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สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพ 

 ท่ามกลางสภาพความวุ่นวายของความไม่สงบและการแพร่ระบาดของ 
โควิด – 19  ในสหรัฐอเมริกาที่มีให้เห็นยาวนานตลอดช่วงปลายสมัยการบริหารประเทศ
ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มาจนกระทั่งวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่เป็นวัน
รับรองผลการเลือกตั้งที่เกิดเหตุโกลาหลในอาคารรัฐสภาอันโอ่โถง ในที่สุด พิธีสาบาน
ตนเข้ารับตำาแหน่งของนายโจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดน จูเนียร์ หรือ ที่เราคุ้นเคยกันว่า  
นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา ก็มาถึง และผ่านพ้นไป
ด้วยความสงบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยเขาได้ออกคำาสั่งชุดใหญ่ใน 
ช่วง 10 วันแรกของการเข้าดำารงตำาแหน่ง เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผู้นำาสหรัฐฯ คนก่อนได้ทำาไว้โดย
ไม่รอช้าหลายชุด แบบจัดเต็ม โดยเฉพาะในมิติด้านพหุภาคี ที่จะแสดงบทบาทของการมี 
ส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ปัญหาต่างๆ ชุดแรกที่สำาคัญคือการออกมาตรการเร่ง
ด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคร่าชีวิตชาวอเมริกันไปแล้วกว่า  
4 แสนคน โดยจะยับยั้งกระบวนการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) และรวมศูนย์การบริหารงานระดับชาติ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเราได้เสนอไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา
 สำาหรับฉบับนี้ ทีมบรรณาธิการ จะขอนำาเสนอนโยบายการปฏิวัติด้านพลังงาน
สะอาดและความเป็นธรรมด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นแนวทางดำาเนินงานท่ีพรรคเดโมแครต
ให้ความสำาคัญตลอด และมักหยุดสะดุด เมื่อผู้นำากลับไปอยู่ฝั่งขั้วของรีพับรีกัน ในมิติด้าน 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เรื่องที่ใหญ่ที่สุด คงหนีไม่พ้น การมุ่งมั่นที่จะกลับเข้าไปเป็นภาคี
ความตกลงปารีส ซึ่งในยุคของนาย บารัค โอบามา สหรัฐฯ ได้ จับมือถือแขน กับผู้นำาจีน  
ร่วมลงนาม และให้สัตยาบันพร้อมกัน เพื่อหวังให้กลไกใหม่นี้ จะเป็นหลักประกัน  
ความตั้งใจของประเทศภาคีต่างๆ ว่าจะร่วมด้วยช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
หามาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้สภาพภูมิอากาศของโลก ยังมีคุณภาพยาวนานสำาหรับอนุชน
รุ่นหลัง 
 ใน 4 ปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลบล้างพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกจนหมดสิ้น รวมทั้งทำาให้การเป็นภาคีของสหรัฐฯ 
กับความตกลงปารีสขาดตอน ไปจากประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ 
นายโจ ไบเดน ที่จะสานต่อ ผูกรัด ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอยู่ในนโยบายหลัก
ของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง 
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สหรฐัอเมริกากบัการมีส่วนกบัสหรฐัอเมริกากบัการมีส่วนกบั
ประชาคมโลกในดา้นสิประชาคมโลกในดา้นส่่ิงแวดลอ้มและงแวดลอ้มและ

การเปลีการเปล่่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สหรัฐอเมริกา ประเทศมหาอำานาจที่มีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก เป็นประเทศเสรีนิยม ที่มีการผลิตและ 
การบริโภคสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยมากที่สุดในโลก และครองอันดับการเป็น
ประเทศที่มีสถิติการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกมาจนถึงปี 2548 
ที่จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ ได้เข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework  
Convention on Climate Change – UNFCCC) เมื่อปี 2535 ขณะที่ต่อมา 
เมื่อมีการจัดทำาพิธีสารเกียวโต ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 ที่
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2538 สหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลักในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว) ที่ต้องมีพันธกรณีลดก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายของพิธีสาร กลับประวิงเวลาที่จะเข้าร่วม และ
ในท่ีสุดก็ตัดสินใจท่ีไม่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารฯ ซึ่งมีการผูกมัดประเทศพัฒนา
แล้วให้ลดก๊าซเรือนกระจก และช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาในโครงการ 
ซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่มีเครดิตคาร์บอนที่เรียกว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism – CDM) รวมทั้งกลไกระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วอีกสองประเภทคือ Emission Trade (ET) และ Joint Implementation 
(JI) เป็นกรอบโครงการที่รัฐภาคีสมาชิกทั้งหลายจะดำาเนินการร่วมกันจน
ทำาให้การดำาเนินงานระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารเกียวโตขาดเอกภาพ และ
ค่อยๆ หมดกำาลังลง โดยเฉพาะในช่วงพันธกรณีที่สอง (ปี 2556 - 2563) ที่
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ประเทศในภาคผนวกที่ 1 อย่างแคนาดาก็ขอถอนตัวออกจากการเป็นภาคีพิธีสาร
ตามไปอยู่กับสหรัฐฯ ในขณะที่ญี่ปุ่น กับนิวซีแลนด์ ก็ประกาศไม่ขอผูกมัดตนเอง
ตามพันธกรณี โดยญี่ปุ่นพยายามสร้างกลไกของตนเองมาซื้อขายคาร์บอนแบบ
ทวิภาคี หรือ  Joint Crediting Mechanism (JCM) ซึ่งก็มีส่วนทำาให้พิธีสาร 
เกียวโตหมดความหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่นที่สั่นคลอนความมั่นคงของพลังงานประเภททางเลือก
ประเภทนิวเคลียร์ และสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
 พัฒนาของเหตุการณ์เหล่านี้ มีผลสำาคัญมาจากการที่ประเทศพัฒนา
แล้ว ไม่ได้มั่งคั่งและร่ำารวยเหมือนแต่ก่อน ในขณะที่ประเทศกำาลังพัฒนา
หลายประเทศได้พัฒนารุดหน้าขึ้นมาก ทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
ทั้งในการผลิตทางอุตสาหกรรม และเพ่ิมสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย บราซิล 
อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหมดรวมกันแล้วปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ถึง 63% ของโลก ด้วยเหตุนี้ ในที่ประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้พยายามหามาตรการใหม่
ท่ีจะทำาให้ทุกประเทศมาร่วมแรงร่วมใจกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียสจึงเริ่มขึ้น และ
นำาไปสู่ผลลัพธ์สำาคัญในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 ที่กรุงปารีส 
เม่ือปี 2558 ที่หันมามุ่งเน้นให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดย 
สมัครใจ จากกลไกความตกลงระหว่างประเทศตัวใหม่ที่มีชื่อว่า ความตกลงปารีส  
(Paris Agreement) ที่เรียกร้องให้สมาชิกแสดงเจตจำานงและเป้าหมายในการลด
ก๊าซเรือนกระจก
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 ความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2559 หรือ 30 วันหลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาฯ อย่างน้อย 55 รัฐ
ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันอย่างน้อย 55% ของ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกได้ย่ืนสัตยาบันสารเข้าเป็นภาคี
แล้ว โดยสิ่งที่น่าดีใจอย่างยิ่ง คือ จีนกับสหรัฐฯ ได้ยื่นสัตยาบันสาร
รับรองความตกลงปารีสพร้อมกัน เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2559  ซึ่ง
ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของประชาคมโลกท่ีมหาอำานาจใหญ่สองทวีป
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมใจจับมือกันเพื่อลดโลกร้อน (ไทยยื่น
สัตยาบันสารเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559)
 การมีส่วนร่วมในระดับชาติ (Nationally Determined 
Contributions - NDCs) เป็นหัวใจสำาคัญของความตกลงปารีสและการบรรลุ
เป้าหมายระยะยาว NDCs เป็นการรวบรวมความพยายามของแต่ละประเทศเพื่อลด
การปล่อยมลพิษของประเทศและปรับให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความตกลงปารีส กำาหนดให้ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดเตรียมทำารายงานและ 
การตั้งเป้าหมาย (NDCs) ที่ประเทศชาติตั้งใจไว้ว่าจะบรรลุผลสำาเร็จ โดยภาคีจะต้องดำาเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกโดยนำายอดลงขันมารวมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยเป็นเป้าหมายที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยที่เป็น
ประเทศที่เน้นภาพลักษณ์ที่น่ารัก ก็ได้ประกาศส่วนร่วมไว้ที่  20% - 25%  สูงกว่าเป้าหมาย
ที่มีผลการศึกษาเสนอแนะ ทั้งนี้ หมายถึงรัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณให้กับภาครัฐมาก
ขึ้นและใส่ใจในการดำาเนินมาตรการต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และสอดรับกับ
บทบาทศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก
 สำาหรับในห้วงเวลาแห่งพัฒนาการของความตกลงปารีส ประเทศมหาอำานาจที่มัก
เป็นผู้ชี้ความเป็นไปของสถานการณ์โลก อย่างสหรัฐฯ อาจมีนโยบายที่แปลกไปสักหน่อย
ในเวทีนี้  เนื่องจากตอนเริ่มต้นพัฒนาความตกลงปารีสนั้น สหรัฐฯ มีผู้นำาคือประธานาธิบด ี
บารัค โอบามา พรรคเดโมแครต จนถึงผลการเลือกตั้งปี 2560 ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ นักธุรกิจใหญ่ พรรครีพับริกัน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ  
โดยการรณรงค์หาเสียงของเขานั้น มีเป้าเรื่องการจัดการกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศอยู่ด้วย โดยเฉพาะโดยนัยที่ไม่เชื่อว่า ปัญหานี้มีอยู่ และหันมามองผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำาคัญ 

ความตกลงปารีส ความตกลงปารีส 
Paris AgreementParis Agreement
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 หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ชนะผลการเลือกตั้งและเข้ารับตำาแหน่งของ
ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 นั้น นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที ่
นา่จบัตามอง เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงกฎและระเบยีบจากสมยัอดตีประธานาธบิดีโอบามา 
รวมถึง นโยบายและการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากรัฐบาล 
ชุดก่อนโดยสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 

การเปลีการเปล่่ียนแปลงของนโยบายยนแปลงของนโยบาย
ดา้นสิดา้นส่่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารบริหารงานงแวดลอ้มภายใตก้ารบริหารงาน

ของประธานาธิบดีทรมัป์ของประธานาธิบดีทรมัป์

1. การถอนตัวจากความตกลงปารีส
 การที่สหรัฐฯ ภายใต้การนำาของอดีต
ประธานาธิบดี โอบามาได้ลงนามในความตกลง
ปารีส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้
ให้สัตยาบันในเดือนกันยายนปีเดียวกันพร้อม
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นการเปิด
หน้ าประวัติศาสตร์ ใหม่ของประชาคมโลกใน 
การจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แต่เมื่อการสืบทอดตำาแหน่งทางการเมืองหาได้ตก
แก่พรรคเดโมแครต ซึ่งในสมัยของประธานาธิบดี
ทรัมป์ ได้ประกาศกร้ าวว่ า โลกร้ อนไ ม่จริ งนั้ น 
ได้มีการกล่าวตลอดระยะเวลาในการหาเสียงว่าจะ
ยกเลิกนโยบายด้านพลังงานสีเขียวของสหรัฐฯ และในเดือนมิถุนายน 2560 หลายฝ่าย 
เห็นว่าการตัดสินใจนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลในระยะยาวต่อ
รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ จะถอนการสนับสนุน
จากความตกลงปารีส ทั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวคิดสำาคัญ คือ ต้องการการสร้าง 
ความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เป็นธรรมต่อชาวสหรัฐฯ ทั้งในแง่ความยุติธรรมทาง 
การเงินและเศรษฐกิจ แรงงาน และประชาชนผู้จ่ายภาษีชาวสหรัฐฯ นอกจากนี้ สหรัฐฯ  
จะยุติการจ่ายเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอีกด้วย (ที่มา: Alexandra Simin-Lewis, November, 2017)



วิทย์ปริทัศน์  |  OST Science Review ฉบับที่ 1/25649

อย่างไรก็ตาม การที่ระบบการบริหารประเทศของสหรัฐฯ มีการถ่วงดุลอำานาจระหว่าง
สภาสูงและสภาล่าง ซึ่งก็มีทั้งสมาชิกพรรคเดโมแครต และสมาชิกพรรครีพับลิกัน 
สายรักษ์โลกอยู่ไม่น้อย ทำาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถทำาอะไรได้ตามความตั้งใจ และ 
ก่อให้เกิดการพักการทำางานของหน่วยงานราชการชั่วคราวเป็นระยะ (Shut down) เช่น เรื่อง
สร้างกำาแพงคั่นพรมแดนเม็กซิโก การผ่านกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับสถานะและสวัสดิการ
คนต่างชาติที่เข้ามาทำางาน แนวคิดนี้ เป็นหนึ่งในหลายของการตัดสินใจของทรัมป์ที่ 
ขัดแย้งต่อนโยบายบูรณาการในเวทีประชาคมโลก ซึ่งการผลักดันของสหภาพยุโรป จีน 
ญี่ปุ่น และประเทศกำาลังพัฒนาน้อยใหญ่ ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นภาพสะท้อนนโยบายภาพรวมของพรรค 
ริพับลิกันท่ีมีกลุ่มผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเช้ือเพลงฟอสซิล (น้ำามันและก๊าซ) 
หนุนหลังอยู่ นโยบายต้องการถอนตัวของสหรัฐฯ ในครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับที่อดีต
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประกาศไม่ให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโตในปี 2548 
จากการกดดันของกลุ่มผลประโยชน์อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริษัท Exxon Mobil ที่เป็นบริษัทน้ำามันยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าในเวลานั้นสหรัฐฯ  
จะไม่เข้าร่วมในพิธีสารโตเกียว แต่บรรดาประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมพยายามปฏิบัติตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: John Vidal, June, 2005) 
(ที่มา: http:www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog/59602/)
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 หลังจากการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยกเลิกการเข้าร่วมความตกลงปารีส เมื่อวัน
ที่ 1 มิถุนายน  2560  ณ ทำาเนียบขาว นั้น ส่งผลให้หลายประเทศวิจารณ์และแสดงท่าที่ความผิดหวัง
ต่อการตัดสินใจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ EU ซึ่งเป็นตัวหลักในการผลักดันความตกลง
ปารีส อย่างฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี แต่ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ EU ยังคงเดินหน้าตามความตกลงปารีส
โดยไม่สนใจที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับสหรัฐฯ โดยในที่สุดประธานาธิบดีทรัมป์พผลักดันให้สหรัฐฯ ออกจาก
ภาคีได้สำาเร็จ โดยได้ยื่นสารขอลาออกจากสมาชิกภาพเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 และมีผลบังคับ ณ วันที่ 
4 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา จึงทำาให้ว่าที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มุ่งมั่นที่จะนำาสหรัฐฯ กลับเข้าเป็น
ภาคีรัฐสมาชิกตามเดิมในโอกาสแรก

2. การยกเลิกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกจาก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 สมาชิกรัฐสภามากกว่า 100 คน ส่งจดหมายเพื่อเรียกร้อง
ให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ พิจารณายกเลิกการถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกจาก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้ง นอกจากนี้ นาย Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีรัฐชิคาโก  
ได้จัดการประชุม North American Climate Summit ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้นำาท้องถิ่นจากรัฐต่างๆ  
ทั่วสหรัฐฯ ร่วมกับแคนาดา และเม็กซิโก ร่วมลงนามความตกลงใน Global Covenant of Mayors for  
Climate and Energy ซึ่งเป็นแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของความตกลงปารีส โดยการประชุมนี้มีคนใน
พื้นที่เข้าร่วมเกือบ 7,500 คน และมากกว่า 680 ล้านคนทั่วโลกที่ให้ความสำาคัญกับแผนดัง
กล่าว ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 และ 170 รัฐได้ให้สัตยาบันแล้ว 
ถึงแม้ว่าการประชุมจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงการณ์ยุทธศาสตร์ความม่ันคง
แห่งชาตินั้นแต่ผู้นำาท้องถิ่นในแต่ละรัฐยังคงเดินหน้าต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(ที่มา: Jillian Kestler-D’Amours, January, 2018)
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3. การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน EPA
 หน่วยงาน Environment Protection Agency (EPA) มีหน้าที่ปกป้อง ประเมิน และวิจัย
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ รวมถึง ทำาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของมนุษย์ การกำาหนดและใช้บังคับมาตรฐานระดับชาติ
ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับต่างๆ หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำารงตำาแหน่ง 

ได้สนับสนุนให้นายสก็อต พรูอิทท์ (Scott Pruitt) ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
EPA ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนายพรูอิทท์เป็นอดีตอัยการสูงสุด
ของรัฐโอคลาโฮมาและในสมัยประธานาธิบดีโอบามา นายพรูอิทท์เคย
ฟ้องร้องหน่วยงาน EPA ทั้งหมด 14 ครั้งในเรื่องมลพิษทางน้ำา อากาศ  
การควบคุมสารปรอท หมอกควัน และมลพิษอื่นๆ หลังจากที่เข้ารับ
ตำาแหน่ง นายพรูอิทท์มีการเริ่มต้นวาระที่ขัดแย้งกับเป้าหมายองค์กรอย่าง
ชัดเจน ได้ท้าทายมาตรการของ EPA ในการลดมลพิษทางอากาศ สารปรอท 

และสารพิษจากโรงไฟฟ้า นายพรูอิทท์ยังมีความคิดที่ไม่เห็นด้วยว่า กิจกรรม
ของมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ 

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำาการศึกษาวิจัยไว้ (ที่มา: Jillian Kestler-D’Amours, January, 
2018) และมีมุมมองว่า หน่วยงาน EPA ได้ถ่วงอำานาจทางกฎหมายอย่างมากจากภายใต้

การบริหารของรัฐบาลชุดก่อน มีกฎระเบียบที่ไม่จำาเป็นและเป็นภาระผูกพันเกินควรต่ออุตสาหกรรมเชื้อ
เพลิงฟอสซิล นายพรูอิทท์ลดความเข้มงวดกฎระเบียบการปล่อยมลพิษจากรัฐบาลสมัยก่อนหน้าลง เพื่อ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะออกคำาสั่งผู้บริหารที่มุ่งเป้าไปที่การยกเลิกการริเริ่ม
การดำาเนินการเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประธานาธิบดีโอบามา 
(ที่มา: Brady Dennis, February, 2017)
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 ในช่วงปลายปี 2560 หน่วยงาน EPA และนายพรูอิทท์ได้ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเลยหน้าที่
ของรัฐบาลในการควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทน และไม่สามารถปฏิบัติตามกำาหนดระยะเวลาตาม
กฎหมายของ Clean Air Act เพื่อประกาศพื้นที่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน โดย 
นาย Eric Schneiderman อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์กร่วมกับอัยการสูงสุดจากอีก 13 รัฐ ได้แก่ 
แคลิฟอร์เนีย, อิลลินอยส์, ไอโอวา, เมน, นิวเม็กซิโก, ออริกอน, โรดไอแลนด์, เวอร์มอนต์, วอชิงตัน,  
แมสซาชูเซตส์, เพนซิลเวเนีย, ชิคาโก และ วอชิงตัน ดี.ซี. โดยนาย Schneiderman กล่าวว่า ชาวอเมริกัน
มากกว่า 115 ล้านคน กำาลังสูดหมอกควันที่อยู่ในระดับอันตรายเข้าไป แสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อ
สุขภาพของประชาชนและกฎหมาย การฟ้องร้องครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่นาย Schneiderman และอัยการ
สูงสุดท่านอื่นฟ้องร้องหน่วยงาน EPA ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์ (ที่มา: Kathryn 
Warson, April, 2018) 
 นายพรูอิทท์ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำานวยการ EPA เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561  
หลังจากที่สื่อต่างๆ กล่าวถึงการทำาผิดจรรยาบรรณและความไม่เหมาะสมในการตำาแหน่งสูงสุด 

ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศซ่ึงประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อนายแอนดรูว์ วีลเลอร์  
(Andrew Wheeler) ดำารงตำาแหน่งแทนนายพรูอิทท์ ที่ผ่านมา นายวีลเลอร์ทำาหน้าที่

เป็นตัวแทนบริษัท     Murray      Energy       Coopeation ซึ่งเป็นบริษัทถ่านหินยักษ์ใหญ่ 
ในสหรัฐฯและเป็นผู้นำาในการต่อต้านกฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อมและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสมัยประธานาธิบดีโอบามา  (ที่มา: Wiki-
pedia, n.d.) นายวีลเลอร์เสนอให้รัฐบาลทบทวนวิธีการประเมินค่าใช้จ่าย
และประโยชน์การควบคุมการปล่อยสารปรอท มลพิษในอากาศ ฯลฯ ซึ่ง

ฝ่ายนักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมองว่า นายวีลเลอร์มีนโยบายการบริหารงาน 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างจากนายพรูอิทท์ และนโยบายทางด้าน 

สิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีทรัมป์จะยังคงเดินหน้าต่อไป
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4. การยกเลิกแผนพลังงานสะอาด (Clean Power Plan: CPP) 
 แผนพลังงานสะอาด (Clean Power Plan: CPP) ของหน่วยงาน EPA ซึ่งเป็นแผนที่
ตั้งขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามา โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากโรงไฟฟ้า 32% ภายในปี 2573  ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า CPP ไม่สอดคล้อง
กับ Clean Air Act ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางในการควบคุมคุณภาพอากาศและ 
ลดมลพิษทางอากาศจึงควรยกเลิกแผนพลังงานสะอาด (ที่มา: Jillian Kestler-D’Amours, 
January, 2018) ต่อมา เดือนสิงหาคม 2561 หน่วยงาน EPA ได้เสนอแผน Affordable 
Clean Energy (ACE)  ซึ่งเป็นแผนตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยให้แต่ละรัฐ
เป็นผู้กำาหนดกฎระเบียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ที่มา: Nathan Rott,  2018) ทั้งนี้ 
แผน ACE จะทำาให้ความเข้มงวดในการควบคุมการปล่อยมลพิษลดลงและคาดว่าจะ 
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น 12 เท่าใน 10 ปีต่อจากนี้ 
(ที่มา: Tom DiChristopher, 2018) 

5. การอนุมัติโครงการขยายท่อขนส่งน้ำามัน Keystone XL  
 ประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าโครงการขยายท่อขนส่งน้ำามัน KeystonXL  หรือ 
Keystone Export Limited ของบริษัท TransCanada Corp. ที่มีมูลค่าถึง 8 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สร้างงานกว่า 13,000 
ตำาแหน่ง และจะเพิ่มศักยภาพในการขนส่งน้ำามันดิบ (Oil sands) จากรัฐแอลเบอร์ตา 
แคนาดาไปยังรัฐเนเบรสกา สหรัฐฯ ถึง 830,000 บาเรล/วัน ซึ่งโครงการนี้เคยถูกระงับ
โดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาด้วยเหตุผลด้านผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจาก
การกลั่นน้ำามันดิบจากทรายน้ำามัน (Oil sands) ต้องใช้น้ำาในปริมาณมากและความร้อน
สูงชะแยกน้ำามันออกจากมวลทราย โดยกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
มากกว่าปกติถึง 17% และประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและหากมี 
การรั่วไหลของน้ำามัน  (ที่มา: Keystone XL, n.d.)
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นโยบายการปฏิวติัดา้นพลงังานสะอาดนโยบายการปฏิวติัดา้นพลงังานสะอาด
และความเป็นธรรมดา้นสิและความเป็นธรรมดา้นส่่ิงแวดลอ้มของงแวดลอ้มของ

นายโจ ไบเดนนายโจ ไบเดน
 อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ความสำาคัญกับนโยบาย ‘สหรัฐอเมริกาต้องมาก่อน’ 
(America First) ที่เน้นการสร้างและจัดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน
ภายในประเทศก่อน แม้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรง
ก็ตาม อีกทั้งไม่เชื่อว่ากิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และนำาสหรัฐฯ 
ไปสู่การถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
คนล่าสุด เข้ารับตำาแหน่งในเดือนมกราคม 2564 มีมุมมองว่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คือเรื่องเดียวกัน 
และวางแผนดำาเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลกลางจะลงทุน 1.7 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงสิบปีข้างหน้า ในการปฏิวัติพลังงานสะอาด (Clean Energy Revolution) 
และจะเพิ่มเติมเงินลงทุนจากภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นรวมเป็นมูลค่า
มากกว่า 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้แต่งตั้งให้นาย John Kerry อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ 
และเคยดำารงตำาแหน่งเป็นผู้แทนสหรัฐฯ ที่ร่วมในการเจรจาข้อตกลงปารีสในปี 2558 ทำาหน้าที่เป็นผู้แทน
ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไบเดนได้เซ็นคำาสั่งนำาสหรัฐฯ กลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีสเพื่อแก้
ปัญหาโลกร้อนในวันแรกของการทำางาน
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 นายไบเดนตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
อากาศ ที่ไม่เพียงเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ในชุมชน ความปลอดภัยระดับ
ชาติ และเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ นอกจากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นชุมชน ที่อยู่อาศัย แล้วนั้น ประเทศยังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะนำาไป
สู่ความไม่มั่นคง  นอกจากนโยบายปฏิวัติพลังงานสะอาด (Clean Energy Revolution) ที่จะใช้จัดการ
กับภัยคุกคามที่ร้ายแรงนี้ นายไบเดนยังเตรียมปรับ Green New Deal (คือ ข้อเสนอด้านนโยบายของ
สหรัฐฯ ที่ระบุปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ) ที่จะเป็นกรอบ
สำาคัญในการรับมือกับความท้าทายด้านสภาพอากาศที่เผชิญอยู่ ซึ่งรวมความจริงพื้นฐาน 2 ประการ คือ  
(1) สหรัฐฯ จำาเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างเร่งด่วน และ (2) สภาพแวดล้อมและ
เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเชื่อว่าหากสหรัฐฯ สามารถปรับรูปแบบและใช้ประโยชน์จากพลังงาน
สะอาดทั้งหมด ผนวกกับความสามารถของบุคลากร และนวัตกรรมของอเมริกาที่ไม่มีใครเทียบได้นั้น 
จะสามารถเปลี่ยนภัยคุกคามนี้ให้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูด้านพลังงานของสหรัฐฯ สร้างอุตสาหกรรมใหม่
ที่ส่งเสริมการผลิต สร้างงานทั่วประเทศ และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะนำาพาสหรัฐฯ 
ให้กลายเป็นมหาอำานาจด้านพลังงานสะอาดของโลก และยังสามารถส่งออกเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ไปทั่วโลก 



1. นำาพาสหรฐัฯ  ไปสูเ่ศรษฐกจิพลงังานสะอาด (clean energy economy) 
100%    และภายในป ี   2593    (ค.ศ. 2050)  จะยุตกิารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  
(zero emission) 

นายไบเดนได้ออกระเบียบการบริหารชุดใหม่ (series of new executive orders) 
ทันทีหลังจากที่เข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีและเตรียมผลักดันให้สภาคองเกรสให้
ออกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในปีแรกของการดำารงตำาแหน่ง

1.1 ระเบียบบริหารราชการชุดใหม่ (series of new executive orders) ผลักดัน
ความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซอย่างมีนัยสำาคัญของสหรัฐฯ

 – จำากัดการปล่อยก๊าซมีเทนสำาหรับธุรกิจด้านน้ำามันและก๊าซ ที่เปิดดำาเนินการอยู่หรือเปิดใหม่ 
 – รัฐบาลกลางจัดสรรเงินจำานวน 500 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทุกปี เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการดำาเนินการขับเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 100% และไม่มีการปล่อยมลพิษจาก   
   รถยนต์
 – มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดใน
   สถานที่ปฏิบัติงาน และอาคารของรัฐทั้งหมด
 – ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานยนต์และการขนส่ง ที่เป็นแหล่งมลพิษทางอากาศที่
   เติบโตเร็วที่สุดของสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ Clean Air Act มุ่งเน้นการยาน
       พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 – ลดการปล่อยมลพิษของเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยมาตรฐานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้  
    บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
 – บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
   การดำาเนินงานและในห่วงโซ่อุปทาน
 – อนุรักษ์ดินแดนและน่านน้ำาของอเมริกาเพิ่ม 30% ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) เพื่อปกป้อง
   ความหลากหลายทางชีวภาพ ชะลออัตราการสูญพันธุ์ และช่วยยกระดับการแก้ปัญหา
     สภาพภูมิอากาศตามธรรมชาต
 – ดำาเนินการปกป้องธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง พื้นที่และน่านน้ำาที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินการ
   ในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ การอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติและอนุสรณ์สถาน การปกป้อง
   เขต Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) (เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติที่ใหญ่
   ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ซึ่งในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการผ่านกฎหมายอนุญาตให้มี
   การซื้อขาย ขุดเจาะน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้)  งดออกใบอนุญาตการขุดเจาะน้ำามันหรือ 
    ก๊าซใหม่ในที่ดินและน่านน้ำาสาธารณะ การปรับเปลี่ยนค่าลิขสิทธิ์ การจัดตั้งโครงการที่มุ่งเป้า
   หมายเพื่อเพิ่มการปลูกป่าและพัฒนาทรัพยากรหมุนเวียนในดินแดนและน่านน้ำาสาธารณะ 

นโยบายทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญของนายไบเดน ได้แก่:
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1.2 วาระทางด้านกฎหมายที่จะมีการผลักดันในปีแรกของการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 

 จะมีการสร้างกลไกบังคับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ ไม่เกิน
ปี 2593 (ค.ศ. 2050) รวมถึง เป้าหมายที่จะมีการดำาเนินการอย่างเร่งด่วนภายปี  2568   ซึ่งเป็นวาระแรก 
ของการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี (4 ปีแรกของการดำารงตำาแหน่ง) กลไกการบังคับใช้นี้ จะตั้งอยู่บน 
หลักการที่ว่า ก่อมลพิษจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการปล่อยออกมา 
และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะต้องบรรลุการลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงบางภาค
ส่วนเท่านั้นที่ต้องแบกรับภาระ 

– รวมทีมผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของอเมริกาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยสหรัฐฯ จะเป็นผู้นำาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยจะจัดตั้ง
หน่วยงาน Advanced Research Projects Agency for Climate (ARPA-C) 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงท่ีมุ่งเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศ โดย
โครงการริเริ่มนี้จะกำาหนดเป้าหมายไปที่ เทคโนโลยีที่สร้างให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง (game-changing technologies) 

– กำาหนดการปล่อยมลพิษของสายการบิน: สายการบินมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเกือบ 2% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และ
คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีหรือเชื้อเพลิงคาร์บอน

ต่ำายังไม่มีการพัฒนาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ ซึ่งรัฐบาลจะมี 
การดำาเนินมาตรการเพื่อจูงใจให้มีการสร้างเชื้อเพลิงใหม่ที่ย่ังยืนสำาหรับ

เครื่องบิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอื่นๆ ของเทคโนโลยีและ
มาตรฐานของเครื่องบินและการจัดการจราจรทางอากาศ

– เร่งการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน ตามข้อมูล
ของ Blue Green Alliance การดักจับ การใช้ และการกักเก็บคาร์บอน  
(Carbon Capture, Use, and Storage: CCUS) เป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ 
และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมาก
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– กระตุ้นให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยีสะอาดทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ การสร้างเทคโนโลยีสะอาดที่ดีที่สุด
และล้ำาสมัยท่ีสุดในโลก และมีการตรวจสอบการลดการปล่อยมลพิษในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ในเชิงรุก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารต่างๆ ฟื้นฟูพระราชบัญญัติ  
Recovery Act โดย จะตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาคาร
ในสหรัฐฯ 50% ภายในปี 2578 (ค.ศ. 2035) โดยรัฐจะสนับสนุนเงินชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร จะมีการวางโครงการระดับชาติเพื่อกำาหนด
เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดท่ีมีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพในบ้านของ
ชาวอเมริกัน รวมทั้งจะสั่งการให้กระทรวง Department of Housing and  
Urban Development สร้างที่อยู่อาศัยที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำาหรับ
ผู้ที่มีรายได้ต่ำา 

– ปัจจุบันมีรถยนต์ ไฟฟ้าประมาณหนึ่งล้านคันบนท้องถนนในสหรัฐฯ แต่อุปสรรค
สำาคัญในการเพิ่มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า คือ ยังมีไม่สถานีอัดประจุไฟฟ้า (charging  
station) กว้างขวางเพียงพอ และยังขาดการประสานงานในทุกระดับของรัฐบาล รัฐบาล
กลางจะร่วมมือกับรัฐบาลระดับรัฐและท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ
แห่งใหม่มากกว่า 500,000 แห่งภายในสิ้นปี 2573 (ค.ศ. 2030) อีกทั้ง จะมีนโยบายคืนภาษีรถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อจูงใจให้ซื้อยานพาหนะเหล่านี้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคระดับกลางได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด

– การตรวจสอบกฎระเบียบสำาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ และลงทุนในการทำาฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่นโครงการอนุรักษ์พืชคลุมดิน และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่มุ่งฟื้นฟูสภาพดิน การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง สนับสนุนการติดตั้งเครื่องย่อยก๊าซมีเทน ที่สามารถดักจับการปล่อย
มลพิษจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า การดำาเนินการเหล่านี้จะ
ช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และนำาไปสู่การปฏิวัติพลังงานสะอาด

– กำาหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อพัฒนาภาคการผลิตที่มีการผลิตคาร์บอนต่ำาในทุกรัฐ เร่งการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจและคนงานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆ 
โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ภาคการผลิตรายใหญ่ สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย 
และภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างงาน และก้าวไปสู่การใช้
พลังงานสะอาด
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2. เสริมความแข็งแกร่งและฟื้นฟูสหรัฐฯ รัฐบาลวางแผนลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ระบบน้ำา การขนส่ง และพลังงาน ให้มีความทนทาน 
ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

 รัฐบาลจะพัฒนาแผนฟ้ืนฟูสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่และห้องปฏิบัติการระดับชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ ข้อมูล เครื่องมือและ 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาของหน่วยงาน International Monetary 
Fund โครงสร้างพื้นฐานมีความสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1% 
ของ GDP สามารถเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจได้ 0.4% – 1.5% และส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
โดยจะมีการดำาเนินการ คือ

– รวมทีมนักประดิษฐ์คิดค้นเพื่อช่วยในการออกแบบการแบ่งเขตเบื้องต้น  
(common-sense zoning) และข้อบังคับอาคาร (building codes) รวมทั้ง  
ช่วยชุมชนในการสร้างและฟื้นฟูทั้งก่อนและหลังภัยธรรมชาติ

– พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อจัดการและลดความเสี่ยง ประสานงานร่วมกับ
บริษัทประกันภัย หาแนวทางลดเบี้ยประกันทรัพย์สินสำาหรับเจ้าของบ้านและ
ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น โครงการ Community Rating System  
(เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกันภัยจากน้ำาท่วมของ National Flood  
Insurance Program ของ Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

–   ฟื้นฟูชายฝั่ง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและการประเมินผล 
(เช่น สะพานที่ทนต่อลมแรง และถนนที่ไม่ชะล้างออกในช่วงพายุและน้ำาท่วม) 
วิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติ (เช่น การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อต่อสู้กับ
ความร้อนในเมืองและผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานใหม่  นอกจากนี้ ยังเป็น
โอกาสสำาหรับการเติบโตของตลาดงาน การสร้างงานที่มีรายได้ดี และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ
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– สองศตวรรษที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีการขยายตัวทางรถไฟครั้งใหญ่เป็นครั้งแรก ซึ่งทุกวันนี้ทางรถไฟ
สหรัฐฯ มีความล้าหลังกว่ายุโรปและจีน ทั้งในด้านความปลอดภัยและความเร็ว รัฐบาลเตรียมปฏิวัติทาง
รถไฟครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า สหรัฐฯ จะมีระบบรถไฟที่สะอาด ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก
สำาหรับทั้งผู้ โดยสารและการขนส่งสินค้า โดย

สำาหรับรถไฟโดยสาร: จะเริ่มต้นจากเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 
กรุงวอชิงตัน ไปยังรัฐนิวยอร์ก โดยจะเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงขึ้น ย่นระยะเวลา
ในการเดินทาง และสร้างอุโมงค์ข้ามแม่น้ำา Hudson อันใหม่ ที่มีความปลอดภัย
มากขึ้น และขยายเส้นทางส่วนอื่นๆ รวมทั้ง ชาวอเมริกันทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ในราคาไม่แพง

สำาหรับการขนส่งสินค้า: จะมีการดำาเนินโครงการต่างๆ เช่น สะพานที่
เชื่อมต่อระหว่างรัฐ  ออริกอนและรัฐวอชิงตัน ทั้งเส้นทางรถบรรทุก

และรถไฟ และการดำาเนินการให้เสร็จสิ้นของโครงการ CREATE 
(โครงการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟสำาหรับโดยสารและขนส่งสินค้าในนครชิคาโก) ซึ่ง
แผนนี้จะช่วยลดมลพิษ ลดระยะเวลาการเดินทาง และกระตุ้น
การลงทุนในชุมชนที่เชื่อมต่อกับเขตเมืองใหญ่ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. ร่วมกับนานาประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ สหรัฐฯ มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดสัดส่วน 15% 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

 ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลกที่สหรัฐฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำาพัง แต่ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกประเทศทั่วโลกร่วมดำาเนินการอย่างเร่งด่วน สหรัฐฯ ไม่เพียงกลับเข้าร่วมใน 
ข้อตกลงปารีสเท่านั้น แต่จะเป็นผู้นำาความพยายามให้กับทั่วโลก มุ่งเป้าหมายการจัดการภายในประเทศ  
รวมทั้งผนวกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับแนวทางการค้า ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายต่างประเทศ เพื่อให้นานาประเทศมีเป้าหมายเดียวกัน โดยจะมีการดำาเนินการ คือ

– จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อรวมผู้นำาของประเทศ
ผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนรายใหญ่ของโลก ชักชวนให้เข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการให้
คำามั่นสัญญาระดับชาติที่นอกเหนือจากพันธสัญญาที่ได้ทำาไว้แล้ว

– นำานานาประเทศให้บังคับใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ในการขนส่งและการบินทั่วโลก

–  ยอมรับการแก้ไข Kigali Amendment ในพิธีสารมอนทรีออล ในการควบคุม
การใช้ hydrofluorocarbons (HFCs) ซึ่งเคยนำามาใช้ทดแทนสาร CFCs และ 
HCFCs ที่เป็นสารที่ทำาลายชั้นโอโซน แต่ทั้งนี้ กลับพบว่าสาร HFCs ดังกล่าวเป็น
ก๊าซเรือนกระจก โดยผลของ Amendment นี้จะทำาให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกได้สูงถึง 0.5 องศาเซลเซียสภายในกลางศตวรรษ

–  การดำาเนินการทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะถูกเชื่อมโยงกับ
นโยบายทางการค้า จะมีการดำาเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อหยุดยั้งการทุจริต
จากข้อผูกพันด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศต่างๆ ซึ่งสหรัฐฯ จะไม่ยอมให้ชาติ
ที่ก่อมลพิษ ซึ่งรวมถึงจีน เล่นเกมทางเศรษฐกิจและเอารัดเอาเปรียบคนงาน
และธุรกิจอเมริกัน  อีกทั้ง สหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสินค้าจากต่าง
ประเทศที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบริษัทที่ก่อ
มลพิษภายในประเทศจะต้องแบกรับค่ามลพิษจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เต็มจำานวน
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– กรุงปักกิ่งสนับสนุนเงินทุนในโครงการพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลหลายพันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทั่วเอเชียและประเทศอื่นๆ เป็นประจำาทุกปี โดยนายไบเดนจะร่วมกับประเทศต่างๆ 
ผลักดันให้จีนรับผิดชอบต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำาเนินโครงการ Belt and 
Road Initiative (หรือที่รู้จักในชื่อว่า One Belt One Road เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระดับโลกที่รัฐบาลจีนนำามาใช้ในปี 2556 ที่
มีการลงทุนในเกือบ 70 ประเทศร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศ) โดยนายไบเดนมีแผนจัดทำา 
ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ – จีนในอนาคต
เกี่ยวกับการลดคาร์บอนเช่นเดียวกับข้อตกลงท่ีทำา
ร่วมกันในปี 2557 

– ผลักดันความร่วมมือในกลุ่ม G20 (ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านการเงินและเศรษฐกิจ) เพื่อ
ยุติการอุดหนุนทางการเงินสำาหรับการส่งออกของ
โครงการที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์สูงทั้งหมด 
โดยสร้างจากข้อผูกพันในอดีตของกลุ่ม G7 และ
สถาบันการเงินเพื่อการส่งออกพหุภาคี เพื่อขจัด
การสนับสนุนเงินทุนเชื่อมโยงสำาหรับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับถ่านหินในทุกประเทศ แต่ทั้งนี้มีข้อ
ยกเว้นสำาหรับประเทศที่ยากจน

–  จากข้อมูลของ International Monetary Fund ในปี 2558 การกำาหนด
ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกได้เกือบ 30%  
นายไบเดนจะเรียกร้องให้ทั่วโลกหยุดให้การสนับสนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึง
จะลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในประเทศด้วยเช่นกัน และเปลี่ยนการใช้
พลังงานภายในประเทศครั้งประวิติศาสตร์ไปใช้พลังงานสะอาดแทน

–  ปฏิรูปกองทุนการเงินระหว่างประเทศและปรับมาตรฐานของธนาคาร
เกี่ยวกับการลำาดับความสำาคัญในการชำาระหนี้สำาหรับโครงการพัฒนา 
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– จัดทำารายงาน Global Climate Change Report ฉบับใหม่โดยกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อกำาหนดให้ประเทศต่างๆ ต้องพิจารณาการประชุม และปฏิบัติ
ตามพันธกรณีข้อตกลงปารีส และจะมีการเผยแพร่การจัดอันดับของประเทศเกี่ยวกับ 
การค้ามนุษย์และสิทธิมนุษยชน

– รัฐจะมีระบบกองทุน “Green Debt Relief” สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาที่ทำาพันธสัญญา
ด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำาไปจัดการกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ ไม่อนุญาตให้ Arctic Council 
(องค์การความร่วมมือด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในภูมิภาคขั้วโลกเหนือ ที่
มีสหรัฐฯ แคนาดา รัสเซีย และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียร่วมเป็นสมาชิกอยู่) ใช้คำาว่า  
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ climate change” โดยคณะรัฐบาลใหม่ภายใต ้
นายไบเดนจะยกระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้อยู่ในการพิจารณาอันดับต้นๆ 
ของ Arctic Council  

– ริเริ่มโครงการ Clean Energy Export and Climate Investment  
Initiative ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของอเมริกา และจะนำาพา 
สหรัฐฯ ขึ้นสู่การเป็นผู้นำาด้านพลังงานสะอาดของโลก โดยโครงการน้ีจะกระตุ้นและ
จูงใจให้กับบริษัทในสหรัฐฯ หาแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับตลาดต่าง
ประเทศ 
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– กำาหนดมาตรฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต 
การทำาเหมืองแร่ และการท่องเที่ยว

– มีการกำาหนดกรอบโดยจำากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ที่ดิน ป่าไม้ และการเกษตร

– ส่งเสริมการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะในหมู่เกาะ
แคริบเบียนและสามเหลี่ยมตอนเหนือของอเมริกากลาง (Northern Triangle of 
Central America) เนื่องจากหมู่เกาะแคริบเบียนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับ
ผลกระทบต่อระดับน้ำาทะเลท่ีสูงข้ึนและรูปแบบสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึง 
พายุเฮอริเคนและความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

– Inter-American Development Bank ประเมินความเสียหายที่คาดการณ์จากภัยแล้ง 
น้ำาท่วม การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเล และผลกระทบสภาพภูมิอากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 2 องศาเซลเซียสภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) จะมีมูลค่า
ประมาณ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยนายไบเดนมีแผนดำาเนินการ คือ
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4. ต่อต้านการใช้อำานาจโดยมิชอบของผู้ปล่อยมลพิษ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนคนผิวสีและผู้ที่มีรายได้ต่ำา

  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ แต่ทั้งนี้ 
ในชุมชนคนผิวสีและผู้ที่มีรายได้ต่ำาในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตโดยรวมนั้นรุนแรงกว่าชุมชนชาวอเมริกันผิวขาว ซึ่ งรัฐบาลจะมี  
การดำาเนินการกับบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล และผู้ก่อมลพิษอื่นๆ ที่สร้างผลกำาไรจาก 

การทำาลายสิ่งแวดล้อมโดยเจตนา ที่เป็นพิษต่ออากาศ ผืนดิน และแหล่งน้ำา
ในชุมชน รวมถึง ผู้ที่ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยรัฐบาลมีแผนดำาเนินการ คือ

– ปรับการดำาเนินการของหน่วยงาน Environmental Protection 
Agency (EPA) เนื่องจากในช่วงของการบริหารงานของประธานาธิบดี
ทรัมป์ หน่วยงาน EPA ได้ถูกปรับเปลี่ยนนโยบายและมีการส่งต่อคดี
ท่ีเกี่ยวกับการต่อต้านมลพิษไปยังกระทรวงยุติธรรมน้อยที่สุดในรอบ 
30 ปี ซึ่งนายไบเดนเตรียมสั่งให้ EPA และขอให้กระทรวงยุติธรรม
ติดตามคดีเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และหากจำาเป็น

ให้หากฎหมายเพิ่มเติมตามความจำาเป็นเพื่อให้บริษัทผู้ก่อมลพิษรับผิด
ชอบและมีการดำาเนินคดีตามกฎหมาย

–   ชาวอเมริกัน 3 – 10% อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพน้ำาต่ำากว่าปกติซึ่ง
มักเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมาก ที่จำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนใหม่ รวมถึง การปนเปื้อน ทำาให้ไม่สามารถดื่มน้ำาประปาได้อย่างปลอดภัย 
ซึ่งรัฐบาลวางโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านน้ำา โดยการสร้างระบบเพื่อตรวจ

สอบสารตะกั่วและสารปนเปื้อนอื่นๆ ในน้ำาประปา รวมถึงให้ผู้ก่อมลพิษร่วมรับผิดชอบและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำาในชุมชน

– จะมีการตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุมชนที่ได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และมลพิษ จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติเศรษฐกิจที่สะอาด (Clean 
Economy Revolution) 
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4. ให้ความสำาคัญและช่วยเหลือคนงานและชุมชนที่ดำาเนินการด้านถ่านหิน  
โรงไฟฟ้า นายไบเดนให้คำามั่นที่จะไม่ทอดทิ้งคนงานทุกคน

 ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติทางด้านพลังงาน เช่น คนงานเหมืองแร่
ถ่านหิน คนงานในโรงไฟฟ้า และชุมชนต่างๆ ซึ่งคนงานเหล่านี้ทำางานที่เสี่ยงต่ออันตรายเพื่อ 
ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ แนวโน้ม
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปที่พลังงานสะอาด ซึ่งรัฐบาลจะยังคงให้ความสำาคัญ
และให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานเหล่านี้ โดยรัฐบาลมีแผนดำาเนินการ คือ

– รักษาสิทธิประโยชน์ที่คนงานเหมืองแร่ถ่านหินและครอบครัวควรได้รับ 
เช่น เงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยจะมีการปฏิรูปโครงการ  
Black Lung Program (โครงการภายใต้พระราชบัญญัติ Black Lung Benefits 
Act ที่ให้เงินชดเชยแก่คนงานเหมืองแร่ถ่านหินที่ปอดพิการโดยสิ้นเชิงจากโรคฝุ่น
จับปอด (pneumoconiosis) ที่เกิดจากการทำางานในเหมืองแร่ถ่านหิน หรือผู้ที่
เสียชีวิตเนื่องจากโรคนี้) เพื่อให้คนงานเหล่านี้ ได้รับผลประโยชน์และการดูแลทาง
ด้านสุขภาพ

–   ลงทุนในชุมชนที่ดำาเนินการด้านถ่านหิน โรงไฟฟ้า และชุมชนอื่นๆ ซึ่งยังคง
มีความสำาคัญในการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และช่วยให้ประเทศ
แข็งแกร่งขึ้น รัฐบาลจะมีการจัดตั้งหน่วย Task Force on Coal and Power 
Plant Communities (เช่นเดียวกับในสมัยที่ประธานาธิบดีโอบามาดำาเนินการที่
เมือง Detroit เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ตกอยู่ในความโกลาหล) เพื่อช่วยสร้าง
งานที่มีรายได้สูง ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการฝึกอบรมสำาหรับ
งานใหม่ ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

(ที่มา: https://joebiden.com/climate-plan/)
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