
 ารประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum 
  เป็นข้อริเริ่มจากที่ประชุมประจ�าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย โดยประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้จัดการประชุมเชิงวิชาการ 
เพื่ อ เป ็นเวทีรับฟ ังข ้อคิดเห็นเชิ งนโยบายและเป ิดโอกาสให ้ ผู ้ แทน 
จากประเทศสมาชิก องค์กรอิสระ นักวิชาการ และสถาบันคลังสมองได้หารือ 
ร่วมกันในประเด็นความมั่นคงด้านต่าง ๆ  โดยจะน�าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
เสนอต่อทีป่ระชุมประจ�าปีของหวัหน้าฝ่ายความมัน่คงประเทศสมาชิก BIMSTEC 
เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่อไป การประชุมฯ  ดังกล่าว มีอินเดีย 
เป็นประเทศน�า มีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (สมช.)  เป็นหน่วย 
รับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย มีการประชุมมาแล้วท้ังส้ิน 2 คร้ัง เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน 2560 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และเมื่อวันท่ี 30 - 31 
กรกฎาคม 2562 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ตามล�าดับ

*   ด�าเนินการจัดการประชุมโดย กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สมช.

  สถาป ัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคภายหลังการแพร ่ระบาดของเชื้อไว รัสโควิด -  19 
อาจทวคีวามรนุแรงและซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การอพยพและโยกย้ายถิน่ฐานของแรงงานจ�านวนมาก 
ไปยังประเทศที่สาม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความยากจนและอัตราการจ้างงานภายในประเทศที่ลดลง 
จากการปิดตัวของโรงงานและธุรกิจทั่วโลก เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ขององค์กร 
อาชญากรรมข้ามชาติจากการอพยพของแรงงานดังกล่าว ขณะเดียวกันปัญหาภัยความมั่นคงรูปแบบเก่า 
ทั้งการค้ายาเสพติด การก่อการร้าย รวมทั้งการบ่มเพาะแนวคิดแบบสุดโต่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้ก่อการร้ายอาจใช้ประเด็นความยากจนและความไม่เท่าเทียมในสังคม รวมท้ังการบริหารจัดการของรัฐ 
ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัมาเป็นชนวนในการกระตุ้นให้เกิดความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจและความต้องการ 
เปลี่ยนแปลงในสังคม จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญที่ประเทศสมาชิก BIMSTEC จะต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมรับมือ 
กับประเด็นปัญหาดังกล่าว

  ความร่วมมอืด้านความมัน่คงของประเทศสมาชิก  BIMSTEC  เป็นหนึง่ในสาขาทีม่พีลวัตสงูและความร่วมมอื 
ในมิติด้านความมั่นคงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดการประชุมเชิงวิชาการ การสร้างเครือข่ายระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC จะเป็นการ 
ยกระดับความสัมพันธ์ของความร่วมมือของประเทศสมาชิกจากความร่วมมือในระดับนโยบายที่จ�ากัด 
อยู่เฉพาะในส่วนของภาครัฐ  ไปสู่ความร่วมมือในระดับนักวิชาการ สถาบันคลังสมอง และความร่วมมือ 
ในระดับประชาชนให้มีการรู้จักกัน เข้าใจกัน และเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นในระยะต่อไป

เกร็ดความรู้ Track 1.5 BIMSTEC
Security Dialogue Forum ครั้งที่ 3
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  จากผลลัพธ์ของการประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา 
นักวิชาการและผู้แทนจากแต่ละประเทศสมาชิกได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคระหว่างกันในประเด็นที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคัญ 
ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาคในอนาคต

  เน่ืองในโอกาสที่ไทยจะรับเป็นประธาน BIMSTEC ต่อจากประเทศศรีลังกา ในปี 2564 - 2565 
ฝ่ายไทยจึงขอเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (ประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 
ผ่านระบบการประชมุทางไกล) เพือ่เป็นเวทใีนการเสรมิสร้างเครือข่ายนักวชิาการด้านความมัน่คง สถาบนัคลังสมอง 
และเจ้าหน้าทีรั่ฐ รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการระหว่างแนวคดิทางวชิาการและกลไกการท�างาน 
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใต้กรอบ BIMSTEC 
และเพื่อทบทวนสถานการณ์ความม่ันคงในภูมิภาคอ่าวเบงกอลในปัจจุบัน รวมทั้งการทบทวนข้อริเริ่ม 
หรือแนวทางความร่วมมือของประเทศสมาชิก BIMSTEC ในการจัดการกับประเด็นความท้าทายในภูมิภาค 
ตลอดจนเพือ่เป็นเวทใีนการหารอืระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบนัคลังสมอง และนกัวชิาการต่าง ๆ  ในประเด็น 
ความม่ันคง เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม 
จากหน่วยงานราชการ สถาบันคลังสมอง และนักวิชาการอิสระ โดย สมช. ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ได้ร่วมด�าเนนิการเชญินักวชิาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอภิปรายประเด็นหลัก ดังนี้

ความมั่นคงรูปแบบใหม่

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นความปลอดภัยทางทะเล ความเชื่อมโยงทางทะเล 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศ การบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคง 
ทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงสาธารณสุขและอาหาร ภัยคุกคามข้ามชาติ และการป้องกัน 
และต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

1

ความมั่นคงทางไซเบอร์

เน้นประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ (อาทิ การเมือง 
เศรษฐกจิ การด�าเนนิชวีติของประชาชน ประเดน็ภยัคกุคามข้ามชาติ และแนวโน้มและความท้าทาย 
ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์) รวมถงึประเดน็ความเชือ่มโยงทางดจิทิลั การปกป้อง 
โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ และการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พื้นที่ออนไลน์

2

สถาปัตยกรรมความม่ันคงในภูมิภาคและแนวทางการด�าเนินความร่วมมือ 
ในอนาคต

เน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวเบงกอล 
การบรหิารจดัการตามแนวชายแดนและบทบาทของกรอบความร่วมมอื BIMSTEC ในการส่งเสริม 
ความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ

3
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The Third Meeting of Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum Bangkok, Thailand
6th – 7th July 2022 (Virtual Meeting)

6th July 2022 7th July 2022

10:00-10:45
 Welcome and Registration

10:00-12:30
 Session 2, theme: Cyber Security

 1.1 Digital Connectivity in Combating 
  Cyber crimes
 1.2 Critical Infrastructure Protection
 1.3 Promotion of Awareness
  (One speaker from each of BIMSTEC 
  Member States per topic, 15 minutes)

Speaker:  Mr.Pornprom Prapakittikul
      Head  of  Thai  CERT,  Cyber 
      Security Operation Center, 
       ETDA
Moderator: Captain Dr.Hassachai
      Mangkang, RTN
      Chulalongkorn University

10:45-11:00
 The Third Meeting of Track 1.5 BIMSTEC 

  Security Dialogue Forum Introduction
  Presentation of Agenda and Topics of 
  discussion

11:00-11:50
 Opening remarks by

  1. Secretary General BIMSTEC
  2. Chairman  of  National  Strategy  Drafting 
  Committee on National Security, Former 
  Secretary General Thai NSC (Gen.Somsak 
  Roongsita)
  3. Deputy Secretary General of Thai NSC 
  (Mr.Ruchakorn Napapornpipat)
  4. Academic Representative from Thailand 
  (Assoc. Prof.Nuaulnoi Treerat, Ph.D., 
    Director of Institute of Asian Studies)

11:50-12:00
 Off icial Photograph

 Secretariat invites HODs from each of BIMSTEC 
 Member States to pose for an off  icial 
 photograph.
  (only HODs will have their cameras on at 
  this point)
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The Off ice of National Security Council
10st June 2022, Time Zone: Bangkok Time (GMT+7)

12:00-13:30 Lunch 12:30-14:00 Lunch

13:30-16:00

  Session 1, theme: Non-traditional Security
 2.1 Maritime (Maritime Safety and Port Safety)
 2.2 Environmental Security
 2.3 Transnational Crime

(One speaker from each of BIMSTEC Member 
States per topic, 15 minutes)
Speaker: Prof.Padermsak Jarayabhand
    Chairman of National Maritime Interests 
    Knowledge  Management  Advisory  Sub- 
    committee
Moderator: Mr.Pontep Tanakoses, Ph.D.,
      Acting Director of the Maritime
      Security Division, Thai NSC

14:00-16:30

 Session 3, theme: Moving forward,
  Future Security Architecture
  Cases, successes, pitfalls, Geopolitics, 
  Cross-Border Management
(One speaker from each of BIMSTEC 
Member States per topic, 15 minutes)
Speaker:  Asst.Prof.Surat Horachaikul
      Chulalongkorn University
Moderator: Mr.Roostum Vansu, Ph.D.,
      Srinakharinwirot University

16:30-16:40

 Conclusion and Debrief.
 Key takeaways and taking knowledge by 
 BIMSTEC’s secretariat

16:40-17:00

 Closing remarks by
  1. Deputy Secretary General from Thai NSC
    (Mr.Ruchakorn Napapornpipat)
  2. Dean, Faculty of Social Science, SWU 
    (Associate Professor Dr.Poom Moolsilpa.)
  3. Secretary General BIMSTEC
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