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ทั�งนี� แพคเกจดังกล่าวยงัรวมไปถึงการสนับสนุน
เงินทนุสาํหรบัการสรา้งบา้นประหยดั พลังงาน
หลายล้านหลัง รวมถึงการก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ�า
ที�สามารถรองรบัพลังงาน หมุนเวยีนที�เพิ�มมากขึ�น
และการขยายแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ�าอีกด้วย
(Electricity Storage) 

     ประธานาธบิดีโจ ไบเดน ของสหรฐัฯ เป�ดแผน
ปฏิรูปโครงสรา้งพื�นฐานที�สาํคัญสาํหรบั การก่อสรา้ง
โครงสรา้งพื�นฐานต่าง ๆ เชน่ ทางหลวง สะพานและ
ทางรถไฟ รวมถึงการลงทนุในเทคโนโลยเีพื�อลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึ�งจะชว่ยบรรเทา ป�ญหาการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและเรง่การเปลี�ยนผ่าน
ไปสูใ่ชก้ารพลังงานสะอาด ทั�วประเทศ โดยโครงการ
ดังกล่าวใชง้บประมาณมากถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ นับเป�นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสรา้งโอกาส
การเขา้ถึงงานใหม ่ๆ ในชว่งการเปลี�ยน ผ่านจากเชื�อ
เพลิงฟอสซลิสูพ่ลังงานสะอาด

“แพค็เกจด้านโครงสรา้งพื�นฐานของไบเดน 

เพื�อบรรเทาป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ” 

พรอ้มกันนั�น ไบเดนยงัออกนโยบาย Build Back

Better เพื�อสนับสนุนเป�าหมายการผลิตไฟฟ�าที�
ปราศจากคารบ์อนภายในป� 2578 (2035) และ
Carbon Neutrality ภายในป� 2593 (2050)

โดยแผนฟ�� นฟูดังกล่าวอาจเกี�ยวรวมถึงการติด
ตั�งสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ�า (EV Charging

Station) หลายพนัแหง่ และสรา้งมาตรฐาน
การประหยดันํ�ามนัสาํหรบัรถยนต์เบนซนิ เพื�อ
เป�นแรงจูงใจกระตุ้นใหช้าวอเมรกัินหนัมาซื�อ
ยานยนต์ไฟฟ�า (EV) อีกด้วย
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“FedEx
says it will
be carbon-
neutral 
by 2040”

บร �ษัท FedEX ได้ประกาศอย่างเป�นทางการวา่จะบรรลุ
เป�าหมาย Carbon-neutral ภายในป� 2040 ผ่าน
การดําเนินงานใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การใช้ยานพาหนะ
ไฟฟ�า ภายในป� 2040 ยานพาหนะที�ใช้รับ-ส่งพัสดุทั�งหมด
ของ FedEx จะต้องเป�นพานหะที�เป�น zero emission
ซึ�งจะดําเนินการอย่างเป�นขั�นตอน และค่อยเป�นค่อยไป
อาทิ ภายในป� 2025 คร ��งหนึ�งของยานพาหนะที�บร �ษัทซื�อ
จะต้อง เป�นยานพาหนะไฟฟ�า และเพิ�มจํานวนขึ�นเร ��อย ๆ
จนครบ 100% ในป� 2030 
2. การใช้เชื�อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เคร ��องบิน
ที�มีความทันสมัยมากยิ�งขึ�น FedEx จะมีโครงการ FedEx
Fuel Sense และ Aircraft Modernization ช่วยประหยัด
เชื�อเพลิงเคร ��องบินได้รวมกัน 1.43 พันล้านแกลลอนและลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้มากกวา่ 13.5
ล้านเมตร �กตัน 
3. จุดพักของต่าง ๆ FedEx มีความมุ่งมั�นอย่างต่อเนื�องใน
การลงทุนด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานภายใน
สถานที� พักของและจุดบร �การ FedEx ต่าง ๆ มากกวา่ 5000
แห่งทั�วโลก 

นอกจากนี� กองทุนของ FedEx ได้ให้การสนับสนุน
มหาว �ทยาลัย Yale ในการก่อตั�ง Yale Center for Natural
Carbon Capture เพื�อดําเนินการว �จัยเกี�ยวกับการกักเก็บ
คาร์บอนตามธรรมชาติ และการพัฒนาแนวทางในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั�นบรรยากาศ

FEDEX
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รูปแบบสงครามทางเศรษฐกิจระหวา่ง
สหรฐัอเมรกิาและจนีในยุคต่อไปคือ

ประเด็น “การแก้ไขป�ญหาการเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ” 

จนีไดทุ้่มเงินในการลงทนุเพื�อรองรบัยุคของการเปลี�ยนผา่นดา้นพลังงาน
หรอื Energy Transition ในชว่ง 10 ป�ที�ผา่นมาสงูกวา่สหรฐักวา่เท่าตัว
โดยจนีใชจ้า่ยงบประมาณ สาํหรบัการวจิยัและพฒันาเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 10.3
หรอื 2.44 ล้านล้านหยวนในป� 2020 ซึ�งประเทศจนีไดส้รา้งความกดดนั
ใหกั้บการถือครองตลาด Supply Chain ของสนิค้า และบรกิาร รวมถึง
สง่ผลต่อการกําหนดนโยบายการผลิตสนิค้าในประเทศ กฎหมาย สทิธิ
มนษุยชน และการเก็บภาษีสนิค้าที�ก่อใหเ้กิดคารบ์อน 

ทั�งนี� Bank of America กล่าววา่ในอีก 10 ป�ขา้งหนา้จะเกิดสงครามที�
เรยีกวา่ “Climate War” ระหวา่งวอชงิตันกับป�กกิ�ง ซึ�งทั�งสองจะ
แยง่ชงิความเป�นผูน้าํด้านนโยบายและเศรษฐกิจที�ชว่ยลดผลกระทบ
ต่อสภาพภมูอิากาศ ซึ�งโลกจะมุง่เนน้การใหค้วามสาํคัญกับการลงทนุที�
ชว่ยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ�น โดยคาดวา่จะมกีารลงทนุใน
การเปลี�ยนผา่นพลังงานไปสูพ่ลังงานสะอาดเพิ�มขึ�น 4 ล้านล้านเหรยีญ
สหรฐัต่อป� เพื�อลงทนุในเทคโนโลยพีลังงานลม แสงอาทิตย ์ระบบกักเก็บ
พลังงาน ไฮโดรเจน รวมถึงการเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็ของการใชย้านยนต์
ไฟฟ�า

นอกจากนั�น นาย Harry Broadman ผูช้ว่ยผูแ้ทนการค้าของสหรฐัฯ
กล่าววา่ กลุ่มประเทศ G7 มคีวามจาํเป�นต้องพลิกโฉมความรว่มมอืดา้น
การวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื�อใหส้ามารถแขง่ขนัได้
กับประเทศจนี โดยผลักดนัมาตรการที�เรยีกวา่ “R&D7” ใหเ้ป�นเป�าหมาย
หลักของกลุ่มประเทศ G7 เพื�อกระตุ้นใหเ้กิดความรว่มมอืระดบันานาชาติ
ในการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นพลังงานเพื�อลดการปลด
ปล่อยคารบ์อนต่อไป

 

        ป�จจุบันมหาอํานาจของโลกต่างมุ่งความสนใจไปยัง
ประเด็น “การแก้ไขป�ญหาการเปลี�ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ” แทนที�จะให้ความสาํคัญกับเรื�องการค้าและ
ตลาดการลงทุนเหมือนในยุคที�ผ่านมา 
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การประชุม IEA-COP26 Net Zero Summit 
จดัขึ�นรว่มกันระหวา่งทบวงการพลังงาน ระหวา่ง
ประเทศ (International Energy Agency: IEA)
กับรฐับาลแหง่สหราชอาณาจกัรในฐานะประธาน
การประชุม COP26 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อเป�นเวที
หารอืรว่มกันของผูแ้ทนระดบัรฐัมนตรจีากประเทศ
ต่าง ๆ และผูน้าํองค์กรระหวา่งประเทศ ในประเดน็
ที�เกี�ยวขอ้งกับการเปลี�ยนผา่นดา้นพลังงานของโลก
เพื�อมุง่ไปสูก่ารบรรลเุป�าหมายการปลดปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิท่ากับศูนย ์(Net zero emission)
และการควบคมุการเพิ�มขึ�นของอุณหภมูโิลกไมใ่ห้
เกิน 1.5 องศาเซลเซยีสตามขอ้ตกลงปารสี 
(Paris Agreement)

ที�ประชุมนาํโดย IEA และ H.E. Alok Sharma ได้เรยีกรอ้งใหป้ระชาคมโลกรว่มกันตั�งเป�าหมายและกําหนดมาตรการที�
เป�นรปูธรรมสาํหรบัการลดการปลดปล่อยคารบ์อนในภาคพลังงาน โดยเฉพาะการผลักดนัใหเ้กิดการผลิตและการใช้
พลังงาน การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถึงการยกเลิกการใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหนิ

“การประชุม
IEA-COP26

Net Zero

Summit”

ที�ประชุมไดเ้นน้ยํ�าถึงความสาํคัญของความรว่มมอืระหวา่งทกุภาคสว่นในประชาคมโลก เพื�อใหบ้รรลกุารเปลี�ยนผา่น
ด้านพลังงานไปสูพ่ลังงานสะอาด โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การใชไ้ฮโดรเจนสะอาด การสง่เสรมิเทคโนโลยจีดัเก็บพลังงาน
การใชย้านยนต์ไฟฟ�า การพฒันาเทคโนโลยดีกัจบัและกักเก็บคารบ์อน (CCUS) และการลดการใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซลิ 
เพื�อใหส้อดคล้องกับเป�าหมายความตกลงปารสี (Paris Agreement) รวมถึง การลดการปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนย์
(Net zero emission) ภายในป� 2050
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ดร. ดาววงษ์ พอนแก้ว (Dr. Daovong
Phonekeo) อดตีปลัดกระทรวง และรฐัมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงพลังงานและบอ่แร ่
สปป.ลาว ไดร้บัการแต่งตั�งเป�นรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงพลังงานและบอ่แร ่เมื�อวนัที� 29
มนีาคม 2564 แทน ดร. คํามะน ีอินทิลาด 
(Dr Khammany Inthirath) ซึ�งถึงวาระ
เกษียณอายุราชการจากพรรค

“ดร. ดาววงษ์ พอนแก้ว รบัตําแหน่ง 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานและบอ่แร ่

สปป.ลาว คนใหม”่ 

ทั�งนี� ดร. ดาววงษ์ฯ ไดเ้ขา้รบัตําแหนง่รฐัมนตรี
วา่การกระทรวงพลังงานและบอ่แร ่โดยมพีธิี
รบัมอบตําแหนง่จาก ดร. คํามะน ีฯ ซึ�งจดัขึ�น
อยา่งเป�นทางการ ณ กระทรวง พลังงานและ
บอ่แร ่เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2564 ที�ผา่นมา 
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เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2564 จนีและ
สหรฐัอเมรกิาได้เหน็ชอบรว่มกันที�จะ
มพีนัธะสญัญา ดา้นการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศที�เป�นรปูธรรมและ
จรงิจงัมากยิ�งขึ�น ก่อนที�จะมกีารหารอืใน
ระดับนานาชาติในปลายป� 2564 นี� โดย
ทั�งสองประเทศได้ลงนามในแถลงการณ์
รว่มกันซึ�งเกิดขึ�นภาย
หลังจากการประชุมที�เซี�ยงไฮ้เมื�อสปัดาห์
ที�ผา่นมาระหวา่งจอหน์ เคอรร์ ีและเซี�ย
เจิ�นหวั ผูแ้ทนพเิศษดา้นการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของ
อเมรกิาและจนี โดยในแถลงการณ์ดงั
กล่าวมเีนื�อหา
ระบุวา่ ทั�งสองประเทศ ตกลงรว่มมอื
กัน และมคีวามพรอ้มที�จะรว่มมอืกับ
ประเทศต่างๆ เพื�อรบัมอืกับวกิฤติโลก
รอ้นซึ�งต้องได้รบัการจดัการอยา่ง
จรงิจงัและเรง่ดว่น

ทั�งนี� ตามแถลงการณ์รว่มนั�น ทั�งสอง
ประเทศตกลงจะสง่เสรมิการดาํเนนิการ
และการรว่มมอืในกระบวนการพหภุาคี
ซึ�งรวมถึงกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
และขอ้ตกลงปารสีที�โจ ไบเดน ประกาศ
นาสหรฐัฯ กลับเขา้รว่มเป�นภาคีอีกครั�ง
หลังจากถอนตัวออกไปในสมยัอดตี
ประธานาธบิดทีรมัป�

แถลงการณร์ว่มยงัระบุวา่จนีและ
สหรฐัอเมรกิาจะพฒันากลยุทธร์ะยะยาว
รว่มกันก่อนการประชุมสดุยอดด้าน
สภาพภมูอิากาศที�สหประชาชาติจะจดัขึ�น
ที�เมอืงกลาสโกลวใ์นเดอืนพฤศจกิายนนี�
รวมถึงการดาํเนนิมาตรการที�เหมาะสม
เพื�อเพิ�มการลงทนุและการสนบัสนนุ
ทางการเงินสาํหรบัการเปลี�ยนผา่นไปสู่
การใชพ้ลังงานสะอาดในประเทศกําลัง
พฒันา

จนีเป�นประเทศที�ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
มากที�สดุในโลก รองลงมาคือสหรฐัฯ
โดยสองประเทศนี�ปล่อยหมอกควนัจาก
เชื�อเพลิงฟอสซลิรวมกันเกือบครึ�งหนึ�ง
ของทั�วโลก การรว่มมอืกันระหวา่งสอง
ชาตินี� จงึมคีวามสาํคัญต่อความสาํเรจ็
ของความพยายามทั�วโลกในการรบัมอื
กับการเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภมูอิากาศ
อยา่งไรก็ตามความสมัพนัธ ์ตึงเครยีด
ของทั�งคู่ในประเดน็สทิธิ
มนุษยชน การค้า และการอ้างสทิธิ
อธปิไตยของจนีเหนอื ไต้หวนัและ
ทะเลจนีใต้อาจเป�นอุปสรรคต่อความ
พยายามดังกล่าว

นอกจากนี�ประธานาธบิดโีจไบเดนจะเชญิผูน้าํ
กวา่ 40 ประเทศซึ�งรวมถึงประธานาธบิดี
ส ีจิ�นผงิของจนี เขา้รว่มการประชุมสดุยอด
ผา่นระบบออนไลนใ์นวนัที� 22-23 เมษายน
2564 นี� ซึ�งคาดวา่จะมกีารประกาศยกระดบัเป�า
หมายการลดการปล่อยคารบ์อนของแต่ละ
ประเทศก่อนหรอืระหวา่งการประชุม รวมถึง
การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ประเทศ
ยากจนในการแก้ป�ญหาโลกรอ้น

ในขณะเดยีวกัน ประธานาธบิดสี ีจิ�นผงิ ไดก้ล่าว
ในระหวา่งการประชุมทางไกลกับผูน้าํเยอรมนี
และฝรั�งเศสวา่ การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศไมค่วรกลายเป�นหมากทาง การเมอืง
หรอืเป�าหมายสาํหรบัการโจมตี
ประเทศอื�นๆ หรอืขอ้อ้างในการสรา้งกําแพง
กีดกันทางการค้า ทั�งนี� ยงัไมแ่นน่อนวา่ 
ส ีจิ�นผงิ จะเขา้รว่มการประชุมสดุยอดที�
โจ ไบเดนจะเป�นเจา้ภาพหรอืไม ่โดยเล่อ ยูเฉิง
รฐัมนตรชีว่ยต่างประเทศของจนีแจง้วา่ จนี
กําลังพจิารณาเรื�องนี�อยู ่ขณะที�แถลงการณ์
รว่มระบุวา่ ทั�งสองประเทศเฝ�ารอการประชุม
สดุยอดที�จะจดัขึ�นปลายสปัดาหน์ี� รวมทั�งจอหน์
เคอรร์ ีไดก้ล่าวเมื�อวนัอาทิตยที์�ผา่นมาวา่
สหรฐัฯ หวงัวา่ ส ีจิ�นผงิ จะเขา้รว่มการประชุม
ดงักล่าวดว้ย

“จีนและสหรัฐฯ  จับมือร่ วม กันเพื� อจัดการ
กับวิกฤติ โลกร้อน  โดยเ ห็นพ้องในการแสดงจุดยืน

ด้ านสภาพภูมิอากาศอย่ างจริงจัง ”
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สหรฐัอเมรกิากําหนดจัดการประชุมสุดยอดผู้นาํด้านสภาพ
ภูมิอากาศในวันพฤหสับดีและวันศุกรที์�จะถึงนี� (22-23

เม.ย.) โดยมีผู้นาํจาก 40 ประเทศทั�วโลกเข้ารว่มประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์

สหรฐัอเมรกิาหวังจะใช้โอกาสดังกล่าวเป�นเวทีสะท้อน
อิทธิพลด้านนโยบายเกี�ยวกับสภาพภูมิอากาศของตนที�มี
ต่อโลก เนื�องจากสหรฐัอเมรกิายังคงตามหลังจีนในการ
แข่งขันเพื�อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยป�จจุบันจีน
มีสัดส่วนการถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีนวัตกรรม
พลังงานหมุนเวียนเกือบ 1 ใน 3 ของโลก นอกจากนี�ยังเป�นผู้
ผลิตและส่งออกแผงโซลารเ์ซลล์ กังหนัลม แบตเตอรี� และ
รถยนต์ไฟฟ�ารายใหญ่ที�สุดของโลกอีกด้วย

"BLINKEN SAYS
US MUST LEAD
GREEN ENERGY
REVOLUTION TO
COMBAT CHINA"

ทั�งนี� หากสหรฐัอเมรกิายังคงสถานะเป�นผู้ตามหลังจีนในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน สหรฐัอเมรกิาจะพลาดโอกาส
ในการกําหนดอนาคตสภาพภูมิอากาศของโลกในรูปแบบที�สะท้อนถึง “ผลประโยชน์และค่านิยมแบบสหรัฐฯ” รวมถึงสูญ
เสียโอกาสในการจ้างงานชาวอเมรกัินเพิ�มและอาจส่งผลต่อความนิยมของรฐับาลได้นั�นเอง

สหรฐัฯ จงึมองวา่การลงทนุด้านพลังงานหมุนเวยีนจะเป�นป�จจยัสาํคัญอยา่งยิ�งในการเอาชนะจนี เพราะการเปลี�ยนผา่นไปสู่
เศรษฐกิจสเีขยีวใหไ้ด้ภายในป� 2025 สามารถสรา้งมูลค่าตลาดได้สงูถึง 2.15 ล้านล้านดอลลารส์หรฐั ซึ�งมขีนาดใหญ่กวา่ตลาด
พลังงานหมุนเวยีนในป�จจุบนัถึง 35 เท่า

April, 20,2021
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นอกจากนั�น นายแอนโทนี บลิงเคน รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา ยงัได้เรยีกรอ้งใหป้ระเทศต่าง ๆ 
มมีาตรการที�เขม้งวดขึ�นในการจดัการด้านสภาพภมูอิากาศ และยงักล่าวเป�นนัยวา่สหรฐัอเมรกิาพรอ้มที�จะมมีาตรการตอบโต้
นโยบายของประเทศต่าง ๆ ที�ลดทอนการบรรลเุป�าหมายด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ หากประเทศใด ยงัคงมี
นโยบายพึ�งพาการใชถ่้านหนิเป�นจาํนวนมากเพื�อผลิตไฟฟ�า มกีารลงทนุสรา้งโรงไฟฟ�าถ่านหนิแหง่ใหม ่หรอือนุญาตใหม้ี
การตัดไมทํ้าลายป�าจาํนวนมาก ซึ�งแมบ้ลิงเคนจะไมไ่ด้กล่าวเจาะจงไปที�ประเทศใดประเทศหนึ�งแต่ก็ดจูะเป�นการพุง่เป�าไป
ที�จนีและบราซลินั�นเอง



“SAMSUNG กับ RIVIAN 
จะร่วมเป�นหุ้นส่วนด้าน แบตเตอรี�
สาํหรับผลิตยานยนต์ไฟฟ�า”

Samsung บรษัิทผูผ้ลิตนวตักรรมเครื�องใชไ้ฟฟ�าและเทคโนโลยจีากเกาหลีใต้ได้ประกาศความรว่มมอืกับ Rivian
บรษัิทผูพ้ฒันายานยนต์พลังงานไฟฟ�าที�ม ีAmazon เป�นผูห้นุนหลัง เพื�อเขา้เป�นหุน้สว่นด้านการจดัหาแบตเตอรี�
สาํหรบัการผลิตยานยนต์ไฟฟ�า (EV) โดยเฉพาะ

ความรว่มมอืครั�งนี�เกิดขึ�นในนาม Samsung SDI ซึ�งเป�นบรษัิทยอ่ยของ Samsung ที�ดําเนินธุรกิจด้านการพฒันา
นวตักรรมพลังงานหมุนเวยีนและแบตเตอรี�ลิเทียมไอออนโดยเฉพาะ ทั�งนี�ยงัไมม่กีารเป�ดเผยรายละเอียดมูลค่าของ
ขอ้ตกลงหรอืระยะเวลาการดําเนินการ แต่ Rivian จะทํางานรว่มกับ Samsung SDI ตลอดกระบวนการ การพฒันา
EV ด้วย

ทั�งนี� หากยอ้นกลับไปเมื�อป� 2019 Samsung SDI ได้เคยประกาศความรว่มมอืที�มมูีลค่า ขอ้ตกลงกวา่ 3.2 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐั ในการเป�นผูจ้ดัหาแบตเตอรี�ใหกั้บบรษัิทผลิตยานยนต์ระดับโลกของเยอรมนีอยา่ง BMW ภายใต้ขอ้
สญัญาระยะ 10 ป�มาแล้ว

April, 20,2021
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นอกจากนี� ตามที�ไบเดนได้เคยเขา้เยี�ยมชมโรงงาน
ผลิตรถบสัไฟฟ�าของบรษัิท Proterra ใน รฐัเซาท์
แคโรไลนานั�น ไบเดนได้เสนองบประมาณ 20 พนั
ล้านดอลลารส์หรฐั เพื�อผลิตรถบสัโรงเรยีนไฟฟ�าให้
ได้อยา่งน้อย 20% ของรถบสัโรงเรยีนทั�งหมด และ
ใชง้บอีก 25 พนัล้านดอลลารส์หรฐัสาํหรบั
ยานพาหนะขนสง่ ซึ�งถือเป�นสว่นหนึ�งของแผนโครง
สรา้ง พื�นฐานที�มมีูลค่ากวา่2.3ล้านล้านดอลลารข์อง
สหรฐัอเมรกิา

ทั�งนี� การผลักดันยานยนต์ไฟฟ�าของสหรฐัฯ เกิดขึ�น
หลังจากจนีครองตลาดรถโดยสารไฟฟ�าของโลก
โดยบรษัิท Proterra ประเมนิวา่ 50% ของ
รถโดยสารที�ผลิตขึ�นใหมใ่นอเมรกิาเหนือในป� 2025

จะเป�นระบบไฟฟ�า โดยขณะนี�สหรฐัฯ มรีถโรงเรยีน
กวา่ 475,000 คัน และรถโดยสาร 65,000 คัน
และรถอีกจานวนมากที�ยงัใชน้ํ�ามนัดีเซล ไบเดนจงึมี
นโยบายใหร้ถโดยสารที�ผลิตในสหรฐัฯ ทั�งหมดจะไมม่ี
การปล่อยมลพษิภายในป� 2030

“ประธานาธบิดีสหรฐัฯ มุง่ผลิตยานยนต์
ไฟฟ�า เพิ�มขึ�นแซงหนา้ประเทศจนี”

 

จากขอ้มูลของบรษัิท Canalys บรษัิทวจิยัตลาด 

ชื�อดังของโลก ได้รายงานวา่ ในป� 2020 ยานยนต์
ไฟฟ�าในจนีขายได้มากถึง 1.3 ล้านคัน ในขณะที�
สหรฐัฯ สามารถขายได้เพยีง 328,000 คัน ไบเดน
จงึได้เสนองบประมาณ 174 พนัล้านดอลลารส์หรฐั
เพื�อเพิ�มการผลิตและการขายรถบสัและรถยนต์ที�ไมม่ี
การปล่อยมลพษิ และเพิ�มสถานีชารจ์ EV รวมถึงคืน
ภาษีแก่ผูบ้รโิภคเป�นวงเงินรวม 100 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐั

นายโจ ไบเดน ประธานาธบิดีสหรฐัฯ กล่าวเมื�อวนั
อังคารที�ผ่านมาวา่ สหรฐัฯ มุง่เป�าในการเพิ�มการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ�าให้ทันและแซงหน้าประเทศจนี
หลังจากที�ไบเดนได้เยี�ยมชม โรงงานผลิตรถบสั
ไฟฟ�าและแบตเตอรี� โดยไบเดนได้กล่าวด้วยวา่
“เรามหีลายสิ�งที�ต้องทํามากมาย สหรฐัฯ ควรจะ
เป�นผู้ผลิตรถบสัไฟฟ�าและยานยนต์ไฟฟ�าที�สาํคัญ
รายเดียวของโลก โดยในขณะนี�เรายงัตามหลัง
ประเทศจนีอยู"่
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“IEA ออก 'คําเตือน'   เกี�ยวกับการเพิ�มขึ�น
ของ ปรมิาณปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด ์

ซึ�งคาดการณ์วา่ จะเพิ�มขึ�นถึง 5% ”

IEA ไดค้าดการณว์า่ในป� 2021 ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ะตํ�ากวา่ระดบัป� 2019 เพยีงเล็กนอ้ย แต่ก็ยงัอยูใ่น
ชว่งขาขึ�น ซึ�งป�หน้าอาจจะมกีารเพิ�มมากขึ�นอีก เนื�องจากการเดนิทาง
ทางอากาศกําลังจะกลับมาสูภ่าวะปกติ โดยชี�วา่การบนินั�นมสีดัสว่น คิด
เป�น 2% ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของทั�งโลก

ทั�งนี� IEA ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลทั�วโลกผลักดันนโยบายดา้นการเปลี�ยน 
 แปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งเรง่ดว่น โดยการเปลี�ยนไปใชเ้ทคโนโลยี
พลังงานสะอาด และมุง่หนา้สูก่ารฟ�� นฟูเศรษฐกิจสเีขยีวที�จะนาํไปสูก่าร
เปลี�ยนแปลงอยา่งยั�งยนื

โดยสปัดาหนี์� ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ของสหรฐัอเมรกิาจะจดัการประชุม
สดุยอดผูน้าํของโลกกวา่ 40 ประเทศ เพื�อกระตุ้นใหเ้กิดความรว่มมอืกัน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน 10 ป�ขา้งหน้านี� ซึ�งเป�นโอกาส
สาํหรบัประเทศต่างๆ ในการเปลี�ยนแปลงไปสูก่ารฟ�� นฟูเศรษฐกิจที�เป�น
มติรต่อสิ�งแวดล้อม โดย Nicholas Stern นักเศรษฐศาสตรด์า้นสภาพ
ภมูอิากาศจาก London School of Economics เผยถึงรายงานของ
IEA วา่ มนัแสดงใหเ้หน็วา่หลายประเทศจาํเป�นต้องลงมอืเปลี�ยนแปลงไป
สูก่ารปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนยอ์ยา่งเรง่ด่วน หากเราต้องการ
ควบคมุการเพิ�มขึ�นของอุณหภมูโิลกไมใ่หเ้กิน 1.5 องศาเซลเซยีสตาม
ความตกลงปารสี ซึ�งขณะนี�เป�นโอกาสสาํคัญที�จะเปลี�ยนแปลง และไม่
เดินตามรอยเดมิที�มกีารพึ�งพาถ่านหนิ และการปล่อยมลพษิอยา่ง
มหาศาล

International Energy Agency 
(IEA) ได้รายงานวา่ การปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ใน ชั�นบรรยากาศ
โลกในป�นี�มแีนวโนม้เพิ�มขึ�นราว 5%
หรอืประมาณ 33 พนัล้านตัน ซึ�งเพิ�ม
ขึ�น กวา่ 1.5 พนัล้านตันจากระดับป�
2020 และเป�นการเพิ�มขึ�นครั�งเดียว
มากที�สดุในรอบกวา่ทศวรรษ
เนื�องจากทั�วโลกมมีาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพื�อฟ�� นฟูจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ�า จากการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 โดย IEA มองวา่
หนึ�งในป�จจยัสาคัญที�ทําให้
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ถกูปล่อย
เพิ�มขึ�นในป�นี�มาจากการใชเ้ชื�อเพลิง
ถ่านหินในการผลิต กระแสไฟฟ�า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภมูภิาคเอเชยี 
แมว้า่พลังงานหมุนเวยีนจะมรีาคา
ถกูลงก็ตาม
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“Global Climate
Change Summit 
การประชุมสดุยอดผูน้าํโลกด้าน

สภาพภมูอิากาศ”

 
A N  I N T E R V I E W  W I T H  M O I R A  T A K A H A S H I

B Y  S A O R I  S H I N J I R O

ไบเดนไดใ้หคํ้ามั�นวา่ สหรฐัฯ จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ลง 50%-52% ภายในป� 2030 โดยเจา้หนา้ที�ทําเนยีบขาว
แจง้วา่ตัวเลขเป�าหมายดงักล่าวเป�นมติล่าสดุ หลังการประชุม
ที�ทําเนยีบขาวเมื�อเชา้วนัพุธ แมว้า่เป�าหมายดงักล่าวจะเป�น
สว่นหนึ�งของ ความตกลงปารสี (Paris Agreement) ที�
นายไบเดนไดพ้าสหรฐัฯ กลับเขา้รว่มอีกครั�งหลังเขา้รบั
ตําแหน่งประธานาธบิด ีแต่มไิดม้ผีลผกูพนัและฝ�ายบรหิาร
ของสหรฐัฯ ยงัไมม่กีารกําหนดแผนเพื�อบรรลเุป�าหมายอยา่ง
เป�นรูปธรรม

สนุทรพจนข์องประธานาธบิดไีบเดน ชี�ชดัวา่เขาใหค้วามสาํคัญ
กับประเดน็การมุง่สูก่ารลงทนุดา้นพลังงานสะอาดในฐานะเป�น
แหล่งสรา้งงานใหกั้บประชากรชาวอเมรกัินในอนาคต โดย
เฉพาะการลงทนุปรบัปรงุดา้นโครงสรา้งพื�นฐานทางพลังงาน
เชน่ ระบบสายสง่ไฟฟ�าที�มปีระสทิธภิาพทันสมยั และยดืหยุน่
(Resilience) การพฒันาและการนาํเทคโนโลยพีลังงาน
สะอาดมาใช ้โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ�า (EV) และการสรา้ง
สถาน ีชารจ์ไฟฟ�าใหค้รอบคลมุกวา่ 500,000 สถานี
นอกจากนั�นยงัมเีรื�องของการพฒันา เทคโนโลยดีกัจบั
คารบ์อนเทคโนโลยไีฮโดรเจนและอื�นๆ ซึ�งสิ�งเหล่านี� คือจุดมุง่
หมายสาํคัญ

เมื�อวนัที� 22-23 เม.ย. 64 ที�ผ่านมา ประธานาธบิดี
โจ ไบเดน ได้เป�นเจา้ภาพจดัการประชุมสดุยอด
ผู้นําโลกด้านสภาพภมูอิากาศผ่านระบบออนไลน ์
เพื�อหารอืเกี�ยวกับแนวทางการแก้ไขป�ญหาวกิฤต
สภาพภมูอิากาศและโลกรอ้น โดยได้เชญิผู้นํา
ระดับโลกกวา่ 40 ประเทศ เขา้รว่มการประชุม
ดังกล่าว โดยมปีระเด็นที�สาํคัญ ดังนี�

ประธานาธบิดีไบเดน ได้เรยีกรอ้งใหผู้น้ําระดับโลก
ดําเนินการเพื�อต่อสูกั้บการเปลี�ยนแปลงทางสภาพ
ภมูอิากาศ โดยไบเดนได้ประกาศเป�าหมายใหมเ่ชงิรุก
เพื�อลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและเขา้สู่
ระบบเศรษฐกิจคารบ์อนตํ�าภายในป� 2050 ซึ�ง
ไบเดน ได้เน้นยํ�าท่าทีของสหรฐัฯ ในการกลับมาเป�น
ประเทศผูน้ําและเป�นศูนยก์ลางของโลก ในการแก้ไข
วกิฤตสภาพภมูอิากาศหลังจากหมดสมยัของรฐับาล
อดีตประธานาธบิดีทรมัป� โดย ไบเดน ได้กล่าววา่
“ราคาต้นทนุของความนิ�งเฉยต่อป�ญหาสภาพภมูิ
อากาศสงูขึ�นเรื�อยๆ สหรฐัอเมรกิาจะไมร่อชา้ในการ
แก้ป�ญหาดังกล่าวอีกต่อไป ทั�งรฐับาลกลางและ
รฐับาล ระดับมลรฐั รวมทั�งองค์กรขนาดใหญ่และ
ธุรกิจขนาดเล็กในทกุสาขาทั�วประเทศจะรว่มมอื กัน
แก้ไขป�ญหาสภาพภมูอิากาศ”



สาํหรบัสหรฐัฯ ในฐานะประเทศและการสรา้งระบบ
เศรษฐกิจที�ไมเ่พยีงแต่เจรญิรุง่เรอืงมากขึ�น แต่ยงัมี
สขุภาพที�ดขีึ�น และสะอาดมากขึ�นสาํหรบัทั�งโลกดว้ย

นาย Ricardo Salles รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
สิ�งแวดล้อมของบราซลิ กล่าวกับผูส้ื�อขา่ว หลังการ
ประชุมสดุยอดผูน้าํโลกดา้นสภาพภมูอิากาศ โดยมี
สหรฐัอเมรกิาเป�นเจา้ภาพวา่ การบงัคับใชแ้ผนเพื�อ
ลดการตัดไมทํ้าลายป�าและการปล่อยก๊าซคารบ์อน
ภายในป� 2030 ต้องใชจ้าํนวนเงินมากขึ�นสาํหรบั
เป�นต้นทนุทดแทนทรพัยากร ดงัที�บราซลิไดน้าํเสนอ
ต่อสหรฐัฯ หากบราซลิไดร้บัเงินสนับสนนุเพิ�มขึ�นก็
อาจชว่ยใหส้ามารถดาํเนินการตามแผน ดงักล่าวได้
อยา่งรวดเรว็ขึ�นภายใน 12 เดอืนขา้งหนา้

ในสว่นของทวปียุโรป ยุโรปต้องการสรา้ง
ประวติัศาสตรก์ารเป�น “ทวปีที�ปลดปล่อย คารบ์อน
สทุธเิท่ากับศูนยแ์หง่แรกของโลก (Carbon-

Neutral)” ซึ�งประธานคณะกรรมาธกิารสหภาพ
ยุโรป นางเออรซู์ลา ฟอน เดอร ์เลเยน กล่าวใน
ระหวา่งการประชุมสดุยอดผูน้าํโลกดา้นสภาพภมูิ
อากาศวา่ “ยุโรปไดม้กีารตกลงเกี�ยวกับกฎหมาย 

ดา้นสภาพภมูอิากาศฉบบัแรกของยุโรปกับรฐัสภา
ยุโรปและรฐับาลประเทศสมาชกิ 27 ประเทศ เพื�อ
สอดรบักับเป�าหมายตาม European Green

Deal เพื�อนาํพายุโรปไปสูก่ารเป�นภมูภิาคที�ปลด
ปล่อยคารบ์อนสทุธเิท่ากับศูนยภ์ายในป� 2050”
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ท่าทีของแต่ละประเทศ



“โครงการโซลารล์อยนํ�าและการกักเก็บ
พลังงานขนาด 500 MW ของเวยีดนาม

ดึงดดูการลงทนุ จาก SEACEF”
 

        Clime Capital บรษัิทด้านการบรหิารจดัการเงินทนุจากศูนยพ์ลังงานสะอาดแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
(Southeast Asia Clean Energy Facility หรอื SEACEF) ประกาศ ลงทนุในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ลอยนํ�าและระบบกักเก็บพลังงาน ในจงัหวดั Dong Nai ประเทศเวยีดนาม ซึ�งถือเป�นนวตักรรมใหมซ่ึ�งอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาโดยบรษัิท Blueleaf Energy โดยโครงการเก็บพลังงานแสงอาทิตยแ์บบลอยนํ�าและโรงงานกักเก็บ
พลังงานดังกล่าว จะมเีป�าหมายกําลังการผลิตที� 500 MW พรอ้มระบบจดัเก็บพลังงานแบตเตอรี� (BESS) สงูสดุ
200 MWh โครงการนี�ยงัชว่ยให้ Vietnam Electricity (EVN) สามารถรองรบักําลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
หมุนเวยีนที�เพิ�มขึ�นในขณะเดียวกันก็ชว่ยลดขอ้จาํกัดที�จะเกิดขึ�นกับระบบสายสง่ไฟฟ�าด้วย โดยโครงการนี�คาดวา่
จะชว่ยแก้ป�ญหาการขาดแคลนไฟฟ�าของประเทศ ชว่ยเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัด้าน ราคาไฟฟ�า และยงั
ชว่ยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยเฉลี�ยประมาณ 372 kt ต่อป� ตลอดอายุการใชง้าน 25 ป� และสงูสดุ
412 kt หากแบตเตอรี�รว่มด้วย

SEACEF เป�นความรว่มมอืระหวา่งมูลนิธชิั �นนําระดับนานาชาติ รวมถึง Microsoft ที� พยายามเรง่การเปลี�ยนผา่นไปสู่
การเป�นสงัคมคารบ์อนตํ�าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ�ง เป�าหมายของ SEACEF คือการกระตุ้นการเปลี�ยนผา่นจาก
โครงการพลังงานฟอสซลิและ พลังงานความรอ้นแบบดั�งเดิมสูพ่ลังงานสะอาด

นอกจากนี� Sol Proops ในฐานะ CEO ของบรษัิท Blueleaf Energy กล่าววา่ การลงทนุ ในระยะแรกของ SEACEF 
ในโครงการนี� มคีวามสาํคัญอยา่งยิ�งต่อการพฒันาโครงการ โครงสรา้งพื�นฐานขนาดใหญ่ ซึ�งจะเป�นต้นแบบสาํหรบั
โครงการโซลารล์อยนํ�าอื�นๆ และจะ เป�นโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยกีารกักเก็บพลังงานอื�นๆ ในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้อีกด้วย
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"“...เรากําลังเขา้สูจุ่ดเริ�มต้น
ของการสญูสิ�นเผา่พนัธุค์รั�ง
ยิ�งใหญ ่แต่คณุยงัมามวัพูด
เรื�องเงินกับนทิานหลอกเดก็
เกี�ยวกับการเติบโตอยา่ง
ไมม่วีนัสิ�นสดุของเศรษฐกิจ
... คณุกล้าดยีงัไง”"
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