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หวัขอ้น ำเสนอ 
1. การตอบสนองของประเทศตา่งๆตอ่ประเด็นโลกร้อน จากการประชมุ 

UN climate change conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน 
ตลุาคมท่ีผา่น  

• รูปแบบของข้อตกลงส าหรับ 2015 และกรอบระยะเวลา 
• การก าหนดเป้าหมายสนบัสนนุในระดบัประเทศอยา่งมุง่มัน่ 

(intended nationally determined contribution: INDC) ท่ีเป็น
ผลจากการประชมุ COP 19 กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ แทนท่ี การ
ให้ข้อผกูมดั (Pledge) 

• กลไกตลาดคาร์บอน 
2.กลไกการตลาดกลบัการแก้ปัญหาโลกร้อนได้จริงหรอ 

 

 



กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น  

 
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา 
-พยายามปัดความรับผิดชอบโดยให้ทกุประเทศ
จะต้องท างานลดการปลอ่ยคาร์บอน ไม่แค่
ประเทศของตนประเทศด้วย 
-ผลกัดนั แนวคิด“การท าให้ตวัเองแตกต่างกบั
คนอ่ืน (self- differentiation)” ซึง่จะ
อนญุาตให้แต่ละประเทศสามารถท่ีจะก าหนด
ภาระหน้าท่ีของตวัเองในการลดการปลอ่ย
คาร์บอนได้  โดยอ้างว่าเพ่ือท่ีแตล่ะประเทศมี
สว่นร่วมในลดภาระโลกร้อน 
-พยายามจะไม่พดูคยุเร่ืองงบประมาณสนบัสนนุ
ท่ีจะให้แก่ประเทศก าลงัพฒันา  

-ไม่อยากเจรจาเร่ืองการลดการปลอ่ยคาร์บอน 
ร่วมถึงจีน 

 
- ปฏิเสธการ“การท าให้ตวัเองแตกต่างกบัคนอ่ืน 
(self- differentiation)” เพราะเช่ือว่านี ้
เป็นเคร่ืองมือให้ประเทศพฒันาแล้วผลกัภาระ
ของตวัเองให้แก่ประเทศก าลงัพฒันาในการลด
การปลอ่ยคาร์บอน   
 
-พยายามผลดัดนัให้มีการพดูคยุเร่ือง
งบประมาณสนบัสนนุท่ีจะให้แก่ประเทศก าลงั
พฒันา 



กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
change  conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น 

1. รูปแบบของข้อตกลงส าหรับ 2015 และกรอบระยะเวลา 

 

 
ประเทศพัฒนาแล้ว  ประเทศก าลังพัฒนา  

-สวิสแลนด์ และประเทศส่วนใหญ่เสนอ 
ข้อตกลงที่ไม่มีสถานะท่ีผกูมดั 
-กรอบระยะเวลามีทัง้สิบและห้าปี  
- (อเมริกา) เสนออย่างชดัเจนว่าข้อตกลง
จะต้องไม่เป็นข้อตกลงทีผกูมดั 

-เป็นข้อตกลงที่ผกูมดั (legally binding) 

-กรอบระยะเวลาสัน้ๆ ประมาณห้าปี ถ้ามากว่าห้าปี
จะต้องมีการทบทวน 
-(จีน) ข้อตกลงใหม่จะต้องบงัคบัให้ประเทศพฒันา
แล้ว ลดการปลอ่ยคาร์บอนและประเทศกลา่วนัน้
จะต้องสนบัสนนุให้แก่ประเทศก าลงัพฒันาในการ
ลดการปลอ่ยคาร์บอน  

 
  



1.รูปแบบของข้อตกลงส าหรับ 2015 และกรอบระยะเวลา 
- รูปแบบและสถานะของข้อตกลงการลดโลกร้อนยงัไม่มีข้อสรุปใดๆ สถานะ 

และกรอบระยะเวลาของข้อตกลง (พิธีสารหรือตราสารกฎหมายหรือ
ข้อตกลงท่ีมีผลทางกฎหมาย) 

- เดือนกลางท่ีผ่านมา สหรัฐอเมริกาก็ออกมาประกาศอยา่งชดัเจนท่ีจะไม่รับ
ข้อตกลงท่ีผกูมดั ถ้าประเทศอินเดียและจีนไม่รับ ซึง่แน่นอนอินเดียและจีน
เองก็ไม่ประสงค์ท่ีจะรับข้อตกลงท่ีผกูมดัตวัเองเช่นกนั  

- ถึงตอนนีแ้ล้วยงัไมมี่การเปิดเผยร่างเอกสารส าหรับท่ีจะใช้ส าหรับการเจรจา 
ซึง่ประเทศก าลงัพฒันาร่วมถึงจีนกดดนัอยา่งหนกัให้มีการเปิดเผยและเร่ิม
เจรจาข้อตกลงจากร่างเอกสาร ซึง่ประเทศพฒันาไม่ยอม โดยเฉพาะ
ออสเตรเลียและรัสเซีย  

 

กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
change  conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น 



กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น 

2. การก าหนดเป้าหมายสนบัสนนุในระดบัประเทศอย่างมุง่มัน่ (intended nationally 
determined contribution: INDC) ท่ีแทนการให้ข้อผกูมดั (Pledge) 

• มีการย ่าให้ทกุประเทศจะต้องก าหนดเป้าหมายของตวัเองก่อนการประชมุ COP ท่ีปารีสในปี
หน้า 

• ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ ต้องการให้ INDC ไม่มีสถานะผกูมดั และจะต้องเปิดโอกาสให้
แต่ประเทศสามารถท่ีจะทบทวน INDC (เแต่ละประเทศจะจดัการกนัเอง) 

• กรอบการก าหนดเสนอตอนนีมี้อยู่สองตวัเลือก ซึง่ตอนนีย้งัไม่มีข้อตกลง  

• 1. ตวัเลือกแรกไม่มีการแบ่งระหว่างประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศก าลงัพฒันา  ประเทศทัง้
สองกลุม่ใช้กรอบเดียวกนั  คาดว่าเสนอโดยกลุม่ประเทศพฒันา  

• 2. ตวัเลือกที่สอง กรอบของข้อมลูจะแตกต่างกนัระหวา่งประประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศ
ก าลงัพฒันา  

 



3.กลไกตลาดคาร์บอน 
• ถกูใช้เป็นเง่ือนไข โดยเฉพาะจากประเทศพฒันาแล้วส าหรับการลดการปลอ่ย

คาร์บอนของตนเอง ซึง่สว่นมากแล้วจะถกูกดดนัจากบริษัท  
• มีการข้อตกลงส าหรับการศกึษาและออกแบบ กลไกตลาดใหม ่(New Market 

Mechanism: NMM) ที่มีความยื่นหยุน่และหลากหลายมากกวา่ที่มีอยู ่และสามารถเป็น
ตวัเลือกให้กบัประเทศส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการลดการปลอ่ยคาร์บอน  

• กลไกตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั “กลไกการพฒันาที่สะอาด” (Clean Development 

Mechanism - CDM) “ระบบการเกษตรกรรมที่เทา่ทนัตอ่ภมูิอากาศ” (Climate 

smart agriculture) และ “กลไกการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการตดัไม้
ท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่าไม้” REDD+ 

• สว่นแล้วจะท าผ่าน “คาร์บอนเครดิต” ท่ีมีลกัษณะเป็นเหมือน“สนิค้า” ชนิดหนึง่ท่ี
สามารถซือ้ขายกนัได้ในตลาดที่เรียกวา่ “ตลาดคาร์บอน” 

 
 

กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น 



3.กลไกตลาดคาร์บอน 
• นอกการนีแ้ล้วยงัมีความพยายามอยา่งมากจาก องค์กรการเงินระหวา่ง
ประเทศ เช่น ธนาคารโลก บริษัทข้ามชาตใินการผลดัดนักลไกตลาด 
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ การสร้างราคาให้คาร์บอน “Carbon pricing”  

• โดยมียทุธศาสตร์ท่ีจะสร้างตลาดคาร์บอนภายในประเทศให้เข็มแข็ง 
เพื่อท่ีจะท าให้ ณ จดุหนึง่ตลาดคาร์บอนกว้างขึน้จากภายในประเทศสู่
ตลาดระหวา่งประเทศทีใหญ่ขึน้ 

• ข้อมลูจาก  ธนาคารสวิส ยบูีเอส ชีว้า่ ในปี 2011 กลไกตลาดนีไ้ม่ได้ท า
ให้การปลอ่ยคาร์บอนลดน้อยลงอยา่งแท้จริง ในทางกลบัมนัได้สร้างผล
ก าไรอย่างมหาศาลแก่บริษัทพลงังานยกัษ์ใหญ่ 
 
 

กำรตอบสนองของประเทศต่ำงๆต่อประเดน็โลกร้อน กำรประชุม UN climate 
conference ท่ีประเทศเยอรมนั ในเดือน ตุลำคมท่ีผำ่น 



2. กลไกกำรตลำดกลบักำรแกปั้ญหำโลกร้อนไดจ้ริงหรอ 
• ยงัไมข้่อมลูและหลกัฐานท่ีจะพิสจูน์วา่กลไกนีส้ามารถท่ีลดการปลอ่ย
คาร์บอนและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 

• กลไกนีท้ าให้เราทกุคนติดอยูใ่นกบัดกัระบบท่ีปลอ่ยคาร์บอนอย่าง
เข้มข้น (carbon intensive system) แทนท่ีจะมุง่สูร่ะบบหรือวถีิ
คาร์บอนต ่า ท่ีลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิซึง่เป็นต้นเหตหุลกัของ
ภาวะโลกร้อน  

• ตอนนีย้งัค าถามมากมายท่ียงัไมถ่กูตอบท่ีเก่ียวกบักลไกนี ้เช่น 

• กลไกตลาดนีไ้มไ่ด้เป็นกลไกท่ีดีและถกูท่ีสดุในการลดการปลอ่ย
คาร์บอน?  

 

 



ขอบคุณครับ  


