ความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุน
1. ภูมิหลัง
ญี่ปุ น เริ่ มความสัม พันธ อยางไมเป น ทางการกับอาเซียนในป 2516 และได ยกระดั บความสัม พัน ธ เป น
ประเทศคูเจรจาของอาเซียนอยางเปนทางการในป 2520 ตอมาในป 2546 ญี่ปุนไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียวในโอกาสครบรอบ 30 ป
ของความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุน และไดลงนามTokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEANJapan Partnership in the New Millennium และในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2556 ที่บาหลี อาเซียนและญี่ปุ นไดรั บรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ ปุนสําหรับป 2554-2558
เพื่อกําหนดทิศทางความรวมมือระหวางสองฝาย นอกจากนี้ ญี่ปุนยังเปนประเทศคูเจรจาแรกที่ไดจัดตั้งคณะผูแทน
ถาวรญี่ปุนประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
เมื่อเดือนมกราคม 2556 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดประกาศนโยบายตางประเทศใหมของ
ญี่ปุนตออาเซียน 5 ประการ ไดแก (1) การสงเสริมคานิยมสากลเชนเสรีภาพประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
พื้นฐาน (2) การรักษาไวซึ่งทะเลที่เปดและเสรีภายใตหลักนิติธรรมและหลักการไมใชกําลัง (3) การสงเสริมการคา
และการลงทุน ผานความตกลงหุ นสว นทางเศรษฐกิ จซึ่ งจะนําไปสูการกระตุ นเศรษฐกิจของญี่ปุ นและอาเซีย น
(4) การปกปองและสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลายของเอเชีย และ (5) การสงเสริมความเขาใจ
ซึ่งกันและกันผานการแลกเปลี่ยนระหวางเยาวชนรุนใหม
ความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุนครบรอบ 40 ป ในป 2556 โดยไดมีการจัดกิจกรรมฉลองตางๆ ทั้งในญี่ปุนและ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน และญี่ปุนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ ในวันที่ 14
ธันวาคม 2556 ที่กรุงโตเกียว
2. ความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน
2.1 ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ญี่ปุนเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียนลําดับที่ 4 ที่ไดภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ในป 2547 และ
เปนประเทศแรกที่จัดตั้งกรอบการประชุมความรวมมือดานการตอตานการกอการราย (ASEAN-Japan CounterTerrorism Dialogue) อยางเปนทางการกับอาเซียนในปเดียวกัน นอกจากนี้ ในกรอบการประชุมอาเซียนวาดวย
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) ญี่ปุน
ใหความสําคัญตอการบรรเทาภัยพิบัติ การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ การลดอาวุธ และ
ความมั่นคงทางทะเล
อาเซียนและญี่ปุนมีการประชุมระดับรัฐมนตรีดานอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN-Japan Ministerial
Meeting on Transnational Crime - AMMTC+Japan) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่เวียงจันทน

โดยได มี ก ารหารื อ ถึ ง แนวทางการรั บ มื อ อาชญากรรมข า มชาติ ข อ ริ เ ริ่ ม ในการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ของเว็ บ ไซต
ที่เกี่ยวของกับการกอการรายและไดมีการจัดการประชุม ASEAN-Japan Ministerial Policy Meeting on CyberSecurity เปนครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่กรุงโตเกียว
2.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจ
ในป 2555 ญี่ปุนเปนคูคาอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากจีน โดยการคากับอาเซียนมีมูลคาประมาณ
262,400 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ลดลงจากป 2554 ร อ ยละ 4 ซึ่ ง มี มู ล ค า 273,300 ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ในด า น
การลงทุน ในป 2555 ญี่ปุนเปนประเทศผูลงทุนรายใหญอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสหภาพยุโรปโดยมีมูลคา
ประมาณ 20,800 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1 ใน 5 ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติทั้งหมดในอาเซียน1
อาเซียนและญี่ปุนไดรวมลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive
Economic Partnership - AJCEP) เมื่อเดือนเมษายน 2551 ปจจุบัน อยูระหวางเรงการเจรจาจัดทําขอบทวาดวย
ขอตกลงดานการคาบริการและการลงทุนใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ญี่ปุนไดจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยความเชื่อมโยงของอาเซียน (Japan Task Force on ASEAN
Connectivity) เพื่ อ ประสานงานกั บ คณะกรรมการประสานงานเรื่ อ งความเชื่ อ มโยงในอาเซี ย น (ASEAN
Connectivity Coordinating Committee - ACCC) เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity-MPAC) โดยญี่ปุนใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor - EWEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต (Southern Economic Corridor - SEC) และระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล (Maritime Economic Corridor MEC)
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 อาเซียนและญี่ปุน
รับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานตาม ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation
Roadmap ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยระดับผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การจัดการสารเคมี และการปองกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และไดเห็นพองที่จะปรับปรุงแผนดังกลาว
ตามขอเสนอแนะของภาคธุรกิจ
2.3 ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุนมีโครงการแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษาและเยาวชนกับอาเซียนอยางตอเนื่อง โดยลาสุดเมื่อเดือน
มกราคม 2556 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดประกาศโครงการ Japan East Asia Network of Exchange
for Student and Youth (JENESYS 2.0) โดยมีจุดประสงคในการใหโอกาสแกเยาวชนในวัยศึกษาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศในเขตเอเชีย-โอเชียเนีย จํานวน 30,000 คนไดเดินทางเยือนญี่ปุนภายในป 2556 (ในจํานวนนี้ จะ
เปนเยาวชนจากอาเซียน 10,000 คน)
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ดานวัฒนธรรม ญี่ปุ นไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่องผานมูลนิธิ ญี่ปุน (Japan
Foundation) ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวัฒนธรรมในเอเชีย เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหม
ดานวัฒนธรรมใหนายกรัฐมนตรีญี่ปุนพิจารณาประกาศในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ดวย
ดานสาธารณสุข ญี่ปุนใหความสําคัญกับการสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา(Universal Health
Coverage - UHC) ในภูมิภาค โดยเนนความรวมมือเรื่องการประกันสังคม การถายทอดเทคโนโลยี และการ
ฝกอบรมบุคลากรดานสาธารณสุข รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกอาเซียนในการสํารองยาทามิฟลู (Tamiflu) และ
Personal Protective Equipment (PPE) (ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนกันยายน2556)
2.4 ความรวมมือดานการพัฒนา
ญี่ปุนไดจัดตั้งกองทุน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน และ
ยังเปนผูสนับสนุนรายใหญที่สุดในกรอบขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration - IAI)
ซึ่งเนนการพัฒนากลุมประเทศ CLMV นอกจากนี้ญี่ปุนยังไดริเริ่มความรวมมือประเทศลุมน้ําโขงกับญี่ปุน (MekongJapan Cooperation) เพื่อลดชองวางดานการพัฒนาภายในอาเซียน โดยมีการจัดประชุมระดับผูนํา (MekongJapan Summit) แลว 4 ครั้งและญี่ปุนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 5 ตอเนื่องกับการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุน สมัยพิเศษ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556
3. พัฒนาการลาสุด
ที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่บันดารเสรีเบกาวัน (1) ยินดี
ที่ญี่ปุนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่
13-15 ธันวาคม 2556 ที่กรุงโตเกียว โดยจะมีการรับรองเอกสารวิสัยทัศนระยะกลางและระยะยาวของมิตรภาพและ
ความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน (Medium-to Long-term vision on ASEAN-Japan Friendshipand Cooperation)
(2) เห็ น พ อ งให มี ก ารสรุ ป ข อ บทว า ด ว ยข อ ตกลงด า นการค า บริ ก ารและการลงทุ น ภายใต AJCEP
ในโอกาสแรก เพื่ อ เป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเจรจาความตกลงหุ น ส ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และบรรลุเปาหมายการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนญี่ปุน เปนสองเทาในป ค.ศ. 2022 (3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหวางเยาวชนผานโครงการ JENESYS 2.0 และ
การเพิ่มทุนการศึกษาแกเยาวชนอาเซียน (4) เนนย้ําบทบาทสําคัญของญี่ปุนตอการพัฒนาในภูมิภาค การสงเสริม
ความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การรับมือกับภัยพิบัติ และการสรางประชาคมอาเซียน
**************************

กองความสัมพันธกับคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ
กรมอาเซียน
13 พฤศจิกายน 2556

