)

GHG Reporting

Support 
needs & 
received

Mitigation 
actions

National 
GHG 

Inventory

International 
Consultation 

and Analysis (ICA) 
of BUR



III. Mitigation by developing countries (ตอ่)

 ให ้AWG-LCA ด าเนนิการจัดท า Work programme เพือ่พจิารณา Framework ส าหรับกลไก
ตา่งๆเพือ่เสนอแนะใหม้ขีอ้ตัดสนิใจในการประชมุ COP ครัง้ที ่18

 ให ้AWG-LCA จัด Workshop โดยมผีูเ้ขา้รว่มทัง้จากประเทศภาคสีมาชกิ ผูเ้ชีย่วชาญ และผูท้ีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้ง หนึง่ครัง้หรอืมากกวา่ โดยใหม้กีารจัด in-session workshop ในครัง้ทีม่กีารจัด
ประชมุ SBs ครัง้ที ่36 เพือ่พจิารณาขอ้คดิเห็นทีไ่ดรั้บและประเด็นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง

 ก าหนด New market-based mechanism ใหม้คีวามชดัเจน โดยการด าเนนิการใหเ้ป็นไป
ภายใตแ้นวทางของ COP ทัง้นีต้อ้งค านงึถงึบรบิททีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งประเทศพัฒนาแลว้และ
ประเทศก าลังพัฒนา

 ให ้AWG-LCA ด าเนนิการจัดท า Work programme เพือ่จัดท า Modalities and procedures 
ส าหรับกลไกตลาด เพือ่เสนอแนะใหม้มีตใินการประชมุ COP ครัง้ที ่18

 เชญิชวนใหป้ระเทศภาคสีมาชกิและหน่วยงานทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั UNFCCC เสนอขอ้คดิเห็นใน
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่ส านักเลขาธกิารภายในวันที ่5 มนีาคม 2555

ประเด็นทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจาลา่สดุ (แตย่งัไมเ่ป็นทีต่กลงกนั)

Various approaches




