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บทคัดย่อ

ความร่ ว มมื อ เชิ ง นโยบายของภูมิ ภ าค
อาเซี ย นเพื่ อ ไปสู่ภูมิ ภ าคที่ มี เ อกภาพผ่ า นแนวคิ ด
ภู มิ ภ าคนิ ย มของอาเซี ย นนั น้ เมื่ อ พิ จ ารณาผ่ า น
นโยบายภูมิ ภ าคนิ ย มกับ ความมั่น คงรู ป แบบใหม่
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มพบว่ า ประเด็ น ดัง กล่ า วมี ค วาม
เหลื่ อ มล� ำ้ และไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป
แบบในการก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายของสมาชิก
อาเซียน โดยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากพื ้นฐานของความ
เหมือนและความต่างทางภูมิสงั คม ประวัติศาสตร์
วัฒ นธรรมตลอดจนการสร้ างกลไกความร่ ว มมื อ
ระหว่างกันในประเด็นด้ านการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ้แนวทางภูมิภาคนิยมมีความแตกต่างทาง
ด้ านการไม่แทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองระหว่าง
กันซึง่ เป็ นผลดีในการช่วยลดความตึงเครี ยดทางการ
เมือง อย่างไรก็ตามอาจก่อให้ เกิ ดความล่าช้ าของ
กลไกความร่ วมมือต่อประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่าง
ประเด็น ความมั่น คงรู ป แบบใหม่ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะ
ส่วนหนึ่งจากงานวิจยั นี ้เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วม
มือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบาย
ภูมิภาคนิยมต่อประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้าน
สิ่งแวดล้ อมผ่านการเรี ยนรู้ร่วมกันของสมาชิกเพื่อน�ำ
ไปสู่จุดหมายเดียวกัน และสอดคล้ องกับเป้าหมาย
หลัก ร่ ว มกัน ตามแนวทางประชาคมการเมื อ งและ
ความมัน่ คงอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ : ประชาคมอาเซียน ความมัน่ คงรู ปแบบ

ใหม่ สิ่งแวดล้ อม ภูมิภาคนิ ยม ผลประโยชน์ ส่วน
ภูมิภาค
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Abstract

ASEAN regional policy cooperation aims to
establish regional cohesive towards ASEAN regionalism
concept. When regionalism concept and non-traditional
security of environment issues were introduced, the
study found that those issues had widespread disparities and unable fully implemented. This might happen
due to the similarities and the differences of geopolitics,
history, culture, politics and creating ASEAN cooperation
mechanism in terms of environmental promotion. Although the regional promotion approach is different from
other regional communities in terms of non-interference
especially in the political affairs. This may help to reduce
regional tensions among ASEAN community. However, it
may lead to some delays on the regional cooperation for
addressing the sensitive agenda like the non-traditional
security issue. In sum, one of recommendation on promoting regional collaboration on the non-traditional
security especially an environment in ASEAN can be
through the learning process among member states in
order to accomplish the same regional common goal as
mutually agreed in the ASEAN Political-Security Community Blueprint.
Keywords : ASEAN community, Non-traditional security,
Environment, Regionalism, Regional Interest
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บทน�ำ

ภูมิภาคนิ ยม (regionalism) คือการรวมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยผ่าน
กระบวนการจัดตังองค์
้ การความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างเป็ นทางการ (formal regional organization) โดย
อาศัยการจัดท�ำข้ อตกลงระหว่างรัฐบาล หรื อสถาบันที่สามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติ
ต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน โดยความยินยอมและความสมัครใจของแต่ละประเทศสมาชิกผ่านการจัดท�ำข้ อตกลง
อย่างเป็ นทางการ การเจรจาหารื ออย่างเป็ นทางการหรื ออย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีจดุ หมายเพื่อสร้ างความ
สัมพันธ์หรือข้ อผูกพันในเชิงพฤติกรรมและนโยบาย ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ อาจ
หมายรวมถึงการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อจัดระบบในเชิงสถาบัน และการสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ แต่ละ
ประเทศสมาชิกมีหน้ าที่ตอ่ กัน (Pimonjinda, 2009) ดังนันการบู
้
รณาการความร่วมมือในลักษณะเช่นนี ้จึงเกิด
ขึ ้นโดยภาครัฐบาลเป็ น ผู้เริ่มต้ น จากนันจึ
้ งก�ำหนดแนวทางและส่งเสริมให้ ภาคเอกชนหรือประชาชนด�ำเนินการ
ตามหรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นลักษณะความร่วมมือแบบบนลงล่าง (top-down approach)
ส�ำหรับแนวคิดภูมิภาคนิยมได้ รับความสนใจภายหลังช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุด สืบเนื่องจาก
การเติบโตของความร่วมมือระดับภูมภิ าคในแถบยุโรปตะวันตก จึงท�ำให้ องค์กรระดับภูมภิ าคได้ กอ่ ตังขึ
้ ้นในช่วง
ทศวรรษที่ 1950 และ 1960 (พ.ศ. 2493-2512) หรื อ ภูมิภาคนิยมแบบเก่า (old regionalism) ซึง่ เป็ นองค์กร
ความร่ วมมือที่อาศัยฐานเรื่ องภูมิรัฐศาสตร์ และระบบแนวคิดของสงครามเย็นเป็ นพื ้นฐาน และมุ่งเน้ นด้ าน
ความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็ นหลัก จึงเป็ นช่วงเวลาการต่อสู้ของสองขัวแนวคิ
้
ดทางการเมืองที่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน แนวคิดภูมภิ าคนิยมถูกลดความส�ำคัญลงไปในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ.
2513-2522) สืบเนื่องจากเหตุผลสองประการ 1) การด�ำเนินภารกิจขององค์กรระดับภูมิภาคในทวีปต่างๆ ไม่
ประสบความส�ำเร็ จอย่างที่คาดหวังไว้ และ 2) กระบวนการความร่วมมือของประเทศในยุโรปด�ำเนินไปอย่าง
เชื่องช้ าจากผลของแนวคิดชาตินิยม (nationalism) ซึง่ มองว่าความก้ าวหน้ าของการบูรณาการความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคเป็ นการลดอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิก (Rungthipanon, 2014)
มุมมองความมัน่ คงรูปแบบเดิม (traditional security) หรื อ ภัยคุกคามทางทหาร (military threat)
ได้ ลดน้ อยลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้ างไปสู่ “ความมัน่ คงรูปแบบใหม่” (Non-Traditional Security : NTS) หรื อ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non-traditional threat) ซึง่ กลายเป็ นประเด็นที่ได้ รับความสนใจ
อย่างมากและมีแนวโน้ มที่จะทวีความรุนแรงขยายวงกว้ างไปทัว่ โลก (Chan-o-cha, 2007) ตามแผนการจัดตัง้
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนมุง่ เน้ นให้ เป็ นภูมภิ าคทีม่ เี สถียรภาพ ความมัน่ คง และสันติภาพ เพือ่
เป็ นพื ้นฐานในการร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอืน่ ทังภายในและภายนอกภู
้
มภิ าคได้ โดยมีสว่ นช่วยในการ
พัฒนาประเทศต่อไปได้ ซึง่ หนึง่ ในสามเป้าหมายหลักภายใต้ แผนการจัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คง
อาเซียนที่ระบุถงึ ประเด็นด้ านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ ดังนี ้ “ประชาคมที่ท�ำให้ ภมู ิภาคมีความเป็ นเอกภาพ มี
ความสงบสุข มีความแข็งแกร่ ง พร้ อมทังมี
้ ความรับผิดชอบร่ วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ” (Ministry of Foreign Affairs, 2010) นอกจากนี ้การสร้ างประชาคมการเมืองและความมัน่ คงที่มี
ความเป็ นเอกภาพ สันติสขุ แข็งแกร่ง การยึดหลักการความมัน่ คงที่ครอบคลุมมากกว่าความมัน่ คงในรูปแบบ
เดิม โดยค�ำนึงถึงความมัน่ คงรูปแบบใหม่ที่เป็ นปั จจัยอันส�ำคัญต่อการสร้ างความแข็งแกร่งในระดับชาติและ
ภูมภิ าค อาทิ มิตทิ างสิง่ แวดล้ อมต่อการพัฒนาต่างๆ ส�ำหรับประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ ในพิมพ์เขียวของ
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (APSC blueprint) ประกอบด้ วยรูปแบบของภัยจากการก่อการ
ร้ าย เช่น การลักลอบขนอาวุธ การลักลอบค้ ายาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบตั ิ
ภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น ซึง่ ประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ถกู ระบุในเป้าหมายของประชาคมการเมืองและความ

แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน
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มัน่ คงอาเซียนภายใต้ หวั ข้ อ “ภูมิภาคที่มีความเป็ นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้ อมทังมี
้ ความรับ
ผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่ครอบคลุมในทุกมิต”ิ ในหัวข้ อย่อยที่ 4 ผ่านการสร้ างความมัน่ คง
รูปแบบใหม่ (Ministry of Foreign Affairs, 2010)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้ อมภายในภูมิภาค
อาเซียนจะพบว่า ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนส่วนใหญ่จะประสบภัยทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่คล้ ายคลึง
กัน อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย จะเผชิญกับปั ญหาด้ านการท�ำลายป่ า หมอกควันจากไฟไหม้ ป่า และการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึง่ ประเทศทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากการตัดไม้ ทำ� ลายป่ า การ
ปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การสูญเสียพื ้นที่ป่าชายเลน เช่นเดียวกับประเทศเมียนมาที่ต้องประสบ
กับปั ญหาคล้ ายคลึงกับของประเทศไทย ขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
กลับพบปั ญหาด้ านการท�ำลายป่ า การถางป่ าเพื่อการท�ำไร่ เลื่อนลอย รวมถึงเรื่ องการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ (Rachawong, 2018) เป็ นต้ น จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ความมัน่ คงรูปแบบ
ใหม่ด้านสิ่งแวดล้ อมของภูมิภาคอาเซียนสามารถส่งผลกระทบระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีสภาพภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม ซึง่ สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลทางสถิติของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม รายงานว่าประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้ งในระหว่างปี
พ.ศ. 2535-2555 (Department of Environment Quality Promotion, n.d.) โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนและปั ญหาการจัดการน� ้ำ รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของประชากรและการด�ำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สร้ างแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่ าไม้
น� ้ำและทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนอาจจะส่งผลโดยตรงต่อชุมชนที่ต้องพึง่ พาทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี ้
จากปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมข้ างต้ น จะเห็นว่าความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อมในภูมิภาค
อาเซียนนันเกี
้ ่ยวข้ องโดยตรงกับความปลอดภัยของปั จเจกบุคคลและสังคม โดยจะเป็ นผลดีหากรัฐบาลแต่ละ
ประเทศซึง่ มีหน้ าที่ในการให้ หลักประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตของปั จเจกบุคคลเหล่านัน้
และการส่งเสริ มระบบประชาธิปไตยกลับมามุ่งเน้ นการให้ ความส�ำคัญต่อประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่
ด้ านการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนความส�ำคัญกับชนกลุ่มน้ อยที่ยงั ขาดโอกาสทางสังคมแต่ได้ รับผล
กระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึง่ การมองข้ ามการมีสว่ นร่ วมของกลุม่ คนดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อการ
ขยายตัวของประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่แล้ ว ย่อมส่งผลกระทบต่อชนกลุม่ มากด้ วยเช่นกัน โดยสะท้ อน
ให้ เห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในสังคมเราทุกวันนี ้
ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญหาในประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้ อมนันที
้ ่ด�ำเนินการจาก
มุมมองของภาครัฐบาลเพียงอย่างเดียว น่าจะมีการให้ ความส�ำคัญจากมุมมองและการล�ำดับความส�ำคัญ
ของประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อมร่วมด้ วยเพื่อให้ การแก้ ไขปั ญหา
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิตอิ ย่างแท้ จริ ง ปั ญหาของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ต้ องการศึกษาแนว
นโยบายและการด�ำเนินงานของแนวทางความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมภายใต้ กรอบประชาคมภูมภิ าคอาเซียน
ว่าเป็ นไปตามแนวทางที่ให้ ความส�ำคัญในรูปแบบภูมิภาคนิยม หรื อยังคงด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ทังที
้ ่แนวทางดังกล่าวได้ ถกู บรรจุไว้ อย่างชัดเจนในแนวนโยบายระดับภูมิภาค จึงได้ ด�ำเนินการศึกษาจากแนว
นโยบายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสภาพการณ์ประเด็นปั ญหาและการด�ำเนินงานจากผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ชาติและภูมิภาค

ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล กนกรัตน์ ยศไกร และเมธินี ภูวทิศ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดภูมิภาคนิยมในประชาคมอาเซียน

ภูมิภาคนิยมในประชาคมอาเซียนมีลกั ษณะการรวมกลุม่ ระหว่างประเทศในช่วงสงครามเย็นหรื อ
ลักษณะภูมิภาคนิยมแบบเก่า (old regionalism) อย่างไรก็ตามผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลก
ท�ำให้ อาเซียนได้ พฒ
ั นารู ปแบบองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศในลักษณะภูมิภาคนิยมแบบใหม่ (new
regionalism) ตังแต่
้ ช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2525-2532) เป็ นต้ นมา ดังเดิ
้ มนัน้ อาเซียนได้ รวมกลุม่ กัน
จากเป้าหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองเป็ นหลักเพื่อการเพิม่ อ�ำนาจการต่อรอง และป้องกันภัยคุกคามจาก
ประเทศมหาอ�ำนาจที่เข้ ามาแทรกแซงภายในภูมิภาค รวมถึงการต่อต้ านของอุดมการณ์ระบอบคอมมิวนิสต์
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากความขัดแย้ งเรื่ องดินแดนของประเทศเพื่อนบ้ าน และการธ�ำรงความสันติของ
ภูมภิ าคอาเซียนต่อไป การเปลีย่ นแปลงของระเบียบโลกเป็ นอีกหนึง่ ปัจจัยผลักดันให้ อาเซียนปรับปรุงโครงสร้ าง
องค์กรและกลไกความร่ วมมือ อีกทังการพั
้
ฒนาความร่ วมมือด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆ ภายนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อาเซียนยังเป็ นกลุม่ ประเทศ
ความร่วมมือทีพ่ จิ ารณาการเข้ าร่วมของสมาชิกในประเด็นด้ านภูมศิ าสตร์ หรือมีทตี่ งเดี
ั ้ ยวกันและไม่น�ำประเด็น
เรื่ องค่านิยมและวิธีการปฏิบตั จิ ากภายนอกภูมภิ าคมาเป็ นบรรทัดฐานในความร่วมมือภายในกลุม่ โดยภายใน
เนื ้อหาของปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ ก�ำหนดให้ อาเซียนเป็ นกลุม่ ประเทศความร่วมมือที่เปิ ดให้ ทกุ ประเทศเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิกได้ นอกจากนี ้ อาเซียนมีลกั ษณะของรูปแบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันแล้ วนัน้ อาเซียนยังไม่ได้ ริเริ่ มต้ นแนวคิดในลักษณะเดียวกันกับประเทศ
ฝ่ ายตะวันตก ตลอดจนแนวทางการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจในรูปแบบทุนนิยมที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเซียน
ที่มีความแตกต่างจากระบบทุนนิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป แต่เป็ นลักษณะรูปแบบเศรษฐกิจเด่นของเรื่ อง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลกับหน่วยงานธุรกิจ ดังนันภู
้ มิภาคอาเซียนเริ่ มจากพื ้น
ฐานของการปฏิเสธระบบความเชื่อจากภายนอกภูมิภาคร่วมกัน และจากความคิดเห็นร่วมกันของกลุม่ ชนชัน้
น�ำภายในภูมิภาคที่จะไม่รับร่วมกัน (Rungthipanon, 2014)

2. ความมั่นคงรูปแบบใหม่ ในภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่แผนการจัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คงอาเซียน (APSC blueprint) นันก็
้ เชื่อม
โยงกับการนิยามความหมายและรู ปแบบของความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ โดยประกอบด้ วยรู ปแบบของภัยจาก
การก่อการร้ าย การเปลีย่ นแปลงทางภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ และการค้ าสตรี และเด็ก เป็ นต้ น
ซึง่ ประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ถกู ระบุอยู่ในเป้าหมายของการจัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คง
อาเซียนภายใต้ หวั ข้ อ “ภูมภิ าคที่มีความเป็ นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้ อมทังมี
้ ความรับผิดชอบ
ร่วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่ครอบคลุมในทุกมิต”ิ ในหัวข้ อย่อยที่ 4 ผ่านการสร้ างความมัน่ คงรูปแบบ
ใหม่ โดยมีแนวทางในการเสริ มสร้ างความร่วมมือดังนี ้
1) เสริ มสร้ างความร่วมมือในการรับมือประเด็นปั ญหาความมัน่ คงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่ องการ
ต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติและความท้ าทายข้ ามแดนอื่นๆ โดยมีกิจกรรม เช่น ด�ำเนินการใช้ ประเด็นส�ำคัญ
ในแผนการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั ิ การต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ
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2) เพิ่มความพยายามในการต่อต้ านการก่อการร้ ายโดยให้ สตั ยาบันโดยเร็ วและด�ำเนินการ
อย่างเต็มที่ตามอนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้ วยการต่อต้ านการก่อการร้ าย โดยมีกิจกรรม เช่น ด�ำเนินการเพื่อให้
อนุสญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้ ภายในปี พ.ศ. 2552 การให้ สตั ยาบันโดยประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และ
ส่งเสริ มการด�ำเนินการ
ตามอนุสญ
ั ญาฯ ตามเจตจ�ำนงของการด�ำเนินงานภายใต้ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน ได้ ระบุถงึ ประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ภายใต้ คณ
ุ ลักษณะข้ อที่สองเพื่อน�ำไปสู่ “ประชาคมที่ท�ำให้
ภูมภิ าคมีความเป็ นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้ อมทังมี
้ ความรับผิดชอบเพือ่ แก้ ไขปัญหาความ
มัน่ คงที่ครอบคลุมในทุกมิต”ิ โดยมุง่ เน้ นเรื่ องการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและพอดี เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ
หลักการด้ านความมัน่ คงในทุกๆ มิติ ทังจากภั
้
ยคุกคาม อาชญากรรมข้ ามชาติ รวมถึงความท้ าทายข้ ามแดน
(Ministry of Foreign Affairs, 2010)

3. ความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

ภูมภิ าคอาเซียนถือได้ วา่ เป็ นอีกหนึง่ ภูมภิ าคที่มีความหลากหลายทางด้ านระบบนิเวศ ชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ที่สดุ อย่างไรก็ตามอาเซียนก็ยงั ประสบปั ญหาทางด้ านสิง่ แวดล้ อมหรื ออาจ
กล่าวได้ วา่ เป็ นอีกหนึง่ ความมัน่ คงรูปแบบใหม่ที่สง่ ผลต่อปั จเจกบุคคล สังคม และสามารถลุกลามไปได้ ทวั่ โลก
โดยปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคอาเซียนเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ การเพิ่มขึ ้นของจ�ำนวนประชากร
การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงหลายปี ท่ผี า่ นมา ส่งผลท�ำให้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศในหลายพื ้นที่
ของภูมิภาคอาเซียนเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ ชดั อาทิ ปั ญหาหมอกควันข้ ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่
สามารถส่งผลกระทบไปสูป่ ระเทศที่มีภมู ิภาคใกล้ เคียงกัน ดังนันจากผลกระทบของความมั
้
น่ คงรูปแบบใหม่
ด้ านสิง่ แวดล้ อมในภูมภิ าคอาเซียนท�ำให้ ประชาคมอาเซียนได้ ก�ำหนดแนวทางในการสร้ างความร่วมมือระหว่าง
กันเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ส�ำหรับความร่ วมมืออาเซียน ความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้ อมในช่วงแรกเป็ นการมุ่งเน้ น
เรื่ องการสร้ างคุณค่าให้ กบั สิ่งแวดล้ อมในฐานะทรัพยากรส�ำคัญของภูมิภาค และแนวทางของการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม จึงท�ำให้ ตอ่ มาพัฒนาเป็ นแนวทางความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมระหว่างภูมิภาคอาเซียน แต่เมื่อ
ปัญหาสิง่ แวดล้ อมขยายตัวมากขึ ้น จึงท�ำให้ แนวทางความร่วมมือเน้ นในลักษณะของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คณ
ุ ค่า และมุง่ เน้ นให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ท�ำให้ ภมู ิภาคอาเซียนมีแนวคิดในการบูรณาการให้ เกิดความ
ร่วมมือทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึ ้น และพยายามสร้ างความตระหนักในเรื่องของปั ญหาสิง่ แวดล้ อมว่าไม่ใช่ปัญหา
ของประเทศใดประเทศหนึง่ หากแต่เป็ นปั ญหาและอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในภูมภิ าคอาเซียน
กลไกความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมอาเซียนเริ่ มต้ นจาก “โครงการสิง่ แวดล้ อมอนุภมู ิภาคอาเซียน
ระยะที่ 1” (ASEAN Expert Group on the Environment : AEGE) ซึง่ เป็ นโครงการเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและ
ความร่ วมมือด้ านสิ่งแวดล้ อม ต่อมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ พฒ
ั นามาเป็ น “คณะเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ าน
สิง่ แวดล้ อมอาเซียน” (ASEAN Senior Officials on the Environment : ASOEN) และได้ ด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั และมีบทบาทส�ำคัญในการศึกษาปั ญหาสิง่ แวดล้ อม การกลัน่ กรองความร่วมมือ และ
ให้ ค�ำแนะน�ำเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรี ด้านสิง่ แวดล้ อมอาเซียน ปั จจุบนั กลไกสูงสุดด้ านสิง่ แวดล้ อมอาเซียน คือ
“การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้ านสิง่ แวดล้ อม” (ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : AMME)
เพื่อร่ วมกันก�ำหนดกรอบแนวทางในการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนติดตามความคืบหน้ าและกลไก
ของความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้ านสิง่ แวดล้ อม (Saranrom Institute of Foreign Affairs, 2017)
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ในช่วงเวลาต่อมาภูมภิ าคอาเซียนได้ มีการขยายแนวทางความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมเพือ่ มุง่ สร้ าง
ความเข้ มแข็งและความเป็ นระบบภายใต้ กลไกต่างๆ เช่น การวางแผนปฏิบตั งิ าน ยุทธศาสตร์ ด้านสิง่ แวดล้ อม
การบูรณาการกับสถาบันต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียนเพือ่ ให้ ความร่วมมือความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อม
ประสบผลส�ำเร็ จ ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ โลกได้

4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินนโยบาย

การประเมินนโยบาย หมายถึง การท�ำให้ แน่ใจ ตัดสินใจ หรื อการให้ คณ
ุ ค่าจากค�ำอธิบายชี ้ให้ เห็น
ว่าการประเมินผลจะเป็ นการวัดคุณค่าของกิจกรรม หรื อคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ โดยทัว่ ไปแล้ วการประเมิน
นโยบายสามารถด�ำเนินได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ การวัดประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิผลของการด�ำเนินนโยบาย
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ขอบเขตการประเมินนโยบายโดยค�ำนึงถึงการลดค่าใช้ จา่ ย
โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายซึ่งเป็ นตัวเงิน ซึ่งสามารถทราบได้ จากต้ นทุนรวม หรื ออัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์
(benefit) และต้ นทุน (cost) ขณะที่ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ขอบเขตของการที่นโยบายได้ รับ
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ตามที่วตั ถุประสงค์ไว้ รวมถึงการได้ รับผลประโยชน์ข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้ คาดหวังไว้ ด้วย
(Warathepphutthipong, 1993) โดยในการประเมินประสิทธิผลนันสามารถท�
้
ำได้ โดยพิจารณาว่านโยบาย
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ หรื อไม่มากน้ อยเพียงใด

ขอบเขตเวลา

ระยะเวลาด�ำเนินการตังแต่
้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

พื้นที่วิจัย

คณะวิจยั ศึกษาโดยใช้ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิจยั เชิงประจักษ์ (empirical
research) ซึง่ เกิดจากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (participation observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) และการศึกษาข้ อมูลเชิงเอกสาร (documentary research) จากการศึกษาข้ อมูลของแนวนโยบาย
ที่เกี่ยวข้ องในระดับประเทศจากทังสิ
้ บประเทศสมาชิกอาเซียน ด้ านสิง่ แวดล้ อม ในส่วนการลงพื ้นที่ภาคสนาม
มีพื ้นที่ศกึ ษาทังหมด
้
3 พื ้นที่ คือ ประเทศไทย ประเทศสปป. ลาว และประเทศเมียนมา เนื่องจากประเทศ
สปป. ลาวและประเทศเมียนมาเป็ นประเทศเพื่อนบ้ านกับประเทศไทย และมีแนวโน้ มของปรากฏการณ์ของ
สถานการณ์ความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบไปด้ วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจากภาครัฐ ภาคประชา
สังคมและนักวิชาการ โดยแบ่งเป็ นระดับผู้บริ หารองค์กรหรื อผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นความมัน่ คงรูปแบบ
ใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อมและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ในสามระดับ ได้ แก่ 1) ระดับท้ องถิ่น (local level) ที่มี
พื ้นที่เชื่อมโยงระหว่างชายแดนได้ แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดน่าน ประเทศไทย เมืองอุดมไชย ประเทศสปป. ลาว
และเมืองบ้ านเมตตา ประเทศเมียนมา 2) ระดับชาติ (national level) และ 3) ระดับภูมิภาค (regional level)
ซึง่ ครอบคลุมทังหน่
้ วยงานภาครัฐที่ดแู ลรับผิดชอบด้ านความมัน่ คง รู ปแบบใหม่ในประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
ได้ แก่ ผู้แทนจากส�ำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจ�ำประเทศเมียนมาและผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจ�ำ

แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน

Journal of Environmental Management Vol.14 No.2/2018

ประเทศสปป. ลาว ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม กรมป่ าไม้ แผนกการต่างประเทศ รวมถึงมูลนิธิ หน่วยงานภาคประชาชน
ที่สง่ เสริ มด้ านสิ่งแวดล้ อม และนักวิชาการ จากทังสามประเทศ
้
ได้ แก่ ประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ
ประเทศสปป.ลาว รวมทังสิ
้ ้น 40 คน

วิธีการเก็บข้อมูล

การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ในการด�ำเนินการศึกษาได้ ใช้ วิธีการศึกษาจากแหล่ง
ข้ อมูลอันประกอบด้ วย 1) การศึกษาวิจยั เอกสาร อาทิ การทบทวนวรรณกรรมในเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้ อง
ในหลายประเด็น ได้ แก่ ความหมายของชาตินิยมและภูมิภาคนิยม ผลประโยชน์แห่งชาติกบั ผลประโยชน์สว่ น
ภูมภิ าค ค�ำนิยามความมัน่ คงรูปแบบใหม่ ความเป็ นมาของประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน แผนการ
จัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คงอาเซียน ความหมายของความมัน่ คงด้ านการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อม
รูปแบบการด�ำเนินนโยบาย รวมถึงข้ อมูลนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสมาชิกอาเซียน พระราชบัญญัตแิ ละกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสิง่ แวดล้ อม
ของประชาคมอาเซียน กรอบความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อม ขอบเขตเชิงเนื ้อหา ศึกษา
นโยบายส่งเสริ มภูมิภาคนิยมและลดทอนผลประโยชน์แห่งชาติด้านความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ภายใต้ แผนการ
จัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คงอาเซียน ผ่านประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ผ่านการจัดกลุ่มข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องว่าแนวทางนโยบายด้ านภัยสิ่งแวดล้ อมออกมาในรู ปแบบที่เชื่อมโยงกับ
ผลประโยชน์แห่งชาติหรื อภูมิภาค 2) การศึกษาวิจยั ภาคสนาม (filed study research) ได้ แก่ การสัมภาษณ์
กลุม่ ตัวอย่างผ่านแบบสัมภาษณ์ โดยทางคณะวิจยั ใช้ วธิ ีการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย (stakeholder)
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็ น ความมั่น คงรู ป แบบใหม่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย
ประเทศเมียนมาและประเทศสปป.ลาว เพื่อตรวจสอบแนวทางการด�ำเนินงานในแต่ละระดับทัง้ ท้ องถิ่น
ชาติ และภูมิภาค

การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ วิธีการตรวจสอบแหล่งข้ อมูลสามเส้ า (data
triangulation) ตามแนวทางของ Chantavanich (2011)โดยการน�ำข้ อมูลการสัมภาษณ์จากบุคคลที่หนึง่ ไป
ตรวจสอบกับบุคคลอื่นๆในพื ้นที่เดียวกันแต่มีความแตกต่างตามลักษณะหน่วยงาน ประสบการณ์ขององค์กร
ที่ท�ำงาน ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ และน�ำข้ อมูลจากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบข้ อมูล
จากการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย
(analytic induction) ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของปรากฏการณ์ที่พบในงานวิจยั เพื่อหาบทสรุ ป
ร่ วมกันของแต่ละประเด็น จากนันน�
้ ำข้ อมูลจากการวิเคราะห์แบบอุปนัย มาจ�ำแนกข้ อมูลรายประเด็นและ
จัดกลุม่ ข้ อมูล เพือ่ หาความเหมือนและความแตกต่างกันของข้ อมูลด้ วยการจัดประเภทของข้ อมูล (categories)
เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลอธิบายประเด็นต่างๆ อันน�ำไปสูค่ วามเข้ าใจปรากฏการณ์ที่ศกึ ษาและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง แล้ วน�ำเสนอในรูปแบบของการอธิบายเชิงพรรณนา (descriptive method) 			
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กรอบแนวคิดการวิจัย
1. จากชาตินิยมสู่การนิยาม “ผลประโยชน์แห่งชาติ
(national interest)”
2. เพื่อลด national interest to common interest
3. ความร่วมมือผ่าน 3 เสาอาเซียน คือ เสาการเมืองและ
ความมัน่ คง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม
โดยศึกษาผ่านพิมพ์เขียวเพือ่ ก�ำหนดว่าแต่ละเสามี
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
ร่วมกันอย่างไรบ้าง (documentary research)
4. แนวคิด transnational concept
ผ่านความร่วมมือประเด็นความมั่นคง
ข้ามชายแดน (transnational security)

ทั้งแนว top-down และแนว
bottom-up กระท�ำผ่าน 3 ระดับ
1. ระดับชาติ (national level)
2. ระดับท้องถิ่น (local level)
3. ระดับภูมิภาค (regional level)

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
(คุ้มทุน คุ้มเวลา คุ้มกระบวนการ)
- ประสิทธิผล (ผลและเป้าหมายโครงการ
ผ่านระดับท้องถิ่น (in-depth interview)
ว่านโยบายที่กระท�ำขึ้นมีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
เพื่อศึกษาดูว่าลักษณะความร่วมมือ
ของเสานี้มีประสิทธิภาพ - ประสิทธิผล
อย่างไร มีความส�ำคัญมากเพียงใด

5. ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional
Security : NTS) ผ่าน 2 หัวข้อร่วมกับระดับท้องถิ่น
(ประเทศสปป.ลาวกับเมียนมา) ความมั่นคงด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวเชื่อมระหว่างแนวบนล่าง (top-down) กับแนว
ล่างขึ้นบน (bottom-up) เสาการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (APSC)

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
(คุ้มทุน คุ้มเวลา คุ้มกระบวนการ)
- ประสิทธิผล (ผลและเป้าหมาย
โครงการ) ผ่านทาง 2 ระดับ คือ
ระดับชาติ กับ ระดับภูมิภาค (in-depth
interview from policy makers)
ว่านโยบายที่กระท�ำขึ้นมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจยั จะเห็นว่า ได้ มกี ารอธิบายถึงกระบวนการเปลีย่ นผ่านของแนวคิดชาตินยิ ม
ที่คำ� นึงถึงเรื่ องผลประโยชน์แห่งชาติมาสูผ่ ลประโยชน์สว่ นภูมภิ าค โดยขันตอนแรกจะเป็
้
นการศึกษาข้ อมูลเชิง
เอกสาร เกีย่ วกับลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศของภูมภิ าคอาเซียนผ่านทางเสาหลักของประชาคมอาเซียน
คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง โดยมุง่ เน้ นในประเด็นเกีย่ วกับความมัน่ คงรูปแบบใหม่ ตลอดจนการศึกษา
ข้ อมูลเชิงเอกสารเพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินนโยบายความมัน่ คงด้ านสิง่ แวดล้ อม
และการเปรียบเทียบการด�ำเนินนโยบายความมัน่ คงด้ านสิง่ แวดล้ อม นอกจากการศึกษาเชิงเอกสารแล้ วนัน้ ทาง
ทีมวิจยั ได้ ดำ� เนินการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้ อง อาทิ ผู้กำ� หนดนโยบายด้ านความมัน่ คง ในระดับชาติ
ระดับภูมภิ าค และระดับท้ องถิน่ โดยในระดับท้ องถิน่ เน้ นพื ้นทีค่ วามเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้ านสมาชิกอาเซียน
อาทิ พื ้นทีช่ ายแดน จังหวัดใกล้ เคียงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา และสปป.ลาว เพือ่ สะท้ อนภาพการ
ด�ำเนินงานว่าการท�ำงานระดับชาติและท้ องถิน่ สามารถสะท้ อนประสิทธิผลของการด�ำเนินนโยบายความมัน่ คง
จากระดับภูมภิ าคได้ ชดั เจนมากน้ อยและเป็ นรูปธรรมอย่างไร
แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน
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ผลการวิจัย

1. ภาพรวมแนวนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติประเด็นสิ่งแวดล้อมและภูมิภาคของ
สมาชิกประเทศอาเซียน

จากการวิจยั เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในอาเซียน ได้ แก่ นโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และกฎหมาย
เฉพาะในอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกฎหมายเฉพาะในอาเซียน รวมทังสิ
้ ้น 15
ฉบับ โดยศึกษาฉบับล่าสุดจนถึงภายในช่วงเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ แบ่งแนวทางการให้ ความส�ำคัญ
กับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมและความร่วมมือระดับภูมิภาคดังกล่าวของประเทศในประชาคมอาเซียนได้ มีการ
ระบุ ดังนี ้ 1) นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในประชาคมอาเซียน 2) นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ และกฎหมายเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน และ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติและกฎหมายเฉพาะในประเทศอาเซียน
1) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติในประชาคมอาเซียน
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศอาเซียนประกอบด้ วยความมัน่ คงแห่งชาติทางการเมือง
ความมัน่ คงแห่งชาติทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงแห่งชาติทางสังคม-จิตวิทยาและความมัน่ คงทางการทหารและการ
ป้องกันประเทศ โดยส่วนใหญ่วตั ถุประสงค์หลักของการก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน คือ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ การรักษาบูรณภาพของดินแดน อ�ำนาจอธิปไตย ความสงบ
สุข และสันติสขุ รวมถึงการสร้ างความร่วมมือกับประเทศและองค์กรต่างๆ ทังในระดั
้
บภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
ซึง่ ถือว่าเป็ นการด�ำเนินนโยบายตามลักษณะของแนวทาง “ความมัน่ คงรูปแบบเดิม” (traditional security) จาก
การเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์ทำ� ให้ สถานการณ์ความมัน่ คงเปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย และส่งผลต่อการ
ก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในอาเซียน โดยมีแนวทางในการก�ำหนดนโยบายด้ านความมัน่ คง
แห่งชาติทคี่ รอบคลุมมิตติ า่ งๆ เพิม่ เติม เช่น ความมัน่ คงด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมัน่ คงทางสิง่ แวดล้ อม
และความมัน่ คงทางมนุษย์ เป็ นต้ น หรือเรียกว่า “ความมัน่ คงรูปแบบใหม่” (non-traditional security) เนือ่ งจาก
ประเด็นความมัน่ คงเหล่านี ้เกีย่ วข้ องกับหน่วยงานหลายภาคส่วน (cross-cutting issue) และสามารถส่งผลต่อ
สภาวการณ์ความมัน่ คงแห่งชาติในแต่ละประเทศได้ รวมถึงหากไม่สามารถหาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงทีอาจจะ
กลายเป็ นสถานการณ์ทรี่ ุนแรงทังภายในประเทศและภายนอกประเทศต่
้
อไปได้
ส�ำหรับนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการระบุถงึ นโยบายด้ านการส่ง
เสริมสิง่ แวดล้ อม พร้ อมทังนโยบายส่
้
งเสริมความเป็ นภูมภิ าคนิยม และการด�ำเนินนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ท�ำการศึกษา ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย และประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ และกฎหมายเฉพาะ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในประเทศอาเซียนบางประเทศได้ ระบุนโยบายไม่ครอบคลุมทุก
นโยบาย แต่ระบุเพียงบางนโยบายที่ศกึ ษา เช่น บางประเทศระบุเพียงนโยบายด้ านการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อม
และบางประเทศระบุเพียงนโยบายส่งเสริ มความเป็ นภูมิภาคนิยมเท่านัน้ แต่แยกแนวทางการด�ำเนินงานของ
ผลประโยชน์แห่งชาติและภูมิภาคต่อประเด็นสิ่งแวดล้ อม ท�ำให้ ต้องศึกษาค้ นคว้ าแหล่งข้ อมูลอื่นๆ เพื่อให้
ครอบคลุมทังสองนโยบายที
้
่ศกึ ษา โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และกฎหมายเฉพาะเรื่ อง อีกนัยหนึง่ กลุม่ ประเทศสมาชิกเหล่านี ้ที่ไม่ได้ ระบุอย่างชัดเจนด้ านแนว
นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับการท�ำงานด้ านส่งเสริ มภูมิภาคนิยม ได้ แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์
ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล กนกรัตน์ ยศไกร และเมธินี ภูวทิศ
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3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและกฎหมายเฉพาะในประเทศอาเซียน
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศนัน้ ไม่ปรากฏแหล่งข้ อมูล
ในการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องนโยบายด้ านการส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อม นโยบายส่งเสริ มความเป็ นภูมิภาคนิยม ท�ำให้
ทางคณะวิจยั เลือกศึกษาแหล่งข้ อมูลอื่นเพื่อให้ ครอบคลุมนโยบายที่ศึกษา ทางคณะวิจยั จึงได้ เลือกศึกษา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกฎหมายเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อมเพิ่ม
เติม เนื่องจากบางประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านี ้ยังเป็ นประเทศที่กำ� ลังพัฒนาและอยูร่ ะหว่างการปฏิรูประบบ
การเมืองและการปกครอง รวมถึงระบบโครงสร้ างพื ้นฐานในการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจงึ เป็ นแหล่งข้ อมูลหลักในการวางแนวทางนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ ได้ แก่ ประเทศเมียนมา
กับประเทศสปป.ลาว
เนื่องจากประเด็นความมัน่ คงด้ านสิง่ แวดล้ อมถือเป็ นเรื่ องความมัน่ คงรูปแบบใหม่ที่มีลกั ษณะเป็ น
รูปแบบความมัน่ คงทีม่ มี ติ คิ วามเชือ่ มโยงกับหลากหลายประเด็น และมีความเกีย่ วข้ องกับหน่วยงานหลากหลาย
ภาคส่วน รวมถึงเป็ นประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียนได้ อย่างชัดเจน ซึง่ ปัญหาด้ าน
ความมัน่ คงที่เกิดขึ ้นจากประเทศเพื่อนบ้ านอาจส่งผลต่อสภาพการณ์และความเป็ นไปของประเทศใกล้ เคียง
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม ดังนัน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมมือในการหาแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกันผ่านการสร้ างความสัมพันธ์แบบยัง่ ยืนเพือ่ ส่งเสริมความเป็ นภูมภิ าคนิยมให้ เกิดขึ ้นภายในภูมภิ าค

2. มิติแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม

จากการด�ำเนินการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังจากระดั
้
บท้ องถิ่น ชาติและภูมภิ าค รวม
ถึงจากหลากหลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ประชาสังคมและวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศ
สมาชิกที่ยงั ไม่มีรูปธรรมที่ชดั เจนด้ านนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและการส่งเสริ มความเป็ นภูมิภาคนิยม แต่มี
นัยที่จะส่งผลส�ำคัญต่อประเทศไทย เนื่องด้ วยพื ้นที่ที่อยู่ติดกันกับพื ้นที่ชายแดน อาทิประเทศเมียนมาและ
สปป.ลาวพบว่า การเชื่อมโยงด้ านการด�ำเนินนโยบายในระดับประเทศและระดับภูมิภาคนันไม่
้ ได้ ด�ำเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการให้ ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจเพื่อมุง่ แก้ ไขปั ญหาความยากจนเป็ นหลัก ท�ำให้
ผลของการด�ำเนินการด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อมถูกลดทอนความส�ำคัญลง เพื่อเปิ ดทางให้ ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ ้นได้ ปั ญหาส่วนหนึง่ ของการส่งเสริ มความเป็ นภูมภิ าคนิยมทางด้ านการรักษาสิง่ แวดล้ อม และ
ผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศเพือ่ นบ้ านทีม่ ชี ายแดนติดกันนัน้ เกิดประเด็น
ด้ านความขัดแย้ งและการรักษาผลประโยชน์สว่ นตนของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลจากแนวนโยบาย
ของรัฐที่พยายามด�ำเนินการเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงและปลอดภัยสูงสุดนัน้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวทางในการ
แก้ ปัญหาความมัน่ คงด้ านอื่นๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ทางด้ านภัย
สิง่ แวดล้ อม ในกรณีของประเทศไทยและประเทศสมาชิกเพื่อนบ้ านนัน้ ได้ แก่ ประเด็นพลังงาน ซึง่ คาบเกี่ยวไป
ยังประเด็นปั ญหาชนกลุม่ น้ อยในพื ้นที่ชายแดนรวมทังการแทรกแซงการท�
้
ำงานของกลุม่ ภาคพัฒนาเอกชนอีก
ด้ วย นอกจากนี ้กลุม่ ชาติพนั ธุ์และชนกลุม่ น้ อยในหลายพื ้นที่ของประเทศได้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มีผลต่อประเด็นสิ่งแวดล้ อม ท�ำให้ พื ้นที่ท�ำกินรวมทังพื
้ ้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของกลุม่ ถูก
ท�ำลายไป ถึงแม้ วา่ ประเทศเมียนมาจะมีฐานแหล่งพลังงานจ�ำนวนมากแต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากร
ดังกล่าวเป็ นพลังงานได้ จึงต้ องส่งกลับมาด�ำเนินการในประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อแปรรู ปเป็ นพลังงานและต้ อง
ซื ้อกลับมาใช้ ในราคาที่สงู ขึ ้น

แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน
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ความร่วมมือที่เกิดขึ ้นตามนโยบายเพื่อส่งเสริมความเป็ นภูมภิ าคนิยมเพื่อแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
ระหว่างกัน มีมิติการท�ำงานในระดับระหว่างประเทศที่มีพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน โดยได้ รับแนวทางและหลักการ
นโยบายจากฝ่ ายบริหารสูงสุด ถึงแม้ วา่ ประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะภัยสิง่ แวดล้ อมจะถูกตีความ
เป็ นเรื่องในเชิงลบ แต่มคี วามพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการในรูปแบบเชิงบวกเพือ่ กระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือกันมาก
ขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่ที่อยูต่ ดิ กันอย่างประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมา ประเทศสปป.ลาว ประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การท�ำนโยบายจากกรอบแบบบนลงล่าง (top-down approach)
และแบบล่างสูบ่ น (bottom-up approach) แสดงการประสานการท�ำงานที่จะท�ำให้ การขับเคลื่อนนโยบาย
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการกับสถานการณ์เพื่อแก้ ไขปั ญหาในเชิงพื ้นที่ ผ่าน
แนวทางแผนการท�ำงานจากฝ่ ายบริ หาร และในขณะเดียวกัน ใช้ การมีสว่ นร่วมของคนในพื ้นที่ทงภาครั
ั้
ฐ ภาค
พัฒนาเอกชนและประชาชนในพื ้นที่มามีสว่ นร่วม

3. สภาพการณ์การด�ำเนินนโยบายภูมิภาคนิยมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้าน
การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของประชาคมอาเซียนด้ านการเมืองและความมัน่ คง
นันพบว่
้
า ประเทศไทยในบริ บทอาเซียนมีความพยายามแลกเปลี่ยนประเด็นการสร้ างบรรทัดฐานร่ วมกันใน
อาเซียนทางด้ านสิง่ แวดล้ อม ผ่านหน่วยงานภาครัฐของไทยโดยจุดประกายเริ่ มต้ นการจัดประชุมอาเซียนด้ าน
สิง่ แวดล้ อมโดยการหยิบยกเอาวิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ (good practice) ของแต่ละประเทศในอาเซียนออกมา เช่น
ประเทศสปป.ลาว ทีใ่ ห้ ความส�ำคัญกับประชาชนในการอยูก่ บั ป่ าและชุมชนได้ หรื อกรณีประเทศเมียนมาทีเ่ น้ น
เรื่ องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ สมบูรณ์ สามารถมาท�ำงานร่วมกันเพื่อน�ำเสนอแนวทางเชิงบวกดังกล่าว
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีกติการ่วมกันที่ชดั เจนระดับภูมิภาคทางด้ านการส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อม
การด�ำเนินงานของประเทศไทยในการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบแผนบูรณาการตามมิตนิ โยบาย
ส�ำคัญของรัฐทีเ่ สนองบให้ ท�ำร่วมกันในหลายกระทรวง เพือ่ ให้ เกิดการขับเคลือ่ นการท�ำงานของภาครัฐส่วนใหญ่
ไปสูเ่ ป้าหมายที่ใกล้ เคียงกัน อาทิ ประเด็นการขับเคลื่อนสูป่ ระชาคมอาเซียน ถึงแม้ วา่ เม็ดเงินในงบประมาณ
อาจไม่ได้ เป็ นงบจ�ำนวนมาก แต่หากร่วมกันท�ำงานในหลายกระทรวงก็จะช่วยผลักดันวาระที่สำ� คัญต่างๆ ออก
ไป นอกจากนี ้การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อการจัดการรักษาสิ่งแวดล้ อม แต่สว่ นใหญ่เน้ นส�ำหรับค่า
ตอบแทนบุคลากรเป็ นหลักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับประเทศ ในขณะที่คา่ ตอบแทนส�ำหรับการท�ำงานในระดับ
ท้ องถิ่นเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ยงั คงมีข้อจ�ำกัดหลายอย่าง กล่าวได้ วา่ การวางแผนงบประมาณนัน้
จัดท�ำขึ ้นเพื่อตอบโจทย์ผลประโยชน์แห่งชาติเป็ นหลักที่ไม่อาจเข้ าถึงการแก้ ปัญหาในระดับท้ องถิ่นได้ แต่ใน
ส่วนกรอบความร่ วมมือระดับภูมิภาคยังคงอยู่ในขันเริ
้ ่ มต้ น ในส่วนของกระบวนการนัน้ พบความคิดริ เริ่ มใน
การด�ำเนินแผนงานส่งเสริ มบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในหลากหลายกระทรวง
ที่เกี่ยวข้ องแต่พบความเหลื่อมล� ้ำของหน่วยงานในการเชื่อมต่อการท�ำงานในระดับภูมิภาค
การด�ำเนินงานของประเทศเมียนมา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าได้ มีการให้ ความส�ำคัญในการ
แปลงทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสินทรัพย์ในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐมีแนว
โน้ มและความพยายามเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีสว่ นร่วมและรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนมากขึ ้น ในขณะ
เดียวกัน สถานการณ์ในประเทศเมียนมายังคงอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านตามเจตจ�ำนงของผู้น�ำทางการ
เมืองจึงส่งผลต่อการประเมินผลนโยบายรัฐ รวมทังวาระหลั
้
กของประเทศไม่ได้ เน้ นที่ประเด็นสิง่ แวดล้ อม แต่
เน้ นเรื่ องการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งของชนกลุม่ น้ อยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็ นหลัก ข้ อเสนอแนะที่พบจึง
ควรมีการพัฒนาที่ควบคูไ่ ปทังด้
้ านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อม
ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล กนกรัตน์ ยศไกร และเมธินี ภูวทิศ
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บทสรุป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ความเหลื่อมล�้ำของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ในประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด
ภูมิภาคนิยม

ถึงแม้ ประชาคมอาเซียนจะมีความร่วมมือในเชิงนโยบายระดับภูมภิ าคเพือ่ น�ำไปสูภ่ มู ภิ าคทีเ่ อกภาพ
เดียวกัน โดยเฉพาะงานด้ านการเมืองและความมัน่ คงให้ มีความสงบสุข ความแข็งแกร่งและเน้ นให้ เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกันในการแก้ ปัญหาความมัน่ คงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึง่ เป็ นหัวใจหลักเรื่ องการส่งเสริ มความ
เป็ นภูมิภาคนิยมในบริ บทประชาคมอาเซียน เน้ นประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ พบว่ายังคงมีความเหลื่อม
ล� ้ำเกิดขึ ้นในการวางนโยบายและด�ำเนินนโยบายไปปฏิบตั ิ การให้ ความส�ำคัญกับนโยบายทังประเด็
้
นการส่ง
เสริ มความเป็ นภูมิภาคร่ วมกันกับประเด็นความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ทงในด้
ั ้ านสิ่งแวดล้ อมยังคงท�ำให้ แนวคิด
เรื่ องภูมิภาคนิยมไม่สามารถเกิดขึ ้นแบบเต็มรูปแบบได้ อาจมีพื ้นฐานเรื่ องความเหมือนและความต่างมาจาก
เหตุผลทางด้ านภูมิสงั คม ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและการเมืองที่ผา่ นมา ท�ำให้ แนวคิดการส่งเสริ มความเป็ น
ภูมิภาคนิยม โดยเฉพาะประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านการป้องกันสิ่งแวดล้ อมไม่อาจเกิดขึ ้นได้ จริ งใน
ขณะนี ้เพราะนโยบายที่แต่ละประเทศรัฐสมาชิกน�ำมาบังคับใช้ ยงั คงมีความแตกต่างกันอยู่ อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมความเป็ นภูมภิ าคในรูปแบบของประชาคมอาเซียนอาจมีความน่าสนใจทีม่ คี วามแตกต่างกับความเป็ น
ภูมิภาคนิยมของประชาคมในภูมิภาคอื่นๆ หัวใจหลักของการไม่แทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองซึง่ กันและกัน
(Ministry of Foreign Affairs, 2010) จะช่วยส่งผลให้ ความตึงเครียดในภูมภิ าคมีน้อยลง แต่อาจส่งผลกระทบให้
เกิดความล่าช้ าต่อความร่วมมือทางด้ านประเด็นทีม่ คี วามละเอียดอ่อนอย่างเรื่องความมัน่ คงได้ ข้ อแตกต่างของ
การพัฒนานโยบายส่งเสริมภูมภิ าคนิยมต่อประเด็นความมัน่ คงรูปแบบใหม่ด้านสิง่ แวดล้ อม อาจถูกตีความเป็ น
ลักษณะการเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อน�ำไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกัน ถึงแม้ เป้าหมายหลักร่วม
กันได้ มีการบรรจุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนแล้ วในเป้าหมายของประชาคมอาเซียน ยังคงมีความจ�ำเป็ นใน
การด�ำเนินนโยบายของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามทีต่ ้ องการและลดทอนความเหลือ่ ม
ล� ้ำในการด�ำเนินนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิก (Sumanasrethakul, Yossakrai & Phoovatis, (2016)

2. แนวคิดภูมภิ าคนิยม ผลประโยชน์แห่งชาติและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในบริบทภูมภิ าคนิยม

งานวิจัยครัง้ นีม้ ีความพยายามที่จะศึกษาแนวนโยบายและการด�ำเนินงานของแนวทางความ
ร่วมมือด้ านสิง่ แวดล้ อมภายใต้ กรอบประชาคมภูมิภาคอาเซียนว่าเป็ นไปตามแนวทางที่ให้ ความส�ำคัญในรูป
แบบภูมิภาคนิยมหรื อยังคงด�ำเนินการเพื่อตอบผลประโยชน์แห่งชาติ ถึงแม้ ว่าแนวทางดังกล่าวได้ ถกู บรรจุ
ไว้ ในแนวนโยบายระดับภูมิภาค จึงได้ ด�ำเนินการศึกษาจากแนวนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
สภาพการณ์ประเด็นปั ญหาและการด�ำเนินงานจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ชาติและ
ภูมภิ าค จากข้ อมูลพบว่า ปั ญหาภัยสิง่ แวดล้ อมเป็ นปั ญหาที่พบทังในพื
้ ้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน
อาเซียน ในกรณีประเทศสปป.ลาวและประเทศไทย ส่วนหนึง่ ของปั ญหาดังกล่าวสามารถอธิบายปรากฏการณ์
ที่ให้ ความส�ำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่า เนื่องด้ วยความสัมพันธ์ เชิงอ�ำนาจที่มีบทบาทส�ำคัญใน
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การอธิบายพื ้นฐานความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองในประชาคมอาเซียน ผ่านความคิดของการพัฒนาจาก
ระบบทุนนิยมที่เน้ นและให้ ความส�ำคัญกับนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึง่ ในบางกรณี มี
การแปลงทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานเพื่อเป็ นทุนในการพัฒนาประเทศ ทังในรู
้ ปแบบของโครงการ
สิ่งแวดล้ อมที่ส่งผลกระทบกับคนในท้ องถิ่น รวมทัง้ สะท้ อนการรับฟั งเสียงจากประชาชนในพื ้นที่ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในรู ปแบบที่เปลี่ยนไป จนกระทัง่ ส่งผลให้ คนในพื ้นที่ยงั ไม่มีความเข้ าใจ
ที่ถกู ต้ องในการป้องกันและรองรับปั ญหาที่เกิดขึ ้น กลไกภาครัฐไม่สามารถติดตามเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว
ที่มีความซับซ้ อน (Sumanasrethakul et al., 2016) ส่วนหนึง่ ของปรากฏการณ์สามารถอธิบายด้ วยความ
ไม่เท่าเทียมกันภายใต้ กรอบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของประเทศสมาชิกประชาคมที่ควรจะให้ ความส�ำคัญกับ
พื ้นฐานความเท่าเทียมของพลเมืองในประชาคมอาเซียน

ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องด้ วยความเหลือ่ มล� ้ำของการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะประเด็นสิง่ แวดล้ อมซึง่ มีความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกนัน้ ควรน�ำไปสูก่ ารส่งเสริ มนโยบายด้ านการจัดการเชิงพื ้นที่ (area-based
approach) โดยเฉพาะพื ้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ านและใกล้ เคียง เพื่อน�ำไปสูแ่ ผนการจัดการและ
การจัดสรรงบประมาณพิเศษเฉพาะพื ้นที่ ซึง่ จะส่งผลเรื่ องการปฏิบตั ใิ นพื ้นที่จริงได้ อย่างมีประสิทธิผลมากกว่า
2. ความร่ วมมือด้ านการส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อมอาเซียนอย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านการท�ำงานของ
ประชาคมอาเซียนทางด้ านสิง่ แวดล้ อมโดยเฉพาะ หรืออยูใ่ นรูปแบบของการจัดตังหน่
้ วยงานกลางของประชาคม
อาเซียนด้ านสิ่งแวดล้ อม ช่วยเร่ งและผลักดันอ�ำนาจในการต่อรองของอาเซียนต่อเวทีโลกให้ มากขึ ้น รวมทัง้
สามารถเป็ นแนวทางการส่งเสริ มความเป็ นภูมิภาคนิยมในรู ปแบบที่แตกต่างกับการรวมกลุ่มภูมิภาคของ
ทวีปอื่นๆ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะในรู ปแบบของอาเซียน รวมทัง้ ขับเคลื่อนให้ แต่ละประเทศสมาชิกในอาเซียน
น�ำประเด็นสิ่งแวดล้ อมบรรจุในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อไปสู่การส่งเสริ มความเป็ นภูมิภาคนิยม
โดยสามารถจัดสรรในรูปแบบของงบตามแผนบูรณาการทีใ่ ห้ ความส�ำคัญกับประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่าง
กระทรวงของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกันของประเทศและภูมิภาคต่อไป
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