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I. การบูรณาการระดับภูมิภาค
ประชาคมยุโรป (European Community) เปนเสมือนตนแบบของความรวมมือที่ประสบ
ความสําเร็จของการบูรณาการในระดับภูมิภาค (regional integration) และเปนตัวอยางใหกับองคกรความ
รวมมือในภูมิภาคอยางเชนอาเซียนและองคกรระดับภูมิภาคในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก เนื่องจากการบูรณาการ
ของประเทศสมาชิกเปนองคกรขนาดใหญของประชาคมยุโรป ทําใหสิ่งที่ไมนาจะเปนไปไดอยางกรณีประเทศที่
เคยเปนศัตรูกันขามศตวรรษอยางประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสกลับเปนมิตรกัน และทําใหทวีปยุโรปมี
สันติภาพ ความมั่นคง และความเขมแข็งในเชิงการตอรองทางเศรษฐกิจ
นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศหลายคน เชน David Mitrany, Ernest Haas,
Joseph Nye และ Karl W. Deutsch ไดศึกษาวิเคราะหกระบวนการบูรณาการของประเทศในภูมิภาคของยุโรป
เพื่อสรางเปนทฤษฎีบูรณาการในภูมิภาค (Regional Integration Theory) ผานทฤษฎีสหพันธนิยม
(Federalism Theory) ทฤษฎีภารกิจนิยมใหม (Neo-Functionalism Theory) และทฤษฎีคมนาคมสื่อสาร
(Communication Theory) เพื่อประโยชนของความรวมมือของกลุมภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งกลุมประเทศอาเซียน
ดวย
กรณีการรวมกลุมประเทศอาเซียนเองไดใชแนวคิดของทั้ง 3 ทฤษฎีมาเปนแนวทางในการสราง
ความรวมมือและบูรณาการ ดังจะเห็นไดจาก “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งกลุม
สมาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยสมาชิกผูกอตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ระบุวัตถุประสงคสําคัญ 7 ประการ
ของการจัดตั้งอาเซียน โดยเนนถึงความตองการรวมมือกันรักษาสันติภาพในภูมิภาคและสงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตอมาไดมี บูรไนดารุสซาราม เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร
และกัมพูชา เขารวมเปนสมาชิกตามลําดับ รวมประเทศสมาชิกปจจุบันจํานวน 10 ประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในชวง 20 ปที่ผานมา การเกิดกระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี การคมนาคมและการสื่อสาร เชน อินเตอรเน็ตเปนไปอยางรวดเร็วและกวางไกล สงผลให
ประเทศตาง ๆ ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถสงผลกระทบตอประเทศ
เพื่อนบานและภายในภูมิภาค เชน วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย การระบาดของโรคตางๆ เชน HIV/AIDS, SARS
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ตีพิมพในหนังสือ “วิทยุสราญรมย” ปที่ 15 ฉบับที่ 58 (มกราคม – มีนาคม 2556)
นายบรรจง อมรชีวิน ผูอํานวยการสวนวางแผนและติดตามผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ
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โรคไขหวัดนก เปนตน ปญหาเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค และ
ระดับระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตองรวมตัวกันหรือบูรณาการเขาเปน
ประชาคมที่พึ่งพาอาศัยกันอยางซับซอนมากยิ่งขึ้น กลุมประเทศอาเซียนจึงมีขอตกลงกอตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ภายในป ค.ศ. 2015 ซึ่งในปจจุบันไดจัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) แลว
แผนการรวมมือดังกลาวของอาเซียนสอดคลองกับทฤษฎีบูรณาการในภูมิภาคขางตนและสอดคลองกับ
ประสบการณของการบูรณาการในภูมิภาคของกลุมประเทศประชาคมยุโรป
II. ความรวมมือเพื่อการพัฒนา: ภายใตกรอบทวิภาคี กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคตาง ๆ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา (Development Cooperation) เปนเครื่องมือสําคัญของการดําเนิน
นโยบายความรวมมือระหวางประเทศ โดยเริ่มตนอยางเปนทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองชวงทศวรรษ
1950 จากแผนการมารแชลที่สหรัฐฯ ชวยฟนฟูยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตอมามีการพัฒนาการให
ความชวยเหลืออยางเปนทางการแกประเทศกําลังพัฒนาอยางจริงจังภายใตกรอบการดําเนินงานของ OECD
(Organization for Economic Development Cooperation)
สําหรับประเทศไทย ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ การสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งการมี
สวนชวยอยางสําคัญในประชาคมโลกในการสงเสริมการพัฒนา เพื่อชวยลดปญหาความยากจน การพัฒนาให
เกิดความยั่งยืน ในปจจุบันประเด็นทาทายที่สุดก็คือ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยจะ
นําไปสูการบูรณาการระดับภูมิภาคในฐานะเครื่องมือของนโยบายการตางประเทศไดอยางไร
แมวาความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยจะเปนกลไกอันสําคัญดังที่กลาวขางตน แตภารกิจ
ดังกลาวมีมากเกินกวากําลังทรัพยากรของประเทศไทยจะเอื้ออํานวยใหกระทําไดทุกเรื่อง จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการจัดลําดับความสําคัญตอวาระการพัฒนาที่จะมีขึ้นในระยะกลาง ระหวาง 5 ปขางหนา เพื่อ
กอใหเกิดผลประโยชนรวมทั้งตอประเทศคูรวมมือและแกประเทศไทยเอง
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศภายใตขอจํากัดของงบประมาณการ
ใหความชวยเหลือของไทยตอประเทศกลุมเปาหมาย จึงใหความสําคัญกับองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ
ดังตอไปนี้
ประการแรก คือ การใหความสําคัญกับกลุมประเทศภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลไทยอันเปน
การสงเสริมและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานของไทย การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
อาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558 ความรวมมือกับกลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และสงเสริมความรวมมือหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ
กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
ประการที่สอง การดําเนินงานความรวมมือภายใตพันธกรณีที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับประเทศใน
กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งเปนขอมติหรือการไดรับการรองขอใหไทยใหการสนับสนุนทางดาน
วิชาการและการใหความรู
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ประการที่สาม การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศคูรวมมือของไทย นอกเหนือจาก
การชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศผูรับ และการแสดงออกถึงความสัมพันธอันดีแลว การให
ความรวมมือยังมุงเนนในการเชื่อมโยงใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอการเชื่อมโยงกับการขยายผลไปสูการรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและทางดานอื่น ๆ ดวย
ประการที่สี่ คือ การใหความรวมมือของไทย คํานึงถึงความเหมาะสมกับประเทศคูรวมมือของไทย
บนขีดความสามารถ ความรู และความพรอมของประเทศไทยที่มีอยู ดังนั้น การใหความชวยเหลือตองนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได
ดวยหลักการดังกลาว ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศจึงประกอบดวยความรวมมือ
ทั้งในกรอบทวิภาคีตามประเทศเปาหมายที่ไทยใหความสําคัญ กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค และกรอบพหุภาคี
ซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึงความรวมมือกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในกรอบทวิภาคีและกรอบภูมิภาคและ
อนุภูมิภาคเปนหลัก
ภายใตกรอบทวิภาคี มีความรวมมือกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกหลากหลาย ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากเอเชียเปนภูมิภาคที่มีความสําคัญกับประเทศ
ไทยทั้งในเรื่องของความสัมพันธและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความรวมมือมีทั้งในระดับทวิภาคี และ
ภายใตกรอบความรวมมือภูมิภาค และอนุภูมิภาค ซึ่งหลายกรอบความรวมมือเปนความริเริ่มโดยรัฐบาลไทย
อาทิ ACMECS, BIMSTEC และ IMT-GT ในขณะเดียวกันก็มีกรอบความรวมมือที่ริเริ่มโดยแหลงความรวมมือ
อื่น และกรอบความรวมมือที่มีอยูแลว อาทิ ASEAN ดังนั้น ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในเอเชียจึง
ประกอบดวยวาระการพัฒนา และประเด็นที่ทาทายเปนอันมากที่จะตองมีการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015
ความรวมมือภายใตกรอบทวิภาคีที่สําคัญประกอบดวยความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือที่เรามักเรียกยอ ๆ กันวา CLMV ความรวมมือกับประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอื่น ๆ ไดแก ประเทศที่นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบานของไทยในภูมิภาค ไดแก ฟลิปปนส มาเลเซีย
อินโดนีเซีย สิงคโปร และบรูไน ซึ่งลวนมีความสําคัญตอประเทศไทยอยางยิ่งทั้งในดานความสัมพันธและความ
เชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งมีวาระการพัฒนารวมกันภายใตกรอบความรวมมือจํานวนมากโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่จะตองมีการบูรณาการเขาดวยกันในเรื่องตาง ๆ ความรวมมือกับกลุมประเทศเอเชียใตและ
หมูเกาะ ประเทศคูรวมมือที่สําคัญไดแก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส เนปาล
และศรีลังกา โดยสวนใหญยังอยูในภาวะยากจนและตองการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี
ความรวมมือกับประเทศกลุมเอเชียกลางซึ่งยังเปนภูมิภาคที่มีความยากจนอยูมาก และเปนภูมิภาคที่จะมี
ความสําคัญตอประเทศไทยในระยะตอไป
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นอกจากความรวมมือภายใตกรอบทวิภาคีแลว ความรวมมือภายใตกรอบภูมิภาค และอนุภูมิภาค
นับวา ทวีความสําคัญมากขึ้นในการที่จะเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและการบูรณาการภูมิภาคเขาดวยกัน
เพื่อสรางความแข็งแกรงรวมกัน การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยตอภูมิภาคดังกลาวนี้ จึงเปน
พันธกิจที่สําคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล โดยในที่นี้จะกลาวถึงเพียงบางกรอบ
ความรวมมือหลักที่สําคัญ โดยในแตละกรอบความรวมมือมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
กรอบ AEC (ASEAN Economic Community)
การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ คือ การที่จะตองทําให
ประเทศสมาชิกบางประเทศที่ยังตองมีการพัฒนาขีดความสามารถใหทัดเทียมหรือไดรับการยกระดับอยาง
เหมาะสมตอการรวมกลุมประชาคมที่ตองสรางความเขมแข็งรวมกัน ประเทศไทยในฐานะที่มีการพัฒนา
มากกวาบางประเทศ ไดแก สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม (ในหลายดาน) จึงควรมีบทบาทนํา
ในการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกประเทศดังกลาว และรวมมือกับกลุมประเทศอื่นของอาเซียนที่มีระดับการ
พัฒนาที่ใกลเคียงกันในลักษณะของการรวมมือแบบหุนสวน รวมทั้งการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือกลุมประเทศ
ที่พัฒนานอยกวา
การสนับสนุนของประเทศไทย มีในรูปแบบตาง ๆ ที่มีความพยายามใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศสมาชิกอาเซียนดังกลาว เพื่อสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งในมิติการเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน
กรอบ ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy)
เปนกรอบความรวมมือที่ริเริ่มจากรัฐบาลไทยที่ตองการผลักดันใหการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
มีการเติบโตและมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวตามกันของประเทศใน ACMECS คือ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร เวียดนาม และไทย ที่ยังมีความแตกตางในดานเศรษฐกิจกับประเทศไทยที่ตองอาศัยการพัฒนา
ทั้งในดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเสริมสรางสมรรถนะและองคความรูในดานตาง ๆ อีกมาก สําหรับ
สาขาความรวมมือประกอบดวย Trade and Investment Facilitation, Agricultural and Industrial
Cooperation, Transport Linkages, Tourism และ Human Resource Development ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนามุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานความรูและวิชาการในการที่จะ
ทําใหการพัฒนาในแตละสาขาความรวมมือดําเนินไปไดอยางราบรื่น โดยใหความสําคัญกับ การสรางเครือขาย
ความรวมมือ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพ และการสงเสริมการเรียนรู
ระหวางกัน ในป ค.ศ. 2011 ไทยไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบ ACMECS มูลคา 10.38 ลานบาท
กรอบ GMS (Greater Mekong Sub-region)
เปนกรอบความรวมมือที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ไดริเริ่มขึ้นเพื่อตองการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคนับตั้งแตป 1882 เปนตนมา คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม และ จีนตอนใต
(ยูนนาน) และไทย โดยกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรไว 4 ดาน คือ Infrastructure Linkage, Facilitate Across
Border, Trade and Investment, HRD และ Environmental Protection and Sustainable Use of Share
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Resources ความรวมมือของไทยตอ GMS ในฐานะของความเปนหุนสวนในการพัฒนากับ ADB ที่ผานมา
ประเทศไทยไดชวยในการประสานการดําเนินงานดานการพัฒนามนุษย เพื่อการเสริมสรางขีดสมรรถนะของ
บุคลากรในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อการนําไปสูการพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ตอไป ในป ค.ศ. 2010 และ 2011
ไทยไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบ GMS มูลคา 22.15 และ 1.10 ลานบาทตามลําดับ
กรอบ ASEAN – IAI (ASEAN-Initiative for ASEAN Integration)
วัตถุประสงคในการดําเนินการ เพื่อที่ตองการใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหม คือ สปป.ลาว
กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และลดชองวางดานการพัฒนาในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม
6 ประเทศใหการชวยเหลือ โดยการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาใหความสําคัญในดาน Infrastructure
Development, HRD, Information and Communication Technology และ Regional Economic
Integration ประเทศไทยไดรับการมอบหมายเปนประธานกลุม (Co-shepherd) ดานการคมนาคมขนสง
ในการประสานการใหความชวยเหลือ สําหรับความรวมมือทางดานวิชาการนั้นไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในป ค.ศ. 2011 ไทยไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบ ASEANIAI มูลคา 0.66 ลานบาท
กรอบ IMT – GT (Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle)
เปนความรวมมือระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยเนนสาขาความรวมมือดาน
Investment, Technology Transfer, Production, Natural Resources, Infrastructure และ Transportation
Linkages จุดมุงหมายสําคัญ คือ ตองการพัฒนาในเขตจังหวัดพื้นที่ทางตอนใต โดยเนนบทบาทของ
ภาคเอกชนในการมีสวนรวมในการพัฒนา ทั้งนี้ ความรวมมือเพื่อการพัฒนามุงเนนการการพัฒนาสหสาขา
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กรอบ BIMSTEC
เปนกรอบความรวมมือของ 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมาร เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา
และไทย สาขาความรวมมือที่มุงเนน คือ Trade and Investment, Transport and Communication,
Tourism, Energy, HRD, Agriculture and Fisheries, Science and Technology, Culture, CounterTerrorism and Transnational Crimes, Environment and Disaster Management, Public Health และ
People to People Contact
ความรวมมือเพื่อการพัฒนามุงเนนการเขาชวยแกไขขอขัดของในเชิงเทคนิคที่จะเปนการชวยเสริม
ตอการสงเสริมการคาและการลงทุน คือ
• ใหความรวมมือแกประเทศสมาชิกในแนวทางที่จะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคความรวมมือตามกรอบ
กลาวคือ เพื่อสงเสริมผลประโยชนภูมิภาครวมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ใหความ
ชวยเหลือระหวางประเทศสมาชิก ขยายปริมาณการคาและการลงทุน และยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนในภูมิภาค
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• สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประเทศสมาชิก โดยผลักดันใหประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพใน
เชิงเปรียบเทียบไดมีสวนรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมการใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกอื่น
ดวย
• การเสาะหาการสนับสนุนจากแหลงผูใหอื่นในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือเพื่อการพัฒนาภายใต
กรอบดังกลาว
ในป ค.ศ. 2010 และ 2011 ไทยไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบ BIMSTEC มูลคา 7.68 และ 4.35 ลานบาท
ตามลําดับ
IV. บทสรุปความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย: บนเสนทางสูการบูรณาการระดับภูมิภาค
จะเห็นไดวาการรวมกลุมประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 นับวาเปนวาระสําคัญที่ตองมีการ
ขับเคลื่อนรวมกันระหวางประเทศสมาชิก เพื่อใหการรวมกลุมมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยไดมีความพยายามที่
จะมีบทบาทในการสงเสริมการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายดังกลาวดวยการสนับสนุนและเสริมสรางความ
พรอมใหกับประเทศที่ยังขาดความพรอม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศเปาหมายในภูมิภาค
เอเชีย/กลุมประเทศอาเซียนที่อาจจําเปนตองไดรับการปรับปรุงและเสริมสรางขีดความสามารถในดานตาง ๆ
เพื่อใหเอื้อตอการรวมตัวและลดขอติดขัดที่จะเปดเสรีทางดานการคาและการลงทุนใหมากที่สุด และเปนการ
ตอบสนองตอการรวมตัวไปสูการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในที่สุด
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศในฐานะกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทยจึงไดตอบสนองนโยบาย/ยุทธศาสตรของ
รัฐบาลไทยในการรวมตัวไปสูการจัดตั้งประชาคมอาเซียนดวยการดําเนินงานความรวมมือภายใตกรอบความ
รวมมือตาง ๆ ขางตน ไมวาจะเปน ACMECS, GMS, ASEAN – IAI, IMT – GT, BIMSTEC และกรอบอื่น ๆ โดยที่
มุงหวังจะลดชองวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ/สังคมและขยายโอกาสในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเพื่อ
นําไปสูการบูรณาการระดับภูมิภาคตอไป
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