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COP ย่อมาจาก Conference of Parties คือการประชุมรัฐภาคีสมาชิกความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศต่างๆ 
(Multilateral agreement) ภายใต้การด าเนินงานขององค์การสหประชาชาติ หรือที่รู้จักกันดีว่า การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : 

UNFCCC) ซ่ึงมีมติรับรองในต้นเดือนพฤษภาคม 2535 ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค 
สหรัฐอเมริกา โดยร่างฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ 21 มีนาคม 2537  

ทั้งนี้ COP เป็นเวทีประชุมรัฐภาคีสมาชิกเกือบทุกประเทศทั่ว
โลกถูกจัดขึ้ นทุ กปี  โดยมีปร ะ เทศสมา ชิกองค์ก า ร
สหประชาชาติทั้งหมด 197 ประเทศเป็นสมาชิก (ข้อมูล  
ณ ปี 2021) ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 
2535 COP นับเป็นเวทีเจรจาก าหนดแนวทางการรับมือ 

กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และป้องกันผลกระทบที่จะ 
เกิดขึ้นกับมนุษย์ บางปีจะมีการน าเสนอแผนและลงนาม
ความตกลงร่วมกันระหว่างภาคีสมาชิก เพ่ือผลักดันให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในการฟื้ นวิกฤตสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น นับเป็นปัญหาระดับโลก 

ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือรักษาระดับความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์อันเป็นอันตรายต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้การรักษาระดับดังกล่าวต้องด าเนินการในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะท าให้ระบบนิเวศปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพอากาศอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างยั่งยืน 

COP26 เป็นการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 
ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์  
(ถูกเล่ือนจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด)  

โดย COP26 มีความเช่ือมโยงกับความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) ในการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือต้องการหลุดพ้น
จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งแต่ความตกลงปารีส 

มีผลบังคับใช้ พบว่า ภาคีสมาชิกยังขาดประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินการควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย (ให้ต ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิในช่วงก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และพยายามจ ากัด 
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ให้อุณหภูมิโลกต ่ากว่าน้ันประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม) ท้ังน้ี COP26 ได้มีข้อตัดสินใจ
ร่วมกันของการประชุมท่ีถูกก าหนดขึ้นเรียกว่า Glasgow Climate Pact มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1) ลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ได้ภายในปี 2050 และพยายามจ ากัด 

การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เช่น ลดการผลิตไฟฟา้จากถ่านหิน แบบไม่มีการควบคุม
การปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ที่เพียงพอ (Unabated Coal) และยกเลิกสนับสนุนเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเปล่ียนไปสู่ระบบพลังงานแบบคาร์บอนต ่า นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการระบุเกี่ยวกับการลดการใช้ถ่านหิน 
และเช้ือเพลิงฟอสซิลลงในข้อตกลง COP 

2) บรรเทาความสูญเสีย และความเสียหายที่เกิดจากปัญหาสภาพอากาศเปล่ียนแปลง การประชุมมีการระดมทุน 

จากประเทศพัฒนาแล้วเพ่ือสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาที่มีความเส่ียง ภายใต้สหประชาชาติ (UN) ในปี 2020 ที่ผ่านมา
บรรดาประเทศร ่ารวยไม่ได้ท าตามเป้าหมายจึงได้ให้ค าม่ันว่าจะระดมเงินทุนให้ได้ต่อไปจนถึงปี 2025 

3) การปรับตัวเพ่ือปกป้องชุมชนและธรรมชาติ รวมถึงการปกป้องฟื้ นฟูระบบนิเวศที่ได้รับความเสียหาย และป้องกัน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น น ้าท่วม ภัยแล้ง และไฟไหม้ และภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน  

4) เดินหน้าสร้างตลาดคาร์บอน หาข้อตกลงร่วมกันในมาตรา 6 ของข้อตกลงปารีสว่าด้วยกลไกตลาดคาร์บอน  
ซ่ึงจะเปิดทางไปสู่การปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง
ที่อิงกับตลาด 

5) เพ่ิมเป้าหมายด้านสภาพอากาศของแต่ละประเทศ เพ่ือไปสู่จุดหมายใหญ่ของข้อตกลงปารีส จ าเป็นต้องอาศัย 

การท างานร่วมกันของภาครัฐบาล ธุรกิจ และประชาสังคม โดยก าหนดว่าภายในส้ินปี 2022 แต่ละประเทศต้องเพ่ิม
มาตรการด้านสภาพอากาศเพ่ือให้ภายในปี 2030 เป็นไปตามเป้าหมายในการจ ากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก 

ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย หรือเป้าหมายในอุดมคติที่  1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ตามความตกลงปารีส  

ทั้งนี้ COP26 มีข้อสรุปว่าทุกประเทศต้องตั้งเป้าหมายให้ตรงกัน โดยก าหนดเป้าหมาย
ทุก 5 ปี เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมในระดับโลกได้ และหลังจากแต่ละประเทศ 

น าแนวทางไปปฏิบัติแล้ว ต้องจัดท ารายงานข้อมูลกลับไปในรูปแบบ Biennial 

Transparency Report หรือรายงานความโปร่งใส ทุก 2 ปี ข้อมูลที่ต้องปรากฏ 

ในรายงาน ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกการเงิน 

ที่ได้รับการสนับสนุน เป็นต้น โดยที่ประเทศไทยมีก าหนดส่งครั้งแรกในปี 2024 
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