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ความตกลงปารีส: ทางรอดและจุดเปลีย่นสู่ทศิทางการพฒันาแบบคาร์บอนต ่า 

บัณฑรู เศรษฐศิโรตม์1 

 
ความเป็นมา 

ความตกลงปารีส เป็นความตกลงระหวา่งประเทศฉบบัใหม่เก่ียวกบัการเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไดรั้บมติเห็นชอบจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 21 (COP 
21) เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เป็นผลลพัธ์ของการเจรจาอย่างเขม้ขน้ท่ี
ต่อเน่ืองยาวนานมากวา่ 8 ปีนบัตั้งแต่การเจรจาท่ีบาหลีใน ค.ศ. 2007 ความตกลงฉบบัน้ีนบัเป็นความส าเร็จของ
การเจรจา เป็นความร่วมมือของประชาคมโลกท่ีสร้างความหวงัต่อการน าไปสู่ทางรอดร่วมกนัของมนุษยชาติจาก
วิกฤตปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะน้ีวา่ความตกลงปารีสจะน าไปสู่
ความส าเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจากตอ้งรอผลการปฏิบติัจริง นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการเจรจาอีกหลายหวัขอ้
เก่ียวกบัรายละเอียดของกฎกติกาต่าง ๆ ในการน าความตกลงปารีสไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

ความตกลงปารีสมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ภายหลงัจากมีประเทศให้สัตยาบนั
เป็นภาคีเกิน 55 ประเทศ และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 55 ของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก ส าหรับประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนัความตกลงปารีสเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน ค.ศ. 
2016 

จากฐานขอ้มูลของสหประชาชาติ ณ เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2023 มีภาคีของความตกลงปารีสรวม 195 
ประเทศ (รวมสหภาพยโุรป) ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาในช่วงสมยัประธานาธิบดีบารัก โอบามา ไดใ้ห้สัตยาบนัเขา้ร่วม
ความตกลงปารีสเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 2016 แต่ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายนค.ศ. 2019 ในสมยัประธานาธิบดี

                                           
1 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันธรรมรัฐเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม, กรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) และกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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โดนลัด ์ทรัมป์ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อขอถอนตวัจากความตกลงปารีส 
ซ่ึงตามขอ้ 28 (1) และ (2) ของความตกลง การถอนตวัของสหรัฐฯ จะมีผลในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 
อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ลงนามในค าสั่งของประธานาธิบดี (executive order) เพื่อให้สหรัฐฯ 
กลับเข้าไปเป็นภาคีความตกลงปารีสในวันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 2021 ซ่ึงเป็นวนัแรกท่ีเข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดี เพื่อเรียกความเช่ือมัน่ของนานาประเทศต่อบทบาทของสหรัฐฯ กลบัคืนมา 

 
สาระส าคัญของความตกลงปารีส 

วตัถุประสงคข์องความตกลงปารีส มี 3 ขอ้ คือ   
(หน่ึง)  ควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหต้ ่ากวา่ 2 องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุม

ใหไ้ม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  
(สอง) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และส่งเสริมความตา้นทานต่อสภาพภูมิอากาศและการพฒันาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัต ่า โดยไม่กระทบ
ต่อการผลิตอาหาร  

(สาม) ท  าให้การไหลเวียนของเงินทุนสอดคลอ้งกบัการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระดบัต ่าและการปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทั้งน้ี การด าเนินการตามความตกลงปารีสจะยงัคงยึดถือและสะทอ้นถึงหลกั “ความเป็นธรรม” และ 
“หลกัความรับผดิชอบร่วมกนัในระดับทีแ่ตกต่าง” โดยค านึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคี ตามสถานการณ์
ของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั 
 

โครงสร้างของความตกลงปารีส 
เน้ือหาทั้งหมดความตกลงปารีสมี 29 มาตรา แบ่งเป็น 5 ส่วนหลกั  

ส่วนที ่1 : บททัว่ไป : บทน า, มาตรา 1 ค  าจดัความ,  มาตรา 2  วตัถุประสงค,์ มาตรา 3 NDCs 
ส่วนที่ 2 : ประเด็นหลักและข้อผูกพัน : มาตรา 4 การลดก๊าซเรือนกระจก , มาตรา 5 การดูดกลบัและ

กกัเก็บก๊าซเรือนกระจก และ REDD+ , มาตรา 6 ความร่วมมือในการด าเนินการ , มาตรา 7 การปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, มาตรา 8 ความสูญเสียและความเสียหาย, มาตรา 9 การเงิน , มาตรา 10 
เทคโนโลย,ี มาตรา 11 การเสริมสร้างศกัยภาพ, มาตรา 12 การสร้างความตระหนกัและการศึกษา 

ส่วนที ่3 : การรายงาน ทบทวนผลการด าเนินการ และการบังคับใช้ : มาตรา 13 ความโปร่งใส, มาตรา 
14 การทบทวนการด าเนินการระดบัโลก, มาตรา 15 การส่งเสริมการการด าเนินงานและการบงัคบัใช ้

ส่วนที่ 4 : การจัดการเชิงสถาบัน : มาตรา 16 ท่ีประชุมภาคีซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นท่ีประชุมภาคีความตกลง



 
 
3 

 

 

 

ปารีส , มาตรา 17 เลขาธิการความตกลงปารีส, มาตรา 18 องคก์รยอ่ยดา้นการด าเนินการ , มาตรา 19 องคก์ร
อ่ืน ๆ และการจดัการเชิงสถาบนัสนบัสนุนความตกลงปารีส  

ส่วนที ่5 : บทอืน่ ๆ : มาตรา 20 การลงนามและการให้สัตยาบนั, มาตรา 21 การมีผลบงัคบัใช,้ มาตรา 
22 การแกไ้ขเพิ่มเติม, มาตรา 23 ภาคผนวก, มาตรา 24 การระงบัขอ้พิพาท, มาตรา 25 การออกเสียง, มาตรา 
26 ผูเ้ก็บรักษาความตกลงปารีส, มาตรา 27 การตั้งขอ้สงวน, มาตรา 28 การถอนตวัจากความตกลง, มาตรา 
29 ภาษา  

 
ในบทความน้ีจะไดก้ล่าวถึงเฉพาะมาตราส าคญัท่ีเก่ียวโยงวตัถุประสงค ์3 ขอ้ของความตกลงปารีส 
 
1. การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) – มาตรา 3 และ 4 
เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายอุณหภูมิระยะยาวท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 2  ภาคีตั้งเป้าท่ีจะมุ่งสู่การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของโลกในระดบัท่ีสูงสุด (Global Peaking) โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยตระหนกัวา่ภาคี
ประเทศก าลงัพฒันาจะใชเ้วลานานกวา่ท่ีจะไปสู่ระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงท่ีสุด และหลงัจากนั้นภาคี
ตั้งเป้าท่ีจะด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกลงอยา่งรวดเร็วตามหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมนุษย์จากแหล่งก าเนิดและการก าจดัโดยการดูดซับก๊าซเรือน
กระจกในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษน้ี บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และในบริบทของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
ความพยายามท่ีจะขจดัความยากจน  

ส่ิงท่ีภาคีทุกประเทศจะตอ้งจดัท าเพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของความตกลงปารีส คือ ส่ิงท่ี
เรียกวา่ “การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนดขึน้” (Nationally Determined Contribution: NDC) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
การจดัการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เน้ือหาของ NDC อาจประกอบดว้ยการลดก๊าซเรือน
กระจก  การปรับตวั การเงิน การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศกัยภาพ  ในความตกลง
ปารีสก าหนดให้ภาคีทุกประเทศมีการจดัส่ง NDC ทุก ๆ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.2020 โดยจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีแสดง
ความโปร่งใส บทบญัญติัในขอ้น้ีนบัเป็นพนัธกรณีหลกัของความตกลงปารีส ประเด็นขอ้ส าคญั คือ NDC ท่ีจะ
จดัส่งทุก ๆ 5 ปีจะตอ้งมีความกา้วหนา้ และแสดงความพยายามสูงสุด โดยสะทอ้นหลกัความรับผิดชอบร่วมกนั
ในระดบัท่ีแตกต่าง ค านึงถึงศกัยภาพและสถานการณ์ของประเทศท่ีแตกต่างกนั  

นอกจากน้ี ทุกภาคีต้องด าเนินมาตรการภายในประเทศเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์อง NDC ดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก บทบญัญติัในขอ้น้ีนบัเป็นพนัธกรณีเพิ่มเติมของความตกลง
ปารีส และเป็นโจทยก์ารบา้นของประเทศไทยท่ีจะตอ้งก าหนดมาตรการภายในประเทศท่ีเหมาะสม (ดูข้อเสนอ
เร่ืองนีใ้นตอนท้ายของบทความ) 
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ในความตกลงปารีสย ังก าหนดด้วยว่า  ทุกภาคีควรมุ่งมั่นท่ีจะจัดท าและควรเผยแพร่ส่ือสาร 
“ยุทธศาสตร์ระยะยาวของการพฒันาตามวถิีคาร์บอนต ่า” โดยเชิญชวนให้ส่ือสารยุทธศาสตร์/มาตรการดังกล่าว
ไปยงัส านกัเลขาธิการภายใน ค.ศ. 2020                          

ในการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก “ประเทศพฒันาแลว้” ควรเป็นผูน้ าในการด าเนินการ และจะตอ้ง
สนับสนุน “ประเทศก าลงัพฒันา” ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคีจะต้องพิจารณาการด าเนินการโดย
ค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการด าเนินการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Response Measures) 
โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา  

ในการด าเนินงานเก่ียวกบั NDC ประเทศภาคีสามารถร่วมมือกนัด าเนินการโดยความสมคัรใจ 
(Cooperative approach) แนวทางความร่วมมือท าได ้2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 

 แนวทางความร่วมมือที่มีการใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศ 
(Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs) จะตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจและไดรั้บอนุญาตจาก
ภาคีท่ีมีส่วนร่วม รายละเอียดของการด าเนินการในเร่ืองน้ีจะมีการหารือหรือจดัตั้งกลไกโดยท่ีประชุมภาคีความ
ตกลงปารีส  

 แนวทางที่ไม่ใช้ตลาด (Non-market approaches) เพื่อช่วยเหลือภาคีในการด าเนินงานตาม NDC 
มีความมุ่งหมายเพื่อ (ก) สนบัสนุนความมุ่งมัน่ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวั  (ข) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงานตาม NDC และ (ค) ให้เกิดโอกาสในการประสานงานระหวา่ง
เคร่ืองมือ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2. การรุกรับปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) – มาตรา 7 
จากขอ้เรียกร้องและผลกัดนัอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ความตกลงปารีสไดก้ าหนด

เป้าหมายการปรับตวัของโลกในการยกระดบัความสามารถในการปรับตวั ส่งเสริมภูมิตา้นทานและการฟ้ืนตวั
และลดความเปราะบางจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และเพื่อท าให้มัน่ใจ
ว่าจะมีการตอบสนองด้านการปรับตัวท่ีเพียงพอในบริบทของเป้าหมายอุณหภูมิโลกตามท่ีก าหนดใน
วตัถุประสงคข์องความตกลงปารีส สาระส าคญัเร่ืองการปรับตวัท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงปารีส เช่น   

 ตระหนกัวา่การปรับตวันั้นเป็นความทา้ทายของโลกท่ีทุกประเทศตอ้งประสบ โดยการปรับตวั
น้ีเพื่อปกป้องประชาชน วิถีชีวิต และระบบนิเวศ โดยค านึงถึงความเร่งด่วนและความจ าเป็นของประเทศก าลงั
พฒันาท่ีมีความเปราะบางเป็นพิเศษ และแนวทางท่ีประเทศก าหนดข้ึน 

 ตระหนกัถึงความส าคญัในการสนบัสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศก าลงั
พฒันา 
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 ภาคีจะตอ้งจดัท ากระบวนการจดัท า “แผนการปรับตัวและการน าไปสู่การปฏิบัติ” รวมทั้งการ
พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพแผน นโยบายและการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามความเหมาะสม) และควรจดัส่ง
ขอ้มูลดงักล่าวตามความเหมาะสม โดยจะตอ้งไม่เป็นการเพิ่มภาระต่อประเทศก าลงัพฒันา  

 นอกจากน้ี ในการประชุม COP 21 ไดมี้มติ COP เร่ืองการตั้ง “Paris Committee on Capacity-
building” 

ความตกลงปารีสไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการหลีกเล่ียง บรรเทาและจดัการกบัการสูญเสียและ
ความเสียหาย (Loss and Damage) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
สถานการณ์สภาพอากาศรุนแรงและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และตระหนกัถึงบทบาท
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในการลดความเส่ียงของการสูญเสียและความเสียหาย สาระส าคญัท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบั
เร่ืองน้ี คือ  

 เสริมสร้างประสิทธิภาพของ “กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอส าหรับการสูญเสียและความ
เสียหาย” (The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage: WIM)  

 ให้ WIM ด าเนินความร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ละกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญภายใตค้วามตกลงน้ี รวมถึง
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการ อาทิ  

(ก) ระบบการเตือนภยัล่วงหนา้ (ข) การเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน (ค) สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป (ง) สถานการณ์ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียและความเสียหายอยา่งถาวรและไม่สามารถ
แกไ้ขให้กลบัเป็นเหมือนเดิมได ้(จ) การประเมินและการจดัการความเส่ียงในองคร์วม (ฉ) เคร่ืองมือการประกนั
ความเส่ียง (ช) ความเสียหายท่ีไม่ใชใ้นเชิงเศรษฐกิจ (ซ) ความตา้นทานของชุมชน วถีิชีวติและระบบนิเวศ 

 
3. กลไกการเงิน (Finance) – มาตรา 9 

เป็นพนัธกรณีของประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีจะตอ้งใหท้รัพยากรทางการเงินเพื่อช่วยเหลือภาคีประเทศ
ก าลงัพฒันา ทั้งดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัโดยเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และค านึงถึง
ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดโดยประเทศ  ล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของภาคีประเทศก าลงัพฒันา และจะตอ้งมี
การรายงานขอ้มูลการการสนบัสนุนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทุก ๆ 2 ปี และตอ้งมีการทบทวนผลการ
ด าเนินการระดบัโลกในการสนบัสนุนทางการเงินน้ี  

ในความตกลงปารีสไดก้ าหนดให้กลไก/หน่วยงานภายใตอ้นุสัญญา ไดแ้ก่ Green Climate Fund,  
Global Environment Facility (GEF), Least Developed Countries Fund และ Special Climate Change Fund ท า
หน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานตามความตกลงน้ี โดยเน้นให้เข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสร้างขั้นตอนการอนุมติัเงินสนบัสนุนท่ีไม่ซบัซ้อน นอกจากน้ี ท่ีประชุม COP 21 ไดต้ดัสินใจ
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ให้ประเทศพฒันาแลว้มุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนุนทางการเงินตามเป้าหมายเดิมท่ี “หน่ึงแสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี”  
ถึงปี 2025 โดยท่ีประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสจะร่วมกนัก าหนดเป้าหมายทางการเงินใหม่ในปี 2025 โดย
ก าหนดขั้นต ่าท่ีหน่ึงแสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 
 

4. กรอบเร่ืองความโปร่งใส – มาตรา 13 
เพื่อสร้างความไวใ้จและความมัน่ใจร่วมกนัและเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล จึงไดจ้ดัตั้ง

กรอบความโปร่งใสท่ียกระดบัข้ึนจากเดิมส าหรับการด าเนินงานและการสนบัสนุนโดยให้มีความยืดหยุ่นซ่ึง
ค านึงถึงศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัของภาคีและต่อยอดจากประสบการณ์ท่ีมีร่วมกนั กรอบความโปร่งใสมีใน 2 
ลกัษณะ คือ  

 กรอบความโปร่งใสในการด าเนินการ เพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจน ติดตามความกา้วหนา้ NDC และ
ประเมินผลการด าเนินการหรือส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพิ่มเติม  

 กรอบความโปร่งใสในการสนับสนุน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการให้และการรับการ
สนบัสนุน โดยให้ก าหนดกรอบจากการด าเนินการท่ีมีอยูเ่ดิมภายใตอ้นุสัญญาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทั้งน้ี การด าเนินการให้เป็นไปแบบเอ้ืออ านวย ไม่กา้วก่าย ไม่เป็นการลงโทษ เคารพอธิปไตย และหลีกเล่ียงการ
สร้างภาระอนัเกินควรแก่ภาคี 

 ทุกภาคีจะตอ้งส่งขอ้มูลต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  ไดแ้ก่ ก) รายงานบญัชีก๊าซแห่งชาติ ข) ขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการติดตามความกา้วหนา้ของ NDC ขอ้มูลดา้นผลกระทบและการปรับตวั (ตามเหมาะสม) โดยขอ้มูลท่ี
ส่งจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผูเ้ช่ียวชาญและจะตอ้งเขา้ร่วมการพิจารณาความกา้วหนา้แบบพหุ
ภาคี  

 ประเทศพฒันาแลว้ตอ้งใหข้อ้มูลดา้นการสนบัสนุน ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันาควรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการไดรั้บการสนบัสนุน  

 ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องได้รับการสนับสนุนและจะต้องได้รับการสนับสนุนในการ
เสริมสร้างศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความโปร่งใสอยา่งต่อเน่ือง 

 ตดัสินใจให้มีการจดัตั้ง Capacity-building Initiative for Transparency โดยให้ GEF สนบัสนุน
ทางการเงิน เพื่อสนบัสนุนการจดัตั้งสถาบนัและเสริมสร้างศกัยภาพทางเทคนิคในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความโปร่งใส 
 

5. การทบทวนสถานการณ์และการด าเนินการระดบัโลก (Global Stocktake) – มาตรา 14 
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ก าหนดให้มีการทบทวนการด าเนินงานของความตกลงน้ีเป็นระยะ เพื่อประเมินความก้าวหน้าใน
ภาพรวมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของความตกลงน้ีและเป้าหมายระยะยาวของความตกลง ซ่ึงเรียกว่า “การ
ทบทวนสถานการณ์และการด าเนินงานระดับโลก” (Global Stocktake) การทบทวนน้ีตอ้งท าในลกัษณะท่ี
ครอบคลุมและเอ้ืออ านวย โดยพิจารณาทั้งในเร่ือง (1) การลดก๊าซเรือนกระจก (2) การปรับตวั (3) กลไกการ
ด าเนินงานและการสนบัสนุน ทั้งน้ี ตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรมและวทิยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู ่ 

 การทบทวนระดบัโลกจะเร่ิมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) และจะตอ้งด าเนินการทุก ๆ 5 
ปี หลงัจากนั้น หรือตามขอ้ตดัสินใจของภาคีความตกลงปารีส 

 ผลของการทบทวนระดบัโลกจะตอ้งใช้เป็นขอ้มูลส าหรับภาคีในการสร้างความเป็นปัจจุบนั 
(Update) และยกระดบัการด าเนินงาน และการสนบัสนุน NDC และส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ
ด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  
6. กลไกการติดตาม การผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลก 
แมว้า่ในความตกลงปารีสจะไม่มีขอ้บญัญติัเร่ืองการลงโทษ แต่ในความตกลงปารีสก็ไดอ้อกแบบกลไก

การติดตามและผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไวอ้ยา่งนอ้ย 
5 กลไก ไดแ้ก่  

(หน่ึง)  ขอ้ก าหนดใหทุ้กภาคีตอ้งก าหนดและด าเนินมาตรการภายในประเทศเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง NDC ในดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก  

(สอง)  ขอ้ก าหนดใหส่้งเป้าหมายการลดก๊าซ (NDC) ทุก 5 ปี โดยเร่ิมใน ค.ศ. 2020 เป็นตน้ไป  
(สาม) เรียกร้องใหทุ้กประเทศจดัท า “ยทุธศาสตร์การพฒันาแบบคาร์บอนต ่า” ตั้งแต่ ค.ศ. 2020  
(ส่ี) กลไกเก่ียวกบัเร่ืองความโปร่งใส โดยการจดัส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงาน

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทุก 2 ปี  โดยจะมีการทบทวนตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรายงานจากผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค  

(ห้า) กลไกการทบทวนสถานการณ์และการด าเนินงานระดบัโลก (Global Stocktake)   
 
ความแตกต่างระหว่างความตกลงปารีสกบัพธีิสารเกียวโต 

จากเน้ือหาของความตกลงปารีสท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ หากเปรียบเทียบกบับทบญัญติัของพิธีสารเกียว
โตจะเห็นความเปล่ียนแปลง 2 เร่ืองส าคญั คือ (หน่ึง) การไม่แบ่งแยกกลุ่มประเทศท่ีตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันาตอ้งมีภาระลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สอง) การให้
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แต่ละประเทศก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซไดเ้อง เป็นแบบ Bottom-up Approach ซ่ึงแตกต่างไปจากการก าหนด
เป้าหมายลดก๊าซภายใตพ้ธีิสารเกียวโตท่ีเป็นแบบ Top-down Approach 

สรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพิธีสารเกียวโตกบัความตกลงปารีส ตามรายละเอียดในตาราง
ขา้งล่างน้ี 

 
ประเด็นเปรียบเทยีบ พธีิสารเกยีวโต ความตกลงปารีส 
1. ขอบเขตเน้ือหา การลดก๊าซเรือนกระจก 

 
การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเงิน เทคโนโลย ีการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ  

2. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

พนัธกรณีช่วงท่ี 1: ค.ศ. 2008–2012  
พนัธกรณีช่วงท่ี 2: ค.ศ. 2013–2020  
 

ไม่ไดก้  าหนด, ใหจ้ดัส่ง NDC ทุก ๆ 5 
ปี และจะมีการหารือเร่ือง “common 
timeframe ของ NDC ในการประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีสสมยัท่ี 1 

3. ประเทศท่ีอยูใ่น
พิธีสาร หรือความ
ตกลง 

เฉพาะประเทศพฒันาแลว้ท่ีมี
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

ทุกประเทศตอ้งเตรียมการและจดัส่ง 
NDC (ท่ีไม่จ  ากดัเฉพาะเร่ืองการลด
ก๊าซเรือนกระจก) 

4.ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของ
ทั้งโลก 

พนัธกรณีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 14 
 

คิดเป็นร้อยละ 99 จากผลรายงาน
สังเคราะห์ 
 

5. กลไก เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับประเทศพฒันาแลว้และกลไก
ตลาด (CDM, JI, ET)  
 

 NDC (Nationally determined 
contributions), ความร่วมมือระหวา่ง
ภาคีโดยสมคัรใจ (Cooperative 
Approach)  

6. การบงัคบั บงัคบัโดยการระงบัการซ้ือขายก๊าซ
เรือนกระจกและใหเ้พิ่มปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีจะตอ้งลดในพนัธกรณี
ท่ี 2 

จะมีการจดัตั้ง Expert-based and 
mechanism to facilitate 
implementation of and promote 
compliance with the provisions of 
this Agreement ปฏิบติัหนา้ท่ีใน
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ลกัษณะท่ีโปร่งใส ไม่เป็นปฏิปักษ ์
และไม่ลงโทษ 

7. ความโปร่งใส ประเทศทีพ่ฒันาแล้วตอ้งรายงาน
ขอ้มูลการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ทุกภาคีจะตอ้งรายงานขอ้มูลการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ
ด าเนินการดา้นความโปร่งใสของ
ประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนและไดรั้บการเสริมสร้าง
ศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 
ความผูกพนั นัยส าคัญ และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการด าเนินงานตามความตกลง
ปารีส 

พนัธกรณีส าหรับประเทศก าลงัพฒันาท่ีตอ้งด าเนินการตามความตกลงปารีส ไดแ้ก่  
1. การจดัส่งเป้าหมายการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDC) โดยเฉพาะเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรือนกระจก ทุก ๆ 5 ปี ภายหลงั ค.ศ. 2020 ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวแต่ละประเทศเป็นผูพ้ิจารณาตามความ
เหมาะสม ความสอดคลอ้งกบับริบทและศกัยภาพของประเทศ โดยประเทศภาคีจะหารือกนัอีกคร้ังถึงกรอบเวลา
ของเป้าหมายท่ีตรงกนั  

 2. การส่งรายงานประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการรายงานการ
ด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และการ
เสริมสร้างศกัยภาพจากประเทศพฒันาแลว้ ทั้งน้ี ภาคีจะหารือในรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีและรูปแบบการ
รายงานขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม  

 ความตกลงปารีสมีผลส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ และก าหนดวางกติกาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการด าเนินงานตามความตกลง
ปารีสและใชค้วามตกลงฉบบัน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตอ้งท าอยา่งนอ้ยใน 6 ดา้น คือ  

(หน่ึง) ดา้นนโยบาย ควรมีการปรับกระบวนทศัน์ไปสู่การพฒันาท่ีมีความตา้นทานต่อสภาพภูมิอากาศและ
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า  

(สอง) การเตรียมการดา้นระบบฐานขอ้มูล ทั้งในดา้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตวั การเงิน การ
พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท า NDC ท่ี
ประเทศจะตอ้งจดัส่งทุก ๆ 5 ปี และการรายงานผลการด าเนินงานของประเทศท่ีครอบคลุมทุกดา้น เพื่อใช้ใน
กระบวนการจดัท า Global Stocktake ทุก ๆ 5 ปี  
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(สาม) จดัท าแผนและมาตรการภายในประเทศอยา่งบูรณาการ มีแผนงานหลกั 2 แผน ไดแ้ก่ แผนดา้นการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม NDC และ แผนการรุกรับปรับตัวใน
ระดบัชาติต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

(ส่ี) เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในการเตรียมการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามท่ีประเทศไทยส่ือสารไปภายใต ้NDC  

(ห้า) จดัท าระบบฐานข้อมูลกลไกการด าเนินงาน ทั้งด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถท่ีประเทศไทยตอ้งการรับการสนบัสนุนจากกลไกภายใตอ้นุสัญญา  

(หก) การจดัเตรียมความพร้อมในการเจรจา เพื่อการจดัท ารายละเอียด กฎเกณฑ์ กติกาท่ีตอ้งจดัท าเพิ่มเติม
ภายใตค้วามตกลงปารีส 

แมว้า่ ในปัจจุบนัประเทศไทยจะไดไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากความตกลงปารีสโดยตรง เป้าหมายการ
ลดก๊าซ (NDCs) ท่ีประเทศไทยเสนอไปว่าจะลดลงร้อยละ 20-25 จากการปล่อยในระดบัปกติ (Business as 
Usual: BAU)2 เป็นการด าเนินงานท่ีอยูใ่นแผนงานดา้นต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยเตรียมการด าเนินงานไวอ้ยูแ่ลว้ เช่น 
แผนด้านพลงังานหมุนเวียน แผนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน แผนด้านระบบการขนส่งท่ีย ัง่ยืน ฯลฯ 
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยอาจไดรั้บผลกระทบจากมาตรการการคา้ท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองโลกร้อนจากการด าเนิน
มาตรการเพื่อพยายามลดก๊าซเรือนกระจกให้ไดต้ามเป้าหมายของประเทศท่ีพฒันา ซ่ึงไดเ้ร่ิมเห็นรูปธรรมชดัเจน
มากข้ึนจากกรณีการก าหนดมาตรการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment 
Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรปท่ีประกาศออกมาใน ค.ศ. 2020  และทางสหรัฐอเมริกาจะน ากลบัมา
ผลกัดนัอีกคร้ังในสมยัประธานาธิบดีโจ ไบเดน จากท่ีเคยเสนอและผลกัดนัในสมยัโอบามา นอกจากน้ี ยงัมีโจทย์
หลายประการในระยะอนัใกลท่ี้ประเทศไทยควรเร่ิมมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วนัน้ี โจทยท่ี์เห็นไดช้ดั เช่น 
การเตรียมศึกษาและวางแผนส าหรับการเสนอเป้าหมายการลดก๊าซในทุก ๆ รอบ 5 ปี  การร่วมเจรจาก าหนด
รายละเอียดของกฎกติกาเพิ่มเติมภายใตค้วามตกลงปารีส (เช่น ระบบการตรวจสอบทบทวนเป้าหมายการลดก๊าซ 
ระบบการรายงานขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งใส กติกาสนบัสนุนทางการเงิน ฯลฯ)  

เน้ือหาใน “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ของประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัต่อประเด็นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและแนวทางการพฒันาแบบคาร์บอนต ่า เป็นหัวขอ้หลกัท่ีเป็นแกนส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติ 
การขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริงเป็นโจทยก์ารบา้นส าคญัของทุกรัฐบาล ซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และ
การ เ ช่ื อมโย งการท า ง านของคณะกรรมการระดับช า ติ ชุ ด ต่ า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง  ไม่ จ  า กัด เฉพาะ 
“คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” แต่รวมถึงคณะกรรมการระดบัชาติด้าน

                                           
2 ในกำรประชุม COP26 ใน ค.ศ. 2021 ประเทศไทยได้แถลงต่อที่ประชุมยกระดับ NDC ของไทยเป็นร้อยละ 40 หำกได้รับกำรสนับสนุนจำกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ 
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ทรัพยากรธรรมชาติทุกกรรมการ (ท่ีดิน, ทรัพยากรน ้ า, ป่าไม้, ทะเล, ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ) 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบ
กวา้งขวางต่อทุกฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขา้งต้นมีฐานอ านาจทางกฎหมาย มี
งบประมาณ มีโครงการท่ีสามารถรองรับและขบัเคล่ือนมาตรการ โครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนแม่บทหรือ
แผนปฏิบติัการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 
 การเกิดข้ึนของความตกลงปารีสเป็นสัญญาณท่ีชัดเจนว่า โลกก าลังเปล่ียนทิศทางการพฒันาเข้าสู่
เส้นทางการพฒันาแบบคาร์บอนต ่า เป็นความจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การเตรียมความพร้อมและเร่ิมท าตั้งแต่
วนัน้ีไม่ไดเ้ป็นทางเลือก แต่เป็นทางรอดของส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ และมนุษยชาติร่วมกนั 
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