
อาเซียน - ญี่ปุน

อาเซียนและญี่ปุน เริ่มความสัมพันธในฐานะคูเจรจาอยางไมเปนทางการในป พ.ศ. 2516
 และเปนคูเจรจา (Dialogue Partner) อยางเปนทางการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 

 ในโอกาสครบรอบ 30 ปความสัมพันธคูเจรจาระหวางอาเซียน- ญี่ปุน มีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุน สมัยพิเศษขึ้น 
(ASEAN-Japan Commemorative Summit) พ.ศ. 2556 ที่กรุงโตเกียว ความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุนไดรับการยกระดับ

เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partner) ทั้งสองฝายมีการลงนามปฏิญญาโตเกียววาดวยการเปนหุนสวน
ที่มีพลวัตและยั่งยืนระหวางอาเซียน-ญี่ปุนในสหัสวรรษใหม (Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring 

ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium) และรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Plan of Action) 

ความสัมพันธทั่วไประหวางอาเซียน - ญี่ปุน

ความรวมมืออาเซียน – ญี่ปุนในมิติ 3 เสา

มิติดานความมั่นคง 

ในป พ.ศ. 2556 นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดประกาศนโยบาย “Proactive Contribution to Peace” ซึ่งมุงเนนใหญี่ปุนมีบทบาท
ดานความมั่นคงในภูมิภาคใหมากขึ้น รวมถึงเสนอใหมีการเจรจาโตะกลมระหวางรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและญี่ปุน 
เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ญี่ปุนตองการใหอาเซียนมีบทบาทในความรวมมือ 
Indo-Pacific และในปญหาทะเลจีนใต และสนับสนุนใหเริ่มมีการเจรจาจัดทำ Code of Conduct (COC) in the South China Sea 
ที่มีประสิทธิภาพ (effective) 

ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-ญี่ปุน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่สิงคโปร อาเซียนยินดีกับการครบรอบ 45 ป 
ความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุน ในป พ.ศ. 2561 ซึ่งครอบคลุมในทุกดาน และนำไปสูสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่สิงคโปร ทั้งสองฝายไดออกแถลงการณรวม 
(Joint Statement) ในโอกาสครบรอบ 45 ปความสัมพันธประเทศคูเจรจาระหวางอาเซียน-ญี่ปุน โดยที่ประชุมฯ เห็นพองที่จะเสริมสราง
ความรวมมือในการแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหมและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งการกอการราย ความมั่นคงทางทะเล
และความมั่นคงทางไซเบอร และสนับสนุนการเจรจาจัดทำ Work Plan for Cooperation to Combat Terrorism ฉบับใหม 
ซึ่งจะสงเสริมความสัมพันธในทุกระดับผานการสรางขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนขอมูล ตลอดจนยินดีกับการจัดตั้ง 
ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre ในไทย

45 ป



มิติดานเศรษฐกิจ 

มิติดานสังคมและวัฒนธรรม

ในป พ.ศ. 2560 ญี่ปุนเปนคูคาอันดับที่ 4 ของอาเซียน โดยการคาระหวางอาเซียนกับญี่ปุน มีมูลคากวา  217,900 ลานดอลลารสหรัฐ 
อีกทั้งมีการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) จากญี่ปุนมูลคากวา 13,200 ลานดอลลารสหรัฐไปยังอาเซียน จัดเปน
อันดับที่ 2 ของประเทศคูเจรจา ทั้งสองฝายไดตั้งเปาขยายการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุนเปนสองเทาภายในป พ.ศ. 2565 
(เฉลี่ยรอยละ 7.18 ตอป) เพื่อใหการคาสินคามีมูลคา 524,800 ลานดอลลารสหรัฐ และการลงทุนมีมูลคา 41,600 ลานดอลลารสหรัฐ 
โดยมีแผนงานยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุนระยะ 10 ป (2555-2565) 
เปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งครอบคลุม 3 สาขา ไดแก         
(1) การสงเสริมการคาระหวางอาเซียนเขากับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(2) สงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมใหเขมแข็งภายใตโครงสรางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
(3) พัฒนาความกาวหนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ไดมีการจัดตั้งเครือขายนวัตกรรมอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Innovation Network: AJIN) 
เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเกิดความเชื่อมโยงระหวางภาคธุรกิจของอาเซียนกับญี่ปุน 
โดยไดรับทุน 20 ลานดอลลารสหรัฐ

ในป พ.ศ. 2551 อาเซียนและญี่ปุนไดลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership: AJCEP) ซึ่งกำหนดใหจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกันครอบคลุมการเปดเสรีดานการคาสินคาการคาบริการ 
และการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ ลาสุด อยูระหวางกระบวนการจัดทำพิธีสารแกไขความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนระหวางประชาชน ญี่ปุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนหลายโครงการ อาทิ 
(1) Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth (JENESYS 2.0) 
โครงการ WA Project เพื่อสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางเอเชียและญี่ปุน 
(2) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย (Ship for Southeast Asian Youth Programme: SSEAYP)
(3) Sport for Tomorrow 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนประเด็นสำคัญของไทยและภูมิภาคเอเชีย (ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบหรือคิดเปนรอยละ 20 
ของประชากรทั้งประเทศในป 2568 (ค.ศ. 2025) และเปนประเด็นหนึ่งใน UHC Health Development Agenda ที่กระทรวงสาธารณสุข
กำลังขับเคลื่อนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุของประชาคมอาเซียน โดยไทยตองการเปนศูนยกลางทางวิชาการสำหรับ
การแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับแบบอยางและประสบการณการดูแลผูสูงอายุในอาเซียน ทั้งนี้ ไทยมีศูนยดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ที่จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อจัดการดูงานและฝกอบรมใหแกผูดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยและ JICA โดยรวมมือกันพัฒนารูปแบบการใหบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ
โดยชุมชนอีกดวย            

4

ความรวมมืออาเซียน – ญี่ปุนในมิติ 3 เสา

ความรวมมือดานผูพิการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ญี่ปุนเปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-ญี่ปุน
วาดวยความรวมมือระหวางประเทศและคนพิการ ที่กรุงโตเกียว เพื่อเปนเวทีหารือของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมบทบาทและคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และไดรับรอง “Tokyo Recommendations on International Cooperation and Disability 2015 and Beyond in the ASEAN Region”


