Climate Change

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และผลกระทบในมิ ติ ด้ำ นควำมมั่ น คง 1

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบในเชิงลบนานาประการต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก เช่น การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากระดับน�้าทะเลที่หนุนสูง อันเนื่องจาก
การละลายของน�้าแข็งที่บริเวณขั้วโลกในอัตราที่สูงขึ้น ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและการโยกย้ายถิน่ ฐานของมนุษย์ ซึง่ นับเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญของทุกประเทศ
ทัว่ โลก รวมทัง้ ไทยและประเทศในภูมภิ าค ทัง้ นี้ รายงานของ IPCC เมือ่ ปี 2557 ระบุวา่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามเปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสูง เนือ่ งจากปัจจัยด้านจ�านวนประชากร
และระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุผลข้างต้น ประชาคมระหว่างประเทศ
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานศึกษาวิจัยของคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
ภายใต้คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โดยหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบด้านลบในมิติต่าง ๆ และถูกยกระดับเป็นวาระของโลก คือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศของโลกในปริมาณสูง ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลก
กั ก เก็ บ ความร้ อ นจากดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น จ� า นวนมาก และท� า ให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสู ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) เมื่อปี 2550
ระบุว่าอุณหภูมิของโลกและมหาสมุทรที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธารน�้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเร็วขึ้น
อันน�าไปสู่ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นตามล�าดับ
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1. บทน�ำ
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จึงได้ยกระดับความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเวทีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยระบุ เรื่องการเตรียมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเป้าหมายที่ 13 ซึ่งนับเป็นกรอบแนวคิดหลักในการก�าหนด
แนวทางความร่วมมือระดับสากลในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มกลไก/กรอบความร่วมมือ
เฉพาะด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง ได้แก่ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change - UNFCCC) ซึ่งเมื่อปี 2558 รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองความตกลงปารีส
(Paris Agreement)2 และกรอบความร่วมมืออืน่ ๆ ทีม่ นี ยั เชือ่ มโยงกับประเด็นดังกล่าว รวมทัง้ แนวทางซามัว
(SAMOA Pathway)3 ที่ให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บนพืน้ ฐานแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับภูมภิ าค กลไกความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน
ได้ระบุให้การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นประเด็นส�าคัญตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ปี 2568 (ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint 2025 - ASCC Blueprint 2025)
และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม ปี 2559 - 2568 (ASEAN Strategic Plan on Environment ASPEN) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาดังกล่าว
ในระดับประเทศ รั ฐบาลไทยให้ความส�าคัญ
อย่ า งยิ่ ง กั บ การเตรี ย มการรั บ มื อ และการแก้ ไ ข
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศ โดยได้ ก�า หนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
การสร้ างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ ย
6 ด้ า น ของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และก� า หนดให้ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
บนพื้ น ฐานสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อากาศ รวมทั้ ง ก� า หนดแผนด� า เนิ น การ
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ ส อดรั บกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี อาทิ แผนแม่ บ ทรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และแผนการลดก๊าซเรื อนกระจก
ของประเทศ (ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก)
2
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ความตกลงปารีสเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สมัยที่ 21 (Conference of the Parties - COP21) เมือ่ เดือนธันวาคม 2558 ทีก่ รุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส โดยก�าหนดเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส
และมุง่ พยายามควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึง่ การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีส
เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกัน (common but differentiated responsibilities) ตามศักยภาพ
และสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ ปัจจุบัน ความตกลงปารีสมีรัฐ ภาคีรวม 195 รัฐ (รวมถึงไทย) ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 สหรัฐอเมริกา
ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐภาคีอีกครั้งหลังถอนตัวไปเมื่อปี 2563
แนวทางซามัวเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก�าลังพัฒนาทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะขนาดเล็ก ครัง้ ที่ 3 (3rd
International Conference on Small Island Developing States - SIDS Conference) เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2557
ณ กรุงอาปีอา รัฐเอกราชซามัว

เพือ่ ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและการก�าหนดทิศทาง/แนวนโยบายและมาตรการในการรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติด้านความมั่นคงอย่างเหมาะสมต่อไป

7
วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

จากการศึกษาในเบือ้ งต้นพบว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบในมิตดิ า้ นความมัน่ คง
ทีส่ า� คัญหลายประการ เช่น ผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ ทีท่ างทะเล การแย่งชิงทรัพยากรน�า้ และการโยกย้าย
ถิน่ ฐาน เป็นต้น ซึง่ ล้วนมีนยั ส�าคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในมิตดิ า้ นความมัน่ คงและมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงและควรพิจารณา
ควบคู่กันไป รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม
ผลกระทบในมิติด้านความมั่นคงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการก�าหนดแนวนโยบาย
และการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมุง่ เน้นการพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  ปัญหาผลกระทบ
ที่มีต่อการแบ่งเขตทางทะเล  ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า  ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
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แม้ในปัจจุบันจะมีการจัดท�ากลไก/กรอบความร่วมมือในระดับต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี กรอบความร่วมมือส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้น และ
ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากปัญหาข้างต้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในขณะที่ ค วามตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบจากปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด แม้ประเด็นดังกล่าว
จะมีนัยส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลกระทบในมิติอื่น ๆ

2. ปัญหำผลกระทบต่อกำรแบ่งเขตทำงทะเล
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ผลกระทบส� าคัญประการหนึ่ งจากสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน คือ
การกัดเซาะบริ เวณแนวชายฝั่งอั นเป็นผลสืบเนื่องจากระดับน�าทะเลที่เพิ่ มสูงขึ้น โดยรายงาน
ของ IPCC เมื่อปี 2562 ระบุ ว่า ระดั บน� าทะเลมีแนวโน้ มสู งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง โดยคาดว่า
อาจสูงขึ้นในช่วงระหว่าง 26 - 98 เซนติเมตร ภายในปี 2643 และจะเป็นปัจจัยที่จะน�าไปสู่ปญ
ั หา
การกัดเซาะบริ เวณพื้ นที่ชายฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกาะ/แผ่นดินที่อยู่ในบริ เวณพื้ นที่ต�า
จมอยู่ใต้น�าในอนาคต
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2.1

ปัญหำระดับน�ำทะเลที่สูงขึ้น และผลกระทบต่อกำรแบ่งเขต/
ก�ำหนดพื้นที่ทำงทะเล

ปัญหาระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ มิได้เพียงส่งผลกระทบทางกายภาพต่อรัฐชายฝัง่ เท่านัน้ แต่ปญ
ั หาการกัดเซาะ
บริเวณแนวชายฝัง่ ยังมีนยั ส่งผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ ทีท่ างทะเลของรัฐชายฝัง่ เนือ่ งจากการกัดเซาะ
บริเวณชายฝั่งอาจท�าให้เส้นฐาน (baseline) ตามแนวชายฝั่งที่ใช้ในการก�าหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวถูกท�าลายลง
และท�าให้รฐั ชายฝัง่ จ�าเป็นต้องถอยร่นชายฝัง่ เข้าไปในบริเวณพืน้ ทีแ่ ผ่นดินมากขึน้ ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนด
พืน้ ทีท่ างทะเลต่าง ๆ ทีใ่ ช้เส้นฐานเป็นพืน้ ฐานในการค�านวณ ได้แก่ บริเวณน่านน�า้ ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนือ่ ง
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ รวมทั้งเขตไหล่ทวีป โดยปัญหาการถอยร่นของชายฝั่งดังกล่าวอาจท�าให้พื้นที่บางส่วนของ
น่านน�้าภายในเดิมกลายเป็นทะเลอาณาเขต ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของทะเลอาณาเขตอาจกลายเป็นเขตต่อเนื่อง
หรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และพืน้ ทีบ่ างส่วนของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะอาจกลายเป็นส่วนหนึง่ ของทะเลหลวง เป็นต้น
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
(United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ค.ศ. 1982 พบว่า อนุสัญญาฯ
ไม่ได้มกี ารระบุถงึ แนวทางการพิจารณาเกีย่ วกับเขตพืน้ ทีท่ างทะเลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
หรือปัญหาประการอืน่ ทีเ่ กิดจากระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากในช่วงทีม่ กี ารเจรจาจัดท�าอนุสญ
ั ญาฯ เมือ่ ช่วงปี 2525
ปัญหาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะปัญหาระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ ยังมิใช่ปญ
ั หาส�าคัญ
เร่งด่วนที่อยู่ในความสนใจของนานาประเทศในขณะนั้น

โดยทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศยังไม่มกี ารก�าหนดข้อบททีร่ ะบุถงึ ผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน
จึงท�าให้เกิดความคลุมเครือเกีย่ วกับผลลัพธ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ต่อรัฐชายฝัง่ ในกรณีทเี่ กิดปัญหาข้อพิพาทหรือการโต้แย้ง
สิทธิระหว่างรัฐเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทางทะเลของรัฐชายฝั่งในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีการถอยร่นของแนวชายฝั่ง
ที่ใช้เป็นเส้นฐานในการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลอันเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง/ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น

2.2

ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อไทย

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการถูกกัดเซาะชายฝั่งจากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยรายงาน
ของสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2533 ประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาพื้นที่ชายฝั่ง
ถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่ประสบปัญหารุนแรงกว่าบริเวณฝั่งอันดามัน และคาดว่า
ตลอดห้วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่บริเวณชายฝั่งจากการถูกน�้าทะเลกัดเซาะ รวมทั้งสิ้นประมาณ
79,725 ไร่ โดยพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศต่างประสบปัญหาจากการกัดเซาะของน�้าทะเลในระดับ
ความลึกที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร จนถึงระยะกว่า 1 กิโลเมตร ในบางพื้นที่ และโดยที่ในปัจจุบัน
กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
กอปรกับประเทศไทยยังมีประเด็นข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งยังเจรจา
แบ่งเขตพื้นที่ทางทะเลไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาและศึกษาแนวโน้มผลกระทบต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบต่อไป

2.3.1 กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา

ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น ทั้งในแง่การถูกกัดเซาะชายฝั่ง และความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียดินแดน/จมน�้า ของประเทศ
ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะและตั้งอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเล ปัญหาดังกล่าวนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีนัยส�าคัญ
อย่างยิง่ ต่อกลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ จึงได้มกี ารด�าเนินการในเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดห้วงทีผ่ า่ นมาเพือ่ แก้ไข/
ลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
่ วกับประเด็นดังกล่าวผ่านกลไกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
1 การจัดการประชุมหารือเกีย
4
Pacific Islands Forum (PIF) และ Polynesian Leaders Group (PLG)5 เพือ่ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4

5

Pacif ic Islands Forum (PIF) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกจ�านวน 13 ประเทศ (ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา
ตูวาลู และวานูอาตู) และ/หรือเขตปกครองตนเอง (หมู่เกาะคุก เฟรนช์โปลินีเซีย นิวแคลิโดเนีย และนีอูเอ) สมาชิกสมทบ
จ�านวน 1 เขตปกครองตนเอง และผู้สังเกตการณ์ จ�านวน 10 ประเทศ เขตปกครองตนเอง เขตปกครองอิสระ และ/หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงคูเ่ จรจา จ�านวน 18 ประเทศ และหรือองค์การระหว่างประเทศ (รวมถึงไทย) และหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา
จ�านวน 1 เขตเศรษฐกิจ
Polynesian Leaders Group (PLG) เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จ�านวน 11 ประเทศ (นิวซีแลนด์ ซามัว ตองกา และ
ตูวาลู) เขตปกครองตนเอง (อเมริกนั ซามัว หมูเ่ กาะคุก เฟรนช์โปลินเี ซีย นีอเู อ และโตเกเลา) และเขตปกครองอิสระ (เกาะอีสเตอร์
และมลรัฐฮาวาย) ในภูมิภาคโปลินีเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
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ในการประชุมระดับผูน้ า� ในกรอบ PIF เมือ่ ปี 2562 ผูน้ า� ประเทศสมาชิกเห็นพ้อง
ถึงความส�าคัญของการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ในกรณีที่ประเทศใดเคยก�าหนด
เขตพืน้ ทีท่ างทะเลตามแนวทาง/หลักการทีร่ ะบุไว้ใน UNCLOS แล้ว เขตพืน้ ทีท่ างทะเลดังกล่าว ไม่อาจถูกน�าไปโต้แย้ง
หรือลดขนาดพืน้ ทีล่ งในภายหลัง ด้วยเหตุอนั เกิดจากปัจจัยระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ หรือผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3 ผลการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีท่ีกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยึดถือ
ในช่วงที่ผ่านมา ดังที่เคยปรากฏอยู่ในเอกสาร Taputapuatea Declaration on Climate Change ของที่ประชุม
Polynesian Leaders Group เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และเอกสาร Delap Commitment on Securing
Our Common Wealth of Oceans ซึง่ เป็นเอกสารระบุทา่ ทีทผี่ นู้ า� ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ ต่างให้การยอมรับร่วมกัน
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 โดยเอกสารทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเรียกร้องให้การยอมรับในเส้นฐานที่เคยถูกก�าหนดไว้แล้ว
(def ined baseline) มีผลผูกพันเป็นการถาวรและไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการปรับระดับของน�้าทะเล
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4 นอกจากนี้ ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยังมีท่าทีสนับสนุนให้รัฐชายฝั่งพิจารณา
ประกาศจุดพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ในบริเวณทีย่ งั ขาดความชัดเจนหรือไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน เพือ่ ให้การก�าหนด
เขตพืน้ ทีท่ างทะเลเป็นไปอย่างชัดเจน และป้องกันกรณีพพิ าทหรือการโต้แย้งสิทธิระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
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2.3.2 นอกจากกรณีศกึ ษาของกลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ แล้ว แนวทางการด�าเนินการ/ท่าที

ของประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึง่ เป็นทีน่ า่ สนใจและสมควรน�ามาประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1 กลุ ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก เช่ น มั ล ดี ฟ ส์ นิ ว ซี แ ลนด์ จี น ญี่ ปุ ่ น
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีท่าทีสอดคล้องกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะในประเด็น
การระบุจดุ พิกดั ทางภูมศิ าสตร์อย่างชัดเจนเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดเขตแดนทางทะเล โดยในกรณีทมี่ กี ารประกาศ
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้ว ให้ยึดถือจุดพิกัดดังกล่าวเป็นการถาวร โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบ
จากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต
่ ศี กั ยภาพหรือขีดความสามารถด้านวิศวกรรมได้กา� หนดแนวทาง
2 กรณีประเทศทีม
และมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น โดยการสร้างก�าแพง หรือเขื่อน
ป้องกันแนวชายฝั่ง อาทิ กรณีสิงคโปร์ซึ่งได้เตรียมจัดสรรวงเงินงบประมาณราว 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อด�าเนินโครงการป้องกันแนวชายฝั่งครอบคลุมทั่วประเทศในช่วง 50 ปีข้างหน้า ในขณะที่ประเทศที่มีข้อจ�ากัด
ด้านวงเงินงบประมาณอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีทางธรรมชาติ เพื่อบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การส่งเสริมการปลูกและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น

2.3.3 อนึ่งในห้วงที่ผ่านมา นานาประเทศเริ่มตระหนักถึงปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตพื้นที่

ทางทะเลอันเนื่องจากผลกระทบจากการปรับระดับของน�้าทะเล โดยมีการแสดงท่าที/ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการด้านกฎหมายของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
และการประชุมของ International Law Association6 เมือ่ ปี 2561 ทีน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลกระทบทีเ่ กิดจากระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ ไม่ควรถูกน�าไปพิจารณาให้เป็นการเปลีย่ นแปลง
ที่มีนัยส�าคัญ (fundamental change of circumstances) เพราะการด�าเนินการดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง
เขตแดนทางทะเลที่ได้ข้อยุติระหว่างกันและ/หรือมีการก�าหนดจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาเสถียรภาพและความชัดเจนของกฎหมายระหว่างประเทศ (legal certainty and stability)
อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกันมิให้ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัจจัยน�าไปสูข่ อ้ พิพาทระหว่างประเทศ
ในเรื่องเขตแดนโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะเมื่อค�านึงว่าการก�าหนดเขตแดน/เขตพื้นที่ทางทะเลไม่ควรเป็นประเด็น
ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยภายนอกโดยง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในภาพรวม

รัฐบาลไทยอาจพิจารณาด�าเนินการเพือ่ ป้องกันปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับเขตพื้นที่ทางทะเลจากการปรับระดับของน�้าทะเล ดังนี้
2.4.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยควรร่ ว มกั น พิ จ ารณาเพื่ อ ก� า หนดท่ า ที แ ละแนวทาง
การด�าเนินการของไทยเกี่ยวกับปัญหาเขตพื้นที่ทางทะเลในมิติผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการเจรจา/แสดงท่าทีในเวทีระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอาจพิจารณาความเหมาะสมเกีย่ วกับ
(1) การเน้นย�า้ ท่าทีเรือ่ งปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ/การปรับระดับของน�า้ ทะเลไม่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลที่ได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว (2) การผลักดันให้มีการแก้ไข UNCLOS ในประเด็น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และ (3) การก�าหนดทิศทาง/แนวทางในการเจรจาเพือ่ ก�าหนดเขตพืน้ ทีท่ างทะเลระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ที่ เ กิ ด จากการกั ด เซาะแนวชายฝั ่ ง อย่ า งเป็ น ระบบ และด� า เนิ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล /หารื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประโยชน์ในการบูรณาการความร่วมมือและก�าหนดทิศทางในการเจรจา/ก�าหนดเขตพืน้ ทีท่ างทะเล
ทีเ่ ป็นเอกภาพ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ไทยสามารถตัดสินใจ/ด�าเนินการในเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างรอบคอบบนพืน้ ฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2.4.3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอาจพิจารณาศึกษาแนวทางทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้ในการแก้ไข/
บรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝัง่ เช่น การสร้างเขือ่ นป้องกันชายฝัง่ /ก�าแพงกันคลืน่ และการปลูกป่าชายเลน
ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
6

International Law Association เป็นองค์การเอกชนระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2416 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้างความกระจ่าง
และพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจและการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
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2.4

3. ปัญหำกำรแย่งชิงทรัพยำกรน�ำ

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

ปัจจุบน
ั การขาดแคลนทรัพยากรน�าเป็นปัญหาส�าคัญอี กประการหนึ่งที่นานาประเทศทั่วโลก
ก�าลั งประสบอยู่ โดยปัญหาดั งกล่าวเกิ ดจากสาเหตุส�าคั ญหลายประการ ได้ แก่ แนวโน้ ม
ความต้องการทรั พยากรน�าเพื่ อการบริ โภคและอุ ปโภคที่เพิ่ มสูงขึ้น อั นเนื่องจากจ�านวน
ประชากรที่เพิ่ มขึ้น ความต้องการใช้น�าในภาคเกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมที่เพิ่ มมากขึ้น
รวมทัง้ การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีส
่ ง่ ผลกระทบ โดยตรงต่อปัญหาการขาดแคลนน�า
เนื่ อ งจากเป็ น ต้ น เหตุ ส� า คั ญ ของปั ญ หาการลดน้ อ ยลงของปริ ม าณน� า ฝน/กรณี ฝ น
ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและปัญหาภัยแล้งในพื้ นที่ต่าง ๆ
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ปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรน�้ า มี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น โดยเฉพาะในบริ เวณพื้ น ที่
ทีม่ กี ารก่อสร้างเขือ่ นกักเก็บน�า้ ซึง่ ส่งผลให้ระดับน�า้ ในบริเวณพืน้ ทีป่ ลายน�า้ ลดลง ก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน�า้
ดังเห็นได้จากกรณีพิพาทระหว่างประเทศและประเด็นท้าทายส�าคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ในปัจจุบัน ดังนี้

3.1

กรณีศึกษำ: กรณีเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance
Dam (GERD) ของเอธิโอเปีย

การก่อสร้างเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ของเอธิโอเปียบริเวณแม่น�้าไนล์
ซึง่ เริม่ ด�าเนินการตัง้ แต่ปี 2554 สร้างความห่วงกังวลต่อประเทศต่าง ๆ ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณปลายน�า้ ได้แก่ ซูดานและอียปิ ต์
โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับน�า้ ของแม่นา�้ ไนล์ในบริเวณพืน้ ทีห่ ลังเขือ่ นทีล่ ดระดับลงอย่างมีนยั ส�าคัญ
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทีพ่ า� นักอยูต่ ามบริเวณพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นา�้ ไนล์ ซึง่ ยังคงพึง่ พาน�า้ จากแม่นา�้ ดังกล่าว
เพื่อการด�าเนินการเกษตร รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าในภาพรวม และแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ซูดานและอียิปต์ต่างแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจต่อแนวทาง
การปล่อยและการกักเก็บน�้าในเขื่อนดังกล่าวของเอธิโอเปีย ซึ่งท�าให้กรณีเขื่อน GERD ลุกลามกลายเป็นประเด็น
ตึงเครียดที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอธิโอเปีย อียิปต์ และซูดาน จนถึงปัจจุบัน
ที่ผ่านมา เอธิโอเปีย ซูดาน และอียิปต์ พยายามด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
แสวงหาทางออกและแก้ไขปัญหากรณีเขื่อน GERD ได้แก่ การหารือระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้ง
คณะท�างานเพือ่ หารือในประเด็นด้านเทคนิคเกีย่ วกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่ น รวมทัง้ การเปิดให้บคุ คลทีส่ าม
ที่มีศักยภาพ เช่น สหภาพแอฟริกา ธนาคารโลก และสหรัฐฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหานี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากประเทศต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายประเด็น
ได้แก่ ความโปร่งใสในการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้า และความเหมาะสมในการ
ตรวจสอบข้อมูล เชิงเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยปัจจัยที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์
ทางการเมืองความจริงใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิค

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณ
ลุ่มแม่น�้าโขง โดยเฉพาะกรณีปริมาณน�้าฝนที่ลดน้อยลงเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดภาวะ
การขาดแคลนทรัพยากรน�้าและปัญหาภัยแล้ง โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
การก่อสร้างเขื่อนบนแม่น�้าโขงทั้งสายหลักและล�าน�้าสาขา ซึ่งตามสถิติล่าสุด (สถานะเมื่อเดือนเมษายน 2564)
พบว่า จ�านวนเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในบริเวณแม่น�้าโขง มีจ�านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ในประเทศจีน
จ�านวน 11 แห่ง7 และเขื่อนใน สปป. ลาว จ�านวน 2 แห่ง8
การก่อสร้างเขื่อนบริเวณลุ่มน�้าโขงได้ก่อให้เกิดปัญหาส�าคัญ 2 ประการ ดังนี้
่ ริเวณท้ายเขือ่ นเริม่ ลดลง เนือ่ งจากการกักเก็บน�า้ ตามเขือ่ นต่าง ๆ และการปล่อยน�า้
1 ปริมาณน�า้ ทีบ
ออกจากเขื่อนในระดับที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้าประสบสภาวะขาดแคลนน�้า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยปริมาณระดับน�้าในแม่น�้าโขง เมื่อปี 2562 ลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งคาดว่า
ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนลดปริมาณการระบายน�้าออกจากเขื่อน Jinghong ในช่วงเวลาดังกล่าว
้ ทีห่ ลังเขือ่ นลดน้อยลง เนือ่ งจากเกิดการสะสมของตะกอนตามอ่างเก็บน�า้
2 ปริมาณตะกอนในบริเวณพืน
ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณเหนือเขือ่ น โดยกรณีดงั กล่าวเป็นการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพทีม่ นี ยั ส�าคัญ เพราะอาจท�าให้ปญ
ั หา
การกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ท้ายน�้า/หลังเขื่อนเกิดขึ้นโดยง่ายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งนี้ หากปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางกายภาพต่อเส้นเขตแดนของประเทศต่าง ๆ อาทิ ร่องน�้าลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนไทย-ลาว นอกจากนี้ ปัญหา
ระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลงในปัจจุบันเริ่มส่งผลให้ร่องน�้าตื้นเขินและก่อให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรในแม่น�้า
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เช่น กรณีหากเรือไทยไม่สามารถสัญจรในบริเวณร่องน�้าลึกฝั่งไทยได้ ก็จ�าเป็นต้องเปลี่ยน
ไปใช้รอ่ งน�า้ ลึกฝัง่ ลาวแทน โดยประเด็นดังกล่าวนอกจากจะสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผใู้ ช้เส้นทางแล้ว ยังเป็นประเด็น
ด้านเขตแดน/การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องแสวงหาทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมในอนาคต

7
8

ได้แก่ เขื่อน Wunonglong เขื่อน Lidi เขื่อน Huangdeng เขื่อน Dahuaqiao เขื่อน Miaowei เขื่อน Gongguoqiao เขื่อน Xiaowan
เขื่อน Manwan เขื่อน Dachaoshan เขื่อน Nuozhadu และเขื่อน Jinghong
ได้แก่ เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮง อย่างไรก็ดี เขื่อนดอนสะโฮงตั้งอยู่บริเวณท้ายน�้า จึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
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3.2

ประเทศต่าง ๆ ในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น�าโขง โดยเฉพาะประเทศทีต
่ ง้ั อยูบ
่ ริเวณพื้นทีป
่ ลายน�า
ต่างตระหนักถึงปัญหาการบริ หารจัดการน�า และเริ่ มด�าเนินการเพื่ อแก้ไขปัญหานี้
ผ่านกลไกความร่ วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การผลักดัน
ให้การบริ หารจัดการน�าเป็นไปอย่างโปร่ งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันกลไกความร่ วมมือที่เกี่ยวข้อง
และมีบทบาทส�าคัญในการบริ หารจัดการน�าในลุ่มน�าโขง ได้แก่

คณะกรรมาธิการแม่นา�้ โขง (Mekong River Commission - MRC) ซึง่ ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม (จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก)
2 กรอบความร่ ว มมื อ แม่ โขง - ล้ า นช้ า ง (Mekong-Lancang Cooperation - MLC) ในสาขา
ความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า ซึ่งประเทศสมาชิก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าในบริเวณลุ่มน�้าโขงยังเผชิญกับอุปสรรค
และข้อจ�ากัดหลายประการ อาทิ การแบ่งปัน/เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้าของจีน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
รวมทั้งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยประเทศ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มุ่งเจรจาและพัฒนาความร่วมมือเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
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นอกจากนี้ โดยที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเป็นอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ
และเป็นพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ทมี่ นี ยั ส�าคัญและได้รบั ความสนใจจากประเทศมหาอ�านาจและประเทศ ภายนอกอนุภมู ภิ าค
ท�าให้ในปัจจุบนั มีการริเริม่ /จัดตัง้ กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับอนุภมู ภิ าคเพือ่ หารือเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า ซึ่งมีกลไกความร่วมมือที่ส�าคัญ ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS)
ู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง (Greater Mekong Subregion - GMS)
2 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภม
3

ร่วมเป็นสมาชิก
4

ร่วมเป็นสมาชิก

ความร่ ว มมื อ ลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง - คงคา (Mekong-Ganga Cooperation - MGC) ซึ่ ง มี อิ น เดี ย
ความร่ ว มมื อ ประเทศลุ ่ ม น�้ า โขงกั บ ญี่ ปุ ่ น (Mekong - Japan Cooperation) ซึ่ ง มี ญี่ ปุ ่ น

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน�้าโขง - สหรัฐฯ (Mekong - US Partnership - MUSP) ซึ่งพัฒนา
ต่อยอดมาจากกรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative - LMI) ที่มีสหรัฐฯ ร่วมเป็นสมาชิก
่ น�า้ โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK Cooperation) ทีม่ เี กาหลีใต้
6 ความร่วมมือประเทศลุม
ร่วมเป็นสมาชิก
5

การก�าหนดกลไก/กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก นับเป็นประเด็น
ทีส่ ร้างความท้าทายให้แก่ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในการประสานท่าทีและก�าหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องซึง่ กันและกัน อีกทัง้ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ
และแนวโน้มการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่ตั้งอยู่ภายนอกอนุภูมิภาค
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของรัฐ
ในการบริหารและจัดการทรัพยากรน�้าที่บริเวณลุ่มแม่น�้าโขง โดยตัวแปรส�าคัญที่อาจบ่งชี้ความส�าเร็จ
ในเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิค
และการรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการ
ขยายบทบาทในภูมิภาค

3.3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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กรอบ MRC ซึ่งแม้จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่เป็นกลไกการหารือด้านเทคนิค
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามการใช้น�้า และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระดับน�้าและคุณภาพน�้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับใช้ประกอบการเจรจาและการตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป
2 กรอบ MLC ซึ่ ง เป็ น กรอบที่ มี ส มาชิ ก ครอบคลุ ม ทุ ก ประเทศที่ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�า้ โขงรวมทัง้ จีน ท�าให้การเจรจาหารือระหว่างกันเป็นไปอย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมากรอบ MLC
มักถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของจีนซึ่งพยายามแสดงบทบาทน�าภายใต้กรอบดังกล่าวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งกองทุน MLC
Special Fund เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบดังกล่าว
3 กรอบ ACMECS ซึ่งมิใช่กลไกหลักในการหารือเรื่องการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขง
และไม่มจี นี เป็นสมาชิก แต่มกี ารหยิบยกประเด็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ขึน้ หารือภายใต้กรอบดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดห้วงที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นกรอบที่ไทยมีบทบาทน�าในการผลักดันประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ
ดังนั้น หากไทยสามารถโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกใช้กลไก ACMECS ในการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงควบคู่ไปกับกลไก MRC และ MLC ตามที่ระบุข้างต้น
ย่อมเป็นการเพิ่มน�้าหนักและอ�านาจในการต่อรองของไทยในประเด็นดังกล่าวต่อไป
1
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ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขงให้เกิดผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ไทยและประเทศที่ยังคงพึ่งพาการใช้น�้าจากแม่น�้าโขง รัฐบาลไทยอาจพิจารณา
ด�าเนินการ ดังนี้
3.3.1 การก�านดกลยุทธ์ในการเจรจาเพือ่ ผลักดันความร่วมมือในสาขาดังกล่าว โดยผ่านกลไกความร่วมมือ
ที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) (2) กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)
และ (3) กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) โดยก�าหนดให้กลไกต่าง ๆ
ตามที่ระบุข้างต้น เป็นกรอบการหารือหลักในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นกลไกที่มีขอบข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย ดังนี้
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กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง (Water Regime)
ระหว่างกัน โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้น�้าจากแม่น�้าโขงให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้า
อย่ า งโปร่ ง ใส การค� า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น
และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลไกในการแก้ ไขปั ญ หาข้ อ พิ พ าทต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
อย่ า งไรก็ ดี การด� า เนิ น การในเรื่ องนี้ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลส� า เร็ จ
เป็นประเด็นที่ทา้ ทายอย่างยิง่ ส�าหรับไทย โดยเฉพาะการโน้มน้าว
ให้จีนเข้าร่วมและยอมรับการด�าเนินการตามแนวทางที่จะตกลง
ระหว่ า งกั น ข้ า งต้ น รวมทั้ ง การเจรจาต่ อ รองและโน้ ม น้ า ว
ให้ประเทศอื่น ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องพิจารณาโอนอ่อนผ่อนตามข้อเสนอ
ของจี น ในบางประเด็ น ที่ อาจเป็ น ผลประโยชน์ ส� า คั ญ ของจี น
เพื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ กา ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ จี น ยิ น ย อ ม เ ข้ า ร่ ว ม
ในกระบวนการเจรจาและยึดถือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ เป็นเรื่องทีฝ
่ า่ ยไทยจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
อย่างมีชั้นเชิง โดยพึ่ งพาความสัมพั นธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนและการ
ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางด�าเนินการในระยะยาวที่ต่อเนื่อง
และชัดเจน
3.3.3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยควรพิจารณาศึกษาและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาในประเด็นการบริหารจัดการน�้าในแม่น�้าโขง
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ระดับน�้าและ
คุณภาพน�้า ระบบนิเวศวิทยาและปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ชุดข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ
คณะผูแ้ ทนไทยในการเจรจาระหว่างประเทศ ยังสามารถน�าไปแบ่งปันกับประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความจริงใจของไทยในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้

4. ปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
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องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization
for Migration - IOM) คาดการณ์ว่าภายในปี 2593 จะมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากผลกระทบ
ของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประมาณ 200 ล้านคน นอกจากนี้ ข้อมูลของ
สถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)
ระบุวา่ ภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟกิ เป็นภูมภิ าคทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มากทีส่ ดุ โดยร้อยละ 90 ของการโยกย้ายถิน่ ฐานในภูมภิ าคดังกล่าว เมือ่ ปี 2562 เป็นผลมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การโยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และ
ข้ามประเทศอาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศปลายทาง
ในกรณีที่เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ
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ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อุ ทกภัย ภัยแล้ง ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร
ระดั บ น� า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น การกั ด เซาะชายฝั่ ง รวมทั้ ง ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติตา่ ง ๆ ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ
และการด�ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตา่ ง ๆ และเป็นแรงผลักดัน/
จูงใจให้กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบพิ จารณาโยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่ อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน

IMMIGRATION PROBLEM

ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1

กรณีศึกษำ: กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนของเกษตรกรชำวบังกลำเทศ
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน
บังกลาเทศเป็นประเทศที่ ตั้งอยู่ในเขตมรสุม โดยมีพื้นที่ ส่วนใหญ่
อยู่ ใ นเขตที่ ร าบลุ่ ม ในระดั บ ต� า กว่ า ระดั บ น� า ทะเล (low-lying
coastal area) จึ ง ประสบปั ญ หาและได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดทั้ งปี ปัญหาส� าคั ญของ
บังกลาเทศ ได้แก่ ปัญหาอุ ทกภัยพายุฤดูร้อน และภัยแล้ง นอกจากนี้
คาดว่า ระดั บน� าทะเลที่ เพิ่ มสูงขึ้นอาจส่ งผลให้ บังกลาเทศสูญเสี ย
ผื นแผ่ นดินร้ อยละ 11 ของประเทศ จากการถูกกัดเซาะชายฝั่ ง และ
มีแนวโน้มจมอยู่ใต้น�า ภายในปี 2593 ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาการสูญเสีย/
ขาดแคลนพื้ นที่ใช้สอยทางการเกษตร เพื่ อรองรั บจ�านวนประชากร
ที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง9
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่งต่อเกษตรกรชาวบังกลาเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งตามฤดูกาล
ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและยากต่อการคาดการณ์ โดยเมื่อปี 2563 บังกลาเทศได้เผชิญกับ
วิกฤติอทุ กภัยครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 30 ปี ซึง่ ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ
และพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็นปัจจัยทีผ่ ลักดันให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ทิ ไี่ ด้รบั ผลกระทบตัดสินใจ
โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหลบหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติและแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ โดยในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาชาวบังกลาเทศ
จ�านวนมากโยกย้ายถิน่ ฐานจากเขตพืน้ ทีช่ นบทเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ มืองใหญ่
โดยเฉพาะกรุงธากา ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Internal Displacement
Monitoring Centre คาดการณ์ว่า ในแต่ละปีมีชาวบังกลาเทศ
ที่โยกย้ายถิ่นฐานจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละ
7 แสนคน (โดยสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอย่างรุนแรงภายในประเทศ) นอกจากนี้ รายงานของ
ธนาคารโลก (World Bank - WB) ระบุว่า ภายในปี 2593 จ�านวน
ประชากรบังกลาเทศที่จ�าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 13.3 ล้านคน
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9

อ้างอิงข้อมูลจาก T Nang Seng Pan, Assessing the Impact of Climate Change and its Potential Societal and Political
Implications for Bangladesh, India and Myanmar ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง Myanmar Institute of
Strategic and International Stuides (MISIS) กับ Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

จากกรณีศึกษาในบังกลาเทศ พบว่าประเทศที่มีเพื่ อนบ้านที่ประสบปัญหา
ในการบริ หารจั ด การประเด็ น ท้ า ทาย/ผลกระทบที่ เ กิ ด จากปั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ย่อมสุ่ มเสี่ ยงต่ อการเผชิญกั บปัญหาการโยกย้ายถิ่ นฐานข้ามประเทศ
โดยการเป็ น ประเทศปลายทางของประชาชนจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่ มุ่ ง หลบหนี ภั ย พิ บั ติ ดั ง กล่ า วในประเทศของตน เพื่ อ แสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ข้ึ น ในประเทศที่ ส าม โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่มีพรมแดนติดต่อกัน
10

อ้างอิงข้อมูลจาก Architesh Panda, Climate Induced Migration from Bangladesh to India: Issues and Challenges และ
Mohammad Towheedul Islam and Tasneem Siddiqui, Migratory Flows in Bangladesh in the Age of Climate Change:
Sensitivity, Patterns and Challenges
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ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อไทย
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POTENTIAL IMPACT ON THAILAND

โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพออกจากพื้นที่บริเวณตามแนวชายฝั่ง และปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การตัดสินใจ
โยกย้ายถิน่ ฐานดังกล่าว ได้แก่ การสูญเสียพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การปรับระดับของน�า้ ทะเล ปัญหาการกัดเซาะ
แผ่นดินบริเวณใกล้/ติดทะเล และปัญหาการหนุนของน�้าทะเลที่ส่งผลต่อปริมาณ/คุณภาพน�้าจืด ส�าหรับ
ใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงหรือคุณภาพตกต�่า
แม้ในห้วงที่ผ่านมา การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่มักเป็นการโยกย้ายถิ่นฐาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะจากเขตชนบทเข้าสู่พื้นที่เมืองใหญ่ แต่โดยที่ชาวบังกลาเทศที่โยกย้ายเข้าไป
พ�านักในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงธากาประสบปัญหาในการด�ารงชีวติ ด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านสภาพความเป็นอยู่
ทีย่ ากล�าบาก ด้านปัญหาการว่างงาน และด้านการขาดแคลนโอกาสทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ กรุงธากามีแนวโน้ม
ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากขึ้น
จึงมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ชาวบังกลาเทศจะโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
โดยเฉพาะอินเดียและเมียนมา10 เพือ่ แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า ซึง่ การโยกย้าย
ถิ่นฐานข้ามประเทศ ในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายต่อประเทศผู้รับ ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร และการเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ดังเห็นได้จากกรณีการแสดง
ท่าทีไม่พอใจของชาวอินเดียต่อแนวโน้มการหลั่งไหลของผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวบังกลาเทศเข้าอินเดีย
ในช่วงที่ผ่านมา

POTENTIAL IMPACT ON THAILAND
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ใ น ก ร ณี ข อ ง ไ ท ย เ มื่ อ ป ร ะ เ มิ น / พิ จา ร ณ า ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ใ น กา ร เ ป็ น
ประเทศปลายทางของการโยกย้ายถิ่นข้ามประเทศ พบว่าไทยมีแนวโน้ม
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาผู้ โยกย้ า ยถิ่ น ฐานจากประเทศเพื่ อนบ้ า นที่ ได้ รั บ
แรงกระตุ้ น จากผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศ
และภัยพิ บัติทางธรรมชาติเช่นกัน ดังนี้
4.2.1 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยล้วนเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

โดยการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งท�าให้สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทีม่ แี นวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ ทีผ่ า่ นมาพบว่าประเทศเพือ่ นบ้านของไทยประสบปัญหา
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหลายประการ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นในเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา ปัญหาการขาดแคลนน�้าจืดในกัมพูชา
และ สปป. ลาว รวมทัง้ ปัญหาการกัดเซาะหน้าดินใน สปป. ลาว นอกจากนี้ บางประเทศยังเคยประสบวิกฤต
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอย่างรุนแรง อาทิ กรณีพายุไซโคลนนาร์กสิ ในเมียนมา เมือ่ ปี 2551 ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนเมียนมาในวงกว้าง รวมทั้งชาวเมียนมาที่พ�านักในเขตแนวชายแดนไทย - เมียนมา
4.2.2 ประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการและการเตรียมรับมือ

กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาการฟื้นฟู
และการบริหารจัดการพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากพายุไซโคลนนาร์กสิ ของเมียนมา ปัญหาการบริหารจัดการ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและการรับมือกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของกัมพูชา และปัญหาการบริหารจัดการน�า้ จืด
เพื่อการบริโภคและอุปโภคและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน สปป. ลาว ซึ่งสาเหตุส�าคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การขาดแคลนโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีส่ า� คัญและจ�าเป็นเพือ่ รองรับการด�าเนินการในเรือ่ งนีข้ องประเทศเพือ่ นบ้าน การขาดประสบการณ์
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ
ปั ญ หาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ กอปรกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ที่ขาดประสิทธิภาพ และปัจจัยทางเลือกและโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นปัจจัย
ผลักดันให้การโยกย้ายถิ่นฐานและสถิติประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้าประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
และน�าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ ได้แก่ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประเด็นท้าทาย
ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายแดน รวมทั้ ง ปั ญ หาสั ง คมและอาชญากรรมข้ า มชาติ ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก
กลุม่ ผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานจากต่างประเทศ ดังนัน้ ปัญหาการโยกย้ายถิน่ ฐานของประชาชนจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่มีปัจจัยมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงมีแนวโน้มลุกลามกลายเป็น
ประเด็นปัญหาส�าคัญทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและก�าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

รัฐบาลไทยอาจพิ จารณาด�าเนินการเพื่ อป้องกันปัญหาหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแดนจากประเทศเพื่ อนบ้าน
ที่ มีสาเหตุจากปัจจัยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนี้
4.3.1 การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขในประเด็นที่เป็น “ต้นเหตุ” ของปัญหา
กล่าวคือ การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการด�าเนินการผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ/การถ่ายทอดองค์ความรูภ้ ายใต้กลไกทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ กรอบความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสาขา
ความร่วมมือ ที่อาจเสนอให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาด�าเนินการร่วมกับไทยเป็นล�าดับต้น ได้แก่
1 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมแนวทาง
การก่อสร้างฝายเก็บน�้า เพื่อชะลอการไหลเวียนและเตรียมพื้นที่รับน�้า การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการแก้มลิงที่มีส่วนช่วยป้องกัน/แก้ไขปัญหาน�้าท่วมฉับพลัน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการ
เก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านแนวคิดการท�าฝนเทียม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณน�้าฝนและลดปัญหาภัยแล้งในบริเวณพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ
3 การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะหน้ า ดิ น โดยการส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้ า แฝก
เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลาย
่ ปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้ทนทาน
4 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาคุณภาพในการผลิต
่ นประสบการณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
5 การแบ่งปันองค์ความรู/้ การแลกเปลีย
อาชีพทางเลือกส�าหรับเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและไม่อาจประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขตพืน้ ทีท่ า� กิน
ของตน ทั้งนี้ การด�าเนินการตามที่ระบุข้างต้น ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากประเทศเพื่อนบ้านสามารถ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และประสบความส�าเร็จในการเสริมสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานภายในประเทศย่อมช่วยลดแรงจูงใจในการโยกย้ายถิ่น ฐานของประชากร
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย
4.3.2 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ เตรียมรับมือ และเผชิญกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง โดยเฉพาะ
การส่งเสริมความร่วมมือในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล/ประเมินผลกระทบ
และก�าหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบ/การเตือนภัยทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรร่วมกันพิจารณาและผลักดันให้เกิดผลคืบหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม
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4.3.3 หน่วยงานด้านความมัน่ คงของไทยจ�าเป็นต้องพัฒนา/ส่งเสริมความร่วมมือ และด�าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศเพือ่ นบ้านอย่างใกล้ชดิ โดยอาจใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
ทัง้ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพือ่ ร่วมกันก�าหนดแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านความมัน่ คง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเฉพาะ
เมื่อค�านึงว่าแนวโน้มการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันมีพลวัตสูง และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความนิยมในการใช้สื่อสังคม ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการ

5. บทสรุป

PERORATION
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ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในมิ ติ ด้ า นความมั่ น คงซึ่ ง มี นั ย ส� า คั ญ
ต่อการก�าหนดแนวนโยบายและการด�าเนินความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ
ได้ ห ลายประการ ซึ่ ง ประเด็ น ปั ญ หาที่ น� า มาศึ ก ษาในรายงานฉบั บ นี้
แม้ จ ะเป็ น เพี ย งกรณี ตั ว อย่ า ง แต่ ก็ ล้ ว นมี ค วามส� า คั ญ และต้ อ งอาศั ย
ความร่ วมมือจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อบู รณาการข้อมู ล
และองค์ ค วามรู้ ที่ จ� า เป็ น ต่ อ การก� า หนดนโยบายและ/หรื อ แนวทาง
การด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง ยั ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ วมมื อ
ระหว่ า งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งในการด� า เนิ นงานและขั บ เคลื่ อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่ วมกันด้วย
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คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของผลกระทบในมิตดิ า้ นความมัน่ คงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปัจจัยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเป็นแรงผลักดัน
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านความมัน่ คงในประเด็นต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
อนึ่ง คณะผู้จัดท�าตระหนักดีว่าประเด็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น�ามาศึกษา
ในรายงานฉบับนี้ อาทิ ปัญหาระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า
และปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน มิได้เป็นข้อท้าทายที่มีนัยต่อประเด็นด้านการต่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังอาจ
ส่งผลกระทบอย่างส�าคัญในมิตดิ า้ นความมัน่ คงภายในประเทศด้วย เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ซึง่ น�ามาสูก่ ารสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�้า ภัยแล้ง และอุทกภัย ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่สามารถน�าไปสู่
การโยกย้ายถิน่ ฐานของประชากร โดยเฉพาะผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม จากชนบทเข้าสูเ่ มือง ซึง่ อาจท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายในประเทศ สร้างปัญหาทางสังคมและการบริหารจัดการเมืองใหญ่
โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ รวมทั้ ง เพิ่ ม ความเหลื่ อ มล�้ า ของประชาชน
ทัง้ นี้ ผลกระทบด้านความมัน่ คงภายในประเทศเหล่านีล้ ว้ นเป็นประเด็นทีจ่ ะต้องน�าไปประกอบการก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเริม่ เตรียมการศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา เพือ่ จัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน รับมือ และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยต่อไป
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