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การถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของอาเซียนหรือไม่ 

บทน ำ 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ นำยโดนัลด์  ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำได้ประกำศถอน

ตัวออกจำกควำมตกลงปำรีสที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate change) 

กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ จะท ำให้อำเซียนเปลี่ยนจุดมุ่งหมำย  กำรลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก

ในรูปแบบเศรษฐกิจแนวใหมเ่พ่ือรองรับกับพันธกรณีตำมควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) หรือไม ่ 

ควำมตกลงปำรีสคืออะไร 

 ควำมตกลงปำรีส หรือ Paris Agreement เป็นควำมตกลงตำมกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (United Nations Framework Convention on Climate Change  

-UNFCCC) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ควำมตกลง

ดังกล่ำวเจรจำกันในช่วงกำรประชุมภำคีสมำชิกของ UNFCCC ครั้งที่ ๒๑ ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส และ

ได้รับควำมเห็นชอบในวันที่ ๑๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

เนื้อหำหลักของควำมตกลงปำรีส 

เป้ำหมำยหลักของควำมตกลงปำรีส คือ ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน ๒ องศำ

เซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม และพยำยำมควบคุมกำรเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกไม่ใหเ้กิน ๑.๕ องศำเซลเซียส ควำมตกลงปำรีสตั้งเป้ำจ ำกัดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงจนถึงระดับที่

ต้นไม้ พ้ืนดิน และมหำสมุทร สำมำรถดูดซับก๊ำซนี้ได้เองในช่วง พ.ศ. ๒๕๙๓-๒๖๔๓ และให้ประเทศที่พัฒนำ

แล้วช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศยำกจนในกำรต่อสู้โลกร้อน โดยให้ทบทวนผลกันทุก ๆ ๕ ปี 

                                                           
๑  ABC Australia.  " Paris climate talks:  France releases 'ambitious, balanced' draft agreement at COP21. " , 

http://www.abc.net.au/news/2015-12-12/world-adopts-climate-deal-at-paris-talks/7023712, 12 December 
2015.  (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐)  
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ประเทศภำคีของควำมตกลงปำรีส 

ควำมตกลงปำรีสประกอบด้วยประเทศสมำชิกจ ำนวน ๑๙๗ ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกำที่

ประธำนำธิบดีบำรัค  โอบำมำไดร้่วมลงนำมที่กรุงปำรีส ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกำรประชุมสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอุณหภูมิ (Conference of Parties - COP21) ควำมตกลงปำรีสอยู่ภำยใต้กรอบ

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (UNFCCC) ซึ่งมีเป้ำหมำยให้ชำติต่ำง ๆ ลด

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภำวะเรือนกระจกลงโดยสมัครใจ เพ่ือต่อสู้กับภำวะโลกร้อน 

ขณะนี้มีประเทศภำคีให้สัตยำบันรับรองควำมตกลงปำรีสแล้วจ ำนวน ๑๔๙ ประเทศจำกจ ำนวนทั้งสิ้น 

๑๙๗ ประเทศซึ่งเกินร้อยละ ๕๕ และท ำให้ควำมตกลงดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว โดยสหรัฐฯ ได้ลงนำมใน

ควำมตกลงปำรีสเมื่อวันที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สัตยำบันรับรองเมื่อวันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และควำมตกลงปำรีสฯ มีผลใช้บังคับกับสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ประเทศท่ีไม่ได้เป็นภำคีในควำมตกลงปำรีส 

มีเพียง ๒ ประเทศที่ไม่ได้เข้ำร่วมผูกพันในควำมตกลงปำรีส ได้แก่ ประเทศนิกำรำกัวและประเทศ

ซีเรีย เนื่องจำกประเทศนิกำรำกัวไม่ต้องกำรรับภำระหน้ำที่กำรช่วยลดอุณหภูมิโลกและมองว่ำเป็นหน้ำที่ของ

ประเทศที่พัฒนำแล้วมำกกว่ำ อีกทั้งประเทศของตนมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น เมื่อ

เทียบกับประเทศอ่ืนที่พัฒนำแล้ว ส่วนประเทศซีเรียที่ไม่ได้เข้ำร่วมเนื่องจำกยังอยู่ในภำวะสงครำมขณะที่มีกำร

ท ำควำมตกลงปำรีส๒  

 

 

ควำมตกลงปำรีส: กรอบกำรท ำงำนระดับโลก 

                                                           
๒ The Washington Post.  “ Why Nicaragua and Syria didn’ t join the Paris climate accord. ” 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/31/why-nicaragua-and-syria-didnt-join-the-paris-

climate-accord/?utm_term=.6a7e87b2a712 ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐  (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐) 
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ควำมตกลงปำรีสเป็นควำมตกลงฉบับแรกที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกได้มีควำมพยำยำมร่วมมือ เพ่ือ

จัดกำรปัญหำโลกร้อนร่วมกัน โดยเฉพำะที่ผ่ำนมำได้รับควำมร่วมมือจำกประเทศจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด รวมไปถึงรัฐที่เป็นเกำะเล็ก ๆ ก็เข้ำร่วมเป็นภำคีในควำมตกลง

นี้ เหตุผลประกำรหนึ่งที่ท ำให้ควำมตกลงนี้ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจำกนำนำประเทศคือ ควำม

ยืดหยุ่นที่ท ำให้รัฐบำลของแต่ละประเทศสำมำรถปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับชำติและสถำนกำรณ์ของตน 

นอกจำกนี ้ประเทศท่ีเข้ำเป็นภำคีในควำมตกลงปำรีสได้ตระหนักถึงผลกระทบของมลภำวะทำงอำกำศ

ที่ แต่ละประเทศต้องเผชิญ เช่น จีนได้ เผชิญปัญหำด้ำนมลภำวะทำงอำกำศและกำรขำดแคลน

ทรัพยำกรธรรมชำติ ผู้น ำของจีนจึงตระหนักว่ำสภำพปัญหำเช่นนี้จะท ำให้อนำคตของประเทศไม่มีเสถียรภำพ 

เพรำะจะท ำให้คุณภำพชีวิตกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่พัฒนำขึ้น ส ำหรับอำเซียนได้มีรำยงำนกำรศึกษำ

แสดงให้เห็นถึงข้อด้อยของภูมิภำคที่อยู่ในแถบร้อนและมีแนวโน้มว่ำจะเกิดภัยพิบัติ เช่น พำยุใต้ฝุ่นที่รุนแรง

มำกขึ้น ในรำยงำนกำรศึกษำยังได้แสดงถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน้ ำฝนที่มีผลต่อกำร

ประกอบอำชีพเกษตรกรรมอีกด้วย 

ทรัมป์ประกำศถอนตัวจำกควำมตกลงปำรีส 

กำรที่นำยโดนัลด์  ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐประกำศถอนตัวออกจำกควำมตกลงปำรีส ไม่ใช่เรื่องน่ำ

ประหลำดใจเท่ำไรนัก เนื่องจำกนำยทรัมป์ได้เคยประกำศไว้ในระหว่ำงกำรหำเสียงเลือกตั้งประธำนำธิบดีว่ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นเรื่องโกหกซึ่งถูกจีนแต่งขึ้นเพ่ือท ำลำยเศรษฐกิจ และกล่ำวถึงควำมตกลง

ปำรีสว่ำเป็น “ควำมตกลงที่เลวร้ำย” ส ำหรับสหรัฐฯ ที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรำยใหญ่สุดอันดับ ๒ ของโลก

รองจำกจีน  

เหตุผลจำกกำรถอนตัวของทรัมป์ออกจำกควำมตกลงปำรีส 

ทรัมป์ชี้ว่ำกำรเข้ำร่วมเป็นภำคีในควำมตกลงนี้จะท ำให้สหรัฐฯ มีคนตกงำนถึง ๖.๕ ล้ำนคน และ

สูญเสียจีดีพีถึง ๓ ล้ำนล้ำนดอลลำร์ และจะท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมถ่ำนหินและ

น้ ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของสหรัฐฯ  
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ผลกระทบจำกกำรถอนตัวจำกควำมตกลงปำรีสของสหรัฐฯ 

กำรตัดสินใจของทรัมป์เป็นเรื่องเข้ำใจผิดในทำงวิทยำศำสตร์ แม้ว่ำหลำยฝ่ำยจะออกมำเตือนก่อนหน้ำ

นี้แล้วก็ตำม เพรำะอำกำศใกล้ผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีค่ำสูงขึ้น ๐.๗๔ ± ๐.๑๘ องศำเซลเซียส ในช่วง ๑๐๐ ปี

ที่ผ่ำนมำ นับจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘๓ ท ำให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติรุนแรงขึ้นจำกโลกร้อน เช่น กำรละลำย

ของธำรน้ ำแข็งใน Alaska ท ำให้น้ ำในมหำสมุทรมีปริมำณสูงขึ้นจนเกิดน้ ำท่วมในหลำยรัฐ และน้ ำทะเลสูงขึ้น

ท ำให้เกำะเวลสเคท (Whale Skate Island) ในบริเวณหมู่เกำะฮำวำยจมหำยไป โดยหำกอุณหภูมิโลกยังคง

สูงขึ้น สิ่งมีชีวิตหลำยชนิดจะต้องอพยพย้ำยถิ่น หรืออำจสูญพันธุ์ไปจำกโลก พ้ืนที่เกษตรกรรมจะได้รับ

ผลกระทบ ส่งผลต่อกำรผลิตอำหำรและต่อเศรษฐกิจโลก  

นักเศรษฐศำสตร์ชี้ว่ำกำรถอนตัวของสหรัฐอเมริกำท ำให้ควำมร่วมมือระดับโลกของสหรัฐฯ อยู่ใน

ระดับที่ต่ ำลง นอกจำกนี้ยังจะท ำให้สหรัฐฯ สูญเสียควำมเป็นผู้น ำโลกด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ในด้ำน “พลังงำนสีเขียว” (Green Energy) “พลังงำนหมุนเวียน” (Renewable Energy) และภำวะ

โลกร้อนจะท ำให้ GDP โลกลดลงถึงร้อยละ ๒๐ ภำยในปี พ.ศ. ๒๖๔๓ สูงกว่ำที่ประเมินก่อนหน้ำนี้ถึง ๕ เท่ำ 

แม้ว่ำทรัมป์ได้ประกำศถอนตัวจำกควำมตกลงฯ แล้วก็ตำม แต่นักธุรกิจส่วนใหญ่และบริษัทชั้นน ำใน

สหรัฐฯ ยังยืนหยัดเดินหน้ำที่จะปรับองค์กรธุรกิจของตนเพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ 

รวมถึงกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน (supply chain) เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท ำให้โลกสะอำดมำก

ยิ่งขึ้น  

นำยเจอร์รี  บรำวน์ ผู้ว่ำกำรรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้ค ำมั่นว่ำ แคลิฟอร์เนียจะคัดค้ำนกำรตัดสินใจของ

ประธำนำธิบดีโดนัลด์  ทรัมป์ ที่ได้น ำสหรัฐฯ ถอนตัวออกจำก "ควำมตกลงปำรีสว่ำด้วยปัญหำโลกร้อน" ทัง้นี้  

                                                           
๓  Intergovernmental Panel on Climate Change, "Summary for Policymakers"  Climate Change 2007:  The 
Physical Science Basis.  Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 5 February 2007  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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นำยเจอร์รี  บรำวน์ ได้ร่วมมือกับผู้น ำประเทศต่ำง ๆ ในกำรจัดท ำควำมตกลงเพ่ือควบคุมภัยโลกร้อน หรือที่

รู้จักกันในชื่อ "Under 2 MOU" ร่วมกับประเทศต่ำง ๆ กว่ำ ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก ลงนำมร่วมกันเพ่ือจ ำกัดกำร

เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไมใ่ห้เกิน ๒ องศำเซลเซียส๔   

เมื่อต้นสัปดำห์ที่ผ่ำนมำหลังจำกนำงอังเกลำ  แมร์เคิล นำยกรัฐมนตรีเยอรมนีพบปะกับผู้น ำสหรัฐฯ 

นำงอังเกลำ  แมร์เคิล ก็ได้เรียกร้องให้สหภำพยุโรปเตรียมพร้อมหำทำงเพ่ือให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ แม้ไม่มี

สหรัฐอเมริกำ 

ควำมเคลื่อนไหวของจีนหลังสหรัฐฯถอนตัวจำกควำมตกลงฯ 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุดในโลก นอกจำกนี้ จีนยังเคยเผชิญกับควำม

ยำกล ำบำกจำกกำรถูกกล่ำวหำที่ว่ำกำรพัฒนำโครงสร้ำงขั้นพ้ืนฐำนของจีนเป็นกำรเพ่ิมมลภำวะในอำกำศและ

เป็นอันตรำยต่อชุมชนท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังสหรัฐฯประกำศถอนตัวจำกควำมตกลงปำรีส จีนก็ได้

ออกมำประกำศว่ำจีนยังคงยึดมั่นตำมควำมตกลงปำรีสในฐำนะที่เป็นประเทศใหญ่ที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำร

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

เหตุผลที่จีนยังคงยึดม่ันในควำมตกลงฯ 

จีนมองว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นยุทธศำสตร์และโอกำสของตน จึงไม่ได้ถอนตัวจำก

ควำมตกลงปำรีส และมุ่งมั่นเดินหน้ำรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก โดยมีเป้ำหมำยในกำร

พัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมให้เป็นโรงงำนสีเขียว๕ (green factory) ในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้คำร์บอนต่ ำ 

                                                           
๔  ABC news, " California, China sign climate deal after Trump's Paris exit. " , 
http: / / abcnews. go. com/ International/ wireStory/ california- gov- brown- us- stay- climate- fight- 47856346  
๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐)  

๕ โรงงำนสีเขียวมำจำกโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวที่ต้องกำรให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมมีควำม

สอดคล้องกับศักยภำพ และควำมเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งควำมผำสุกของสังคม ตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์

รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) กำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลำกเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) 

กำรลดมลพิษ และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 
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โดยเพ่ิมแหล่งพลังงำนทดแทน (renewable energy) และทักษะควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยี เช่น แบตเตอรี่

และรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ  

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของจีน 

เมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกำรประชุมเศรษฐกิจโลก ณ เมืองดำโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นำยสี  จิ้นผิง ประธำนำธิบดีจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกำปฏิบัติตำมควำมตกลงปำรีสต่อไปและจีนได้

สนับสนุนควำมตกลงนี้ด้วยค ำมั่นที่หนักแน่นมำกขึ้นโดยเพ่ิมกำรลงทุนในด้ำนพลังงำนสีเขียวและลดโครงกำรที่

ใช้คำร์บอนสูงหรือใช้เชื้อเพลิงถ่ำนหิน ขณะนี้จีนมีควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงฯ อย่ำงจริงจัง

และคำดว่ำจีนมีโอกำสเป็นผู้น ำโลกด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำก

ยิ่งขึ้น 

เมื่อไม่ก่ีสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ปักก่ิงได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอดผู้น ำและผลักดันข้อริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทำง (Belt and Road Initiative) ซึ่งเป็นควำมพยำยำมครั้งยิ่งใหญ่ของจีนที่ต้องกำรเชื่อมโยงเอเชีย

และยุโรปทั้งทำงทะเลและทำงบก แม้ว่ำประเทศต่ำง ๆ ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อริเริ่มนี้ก็ตำม แต่จีนก็ยังมีกำร

ริเริ่มอีกโครงกำรหนึ่ง ได้แก่ ข้อริ เริ่มธนำคำรเพ่ือกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่งเอเชีย (Asian 

Infrastructure Investment Bank – AIIB) เพ่ือใช้เงินลงทุนสร้ำงโครงสร้ำงขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นแบบปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนต่ ำ โดยยกระดับสำธำรณูปโภค  ด้ำนพลังงำน ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง แหล่งน้ ำสะอำด เป็นต้น  ซึ่ง

จีนคำดว่ำข้อริเริ่มนี้จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศใน

อนำคต กำรก ำหนดนโยบำยของจีนเป็นกำรกระตุ้นประเทศต่ำง ๆ ให้ออกนโยบำยรับมือกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศเช่นกัน 

ธนำคำรกลำงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (People’s bank of China) ได้ม ี“สินเชื่อเพ่ือโลกสีเขียว 

(Green finance)” อันเป็นแผนที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมใน G20 (กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำผู้ส่งออกสินค้ำ

เกษตร) นอกจำกนี้จีนยังมีกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม (Pro-green regulation) ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ส ำหรับธนำคำร

หลำยแห่งของจีน จึงท ำให้จีนเป็นประเทศที่ออกตรำสำรหนี้สีเขียว๖ (green bonds) รำยใหญ่ที่สุดของโลกใน

                                                           
๖ ตรำสำรหนี้ท่ีออกเพื่อระดมทุนส ำหรับสินเชื่อเพื่อโลกสเีขียว (Green Finance) อันเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ 
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ปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อจีนได้ลงทุนไปทั่วภูมิภำค กำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พลังงำน และโครงกำรอ่ืน ๆ ก็ควร

จะเป็นกำรลงทุนสีเขียวด้วย 

จีนและสหภำพยุโรปให้ค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติตำมควำมตกลงปำรีสอย่ำงเต็มรูปแบบ ดังนั้น จีนไม่ต้อง

ด ำเนินกำรโดยล ำพัง แม้ว่ำทรัมป์จะได้ถอนตัวจำกควำมตกลงฯ อีกทั้งยังสำมำรถร่วมมือกับประเทศอ่ืนใน

อำเซียนได ้

บทวิเครำะห์อำเซียนกับกำรตัดสินใจของ ๒ ประเทศมหำอ ำนำจ 

เมื่อพิจำรณนโยบำยของประเทศมหำอ ำนำจอย่ำงจีนและสหรัฐฯ ที่ทั้งสองต่ำงมีจุดยืนในเรื่องกำร

จัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่แตกต่ำงกันนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำอำเซียนควรน ำจีนเป็นแบบอย่ำง

ในกำรเดินหน้ำพัฒนำแผนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบำยพลังงำนสีเขียวเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  อันจะ

เป็นกำรช่วยลดอุณหภูมิโดยรวมของโลก ซ่ึงเป็นกำรสอดคล้องกับควำมตกลงปำรีสที่ทุกประเทศในอำเซียนเป็น

ภำคีด้วย เพรำะปัจจุบันบริษัทชั้นน ำทั่วโลกต่ำงพัฒนำไปสู่ธุรกิจประหยัดพลังงำน หรือเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำร

ห่วงโซ่อุปทำนโดยใช้พลังงำนทดแทนและพยำยำมลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด และ

ผู้บริโภคส่วนมำกก็เริ่มปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคมำเลือกผลิตภัณฑ์สีเขียวมำกขึ้น ดังนั้น  กำรที่

อำเซียนเดินหน้ำตำมควำมตกลงปำรีสจะท ำให้เรำก้ำวไปข้ำงหน้ำพร้อมกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ไม่เป็นกำรทิ้ง

โลกนี้และอยู่โดดเดี่ยวอย่ำงสหรัฐฯ  

อำเซียนกับควำมร่วมมือด้ำนสภำพภูมิอำกำศ 

ปัจจุบันประเทศในอำเซียนให้ควำมสนใจในกำรหำทำงจัดกำรหมอกควันจำกไฟป่ำในอินโดนีเซีย  ซึ่ง

ไมเ่ป็นแค่เพียงต้นเหตุของมลภำวะทำงอำกำศในแถบภูมิภำคเท่ำนั้น แต่ยังเป็นแหล่งคำร์บอนแหล่งใหญ่ในโลก

อีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบจำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกไฟป่ำนั้นมีปริมำณมำกกว่ำปริมำณ

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งปีของสหรำชอำณำจักรรวมกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรทีอ่ำเซียนพยำยำม

หำสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำกับสินเชื่อเพ่ือโลกสีเขียว และส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงขั้นพ้ืนฐำนและ

สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ทำงด้ำนพลังงำน กำรคมนำคมขนส่ง และอำคำร ให้ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะ

สำมำรถน ำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ แม้ว่ำจะไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

จำกสหรัฐฯ ก็ตำม 
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ทำงออกอำเซียน 

แม้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต้องเป็นควำมร่วมมือระดับโลกอย่ำงแท้จริง และกำรที่สหรัฐฯ

จะกลับมำเข้ำมำอยู่ภำยใต้ควำมตกลงก็เป็นสิ่งที่จ ำเป็น อย่ำงไรก็ตำม กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในกำรหำทำงออกของ

อำเซียนนั้นควรจะสร้ำงควำมเคลื่อนไหวโดยผลักดันให้ประเทศสมำชิกปฏิบัติตำมควำมตกลงปำรีสมำกกว่ำ

พยำยำมหำทำงคัดค้ำนและเจรจำกับประธำนำธิบดีทรัมป์เพ่ือสร้ำงควำมตกลงใหม่ เนื่องจำกหำกประเทศ

สมำชิกปฏิบัติตำมควำมตกลงปำรีสอย่ำงได้ผลแล้ว ข้อดีที่จะเกิดกับอำเซียน คือ กำรช่วยชะลอไม่ให้เกิดปัญหำ

ทำงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทำงธรรมชำติในภูมิภำคอำเซียนซึ่งมีสำเหตุมำจำกภำวะโลกร้อน เช่น น้ ำท่วม ฝน

แล้ง และลมพำยุ อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ เนื่องจำกเกษตรกรคำดเดำ

สภำพแวดล้อมไม่ได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศอีกด้วย 

บทสรุป 

กำรถอนตัวจำกควำมตกลงปำรีสของสหรัฐอเมริกำไม่ท ำให้อำเซียนเปลี่ยนจุ ดมุ่งหมำยจำกกำร

เดินหน้ำปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบพลังงำนสีเขียว อำเซียนควรเร่งเดินหน้ำหำมำตรกำรที่จะสำมำรถ

ปฏิบัติตำมควำมตกลงฯ ได ้โดยหำสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำในอินโดนีเซียเพ่ือจัดกำรแก้ปัญหำ และวำงแผนท ำ

ให้มสีินเชื่อเพ่ือโลกสีเขียวและส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงขั้นพ้ืนฐำนของอำเซียน รวมถึงผลักดันให้ประเทศ

สมำชิกอำเซียนปฏิบัติตำมควำมตกลงปำรีสโดยไม่ต้องพ่ึงพำสหรัฐฯ มำกนัก 

นำงสำวจันทพร ศรีโพน  


