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อัศมน ลิ่มสกุล1 และฤทธิรงค์ จังโกฏิ2
1ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

2คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความตกลงปารีส : 
จุดเปลี่ยนส�าคัญส�าหรับการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

(The Paris Agreement: An Important Turning 

Point in Global Action on Climate Change)

ที่ประชุมสมัชชารัฐภาคี (Conference of the Parties; 

COP) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework on Climate 

Change Convention; UNFCCC) สมัยท่ี 21 หรือ COP21  

ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมี 196 ประเทศเข้าร่วมประชุม[1] 

ได้บรรลุข้อตกลงและรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement)[2]

เพื่อเป็นกฎกติกาฉบับใหม่ที่ใช้บังคับกับทุกรัฐภาคี ในการ 

ยกระดับการดำาเนนิงานการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ความตกลงปารีส เป็นข้อตกลง

ฉบับประวัติศาสตร์ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่กำาหนดแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  

โดยเนื้อหาบางส่วนมีผลทางกฎหมายท่ีทุกรัฐภาคีไม่ว่าจะเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำาลังพัฒนาก็ตาม ต้องมี

พันธกรณีร่วมกันภายใต้กรอบการดำาเนินงานเดียวกัน ทั้งนี้ 

ความตกลงปารีส มีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมการเพ่ิมขึ้นของ

อุณหภูมิโลกให้ต่ำากว่า 2 oC และมุ่งม่ันความพยายามในการ

จำากัดการเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 ำC จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ควบคู่ไปกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งทำาให้เกิด 

เงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางท่ีนำาไปสู่การ

พัฒนาประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำาและมีภูมิต้านทาน

และความสามารถในการฟื้นตัวจากภูมิอากาศ[2] เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงคด์งักลา่ว ความตกลงปารสี ไดก้ำาหนดแนวทางผา่น

การยกระดับการดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก  

การปรับตัว การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุน

ทางด้านการเงินแก่ประเทศกำาลังพัฒนาและการเสริมสร้าง

ศักยภาพ โดยมีระบบความโปร่งใสของการดำาเนินงานและ 

การสนบัสนนุ (Transparency for implementation and support) 

และการทบทวนสถานการณ์และการดำาเนินงานระดับโลก 

(Global stocktake) เป็นกลไกใหม่ท่ีเอ้ืออำานวย ให้การดำาเนินงาน 

มีความโปร่งใส ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการนับซ้ำา รวมถึงสร้าง

ความมั่นใจร่วมกันในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และ

ส่งเสริมการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผล[2] 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจท่ีถูกต้องและครบถ้วนต่อสาระ

หลักๆ ของความตกลงปารีสและเหตุผลว่าทำาไมความตกลง

ปารสีถงึไดรั้บการยอมรบัจากประเทศตา่งๆ  อยา่งกวา้งขวาง 

บทความนี้ จึงได้ทำาการประมวลรวบรวมผลและสรุปเนื้อหา

ในประเดน็ตา่งๆ เชน่ กระบวนการจดัทำาและผลลพัธท์ีส่ำาคญั

ของความตกลงปารสี การเตรยีมการเพือ่ใหค้วามตกลงปารสี

มผีลบงัคบั และขัน้ตอนการเขา้เปน็ภาคคีวามตกลงปารสีและ

พันธกรณีของประเทศไทย

กระบวนการและขั้นตอนการจัดท�าความตกลงปารีส

ความตกลงปารสี มกีระบวนการและข้ันตอนการจดัทำา

ผ่านคณะทำางานเฉพาะกิจเดอร์บันเพื่อการยกระดับการ

ดำาเนินงาน (Ad Hoc Working Group on the Durban 

Platform for Enhanced Action; ADP) ตามข้อตัดสินใจของ

การประชุมสมัชชารัฐภาคีสมัยท่ี 17 (1/CP.17) ณ เมืองเดอร์บัน 

ประเทศแอฟรกิาใต ้ทีม่มีตใิหจ้ดัตัง้คณะทำางาน ADP เพือ่เริม่

กระบวนการพัฒนาจัดทำาพิธีสาร หรือตรากฎหมาย หรือ 

ข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาฯ ที่จะมี 

ผลบงัคบัใชก้บัทกุภาค ีโดยให้รบีดำาเนนิการเจรจาใหแ้ลว้เสรจ็

โดยเร็วที่สุด แต่ไม่ช้าเกินกว่าปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้ที่ประชุม

สมัชชารัฐภาคีสมัยที่ 21 รับรองพิธีสาร หรือตรากฎหมาย 

หรือข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายดังกล่าว และสามารถมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป[3] คณะทำางาน ADP[4] 

ได้มีการประชุมกันทั้งสิ้น 15 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  

ปี ค.ศ. 2012 ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 โดยการประชุม 

ADP1-1 เป็นการจัดทำาและรับรองวาระการประชุม ติดตาม

ด้วยการแบ่งการประชุมเจรจาออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 

Post-2020 (Workstream I) และ Pre-2020 (Worksteam II) 
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พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมาย (Milestone) สำาคัญของการดำาเนิน

งานในกรอบ ADP ในการประชุม ADP1-informal และ ADP2-1 

(ตารางที่ 1) หลังจากที่ได้ประชุมเจรจาในประเด็นต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว ภาคีได้จัดทำาและรับรอง Geneva 

Text ในการประชุม ADP2-8 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อใช้

เป็นเอกสารหลักสำาหรับการประชุมเจรจาคร้ังถัดไปของการจัดทำา

ข้อตกลงฉบับใหม่[4] การประชุมหลังจากน้ัน เป็นการพิจารณา

เนื้อหาและสาระบนพื้นฐาน Geneva Text โดยมีการประมวล

ความเห็นและจุดยืนของแต่ละภาคีหรือกลุ่มภาคี ตัดทอน 

สังเคราะห์ รวมเน้ือหาและข้อเสนอต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 

เพ่ือให้เอกสารการเจรจาดังกล่าว มีความกระชับ ครบถ้วน

สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมจัดทำา Working document Non-paper 

และ Technical paper เพือ่เอือ้อำานวยใหก้ารแกไ้ข เพิม่เตมิ และ

ตดัทอน รวมท้ังผนวกรวมเนือ้หาในแตล่ะส่วนของ Geneva Text 

ดำาเนินงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้น (ตารางที่ 1)

ADP1-1 (May 2012) เยอรมนี จัดทำาและรับรองวาระการประชุม 

ADP1-informal (Aug. 2012) ประเทศไทย แบ่งการหารือออกเป็น Post-2015 (Workstream I;WSI) และ Pre-2020 (Workstream II; WSII)

ADP1-2 (Dec. 2012) รัฐกาตาร์ กำาหนด Milestones สำาคัญสำาหรับการทำางานในกรอบ ADP 

ADP2-1 (May 2013) เยอรมนี
WSI: ระบุข้อตกลงที่ต้องเป็นไปตามหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ และ WSII: แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติระหว่างกันเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำาเนินงาน

ADP2-2 (Jun. 2013) เยอรมนี
WSI: หารือถึงความเชื่อมโยงการดำาเนินงานกับ Subsidiary Bodies และ WSII: จัด Workshop on 
pre-2020 ambition เรื่อง Energy 

ADP2-3 (Nov. 2013) โปแลนด์
WSI: กำาหนด Mandate ให้ภาคีเตรียมการภายในประเทศตนเองสำาหรับข้อตกลงปี 2015  WSII: จัด 
Workshop on pre-2020 ambition เรื่อง Urbanization

ADP2-4 (Mar. 2014) เยอรมนี
WSI: Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) และแนวทางการเพิ่มระดับการ
ดำาเนินงานหลังปี ค.ศ. 2020 WSII: จัด Technical Expert Meeting (TEM) เรื่อง พลังงานทดแทนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ADP2-5 (Jun. 2014) เยอรมนี
WSI: หารือสาระสำาคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology 
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้  WSII: จัด TEM เรื่อง Urban 
environment/land use

ADP2-6 (Oct. 2014) เยอรมนี
WSI: หารือสาระสำาคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology 
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้  WSII: จัด TEM เรื่อง Urban 
environment/land use

ADP2-7 (Dec. 2014) เปรู
WSI: หารือสาระสำาคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology 
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้  WSII: จัด TEM เรื่อง Urban 
environment/land use

ADP2-8 (Feb. 2015) สวิสเซอร์แลนด์ ภาคีได้จัดทำาและรับรอง Geneva Text เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักในการเจรจาจัดทำาข้อตกลงฉบับใหม่

ADP2-9 (Jun. 2015) เยอรมนี
พิจารณา Geneva Text โดยมีการหารือ ตัดทอน สังเคราะห์รวมเนื้อหาและทางเลือกต่างๆ ที่
คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอกสารเจรจามีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น พร้อมจัดทำา Working 
document

ADP2-10 (Aug. 2015) เยอรมนี
พิจารณา Working paper เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันของภาคีต่างๆ พร้อมทั้ง
จัดทำา Non-paper บนพื้นฐานของ Geneva Text  รวมทั้งประมวลความเห็นและจุดยืนของแต่ละภาคี

ADP2-11 (Oct. 2015) เยอรมนี
พิจารณาร่างข้อตกลงและข้อตัดสินใจที่จัดทำาขึ้นจาก Geneva Text ซึ่งภาคีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
เอกสารดังกล่าว ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำามาเป็นเอกสารการเจรจาได้  โดย Co-chair ได้จัดทำา 
Revised Non-paper

ADP2-12 (Dec 2015) ฝรั่งเศส
จัดทำาร่างสุดท้ายของข้อตกลงและข้อตัดสินใจจาก Revised non-paper และ Technical paper ที่
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้จัดเตรียม ผ่านการประชุมแบบ Open-ended contact group และ Spin-off 
group ตามประเด็นที่จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 

ตารางที่ 1 ลำาดับการประชุมของคณะทำางาน ADP และสรุปประเด็นหลักของการประชุมโดยย่อ
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การประชุม ADP2-12 ซ่ึงจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของ

การประชมุ COP21 เปน็การจดัทำารา่งฉบบัสดุทา้ยของขอ้ตกลง

และข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง[4] ก่อนที่จะส่งร่างดังกล่าวให้กับ 

ทีป่ระชุมสมัชชารฐัภาคี หรอื COP เพือ่นำาไปพจิารณาตอ่ในการ

ประชมุผูแ้ทนระดับสูงของแต่ละภาค ีโดยการประชุม ADP2-12 

เป็นการพิจารณาบนพ้ืนฐานของเอกสาร Non-paper ของ 

ADP2-11 ที่ได้มีการปรับแก้เล็กน้อยและ Technical paper  

ที่จัดเตรียมเพิ่มเติมโดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผ่านการประชุม

แบบ Open-ended contact group และ Spin-off group ซึ่งจัด

แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามรายประเด็น ท้ังนี้ คณะทำางาน ADP 

ได้สิ้นสุดการดำาเนินงานและส่งมอบร่างข้อตกลงให้ท่ีประชุม

สมัชชารัฐภาคี หรือ COP เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคมปี ค.ศ. 2015  

ซึ่งร่างข้อตกลงที่ส่งมอบให้นั้น มีจำานวน 48 หน้า 

สำาหรับการประชุมระดับสมัชชารัฐภาคีหรือ COP  

ในชว่งสปัดาหที์ส่องนัน้ ไดเ้ปลีย่นโหมดการประชมุเปน็ลกัษณะ 

Open-ended single-setting group ผ่านการจัดตั้ง  Comité de 

Paris เพื่อกำากับดูแลเอื้ออำานวยและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น

ทางการในการจัดทำาข้อตกลงปารีสต่อเนื่องจากคณะทำางาน 

ADP เป็นผู้แทนระดับสูงของแต่ละภาคี โดยแบ่งหัวข้อ 

การปรกึษาหารอืยอ่ยออกเปน็ 9 ประเด็น ดังนี ้1) การสนบัสนนุ

การดำาเนินงานด้านการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีและ 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ 2) ความแตกตา่ง (Differentiation) ในแง่

การลดก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี  

3) ความพยายามและเป้าหมายระยะยาว 4) การเร่งการดำาเนินงาน

ก่อนปี ค.ศ. 2020 5) การปรับตัวความสูญเสียและความเสียหาย  

6) บทนำาของความตกลง 7) ป่าไม้ 8) ความร่วมมือในการดำาเนินการ

และกลไก และ 9) การส่งเสริมการดำาเนินงานและการบังคับใช้ 

ผ่านคณะทำางานที่จัดตั้งขึ้นโดย Comité de Paris ซึ่งมีระดับ

รัฐมนตรีเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการปรึกษาหารือ (Minister-led 

consultation หรือ Indaba of Solutions) เพื่อให้ภาคีกลุ่มต่างๆ 

นำาเสนอข้อเสนอ ข้อกังวล สิ่งที่รับได้และรับไม่ได้ของกลุ่ม 

(Redline) แทนที่แสดงจุดยืนและท่าทีของกลุ่ม พร้อมทั้งเอื้อ

อำานวยใหภ้าคอีภิปรายหาทางออกเพือ่ผนวกรวมขอ้เสนอตา่งๆ 

ดังกล่าว และพยายามหา Safer political landing zone สำาหรับ

ข้อกังวลและสิ่งที่รับไม่ได้ซึ่งมีบริบทและมิติที่แตกต่างกัน 

ในแตล่ะกลุม่ภาค ีทัง้นี ้Comité de Paris มกีารประชมุกนัทัง้สิน้ 

7 ครัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวาคม จนถงึวนัท่ี 12 ธนัวาคม ค.ศ. 2015 

ซึ่งเป็นวันที่ภาคีมีการรับรองความตกลงปารีส[1] 

สาระและผลลัพธ์ส�าคัญของความตกลงปารีส

สาระที่เก่ียวข้องกับความตกลงปารีสซึ่งบรรจุในเอกสาร 

FCCC/CP/2015/10/Add.1 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักๆ 

คือ (1) ความตกลงปารีสมีทั้งหมด 29 ข้อ โดยโครงสร้างของ

ความตกลงปารีส ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งคำาแปลอย่างไม่เป็น

ทางการรายข้อฉบับภาษาไทย จัดทำาโดยคณะทำางานเจรจา

สำาหรับการประชุมอนุสัญญาฯ สำานักนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และสามารถดาวโหลด

ได้ที่ www.tccnclimate.com และ (2) ข้อตัดสินใจ (Decision)  

ท่ีเก่ียวข้องกับความตกลงปารีสซึ่งประกอบด้วย 1) การรับรอง

ความตกลงปารีส 2) การมีส่วนร่วมท่ีกำาหนดโดยประเทศ 

(Nationally Determined Contributions; NDCs) 3) ข้อตัดสินใจ

ท่ีทำาให้ความตกลงปารีสมีผลกระทบในด้านการลดก๊าซเรือน

กระจก การปรับตัว ความสูญเสียและความเสียหาย การเงิน  

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ 

ความโปรง่ใสของการดำาเนนิงานและการสนบัสนนุ การทบทวน

สถานการณ์และการดำาเนินงานระดับโลก การส่งเสริมการดำาเนินงาน

และการบังคับใช้ และประเด็นคาบเกี่ยวอื่นๆ  4) การยกระดับ

การดำาเนินงานก่อนปี ค.ศ. 2020 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่

ภาคี และ 6) การบริหารงานและงบประมาณ[2] ซึ่งสาระและ

ผลลัพธ์สำาคัญของความตกลงปารีส สรุปได้ดังนี้ 

1. เป้าหมายระยะยาวของการลดก๊าซเรือนกระจก 

ความตกลงปารสีไดก้ำาหนดเปา้หมายท่ีสำาคญัสำาหรบัการดำาเนนิ

งานเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพ่ือควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกให้ต่ำากว่า 2 oC และมุ่งม่ัน

ความพยายามในการจำากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 oC 

จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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แต่ละประเทศมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงท่ีสุด

ของโลก (Global peak) โดยเร็วที่สุด และหลังจากนั้นจะลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว (Deep cut) ให้ถึงระดับ

การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐาน

ของความเป็นธรรม ในบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืนและความ

พยายามที่จะขจัดความยากจน

2. วงรอบห้าปีของการด�าเนินงาน เพ่ือสร้างแรงผลักดัน

จากแผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติของ

แต่ละประเทศมุ่งสู่การปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าภายใต้ความ

ตกลงปารีส ทุกประเทศได้ตกลงให้มีกระบวนการจัดทำาและแจ้ง

การมีส่วนร่วมที่กำาหนดโดยประเทศในรูป NDC อย่างต่อเนื่อง 

ทุกๆ 5 ปี เริ่มจากปี ค.ศ. 2020 โดย NDC ครั้งถัดไป จะต้อง

แสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นและสะท้อนความพยายามท่ีเป็น

ไปได้สูงสุด ทั้งนี้ ทุกประเทศต้องส่งข้อมูลที่จำาเป็นประกอบ 

การแจ้ง NDC เพื่อความชัดเจน ความโปร่งใสและความเข้าใจ 

โดย NDC ซึง่แจง้โดยภาคตีอ้งไดร้บัการบนัทกึในระบบทะเบยีน

สาธารณะ

3. การทบทวนสถานการณ์และการด�าเนินงานระดับโลก

แบบเข้มข้นทุกๆ 5 ปี ความตกลงปารีส ได้จัดตั้งกระบวนการ

ทบทวนสถานการณ์และการดำาเนินงานระดับโลกแบบเข้มข้น 

เพื่อเป็นกลไกสำาหรับประเมินการดำาเนินงานและทบทวน

กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างสม่ำาเสมอ

เป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อประเมินความก้าวหน้าในภาพรวมต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของความตกลง

ปารสี กระบวนการนี ้จะประเมนิการดำาเนนิงานดา้นการลดก๊าซ

เรือนกระจก การปรับตัว การสนับสนุนในรูปการช่วยเหลือ

ทางการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งผลการ

ประเมินจะนำาไปใช้เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำาเนินงาน 

รวมถึงการสนับสนุน NDC และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ การทบทวนสถานการณ์และการดำาเนินงานระดับโลก

ครั้งแรก จะเริ่มในปี ค.ศ. 2023 และจะดำาเนินการทุกๆ 5 ปี 

หลงัจากนัน้ อยา่งไรกต็าม ทกุประเทศไดต้กลงรเิริม่การทบทวน

สถานการณ์และการดำาเนนิงานระดบัโลกเบือ้งตน้ในป ีค.ศ. 2018 

เพื่อนำาผลการทบทวนมาปรับปรุงการจัดส่ง NDC ฉบับแรก

ในปี ค.ศ. 2020 

4. การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ได้กลายเป็นประเด็นหลักในการตอบสนองต่อปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในระยะยาว ซึ่งให้

ความสำาคญัเทา่เทยีมกนักบัการลดกา๊ซเรอืนกระจก โดยกำาหนด

เป้าหมายการปรับตัวของโลก เพื่อยกระดับความสามารถใน 

การปรบัตวั สง่เสรมิภูมิต้านทานและการฟืน้ตัว (Resilience) และ

ลดความเปราะบางจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความ

ตกลงปารีส ได้กำาหนดวงรอบการดำาเนินงาน สำาหรับเสริมสร้าง

ความพยายามในการปรับตัวอย่างสม่ำาเสมอเช่นเดียวกันกับ 

วงรอบของการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ แต่ละประเทศมีความ

ยดืหยุน่ในแงเ่วลาและวธิกีารสำาหรบัการสือ่สารทีเ่ก่ียวกับขอ้มลู

กจิกรรมและความพยายามดา้นการปรบัตวั ประเทศกำาลังพฒันา 

จะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการวางแผน  

การดำาเนินงานและการสื่อสารกิจกรรมการปรับตัว 

5. ความสูญเสียและความเสียหาย ความตกลงปารีส

ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญของการหลีกเล่ียง การบรรเทา 

และการจัดการกับการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง

บทบาทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการลดความเส่ียงของการสูญเสีย

และความเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาแยกจากหัวข้อการปรับตัว  

โดยยกระดบัและเสรมิสรา้งกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสำาหรบั

การสูญเสียและความเสียหาย (Warsaw International 

Mechanism (WIM) on Loss and Damage) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ

สองปีที่ผ่านมา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. การช่วยเหลือทางการเงิน ความตกลงปารีสระบุถึง

การหมุนเวียนของแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ท้ังจากภาครัฐ

และเอกชน จำาเปน็ตอ้งใชเ้พือ่เปล่ียนผา่นไปสูก่ารพฒันาทีป่ลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกต่ำาและเสริมภูมิต้านทานและความสามารถ 

ในการฟื้นตัวจากภูมิอากาศ โดยเน้นย้ำาอย่างชัดเจนว่าประเทศ

พัฒนาแล้ว ยังคงเป็นผู้นำาระดมเงินทุนและให้ความช่วยเหลือ

แก่ประเทศกำาลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดังกล่าว ควรให้เกิดความสมดุลระหว่างการปรับตัวและการลด

ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการปรับตัว  

มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยก่อน ปี ค.ศ. 2020 ประเทศพัฒนาแล้ว 

ตกลงวา่จะดำาเนนิการตามพันธกรณีเดมิในการระดมเงนิทนุ 100 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจนถึงปี ค.ศ. 2025 ส่วนเป้าหมาย

การระดมเงินทุนสำาหรับช่วงเวลาหลังจากปี ค.ศ. 2025 จะถูก

กำาหนดขึ้นใหม่ซึ่งต้องเป็นระดับที่มากกว่าความพยายาม 

ท่ีผ่านมา ท้ังนี้  การเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน ต้องมี

ประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ง่ายและมีการสนับสนุน

เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีดีขึ้นสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา โดย

ความตกลงปารีส ยังเปิดโอกาสให้ประเทศกำาลังพัฒนาบาง

ประเทศทีม่คีวามพรอ้ม สามารถใหค้วามชว่ยเหลือประเทศกำาลัง

พัฒนาอื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ระบบรายงานและแจ้งข้อมูล

บ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเกี่ยวกับการระดมเงินทุน การให้

ความช่วยเหลือและการได้รับความช่วยเหลือ จะถูกพัฒนาเพื่อ

เพิ่มความโปร่งใสของการดำาเนินงาน
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การเตรียมความพร้อมให้ความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้

ความตกลงปารีส นับเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญสำาหรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

หลงัปี ค.ศ. 2020 ซึง่ไดว้างวสิยัทศัน ์แนวทางเชงิหลกัการและเปา้หมายไว ้เพือ่ให้การพฒันาของนานาประเทศมุง่สูก่ารปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกต่ำาและมีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟ้ืนตัวจากภูมิอากาศ แต่การรับรองความตกลงปารีสท่ี COP21 ณ กรุงปารีส 

เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นเท่าน้ันซ่ึงสถานะปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้และผูกพันทางกฎหมาย ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ี  

จึงข้ึนอยู่กับรูปแบบ กระบวนการ ข้ันตอนและแนวทางท่ีจะต้องรีบดำาเนินการจัดทำารายละเอียดหลังจากน้ีเป็นต้นไป ท้ังน้ี คณะทำางาน

7. ความโปร่งใส จัดต้ังระบบความโปร่งใสในการดำาเนินงานและการสนับสนุนที่ยกระดับขึ้นจากเดิม เพื่อสร้างความม่ันใจ 

รว่มกันและสง่เสรมิการดำาเนินงานทีมี่ประสทิธิผล วตัถปุระสงคข์องระบบความโปรง่ใสดา้นการดำาเนนิงาน เพ่ือความเขา้ใจทีชั่ดเจน

ต่อการดำาเนินงานที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ติดตามความก้าวหน้าของ NDC การดำาเนินงานด้านการปรับตัว 

ประเมินผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาและเสนอแนะส่ิงท่ีต้องดำาเนินการเพิ่มเติม ในขณะท่ีวัตถุประสงค์ของกรอบความโปร่งใส 

ด้านการสนับสนุน เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการให้และรับการสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งจะใช้ประกอบการทบทวนสถานการณ์และ 

การดำาเนินงานระดับโลก ระบบความโปร่งใสท่ีพัฒนาขึ้น ต้องยกระดับการดำาเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้อนุสัญญาฯ และ

ต้องนำาไปปฏบัิตใินลกัษณะทีเ่อ้ืออำานวย ไม่แทรกแซง ไมม่กีารลงโทษ ใหค้วามเคารพตอ่อำานาจอธปิไตยของประเทศและหลกีเลีย่ง

การสรา้งภาระท่ีไม่จำาเปน็แกป่ระเทศต่างๆ ทัง้นี ้ตอ้งมคีวามยืดหยุน่และพจิารณาถงึศกัยภาพของประเทศกำาลังพฒันา โดยประเทศ

กำาลงัพฒันา จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุการดำาเนนิงานและการเสริมสรา้งศกัยภาพ พรอ้มทัง้จดัตัง้ Capacity-building Initiative for 

Transparency  

8. การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้ความตกลงปารีสเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีผลบังคับใช้ทั่วโลก ทุกประเทศต่าง

เห็นพ้องต้องกันว่า การเสริมสร้างศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำาคัญที่เอื้อให้ประเทศกำาลังพัฒนาสามารถดำาเนินการ

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เข้มแข็งขึ้น โดยการเสริมสร้างศักยภาพ จะต้องถูกยกระดับ

ผ่านการจัดการเชิงสถาบันท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังจัดต้ัง Paris Committee on Capacity-building (PCCB) แผนงานและกลไกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำากับ ดูแล สนับสนุนและกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละประเทศ เสริมสร้างความ

เป็นเจ้าของและการมีสว่นรว่ม และเปน็ไปในลักษณะของกระบวนการทีท่ำาซ้ำาอยา่งตอ่เนือ่งทีม่ปีระสทิธิผล ท้ังน้ี ประเทศพัฒนาแล้ว 

ควรยกระดับการสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเสรมิสรา้งศักยภาพแกป่ระเทศกำาลงัพฒันา และตอ้งแจง้ผลการดำาเนนิงานดงักลา่ว

อย่างสม่ำาเสมอ

ตารางที่ 2 สรุปโครงสร้างของความตกลงปารีส

บทน�า ประเด็นหลัก
การรายงาน การทบทวน
ผลการด�าเนินการ และ

การบังคับใช้
การจัดการเชิงสถาบัน อื่นๆ

ข้อ 1 คำาจำากัดความ 
ข้อ 2  วัตถุประสงค์ 
ข้อ 3  การมีส่วนร่วมที่

กำาหนดโดยประเทศ 
(Nationally 
Determined 
Contributions; NDCs)

ข้อ 4 การลดก๊าซเรือนกระจก
ข้อ 5   การดูดซับและกักเก็บก๊าซ

เรือนกระจก และ REED+
ข้อ 6 Cooperative  approaches
ข้อ 7 การปรับตัว
ข้อ 8  ความสูญเสียและความ

เสียหาย
ข้อ 9 การเงิน
ข้อ 10 เทคโนโลยี
ข้อ 11 การเสริมสร้างศักยภาพ
ข้อ 12  การศึกษาและการสร้าง

ความตระหนัก

ข้อ 13  ความโปร่งใส 
ข้อ 14   การทบทวนสถานการณ์

และการดำาเนินการ
ระดับโลก

ข้อ 15   การส่งเสริมการ 
ดำาเนินงานและ 
การบังคับใช้

ข้อ 16  ที่ประชุมภาคีซึ่งทำา
หน้าที่เป็นที่ประชุม
ภาคีความตกลงปารีส 

ข้อ 17  เลขาธิการความตกลง
ปารีส

ข้อ 18  องค์กรย่อยด้านการ
ดำาเนินการ 

ข้อ 19  องค์กรอื่นๆ และการ
จัดการเชิงสถาบันที่
สนับสนุนความตกลง
ปารีส

ข้อ  20  การลงนามและการให้
สัตบัน 

ข้อ  21 การมีผลบังคับใช้
ข้อ  22 การแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ  23 ภาคผนวก
ข้อ  24 การระงับข้อพิพาท
ข้อ  25 การออกเสียง 
ข้อ  26  ผู้เก็บรักษาความตกลง

ปารีส 
ข้อ  27 การตั้งข้อสงวน
ข้อ 28  การถอนตัวจากความ

ตกลง 
ข้อ  29 ภาษา

REDD+ = Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and the Role of Conservation, Sustainable 

Management of Forests and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Country
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เฉพาะกิจว่าด้วยความตกลงปารีส (Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement; APA) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำารายละเอียด

รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางดังกล่าว[2] คณะทำางานฯ นี้ เริ่มประชุมครั้งแรกเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2016 ซึ่งการ

ดำาเนินงานจะได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากกรอบอนุสัญญาฯ องค์กรย่อยให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ 

(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice; SBSTA) และองค์กรย่อยด้านการดำาเนินงาน (Subsidiary Body for 

Implementation; SBI) งานส่วนใหญ่ของ APA จะต้องดำาเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมรัฐภาคีท่ีทำาหน้าที่เป็นท่ีประชุม 

รัฐภาคีความตกลงปารีส (The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement; CMA) สมัยแรก 

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่คาดว่าก่อนปี ค.ศ. 2020  

ในการประชุม COP22 ที่ประเทศโมร็อกโกปลายปีนี้ ภาคีจะต้องตกลงร่วมกันก่อนถึงแผนการดำาเนินงานในภาพรวมของ APA  

เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่งานที ่APA รับผิดชอบจะเสรจ็ทนัเวลา โดยภารกจิหลงัจากนีไ้ปจนถงึการประชมุสมยัแรกของ CMA ที ่APA 

และ SBs ต้องเนน้และใหค้วามสำาคญัเป็นพเิศษ เพือ่ผลกัดันให้ความตกลงปารสีทีไ่ด้รบัรอง ณ กรงุปารสี มผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็และ

สามารถอนุวัติได้อย่างประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) จัดทำาแนวทางสำาหรับประเทศในการเพิ่มความพยายาม 2) สร้างความมั่นใจ

ต่อระบบความโปรง่ใสและการร่วมรับผดิชอบ 3) ระบบตดิตามเงนิทุนเพือ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 4) สรา้งความพยายาม

ของวงรอบการปรับตัว 5) ออกแบบและกำาหนด PCCB 6) ออกแบบว่าประเทศจะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน

อยา่งไร และ 7) สรา้งกรอบเทคโนโลยใีหม ่ซึง่ภารกจิหลกัหลงัจากการรบัรองความตกลงปารสีทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการให้แลว้เสรจ็ก่อน

การประชุมสมัยแรกของ CMA ดังตารางที่ 3  

ความตกลงปารีส จะมีผลบังคับใช้และผูกพันทาง

กฎหมายหลังจากภาคีอนุสัญญาฯ อย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี  

ซึ่งมีความรับผิดชอบรวมกันต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของจำานวนการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกทั้งหมดของโลก ได้มอบสัตยาบันสาร (instrument 

of ratification) สารการยอมรับ (instrument of acceptance)  

สารการให้ความเห็นชอบ (instrument of approval) หรือ 

ภาคยานุวัติสาร (instrument of accession)[2] ณ จุดน้ี ยังไม่สามารถ

คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศ 

จะสามารถดำาเนินการข้ันตอนต่างๆ ภายในประเทศได้ช้าหรือเร็ว 

ตารางที่ 3  สรปุภารกจิหลกัหลงัจากการรบัรองความตกลงปารสีทีจ่ะต้องดำาเนนิการให้แล้วเสรจ็ก่อนการประชมุสมยัแรกของ CMA 

(ที่มา: Northorp and Krnjaic, 2016) 

ริเริ่มงานเพื่อระบุข้อมูลที่ประเทศพัฒนาต้องให้

เกี่ยวกับการระดมทุนโดยภาครัฐ

ห้วงเวลา ภารกิจ

ก.พ. - พ.ค. 2016

COP22 2016

COP23 2017

COP24 2018

COP25 2019

เทคโนโลยี         การเงิน         การเสริมสร้างศักยภาพกลไกลการเพิ่มความพยายาม การปรับตัว การสูญเสียและความเสียหาย

ความโปร่งใสและการร่วมรับผิดชอบ

ปรับปรุงรายงาน

สังเคราะห์ INDC

ให้เป็นปัจจุบัน

จัด facilitative dialogue 

เพื่อทบทวนความพยายาม

ร่วมมือกันต่อเป้าหมาย

ระยะยาวของความตกลงปารีส

การปรับปรุง INDC ให้เป็น

ปัจจุบันหรือจัดส่ง INDC ใหม่

จัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า

รับรองขอบเขตและรูปแบบส�าหรับ

การประเมินเป็นระยะ ของการสนับสนุน

ที่จัดให้แก่ Technologo Mechanism

ทบทวนความก้าวหน้า ความจ�าเป็นในการ

ขยายระยะเวลา ประสิทธิผล  และการยกระดับ

ของ PCCB

เผยแพร่รายงานเฉพาะของ 

IPCC เกี่ยวกับผลกระทบ

ของการเพิ่มขึ้น 1.5  �C 

ของอุณหภูมิโลก

พิจารณาข้อเสนอแนะของ APA ต่อ

รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนและ

แนวทางส�าหรับความโปร่งใสของการ

ด�าเนินงานและการให้การสนับสนุน

พัฒนารูปแบบการ

จัดท�าบัญชีส�าหรับ

เงินทุนจากภาครัฐ

พัฒนาข้อเสนอแนะ

ส�าหรับความโปร่งใส

ของการด�าเนินงานและ

การให้การสนับสนุน

สรา้งระบบทะเบยีน

สาธารณะชั่วคราว

ระบุถึงรายงาน IPCC สามารถช่วย 

Global Stocktake ได้อย่างไร

รับรองร่างขอบเขตงานของ PCCBทบทวน WIM

ทบทวนการจัดการเชิงสถาบันด้านการปรับตัว

ริเริ่ม clearinghouse 

ส�าหรับ risk transfer 

ของ WIM

ริเริ่มคณะท�างาน
เฉพาะกิจส�าหรับ 
displacement 
ของ WIM

เริ่มงานจัดท�ากรอบ
เทคโนโลยีใหม่

ริเริ่มการประเมิณประสิทธิผลและ
ความเพียงพอในการสนับสนุนให้แก่ 
Technologo Mechanism
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รูปท่ี 1  ความเป็นไปได้สามกรณีที่ประเทศต่างๆ สามารถรวมตัวกันเพื่อให้ถึงเกณฑ์อย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีความรับผิดชอบรวมกันต่อการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของจำานวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก เพื่อให้ความตกลงปารีสมีผลใช้บังคับ (ที่มาของ
ข้อมูล: Northrop and Ross, 2016)

การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยและ

พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยน้ัน 

สผ. ในฐานะหนว่ยประสานงานกลางของประเทศ ภายใตก้รอบ

อนุสัญญาฯ จะต้องนำาเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจา

และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ใน

เบื้องต้นก่อนนำาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย

เขา้รว่มเปน็ภาคคีวามตกลงปารสีแลว้ จะมทีางเลือก 3 ชว่งเวลา

ในการลงนาม (รูปที่ 2) สำาหรับขั้นตอนการให้สัตยาบันนั้น  

เริม่จากการรบัฟงัความคดิเหน็ในวงกวา้งตอ่การให้สัตยาบันเพือ่

เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งจะต้องนำาผลการรับฟังความ 

คดิเห็นดงักลา่ว มาประมวลและเสนอตอ่คณะรฐัมนตรผีา่นทาง

คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ สผ. จะต้องประสานกับ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อจัดส่งสัตยบันสารต่อไป  

(รูปที่ 3) หลังจากการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสแล้ว 

ประเทศไทยจะมีพันธกรณีในส่วนต่างๆ ดังสรุปในตารางที่ 4  

Northrop and Ross (2016) แสดงให้เห็นถึงความเป็น

ไปได้สามกรณีท่ีประเทศต่างๆ สามารถรวมตัวกันเพ่ือ

ให้ถึงเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ความตกลงปารีส 

มีผลใช้บังคับ[5] (รูปท่ี 1) โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า

เกณฑ์ของร้อยละ 55 สามารถบรรลุได้ หากอย่างน้อย 

หน่ึงประเทศในบรรดาส่ีประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สูงสุดของโลก (จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและ

รัสเซีย) เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส กรณีที่ 1 

และ 2 มคีวามเปน็ไปได้สูง เนือ่งจากประเทศจนีและ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีถ้อยแถลงร่วมกัน 

(joint statement) ที่แสดงเจตจำานง ในการเข้าร่วม

เป็นภาคีความตกลงปารีส [6] ในขณะนี้  สำานัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้เปิดให้ประเทศต่างๆ 

ลงนามและให้สัตยาบันเพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีความ

ตกลงปารีส ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 

เมษายน ปี ค.ศ.2016 (2559) ถึง วันที่ 21 เมษายน 

ปี ค.ศ.2020 (2560) ที่สำานักงานสหประชาชาติ  

ณ กรุงนิวยอร์ค อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ  

ยังสามารถเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสได้  

หลังจากวันที่ 21 เมษายน 2560 ในลักษณะ 

ภาคยานุวัตรซ่ึงเป็นคำาท่ีใช้เม่ือประเทศใดประเทศหน่ึง 

กลายเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศหลังจาก

ประเทศอื่นๆ ได้ลงนามแล้ว โดยการมอบ

ภาคยานุวั ติสาร มีผลบังคับใช้และผูกพันทาง

กฎหมายเช่นเดียวกันกับสัตยาบันสาร สารการยอมรับ

หรือสารการให้ความเห็นชอบ

9เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

No.34 September 2016



รูปที่ 2    ขั้นตอนการลงนามความตกลงปารีสของประเทศไทย (ที่มา: คณะทำางานเจรจาสำาหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

รูปที่ 3  ขั้นตอนการลงนามความตกลงปารีสของประเทศไทย (ที่มา: คณะทำางานเจรจาสำาหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ความตกลง
ปารสี

ความตกลง
ปารสี

รับฟังความคิดเห็นวงกว้างต่อ
การให้สัตยาบันเพื่อ

เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส

ผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อการเข้าร่วมเป็นภาคี

ความตกลงปารีส

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการ

ประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี

สน. ประสานกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

เพื่อน�าส่งสัตยบันสาร

เข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส

ความตกลง
ปารสี

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
การประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงปารีส

โดยผู้แทนระดับสูง จัดโดยเลขาธิการสหประชาชาติ 

วันที่ 22 เม.ย. ค.ศ.2016 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ลงนามระหว่าง วันที่ 21 เม.ย. ค.ศ.2016 

- วันที่ 21 เม.ย. ค.ศ.2020
ให้ภาคยานุวัติสาร

ไม่เข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีสคณะรัฐมนตรี
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ADP1-1 (May 2012) เยอรมนี จัดท�าและรับรองวาระการประชุม 

1. การลดก๊าซเรือนกระจก -   จัดทำาและแจ้ง NDC อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน
ประเทศ

- ให้ข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อความชัดเจน ความโปร่งใสและความเข้าใจประกอบการแจ้ง NDC
- จัดส่งเป้าหมายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศทุก 5 ปี
-   ต้องมีการจัดทำาบัญชีแสดงผลการดำาเนินงานตามเป้าหมาย และแผนการลดก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ โดยจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และ
การกำาจัดก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดกลับ ซึ่งต้องอยู่บนหลักการที่กำาหนด โดยเฉพาะ
ต้องไม่เกิดการนับซำ้า ตามแนวทางที่ได้ตกลงกัน

-  ต้องพิจารณาถึงข้อกงัวลของภาคทีีไ่ด้รับผลกระทบทางเศรษฐกจิมากทีส่ดุ เมือ่ประเทศไทย
นำามาตรการต่างๆ มาใช้ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(response measure)

2. ความร่วมมือในการดำาเนินงาน หากประเทศไทยต้องการใช้กลไกตลาดที่มีการซื้อ/ขาย ผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้
ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น ประเทศไทยต้องสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และทำาให้มั่นใจว่ามีความมั่งคงด้านสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส รวมถึงความ
โปร่งใสในการกำากับดูแล และต้องใช้การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการหลีก
เลี่ยงการนับซำ้า 

3. เทคโนโลยี ต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เนื่องจากมีความสำาคัญในการนำามาใช้ในการดำาเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัว

4. การเสริมสร้างศักยภาพ ต้องร่วมกันดำาเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อให้สามารถ
ดำาเนินการตามพันธกรณีของตน 

5. การศึกษาการสร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วม ต้องร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อดำาเนินมาตรการที่ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม ความ
ตระหนักรู้ของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
โดยตระหนักว่าการดำาเนินการเหล่านี้ เป็นการเสริมสร้างการดำาเนินงานภายใต้ความตกลง
ปารีสให้เกิดขึ้น

6. ความโปร่งใส ประเทศไทย ต้องจัดส่งรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศและต้องจัดส่งข้อมูล
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของประเทศตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้นำา
เสนอไว้

ตารางที่ 4  สรุปพันธกรณีความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ที่มา: คณะทำางานเจรจาสำาหรับการประชุมภายใต ้

กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม)
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