
หมวด	๓	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

มาตรา	๒๑	ให้มีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
  (1)  รับผิดชอบในงำนธุรกำรของสภำและศึกษำและรวบรวมข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง 

ที่เกี่ยวกับงำนของสภำ
  (2)  จัดท�ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติตำมเป้ำหมำย 

และแนวทำงที่สภำก�ำหนดเพื่อเสนอต่อสภำ
  (3)  เสนอแนะและให้ควำมเห็นต่อสภำหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

ก�ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติ
  (4)  ให้ค�ำปรึกษำเสนอแนะและให้ควำมเห็นตลอดจนอ�ำนวยกำรและประสำน 

กำรปฏิบัติงำนใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง

  (5)  ตดิตำม ประเมนิ วเิครำะห์ และแจ้งเตอืนสถำนกำรณ์ด้ำนควำมม่ันคงกำรเปลีย่นแปลง 
ของสถำนกำรณ์สภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงในเชิงยุทธศำสตร์พิสูจน์ทรำบและคำดกำรณ์ภัยคุกคำม 
และกำรประเมินก�ำลังอ�ำนำจของชำติ

  (6)  ประสำนงำนหรือร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศในกิจกำรด้ำนควำมม่ันคง 
ระหว่ำงประเทศ  ด้ำนควำมมั่นคงในเชิงยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรประเมินสภำวะแวดล้อม  และด้ำนวิชำกำร 
ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง

  (7)  ศึกษำ  วิจัย  รวบรวม  พัฒนำ  ส่งเสริม  และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ

  (8)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว ้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นหรือ 
ตำมที่สภำ นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

มาตรา	22	 ให้มเีลขำธิกำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำตเิป็นผูบ้งัคบับญัชำข้ำรำชกำรและบรหิำรรำชกำร 
ของส�ำนักงำนขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีและให้มีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรให้เลขำธิกำร 
เป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัโดยในกำรพจิำรณำเสนอช่ือผูซ้ึง่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธกิำรให้สภำเสนอชือ่บคุคล 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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  เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ที่ผ่ำนมำ 

ผูเ้ขยีนได้มโีอกำสเข้ำร่วมกำรประชมุ  Second  Dialogue 

of BIMSTEC Think Tank ณ กรงุนิวเดล ีประเทศอนิเดีย1 

กำรประชุมครั้งนี้  เน้นในประเด็นส�ำคัญของ  BIMSTEC 

5 ประเดน็ ได้แก่ 1. Internet and Social Media as a Tool 

for Radicalization2. Maritime Domain Awareness 

in BIMSTEC 3. Environment and Climate Change 

4. Restructuring Institutions: Cooperation and 

Capacity Building within BIMSTEC States และ 

5. Cyber  Security ผูเ้ขยีนได้รับมอบหมำยให้รับผดิชอบ 

ในประเดน็เรือ่งกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศซึง่ผูเ้ขยีน 

มคีวำมสนใจเป็นอย่ำงมำกและถอืได้ว่ำเป็นประเด็นส�ำคัญ 

ในทำงระหว่ำงประเทศเป็นอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน

การจัดการปัญหา
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ

ของกลุ่มประเทศ BIMSTEC

* อำจำรย์ประจ�ำส�ำนักวิชำกำรระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1  อินเดียเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม BIMSTEC Think Tank Dialogue on Regional Security ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 พ.ย. 2562 ณ Vivekananda 
International Foundation กรุงนิวเดลี สำธำรณรัฐอินเดีย โดยเป็นกำรประชุมในกรอบนักวิชำกำรและสถำบันคลังสมองประเทศสมำชิก BIMSTEC 
ประกอบด้วย Session (I): Internet and Social Media as a Tool for Radicalisation - The BIMSTEC Experience and Way Forward. Session. 
(II): Maritime Domain Awareness (MDA) in BIMSTECSession. (III): Environment and Climate Change: Preserving Mountains and Oceans 
Ecosystem Session (IV): Restructuring Institutions: Cooperation and Capacity Building within BIMSTEC States. Session (V): Cyber 
Security: Need  for Cooperation Between  the BIMSTEC States  to Counter-Cyber  Security Threats.  โดยผลกำรประชุมจะน�ำเสนอ 
ทีป่ระชุมประจ�ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยควำมม่ันคงประเทศสมำชกิ BIMSTEC (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณภำ ลีระศิริ*

กรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC
  ควำมร่วมมือในกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal 

Initiative for Multisectoral Technical and Economic 

Cooperation) หรือควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอลว่ำด้วย 

ควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงเทคนิคและเศรษฐกิจ 

เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีที่ต้ังอยู่รำยรอบ 

อ่ำวเบงกอลในภูมิภำคเอเชียใต้เรื่อยไปจนถึงเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  BIMSTEC  ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด 

7 ประเทศ  ได้แก่ บังคลำเทศ ภูฏำน อินเดีย  เมียนมำ 

เนปำล ศรีลังกำ และไทย
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  BIMSTEC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยควำมริเริ่ม 

ของประเทศไทยทีร่ฐับำลของไทยในขณะนัน้ต้องกำรด�ำเนนิ 

นโยบำยมองตะวันตก (Look West) ประจวบเหมำะกับ 

ในขณะนัน้ประเทศอนิเดยีได้ด�ำเนนินโยบำยมองตะวนัออก 

(Look East) เช่นเดยีวกนัจงึท�ำให้เกดิควำมตกลง BIMSTEC 

ขึน้ โดยในครัง้นัน้มปีระเทศท่ีเป็นสมำชิกก่อต้ัง 4 ประเทศ 

ได้แก่  บังคลำเทศ อินเดีย  ศรีลังกำ  และไทย ภำยใต้ชื่อ 

Bangladesh-India-Sri  Lanka-Thailand  Economic 

Cooperation (BISTEC) ในอกี 6 เดือนต่อมำ ในวนัท่ี 22 

ธันวำคม พ.ศ. 2540 ประเทศเมียนมำได้เข้ำเป็นสมำชิก 

ล�ำดับที่  5  และได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น  Bangladesh- 

India-Myanmar-Sri  Lanka-Thailand  Economic 

Cooperation  (BIMSTEC)  ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ 

BIMSTEC  มีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศรอบอ่ำว 

เบงกอล  และเมื่อประเทศเนปำลและภูฏำนได้เข้ำร่วม 

เป็นสมำชิกจึงได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น  Bay  of  Bengal 

Initiative for Multisectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) (Kandu, 2016)

  ควำมตกลง  BIMSTEC  ตอบสนองควำมต้องกำร 

ของสองประเทศใหญ่ที่สอดคล้องกันคือควำมต้องกำร 

ของประเทศไทยและอินเดีย  ในห้วงทศวรรษที่  1990 

ประเทศไทยต้องกำรขยำยควำมสัมพันธ์ไปยังประเทศ 

ที่ตั้งอยู ่ทำงทิศตะวันตกมำกขึ้น  นโยบำยมุ่งตะวันตก 

ของไทย  (Look  West)  ตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ประเทศไทยในหลำยประเด็น  ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม 

ควำมสัมพันธ์เชิงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงไทยกับเมียนมำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรยกระดับควำมร่วมมอืในกำรพัฒนำ 

ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน  นอกจำกนี้  ประเทศไทย 

ยังต้องกำรแสวงหำแหล่งผลิตสินค้ำรำคำถูกซึ่งภูมิภำค 

เอเชียใต้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำให้กับไทย 

เพรำะมีแรงงำนและทรัพยำกรรำคำถูกเป็นจ�ำนวนมำก

  ในขณะเดียวกันอินเดียต้องกำรที่จะเข้ำร่วมกับ 

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจท่ีมีควำมเข้มแข็ง  เนื่องจำก 

ในช่วงหลังสงครำมเย็นเป็นต้นมำ  อินเดียไม่ได้เป็น 

สมำชิกของกำรร่วมกลุ่มในระดับภูมิภำคใด  ๆ  นอกจำก 

สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคเอเชียใต้ (South Asian 

Association  for  Regional  Cooperation-SAARC) 

แต่สมำคมควำมร่วมมอืแห่งภมูภิำคเอเชยีใต้ต้องเผชญิกบั 

ปัญหำควำมขดัแย้งภำยในภมูภิำคท�ำให้ควำมร่วมมอืและ 

บูรณำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำของประเทศ 

ในภูมิภำคเอเชียใต้นั้นไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำท่ีควร 

ในทำงตรงกันข้ำม  อำเซียนกลับมีควำมก้ำวหน้ำในกำร 

พฒันำควำมร่วมมอืระดบัภมูภิำคท่ีเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย 

ประเทศท่ีมีศักยภำพในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่สูง 

ท�ำให้อนิเดยีมคีวำมสนใจท่ีจะร่วมมอืกับประเทศเพือ่นบ้ำน 

ทำงตะวนัออกมำกข้ึน (Look East Policy) กำรเช่ือมโยง 

กบัประเทศเพือ่นบ้ำนทำงตะวนัออกผ่ำนกรอบควำมร่วมมอื 

BIMSTEC  ท�ำให้อินเดียและประเทศในเอเชียใต้สำมำรถ 

เช่ือมโยงมำยงัอำเซียนได้สะดวกขึน้  และยงัสำมำรถใช้กลไก 

BIMSTEC ในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเมยีนมำ 

ทีม่ชีำยแดนตดิต่อกนักว่ำ 1,600 กโิลเมตร (Kandu, 2016)

	 เม่ือความต้องการตรงกนัจงึเกดิเป็นความร่วมมือ 
ในกรอบ	 BIMSTEC	 ขึ้น	 นับว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญของ 
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง	 ๆ 
ที่อยู ่รายรอบอ่าวเบงกอล	 และมีความโดดเด่น 
ในฐานะทีเ่ป็นการรวมกลุม่ของประเทศในสองภมิูภาค 
คือกลุ ่มประเทศเอเชียใต ้และประเทศในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน	 และหากพิจารณา 
ในบริบทป ัจ จุบันที่ ประ เทศมหาอ� านาจต ่าง 	ๆ 
หวนกลบัมาให้ความส�าคญักบัภมูภิาคอนิโด-แปซิฟิก 
ท�าให้กรอบความร่วมมือ	BIMSTEC	ทวีความส�าคัญ 
มากขึ้น	 ทั้งในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์	 ภูมิรัฐศาสตร์ 
รวมถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ความม่ันคงในระดับ 
ภมิูภาคและระดบัโลกเป็นอย่างมาก	กล่าวคือ	นอกจาก 
จะเป็นการเช่ือมโยงประเทศต่าง	ๆ	ในเอเชียใต้และ 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว	 หากมองในเชิงภมิูศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์แล้ว	BIMSTEC	ยังเป็นการเชื่อมโยง 
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2	 มหาสมุทร	 อันได้แก่	 มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก 
เข้าด้วยกัน	 (Chaturvedy,	2018)	มหาสมุทรทั้งสองน้ีต่างเป็น 
แหล่งทรพัยากรทางทะเลทีมี่ความอุดมสมบรูณ์และยังเป็นเส้นทาง 
การเดินเรือที่ส�าคัญของโลกที่จะเชื่อมต่อไปยังญี่ปุ่นและจีน

  BIMSTEC  ยังเป็นกำรรวมตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ก�ำลัง 

เตบิโตอย่ำงรวดเรว็  มตีลำดขนำดใหญ่  และมศัีกยภำพในกำรพฒันำทีส่งู 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศอนิเดยี มทีรัพยำกรธรรมชำตเิป็นจ�ำนวนมำก 

ทั้งบนบกและทะเล BIMSTEC มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมำณ 3 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ  มีประชำกรรวมกันกว่ำ  1.7  พันล้ำนคน  หรือ  22 

เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก  ท�ำให้ถือได้ว่ำ  BIMSTEC  เป็นภูมิภำค 

ทีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรมำกทีสุ่ดในโลก (Roy, 2017; Hundlani 

&  De  Zylva,  2018)  นอกจำกนี้  กำรมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์เป็น 

จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกของมหำสมุทรอินเดียและฝั่ง 

ตะวันตกของมหำสมทุรแปซฟิิกยิง่ท�ำให้ภมูภิำคนีม้คีวำมส�ำคญัอย่ำงมำก 

ในปัจจุบัน

  กรอบควำมร่วมมือ  BIMSTEC  มีควำมพิเศษกว่ำควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจอื่น  ๆ  ตรงที่  BIMSTEC  ไม่ได้เป็นกรอบควำมร่วมมือ 

ระดับภูมิภำคท่ีเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบเป็นหน้ำกระดำนหรือ 

สร้ำงองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีมีโครงสร้ำงเข้มแข็งท่ีเต็มไปด้วย 

กระบวนกำรและกฎเกณฑ์ต่ำง  ๆ  แต่กลับมุ่งเน้นไปที่เป้ำหมำยเพื่อ 

กำรพฒันำเป็นหลัก BIMSTEC จงึมกีำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงในสำขำ 

(sector)  ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำภูมิภำคแบบองค์รวม 

ในเบือ้งต้นมกีำรก�ำหนดกรอบควำมร่วมมอื 

รำยสำขำทั้งสิ้น  6  สำขำ ได้แก่

  n กำรค้ำและกำรลงทุน

  n เทคโนโลยี

  n พลังงำน

  n กำรคมนำคม

  n กำรท่องเที่ยว

  n กำรประมง

ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเพิ่มเติมอีก 

7 สำขำ ได้แก่

  n กำรเกษตร

  n สำธำรณสุข

  n กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

  n กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

  และอำชญำกรรมข้ำมชำติ

  n สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

  n วัฒนธรรม

  n ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชำชน

และในปี พ.ศ. 2554 ได้เพ่ิมควำมร่วมมือ 

ในสำขำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เป็นสำขำที ่14 ภำยใต้ควำมร่วมมอืในกรอบ 

BIMSTEC (กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 

2552; กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2556; 

Kundu, 2014)

  อย ่ำงไรก็ดี   ในห ้วง  20  ป ีแรก 

(พ.ศ. 2540-2560) ของกำรก่อตั้งกรอบ 

ควำมร่วมมือ  BIMSTEC  นั้นไม่ประสบ 

ควำมส�ำเร็จ  เนื่องจำกประเทศสมำชิก 

ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกบั BIMSTEC  เท่ำทีค่วร 

และไม่มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำร 

บูรณำกำรระหว่ำงประเทศ  เห็นได้จำก 

กำรที่ BIMSTEC ไม่มีกำรจัดตั้งองค์กรของ 

BIMSTEC จนกระทัง่ผ่ำนไปถงึ 17 ปี จงึได้มี 

กำรจดัตัง้ส�ำนกังำนเลขำธิกำร BIMSTEC ขึน้ 
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  BIMSTEC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยควำมริเริ่ม 

ของประเทศไทยท่ีรฐับำลของไทยในขณะนัน้ต้องกำรด�ำเนนิ 

นโยบำยมองตะวันตก (Look West) ประจวบเหมำะกับ 

ในขณะนัน้ประเทศอนิเดยีได้ด�ำเนนินโยบำยมองตะวนัออก 

(Look East) เช่นเดยีวกันจึงท�ำให้เกดิควำมตกลง BIMSTEC 

ขึน้ โดยในครัง้นัน้มปีระเทศท่ีเป็นสมำชิกก่อตัง้ 4 ประเทศ 

ได้แก่  บังคลำเทศ อินเดีย  ศรีลังกำ  และไทย ภำยใต้ชื่อ 

Bangladesh-India-Sri  Lanka-Thailand  Economic 

Cooperation (BISTEC) ในอกี 6 เดอืนต่อมำ ในวนัท่ี 22 

ธันวำคม พ.ศ. 2540 ประเทศเมียนมำได้เข้ำเป็นสมำชิก 

ล�ำดับที่  5  และได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น  Bangladesh- 

India-Myanmar-Sri  Lanka-Thailand  Economic 

Cooperation  (BIMSTEC)  ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ 

BIMSTEC  มีเป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศรอบอ่ำว 

เบงกอล  และเมื่อประเทศเนปำลและภูฏำนได้เข้ำร่วม 

เป็นสมำชิกจึงได้มีกำรเปลี่ยนช่ือเป็น  Bay  of  Bengal 

Initiative for Multisectoral Technical and Economic 

Cooperation (BIMSTEC) (Kandu, 2016)

  ควำมตกลง  BIMSTEC  ตอบสนองควำมต้องกำร 

ของสองประเทศใหญ่ที่สอดคล้องกันคือควำมต้องกำร 

ของประเทศไทยและอินเดีย  ในห้วงทศวรรษท่ี  1990 

ประเทศไทยต้องกำรขยำยควำมสัมพันธ์ไปยังประเทศ 

ที่ตั้งอยู ่ทำงทิศตะวันตกมำกขึ้น  นโยบำยมุ่งตะวันตก 

ของไทย  (Look  West)  ตอบสนองควำมต้องกำรของ 

ประเทศไทยในหลำยประเด็น  ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม 

ควำมสัมพันธ์เชิงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงไทยกับเมียนมำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรยกระดบัควำมร่วมมอืในกำรพัฒนำ 

ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน  นอกจำกนี้  ประเทศไทย 

ยังต้องกำรแสวงหำแหล่งผลิตสินค้ำรำคำถูกซ่ึงภูมิภำค 

เอเชียใต้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำให้กับไทย 

เพรำะมีแรงงำนและทรัพยำกรรำคำถูกเป็นจ�ำนวนมำก

  ในขณะเดียวกันอินเดียต้องกำรที่จะเข้ำร่วมกับ 

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่มีควำมเข้มแข็ง  เนื่องจำก 

ในช่วงหลังสงครำมเย็นเป็นต้นมำ  อินเดียไม่ได้เป็น 

สมำชิกของกำรร่วมกลุ่มในระดับภูมิภำคใด  ๆ  นอกจำก 

สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคเอเชียใต้ (South Asian 

Association  for  Regional  Cooperation-SAARC) 

แต่สมำคมควำมร่วมมอืแห่งภมูภิำคเอเชยีใต้ต้องเผชิญกับ 

ปัญหำควำมขดัแย้งภำยในภมูภิำคท�ำให้ควำมร่วมมอืและ 

บูรณำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำของประเทศ 

ในภูมิภำคเอเชียใต้นั้นไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร 

ในทำงตรงกันข้ำม  อำเซียนกลับมีควำมก้ำวหน้ำในกำร 

พฒันำควำมร่วมมอืระดบัภมูภิำคทีเ่ข้มแขง็ ประกอบไปด้วย 

ประเทศท่ีมีศักยภำพในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่สูง 

ท�ำให้อนิเดยีมคีวำมสนใจทีจ่ะร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้ำน 

ทำงตะวนัออกมำกขึน้ (Look East Policy) กำรเชือ่มโยง 

กบัประเทศเพือ่นบ้ำนทำงตะวนัออกผ่ำนกรอบควำมร่วมมอื 

BIMSTEC  ท�ำให้อินเดียและประเทศในเอเชียใต้สำมำรถ 

เชือ่มโยงมำยงัอำเซยีนได้สะดวกขึน้  และยงัสำมำรถใช้กลไก 

BIMSTEC ในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเมยีนมำ 

ทีม่ชีำยแดนตดิต่อกนักว่ำ 1,600 กโิลเมตร (Kandu, 2016)

	 เมือ่ความต้องการตรงกนัจงึเกดิเป็นความร่วมมือ 
ในกรอบ	 BIMSTEC	 ขึ้น	 นับว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญของ 
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง	 ๆ 
ที่อยู ่รายรอบอ่าวเบงกอล	 และมีความโดดเด่น 
ในฐานะทีเ่ป็นการรวมกลุม่ของประเทศในสองภมิูภาค 
คือกลุ ่มประเทศเอเชียใต ้และประเทศในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน	 และหากพิจารณา 
ในบริบทป ัจ จุบันที่ ประ เทศมหาอ� านาจต ่าง 	ๆ 
หวนกลบัมาให้ความส�าคญักบัภมูภิาคอนิโด-แปซิฟิก 
ท�าให้กรอบความร่วมมือ	BIMSTEC	ทวีความส�าคัญ 
มากขึ้น	 ทั้งในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์	 ภูมิรัฐศาสตร ์
รวมถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ความม่ันคงในระดับ 
ภมิูภาคและระดบัโลกเป็นอย่างมาก	กล่าวคอื	นอกจาก 
จะเป็นการเช่ือมโยงประเทศต่าง	ๆ	ในเอเชียใต้และ 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว	 หากมองในเชิงภมูศิาสตร์ 
และยุทธศาสตร์แล้ว	BIMSTEC	ยังเป็นการเชื่อมโยง 
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2	 มหาสมุทร	 อันได้แก่	 มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก 
เข้าด้วยกัน	 (Chaturvedy,	2018)	มหาสมุทรทั้งสองน้ีต่างเป็น 
แหล่งทรพัยากรทางทะเลทีมี่ความอุดมสมบรูณ์และยังเป็นเส้นทาง 
การเดินเรือที่ส�าคัญของโลกที่จะเชื่อมต่อไปยังญี่ปุ่นและจีน

  BIMSTEC  ยังเป็นกำรรวมตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ก�ำลัง 

เติบโตอย่ำงรวดเรว็  มตีลำดขนำดใหญ่  และมศีกัยภำพในกำรพฒันำทีส่งู 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศอนิเดยี มทีรพัยำกรธรรมชำตเิป็นจ�ำนวนมำก 

ทั้งบนบกและทะเล BIMSTEC มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมำณ 3 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ  มีประชำกรรวมกันกว่ำ  1.7  พันล้ำนคน  หรือ  22 

เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก  ท�ำให้ถือได้ว่ำ  BIMSTEC  เป็นภูมิภำค 

ทีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรมำกทีส่ดุในโลก (Roy, 2017; Hundlani 

&  De  Zylva,  2018)  นอกจำกนี้  กำรมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์เป็น 

จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกของมหำสมุทรอินเดียและฝั่ง 

ตะวนัตกของมหำสมทุรแปซฟิิกยิง่ท�ำให้ภมูภิำคนีม้คีวำมส�ำคญัอย่ำงมำก 

ในปัจจุบัน

  กรอบควำมร่วมมือ  BIMSTEC  มีควำมพิเศษกว่ำควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจอื่น  ๆ  ตรงที่  BIMSTEC  ไม่ได้เป็นกรอบควำมร่วมมือ 

ระดับภูมิภำคที่เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบเป็นหน้ำกระดำนหรือ 

สร้ำงองค์กรระหว่ำงประเทศที่มีโครงสร้ำงเข้มแข็งที่เต็มไปด้วย 

กระบวนกำรและกฎเกณฑ์ต่ำง  ๆ  แต่กลับมุ่งเน้นไปที่เป้ำหมำยเพื่อ 

กำรพฒันำเป็นหลกั BIMSTEC จงึมกีำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงในสำขำ 

(sector)  ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำภูมิภำคแบบองค์รวม 

ในเบ้ืองต้นมกีำรก�ำหนดกรอบควำมร่วมมอื 

รำยสำขำทั้งสิ้น  6  สำขำ ได้แก่

  n กำรค้ำและกำรลงทุน

  n เทคโนโลยี

  n พลังงำน

  n กำรคมนำคม

  n กำรท่องเที่ยว

  n กำรประมง

ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกำรเพิ่มเติมอีก 

7 สำขำ ได้แก่

  n กำรเกษตร

  n สำธำรณสุข

  n กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

  n กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

  และอำชญำกรรมข้ำมชำติ

  n สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

  n วัฒนธรรม

  n ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชำชน

และในปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มควำมร่วมมือ 

ในสำขำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เป็นสำขำที ่14 ภำยใต้ควำมร่วมมอืในกรอบ 

BIMSTEC (กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 

2552; กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2556; 

Kundu, 2014)

  อย ่ำงไรก็ดี   ในห ้วง  20  ป ีแรก 

(พ.ศ. 2540-2560) ของกำรก่อตั้งกรอบ 

ควำมร่วมมือ  BIMSTEC  นั้นไม่ประสบ 

ควำมส�ำเร็จ  เนื่องจำกประเทศสมำชิก 

ไม่ได้ให้ควำมส�ำคญักับ BIMSTEC  เท่ำท่ีควร 

และไม่มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำร 

บูรณำกำรระหว่ำงประเทศ  เห็นได้จำก 

กำรที่ BIMSTEC ไม่มีกำรจัดตั้งองค์กรของ 

BIMSTEC จนกระท่ังผ่ำนไปถึง 17 ปี จึงได้มี 

กำรจัดตัง้ส�ำนกังำนเลขำธิกำร BIMSTEC ขึน้ 
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ทีก่รุงธำกำ ประเทศบงัคลำเทศ นอกจำกนี ้ตลอดระยะเวลำยีส่บิกว่ำปีทีผ่่ำนมำมกีำรประชมุระดบัผูน้�ำประเทศเพยีง 4 ครัง้ 

เท่ำนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2547 ครั้งต่อมำเกิดขึ้นที่อินเดีย ในปี พ.ศ. 2551 กำรประชุมครั้งที่ 3 

ท้ิงระยะเวลำถึง  6  ปี  โดยปี  พ.ศ.  2557  ได้มีกำรจัดประชุมขึ้นที่เมียนมำ  และครั้งล่ำสุดเกิดขึ้น  ในปี  พ.ศ.  2561 

ทีป่ระเทศอนิเดยี ท�ำให้ในห้วงเวลำทีผ่่ำนมำ BIMSTEC ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรขับเคล่ือนควำมร่วมมอืและบูรณำกำร 

ในประเดน็ควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำง ๆ กอปรกับปัญหำภำยในของประเทศสมำชิกท�ำให้เกดิควำมชะงกังัน (Yhome, 2019)

  อย่ำงไรก็ดี  ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ BIMSTEC กลับมำมีควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญอีกครั้ง  หลังจำกที่อินเดีย 

ได้หนักลบัมำผลกัดนักรอบควำมร่วมมอืนีอ้ย่ำงจรงิจงั กำรที ่BIMSTEC ได้ตดิสนิใจขยำยกรอบควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ิมข้ึนจำก 6 สำขำ เป็น 14 สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรเพิ่มประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้เหน็ว่ำประเทศสมำชกิ BIMSTEC เหน็ควำมส�ำคญัของกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงภมูภิำคนีแ้ละต้องกำร 

มคีวำมร่วมมอืในประเดน็ท่ีหลำกหลำย BIMSTEC ยงัคงเป็นควำมร่วมมอืระดับภมูภิำคท่ีส�ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในฐำนะ 

กำรเป็นสะพำนเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ำด้วยกัน

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ:
ผลกระทบต่อประเทศสมำชกิ BIMSTEC

  ประเทศสมำชกิ BIMSTEC มลีกัษณะทำงภมิูศำสตร์ 

ทีม่คีวำมหลำกหลำยอย่ำงมำก นบัจำกเทอืกเขำทีส่งูทีส่ดุ 

ในโลกอย่ำงเทือกเขำหิมำลัยทำงตอนเหนือของภูมิภำค 

เร่ือยมำยังผืนน�้ำของมหำสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 

อ่ำวเบงกอลมขีนำดประมำณ 6,000,000 ตำรำงกโิลเมตร 

จัดเป ็นอ ่ำวที่มีขนำดใหญ ่ที่ สุดแห ่งหนึ่ งของโลก 

และดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำ  BIMSTEC นี้มีประชำกร 

รวมกันกว่ำ  1.7  พันล้ำนคน  ในจ�ำนวนนี้มีประชำกร 

ทีอ่ำศยัอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลกว่ำ 450  ล้ำนคน อ่ำวเบงกอล 

ยงัมรีะบบนเิวศทำงทะเลขนำดใหญ่ทีม่คีวำมหลำกหลำยมำก 

เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

  พื้นที่ของกลุ ่มประเทศ  BIMSTEC  ยังมีควำม 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติ  ทั้งบนบก 

และในทะเล ถอืได้ว่ำ BIMSTEC เป็นแหล่งอำหำรทีส่�ำคัญ 

ของโลก  ในขณะที่ประชำชนของประเทศในแถบนี้ยังคง 

พึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติในฐำนะเหล่งรำยได้ท่ีส�ำคัญ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกษตร  กำรประมง  หรือแม้กระทั่ง 

กำรท่องเที่ยว

  อย่ำงไรกด็ปีระเทศสมำชิก BIMSTEC ต้องเผชิญกบั 

ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีมีควำมรุนแรง 

มำกข้ึนเรือ่ย ๆ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC ถูกจัดให้อยูใ่น 

กลุม่ท่ีมคีวำมเสีย่งอย่ำงยิง่  (extreme  risk) จำกผลกระทบ 

ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรประเมิน 

ของ  Climate  Change  Vulnerability  Index  (CCVI) 

(Roy, 2017)  ซ่ึงหมำยควำมว่ำประเทศในกลุม่ BIMSTEC 

มีโอกำสที่ต้องเผชิญกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่ปกติและ 

มีควำมรุนแรง เช่น คลื่นควำมร้อน ภำวะแล้งจัด น�้ำท่วม 

พำยุไซโคลน ฯลฯ ประเทศในแถบนี้มีควำมอ่อนไหวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ในภำคเกษตรกรรมทีต้่องพึง่พำลมฟ้ำอำกำศในกำรเพำะปลกู 

จงึได้มกีำรบรรจคุวำมร่วมมอืทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นหนึง่ 

ในสำขำควำมร่วมมอืของ BIMSTEC ภำคกำรเกษตรจดัว่ำ 

เป็นหัวใจส�ำคัญของภูมิภำคอ่ำวเบงกอล  เป็นแหล่ง 

กำรจ้ำงงำนและแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ  นอกจำกนี้  ยังเป็น 

ที่มำของควำมมั่นคงทำงอำหำร ดังนั้น ภำวะฝนแล้งหรือ 

ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  อำกำศที่ร้อนหรือเย็นผิดปกต ิ

ภำวะแล้ง  และควำมไม่ปกติของสภำพภมูอิำกำศจงึท�ำให้ 

ประชำชนในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตกอยู่ในควำมเสี่ยง 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจงึเป็นอปุสรรคส�ำคญัต่อ 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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  กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC อย่ำงชัดเจน กำรเพิ่มขึ้น 

ของอุณหภูมิโลก  ท�ำให้ในห้วงเวลำ  20  ปีท่ีผ่ำนมำ 

ธำรน�้ำแข็งในแถบเทือกเขำหิมำลัยมีอัตรำกำรละลำย 

มำกขึน้และละลำยเร็วขึน้ท�ำให้ธำรน�ำ้แขง็หดตวัอย่ำงรวดเร็ว 

ประมำณ  50  เซนติเมตรต่อปี  เทียบกับเมื่อ  20  ปีก่อน 

ที่อัตรำกำรหดตัวของธำรน�้ำแข็งอยู ่ที่ประมำณ  25 

เซนติเมตรต่อปี  และท�ำให้ปริมำณน�้ำแข็งบนเทือกเขำ 

หิมำลัยหำยไปประมำณ  8,300  ล้ำนตันต่อปีเพิ่มขึ้นจำก 

4,300  ล้ำนตันต่อปี  ใน  2  ทศวรรษก่อนหน้ำ  และเป็น 

ที่แน่นอนว่ำกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อ 

ประชำชนกว่ำ 800 ล้ำนคน ทีพ่ึง่พำแหล่งน�ำ้จำกเทือกเขำ 

หิมำลัยส�ำหรับชลประทำน  ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ  และเพื่อ 

กำรบรโิภคอย่ำงหลกีเลีย่งมไิด้ (ผูจ้ดักำรออนไลน์, 2562)

  นอกจำกประเด็นปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศภำคพื้นดินแล้ว  ในส่วนภำคพื้นทะเลของอ่ำว 

เบงกอลก็ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกันปัจจุบัน 

ประเทศรอบอ่ำวเบงกอลต้องประสบกบัภำวะน�ำ้ทะเลหนนุ 

สูงในระดับ 2 มิลลิเมตรต่อปี ท�ำให้น�้ำทะเลทะลักเข้ำมำ 

ยังแหล่งน�้ำจืดบนพื้นดินและเกิดภำวะน�้ำกร่อย  และ 

แน่นอนว่ำย่อมกระทบต่อกำรท�ำกำรเกษตรในพืน้ทีเ่หล่ำนี ้

ในขณะเดียวกันเมืองที่อยู่รำยรอบอ่ำวก็เสี่ยงต่อน�้ำท่วม 

มำกขึน้ทัง้จำกน�ำ้ทะเล และจำกน�ำ้แขง็ของเทอืกเขำหิมำลัย 

ที่ละลำยอย่ำงรวดเร็ว (Roy, 2017)

  ปัจจุบัน  BIMSTEC  ได้จัดให้ประเด็นเรื่องกำร 

เปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศเป็นหนึง่ในสำขำควำมร่วมมอื 

โดยมีประเทศบังคลำเทศเป็นผู ้น�ำในกำรด�ำเนินกำร 

ในประเด็นนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีกำรตั้ง BIMSTEC 

Centre  for  Weather  and  Climate  (BCWC)  ขึ้น 

ที่รัฐอุตระประเทศ  อินเดีย  ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับกำร

พยำกรณ์อำกำศ ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยสภำพอำกำศ

และส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู ้เ ก่ียวกับสภำพ

อำกำศของประเทศสมำชิก  BIMSTEC  และในปีต่อมำ

ก็ได้มีกำรจัดอบรม BIMSTEC Disaster Management 

Workshop  (DMEx)  และกำรประชุมระดับรัฐมนตรี 

BIMSTEC  ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศขึ้นที่

ประเทศอินเดีย
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ทีก่รงุธำกำ ประเทศบงัคลำเทศ นอกจำกนี ้ตลอดระยะเวลำยีส่บิกว่ำปีทีผ่่ำนมำมกีำรประชมุระดบัผู้น�ำประเทศเพยีง 4 คร้ัง 

เท่ำนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2547 ครั้งต่อมำเกิดขึ้นที่อินเดีย ในปี พ.ศ. 2551 กำรประชุมคร้ังท่ี 3 

ทิ้งระยะเวลำถึง  6  ปี  โดยปี  พ.ศ.  2557  ได้มีกำรจัดประชุมขึ้นที่เมียนมำ  และครั้งล่ำสุดเกิดขึ้น  ในปี  พ.ศ.  2561 

ท่ีประเทศอนิเดยี ท�ำให้ในห้วงเวลำท่ีผ่ำนมำ BIMSTEC ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรขบัเคล่ือนควำมร่วมมอืและบูรณำกำร 

ในประเดน็ควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำง ๆ กอปรกับปัญหำภำยในของประเทศสมำชกิท�ำให้เกดิควำมชะงกังัน (Yhome, 2019)

  อย่ำงไรก็ดี  ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ BIMSTEC กลับมำมีควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญอีกครั้ง  หลังจำกท่ีอินเดีย 

ได้หนักลบัมำผลกัดนักรอบควำมร่วมมอืนีอ้ย่ำงจรงิจงั กำรที ่BIMSTEC ได้ติดสนิใจขยำยกรอบควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำง ๆ 

เพิ่มขึ้นจำก 6 สำขำ เป็น 14 สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรเพิ่มประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้เหน็ว่ำประเทศสมำชิก BIMSTEC เหน็ควำมส�ำคญัของกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงภมูภิำคนีแ้ละต้องกำร 

มคีวำมร่วมมอืในประเดน็ท่ีหลำกหลำย BIMSTEC ยงัคงเป็นควำมร่วมมอืระดับภมูภิำคทีส่�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในฐำนะ 

กำรเป็นสะพำนเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ำด้วยกัน

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ:
ผลกระทบต่อประเทศสมำชกิ BIMSTEC

  ประเทศสมำชิก BIMSTEC มลีกัษณะทำงภมิูศำสตร์ 

ทีม่คีวำมหลำกหลำยอย่ำงมำก นบัจำกเทอืกเขำทีส่งูทีส่ดุ 

ในโลกอย่ำงเทือกเขำหิมำลัยทำงตอนเหนือของภูมิภำค 

เรื่อยมำยังผืนน�้ำของมหำสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 

อ่ำวเบงกอลมขีนำดประมำณ 6,000,000 ตำรำงกโิลเมตร 

จัดเป ็นอ ่ำวที่มีขนำดใหญ ่ที่ สุดแห ่งหนึ่ งของโลก 

และดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำ  BIMSTEC นี้มีประชำกร 

รวมกันกว่ำ  1.7  พันล้ำนคน  ในจ�ำนวนนี้มีประชำกร 

ทีอ่ำศยัอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลกว่ำ 450  ล้ำนคน อ่ำวเบงกอล 

ยงัมรีะบบนเิวศทำงทะเลขนำดใหญ่ทีม่คีวำมหลำกหลำยมำก 

เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

  พื้นท่ีของกลุ ่มประเทศ  BIMSTEC  ยังมีควำม 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติ  ทั้งบนบก 

และในทะเล ถือได้ว่ำ BIMSTEC เป็นแหล่งอำหำรท่ีส�ำคญั 

ของโลก  ในขณะท่ีประชำชนของประเทศในแถบนี้ยังคง 

พึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติในฐำนะเหล่งรำยได้ท่ีส�ำคัญ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกษตร  กำรประมง  หรือแม้กระท่ัง 

กำรท่องเที่ยว

  อย่ำงไรกดี็ประเทศสมำชิก BIMSTEC ต้องเผชญิกบั 

ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีควำมรุนแรง 

มำกข้ึนเรือ่ย ๆ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC ถกูจัดให้อยูใ่น 

กลุม่ทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงยิง่  (extreme  risk) จำกผลกระทบ 

ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรประเมิน 

ของ  Climate  Change  Vulnerability  Index  (CCVI) 

(Roy, 2017) ซึง่หมำยควำมว่ำประเทศในกลุม่ BIMSTEC 

มีโอกำสที่ต้องเผชิญกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่ปกติและ 

มีควำมรุนแรง เช่น คลื่นควำมร้อน ภำวะแล้งจัด น�้ำท่วม 

พำยุไซโคลน ฯลฯ ประเทศในแถบนี้มีควำมอ่อนไหวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ในภำคเกษตรกรรมทีต้่องพึง่พำลมฟ้ำอำกำศในกำรเพำะปลกู 

จงึได้มกีำรบรรจคุวำมร่วมมอืทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นหนึง่ 

ในสำขำควำมร่วมมอืของ BIMSTEC ภำคกำรเกษตรจดัว่ำ 

เป็นหัวใจส�ำคัญของภูมิภำคอ่ำวเบงกอล  เป็นแหล่ง 

กำรจ้ำงงำนและแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ  นอกจำกนี้  ยังเป็น 

ที่มำของควำมมั่นคงทำงอำหำร ดังนั้น ภำวะฝนแล้งหรือ 

ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล  อำกำศที่ร้อนหรือเย็นผิดปกต ิ

ภำวะแล้ง  และควำมไม่ปกติของสภำพภมูอิำกำศจงึท�ำให้ 

ประชำชนในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตกอยู่ในควำมเสี่ยง 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจงึเป็นอปุสรรคส�ำคญัต่อ 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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BIMSTEC

  กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC อย่ำงชัดเจน กำรเพิ่มขึ้น 

ของอุณหภูมิโลก  ท�ำให้ในห้วงเวลำ  20  ปีที่ผ ่ำนมำ 

ธำรน�้ำแข็งในแถบเทือกเขำหิมำลัยมีอัตรำกำรละลำย 

มำกขึน้และละลำยเรว็ขึน้ท�ำให้ธำรน�ำ้แขง็หดตวัอย่ำงรวดเรว็ 

ประมำณ  50  เซนติเมตรต่อปี  เทียบกับเมื่อ  20  ปีก่อน 

ที่อัตรำกำรหดตัวของธำรน�้ำแข็งอยู ่ที่ประมำณ  25 

เซนติเมตรต่อปี  และท�ำให้ปริมำณน�้ำแข็งบนเทือกเขำ 

หิมำลัยหำยไปประมำณ  8,300  ล้ำนตันต่อปีเพิ่มขึ้นจำก 

4,300  ล้ำนตันต่อปี  ใน  2  ทศวรรษก่อนหน้ำ  และเป็น 

ที่แน่นอนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อ 

ประชำชนกว่ำ 800 ล้ำนคน ทีพ่ึง่พำแหล่งน�ำ้จำกเทือกเขำ 

หิมำลัยส�ำหรับชลประทำน  ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ  และเพื่อ 

กำรบรโิภคอย่ำงหลกีเลีย่งมไิด้ (ผูจั้ดกำรออนไลน์, 2562)

  นอกจำกประเด็นปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศภำคพื้นดินแล้ว  ในส่วนภำคพื้นทะเลของอ่ำว 

เบงกอลก็ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกันปัจจุบัน 

ประเทศรอบอ่ำวเบงกอลต้องประสบกบัภำวะน�ำ้ทะเลหนนุ 

สูงในระดับ 2 มิลลิเมตรต่อปี ท�ำให้น�้ำทะเลทะลักเข้ำมำ 

ยังแหล่งน�้ำจืดบนพื้นดินและเกิดภำวะน�้ำกร่อย  และ 

แน่นอนว่ำย่อมกระทบต่อกำรท�ำกำรเกษตรในพ้ืนทีเ่หล่ำนี ้

ในขณะเดียวกันเมืองที่อยู่รำยรอบอ่ำวก็เสี่ยงต่อน�้ำท่วม 

มำกขึน้ทัง้จำกน�ำ้ทะเล และจำกน�ำ้แขง็ของเทอืกเขำหิมำลยั 

ที่ละลำยอย่ำงรวดเร็ว (Roy, 2017)

  ปัจจุบัน  BIMSTEC  ได้จัดให้ประเด็นเรื่องกำร 

เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศเป็นหนึง่ในสำขำควำมร่วมมอื 

โดยมีประเทศบังคลำเทศเป็นผู ้น�ำในกำรด�ำเนินกำร 

ในประเด็นนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีกำรตั้ง BIMSTEC 

Centre  for  Weather  and  Climate  (BCWC)  ขึ้น 

ที่รัฐอุตระประเทศ  อินเดีย  ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับกำร

พยำกรณ์อำกำศ ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยสภำพอำกำศ

และส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู ้เ ก่ียวกับสภำพ

อำกำศของประเทศสมำชิก  BIMSTEC  และในปีต่อมำ

ก็ได้มีกำรจัดอบรม BIMSTEC Disaster Management 

Workshop  (DMEx)  และกำรประชุมระดับรัฐมนตรี 

BIMSTEC  ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศขึ้นที่

ประเทศอินเดีย
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ข้อเสนอแนะ

ดังที่ผู ้ เขียนได้กล ่าวย�้าหลายครั้งว ่าป ัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศน้ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนี ้

อย่างใหญ่หลวงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเนื่องจากภูมิศาสตร์ 

ของภูมิภาคนี้มีความหลากหลาย  ท�าให ้ผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปด้วย  นับเป็น 

ความท้าทายต่อกลุม่ประเทศ BIMSTEC ในการยบัยัง้และแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นอย่างมาก

  ดังที่กล่ำวไปแล้วเบื้องต้นว่ำประเทศในภูมิภำค 

อ่ำวเบงกอลนั้นต้องพึ่งพำลมฟ้ำอำกำศเพื่อสร้ำงควำม 

เตบิโตทำงเศรษฐกจิ ในขณะเดียวกนัภูมภิำคน้ีก็มแีนวโน้ม 

ท่ีจะประสบกบัภยัพบิตัทิำงธรรมชำตมิำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม น�ำ้ท่วม สนึำม ิภำวะแล้ง ฝุน่ควันพษิ 

เป็นต้น ภัยพิบัติต ่ำง ๆ เหล่ำน้ีท�ำให้ควำมพยำยำม 

ในกำรพัฒนำต้องประสบภำวะชะงักงัน  กำรท�ำงำนของ 

กลุ่มประเทศ  BIMSTEC  ในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศที่ผ่ำนมำยังไม่มีมำตรกำรที่ชัดเจนออกมำ 

แต่อย่ำงใด  และส่วนใหญ่เน้นไปที่ควำมร่วมมือในเชิง 

เทคนิคมำกกว่ำที่ออกนโยบำยเชิงสังคมที่ก่อให้เกิดกำร 

เปลีย่นแปลงอย่ำงยัง่ยนื ประเทศสมำชกิ BIMSTEC สำมำรถ 

ที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภมูอิำกำศได้โดยกำรแบ่งปันทรพัยำกร  องค์ควำมรู ้

เทคโนโลยแีละก�ำลงัคน  รวมถงึกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมอื 

ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ในระดับภูมิภำค

ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับนโยบำยระดับชำติ
  l  ประเทศสมำชิก BIMSTEC ล้วนแล้วแต่มีแผน 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระดับชำติ  ซึ่งโดยปกติแล้ว 

จะมกีำรบรรจุประเดน็เรือ่งกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นเพื่อ 

ให้กำรรบัมอืกับกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ  ประเทศสมำชิก  BIMSTEC  ควรก�ำหนด 

ให ้ประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เป็นประเด็นหลักหรือเลื่อนล�ำดับควำมส�ำคัญข้ึนมำ 

เป็นประเด็นแรก ๆ ในแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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  l  นอกจำกควำมร่วมมือในเชงิเทคนคิแล้ว ประเทศ 

สมำชิก  BIMSTEC  ควรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

ในลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือให้กำรเผชิญหน้ำและกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และยั่งยืนประเทศสมำชิก  BIMSTEC  ควรให้ควำม 

ส�ำคญักบักำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัประชำชนในภูมภิำค 

กล่ำวคือ  ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ  ควำมร่วมมือในกรอบ 

BIMSTEC เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้นให้ควำมส�ำคัญ 

กับควำมร่วมมือเชิงเทคนิค  เช่น  ระบบกำรเตือนภัย 

(warning  system)  กำรแบ่งปันข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ 

ระยะไกล  (remote sensing) และกำรพยำกรณ์อำกำศ 

เป็นต้น  BIMSTEC  ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ควำมรู้ 

เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแก่ประชำชน 

ในขณะเดียวกันก็เสนอทำงเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ 

ให้กบัประชำชนท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรง 

เช่น เกษตร เป็นต้น

  l  สมำชิก  BIMSTEC  ควรร่วมกันสร้ำงกรอบ 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยมุ่งเป้ำไปที่กำรเติบโตแบบท่ัวถึง 

(inclusive  growth)  ประเด็นนี้จัดเป็นเรื่องท้ำทำยของ 

ภูมิภำคอ่ำวเบงกอลเพรำะลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของ 

BIMSTEC นัน้มคีวำมแตกต่ำงกนัเป็นอย่ำงมำกจำกเทอืกเขำ 

ทีสู่งทีสุ่ดในโลกเรือ่ยไปจนถงึพ้ืนน�ำ้ของมหำสมทุรอนิเดยี 

ท�ำให้ประชำชนในภมูภิำคนีม้คีวำมต้องกำรเพือ่กำรพฒันำ 

ที่แตกต่ำงกันอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้  กรอบควำมร่วมมือ 

BIMSTEC  ควรแสวงหำแนวทำงควำมร่วมมือที่สำมำรถ 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงนี้แบบไม่ทิ้งใคร 

ไว้ข้ำงหลัง

  l ประเทศที่อยู่รำยรอบอ่ำวเบงกอล 

  ควรรบัเอำแนวทำงกำรพฒันำเศรษฐกจิ 

จำกทรพัยำกรธรรมชำตทิำงทะเลทัง้ทีม่ชีีวติและไม่มีชวีติ 

อย่ำงยัง่ยนืหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “Blue Economy” มำเป็น 

แนวทำงหนึง่ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื (Rahman, 2017)

	 เนื่องด้วยปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงประเทศต่าง	ๆ	ในระดับโลก 

ดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาในระดับชาติแบบต่างคนต่างท�า 

จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน	ในทางตรงกนัข้าม 

การสร้างมาตรการในการร่วมมอืกันแก้ปัญหาและต้ังรบั 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค 

และระดบัโลกจึงเป็นแนวทางส�าคญัในการต่อสูกั้บปัญหา 

ดังกล่าว

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 ระดับภูมิภาค	BIMSTEC
  l  BIMSTEC ก�ำหนดประเดน็เรือ่งกำรเปล่ียนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศเป็นประเด็นส�ำคัญของภูมิภำคตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2554 จดัได้ว่ำเป็นหมดุหมำยทีส่�ำคัญทีก่ลุ่มประเทศ 

BIMSTEC  เห็นควำมส�ำคัญของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศท่ีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภำค 

ปัญหำดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิชวิีตของประชำชน 

และไม่ควรถูกมองข้ำม  ประเทศสมำชิก  BIMSTEC 

ควรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้อย่ำงต่อเนื่อง และน�ำไป 

บูรณำกำรร่วมกับกำรด�ำเนินนโยบำยอื่น ๆ ภำยใต้กรอบ 

ควำมร่วมมอืนี ้(mainstreaming) ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรค้ำ 

เทคโนโลยี พลังงำน กำรประมง ฯ ควรมีกำรน�ำเอำเรื่อง 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปร่วม 

พิจำรณำด้วย  เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงองค์รวมและ 

รอบด้ำน
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ข้อเสนอแนะ

ดังที่ ผู ้ เขียนได้กล ่าวย�้าหลายคร้ังว ่าป ัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู ้คนในภูมิภาคนี ้

อย่างใหญ่หลวงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเน่ืองจากภูมิศาสตร์ 

ของภูมิภาคน้ีมีความหลากหลาย  ท�าให ้ผลกระทบที่ เ กิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปด้วย  นับเป็น 

ความท้าทายต่อกลุม่ประเทศ BIMSTEC ในการยับย้ังและแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นอย่างมาก

  ดังท่ีกล่ำวไปแล้วเบ้ืองต้นว่ำประเทศในภูมิภำค 

อ่ำวเบงกอลนั้นต้องพึ่งพำลมฟ้ำอำกำศเพื่อสร้ำงควำม 

เตบิโตทำงเศรษฐกจิ ในขณะเดยีวกนัภูมภิำคนีก็้มแีนวโน้ม 

ทีจ่ะประสบกบัภยัพบิตัทิำงธรรมชำตมิำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม น�ำ้ท่วม สนึำม ิภำวะแล้ง ฝุน่ควันพษิ 

เป็นต้น ภัยพิบัติต่ำง ๆ เหล่ำนี้ท�ำให้ควำมพยำยำม 

ในกำรพัฒนำต้องประสบภำวะชะงักงัน  กำรท�ำงำนของ 

กลุ่มประเทศ  BIMSTEC  ในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศท่ีผ่ำนมำยังไม่มีมำตรกำรท่ีชัดเจนออกมำ 

แต่อย่ำงใด  และส่วนใหญ่เน้นไปที่ควำมร่วมมือในเชิง 

เทคนิคมำกกว่ำท่ีออกนโยบำยเชิงสังคมท่ีก่อให้เกิดกำร 

เปลีย่นแปลงอย่ำงยัง่ยนื ประเทศสมำชิก BIMSTEC สำมำรถ 

ที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภมูอิำกำศได้โดยกำรแบ่งปันทรพัยำกร  องค์ควำมรู้ 

เทคโนโลยแีละก�ำลงัคน  รวมถึงกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมอื 

ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ในระดับภูมิภำค

ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับนโยบำยระดับชำติ
  l  ประเทศสมำชิก BIMSTEC ล้วนแล้วแต่มีแผน 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระดับชำติ  ซ่ึงโดยปกติแล้ว 

จะมกีำรบรรจปุระเดน็เรือ่งกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นเพื่อ 

ให้กำรรบัมอืกับกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ  ประเทศสมำชิก  BIMSTEC  ควรก�ำหนด 

ให ้ประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เป็นประเด็นหลักหรือเลื่อนล�ำดับควำมส�ำคัญขึ้นมำ 

เป็นประเด็นแรก ๆ ในแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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  l  นอกจำกควำมร่วมมือในเชิงเทคนคิแล้ว ประเทศ 

สมำชิก  BIMSTEC  ควรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

ในลกัษณะอ่ืน ๆ เพือ่ให้กำรเผชญิหน้ำและกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และยั่งยืนประเทศสมำชิก  BIMSTEC  ควรให้ควำม 

ส�ำคญักับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประชำชนในภูมภิำค 

กล่ำวคือ  ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ  ควำมร่วมมือในกรอบ 

BIMSTEC เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้นให้ควำมส�ำคัญ 

กับควำมร่วมมือเชิงเทคนิค  เช่น  ระบบกำรเตือนภัย 

(warning  system)  กำรแบ่งปันข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ 

ระยะไกล  (remote sensing) และกำรพยำกรณ์อำกำศ 

เป็นต้น  BIMSTEC  ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ควำมรู้ 

เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแก่ประชำชน 

ในขณะเดียวกันก็เสนอทำงเลือกท่ีเป็นมิตรกับธรรมชำติ 

ให้กบัประชำชนทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่ำงรนุแรง 

เช่น เกษตร เป็นต้น

  l  สมำชิก  BIMSTEC  ควรร่วมกันสร้ำงกรอบ 

กำรพัฒนำท่ียั่งยืนโดยมุ่งเป้ำไปท่ีกำรเติบโตแบบท่ัวถึง 

(inclusive  growth)  ประเด็นนี้จัดเป็นเรื่องท้ำทำยของ 

ภูมิภำคอ่ำวเบงกอลเพรำะลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของ 

BIMSTEC นัน้มคีวำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำกจำกเทือกเขำ 

ทีส่งูทีส่ดุในโลกเรือ่ยไปจนถงึพืน้น�ำ้ของมหำสมทุรอนิเดยี 

ท�ำให้ประชำชนในภมูภิำคนีม้คีวำมต้องกำรเพือ่กำรพฒันำ 

ที่แตกต่ำงกันอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้  กรอบควำมร่วมมือ 

BIMSTEC  ควรแสวงหำแนวทำงควำมร่วมมือที่สำมำรถ 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงนี้แบบไม่ทิ้งใคร 

ไว้ข้ำงหลัง

  l ประเทศที่อยู่รำยรอบอ่ำวเบงกอล 

  ควรรับเอำแนวทำงกำรพฒันำเศรษฐกจิ 

จำกทรัพยำกรธรรมชำตทิำงทะเลทัง้ทีม่ชีีวติและไม่มีชวีติ 

อย่ำงยัง่ยนืหรอืทีรู่จ้กักนัในช่ือ “Blue Economy” มำเป็น 

แนวทำงหนึง่ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื (Rahman, 2017)

	 เนื่องด้วยปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงประเทศต่าง	ๆ	ในระดับโลก 

ดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาในระดับชาติแบบต่างคนต่างท�า 

จงึไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยนื	ในทางตรงกนัข้าม 

การสร้างมาตรการในการร่วมมอืกันแก้ปัญหาและต้ังรับ 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค 

และระดบัโลกจงึเป็นแนวทางส�าคัญในการต่อสูก้บัปัญหา 

ดังกล่าว

   ข้อเสนอแนะ

	 	 	 ระดับภูมิภาค	BIMSTEC
  l  BIMSTEC ก�ำหนดประเดน็เรือ่งกำรเปลีย่นแปลง 

สภำพภูมิอำกำศเป็นประเด็นส�ำคัญของภูมิภำคตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2554 จดัได้ว่ำเป็นหมดุหมำยทีส่�ำคญัทีก่ลุม่ประเทศ 

BIMSTEC  เห็นควำมส�ำคัญของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศท่ีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภำค 

ปัญหำดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิชวีติของประชำชน 

และไม่ควรถูกมองข้ำม  ประเทศสมำชิก  BIMSTEC 

ควรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้อย่ำงต่อเนื่อง และน�ำไป 

บูรณำกำรร่วมกับกำรด�ำเนินนโยบำยอื่น ๆ ภำยใต้กรอบ 

ควำมร่วมมอืนี ้(mainstreaming) ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรค้ำ 

เทคโนโลยี พลังงำน กำรประมง ฯ ควรมีกำรน�ำเอำเรื่อง 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปร่วม 

พิจำรณำด้วย  เพือ่หำแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงองค์รวมและ 

รอบด้ำน
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  l  สบืเนือ่งจำกเร่ืองควำมหลำกหลำย ประเทศในกรอบควำมร่วมมอื BIMSTEC 

ไม่ได้มคีวำมหลำกหลำยในเชงิภูมิศำสตร์แต่เพยีงอย่ำงเดยีว  แต่ยงัมคีวำมหลำกหลำย 

ของผู ้คนอีกด้วย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชนเผ่ำพื้นเมือง  (indigenous  people) 

หำกกล่ำวว่ำภูมิภำคน้ีมีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติมำกที่สุดในโลกคงจะไม่เกิน 

ควำมจริงสกัเท่ำใด ดังน้ันกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ 

ควรตระหนักถึงประเด็นน้ีเพ่ือที่จะหำแนวทำงเชิงนโยบำยที่ไม่ท�ำให้ผู้คนท่ีมีควำม 

หลำกหลำยทั้งทำงชำติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณีต้องสูญเสียวิถีชีวิตไป

  l  BIMSTEC ควรยกระดับ BIMSTEC Centre on Climate Change ทีจ่ดัตัง้ 

ขึน้มำให้เป็นศูนย์กลำงข้อมลูเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศท่ีสำมำรถเช่ือมโยง 

และบรูณำกำรข้อมูลจำกประเทศสมำชิกได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ นอกจำกนี ้ BIMSTEC 

อำจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลองค์รวมระดับภูมิภำค

   ข้อเสนอแนะ

   ระดับระหว่ำงประเทศ

  กลุ ่มประเทศ  BIMSTEC  มีแนวทำงกำรจัดกำรกับปัญหำ 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ต้ังอยู่บนแนวทำงของควำมร่วมมือ 

ระดับระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

ได้แก่ ควำมตกลงปำรสี (Paris Agreement) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ไปเมือ่วนัท่ี 4 

พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 ทีผ่่ำนมำ ดังน้ัน เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรด�ำเนนิกำร 

ระดับระหว่ำงประเทศประเทศสมำชิก  BIMSTEC ควรตั้งเป้ำหมำยในกำร 

แก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภูมิภำคอ่ำวเบงกอล 

โดยอ้ำงอิงจำกเป้ำหมำยของควำมตกลงปำรีส ประเทศสมำชิก BIMSTEC 

ควรน�ำบริบทของภูมิภำค  ทรัพยำกรและควำมพร้อมของประเทศสมำชิก 

มำประกอบกำรพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศในระดับภูมิภำค  นอกจำกนี้  ประเทศสมำชิกท้ังหลำย 

ควรมกีำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและเพื่อช่วยเหลือ 

ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวเข้ำกบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค

16

FINALnewwwww99OK.indd   16 3/20/2563 BE   4:04 PM

บทส่งท้ำย
  ปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

ทีม่คีวำมส�ำคญัและต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงจริงจงัและทันท ีปัจจุบนัประเทศต่ำง ๆ ต้องประสบ 

กับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้  ในบำงพื้นที่ของโลก 

ยงัประสบกบัมหนัตภยัทำงธรรมชำตอิย่ำงทีไ่ม่เคยปรำกฏมำก่อน ส�ำหรบัภมูภิำคอ่ำวเบงกอล 

ทีม่พีลเมอืงเกอืบหนึง่ในสีข่องโลกพบว่ำคนชำยขอบกลุ่มต่ำง ๆ เช่น ชนพืน้เมอืง เป็นกลุม่คน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศมำกทีส่ดุ กล่ำวคอื สภำพภูมอิำกำศ 

ที่เปล่ียนแปลงไม่ว่ำจะเป็นฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ภำวะแล้ง หรือน�้ำท่วม พำยุไซโคลน 

ทีร่นุแรงกว่ำทีเ่คยเป็น หรอืน�ำ้ทะเลทีม่อีณุหภมูสิงูขึน้ เหล่ำนีล้้วนส่งผลให้ผูค้นสญูเสยีวถิชีวีติ 

ดั้งเดิมท่ีผูกพันกับธรรมชำติ กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังกระทบไปถึงควำมมั่นคง 

ทำงอำหำร  และผลกระทบด้ำนสุขภำพ  เมือ่เวลำผ่ำนไปปัญหำเหล่ำนีม้แีต่ควำมรนุแรงมำกขึน้ 

เรื่อย ๆ หำกประเทศต่ำง ๆ ไม่ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหำนี้โดยเร่งด่วน ผลกระทบที่มีต่อโลก 

ก็จะรุนแรงมำกขึ้นและอำจจะไม่สำมำรถฟื้นฟูแก้ไขได้อีกต่อไป

  เพื่อให้การด�าเนินการปัญหาการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมประสบ 

ความส�าเร็จประเทศสมาชิก BIMSTEC จ�าเป็นต้องจ�าเป็นต้องมองข้าม 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศภายในภูมิภาค  หันมายอมรับปัญหาและ 

แสวงหาแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาค  BIMSTEC  ก�าลังเผชิญ 

และด้วยความที่ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมข้ามแดนท�าให้การแก้ปัญหาแบบตัวใครตัวมันน้ันไม่สามารถ 

แก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC จ�าเป็นต้อง 

ประสานผลประโยชน์ ตัง้เป้าหมายร่วมกนัและร่วมมอืกันในการแก้ไขปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 

และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางการเติบโตแบบทั่วถึง
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  l  สบืเนือ่งจำกเร่ืองควำมหลำกหลำย ประเทศในกรอบควำมร่วมมอื BIMSTEC 

ไม่ได้มคีวำมหลำกหลำยในเชงิภูมิศำสตร์แต่เพยีงอย่ำงเดียว  แต่ยงัมคีวำมหลำกหลำย 

ของผู ้คนอีกด้วย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชนเผ่ำพื้นเมือง  (indigenous  people) 

หำกกล่ำวว่ำภูมิภำคนี้มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติมำกที่สุดในโลกคงจะไม่เกิน 

ควำมจรงิสกัเท่ำใด ดงันัน้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ 

ควรตระหนักถึงประเด็นนี้เพื่อที่จะหำแนวทำงเชิงนโยบำยที่ไม่ท�ำให้ผู้คนท่ีมีควำม 

หลำกหลำยทั้งทำงชำติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณีต้องสูญเสียวิถีชีวิตไป

  l  BIMSTEC ควรยกระดบั BIMSTEC Centre on Climate Change ทีจ่ดัตัง้ 

ข้ึนมำให้เป็นศนูย์กลำงข้อมลูเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีส่ำมำรถเชือ่มโยง 

และบูรณำกำรข้อมูลจำกประเทศสมำชิกได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ นอกจำกนี ้ BIMSTEC 

อำจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลองค์รวมระดับภูมิภำค

   ข้อเสนอแนะ

   ระดับระหว่ำงประเทศ

  กลุ ่มประเทศ  BIMSTEC  มีแนวทำงกำรจัดกำรกับปัญหำ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ตั้งอยู่บนแนวทำงของควำมร่วมมือ 

ระดบัระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

ได้แก่ ควำมตกลงปำรสี (Paris Agreement) ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ไปเมือ่วนัที ่4 

พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 ท่ีผ่ำนมำ ดงันัน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรด�ำเนินกำร 

ระดับระหว่ำงประเทศประเทศสมำชิก  BIMSTEC ควรตั้งเป้ำหมำยในกำร 

แก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภูมิภำคอ่ำวเบงกอล 

โดยอ้ำงอิงจำกเป้ำหมำยของควำมตกลงปำรีส ประเทศสมำชิก BIMSTEC 

ควรน�ำบริบทของภูมิภำค  ทรัพยำกรและควำมพร้อมของประเทศสมำชิก 

มำประกอบกำรพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศในระดับภูมิภำค  นอกจำกนี้  ประเทศสมำชิกทั้งหลำย 

ควรมกีำรจดัสรรงบประมำณและทรพัยำกรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและเพื่อช่วยเหลือ 

ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัเข้ำกบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง 
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16

FINALnewwwww99OK.indd   16 3/20/2563 BE   4:04 PM

บทส่งท้ำย
  ปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

ทีม่คีวำมส�ำคัญและต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงจริงจงัและทันที ปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ ต้องประสบ 

กับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้  ในบำงพื้นที่ของโลก 

ยงัประสบกบัมหนัตภยัทำงธรรมชำติอย่ำงทีไ่ม่เคยปรำกฏมำก่อน ส�ำหรบัภมูภิำคอ่ำวเบงกอล 

ทีม่พีลเมอืงเกอืบหนึง่ในสีข่องโลกพบว่ำคนชำยขอบกลุ่มต่ำง ๆ เช่น ชนพืน้เมอืง เป็นกลุม่คน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศมำกทีส่ดุ กล่ำวคอื สภำพภูมอิำกำศ 

ที่เปล่ียนแปลงไม่ว่ำจะเป็นฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ภำวะแล้ง หรือน�้ำท่วม พำยุไซโคลน 

ทีรุ่นแรงกว่ำทีเ่คยเป็น หรอืน�ำ้ทะเลทีม่อีณุหภมูสิงูขึน้ เหล่ำนีล้้วนส่งผลให้ผูค้นสญูเสยีวถิชีวีติ 

ดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังกระทบไปถึงควำมมั่นคง 

ทำงอำหำร  และผลกระทบด้ำนสุขภำพ  เมือ่เวลำผ่ำนไปปัญหำเหล่ำนีม้แีต่ควำมรนุแรงมำกข้ึน 

เรื่อย ๆ หำกประเทศต่ำง ๆ ไม่ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหำนี้โดยเร่งด่วน ผลกระทบที่มีต่อโลก 

ก็จะรุนแรงมำกขึ้นและอำจจะไม่สำมำรถฟื้นฟูแก้ไขได้อีกต่อไป

  เพื่อให้การด�าเนินการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมประสบ 

ความส�าเร็จประเทศสมาชิก BIMSTEC จ�าเป็นต้องจ�าเป็นต้องมองข้าม 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศภายในภูมิภาค  หันมายอมรับปัญหาและ 

แสวงหาแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาค  BIMSTEC  ก�าลังเผชิญ 

และด้วยความที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา 

สิ่งแวดล้อมข้ามแดนท�าให้การแก้ปัญหาแบบตัวใครตัวมันนั้นไม่สามารถ 

แก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประเทศในกลุ่ม BIMSTEC จ�าเป็นต้อง 

ประสานผลประโยชน์ ตัง้เป้าหมายร่วมกนัและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 

และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางการเติบโตแบบทั่วถึง

17

FINALnewwwww99OK.indd   17 3/20/2563 BE   4:04 PM



บรรณำนุกรม (ภำษำไทย)
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ.  ความริเริ่มแห่งอ่าวเบลกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา 

	 ทางวิชาการและเศรษฐกิจ	(BIMSTEC). สืนค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562. จำกเว็บไซต์ 

  http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=476 (2556)

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณชิย์. (2552). ความตกลงการค้าเสรบีมิสเทค. สบืค้น 

  เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิำยน 2562. จำกเวบ็ไซต์ http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/ 

  FACTBOOK_BIMSTEC%20.pdf

ผูจ้ดักำรออนไลน์. (2562). การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเร่งธารน�า้แขง็หมิาลยัละลายเป็นสองเท่าตวั. 

  สบืค้นเมือ่วนัที ่20 พฤศจกิำยน 2562. จำกเวบ็ไซต์ https://mgronline.com/china/detail/ 

  9620000059853

บรรณำนุกรม (ภำษำอังกฤษ)
Chaturvedy,  R.  R.  (2018). BIMSTEC:	Why	 It	Matters.	 RSIS	Commentary,	no.	 155. 

  (25 September 2018)

Goyal, N. (2016). Climate	Change	and	the	Bay	of	Bengal:	Evolving	Geographies	of 

	 Fear	and	Hope.	Asian	Journal	of	Public	Affairs. 8(2),47-51

Hudlani, D. and De Zylva, A.  (2018). Sri	Lanka	and	 the	Bay	of	Bengal	 Initiative: 

	 Opportunities	to	Grow	a	Vital	Region.	The	Prospector. Retrieved from https:// 

  www.lki.lk/wp-content/uploads/2018/09/LKI-Commentary-Sri-Lanka-and-the- 

  Bay-of-Bengal-Initiative-Opportunities-to-Grow-a-Vital-Region.pdf

Kandu, S. (2016). BIMSTEC	at	17:	An	Assessment	of	Its	Potentials. India Quarterly, 

  70(3), 207-224.

Roy, A.  (2017). BIMSTEC	and	Climate	Change:	Setting	a	Common	Agenda.	ORF 

	 Issue	Brief.	No	203. Observer Research Foundation: New Delhi, India.

Yhome, K. (2019). Twenty	Years	of	BIMSTEC:	Promoting	Regional	Cooperation	and 

	 Integration	in	the	Bay	of	Bengal	Region. Journal of the Indian Ocean Region, 

  15(3), 373-376

พลังวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ

18

FINALnewwwww99OK.indd   18 3/20/2563 BE   4:04 PM


