การจัดการปัญหา
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ของกลุ่มประเทศ

BIMSTEC

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณภำ ลีระศิร*ิ

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ที่ผ่ำนมำ
ผูเ้ ขียนได้มโี อกำสเข้ำร่วมกำรประชุม Second Dialogue
of BIMSTEC Think Tank ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย1
กำรประชุมครั้งนี้ เน้นในประเด็นส�ำคัญของ BIMSTEC
5 ประเด็น 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 ผูเ้ ขียนได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบ
ในประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศซึง่ ผูเ้ ขียน
มีควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกและถือได้วำ่ เป็นประเด็นส�ำคัญ
ในทำงระหว่ำงประเทศเป็นอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน

กรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC

ควำมร่วมมือในกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal
Initiative for Multisectoral Technical and Economic
Cooperation) หรือควำมริเริ่มแห่งอ่ำวเบงกอลว่ำด้วย
ควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำทำงเทคนิคและเศรษฐกิจ
เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีที่ตั้งอยู่รำยรอบ
อ่ ำ วเบงกอลในภู มิ ภ ำคเอเชี ย ใต้ เรื่ อ ยไปจนถึ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด
7 ประเทศ ได้แก่ บังคลำเทศ ภูฏำน อินเดีย เมียนมำ
เนปำล ศรีลังกำ และไทย

* 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
ทีป่ ระชุมประจ�ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยควำมมัน่ คงประเทศสมำชิก BIMSTEC (Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand)
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BIMSTEC ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยควำมริเริ่ม
ของประเทศไทยทีร่ ฐั บำลของไทยในขณะนัน้ ต้องกำรด�ำเนิน
นโยบำยมองตะวันตก (Look West) ประจวบเหมำะกับ
ในขณะนัน้ ประเทศอินเดียได้ดำ� เนินนโยบำยมองตะวันออก
(Look East) เช่นเดียวกันจึงท�ำให้เกิดควำมตกลง BIMSTEC
ขึน้ โดยในครัง้ นัน้ มีประเทศทีเ่ ป็นสมำชิกก่อตัง้ 4 ประเทศ
ได้แก่ บังคลำเทศ อินเดีย ศรีลังกำ และไทย ภำยใต้ชื่อ
Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic
Cooperation (BISTEC) ในอีก 6 เดือนต่อมำ ในวันที่ 22
ธันวำคม พ.ศ. 2540 ประเทศเมียนมำได้เข้ำเป็นสมำชิก
ล�ำดับที่ 5 และได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็น BangladeshIndia-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
ที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกมำกขึ้น นโยบำยมุ่งตะวันตก
ของไทย (Look West) ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประเทศไทยในหลำยประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม
ควำมสั ม พั น ธ์ เชิ ง สร้ ำ งสรรค์ ร ะหว่ ำ งไทยกั บ เมี ย นมำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรยกระดับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิ จ อย่ ำ งยั่ ง ยื น นอกจำกนี้ ประเทศไทย
ยังต้องกำรแสวงหำแหล่งผลิตสินค้ำรำคำถูกซึ่งภูมิภำค
เอเชียใต้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งผลิตสินค้ำให้กับไทย
เพรำะมีแรงงำนและทรัพยำกรรำคำถูกเป็นจ�ำนวนมำก
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ในขณะเดียวกันอินเดียต้องกำรที่จะเข้ำร่วมกับ
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่มีควำมเข้มแข็ง เนื่องจำก
ในช่ ว งหลั ง สงครำมเย็ น เป็ น ต้ น มำ อิ น เดี ย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
สมำชิกของกำรร่วมกลุ่มในระดับภูมิภำคใด ๆ นอกจำก
สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมิภำคเอเชียใต้ (South Asian
Association for Regional Cooperation-SAARC)
แต่สมำคมควำมร่วมมือแห่งภูมภิ ำคเอเชียใต้ตอ้ งเผชิญกับ
ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในภูมภิ ำคท�ำให้ควำมร่วมมือและ
บูรณำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชียใต้นั้นไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร
ในทำงตรงกันข้ำม อำเซียนกลับมีควำมก้ำวหน้ำในกำร
พัฒนำควำมร่วมมือระดับภูมภิ ำคทีเ่ ข้มแข็ง ประกอบไปด้วย
ประเทศที่ มี ศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ ที่ สู ง
ท�ำให้อนิ เดียมีควำมสนใจทีจ่ ะร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้ำน
ทำงตะวันออกมำกขึน้ (Look East Policy) กำรเชือ่ มโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้ำนทำงตะวันออกผ่ำนกรอบควำมร่วมมือ
BIMSTEC ท�ำให้อินเดียและประเทศในเอเชียใต้สำมำรถ
เชือ่ มโยงมำยังอำเซียนได้สะดวกขึน้ และยังสำมำรถใช้กลไก
BIMSTEC ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเมียนมำ
ทีม่ ชี ำยแดนติดต่อกันกว่ำ 1,600 กิโลเมตร (Kandu, 2016)
เมือ่ ความต้องการตรงกันจึงเกิดเป็นความร่วมมือ
ในกรอบ BIMSTEC ขึ้น นับว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญของ
การสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ
ที่ อ ยู ่ ร ายรอบอ่ า วเบงกอล และมี ค วามโดดเด่ น
ในฐานะทีเ่ ป็นการรวมกลุม่ ของประเทศในสองภูมภิ าค
คื อ กลุ ่ ม ประเทศเอเชี ย ใต้ แ ละประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้เ ข้าด้ว ยกัน และหากพิจ ารณา
ในบริ บ ทปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศมหาอ� า นาจต่ า ง ๆ
หวนกลับมาให้ความส�าคัญกับภูมภิ าคอินโด-แปซิฟกิ
ท�าให้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ทวีความส�าคัญ
มากขึ้น ทั้งในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์
รวมถึ ง เรื่ อ งของยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงในระดั บ
ภูมภิ าคและระดับโลกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ นอกจาก
จะเป็นการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว หากมองในเชิงภูมศิ าสตร์
และยุทธศาสตร์แล้ว BIMSTEC ยังเป็นการเชื่อมโยง

2 มหาสมุทร อันได้แก่ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
เข้าด้วยกัน (Chaturvedy, 2018) มหาสมุทรทั้งสองนี้ต่างเป็น
แหล่งทรัพยากรทางทะเลทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์และยังเป็นเส้นทาง
การเดินเรือที่ส�าคัญของโลกที่จะเชื่อมต่อไปยังญี่ปุ่นและจีน

BIMSTEC ยังเป็นกำรรวมตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ก�ำลัง
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว มีตลำดขนำดใหญ่ และมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำทีส่ งู
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประเทศอินเดีย มีทรัพยำกรธรรมชำติเป็นจ�ำนวนมำก
ทั้งบนบกและทะเล BIMSTEC มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมำณ 3 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ มีประชำกรรวมกันกว่ำ 1.7 พันล้ำนคน หรือ 22
เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก ท�ำให้ถือได้ว่ำ BIMSTEC เป็นภูมิภำค
ทีม่ คี วำมหนำแน่นของประชำกรมำกทีส่ ดุ ในโลก (Roy, 2017; Hundlani
& De Zylva, 2018) นอกจำกนี้ กำรมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์เป็น
จุดศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกของมหำสมุทรอินเดียและฝั่ง
ตะวันตกของมหำสมุทรแปซิฟกิ ยิง่ ท�ำให้ภมู ภิ ำคนีม้ คี วำมส�ำคัญอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน
กรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC มีควำมพิเศษกว่ำควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ตรงที่ BIMSTEC ไม่ได้เป็นกรอบควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคที่เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบเป็นหน้ำกระดำนหรือ
สร้ ำ งองค์ ก รระหว่ ำ งประเทศที่ มี โ ครงสร้ ำ งเข้ ม แข็ ง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
กระบวนกำรและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ แต่กลับมุ่งเน้นไปที่เป้ำหมำยเพื่อ
กำรพัฒนำเป็นหลัก BIMSTEC จึงมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงในสำขำ
(sector) ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำภูมิภำคแบบองค์รวม

ในเบือ้ งต้นมีกำรก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือ
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
เป็นสำขำที่ 14 ภำยใต้ควำมร่วมมือในกรอบ
BIMSTEC (กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ,
2552; กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2556;
Kundu, 2014)
อย่ ำ งไรก็ ดี ในห้ ว ง 20 ปี แ รก
(พ.ศ. 2540-2560) ของกำรก่อตั้งกรอบ
ควำมร่วมมือ BIMSTEC นั้นไม่ประสบ
ควำมส� ำ เร็ จ เนื่ อ งจำกประเทศสมำชิ ก
ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ BIMSTEC เท่ำทีค่ วร
และไม่ มี ก ำรด� ำ เนิ น กำรเพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
บู ร ณำกำรระหว่ ำ งประเทศ เห็ น ได้ จ ำก
กำรที่ BIMSTEC ไม่มีกำรจัดตั้งองค์กรของ
BIMSTEC จนกระทัง่ ผ่ำนไปถึง 17 ปี จึงได้มี
กำรจัดตัง้ ส�ำนักงำนเลขำธิกำร BIMSTEC ขึน้
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ทีก่ รุงธำกำ ประเทศบังคลำเทศ นอกจำกนี้ ตลอดระยะเวลำยีส่ บิ กว่ำปีทผี่ ำ่ นมำมีกำรประชุมระดับผูน้ ำ� ประเทศเพียง 4 ครัง้
เท่ำนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2547 ครั้งต่อมำเกิดขึ้นที่อินเดีย ในปี พ.ศ. 2551 กำรประชุมครั้งที่ 3
ทิ้งระยะเวลำถึง 6 ปี โดยปี พ.ศ. 2557 ได้มีกำรจัดประชุมขึ้นที่เมียนมำ และครั้งล่ำสุดเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2561
ทีป่ ระเทศอินเดีย ท�ำให้ในห้วงเวลำทีผ่ ำ่ นมำ BIMSTEC ไม่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลือ่ นควำมร่วมมือและบูรณำกำร
ในประเด็นควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ กอปรกับปัญหำภำยในของประเทศสมำชิกท�ำให้เกิดควำมชะงักงัน (Yhome, 2019)
อย่ำงไรก็ดี ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ BIMSTEC กลับมำมีควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญอีกครั้ง หลังจำกที่อินเดีย
ได้หนั กลับมำผลักดันกรอบควำมร่วมมือนีอ้ ย่ำงจริงจัง กำรที่ BIMSTEC ได้ตดิ สินใจขยำยกรอบควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ
เพิ่มขึ้นจำก 6 สำขำ เป็น 14 สำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรเพิ่มประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้เห็นว่ำประเทศสมำชิก BIMSTEC เห็นควำมส�ำคัญของกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภูมภิ ำคนีแ้ ละต้องกำร
มีควำมร่วมมือในประเด็นทีห่ ลำกหลำย BIMSTEC ยังคงเป็นควำมร่วมมือระดับภูมภิ ำคทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในฐำนะ
กำรเป็นสะพำนเชื่อมโยงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ำด้วยกัน

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ:
ผลกระทบต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC
ประเทศสมำชิก BIMSTEC มีลกั ษณะทำงภูมศิ ำสตร์
ทีม่ คี วำมหลำกหลำยอย่ำงมำก นับจำกเทือกเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในโลกอย่ำงเทือกเขำหิมำลัยทำงตอนเหนือของภูมิภำค
เรื่ อ ยมำยั ง ผื น น�้ ำ ของมหำสมุ ท รอิ น เดี ย และแปซิ ฟ ิ ก
อ่ำวเบงกอลมีขนำดประมำณ 6,000,000 ตำรำงกิโลเมตร
จั ด เป็ น อ่ ำ วที่ มี ข นำดใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
และดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำ BIMSTEC นี้มีประชำกร
รวมกันกว่ำ 1.7 พันล้ำนคน ในจ�ำนวนนี้มีประชำกร
ทีอ่ ำศัยอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ ทะเลกว่ำ 450 ล้ำนคน อ่ำวเบงกอล
ยังมีระบบนิเวศทำงทะเลขนำดใหญ่ทมี่ คี วำมหลำกหลำยมำก
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
พื้ น ที่ ข องกลุ ่ ม ประเทศ BIMSTEC ยั ง มี ค วำม
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ทั้งบนบก
และในทะเล ถือได้วำ่ BIMSTEC เป็นแหล่งอำหำรทีส่ ำ� คัญ
ของโลก ในขณะที่ประชำชนของประเทศในแถบนี้ยังคง
พึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติในฐำนะเหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ
ไม่ ว ่ ำ จะเป็ น กำรเกษตร กำรประมง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
กำรท่องเที่ยว
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อย่ำงไรก็ดปี ระเทศสมำชิก BIMSTEC ต้องเผชิญกับ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีควำมรุนแรง
มำกขึน้ เรือ่ ย ๆ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC ถูกจัดให้อยูใ่ น
กลุม่ ทีม่ คี วำมเสีย่ งอย่ำงยิง่ (extreme risk) จำกผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกกำรประเมิน
ของ Climate Change Vulnerability Index (CCVI)
(Roy, 2017) ซึง่ หมำยควำมว่ำประเทศในกลุม่ BIMSTEC
มีโอกำสที่ต้องเผชิญกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่ปกติและ
มีควำมรุนแรง เช่น คลื่นควำมร้อน ภำวะแล้งจัด น�้ำท่วม
พำยุไซโคลน ฯลฯ ประเทศในแถบนี้มีควำมอ่อนไหวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง
ในภำคเกษตรกรรมทีต่ อ้ งพึง่ พำลมฟ้ำอำกำศในกำรเพำะปลูก
จึงได้มกี ำรบรรจุควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นหนึง่
ในสำขำควำมร่วมมือของ BIMSTEC ภำคกำรเกษตรจัดว่ำ
เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของภู มิ ภ ำคอ่ ำ วเบงกอล เป็ น แหล่ ง
กำรจ้ำงงำนและแหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ ยังเป็น
ที่มำของควำมมั่นคงทำงอำหำร ดังนั้น ภำวะฝนแล้งหรือ
ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล อำกำศที่ร้อนหรือเย็นผิดปกติ
ภำวะแล้ง และควำมไม่ปกติของสภำพภูมอิ ำกำศจึงท�ำให้
ประชำชนในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตกอยู่ในควำมเสี่ยง
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศจึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

BIMSTEC

กำรเปลีย่ นแปลงของสภำพภูมอิ ำกำศส่งผลกระทบ
ต่อประเทศสมำชิก BIMSTEC อย่ำงชัดเจน กำรเพิ่มขึ้น
ของอุ ณ หภู มิ โ ลก ท� ำ ให้ ใ นห้ ว งเวลำ 20 ปี ที่ ผ ่ ำ นมำ
ธำรน�้ำแข็งในแถบเทือกเขำหิมำลัยมีอัตรำกำรละลำย
มำกขึน้ และละลำยเร็วขึน้ ท�ำให้ธำรน�ำ้ แข็งหดตัวอย่ำงรวดเร็ว
ประมำณ 50 เซนติเมตรต่อปี เทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน
ที่ อั ต รำกำรหดตั ว ของธำรน�้ ำ แข็ ง อยู ่ ท่ี ป ระมำณ 25
เซนติเมตรต่อปี และท�ำให้ปริมำณน�้ำแข็งบนเทือกเขำ
หิมำลัยหำยไปประมำณ 8,300 ล้ำนตันต่อปีเพิ่มขึ้นจำก
4,300 ล้ำนตันต่อปี ใน 2 ทศวรรษก่อนหน้ำ และเป็น
ที่แน่นอนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนกว่ำ 800 ล้ำนคน ทีพ่ งึ่ พำแหล่งน�ำ้ จำกเทือกเขำ
หิมำลัยส�ำหรับชลประทำน ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ และเพื่อ
กำรบริโภคอย่ำงหลีกเลีย่ งมิได้ (ผูจ้ ดั กำรออนไลน์, 2562)
นอกจำกประเด็นปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศภำคพื้นดินแล้ว ในส่วนภำคพื้นทะเลของอ่ำว
เบงกอลก็ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกันปัจจุบัน
ประเทศรอบอ่ำวเบงกอลต้องประสบกับภำวะน�ำ้ ทะเลหนุน
สูงในระดับ 2 มิลลิเมตรต่อปี ท�ำให้น�้ำทะเลทะลักเข้ำมำ
ยังแหล่งน�้ำจืดบนพื้นดินและเกิดภำวะน�้ำกร่อย และ
แน่นอนว่ำย่อมกระทบต่อกำรท�ำกำรเกษตรในพืน้ ทีเ่ หล่ำนี้
ในขณะเดียวกันเมืองที่อยู่รำยรอบอ่ำวก็เสี่ยงต่อน�้ำท่วม
มำกขึน้ ทัง้ จำกน�ำ้ ทะเล และจำกน�ำ้ แข็งของเทือกเขำหิมำลัย
ที่ละลำยอย่ำงรวดเร็ว (Roy, 2017)

ปั จ จุ บั น BIMSTEC ได้ จั ด ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งกำร
เปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศเป็นหนึง่ ในสำขำควำมร่วมมือ
โดยมี ป ระเทศบั ง คลำเทศเป็ น ผู ้ น� ำ ในกำรด� ำ เนิ น กำร
ในประเด็นนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีกำรตั้ง BIMSTEC
Centre for Weather and Climate (BCWC) ขึ้น
ที่รัฐอุตระประเทศ อินเดีย ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เชิ ง วิ ท ยำศำสตร์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
พยำกรณ์อำกำศ ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยสภำพอำกำศ
และส่ ง เสริ ม กำรเผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ สภำพ
อำกำศของประเทศสมำชิก BIMSTEC และในปีต่อมำ
ก็ได้มีกำรจัดอบรม BIMSTEC Disaster Management
Workshop (DMEx) และกำรประชุมระดับรัฐมนตรี
BIMSTEC ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศขึ้นที่
ประเทศอินเดีย
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ดั ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ ก ล่ า วย�้ า หลายครั้ ง ว่ า ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศนี้ส่ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชีวิ ตของผู ้ ค นในภู มิภ าคนี้
อย่างใหญ่หลวงและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเนื่องจากภูมิศาสตร์
ของภู มิ ภ าคนี้ มี ค วามหลากหลาย ท� า ให้ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปด้วย นับเป็น
ความท้าทายต่อกลุม่ ประเทศ BIMSTEC ในการยับยัง้ และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ
ดังที่กล่ำวไปแล้วเบื้องต้นว่ำประเทศในภูมิภำค
อ่ำวเบงกอลนั้นต้องพึ่งพำลมฟ้ำอำกำศเพื่อสร้ำงควำม
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันภูมภิ ำคนีก้ ม็ แี นวโน้ม
ทีจ่ ะประสบกับภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติมำกมำย ไม่วำ่ จะเป็น
แผ่นดินไหว ดินถล่ม น�ำ้ ท่วม สึนำมิ ภำวะแล้ง ฝุน่ ควันพิษ
เป็ น ต้ น ภั ย พิ บั ติ ต ่ ำ ง ๆ เหล่ ำ นี้ ท� ำ ให้ ค วำมพยำยำม
ในกำรพัฒนำต้องประสบภำวะชะงักงัน กำรท�ำงำนของ
กลุ่มประเทศ BIMSTEC ในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภู มิ อ ำกำศที่ ผ ่ ำ นมำยั ง ไม่ มี ม ำตรกำรที่ ชั ด เจนออกมำ
แต่อย่ำงใด และส่วนใหญ่เน้นไปที่ควำมร่วมมือในเชิง
เทคนิคมำกกว่ำที่ออกนโยบำยเชิงสังคมที่ก่อให้เกิดกำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำงยัง่ ยืน ประเทศสมำชิก BIMSTEC สำมำรถ
ที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมอิ ำกำศได้โดยกำรแบ่งปันทรัพยำกร องค์ควำมรู้
เทคโนโลยีและก�ำลังคน รวมถึงกำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือ
ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ในระดับภูมิภำค
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ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับนโยบำยระดับชำติ

l ประเทศสมำชิก BIMSTEC ล้วนแล้วแต่มีแผน

กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ในระดั บ ชำติ ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว
จะมีกำรบรรจุประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นเพื่อ
ให้กำรรับมือกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ประเทศสมำชิก BIMSTEC ควรก�ำหนด
ให้ ป ระเด็ น เรื่ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ
เป็ น ประเด็ น หลั ก หรื อ เลื่ อ นล� ำ ดั บ ควำมส� ำ คั ญ ขึ้ น มำ
เป็นประเด็นแรก ๆ ในแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

l ประเทศที่อยู่รำยรอบอ่ำวเบงกอล

ควรรับเอำแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ
อย่ำงยัง่ ยืนหรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “Blue Economy” มำเป็น
แนวทำงหนึง่ ของกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (Rahman, 2017)
เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หาเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเป็นปัญหาทีเ่ ชือ่ มโยงประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
ดังนั้นการมุ่งแก้ปัญหาในระดับชาติแบบต่างคนต่างท�า
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน ในทางตรงกันข้าม
การสร้างมาตรการในการร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาและตัง้ รับ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค
และระดับโลกจึงเป็นแนวทางส�าคัญในการต่อสูก้ บั ปัญหา
ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

ระดับภูมิภาค BIMSTEC

l BIMSTEC ก�ำหนดประเด็นเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลง

สภำพภูมิอำกำศเป็นประเด็นส�ำคัญของภูมิภำคตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 จัดได้วำ่ เป็นหมุดหมำยทีส่ ำ� คัญทีก่ ลุม่ ประเทศ
BIMSTEC เห็นควำมส�ำคัญของปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภำค
ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินชีวติ ของประชำชน
และไม่ ค วรถู ก มองข้ ำ ม ประเทศสมำชิ ก BIMSTEC
ควรให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้อย่ำงต่อเนื่อง และน�ำไป
บูรณำกำรร่วมกับกำรด�ำเนินนโยบำยอื่น ๆ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือนี้ (mainstreaming) ไม่วำ่ จะเป็นเรือ่ งกำรค้ำ
เทคโนโลยี พลังงำน กำรประมง ฯ ควรมีกำรน�ำเอำเรื่อง
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศไปร่วม
พิจำรณำด้วย เพือ่ หำแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงองค์รวมและ
รอบด้ำน

l นอกจำกควำมร่วมมือในเชิงเทคนิคแล้ว ประเทศ

สมำชิก BIMSTEC ควรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
ในลักษณะอืน่ ๆ เพือ่ ให้กำรเผชิญหน้ำและกำรแก้ไขปัญหำ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และยั่ ง ยื น ประเทศสมำชิ ก BIMSTEC ควรให้ ค วำม
ส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั ประชำชนในภูมภิ ำค
กล่ำวคือ ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ ควำมร่วมมือในกรอบ
BIMSTEC เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้นให้ควำมส�ำคัญ
กั บ ควำมร่ ว มมื อ เชิ ง เทคนิ ค เช่ น ระบบกำรเตื อ นภั ย
(warning system) กำรแบ่งปันข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ
ระยะไกล (remote sensing) และกำรพยำกรณ์อำกำศ
เป็นต้น BIMSTEC ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ควำมรู้
เรื่ อ งกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศแก่ ป ระชำชน
ในขณะเดียวกันก็เสนอทำงเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ
ให้กบั ประชำชนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่ำงรุนแรง
เช่น เกษตร เป็นต้น
l สมำชิก BIMSTEC ควรร่วมกันสร้ำ งกรอบ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยมุ่งเป้ำไปที่กำรเติบโตแบบทั่วถึง
(inclusive growth) ประเด็นนี้จัดเป็นเรื่องท้ำทำยของ
ภูมิภำคอ่ำวเบงกอลเพรำะลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของ
BIMSTEC นัน้ มีควำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำกจำกเทือกเขำ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกเรือ่ ยไปจนถึงพืน้ น�ำ้ ของมหำสมุทรอินเดีย
ท�ำให้ประชำชนในภูมภิ ำคนีม้ คี วำมต้องกำรเพือ่ กำรพัฒนำ
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ กรอบควำมร่วมมือ
BIMSTEC ควรแสวงหำแนวทำงควำมร่วมมือที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงนี้แบบไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้ำงหลัง
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l สืบเนือ่ งจำกเรือ่ งควำมหลำกหลำย ประเทศในกรอบควำมร่วมมือ BIMSTEC

ไม่ได้มคี วำมหลำกหลำยในเชิงภูมศิ ำสตร์แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ยงั มีควำมหลำกหลำย
ของผู ้ ค นอี ก ด้ ว ย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ชนเผ่ ำ พื้ น เมื อ ง (indigenous people)
หำกกล่ำวว่ำภูมิภำคนี้มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติมำกที่สุดในโลกคงจะไม่เกิน
ควำมจริงสักเท่ำใด ดังนัน้ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
ควรตระหนักถึงประเด็นนี้เพื่อที่จะหำแนวทำงเชิงนโยบำยที่ไม่ท�ำให้ผู้คนที่มีควำม
หลำกหลำยทั้งทำงชำติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณีต้องสูญเสียวิถีชีวิตไป
l BIMSTEC ควรยกระดับ BIMSTEC Centre on Climate Change ทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ มำให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเรือ่ งกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศทีส่ ำมำรถเชือ่ มโยง
และบูรณำกำรข้อมูลจำกประเทศสมำชิกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ BIMSTEC
อำจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลองค์รวมระดับภูมิภำค

ข้อเสนอแนะ

ระดับระหว่ำงประเทศ
กลุ ่ ม ประเทศ BIMSTEC มี แ นวทำงกำรจั ด กำรกั บ ปั ญ หำ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ตั้งอยู่บนแนวทำงของควำมร่วมมือ
ระดับระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
ได้แก่ ควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) ซึง่ มีผลบังคับใช้ไปเมือ่ วันที่ 4
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ทีผ่ ำ่ นมำ ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำร
ระดับระหว่ำงประเทศประเทศสมำชิก BIMSTEC ควรตั้งเป้ำหมำยในกำร
แก้ ไขปั ญ หำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภูมิภำคอ่ำวเบงกอล
โดยอ้ำงอิงจำกเป้ำหมำยของควำมตกลงปำรีส ประเทศสมำชิก BIMSTEC
ควรน�ำบริบทของภูมิภำค ทรัพยำกรและควำมพร้อมของประเทศสมำชิก
มำประกอบกำรพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกทั้งหลำย
ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและเพื่อช่วยเหลือ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สภำพภูมิอำกำศของประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค
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บทส่งท้ำย
ปัญหำเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
ทีม่ คี วำมส�ำคัญและต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงจริงจังและทันที ปัจจุบนั ประเทศต่ำง ๆ ต้องประสบ
กับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ ในบำงพื้นที่ของโลก
ยังประสบกับมหันตภัยทำงธรรมชำติอย่ำงทีไ่ ม่เคยปรำกฏมำก่อน ส�ำหรับภูมภิ ำคอ่ำวเบงกอล
ทีม่ พี ลเมืองเกือบหนึง่ ในสีข่ องโลกพบว่ำคนชำยขอบกลุม่ ต่ำง ๆ เช่น ชนพืน้ เมือง เป็นกลุม่ คน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศมำกทีส่ ดุ กล่ำวคือ สภำพภูมอิ ำกำศ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ภำวะแล้ง หรือน�้ำท่วม พำยุไซโคลน
ทีร่ นุ แรงกว่ำทีเ่ คยเป็น หรือน�ำ้ ทะเลทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เหล่ำนีล้ ว้ นส่งผลให้ผคู้ นสูญเสียวิถชี วี ติ
ดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังกระทบไปถึงควำมมั่นคง
ทำงอำหำร และผลกระทบด้ำนสุขภำพ เมือ่ เวลำผ่ำนไปปัญหำเหล่ำนีม้ แี ต่ควำมรุนแรงมำกขึน้
เรื่อย ๆ หำกประเทศต่ำง ๆ ไม่ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหำนี้โดยเร่งด่วน ผลกระทบที่มีต่อโลก
ก็จะรุนแรงมำกขึ้นและอำจจะไม่สำมำรถฟื้นฟูแก้ไขได้อีกต่อไป

เพื่อให้การด�าเนินการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมประสบ
ความส�าเร็จประเทศสมาชิก BIMSTEC จ�าเป็นต้องจ�าเป็นต้องมองข้าม
ความขัดแย้งระหว่างประเทศภายในภูมิภาค หันมายอมรับปัญหาและ
แสวงหาแนวทางในการร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภูมิภาค BIMSTEC ก�าลังเผชิญ
และด้วยความที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามแดนท�าให้การแก้ปัญหาแบบตัวใครตัวมันนั้นไม่สามารถ
แก้ไขปัญหานีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศในกลุม่ BIMSTEC จ�าเป็นต้อง
ประสานผลประโยชน์ ตัง้ เป้าหมายร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
และต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางการเติบโตแบบทั่วถึง
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