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บทคัดย่อ 

การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา จากข้อตกลงปารีสเป็นผลมาจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ การค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติอเมริกัน บุคลิกภาพแบบนักธุรกิจของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ การที่พรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐ 
หลังการถอนตัวจากข้อตกลงปารีส การด าเนินงานตามข้อตกลงปารีสอาจประสบ
ปัญหาในด้านการสนับสนุนเงินทุน การขาดการวางแผนที่ดีในเรื่องการชดเชย
เมื่อเกิดความสูญเสีย และการขาดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
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Abstract 
 

The withdrawal of American from the Paris Agreement results from 
several factors including American national interest; the business personality of 
President Trump; dominance of Republican party toward both American 
parliaments. After the withdrawal from the paris agreement, the 
implementation of the paris agreement may confront with fund support, the 
lack of good planning concerning the compensation after loss and the shortage 
of intensive checking proudure. 
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บทน า 

ประเด็นการเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้รับความสนใจจากทั่ว
โลก ประเด็นหนึ่งคือ การที่รัฐบาลอเมริกัน ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดี 
โ ดนั ล ด์  ทรั มป์  ประกาศถอนตั ว ออกจากการ เป็ นภาคี ข้ อ ตกลงปารี ส 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลอเมริกัน 
ภายใต้การก ากับดูแลของประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ได้ลงสัตยาบันไว้เมื่อเดือน
ธันวาคมปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) 

การถอนตัวดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้ผู้เขียนสนใจจะศึกษาใน
เชิงลึกถึงปัจจัยส าคัญที่อาจมี ผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ 
ในการถอนตัวจากข้อตกลงปารีส ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น บทความนี้จะ
เริ่มกล่าวถึง ที่มาและเนื้อส าคัญของข้อตกลงปารีส จากนั้นจะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผล
ส าคัญต่อการถอนตัวดังกล่าว ในตอนท้ายของบทความจะเป็นการกล่าวถึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อตกลงปารีสหลังการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา 

เนื้อหาส าคัญของข้อตกลงปารีส 

ก่อนจะมีข้อตกลงปารีสเกิดขึ้น มีความพยายามจากนานาประเทศที่จะ
ร่วมมือค้นหาวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
เช่น ข้อตกลงท่ีดาโฮและพีธีสารเกียวโต ผลส าเร็จของพิธีสารเกียวโตนั้นค่อนข้างต่ า 
ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ค่อยเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนัก เพราะมีลักษณะที่มอบภาระ
ให้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งสนับสนุนด้านการเงินให้กับประเทศก าลังพัฒนา ในการที่จะปฏิบัติตามพันธ
สัญญาของพิธีสารเกียวโต หลังจากพิธีสารเกียวโตก็มีความพยายามของนานาชาติ 
ในการที่จะประชุมกันหามาตรการใหม่ในการควบคุมและปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น ามาสู่ ก า ร เกิ ดข้ อตกลงปารี ส  ข้ อตกลงปารี ส เป็นข้อตกลงนานาชาติ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาภาคีของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
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Nations Framework Convention on Climate Change หรือ ตัวย่อว่า 
UNFCCC) ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2015 (พ.ศ. 2558) 
และท าสัญญากันเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2016 (พ.ศ. 2559) เรียกสั้นๆว่า การประชุม 
COP21 ข้อตกลงปารีสนั้นเป็นข้อตกลงที่วางแนวทางความร่วมมือนานาชาติ มี
ประเทศในโลกเข้าร่วม 195 ประเทศ ยกเว้นประเทศซีเรียและประเทศนิการากัว   
(นิคารากัวไม่เข้าร่วมเพราะในประเทศนี้มีการเน้นการใช้พลังงานทดแทนอยู่ใน
ปริมาณที่น่าพอใจอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจ าเป็นจะต้องเข้าร่วมในข้อตกลงปารีส) 
ทั้งนี้ข้อตกลงปารีสนั้นมีทั้งหมด 29 มาตรา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559: 3-11)  

1. เป้าหมายด้านอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก  
คือ ควรมีการควบคุมให้อุณหภูมิของโลกอยู่ที่ระดับต่ ากว่า 2 °C เมื่อเทียบ

กับยุคก่อนอุตสาหกรรม และพยายามจ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 °C 
(บวร โทสีแก้ว, 2560)โดยประเทศภาคีที่ลงนามในข้อตกลงปารีสต้องไปปรับปรุง                      
หามาตรการในประเทศของตนเพื่อควบคุมการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และควรบรรลุ
จุดสูงสุดโดยเร็วท่ีสดุให้ระดับปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในช่วง 
ค.ศ. 2050-2100 (พ.ศ. 2593-2643)  

2. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ข้อตกลงปารีสก าหนดเป้าหมายด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจาก                    

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีการปรับตัวเพื่อปกป้องชีวิต ระบบนิเวศ โดยค านึงถึง      
ความเร่งด่วนของประเทศก าลังพัฒนาที่มีความเปราะบาง 

หลังจากการประชุม COP21 แล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องกลับไปจัดท า
แผนการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ ที่เรียกว่าเป้าหมายการ
สนับสนุนในระดับประเทศอย่างมุ่งมั่น (Intended Nationally Determined 
Contributions หรือ INDCs) และส่งให้สหประชาชาติพิจารณา (องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก, 2015) เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการประชุมในปี                   
ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกต้องมีส่วนร่วมตาม
ความสามารถของประเทศตน และไม่ได้ใช้บังคับเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกับ
พิธีสารเกียวโต  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
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ประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือ การวางแผนการด าเนินงาน รวมทั้ง
การพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพของแผนจากประเทศพัฒนาแล้วโดยแผนนี้จะต้องไม่เพิ่มภาระ
ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา นอกจากเรื่องการปรับตัวแล้ว ยังเน้นการส่งเสริมภูมิต้านทาน 
การฟื้นตัว การลดความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย 

3. กลไกการควบคุม ตรวจสอบ 
เมื่อส่งแผน INDCs แล้วทุก 5 ปีจะมีการประเมินโดยจะประเมินความก้าวหน้า

ร่วมกัน โดยเริ่มท าการประเมินในปี ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) และจะส่งแผน INDCs 
ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในขณะนั้น โดยเป้าหมายระยะยาว
ของข้อตกลงปารีสอยู่ที่กิจกรรมของมนุษย์ จะมีผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ศูนย์(UNFCCC, Paris Agreement United Nations Framework on Climate Change 
Convention.)      

4. การรับมือกับความสูญเสียและเสียหาย 
 มีการยกระดับและเสริมสร้างกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอ เพื่อจัดการกับ

การสูญเสียและเสียหาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความสูญเสียและมี      
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจะลดความเสี่ยงจากการสูญเสียและความเสียหาย                         
ที่ เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรและ                               
กลุ่ มผู้ เ ช่ี ยวชาญมีความร่ วมมื อกัน  ในด้ านระบบการ เตื อนภั ยล่ ว งหน้ า                             
การเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การประเมินการจัดการความเสี่ยงในภาพรวม                
การท าเครื่องมือประกันความเสี่ยง (รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์, 2017) 

5. การสนับสนุนเงิน  
ประเทศภาคีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต้องช่วยกันระดมเงินทุนจ านวน 

หนึ่งแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา
เพื่อใ ช้ในการด า เนินการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก และการปรับตั ว                          
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558) 

6. การวางกรอบเพื่อความโปร่งใส 
 ข้อตกลงปารีส ไม่สามารถก าหนดกลไกการบังคับความรับผิดกับประเทศ

ภาคีทุกประเทศได้ จึงมีการกระตุ้นให้ประเทศภาคีรักษาเป้าหมายตาม INDCs                  
ผ่านกรอบความโปร่งใส ซึ่งในกรอบจะก าหนดให้ประเทศภาคีทุกประเทศต้องจัดท า
รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกและข้อมลู เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
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โดยประเทศภาคีต้องส่งข้อมูลดังกล่าวทุกๆ 2 ปี และก าหนดให้มีการด าเนินงานใน
ลักษณะยืดหยุ่น ส าหรับประเทศภาคีที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาเป็นพิเศษด้วย 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส 
รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลง

ปารีส ท่ีรัฐบาลของ บารัค โอบามา ได้ลงนามไว้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2017(พ.ศ. 2560) 
การถอนตัวดังกล่าว อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลประโยชน์ของชาติ
รัฐบาล ทรัมป์ ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเพราะ ทรัมป์ มองว่าผลประโยชน์

ส าคัญของสหรัฐอเมริกาคือ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอเมริกันดีขึ้น มีความกินดี อยู่ดี มีงานท า ท าให้สหรัฐมีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจอีกครั้ง ดังวาทะที่ ทรัมป์ ได้กล่าวไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า 
จะท าให้สหรัฐอเมริกานั้นรุ่งเรืองอีกครั้ง (Make America Great Again) ซึ่งเป็นการ
ปลุกกระแสชาตินิยมในสหรัฐอเมริกาขึ้นอีกครั้ง (Ummui Shuhada, 2017)
และเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จากหลักสากลนิยม 
(Internationalism)ที่สังคมโลกก าลังตระหนักถึงปัญหาจากภาวะโลกร้อนและ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา มาเป็นการยึดหลักชาตินิยม 
เน้นผลประโยชน์ของประเทศตนเป็นหลักจนท าให้สหรัฐสูญเสียความเป็นผู้น าของ
โลก และน าพาประเทศไปสู่การถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโลก  

ทรัมป์มีความเชื่อว่าการที่สหรัฐอเมริการุ่งเรืองอีกครั้งจะต้องมีการประหยัด 
ลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงโดยเฉพาะงบประมาณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุ่มเท
บริจาคให้กับประเทศก าลังพัฒนา ในการปรับปรุงการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน
แทน ซึ่งงบดังกล่าวนั้นสูงถึง สาม พันล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ในสมัยรัฐบาลโอบามาเพิ่ง
จ่ายเงินอุดหนุนไปเพียง หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น นอกจากเสียงบประมาณ
เป็นจ านวนดังกล่าวแล้ว การที่สหรัฐต้องจ ากัดควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยการหันมาควบคุมกิจการอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก 
เช่น อุตสาหกรรมถ่านหินและน้ ามัน โดยปิดกิจการดังกล่าวในช่วงการบริหารงาน
ของรัฐบาล โอบาม่า ท าให้สหรัฐอเมริกาอาจต้องเผชิญกับภาวการณ์ว่างงานถึง
6.5 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) (ทวีศักดิ์ บุตรตัน, 2560) 
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ทรัมป์ ไม่เช่ือว่า กิจกรรมทางอุตสาหกรรมของมนุษย์คือ การที่โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยควัน, ก๊าซเรือนกระจกจะท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนและน าไปสู่
ปัญหาโลกร้อน เขาเช่ือว่า การกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการหลอกลวงของจีน                      
ที่จะท าให้ประเทศต่างๆในโลกเห็นว่า อุตสาหกรรมถ่านหินและน้ ามันของ
สหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้สหรัฐปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ 2 
รองจากจีน ดังนั้นสหรัฐควรมีนโยบายจ ากัดการท าอุตสาหกรรมถ่านหินและน้ ามัน 
ซึ่งทรัมป์เห็นว่าจะท าให้การพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐช้าลง                 
ดังนั้นทรัมป์ได้ประกาศเป็นนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งชิงต าแหน่งประธานาธิบดี 
ว่ า จ ะ เ ลิ ก น โ ย บ า ย ค วบ คุ ม อุ ต ส า หก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ถ่ า น หิ น แ ล ะ น้ า มั น                                       
ในสมัยรัฐบาล บารัค โอบาม่า 

ในสมัยก่อนถ่านหินมีความส าคัญมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของ
อเมริกา อุตสาหกรรมถ่านหินมีคุณค่ามาก ประธานาธิบดีอเมริกันให้ความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมถ่านหิน เช่น โอบาม่า เมื่อยังด ารงต าแหน่งเป็นวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2547 
(ค.ศ. 2004) ก็ยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นพลังงานสะอาดส าหรับ
รถยนต์ เพื่อทดแทนการน าเข้าน้ ามัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป               
โอบาม่า พยายามบรรลุข้อตกลงการประชุมที่กรุงปารีส โดยการลดใช้ถ่านหินและ
จ ากัดการท าอุตสาหกรรมถ่านหินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะบรรลุข้อตกลงปารีสได้ 

มีการออกกฎหมายพลังงานสะอาดในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ต่อยอด
มาจากกฎหมายเพื่ออากาศสะอาด ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีการหยุด
โรงงานถ่านหินจ านวน 40 โรงงาน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,2515) และแทนด้วย
โรงงานก๊าซธรรมชาติ คนงานอุตสาหกรรมถ่านหินตกงานมากในหลายๆรัฐ                   
แต่ในภาพรวมการท าโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ยังพบได้ 30% และมีการใช้เทคโนโลยี
ใหม่แบบ Supercritical ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซในอเมริกามีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน ประชาชนอเมริกันจ านวนมากที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 
ก าลังคาดหวังจากการกลับมาของนโยบายฟื้นฟูอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ 
ทรัมป์ เป็นคนเสนอโดยยกเลิกนโยบาย Clear Power Plan ของโอบาม่า                         
หลังถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส 

การที่ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งว่าจะเลิกการต่อต้านอุดมการณ์ถ่านหินท าให้เขา
ได้คะแนนเสียงมากขึ้น ในมลรัฐที่มีการเลิกอุดมการณ์ถ่านหิน ได้แก่ มลรัฐโอไฮโอ 
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เพนซิลวาเนีย เคนตั๊กกี้ เวสต์เวอร์จีเนีย ไวโอมิง อย่างท่วมท้น (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ,2016) โดย ทรัมป์ จะฟื้นฟูอุดมการณ์ท าเหมืองถ่ านหิน                              
ซึ่ง ทรัมป์ บอกเขาไม่ได้เป็นผู้แทนของปารีส แต่เป็นผู้แทนของเมืองพิตต์สเบริ์ก 
เมืองนี้ ในอดีตเคยเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมถ่านหินและน้ ามันเจริญรุ่ งเรือง                     
ทรัมป์ยั งมีแนวโน้มจะยกเลิกกฎหมายของส านักงานปกป้องสิ่ งแ วดล้อม 
(Environment Protection Agency) ที่ใช้ควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศและน้ า
ทิ้งที่เข้มงวด ส าหรับอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าด้วย 

แนวร่วมของทรัมป์จะอยู่ ในมลรัฐที่เน้นพึ่งพาน้ ามัน ถ่านหินและก๊าซ                    
เช่น อัยการรัฐโอคลาโฮมา “สก๊อต พรุตต์” ได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่ง EPA ยกเลิก
มาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซ เขาไม่เช่ือว่าคาร์บอนเป็นตัวการหลักของโลกร้อน                                
(ข่าวคมชัดลึก, 2560) นอกจากน้ัน กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นนายทุนอุตสาหกรรมถ่าน
หินก็ยังสนิทสนมกับทรัมป์มาก เช่น พี่น้องตระกูลชาร์ล แอนด์ เดวิด คอช                         
(วิวัฒน์ เศรษฐช่วย, 2560) มหาเศรษฐีสองพี่น้องตระกูลคอช ยังท าอุตสาหกรรม
กลั่นน้ ามันและมีปชท่อส่งน้ ามันดิบยาวถึง 4,000 ไมล์ 

ทรัมป์ยังแต่งตั้ ง  ไมรอน อี เมลล์  เป็นผู้ควบคุม ส านักงานคุ้มครอง
สภาพแวดล้อม หรือ EPA และหน่วยงานก ากับกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม                     
ไมรอน อีเมลล์เป็นผู้คัดค้านมายาคติเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท าให้เกิดภาวะ
โลกร้อน เขาเคยเป็นประธานcooler heads coalition ดังนั้นเขาเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใน EPA ไม่ ใ ช่ เพื่อสานต่องานของEPAแต่ เป็นการเตรียมยุบ EPA                 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2015) 

2.บุคลิกท่ีเป็นนักธุรกิจ 
ด้วยบุคลิกท่ีเป็นนักธุรกิจของทรัมป์ ไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลชักจูงให้ทรัมป์ 

เห็นคล้อยตามถึงผลเสียที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงปารีสได้ ทรัมป์สนใจแต่เพียงว่า
การถอนตัวจากข้อตกลงจะท าให้รัฐบาลอเมรกิันไมต่้องเสียงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เงินทุนตามข้อตกลงปารีส  แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจ านวนมาก แต่ทรัมป์ก็ไม่สนใจ
เช่น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ คัดค้านการออกจากข้อตกลงปารีส  
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 375 คนในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ยื่นจดหมายแนะน า
ไม่ ให้ทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงปารีส และยืนยันว่ากิจกรรมของมนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโลกร้อน นอกจากนักวิชาการแล้ว นักธุรกิจใหญ่ที่สนับสนุน
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การลดภาวะโลกร้อนก็ไม่เห็นด้วยกับการออกจากข้อตกลงปารีสเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
ทิม คุก ของบริษัทแอปเปิ้ล อีลอน มัสด์ ของบริษัท Tesla and Space x มัสต์
ถึงกับลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ (ส านักงานอิศรา, 2016) บริษัทใหญ่
เหล่านี้ยังเสนอว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนจะสร้างงานในอนาคตให้กับสหรัฐอเมริกา
มากกว่าการท าให้คนตกงาน 

ผู้ว่าการหลายๆมลรัฐของสหรัฐก็ยังประกาศว่าจะท าตามข้อตกลงปารีส
ต่อไป โดยไม่สนใจการประกาศถอนตัวจากข้อตกลงปารีสของทรัมป์   

3. การที่พรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาอเมริกัน
การที่พรรครีพลับริกันได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสภาคองเกรสและสภาสูง

ท าให้การคัดค้านการออกจากข้อตกลงปารีสไม่รุนแรงพอ เช่นการที่ พอล ไรอัน 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก มิตช์ แม็คคอนเนลล์ ไม่ได้ออกมาคัดค้าน
การถอนตัวจากข้อตกลงปารีสของทรัมป์ เป็นนัยหนึ่งที่แสดงถึงการเห็นด้วย
กับทรัมป์ แม้แต่ สมาชิกและแกนน าพรรคเดโมแครต  ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรง
ข้าม ก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างแข็งขันเท่าที่ควรจะเป็น ท าให้กระแสต้านจาก
นักการเมืองน้อยลง และเนื่องจากพรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา
ท าให้สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาพยายามผลักดันให้มีการฟื้นฟูการท า
อุตสาหกรรมถ่านหินข้ึนมาใหม่และมีทีท่าจะผ่านความเห็นด้วยจากสองสภา 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อตกลงปารีสหลัง 
การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา 

การถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส ของสหรัฐอเมริกานั้น ตามกฎที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อตกลงปารีส การถอนตัวจะมีผลจริงจังต้องใช้เวลาอีก 4 ปีก็คือปี ค.ศ. 2021 
(พ.ศ. 2564)  ซึ่งประธานาธิบดี ทรัมป์ หมดวาระไปแล้วแต่ถ้าประธานาธิบดี ทรัมป์ 
ได้รับการเลือกตั้ งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สอง การด าเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีสอาจประสบปัญหา ดังน้ี 

1. ในด้านเงินทุนที่สนับสนุนตามข้อตกลงปารีสนั้น ประเทศมหาอ านาจที่
พัฒนาแล้วยินยอมจะช่วยกันสนับสนุนให้เงินทุนที่จะช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา
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จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และให้คงจ านวนสนับสนุนนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. 2025 
(พ.ศ. 2568) หลักจากน้ันจะมีการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนที่สนับสนุนมห้มากขึ้น
ไปอีก แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้สนับสนุนและยังมีข้อเรียกร้องให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทุนนี้ด้วย การที่สหรัฐอเมริกาถอน
ตัวออกจากข้อตกลงปารีส ท าให้การระดมเงินทุนในการด าเนินการตามข้อตกลง
ปารีสประสบความยากล าบาก โดยประเทศมหาอ านาจอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ 
และยุโรปชาติอื่นๆ รวมทั้ง จีน อินเดีย ต้องช่วยกันระดมทุนให้มากขึ้นแทน
สหรัฐอเมริกา 

2. ในด้านการด าเนินงานของข้อตกลงปารีส มีการขาดการวางแผนในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการจัดการความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกันความเสียหาย และการ
ชดเชยเมื่อเกิดความสูญเสีย ในเรื่องของการชดเชยนั้น แม้ว่าในข้อตกลงปารีสจะมี
การแยกในเรื่องการชดเชย เมื่อเกิดการสูญเสียออกเป็นอีกมาตราหนึ่ งต่างหาก 
เพราะที่ประชุม COP21 เห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญ แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดๆ ระหว่าง
ประเทศที่จะบังคับให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นจ านวนมาก 
ต้องรับผิดชอบหรือมอบเงินชดเชยให้ประเทศยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอน เป็นจ านวนมากของประเทศที่พัฒนาแล้ว ยิ่งสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นประเทศมหาอ านาจทางอุตสาหกรรมล าดับที่สองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น
จ านวนมากรองจากจีนได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสด้วย ยิ่งท าให้การจ่ายเงิน
ชดเชยให้กับประเทศยากจนเหล่านนั้นประสบปัญหามากข้ึน 

3. ข้อตกลงปารีสนั้นขาดกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้ประเทศภาคี
ท าตามข้อตกลง INDCs  ที่ได้ท าไว้ในทางตรงกันข้าม กระบวนการตรวจสอบมี
ความอะลุ่มอล่วยมาก ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงปารีสก าหนดให้ทุก 5 ปี และทุกๆ 2 ปี
จะต้องมีการประเมินโดยประเทศภาคีจะต้องรายงานบัญชีการปล่อยก๊าซคาร์บอน      
ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ใน INDCs หรือไม่ ซึ่งแต่ละประเทศก็สามารถยืดหยุ่น
การด าเนินงานปรับตัวได้ การอะลุ่มอล่วยนี้อาจท าให้เป้าหมายของข้อตกลงปารีส
ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเร็วนั้นล่าช้าเกินไป 

4. เป้าหมายที่ข้อตกลงปารีสระบุไว้ไม่อาจแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้จริง
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส วิจารณ์ว่า 
แม้ประเทศภาคีจะกระท าตามเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานอย่างเข้มงวด 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
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แต่อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นราว 2.7 องศา ถึง 3.5 องศา ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายที่
วางไว้ 2 องศา ของข้อตกลงปารีส (ประสาท มีแต้ม, 2017)  

5. ข้อตกลงปารีสมองโลก ในแง่ดีเป็นอุดมคติ (Idealism) มากไปว่าทุกประเทศภาคี
จะท าตามค ามั่นที่ระบุไว้ใน INDCs แต่การด าเนินงานตามแผนอาจไม่ทันต่อการแก้ปัญหา
การเพิ่มอุณหภูมิโลก นอกจากนี้ในข้อตกลงยังเปิดช่องให้มีระบบถ่ายโอนการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนระหว่างประเทศ เช่น การซื้อขายคาร์บอนก็พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลว 

6. ข้อตกลงปารีสมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น เช่น การใช้ถ้อยค าว่า วิศวกรรม
โลก (Geoengineering) ที่หมายถึงการแทรกแซงการท างานของโลกเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจท าให้วิธีการแก้ปัญหาการลดอุณหภูมิของโลกแย่ลงหรือ
ผิดทาง เช่นมีคนเสนอจะลดอุณหภูมิด้วยวิธีฉีดละอองซัลเฟตบนช้ันบรรยากาศของโลกเพื่อ
ลดอุณหภูมิโลกลง (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2516) 

บทสรุป 

การถอนตัวของสหรัฐอเมริกาจากข้อตกลงปารีส เป็นเพราะสหรัฐอเมริกา
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศมาก และอาจเป็นเพราะบุคลิกท่ีเป็นนักธุรกิจของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่เช่ือเรื่องภาวะโลกร้อน  หรืออาจเป็นเพราะนักการเมืองในสภา
ไม่ได้คัดค้านอย่างเข้มแข็งต่อการถอนตัว ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เป้าหมายของข้อตกลงปารีส 
ในการลดภาวะโลกร้อนประสบความส าเร็จได้ยากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดจากการถอนตัวของ
สหรัฐอเมริกา   จากข้อตกลงปารีสอาจหมดไป ถ้านานาประเทศมีการทบทวนข้อตกลงใหม่ที่
สหรัฐมองว่าเป็นธรรมและไม่เสียเปรียบประเทศอื่นมากนัก ทรัมป์อาจจะกลับเข้ามาร่วมกับ
ข้อตกลงปารีสอีกครั้ง หรือถ้าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครั้งต่อไปในอีก 4 ปี
ข้างหน้า ทรัมป์ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัย และพรรคแดโมแครตได้
ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน ซึ่งอาจจะมีการกลับเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงปารีสอีกครั้ง 
เหมือนกับรัฐบาลโอบาม่า อย่างไรก็ดี ข้อตกลงปารีสควรได้รับการปรับปรุงข้อบกพร่อง
หลายๆด้าน เพื่อให้เป้าหมายของข้อตกลงส าเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการด าเนิน
การตรวจสอบ, การระดมเงินทุน ฯลฯ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj9rp2lje_UAhUMrY8KHZHwC7sQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Ffocus%2Findc_portal%2Fitems%2F8766.php&usg=AFQjCNFnLD-p-HUEjs7HjMkKDSM5eZr15A
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