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 จากการที่พันธกรณีในช่วงแรก (First Commitment) ภายใต้พิธีสารเกียวโตซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี      
พ.ศ. 2555 ท าให้ภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ         
พิธี สารเ กียวโต จะต้องมีการเจรจา
ต่อรองกันเพื่อก าหนดพันธกรณี
ในช่วงหลังปี พ .ศ. 2555  หรือที่เรียก
กันว่า Post Kyoto Regime หรือ 
Second Commitment  เพื่อก าหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่ง จาก การประชุมของประเทศภาคี
สมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  คร้ังที่ 
13 (COP13) และภาคีพิธีสารเกียวโตคร้ังที่ 3 (COP/MOP3) ในช่วงระหว่างวันที่ 3-15 ธันวาคม 2550 ที่เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย   เกิดข้อตกลงที่เรียกว่า  “Bali Roadmap” ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาส าหรับการจัดท า
พันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกหลังจากปี  พ.ศ.2555  โดยเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน Bali Roadmap การเจรจา
เร่ืองดังกล่าวจะต้องเสร็จสิ้นภายในปี  พ.ศ. 2552  ทั้งนี้ ภายใต้อนุสัญญาฯ จะมีการเจรจาว่า ด้วยความร่วมมือใน
ระยะยา วในการด าเนินการตามอนุสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   และได้ตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิจขึ้นมา 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง  เป็นคณะท างานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีชื่อว่า   Ad-Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action Under the Convention (AWG-LCA) อยู่ภายใต้กรอบของ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United Nations Framework Convention on Climate 
Change หรือUNFCCC)  กลุ่มที่สองเป็นคณะท างานเฉพาะกิจที่มีการด าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว  มีชื่อว่าAd- 
Hoc Working Group On Further Commitments For Annex I Parties Under The Kyoto Protocol (AWG-KP) 
อยู่ภายใต้พิธีสารเกียวโต โดยก าหนดกรอบการเจรจาไว้ 4 ประเด็น คือ การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลไกด้านการเงิน   หลังจากการ
ประชุมที่บาหลี ก็ได้มกีารเจรจาในเร่ืองดังกล่าวอีกหลายคร้ัง ภายใต้  AWG-LCA และ AWG-KP รวมถึงการประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญา ครั้งที่ 14 (COP14) และภาคีพิธีสารเกียวโต คร้ังที่ 4 (COP/MOP 4) ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 และการประชุม COP 15 และ COP/MOP 5 ที่กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ก                    



 AWG-LCA ได้เจรจาเร่ือง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก ” โดยสหภาพยุโรป   มี
ข้อเสนอให้ประเทศกลุ่มภาคผนวกที่  1 (ประเทศที่พัฒนาแล้ว ) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 
พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) และลดให้ได้  60-80% ภายในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ.2050) ในขณะที่บราซิลมีข้อเสนอเชิง
หลักการว่า  ความรับผิดชอบในการลดก๊าซต้องพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ของการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
ที่ผ่านมาด้วย  ส่วนอินเดียเสนอว่าประเทศที่พัฒนาแล้วต้องมีพันธกรณีการลดก๊าซแบบเท่าเทียมกัน  ซึ่งต้อง
รวมถึง “ประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ได้เป็นภาคีของพิธีสารเกียวโต ” ด้วย  (ตอนนี้ เหลืออยู่ประเทศเดียว คือ 
สหรัฐอเมริกา ) ซึ่ง เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ต้องมีมาก่อนที่จะให้ ประเทศก าลังพัฒนาด าเนินการใดๆ     
 ในประเด็นเร่ือง “การลดก๊าซ  (Mitigation)”  หลายประเทศได้เสนอย้ าว่า  ต้องมีความแตกต่ างกันของ
ความรับผิดชอบระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา  บราซิลและแอฟริกาใต้เสนอให้ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วต้องลดการปล่อยก๊าซ ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาควรด าเนินการเพื่อลดอัตราการปล่อย  ก๊าซที่
เพิ่มขึ้น ทางฝ่ายญี่ปุ่นได้น าประเด็นการลดก๊าซโดย จ าแนกตามสาขา  (Sectoral Approach: SA) มาน าเสนอใน
กลุ่ม AWG-LCA โดยเสนอว่าควรใช้แนวคิด SA แบบแตกต่างกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก าลัง
พัฒนา ส่วนทางสหรัฐกับสหภาพยุโรป เสนอว่าควรมีการศึกษาแนวคิด SA เพิ่มเติมมากขึ้นอีก   

 บทความนี้จึงขอเสนอแนวคิดเร่ือง Sectoral Approach : 
SA ซึ่งเน้นการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศในสาขา  
(sector) เดียวกัน ด้วยการก าหนดระดับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตใน สาขา/อุตสาหกรรมนั้นๆ 
ไม่ว่าตั้งอยู่แห่งใดในโลก โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นผู้ผลิตจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศก าลังพัฒนา โด ยแนวคิด ใน
เร่ือง SA มีข้อเสนอหลายแบบ คือ 

 1. Sectoral CDM* โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งรายสาขาภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
หรือ CDM จะต้องลดลงได้ต่ ากว่าตัวเลขกลางของรายสาขานั้นๆ (Sectoral Baseline) จึงจะน ามาคิดเป็น
คาร์บอนเครดิตได ้ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและก าหนดตัวเลขค่ากลางขึ้นมาในรายสาขานั้นๆ 
 2. Sectoral Crediting Mechanisms เป็นกลไกที่ก าหนดระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย (No lose target) ถ้าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกินกว่าค่าที่
ก าหนดไว้ (baseline) ก็ไม่มีผลกระทบผูกพันทางกฎหมาย แต่ถ้าสามารถลดปริมาณ การปล่อยได้ต่ ากว่าค่าที่
ก าหนดก็จะได้รับเครดิตที่สามารถน าไปซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศได้ 
........................................................................................................................................................................ 
* CDM (Clean Development Mechanism) กลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นกลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโตทีป่ระเทศก าลัง
พัฒนาที่สามารถด าเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มขึ้นจากการด าเนินการปกติ และสามารถน าปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต (CER) ไปซ้ือขายในตลาดคาร์บอนได้ 



 3. Unilateral industry initiatives เป็นข้อตกลงในการด าเนินมาตรการลดการปล่อยโดยความสมัครใจ
ใน sector นั้นๆ   เช่น World Business Council on Sustainable Development’s Cement Sustainability 
Initiative (CSI) หรือ International Aluminium Institute สมาชิกในกลุ่มตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในธุรกิจของตนด้วยความสมัครใจ 

การมีส่วนร่วม 
 แนวคิดนี้เปิดโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
ท าให้ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องจะแคบลงกว่าเดิมที่ก าหนดในภาพกว้าง ท าให้การก าหนดเป้าหมายมีความชัดเจน
และง่ายต่อการประเมินผล  ซึ่งดูเหมือนว่าจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางการค้าในระหว่าง
สาขา/อุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ภาคส่วนใด (Sector) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
- ภาคไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า (อุตสาหกรรม บ้านเรือน และกลุ่มทั่วไป) 
- ภาคการขนส่ง (รถยนต์ เคร่ืองบิน การขนส่งทางเรือ) 
- ภาคการผลิต (อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี เหล็กและเหล็กกล้า อลูมีเนียม แก้ว เหมือแร่ 

กระดาษและเยื่อกระดาษ การผลิตแอมโมเนีย ฯลฯ) 
- ภาคอาคาร (ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์) 
- ภาคการผลิตสินค้าอุปโภค ( อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า) 
- ภาคการใช้ที่ดิน (การเกษตร ป่าไม้) 
- ภาคการก่อสร้าง 
- ภาคการขุดเจาะ (แร่ & น้ ามัน และก๊าซ) 

รูปแบบของ Sectoral Approach 
  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา อาจมีรูปแบบที่ด า เนินการได้หลายแบบ เช่น การ ก าหนด 
เป้าหมายในเชิงปริมาณการปล่อยโดยตรง การก าหนดโดยใช้ เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีที่สะอาด การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การก าหนดโดยปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  หรือการก าหนดโดยใช้พื้นที่ เช่น 
ในระดับประเทศและระดับสากล หรือรูปแบบ การบังคับใช้ เช่น รัฐบาลก าหนดให้มีการลดในรายสาขานั้น
หรือการด าเนินการโดยรายสาขาอุตสาหกรรมนั้นๆเอง  

 ส าหรับการด าเนินการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตเป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจา ใน
เร่ืองการลดการปล่อยรายสาขา  ประเด็นภาคเกษตร และประเด็นการขนส่ง
ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตร  ได้เร่ิมมีการพิจารณาใน
การประชุม AWG-LCA คร้ังที่ 2 เมื่อเดือน มิถุนายน พ .ศ. 2551 ขอให้มี
งานวิจัยในเชิงเทคนิค เกี่ยวกับการลดการปล่อย  ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร  
ประเด็นเจรจาที่ส าคัญมีสามประเ ด็น คือ (1) การห้ามไม่ให้ใช้มาตรการ     



ฝ่ายเดียวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือกีดกันทางการค้า (2) หลักการที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการ เร่ืองความ
ร่วมมือในการลดการปล่อยภาคเกษตร และ (3) การก าหนดให้มี Programme of Work เพื่อด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในเร่ืองคว ามร่วมมือการลดการปล่อยก๊าซในภาคเกษตร  สิ่งที่ประเทศก าลังพัฒนาเป็นกังวล 
คือ ความมั่นคงด้านอาหาร และการใช้มาตรการฝ่ายเดียวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือกีดกันทางการค้า   ซึ่งคง
ต้องมีการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

ข้อคิดเห็นของประเทศต่างๆเกี่ยวกับ Sectoral Approach 
  กลุ่มประเทศ EU   มีความเห็นว่า  Sectoral Approach ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ร่วมของภาคี  
และSectoral Approach ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วควรเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม  แต่ไม่ใช่น ามาใช้แทน
เป้าหมายในการลดการปล่อยตามอนุสัญญา และต้องไม่ท าให้หลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง
เสียไป  ในด้านการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดใน Sectoral Approach จะต้องสอดรับกับตลาดคาร์บอน และ
ต้องมีสิ่งจูงใจให้กับประเทศด้อยพัฒนาที่จะมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     และการ
ด าเนินการภายใต้ Sectoral Approach ต้องไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามมา และใช้กลไกการสร้างเครดิตให้
เกิดขึ้น (Sectoral Crediting Mechanisms) นอกเหนือด้านการตลาด ต้องมีแนวคิดการสร้างความร่วมมือในด้าน
เทคโนโลยี และในระดับประเทศควรมีมาตรการในการลดในภาคส่วนต่างๆ 

  ประเทศญ่ีปุ่น มีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องด าเนินการในเร่ืองนี้เพื่อให้
บรรลุ เป้าหมายในการลดการปล่อย  ซึ่งญี่ปุ่นเองเห็นว่า  ถ้าก าหนดในเร่ืองนี้  ประเทศญ่ีปุ่นจะมีพันธะ ในการ
ด าเนินการน้อยเนื่องจากอุตสาหกรรมในญ่ีปุ่นได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตามมอง
ว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับในประเทศที่จะมีความเท่าเทียมกันในสาขานั้นๆ และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   แต่ต้องมีการเปรียบ เทียบความพยายามในการด าเนินการ (Comparability 
of Effort)  ประเทศก าลังพัฒนาควรจะยอมรับที่จะด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกเหนือ จากการด าเนินการตามปกติที่เป็นอยู่  โดยเห็นว่าควรก าหนดตัวเลขการปล่อย (cap)ในบางสาขา  ซึ่ง
ต้องมีการตกลงในเร่ืองตัวเลขที่จะน ามาเปรียบเทียบ ประเด็นที่จะเป็นปัญหาคือความหลากหลายของ
เทคโนโลยีในรายสาขาเดียวกัน แต่จะได้ประโยชน์จ ากการขายเครดิตภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด และ
เครดิตจาก Sectoral Crediting Mechanisms  ในขณะที่ No Lose Target  Sectoral Crediting จะก่อให้เกิดการ
ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศก าลังพัฒนา 

         ในเร่ืองของหลักการญ่ีปุ่นมองว่า ต้องมีการด าเนินการที่เ ท่าเทียมกันและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการลด
การปล่อยเพื่อให้การด าเนินการในระดับประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยแบ่งประเภทตาม สาขา  เช่น 
อุตสาหกรรม พลังงาน ภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจการค้า ภาคการขนส่ง  ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องก าหนด
แนวทางการลดการปล่อยในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมา (Bottom- up) และอยู่บนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น และต้องเทียบเคียงกันได้อย่างเสมอภาค  ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ควรวิเคราะห์ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด
และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถน ามาใช้เทียบเคียงระหว่างประเทศต่างๆ   ต้องสร้างตัวชี้วดัที่สามารถน าไปใช้ 
ทวนสอบความถูกต้องและรายงานผลการลดการปล่อยได้ ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์ว่า  Sector ใดมีศักยภาพใน



การด าเนินการได้ และต้องมีสิ่งจูงใจในการด าเนินการ เช่นการสร้างระบบเครดิตที่สามารถน าไปซื้อขายได้  
การด าเนินการท าได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  

  ประเทศจีน ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้มีการลดในรายสาขาการผลิต   การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกควรเป็นไปตามกรอบของอนุสัญญาที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการลดการปล่อย   
แต่แนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในประเทศโดยความสมัครใจเพื่อกระตุ้นให้รายสาขานั้นๆด าเนินการ
เท่าเทียมกัน  
  ประเทศอินเดีย  เห็นว่าแนวคิดในเร่ืองการลดรายสาขาการผลิตเป็นเร่ืองที่ดีส าหรับประเทศพัฒนา
แล้ว และการก าหนดมาตรฐานสากกลหรือข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) อยู่นอกกรอบของ Bali Action 
Plan และควรมีการศึกษาและวิจัย และ สิ่งที่ประเทศในกลุ่มก าลังพัฒนา จะต้องด าเนินการ อย่างไรก็ตาม  
Sectoral Approach / Benchmarking Approach (GHG Index) น่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี การพัฒนาตัวชี้วัดควร
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส และมีข้อมูลที่ครบถ้วนภายใต้สถานภาพของแต่ละประเทศทั้งในเชิ งปริมาณและ
คุณภาพ  นอกจากนี้ประเทศพัฒนาแล้วและป ระเทศก าลังพัฒนาก็มีมุมมองในเร่ือง นี้ที่หลากหลาย ประเทศ
ไทยควรเตรียมตัวในเร่ืองการลดการปล่อยจ าแนกตามสาขาเพื่อมิให้เกิดความตื่นตระหนกในเร่ืองดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมบางสาขาเป็นกลุ่มที่ถูกจับตามองในเร่ืองนี้ ซึ่งจะได้น าเสนอ 
ความคืบหน้าในเร่ืองดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


