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บทน า 

ปรากฎการณ์โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เกิดขึ้นในศตวรรษ ๒๑ ไม่เพียงแต่จะน ามาซึ่งโอกาส 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการไหลเวียนของเงินทุน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
หรือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของรัฐในลักษณะของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non – Traditional Security)  
ที่ ส ร้ า ง คว ามท้ าทายต่ อ รั ฐ ชาติ ใ นการบริ ห าร จั ดการ  เนื่ อ ง จ ากภั ยดั งกล่ า วมี ค วามแตกต่ า ง 
ไปจากอดีต ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นจากตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non - state actors)๑ 
โดยเฉพาะองค์กรหรือกลุ่ มปัจ เจกที่มีความส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
อาทิ บรรษัทข้ามชาติ  (Trans - national Corporations: TNC) กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด เป็นต้น 
การเกิดขึ้นของตัวแสดงดังกล่าวน าไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงที่มีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น  
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหายาเสพติด 
อันเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดน ซึ่งเมื่อเกิดในพ้ืนที่ของรัฐหนึ่งจึงอาจส่งผลกระทบต่อรัฐด้วย  
จึงเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงของรัฐในศตวรรษที่ ๒๑ มิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและอาวุธ 
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

แม้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะเป็นหนึ่งในภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ  
ที่แปรปรวน  อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)  
ทั้งยังเป็นปัญหาพ้ืนฐานอันอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ๒ เพราะนอกจากปัญหา 

                                           
 บทความนีเ้ผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 นักวิเคราะห์และจัดท าข้อมลูกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
๑ Niklas Swanström. (2010, August). Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central 

Asia: Connecting the New and the Old. Retrieved November 16, 2018, from researchgate: 
https://www.researchgate.net/publication/262420563_Traditional_and_Non-
Traditional_Security_Threats_in_Central_Asia_Connecting_the_New_and_the_Old 

๒ Indra Overland et al. (2017). Impact of Climate Change on ASEAN International Affairs Risk and 
Opportunity Multiplier. Norwegian Institute of International Affairs and Myanmar Institute of Strategic and 
International Studies. Retrieved November 2, 2018, from 

https://www.researchgate.net/publication/262420563_Traditional_and_Non-Traditional_Security_Threats_in_Central_Asia_Connecting_the_New_and_the_Old
https://www.researchgate.net/publication/262420563_Traditional_and_Non-Traditional_Security_Threats_in_Central_Asia_Connecting_the_New_and_the_Old
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหา  
ที่ยากต่อการจัดการโดยรัฐใดรัฐหนึ่งตามล าพัง แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการประสาน
การท างานร่วมกันเพื่อจัดการแก้ไข 

ตามรายงานของ Global Climate Risk Index พบว่า สี่ในสิบของประเทศท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ 
ประเทศเมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม  นอกจากนี้ จากการศึกษาของธนาคารเพ่ือการพัฒนา 
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) พบว่า อุณหภูมิและระดับน้ าทะเลในภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ซึ่งท าให้ประเทศชายฝั่งโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามได้รับผลกระทบ๓  
จะเห็นได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคจะต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
ซึ่งจะส่งผลต่อมิติเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็น 
ความกังวลหลักของประชาคมอาเซียน จึงน ามาซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเพ่ือจัดการแก้ไข 
ผ่านสถาบันต่าง ๆ ของอาเซียน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป 

 
๑. ภาพรวมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ มีลั กษณะทางภูมิประเทศเป็น พ้ืนที่ ราบลุ่มแม่น้ า 

และพ้ืนที่ชายฝั่ง ซึ่งพบได้ทั่วไปเกือบทุกประเทศในภูมิภาค๔ ทั้งยังเป็นภูมิภาคที่ประกอบด้วยหมู่เกาะ 
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวนมากจากทิศตะวันตกในแผ่นดินประเทศเมียนมาจรดหมู่เกาะในอินโดนีเซีย  
และฟิลิปปินส์ ส าหรับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคมีลักษณะแบบร้อนชื้น โดยจะมีสภาพภูมิอากาศชุ่มชื้น 
ในฤดูฝนประกอบได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุที่ พัดมาจากทิศตะวันออก 
จึงท าให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี  และในฤดูแล้งสภาพอากาศจะแห้งแล้งอย่างชัดเจนในช่วงระหว่าง 
เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดพาเอาความแห้งแล้ง  
เข้ามาสู่พื้นที๕่  

สถานกา รณ์ ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งสภาพภู มิ อ า ก าศ ในภู มิ ภ าค เ อ เ ชี ย ต ะวั น ออก เ ฉี ย ง ใต้ 
ประสบกับปัญหาน้ าทะเลสูงอันเนื่องมาจากการละลายของน้ าแข็งจากเกาะกรีนแลนด์ (Greenland)  
ที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งมีผลท าให้ระดับน้ าทะเลในมหาสมุทรเพ่ิมสูงขึ้นราว ๖ เมตร๖ ส่งผลต่อวิถีชีวิต 

                                           
https://www.researchgate.net/publication/320622312_Impact_of_Climate_Change_on_ASEAN_ 
International_Affairs_Risk_and_Opportunity_Multiplier 

๓ Ibid.  
๔ ยกเว้นประเทศลาว ซึ่งเป็นประเทศท่ีไม่ได้มีภูมิประเทศติดชายฝั่งทะเล 
๕ Southeast Asia. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia 
๖ National Snow and Ice Data Center.  ( n. d. ) .  Quick Facts on Ice Sheets.  Retrieved November  

8, 2018, from National Snow and Ice Data Center: https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html 

https://www.researchgate.net/publication/320622312_Impact_of_Climate_Change_on_ASEAN_
https://www.researchgate.net/publication/320622312_Impact_of_Climate_Change_on_ASEAN_
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
https://nsidc.org/cryosphere/quickfacts/icesheets.html
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ของประชากรที่อาศัยบริเวณชายฝั่งและสิ่งก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว  นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาค 
จะต้องประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุฝนที่มีความถี่มากขึ้นและท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา  
โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะส่งผลกระทบอย่างยิ่ งต่อภาคการเกษตรที่ต้องอาศัยสภาพอากาศ 
ตามธรรมาชาติ และทรั พยากรธ ร รมชาติ ใ นการผลิ ต  ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลต่ อ สุ ขภ าพของประช ากร 
ในภูมิภาค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังน ามาซึ่งโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกอีกด้วย๗  

นอกจากนี้  ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorology Centre: ASMC)  
ได้รายงานสภาพภูมิอากาศช่วง เดือนพฤศจิยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  
โดยเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 
ถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเป็นช่วงของการเข้าสู่ฤดูหนาว ส าหรับทางตอนใต้ของภูมิภาค 
จะเกิดฝนตกและสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน ในขณะเดียวกันทางเหนือของภูมิภาคจะมีฝนตกน้อยลง 
แ ล ะ เ กิ ด ล ม ที่ พั ด ม า จ า ก ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ   น อ ก จ า ก นี้  ป ร ะ เ ท ศ ที่ ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ 
เหนือเส้นศูนย์สูตรอาจมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ และอาจะมีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะประเทศ
ฟิลิปปินส์และบริเวณโดยรอบเกาะชวา๘  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ต้องประสบกับปัญหาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยมีการบันทึกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ยทศวรรษละ ๐.๑ ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส  
ทั้งยังประสบกับปัญหาภาวะฝนตกน้อย โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมาก
ที่สุดเห็นได้จากฤดูฝนที่มีระยะเวลาสั้นลงและสิ้นสุดเร็วขึ้น๙ และระดับน้ าทะเลสูงขึ้นปีละ ๑ ถึง ๓ มิลลิเมตร๑๐  
นอกจากนี้ ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Nino)๑๑ 
อันเนื่องมาจากความร้อนบนผิวน้ าทะเลสูงขึ้นและกีดกั้นการระเหยของน้ าขึ้นสู่บรรยากาศ ท าให้เกิดฝนแล้ง 
ในภูมิภาคและอาจประสบกับคลื่นความร้อนที่มีความรุนแรง โดยกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบ
จากคลื่นความร้อนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา๑๒  ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานสถานการณ์ล่าสุดของปราฎการณ์เอลนีโญ (El Nino) และลานีญา (La Nina) ไว้ว่า ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญขึ้น  

                                           
๗ Asian Development Bank. (2010, November). Climate Change in Southeast Asia Focused Actions 

on the Frontlines of Climate Change.  Retrieved November 8, 2018, from Asian Development Bank: 
https://www.adb.org/publications/climate-change-southeast-asia-focused-actions-frontlines-climate-change 

๘  ASEAN Specialised Meteorological Centre.  ( 2018, November 5) .  SEASONAL FORECAST FOR 
NOVEMBER, DECEMBER, JANUARY 2018/ 2019.  Retrieved November 9, 2018, from asean specialised 
meteorological centre: http://asmc.asean.org/asmc-seasonal-outlook/ 

๙ Supra note 2. 
๑๐ ธนาคารพัฒนาเอเชีย. (๒๕๕๒). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้: ภาพรวมของภูมิภาค. ธนาคารพัฒนาเอเชีย. 
๑๑ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผิวน้ าในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกในเขตร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ  

โดยจะเกิดขึ้นทุก ๆ ๗ - ๑๔ ปี อันเป็นผลจากการอ่อนก าลังของลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิก  
๑๒ อากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ก าลังแผ่ปกคลุมทั่วเอเชีย โดยเฉพาะไทย ลาว และกัมพูชา . (๑๘ เมษายน 

๒๕๕๙). เข้าถึงเมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก https://www.voathai.com/a/asia-heat-wave-nm/3306172.html 

https://www.adb.org/publications/climate-change-southeast-asia-focused-actions-frontlines-climate-change
http://asmc.asean.org/asmc-seasonal-outlook/
https://www.voathai.com/a/asia-heat-wave-nm/3306172.html
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โดยจะเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กระแสน้ าอุ่นพัดมาแทนที่กระแสน้ าเย็นในบริเวณเส้นศูนย์
สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก๑๓ ท าให้อุณหภูมิในบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพ่ิมสูงขึ้น
เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่ของภูมิภาค 

ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การเกิดคลื่นความร้อนที่มีความเข้มขึ้น รวมถึงแนวโน้ม
การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ท าให้หลายพ้ืนที่ในภูมิภาคจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งและปัญหาไฟป่า 
เห็นได้จากสถานการณ์สภาพภูมิอากาศในช่วงปี  ค.ศ.  ๒๐๑๔ - ๒๐๑๘  รัฐสลังงอร์  (Selangor)  
ประเทศมาเลเซียประสบปัญหาภัยแล้งขั้นวิกฤตและระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าส าคัญหลายแห่งลดระดับลง  
รัฐบาลจึงใช้มาตรการปันส่วนน้ าให้กับประชาชนทางตะวันตกของประเทศ ขณะเดียวกันสถานการณ์ 
ในรัฐเนกรีเซมบีลัน (Negeri Sembilan) ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง๑๔  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศกัมพูชาประสบกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ ๔ ทศวรรษ บางพ้ืนที่มีอุณหภูมิ
สูง ๔๒ องศาเซลเซียสและส่งผลให้พ้ืนที่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค๑๕ โดยภัยแล้ง 
ที่ เกิดขึ้นนั้นมีที่มาจากปรากฏการณ์ เอลนี โญ  นอกจากนี้  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ยัง เป็นปีที่ประเทศ 
แถบลุ่มแม่น้ าโขงประสบกับภัยแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยความแห้งแล้งนั้นได้คุกคามตั้งแต่เขตน้ าตอนล่าง 
และบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ า อันเป็นผลมาจากปรากฎการณ์เอนโซ่  (ENSO)๑๖  ทั้งนี้  ผลกระทบ 
จากปรากฎการณ์เอลนีโญไม่เพียงแต่จะน ามาซึ่งภัยแล้งแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น 
หากแต่ยังก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าในหลายพ้ืนที่ของภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย  สิงคโปร์  
และมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัญหาไฟป่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากร 
ในสามประเทศดังกล่าวราว ๑๐๐,๓๐๐ คน๑๗  

 

                                           
๑๓ กรมอุตุนิยมวิทยา. (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑). การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนโีญ ลานีญา. เข้าถึงเมื่อ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ จาก กรมอุตุนยิมวิทยา: 
https://www.tmd.go.th/programs%5Cuploads%5Cphenomena%5C%E0%CD%C5%B9%D4%E2%AD_%B5%D
8%C5%D2%A4%C12561.pdf 

๑๔ กรมประชาสัมพันธ์. (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). มาเลเซียเผชิญวิกฤตภัยแล้ง. เข้าถึงเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน: http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3428&filename=index 

๑๕ กั มพู ช า - แล้ งหนั กสุ ด ร อบ  40  ปี .  ( ๒๘  เ มษายน  ๒๕๕๙ ) .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  news. ch3 thailand: 
http://news.ch3thailand.com/ข่าวด่วน/12967/กัมพูชา-แล้งสุดรอบ-40-ปี.html 

๑๖ เอนโซ่ (ENSO) เป็นค าที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ าทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและความผัน
แปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ ซึ่งหมายความรวมถึงปรากฏการณ์ทั้งเอลนีโญและลานีญา (อ้างอิง: กรมอุตุนิยมวิทยา.  
(๒๒ มกราคม ๒๕๔๖). ความรู้อุตุนิยมวิทยา .  เข้าถึง เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก กรมอุตุนิยมวิทยา: 
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=19 

ธีรภัทร เจริญสุข. (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙). เดือนหงายที่ชายโขง : เมื่อภัยร้อนแล้งคุกคามลุ่มน  าโขง. เข้าถึงเมื่อ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก มติชนออนไลน์: https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_140710 

๑๗ วิกฤติควันไฟป่าอาเซียนอาจคร่าชีวิตกว่าแสน. (๑๙ กันยายน ๒๕๕๙). เข้าถึงเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
จาก คม ชัด ลึก: http://www.komchadluek.net/news/foreign/242876 

https://www.tmd.go.th/programs%5Cuploads%5Cphenomena%5C%E0%CD%C5%B9%D4%E2%AD_%B5%D8%C5%D2%A4%C12561.pdf
https://www.tmd.go.th/programs%5Cuploads%5Cphenomena%5C%E0%CD%C5%B9%D4%E2%AD_%B5%D8%C5%D2%A4%C12561.pdf
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3428&filename=index
http://news.ch3thailand.com/ข่าวด่วน/12967/กัมพูชา-แล้งสุดรอบ-40-ปี.html
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=19
https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_140710
http://www.komchadluek.net/news/foreign/242876
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๒. บทวิเคราะห์ผลกระทบ 
จากสถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคจะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะประชากรที่ อาศัย
อยู่บริ เวณพ้ืนที่ชายฝั่ ง  ซึ่ ง เป็น พ้ืนที่ เสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฝนและปัญหาน้ าทะเ ลสูง  
อีกทั้งปัญหาความแห้งแล้งอย่างรุนแรงยังส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรอันเป็นโครงสร้างหลัก 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพ้ืนที่ ส าหรับการเกษตรราว ๑๑๕ ล้าน
เฮกตาร์ (หรือ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร) ผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ 
ที่แปรปรวนจะท าให้ศักยภาพในการผลิตหรือกิจกรรมทางการเกษตรหลายส่วนในภูมิภาคลดลง  
โดยเฉพาะการปลูกข้าว ยางพารา ข้าวโพด น้ ามันปาล์ม๑๘  และพ้ืนที่ เพาะปลูกราว ๑๐๐ เฮกตาร์   
(หรือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร) ของภูมิภาคจะได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ าหนุนจากแม่น้ าแดง 
และแม่น้ าโขง  นอกจากนี้ ปัญหาน้ าทะเลหนุนสูงที่จะเป็นปัจจัยเร่งให้น้ าเค็มทะลักเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
และสร้างความเสียหายให้กับการเพาะปลูกอีกด้วย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจท าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคชะลอตัวส่งผลให้ เกิดความ เสียหายทางเศรษฐกิจจ านวน ๒๓๐ ,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ 
ภายในปี ค.ศ. ๒๑๐๐๑๙ 

อย่างไรก็ดี ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่จะมีผลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเท่านั้น 
หากแต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากพ้ืนที่และศักยภาพ
ของการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจะน ามาซึ่งปัญหาความไม่มั่นคง
ทางอาหาร (food insecurity)๒๐ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าและการลดลงของพ้ืนที่ท ากิน ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจน าไปสู่ปัญหาการอพยพหรือการย้ายถิ่นฐานและการแย่งชิงพ้ืนที่ 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากการรายงานขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International)  
ชี้ว่า สาเหตุหลักของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรหนุ่มสาวในประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง๒๑ อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีขนาดเล็กและไม่ได้มีลักษณะ 
ภูมิประเทศที่หลากหลายจะได้รับความเสี่ยงดังกล่าวมากกว่าอ่ืน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะ 
                                           

๑๘ Asian Development Bank. (2010, November). Climate Change in Southeast Asia Focused Actions 
on the Frontlines of Climate Change.  Retrieved November 8, 2018, from Asian Development Bank: 
https://www.adb.org/publications/climate-change-southeast-asia-focused-actions-frontlines-climate-change 

๑๙ Ibid. 
๒๐ European Council and Council of the European Union.  (2008, March 14) .  Climate Change and 

International Security. Retrieved November 14, 2018, from European Council and Council of the European 
Union: https://www.consilium.europa.eu/media/30862/en_clim_change_low.pdf 

๒๑ Kirsten Anderson, Kara Apland, Maurice Dunaiski, & Elizabeth Yarrow.  (2017, March) .  Women in 
the wind:  analysis of migration, youth economic empowerment and gender in Vietnam and in the 
Philippines.  Retrieved November 15, 2018, from Plan International:  https: / / plan-
international.org/publications/women-in-the-wind 

https://www.adb.org/publications/climate-change-southeast-asia-focused-actions-frontlines-climate-change
https://www.consilium.europa.eu/media/30862/en_clim_change_low.pdf
https://plan-international.org/publications/women-in-the-wind
https://plan-international.org/publications/women-in-the-wind
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ภูมิประเทศเป็นเกาะ หรือกรณีเวียดนามแม้จะมีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายแต่หลายพ้ืนที่ของประเทศ 
ก็มิได้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจเป็นแรงกดดันทางสังคมอันเป็นเงื่อนไข
ที่อาจน าไปสู่ความรุนแรงภายในประเทศได้  อย่างไรตาม ในแง่ของผลกระทบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ปัญหาการอพยพของประชากรเป็นวาระที่มีความส าคัญต่อมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ กล่าวคือ  
กระแสของการเคลื่ อนย้ ายประชากรข้ามพรมแดน โดยเฉพาะประชากรที่ เป็นแรงงานไร้ฝีมื อ  
(Unskilled Labor) การไหลทะลักเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศ
ปลายทางในแง่ของการจัดการและการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมแรงงานข้ามชาติ เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประเทศไทยเกิดการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติผ่านการตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวตามค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ๒๒ ส่ งผลกระทบให้แรงงานกัมพูชาจ านวนมาก 
ต้องทยอยเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ตอบโต้อย่างฉับพลันให้รัฐบาลไทยรับผิดชอบ 
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเหตุการณ์นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศไทยและกัมพูชา 
เป็นอย่างยิ่ง๒๓ จะเห็นได้ว่าปัญหาการอพยพของแรงงานเป็นหนึ่งในภัยคุกคามความมั่นคงที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี้  การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ในมิติภูมิรัฐศาสตร์  
(Geopolitics) กล่าวคือ กรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้อันเป็นวาระส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเป็นวาระที่สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนมาอย่างยาวนาน การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศที่ท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของจีนในการอ้างสิทธิอาณาเขต 
ในทะเลจีนใต้ เนื่องจากจีนเร่งเดินหน้าขยายเกาะเทียมและแนวปะการังในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศจะท าให้ดินแดนบางส่วนของเกาะในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธินั้น ไม่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเล จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้  
อาจท าให้ท่าทีของจีนในประเด็นดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับหมอกควันที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาข้ามพรมแดนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางการเกษตรจากบริเวณเกาะสุมาตรา 
(Sumatra) และกาลิมันตัน (Kalimantan) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งท าให้ประเทศโดยรอบได้รับผลกระทบ
จากหมอกควันดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและและสิงคโปร์๒๔  อย่างไรก็ดี อาเซียนได้แสวงหา
แนวในการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยเรื่องมลภาวะข้ามแดน (1995 ASEAN 
Cooperation on Transboundary Pollution) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และน าไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ว่าด้วย
เรื่องหมอกควันในภูมิภาค ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (1997 Regional Haze Action Plan) และเกิดข้อตกลงว่าด้วย
มลพิษหมอกควันข้ามแดนอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (2002 ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

                                           
๒๒ ฉบับท่ี ๕๙/๒๕๕๗ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order59-
2557.pdf  
๒๓ Supra note 2. 
๒๔ Supra note 2. 
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Pollution)๒๕ แม้จะมีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ปัญหามลภาวะทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนมิได้ถูกจัดการ
แก้ไขให้หมดไปโดยสิ้นเชิง เพราะยังคงปรากฏเหตุไฟป่าและปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในภูมิภาค 
อยู่เป็นระยะ เช่น กรณีไฟป่าในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัญหาหมอกควันบริเวณภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบกับประเทศเมียนมาและลาว เป็นต้น โดยสรุปจึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไกของอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการ
แก้ไขร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นภาวะกดดันให้ผู้น าอาเซียนหรือผู้ก าหนดนโยบายจะต้อง
เร่งสร้างกลไกใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ า ปัญหาไฟป่า  
ปัญหาน้ าทะเลหนุนสูงนับว่าเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชากร  
และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อภาคการเกษตรในภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ยังมีความเชื่อมโยงกับ 
ประเด็นด้านความมั่นคง ซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร ปัญหาการอพยพหรือการโยกย้ายถิ่นฐาน จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวมิใช่ เป็นปัญหา 
ภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศในอาเซียนที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ของทุ กป ร ะ เทศ ในอา เ ซี ย น ในกา ร ว า ง แผน  แลก เปลี่ ย นคว ามคิ ด เ ห็ น ร่ ว มกั น อย่ า ง จ ริ ง จั ง 
และเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศจึงควรเจรจาหารือ  เ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ ในปัญหาและให้ความส าคัญกับปัญหา 
อย่างเท่าเทียมกันจึงจะน าไปสู่การจัดท าความตกลงที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมและบังคับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ได้จริง รวมทั้งก าหนดให้แต่ละประเทศจัดท ากฎหมายภายในเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เป็นต้น ตลอดจนควรพิจารณาระเบียบ 
กติกาของอาเซียนร่วมกันเ พ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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