......พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)……
หลังจากที่มีการคนพบวาบริเวณขั้วโลกใตในฤดูใบไมผลิไดเกิดรูรั่วของบรรยากาศชั้น
โอโซนขึ้น โดยมีสาเหตุจากสารสังเคราะหจําพวกคลอโรฟลูออโรคารบอนหรือ CFCs องคการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติจึงผลักดันใหมีการลงนามใน อนุสัญญาเวียนนา วาดวยการ
พิทักษชั้นโอโซน ในป พ.ศ. 2528 ตอมาไดมีขอกําหนดที่เกิดขึ้น เมือ พ.ศ. 2530 ณ นคร
มอนทรีออล วาดวยการลดและเลิกใชสารทําลายชั้นโอโซน ใที่เรียกวา พีธีสารมอนทรีออล
โดยประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก แตตั้งป พ.ศ. 2532 และไดมีการจัดตั้งหนวยอนุรักษ
โอโซนในอุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคการบริการ โดยจัดทําแผนงานเลิกการใชสารทําลาย
โอโซน และจัดทําโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการ เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตในแตละอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการควบคุม และลดปริมาณการนําเขาสารทํา
ลาชั้นโอโซนและประสานงานกับหนวยงานระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยี
ทดแทน
ในป พ.ศ. 2540 ไดเกิด พิธีสารโตเกียว ขึ้นโดยมีการกําหนดใหประเทศที่จัดอยูในกลุมพัฒนา
แลว ตองมีการลดปริมาณกาชเรือนกระจกที่สําคัญ 6 ชนิด ไไดแก กาชคารบอนไดออกไซต
(CO2) กาชมีเทน (CH4) กาชไนตรัสออกไซด (N2O) กาชไฮโดรฟูโอคารบอน (HFCs) กาชเปอร
ฟลูโรคารบอน (CFCs) และกาชซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF6) โดนรณรงคใหทั่วโลกหันมาใช
พลังงานสะอาด (Glean Energy) หรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อเปนการลดการ
ปลอยกาชเรื่อนกระจกโดยเฉพาะกาาชคารบอนไดออกไซด ออกสูสิ่งแวดลอมใหนอยลงโดย
รณรงคใหลดลงเฉลี่ยลดนอยละ 5.2 จากระดับที่ประเทศ
ความเปนมาของพิธีสารเกียวโต
ในการประชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ 1 (COP-1) ในป พ.ศ. 2538 ที่ประชุมเห็นสมควรที่จะเรงรัดการอนุวัติตาม
พันธกรณีของประเทศในภาคผนวกที่ 1 ใหบรรลุตามเปาหมายสูงสุดของอนุสัญญาฯ จึงมีมติใหมี
การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate:AGBM)รางขอตกลง
ขึ้นใหมเพื่อใหมีการบังคับ ใหอนุวัตตามพันธกรณี คณะทํางานไดทําการยกรางขอตกลงดังกลาว
เปนเวลา 2 ปครึ่งและไดมีการนําเสนอในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีสมัยที่ 3 (COP-3) ในป
พ.ศ. 2540 และประเทศภาคีมีมติรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในการประชุมครั้งนั้น
หลักการที่สําคัญของพิธีสารเกียวโต
1. พิธีสารเกียวโตไดกําหนดขอผูกพันทางกฎหมาย (Legal binding) ไวในกรณีดําเนินการตาม
พันธกรณี โดยมาตรา 3 ไดกําหนดพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศภาคีในภาคผนวกที่ 1 โดยรวมแลวไมนอยกวารอยละ 5 จากระดับการปลอยโดยรวมของ
กลุมในป พ.ศ. 2533 ภายในชวงพ.ศ. 2551-2555 โดยที่ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจะแตกต า งกั น ไปในแต ล ะประเทศ เช น ร อ ยละ 8
ของปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดในป พ.ศ. 2533 สําหรับกลุมประเทศประชาคมยุโรป รอยละ 10 สําหรับ
ประเทศไอซแลนด รอยละ 6 สําหรับประเทศญี่ปุน เปนตน
2. มาตรา 3 กําหนดชนิดของกาซเรือนกระจกที่ควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโต 6 ชนิด คือ
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน
(HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยกําหนดการลด
กาซเหลานี้ใหคิดเทียบเปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent)
3. กําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมใหกับประเทศที่พัฒนาแลว และไมมีการเพิ่มพันธกรณีใดๆใหกับ
ประเทศกําลังพัฒนา

4. มาตรา 18 ของพิธีสารไดกําหนดใหมีขั้นตอนและกลไกในการตัดสิน และดําเนินการลงโทษ
ในกรณีที่ประเทศภาคีไมดําเนินการตามพันธกรณีที่กําหนด
5. เพื่อชวยแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยืดหยุน (Flexibility Mechanisms) ขึ้น 3 กลไก ดังนี้
•

•

•

พิธีสารเกียวโตไดกําหนดกลไก

กลไกการทําโครงการรวม (Joint Implementation, JI) ตามที่ระบุไวในมาตรา 6 ซึ่ง
กําหนดใหประเทศพัฒนาแลว สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกรวมกันเองระหวางประเทศในกลุม ภาคผนวกที่ 1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลด
ได เรียกวา ERUs (Emission Reduction Units)
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 12 ซึ่งกําหนดใหประเทศในภาคผนวกที่ 1 สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกรวมกับประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศในกลุม Non-Annex
I ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได จะตองผานการรับรอง จึงเรียกวา CERs (Certified
Emission Reduction)
กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading, ET) ตามที่ระบุ
ไวในมาตรา 17 ซึ่งกําหนดใหประเทศในภาคผนวกที่ 1 ที่ไมสามารถลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกในประเทศตามที่กําหนดไวได สามารถซื้อสิทธิ์การปลอยจากประเทศใน
ภาคผนวกที่ 1 ดวยกันเอง ที่มีสิทธิ์การปลอยเหลือ (อาจเปนเครดิตที่เหลือจากการทํา
โครงการ JI และ CDM หรือ สิทธิ์การปลอยที่เหลือเนื่องจากระบบเศรษฐกิจทําให
ปริมาณการปลอยในปจจุบันนอยกวาปริมาณการปลอยเมื่อป ค.ศ. 1990 จึงมีสิทธิ์การ
ปลอยเหลือพรอมที่จะขายได) เรียกสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกที่จะซื้อขายกันนี้วา
AAUs (Assigned Amount Units)

พันธกรณีของประเทศไทยภายใตพิธีสารเกียวโต
ประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และไดให
สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะภาคีสมาชิกในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึง
ไมมีพันธกรณีใดๆ ภายใตพิธีสารเกียวโต ยกเวนมาตรา 10 ซึ่งกําหนดใหทุกภาคีรวมรับผิดชอบ
ดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถและสถานการณของแตละ
ประเทศดวยความสมัครใจ และมีสิทธิ์เขารวมโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด แตไมมี
พันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในชวงพันธกรณีแรก พ.ศ. 2551-2555
(ค.ศ.2008-2012) เหมือนกับประเทศในภาคผนวกที่ 1
การดําเนินงานของประเทศไทยตามขอผูกพัน
เนื่องจากพิธีสารเกียวโตยังไมมีผลบังคับใช และประเทศไทยไมมีพันธกรณีในจํานวนปริมาณการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในชวงพันธกรณีแรก ประเทศไทยไดจัดทํารายงานแหงชาติตาม
เงื่อนไขของพันธกรณี ซึ่งในขณะนี้กําลังเตรียมการที่จะจัดทํารายงานแหงชาติในรอบตอไป
นอกจากนี้ประเทศไทยกําลังเตรียมการจัดตั้ง NACDM (National Authority for CDM) หาก
ประเทศไทยประสงค ที่จะเขารว มดําเนินการโครงการ CDM
โดยมีสํ านักความรวมมื อดา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวย
ประสานงาน
source: http://www.jgsee.kmutt.ac.th/greenhouse/unfccc/unfccc.php

