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ความคาดหวังของ WWF กับขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองโคเปนเฮเกน 
 
ประเด็นสําคัญท่ี WWF คาดหวังกับขอตกลงฉบับใหมเพื่อใหสามารถแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลงมติเห็นชอบในการประชุมดานสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ท่ีจะจัด
ขึ้นในเดือนธันวาคม 2552 นี้ โดย WWF ไดเสนอแนวทางสําหรับสนธิสัญญาท่ีเปนธรรมท่ีจะชวยรักษาระดับ
อุณหภูมิไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส 
 
เปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกไมควรสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และไดต้ังเปาหมายการปลอยกาซ
เรือนกระจกในระดับโลกในแงของงบดุลคารบอน (Carbon Budget) และขอตกลงในการปลอยกาซ
เรือนกระจก ดังนั้นสําหรับป 2556-2560 ในระยะยาวการปลอยกาซเรือนกระจกจะตองลดลงอยางมาก 
และภายในป 2593 ท่ัวโลกจําเปนตองลดการปลอยกาซใหไดอยางนอย 80% ของปริมาณการปลอยกาซ
ในป 2533 

 

• สําหรับ “ประเทศท่ีพัฒนาแลว” เปนกลุมท่ีมีพันธกิจวา ภายในป 2563 ตองลดปริมาณการปลอยกาซให
ไดต่ํากวาป 2533 อยางนอย 40% และควรจัดทําแผนปลอดคารบอน (Zero Carbon Action Plans: 
ZCAPs) โดยในป 2593 ประเทศสหรัฐอเมริกาควรใหสัตยาบันในการลดปริมาณการปลอยกาซ โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณของประเทศใน Annex I ซ่ึงปริมาณท้ังหมดตองไมเกินขีดจํากัดท่ีช้ันบรรยากาศ
สามารถรองรับได นอกจากนี้เพื่อยุติธรรมกับประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีอยูในชวงการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
และประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน เกาหลีใต หรือซาอุดิอาระเบีย ก็ควรจะจํากัดปริมาณการปลอยกาซ
และเปาหมายในการลดการปลอยกาซเชนกัน 

 

• สําหรับ “ประเทศกําลังพัฒนา” ตองปฏิญาณวาภายในป 2563 จะชวยลดการปลอยกาซใหไดอยางนอย 
30% และลดกาซเรือนกระจกจากการทําลายปาและความเส่ือมโทรมของปาในประเทศกําลังพัฒนา   
โดยมีประเทศพัฒนาแลวชวยสนับสนุนในงบประมาณและเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี ประเทศกําลังพัฒนา
ควรมีมาตรการลดการปลอยกาซท่ีเหมาะสมในระดับประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs) โดยขึ้นอยูกับแผนคารบอนต่ํา (Low Carbon Action Plans: LCAPs) โดยประเทศ
พัฒนานอยท่ีสุด (Least Developed Countries: LDCs) ไมจําเปนตองลดการปลอยกาซในชวงเวลานี้ แต
ตองสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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กรอบปฏิบัติการวาดวยการปรับตัว (Adaption Action Framework) เพื่อรองรับผลกระทบและปองกันความ
เส่ียงสําหรับประเทศท่ีออนไหวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
สนธิสัญญาฉบับใหมตองทําใหประเทศท่ีออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของอากาศ สามารถปรับตัวกับผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยจัดทําเปนกรอบปฏิบัติการวาดวย
การปรับตัว (Adaption Action Framework) ซ่ึงประกอบดวยการสนับสนุนทางการเงิน การประกันภัย และ
กระบวนการที่พิจารณาการชดเชยใหกับประเทศท่ีออนไหวมากท่ีสุดตอผลกระทบดังกลาว โดยตระหนักวา ยิ่ง
เราลดการปลอยกาซมากเทาไหรก็จะยิ่งชวยลดคาใชจายในการปรับตัวมากยิ่งข้ึน 
 
การดําเนินงานตามกรอบปฏิบัติการวาดวยการปรับตัว(Adaption Action Framework) เพื่อรองรับผลกระทบ 
จําเปนตองมี 
 

• งบประมาณจํานวนมากท่ีจะตองใชในการบริหารงานใหไดประสิทธิภาพ รวมถึงแผนการประกันภัยใน
แตละภูมิภาค ซ่ึงคาดวาประมาณ 63,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป 

 

• การเตรียมการอยางเรงดวน คือ การใหงบประมาณสนับสนุนแกประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุดจํานวน 
2,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามกรอบปฏิบัติการดังกลาว ท้ังนี้เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ และชวยสนับสนุนประเทศท่ีออนไหวตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหสามารถพัฒนาและเริ่มปฏิบัติตามกรอบปฏิบัติการฯ โดยเร่ิมจาก
การประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนและผนวกกรอบปฏิบัติการฯ เขากับกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 

• ความตระหนักวาภาคธุรกิจเปนตัวการสําคัญในการปลอยกาซและปริมาณการปลอยกาซจะไมลดลง
กอนป 2563 อยางแนนอน นั่นหมายความวาประเทศที่มีความออนไหว รวมถึงชุมชน และระบบนิเวศ
จะไมสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดตอไป ท้ังนี้ยัง
จําเปนตองกําหนดกลไกเพื่อรองรับผลกระทบท่ีกําลังเกิดข้ึน นั่นก็คือกลไกประกันความเส่ียงดานสภาพ
ภูมิอากาศและแผนงานการฟนฟูสภาพ 

 
งบประมาณท่ีตองใชเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

• ประเทศท่ีจะเขารวมประชุมท่ีเมืองโคเปนเฮเกนควรพรอมท่ีจะลงมติเห็นดวยกับกองทุนสภาพ
ภูมิอากาศโคเปนเฮเกน (Copenhagen Climate Facility) เพื่อบริหารงบประมาณสําหรับกลไกท่ีจะเกดิข้ึน 
และเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอตอความจําเปน WWF เรียกรองใหประเทศท่ีพัฒนาแลวลงมติในพันธ
กิจการสนับสนุนงบประมาณใหไดอยางนอย 160 พันลานเหรียญสหรัฐตอป ภายในป 2560 เพื่อชวยให
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ประเทศกําลังพัฒนาสามารถลดกาซเรือนกระจกโดยลดการตัดไมทําลายปาและความเส่ือมสภาพของปา 
และการปรับตัวเพื่อลดปริมาณคารบอนใหเหลือระดับตํ่า รวมถึงการฟนฟูสภาพภูมิอากาศในอนาคตให
สําเร็จ โดยงบประมาณดังกลาวตองเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากสวนความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปน
ทางการ และจะตองเก็บรวบรวมเขากองทุนสภาพภูมิอากาศโคเปนเฮเกน  แมวาตลาดการคาคารบอนมี
บทบาทมากข้ึน แตประเทศอุตสาหกรรมตองไมเพิ่มเครดิตการปลอยกาซจากการดําเนินการ “กลไก
ยืดหยุน” ไดแก กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) และการนําไปปฏิบัติรวมกัน (JI) เชนเดียวกับงบจาก
ตลาดคารบอนท่ีไมนับรวมกับขอกําหนดในการสนับสนุนงบประมาณของประเทศอุตสาหกรรม   

 

• จําเปนตองมีกลไกในการคาดการณและจับตองได เชน ขอเสนอของประเทศนอรเวยท่ียอมจายเงินใน
ระบบการประมูลโควตาเพื่อสิทธิในการปลอยกาซคารบอนประมาณ 10% ซ่ึงเปนแนวทางในการให
การสนับสนุนงบประมาณดานสภาพภูมิอากาศ  ในภาพรวมเงินจากระบบการประมูลโควตาหรือการ
เก็บภาษีจากการใชเชื้อเพลิงและการปลอยกาซในภาคการบินและการขนสงระหวางประเทศจะถูก
รวบรวมเขากองทุนดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ สําหรับเงินท่ีไดจากแหลงท่ีมาอ่ืนๆ เชน 
องคกรเอกชน จะไมนับรวมกับขอกําหนดของประเทศอุตสาหกรรม 

 

• เก่ียวกับงานดานเทคโนโลยี ถึงแมวาการพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํ่าอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมี
มากข้ึน แตอัตราการเปล่ียนแปลงยังไมเปนตามท่ีตองการ ท้ังนี้ WWF เสนอใหมีการจัดทําแผนงาน
เทคโนโลยีเพื่ออนาคตภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
จัดทําเปนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี กําหนดระยะเวลา 5 ป โดยมีเปาหมายในการกระจายเทคโนโลยีไป
ท่ัวทุกประเทศ และเพิ่มการทํางานรวมกันในดานนวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน พรอม
ท้ังใหการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานพลังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีสําหรับการตรวจสอบการดักจับและกักเก็บกาซคารบอน รวมถึงลดการปลอย
กาซจากการลดการทําลายปาและความเส่ือมสภาพของปา (Reduced Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation: REDD) 

 

• หยุดการทําลายปาไม อันเปนสวนหน่ึงในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีจะชวยใหระดับ
อุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกท่ัวโลกสูงข้ึนไมเกิน 2 องศาเซลเซียส สนธิสัญญาฉบับใหมวาดวยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตองรวมกลไกการใหรางวัลกับประเทศกําลังพัฒนาท่ีสามารถลดการปลอย
กาซจากการลดการทําลายปาและความเส่ือมสภาพของปา โดยภายในป 2563 ท่ัวโลกจะตองทําใหการ
ปลอยกาซจากการทําลายปาเปนศูนยใหสําเร็จ และระบบการลดการปลอยกาซจากการลดการทําลายปา
และการเส่ือมสภาพของปาหลังจากส้ินสุดพันธกรณีพิธีสารเกียวโตในชวงแรก (the post-2012) ควร
ตองเพ่ิมแรงจูงใจดานเศรษฐกิจหรือรางวัลใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ การลดการ
ปลอยกาซจากการลดการทําลายปาจําเปนตองมีการวางแผนและเตรียมการเพ่ือใหสามารถประเมินผล 
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จัดทํารายงาน และตรวจสอบการลดปริมาณการปลอยกาซได  วิธีท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จไดดีท่ีสุด
คือ การจัดทําโครงการลดการปลอยกาซจากการลดการทําลายปาและความเส่ือมสภาพของปาใน
ระดับประเทศ โดยใชมาตรฐานและการตรวจสอบภายในประเทศเชนกัน โครงการนี้ควรจัดทําเปน 3 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1- การวางแผน ระยะท่ี 2 – การเตรียมงาน และระยะท่ี 3 – การปฏิบัติตามแผนงาน
ดังกลาว โดยจะสามารถผานข้ันตอนในแตละระยะนั้นจะตองมีความชัดเจนและมีมาตรฐานตามกรอบ
งานของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนธิสัญญาหลังส้ินสุด
พันธกรณีพิธีสารเกียวโตในชวงแรก จําเปนตองมีกลไกในการตรวจสอบการดําเนินการในแตละระยะ
และตองกําหนดชวงเวลาในการพิจารณามาตรฐานของแตละประเทศเปนระยะๆ ดวย การลดปริมาณ
การปลอยกาซจากการลดการทําลายปาและความเส่ือมสภาพของปาสามารถสรางผลประโยชนไดท้ังใน
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ นโยบายนี้ตองประกอบไปดวยวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงชวยสงเสริมการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ปองกันสิทธิของคนในชุมชน และคน
พื้นเมือง 

 

• การลดปริมาณการปลอยกาซจากการลดการทําลายปาและความเส่ือมของสภาพปา จําเปนตองมี
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที และตองมีการสรางศักยภาพและปฏิบัติการ
โดยเร็วท่ีสุด ประเทศพัฒนาแลวควรใหการสนับสนุนงบประมาณ ท้ังในกระบวนการลดปริมาณการ
ปลอยกาซจากการลดการทําลายปา และผลจากการปฏิบัติการลดการปลอยกาซในประเทศกําลังพัฒนา 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงบประมาณท่ีควรจัดต้ังข้ึนตามท่ีไดกลาวไวขางตน 
 

• การบินและการเดินเรือทะเล เพื่อใหครอบคลุมทุกภาคสวน สนธิสัญญาฉบับใหมวาดวยเรื่องสภาพ
ภูมิอากาศตองรวมการปลอยกาซเรือนกระจกจากการบินและการขนสงระหวางประเทศ ในการประชุม
ท่ีเกียวโตเม่ือป 2540 ภาคการบินพลเรือนและองคกรการเดินเรือทะเลระหวางประเทศเคยแสดงความ
รับผิดชอบตอการปลอยกาซเรือนกระจก แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จกับการจัดการปญหานี้ ความ
ผิดพลาดท่ีผานมาจะตองไมเกิดข้ึนซํ้าอีกท่ีโคเปนเฮเกน เปาหมายการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใน
ประเทศอุตสาหกรรมควรจะรวมการปลอยกาซจากหนวยงานเหลานี้ดวย 

 
การกําหนดกฎหมายและการจัดตั้งองคกรท่ีเก่ียวของ 
 

• ขอตกลง ณ เมืองโคเปนเฮเกนตองไดรับสัตยาบันท้ังพิธีสารเกียวโตท่ีไดรับการแกไขและพิธีสาร
โคเปนเฮเกน รวมถึงการตัดสินใจนําไปปฏิบัติใช 

 

• จําเปนตองจัดต้ังองคกรข้ึนใหมสําหรับการนําแผนงานการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปปฏิบัติใช และทําหนาท่ีเปนศูนยรวมดานเทคโนโลยีและงบประมาณ 
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WWF ยังเรียกรองใหจัดต้ังกองทุนสภาพภูมิอากาศโคเปนเฮเกน  เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ประสานงานในการนําขอตกลงดานสภาพภูมิอากาศโคเปนเฮเกนไปปฏิบัติใช 

 

• ตัวแทนควบคุมตลาดคารบอนจําเปนตองจัดการกลไกตลาดคารบอน ซ่ึงประกอบดวยการปฏิรูป
โครงการท่ีอยูในกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด และจัดการไมใหกลไกตลาดคารบอนขาดทุน รวมถึงการ
รวบรวมเครดิตจากการลดการปลอยกาซ กลไกตลาดคารบอนกําหนดข้ึนเพื่อลดการปลอยกาซใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงอาจเคยยอมใหประเทศอุตสาหกรรมนับรวมปริมาณเล็กนอยเหลานี้ในเปาหมาย
การลดปริมาณการปลอยกาซเพื่อใหบรรลุขอกําหนดนั้น แตตอนนี้ตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา
กิจกรรมในกลไกตลาดคารบอนตองไมยอมใหประเทศอุตสาหกรรมใชการลดปริมาณการปลอยกาซ
แบบประหยัดนี้ และไมนับปริมาณการลดการปลอยกาซเพ่ิมข้ึนในคําปฏิญาณของประเทศกําลังพัฒนา 

 
ระยะเวลาขอผูกมัดและการนํากลไกมาพิจารณาอีกคร้ัง 
 

• พิธีสารโคเปนเฮเกนควรมีระยะเวลา 5 ปเชนเดียวกับพิธีสารเกียวโต เพื่อใหสัมพันธกับวงจรทางการ
เมืองและเพื่อใหงายตอการปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกันงบดุลคารบอนระดับโลกจะเปนแนวทางกําหนด
ปริมาณการลดการปลอยกาซท่ัวโลกในระยะยาวท่ีแนนอนได 

 

• การพิจารณาคร้ังตอไปควรเร่ิมในป 2556 โดยการพิจารณาทางวิทยาศาสตรจะเร่ิมในป 2557 ซ่ึงเปนไป
ตามรางรายงานการประเมินคร้ังท่ี 5 ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซ่ึงจะสรุปในป 2558 และควรมีการจัดเตรียมอนุมาตราการพิจารณาฉุกเฉินท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือผล
ทางวิทยาศาสตรแสดงใหเห็นวาจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายท่ีแนนอน  
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