ความสัมพันธอาเซียน-จีน
1. ภาพรวมความสัมพันธอาเซียน-จีน
1.1 ภูมิหลัง
ความสัมพันธอาเซียน-จีนเริ่มตนขึ้นเมื่อนายเฉียน ฉีเซิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศจีน เขารวมพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 24 เมื่อเดือน
ก.ค. 2534 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ตอมา จีนไดรับสถานะคูเจรจาอยาง
เต็มรูปแบบของอาเซียนในป 2539
ในป 2549 มี ก ารจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น-จี น สมั ย พิ เ ศษ เพื่ อ ฉลองครบรอบ 15 ป
ความสัมพันธอาเซียน-จีน ที่นครหนานหนิง และในป 2554 อาเซียนและจีนไดจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน-จีน ครั้งที่ 14 สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 20 ป ความสัมพันธอาเซียน-จีน ที่บาหลี
1.2 ความรวมมือดานการเมืองความมั่นคง
1.2.1 จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน ต.ค. 2546
ที่บาหลี และยังเปนประเทศแรกที่แสดงความพรอมที่จะลงนามในพิธีสารตอทายสนธิสัญญาวาดวยการ
จัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ)
1.2.2 ตอปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต ความรวมมือในกรอบอาเซียน-จีน มีสวนชวยยับยั้ง
และคลี่คลายความขัดแยงไมใหขยายตัว โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.
2545 ที่กรุงพนมเปญ ผูนําอาเซียนและจีนไดรวมลงนามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC) อีก 9 ปตอมา ที่ประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน–จีน ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2554 ที่บาหลี ไดใหการรับรองแนวทาง
การปฏิบัติตาม DOC (Guidelines on the Implementation of the DOC) เพื่อใหเกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับการดําเนินการตาม DOC
1.2.3 รัฐบาลชุดใหมของจีนภายใตการนําของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ไดให
ความสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ อาเซี ย นโดยยึ ด หลั ก 3 ประการ ได แ ก (1) การพั ฒ นา
ความสัมพันธฉันมิตรและใหความสําคัญกับอาเซียนในลําดับตนของการดําเนินนโยบายการตางประเทศ
ของจีน (2) การพัฒนาความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับจีนใหรอบดานและลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น (3) การแกไขขอพิพาทในทะเลจีนใตกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผานการเจรจาหารือที่เปน
มิตรตอกัน การพูดคุยที่เสมอภาค และมีความรวมมือที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
1.3 ความรวมมือดานเศรษฐกิจ
1.3.1 ความตกลงทางเศรษฐกิจ จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกที่เสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี
กับอาเซียน โดยทั้งสองฝายไดรวมลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อเดือน พ.ย. 2545 ซึ่งกําหนดเปาหมาย
ใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน กับประเทศสมาชิกอาเซียนเกา (6 ประเทศ) ใหแลวเสร็จภายใน
ป 2553 และกับประเทศสมาชิกใหม (4 ประเทศ) ภายในป 2558 ตอจากนั้น ทั้งสองฝายไดรวมลงนาม
ความตกลงวาดวยการคาสินคาและกลไกการระงับขอพิพาทในป 2547 ความตกลงวาดวยการคาบริการ
ในป 2550 และความตกลงวาดวยการลงทุนในป 2552
1.3.2 การคา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือน ต.ค. 2553 ทั้งสองฝาย
ไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มปริมาณการคาระหวางกันเปน 500,000 ลานดอลลารสหรัฐ และตั้งเปาหมาย
การลงทุนใหมจากจีนในภูมิภาคเปน 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2558 ทั้งนี้ ในป 2553 จีนได
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สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ สําหรับการคาอาเซียน-จีน ในป 2555 มีมูลคา 318,600 ลานดอลลารสหรัฐ
(เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 จากป 2554)
1.3.3 สินเชื่อ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 14 เมื่อเดือน พ.ย. 2554 จีนประกาศ
เพิ่มวงเงินสินเชื่อแกประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ (จากเดิมที่ประกาศไปแลว
จํานวน 15,000 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อป 2552) ซึ่งในจํานวนนี้เปนสินเชื่อพิเศษ (preferential loans)
จํานวน 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขายการเชื่อมโยง
ทางคมนาคม รวมทั้งโครงการเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชน
1.3.4 ความรวมมือเพื่อสงเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจ ไดแก (1) การจัดตั้งศูนย ASEANChina FTA Business Portal (www.asean-cn.org) ซึ่งเปนโครงการที่แตละประเทศสมาชิกจะรวบรวม
ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมส ง เสริ ม การค า ของประเทศตนกั บ จี น และนํ า ส ง ให ฝ า ยเลขานุ ก าร
คณะทํางาน (ASEC) ในวันที่ 28 ของทุกเดือน โดยในสวนของไทย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคา
ภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน–จีน (2) การเปด สํานักงานสาขาของสมาคมสงเสริมการคาและ
เศรษฐกิจอาเซียน–จีน ที่เมืองอี๋อู และเมืองเวิ่นโจว ภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่
6 ม.ค. 2554 ซึ่งถือเปนความรวมมือระหวางภาคเอกชนเปนครั้งแรก
1.3.5 ศูนยอาเซียน-จีน ที่กรุงปกกิ่ง (www.asean-china-center.org) มีพิธีเปดอยางเปน
ทางการในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 14 เมื่อเดือน พ.ย. 2554 เพื่อทําหนาที่สงเสริม
การคาและการลงทุน การทองเที่ยว การแลกเปลี่ยนระหวางประชาชน และเปนศูนยบริการขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอาเซียน-จีน
1.3.6 การจัดงานแสดงสินคาอาเซียน – จีน (China - ASEAN Expo - CAEXPO) เปนขอริเริ่ม
ของจีนซึ่งไดเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่บาหลี เมื่อป 2546 โดยไดจัดขึ้นครั้งแรกในป 2547
หลังจากนั้น ไดมีการจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปที่นครหนานหนิง เขตเศรษฐกิจพิเศษกวางซีจวง
ซึ่งรัฐบาลจีนประสงคที่จะสงเสริมใหเปนประตูการคากับอาเซียน
ลาสุด CAEXPO ครั้งที่ 10 มีขึ้นระหวางวันที่ 3 – 6 ก.ย. 2556 โดยมีนายกรัฐมนตรีจีน และ
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวม ไดแก นายกรัฐมนตรีไทย ประธานาธิบดีเมียนมาร นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา นายกรัฐมนตรีลาว นายกรัฐมนตรีเวียดนาม รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร และเลขาธิการอาเซียน
สวนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และบรูไนฯ ไดมอบหมายรัฐมนตรีการคาเปนผูแทนเขารวม และ
มีหัวขอหลัก (theme) คือ “Regional Cooperation and Development: New Opportunities, New
Impetus and New Stage” ในงานประกอบดวยการจัดคูหาแสดงสินคาสงออกของจีนและของอาเซียน
และกิจกรรมคูขนานอื่นๆ อาทิ Forum on China–ASEAN Free Trade Area และ China-ASEAN
Business and Investment Summit ครั้งที่ 10 (10th CABIS) การประชุมรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียน-จีน
วาดวยความเชื่อมโยง (ASEAN-China Transport Ministers’ Meeting on Connectivity) และการประชุม
และนิทรรศการอาชีวศึกษาอาเซียน–จีน (2013 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and
Forum) เปนตน
1.3.7 ดานการเกษตร อาเซียนและจีนไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน (ASEAN-China MoU on Strengthening Sanitary and
Phytosanitary Cooperation (SPS)) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2550 ซึ่งครอบคลุมความรวมมือหลัก 5 ดาน
คือ การจัดทําระบบแลกเปลี่ยนขอมูล การแลกเปลี่ยนการเยือน การสัมมนา/ฝกอบรม การทําวิจัยรวม
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ดานการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการกักกัน (ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality
Supervision, Inspection and Quarantine: SPS Cooperation) ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 19 – 22 ก.ย. 2555
ที่นครหนานหนิง โดยรัฐมนตรี วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวม
การประชุมดังกลาว ซึ่งที่ประชุมฯ ไดใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการชวงป 2556-2557 และใหมีการตอ
อายุบันทึกความเขาใจฯ ที่จะสิ้นสุดการบังคับใชในเดือน พ.ย. 2555 ออกไปอีก 1 ป โดยขณะนี้อยูระหวาง
รางบันทึกความเขาใจฉบับใหมเพื่อลงนามในปลายป 2557 นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานการเกษตรและปาไม (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry – AMAF) ครั้งที่ 35
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 อาเซียนและจีน ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานอาหารและการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture Cooperation)
เพื่ อส งเสริ มความร วมมื อด านการพั ฒนาศั กยภาพ การวิ จั ยและพั ฒนา และการถ ายทอดเทคโนโลยี
ดานอาหารและการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารระหวางกัน
1.3.8 ดานการทองเที่ยว ในการประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือน ต.ค. 2553
จีนใหคํามั่นวาจะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวระหวางกันเปน 15 ลานคน ภายในป 2558 ทั้งนี้ ในป 2555
มีนักทองเที่ยวจากจีนเดินทางมายังอาเซียนจํานวน 8.7 ลานคน มากเปนอันดับที่ 1 แทนที่นักทองเที่ยวจาก
สหภาพยุโรป โดยเพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งมีจํานวน 7.3 ลานคน ในขณะที่มีนักทองเที่ยวจากอาเซียนไปจีน
5.9 ลานคน
1.3.9 ด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี อาเซียน-จีน ไดเห็นพองตามข อเสนอของจี นให
ป 2555 เปนปแหงความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน ขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2555 ที่นครหนานหนิง
โดยจีนไดเสนอโครงการความเปนหุนสวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China - ASEAN
Science and Technology Partnership Program – STEP) เพื่อพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตร
ระหวางกัน โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีน คณะกรรมการอาเซียนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology – COST) และ
หนวยงานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินความรวมมือ
โดยภายใตกรอบ STEP จีนไดเสนอจัดตั้งหองปฏิบัติการรวมในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจีนจะให
การสนับสนุนดานงบประมาณและอุปกรณมูลคา 1 ลานดอลลารสหรัฐ การแบงปนขอมูลจากดาวเทียม
ระยะไกล การจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม ลาสุด
อาเซียนและจีนอยูระหวางการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
1.4 ความรวมมือดานการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม
1.4.1 ความรวมมือดานการพัฒนา อาเซียน-จีน มีความรวมมือดานการพัฒนาใน 11 สาขา
หลัก ไดแก (1) การเกษตร (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (3) การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย (4) การพั ฒ นาลุ ม แม น้ํ า โขง (5) การลงทุ น (6) พลั ง งาน (7) การขนส ง (8) วั ฒ นธรรม
(9) สาธารณสุข (10) การทองเที่ยว และ(11) สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ จีนยังสนับสนุนความพยายามของ
อาเซียนในการลดชองวางดานการพัฒนาโดยผานการดําเนินโครงการความรวมมือภายใตแนวคิดริเริ่ม
สําหรับการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ไดแก ASEAN – Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) และ Brunei –
Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA)

-41.4.2 ดานการศึกษา จีนไดจัดตั้งศูนยอาชีวศึกษาและฝกอบรมจํานวน 10 แหง ใน 6 มณฑล
ของจีน ไดแก กวางซี ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุยโจว และเฮยหลงเจียง และจะเพิ่มจํานวนทุนการศึกษา
ใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาใหได 100,000 คน ภายใน
ป 2563 เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีและเสริมสรางมิตรภาพในภาคประชาชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
1.4.3 ดานสาธารณสุข ในระหวางการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุข
ระหวางอาเซียน-จีน
2. บทบาทของไทย
2.1 ไทยเปนผูริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนยอาเซียน–จีน ที่กรุงปกกิ่ง โดยไทยเปนประเทศแรกที่สง
เจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ที่ศูนยอาเซียน–จีน ในตําแหนงผูอํานวยการหนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ
(Director of Information and Public Relations Unit) เมื่อเดือน มิ.ย. 2556 เพื่อสะทอนถึงความสําคัญ
ที่ไทยใหตอ จีน
2.2 จัดโครงการสํารวจศักยภาพเสนทางสาย R 3A (จากจังหวัดเชียงรายไปยังนครคุนหมิงโดย
ผานภาคเหนือของลาว) โดยเชิญรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนเขารวม เมื่อวันที่ 23 – 24 ม.ค. 2554
2.3 ไทยรับตําแหนงประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน เปนระยะเวลา 3 ป (เดือน
ก.ค. 2555 – ก.ค. 2558) สื บตอจากเวี ยดนาม โดยไทยตั้ ง เปาหมายที่ จะพัฒ นาความสั มพั นธ และ
ความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีนใหกาวหนายิ่งขึ้นในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะความรวมมือใน 11 สาขา
รวมทั้งมุงสงเสริม 3 ประเด็นหลัก หรือ 3Cs ไดแก การสรางประชาคม (Community Building)
การสงเสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) และการจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Regional Code of
Conduct in the South China Sea: COC)
3. พัฒนาการลาสุด
3.1 การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ป ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 จีนไดเสนอใหป 2556 เปนปแหงการฉลองครบรอบ 10 ป
ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน ซึ่งสถาปนาขึ้นในป 2546 โดยทั้งสองฝายเห็นพองที่จะ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพื่อรวมฉลองในจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกิจกรรมสําคัญ ไดแก
(1) High Level Forum on 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership เมื่อวันที่ 2 ส.ค.
2556 ที่กรุงเทพฯ (2) การจัด Special ASEAN-China Foreign Ministers’ Meeting ที่กรุงปกกิ่ง ระหวาง
วันที่ 28-30 ส.ค. 2556 (3) การจัด Roadshow ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในจีน ชวงเดือน ต.ค. 2556
3.2 การประชุมสุดยอดอาเซียน–จีน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2556 ที่บันดารเสรีเบกาวัน บูรไนฯ
3.2.1 ที่ประชุมฯ ไดรับรองแถลงการณรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 วา
ดวยการฉลองครบรอบ 10 ป ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน (Joint Statement on
Commemoration of the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership) ซึ่งเปนเอกสาร
แสดงวิสัยทัศ นเกี่ยวกับทิศทางในการสงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือ และความเปนหุนสวนเชิ ง
ยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับจีน โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อคงความเปนเพื่อนบานที่ดี มิตรที่ดี และ
หุนสวนที่ดี เพื่อประโยชนรวมกัน รวมทั้งยกระดับความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน – จีนใหใกลชิด
แนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อเปนเสาหลักสําคัญในการเสริมสรางสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองของ
ภูมิภาค
3.2.2 จีนไดเสนอขอเสนอ 2+7 ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นพองและใหการสนับสนุน โดยขอเสนอของจีน
มุงที่จะสงเสริมความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน และแสวงหาฉันทามติใน 2 ประเด็นหลัก คือ

-5(1) การสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร และ (2) การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ สําหรับ
ขอเสนอ 7 ประการ ไดแก
(1) หารือเกี่ยวกับการลงนามสนธิสัญญาวาดวยความเปนเพื่อนบานที่ดี มิตรภาพและ
ความรวมมืออาเซียน-จีน
(2) การเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและขยายความรวมมือดานความมั่นคง โดยจีนเสนอให
พัฒนากลไกการหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาเซียน-จีน และสงเสริมความรวมมือดาน
การปองกันและการบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคงทางไซเบอร อาชญากรรมขามชาติ การบังคับใชกฎหมาย
รวมกัน และความมั่นคงรูปแบบใหม
(3) การยกระดับความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) การกําจัดมาตรการ
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี กําหนดเปาหมายการคาใหมในป 2563 เปน 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ และ
สนับสนุนการเจรจา RCEP
(4) การสงเสริมความเชื่อมโยง และพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยจีนเสนอจัดตั้ง
กลไกระดมทุนของภูมิภาคในรูปแบบของการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank)
(5) การเสริมสรางความแข็งแกรงของความรวมมือดานการเงินในภูมิภาค เพื่อรับมือกับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเพิ่มพูนความรวมมือดานการเงินผานมาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสูการ
เปนพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) ในกรอบความรวมมืออาเซียน+3
(6) การพัฒนาความเปนหุนสวนรวมมือทางทะเลอาเซียน-จีน ที่ครอบคลุมสาขาตาง ๆ
อาทิ ความเชื่อมโยงทางทะเล การคนหาและกูภัยทางทะเล โดยจีนใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องการ
ประมง รวมทั้งผลักดันการสรางเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในศตวรรษที่ 21
(7) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม โดยจีนเสนอใหป 2557 เปนปแหงการ
แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมอาเซี ย น-จี น นอกจากนี้ จี น ได ป ระกาศผลั ก ดั น ความร ว มมื อ ด า นการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสาธารณสุข โดยมุงเนนการสรางเครือขายความเชื่อมโยงในระดับเยาวชน
นักวิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน และประกาศจะมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลสําหรับนักเรียนนักศึกษา
จากอาเซียนจํานวน 15,000 ทุน ภายใน 3-5 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2557
3.2.3 ที่ประชุมยินดีที่อาเซียนและจีนเริ่มการหารือเรื่องการจัดทําแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต
(COC) อยางเปนทางการเปนครั้งแรกในระดับเจาหนาที่อาวุโส และสนับสนุนการปฏิบัติตาม DOC อยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือ ความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
ควบคูไปกับการรักษาพลวัตของการหารือเรื่อง COC
3.2.4 สนับสนุนขอเสนอของไทยใหความเชื่อมโยงเปนหนึ่งในสาขาความรวมมือเรงดวน
ในกรอบอาเซียน-จีน และยินดีกับขอเสนอของจีนที่ใหมีการจัดตั้งกลไกระดมทุนในภูมิภาคเพื่อสงเสริม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
*******************************************
กองความสัมพันธกับคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ
กรมอาเซียน
15 พฤศจิกายน 2556

