
สาระส าคัญความตกลงปารีส
(Paris Agreement)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน): อบก.
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TIMELINE พัฒนาการกฎกติกาโลกด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

QELRC – เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐภาคีภาคผนวกที่ 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต
QERTs – เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทุกสาขา ส าหรับประเทศพัฒนาแล้ว
NAMAs – เจตจ านงการด าเนินงานลดกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ ส าหรับประเทศก าลงัพัฒนา
NDC - การมีส่วนร่วมของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Pre-2020 Post-2020
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2007

Bali Action Plan

Commitment Period 1 Commitment Period 2

Quantified emission limitation or reduction commitments
(QELRCs)

Commitment Period 2

Quantified economy-wide emission
reduction targets (QERTs)

Nationally Appropriate Mitigation Actions
(NAMAs)

Nationally Determined
Contributions (NDCs)

Nationally Determined
Contributions (NDCs)

Paris Agreement
เป้าหมายโลก well below 2 °C
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เจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Pre-2020

Post-2020

“Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG 
emissions in the range of 7 to 20 percent below the Business as Usual 
(BAU) in energy and transportation sectors in 2020, subject to the level 
of international support provided […]”

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 percent 

from the projected business-as-usual (BAU) level by 2030. The level of 

contribution could increase up to 25 percent, subject to adequate and 

enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement 

[…]”

 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)

 ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC)

RE EE Bio-fuels Transport

Inclusion of LULUCF will be decided later

Coverage:

Coverage: Economy-wide



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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555 MtCO2e

343 MtCO2e

445 MtCO2e

Thailand NAMAs - INDCs Target

367 MtCO2e

2013

404 MtCO2e

428 MtCO2e

243 MtCO2e

251 MtCO2e

NAMAs 7- 20%

2020 BAU: Energy and Transportation

INDCs: 20 - 25%

2030 BAU: Economy-Wide

24
MtCO2e

110
MtCO2e

226 MtCO2e

293 MtCO2e

415 MtCO2e

NAMAs Tracking

14 MtCO2e

354 MtCO2e

ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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มีรัฐภาคีส่ง INDCs แล้ว รวม 188 รัฐภาคี
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 59)ตัวอย่าง INDCs ที่ส่งโดยรัฐภาคีต่างๆ

รัฐภาคี ระดับการลดกา๊ซฯ

หลังปี 2020

เทียบกับ ก าหนดเวลา ประเภทก๊าซฯ/ สาขาการ

ปล่อย

ภาคีภาคผนวกที่ 1 (Annex I Parties): ประเทศพัฒนาแล้ว

EU อย่างต่ า 40% ปีฐาน 1990 2021 – 2030 6 + NF3 / Economy-

wide

Japan 26% ปีฐาน (FY) 2013 FY2021 – FY2030 6 + NF3 / Economy-

wide

US 26 – 28% ปีฐาน 2005 บรรลุในปี 2025 6 + NF3 / Economy-

wide

ภาคีนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I Parties): ประเทศก าลังพัฒนา

China 60-65% (& peak of CO2

emissions around 2030)

CO2 emissions per unit of 

GDP เทียบกับปี 2005

บรรลุในปี 2030 CO2 / ระบุเป็นกิจกรรม

ในหลายสาขา

Mexico 25% แบบไม่มีเงื่อนไข BAU (Ref 2013) บรรลุในปี 2030 6 + Black Carbon / 

Economy-wide40% แบบมีเง่ือนไข

Republic of 

Korea

37% BAU (850.6 MtCo2e in 

2030)

บรรลุในปี 2030 6 / รวม LULUCF หรือไม่

จะตัดสินใจภายหลัง

Singapore 36% (“with the aim of peaking 

around 2030”)

Emissions Intensity เทียบ

กับปี 2005

2021 – 2030 6 / Economy-wide
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INDCs บรรลุเป้าหมาย 2 °C หรือไม่

• การด าเนินงานตาม INDCs ที่ส่งมา (จ านวน 188 รัฐ
ภาคี) จะท าให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปี
รวมโดยประมาณ อยู่ที่ 55.0 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 
2025 และ
56.2 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 2030

• INDCs จะสามารถจ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

โลกได้อยู่ที่ 2.7 °C โดยประมาณ ในปี ค.ศ. 2100

6

รายงานสังเคราะห์โดยส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php

Updated Synthesis report (2 May, 16)

หากจะให้บรรลุเป้าหมาย 2 °C จะต้องลดลงอีก
8.5 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 2025 และ

14.6 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 2030

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/9240.php


รับรอง 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

มีผลใช้บังคับ วันท่ี 30 หลังจากวันท่ีมีการให้สัตยาบันโดยภาคี
อย่างน้อย 55 ภาคี ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซฯ 
อย่างน้อย 55% ของโลก

องค์กรก ากับดูแล
(governing body)

ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (Conference of 
the Parties serving as the Meeting of the 
Parties to the Paris Agreement: CMA)

องค์ประกอบหลัก และข้อมูลทั่วไปของของความตกลงปารีส เป้าหมายหลัก 3 ประการ (มาตรา 2)

 ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เฉลี่ยของโลก
ให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) 
เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่ง
พยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

 เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ
ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ส่งเสริมภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัว

 ท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับ
แนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาคาร์บอนต่ าที่มีภูมิต้านทาน
และความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

• ประเทศพัฒนาแล้วควรยังคงเป็นผู้น า ผ่านเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จริงและครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ

• ประเทศก าลังพัฒนาควรยังคงยกละดับความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจก และได้รับการส่งเสริมเพื่อมุ่งสู่การจัดท า
เป้าหมายลดหรือจ ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ ตามสถานการณ์ของประเทศ

สื่อสารทุกๆ 5 ปี (การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด)
Nationally Determined
Contribution:

และ  ต้อง     ด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

MITIGATION (ARTICLE 4)

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมนั้น
โดยรัฐภาคีอาจมีแนวทางความร่วมมือโดย
สมัครใจ และใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
ถ่ายโอนระหว่างประเทศ (internationally 
transferred mitigation outcomes) ใน
การบรรลุ NDC

โดยด าเนินงานสอดคล้องกับแนวทางของ CMA

กลไกเพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดตั้งภายใต้อ านาจและแนวทางของ CMA
เพ่ือใช้ภาคีใช้บนพื้นฐานของความสมัครใจ



เป้าหมายระยะยาวของโลก: มุ่งท่ีจะไปถึงจุดสูงสุด (Peaking) ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็วท่ีสุด และลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้
บรรลุสมดุล ระหว่าง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมนุษย์ และการก าจัดโดยการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษนี้
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แต่ละภาคี  ต้อง  จัดท า แจ้ง และ จัดให้มี NDC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคีตั้งใจจะบรรลุ

ARTICLE 6



การด าเนินงาน • ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศ
ก าลังพัฒนา
• สนั บสนุ น ให้ ภ าคี อื่ น ๆ  ให้ ก า ร
สนับสนุนด้านการเงิน โดยสมัครใจ

• ภาคีต้องส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ทุกภาคีควรร่วมมือเพื่อยกระดับ
การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ก าลังพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามความ
ตกลงปารีส

กลไกเพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน

Financial Mechanism Technology Mechanism (CMA จะพิจารณาการจัดการ
เชิงสถาบันส าหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพฯ ภายใต้ความตกลงฯ)

ADAPTATION (Art. 7)                                              LOSS AND DAMAGE (Art. 8)

การด าเนินงานด้านการปรับตัว                                      ความร่วมมือในการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหาย

SUPPORT, MEANS OF IMPLEMENTATION (Art. 9, 10, 11)

Finance
Technology development & 

transfer
Capacity-building (CB)

Standing Committee on Finance Technology Executive Committee

ส่งเสริมความร่วมมือ รวมถึงผ่านกลไก Warsaw International 
Mechanism for Loss and Damage ภายใต้การก ากับดูแลของ CMA

ประเด็นความร่วมมือ อาทิ

การสนับสนุน

• แต่ละภาคี  ต้องด า เนินกระบวนการจัดท าแผนการปรับตัว 
(Adaptation plan) และน าไปปฏิบัติ ตามความเหมาะสม

• แต่ละภาคี ควรส่งรายงานด้านการปรับตัว (Adaptation 
communication) และปรับปรุงเป็นระยะ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ล าดับความส าคัญ ความต้องการในการด าเนินงานและการสนับสนุน 
ฯลฯ ตามความเหมาะสม

ภูมิต้านทานและ
ความสามารถใน
การฟ้ืนตัวของ
ชุมชน และ
ระบบนิเวศ

ระบบการ
เตือนภัย
ล่วงหน้า ประกันภัย

ความเสี่ยง

ความสูญเสียที่
ไม่สามารถ

ประเมินในเชิง
เศรษฐศาสตร์
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ความโปร่งใสด้านการด าเนินงาน และ การสนับสนุน             การทบทวนสถานการณ์และการด าเนินงานระดับโลก

TRANSPARENCY  OF ACTION & SUPPORT (Art. 13)     GLOBAL STOCKTAKE (Art. 14)

FACILITATING IMPLEMENTATION & COMPLIANCE

กรอบความโปร่งใส (Transparency framework)
ด้านการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุน

ภาคตี้องให้ข้อมูล ตามท่ีก าหนดไว้ อย่างสม่ าเสมอ
เช่น รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลที่มีความจ าเป็นใน

การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

การทบทวนโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค

เพ่ือทบทวนข้อมูล รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการบ่งชี้
ความต้องการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ ฯลฯ

ให้ CMA ในการประชุม สมัยที่ 1 รับรองรูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และ
แนวทางร่วม ส าหรับการด าเนินการด้านความโปร่งใส ตามความเหมาะสม

กรอบความโปร่งใสต้องมีความยืดหยุ่น ค านึงถึงศักยภาพของรัฐภาคีท่ีแตกต่างกัน
ในลักษณะที่เอื้ออ านวย ไม่แทรวแซง ไม่มีการลงโทษ เคารพต่ออ านาจอธิปไตย

ของประเทศ และหลีกเลี่ยงการสร้างภาระที่ไม่จ าเป็นแก่ภาคี

(Art. 15)

1st Global Stocktake

CMA ต้องมี การทบทวนการด าเนินงานของความตกลงปารีส
เป็นระยะ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในภาพรวม ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของความตกลงนี้

และทุกๆ 5 ปีถัดไป

จัดตั้ง กลไกเพื่อเอื้ออ านวยการปฏิบัติตามและส่งเสริมการบังคับใช้
บทบัญญัติต่างๆ ของความตกลงปารีส

• ประกอบด้วยคณะกรรมการ ซึ่ งต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญ และ
ด าเนินงานในลักษณะที่เอื้ออ านวย และปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะท่ี
โปร่งใส ไม่ เป็นปฏิปักษ์ และไม่ลงโทษ และให้ความสนใจเป็น
การเฉพาะต่อขีดความสามารถและสถานการณ์ของประเทศ 10
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• COP21 adopted  
Paris Agreement

• Open for 
signature from 
April 2016 –
April 2017

• Expected starting 
implementation of 
Paris Agreement

• 1st Global 
Stocktake

• Parties 
communicate
2nd NDC

• Parties 
communicate 
3rd NDC
• End of 1st NDC

2028 2030 2033 2035 … …

• Parties 
communicate
4th NDC

• 3rd Global 
Stocktake

• 2nd Global 
Stocktake

• Facilitative 
dialogue to take 
stock of collective 
efforts

PARIS AGREEMENT TIMELINE



Raised 
ambition

Pre-2020 ambition gap

ยกระดับการด าเนินงานก่อนปี ค.ศ. 2020

•เร่งให้ภาคีให้สัตยาบันข้อตกลง
แก้ ไขพิธี สารเกียวโต (Doha 
Amendment to the Kyoto 
Protocol)
• ส่ ง แ ล ะ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
เจตจ านงภายใต้ความตกลง
แคนคูน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
non-State actors

ผลักดันการด าเนินงานภายใต้
พิธีสารเกียวโต & ความตกลง
ในกรอบ Bali Action Plan

พัฒนาต่อยอด TEP M โดยส่งเสริมการประสานงาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศก าลังพัฒนา และที่ไม่ใช่รัฐภาคี

จัดโดย Adaptation Committee เพ่ือระบุโอกาสใน
การเสริมความเข็มแข็งในการต้านทานอย่างยั่งยืนต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดความเปราะปาง 
และเพ่ิมความเข้าใจและการด าเนินงานด้านการปรับตัว

การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค (TEMs)

TEM on Mitigation

TEM on Adaptation

ในการประชุม COP22 เพ่ือประเมิน
ความคืบหน้าในการด าเนินงานตามข้อ
ตัดสินใจที่ 1/CP.19 วรรค 3, 4 และ
ระบุโอกาสในการส่งเสริมการให้และรับ
สนับสนุน

“facilitative dialogue”

High-level events

แต่ งตั้ ง โดย COP Presidents เ พ่ือท า
หน้าที่อ านวยการส่งเสริม ต่อยอด และ
เสนอการด าเนินงาน โครงการน าร่อง 
และความร่วมมือต่างๆ

High-level champions

การยกระดับการด าเนินงานก่อนปี ค.ศ. 2020 (Enhanced Action Prior to 2020) – Decision 1/CP.21 IV.
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

โทร 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400

Email :  info@tgo.or.th  
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