
อาเซียน - จีน

อาเซียน-จีนเปนคูเจรจา (Dialogue Partner) ตั้งแตป พ.ศ. 25340 

อาเซียนและจีนมีความรวมมือครอบคลุม 12 สาขาหลัก ไดแก (1) การเกษตร (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (4) การพัฒนาลุมแมน้ำโขง (5) การลงทุน (6) พลังงาน (7) การขนสง     

(8) วัฒนธรรม (9) สาธารณสุข (10) การทองเที่ยว (11) สิ่งแวดลอม และ (12) อุตสาหกรรม ซึ่งจีนเปนผูผลักดัน
เพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของจีนในดานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศของอาเซียน

เมื่อป พ.ศ. 2546 จีนไดรับการยกสถานะขึ้นเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร (Strategic partnership) และครบรอบ 10 ป 
ความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีนเมื่อป พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนชวงที่ไทยทำหนาที่

เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน และครบรอบ 25 ป ความสัมพันธคูเจรจาอาเซียน-จีนในป พ.ศ. 2559
 และครบรอบ 15 ปความสัมพันธหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน – จีน ในป พ.ศ. 2561  

ความสัมพันธทั่วไประหวางอาเซียน - จีน

ความรวมมืออาเซียน – จีนในมิติ 3 เสา

มิติดานความมั่นคง 

จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) 
ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลี และยังเปนประเทศแรกที่แสดงความพรอม
ที่จะลงนามในพิธีสารตอทายสนธิสัญญาวาดวยการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ)

รัฐบาลภายใตการนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ใหความสำคัญตอการพัฒนาความสัมพันธกับอาเซียนโดยยึดหลัก 3 ประการ ไดแก
(1) การพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรและใหความสำคัญกับอาเซียนในลำดับตนของการดำเนินนโยบายการตางประเทศของจีน 
(2) การพัฒนาความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับจีนใหรอบดานและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
(3) การแกไขขอพิพาทในทะเลจีนใตกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผานการเจรจาหารือที่เปนมิตรตอกันผานการพูดคุย
ที่เสมอภาคและมีความรวมมือที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน

เกี่ยวกับปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต อาเซียน-จีนมีกลไก JWG on DOC และ SOM on DOC เพื่อสงเสริมความรวมมือและเสริมสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจเพื่อยับยั้งมิใหความขัดแยงขยายตัวและสรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอ การแกไขปญหาโดยสันติวิธี 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea: DOC) อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเรงรัดการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต 
(Code of Conduct: COC) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ลาสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่สิงคโปรไดประกาศการใช Single Draft COC 
Negotiating Text เปนพื้นฐานสำหรับการเจรจาจัดทำ COC และที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 จะประกาศวา “the Leaders looked forward to the completion of the first reading of the Single Draft COC 
Negotiating Text by 2019” นอกจากนี้ จีนจะเสนอใหอาเซียนและจีนเจรจาจัดทำ COC ใหแลวเสร็จภายใน 3 ป (ป พ.ศ. 2562-2564) 



ความรวมมืออาเซียน – จีนในมิติ 3 เสา

มิติดานเศรษฐกิจ 

จีนเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่งของอาเซียนในชวงหลายปที่ผานมา ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2560 การคาระหวางอาเซียนกับจีนมีมูลคา 
501,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 รอยละ 13 โดยการสงออกสินคาจากอาเซียนไปจีนมีมูลคา 
220,000 ลานเหรียญสหรัฐ และการนำเขาสินคาจากจีนมีมูลคา 281,000 ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับดานการลงทุนโดยตรง (FDI) 
ในปพ.ศ. 2558 มีการลงทุนโดยตรงจากจีนในอาเซียนมูลคา 8,200 ลานเหรียญสหรัฐ จัดเปนอันดับที่ 4 ของประเทศคูเจรจา 

จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกที่เสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝายไดรวมลงนามในกรอบความตกลง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ตอมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ที่บันดารเสรีเบกาวัน 
ไดเห็นชอบใหมีการยกระดับความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพื่ออำนวยความสะดวกดานการคา 
การลงทุน และการบริการระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น

อาเซียนและจีนไดเปดสํานักงานสาขาของสมาคมสงเสริมการคาและเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอี้อู และเมืองเวินโจว มณฑลเจอเจียง 
ภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเปนความรวมมือระหวางภาคเอกชนเปนครั้งแรก

4

มิติดานสังคมและวัฒนธรรม

การพัฒนา จีนสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการลดชองวางดานการพัฒนาโดยผานการดําเนินโครงการความรวมมือ
ภายใตแนวคิดริเริ่มสําหรับการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ไดแก ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN 
Growth Area: BIMP EAGA) ลาสุด จีนไดผลักดันการจัดทํากรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ซึ่งมีความรวมมือครอบคลุม 3 สาขา 
ตามเสาหลักของอาเซียน ไดแก 
(1) การเมืองและ ความมั่นคง (2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน และ (3) สังคม วัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธระหวางประชาชน

ความรวมมือดานสาธารณสุข ในระหวางการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ที่จังหวัดภูเก็ต ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางอาเซียน-จีน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาเซียน-จีน ไดจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเปนครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่นครหนานหนิง โดยจีนไดเสนอโครงการความเปนหุนสวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน
(China-ASEAN Science and Technology Partnership Program: STEP) เพื่อพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรระหวางกัน 

ความรวมมือดานการศึกษา จีนไดจัดตั้งศูนยอาชีวศึกษาและฝกอบรมสําหรับอาเซียนจํานวน 10 แหง ใน ๖ มณฑลของจีน ไดแก กวางซี 
ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุยโจว และเฮยหลงเจียง และจะเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยน
นักเรียนนักศึกษาใหได 100,000 คน ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและจีน ครั้งที่ 18 ไดเห็นชอบใหป พ.ศ. 2559 
เปนปแหงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา


