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ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
๑. ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
๑.๑ ภูมิหลัง
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายนายเฉียน ฉีเซิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน
เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ต่อมา จีนได้รับสถานะคู่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อปี ๒๕๓๙ และ
ยกสถานะขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยมีการฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของความเป็นหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนเมื่อปี ๒๕๕๖ ในช่วงที่ไทยทาหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
และครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในปี 2559
ปัจจุบัน อาเซียนและจีนมีความร่วมมือครอบคลุม 12 สาขาหลัก ได้แก่ (1) การเกษตร (2) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาลุ่มแม่น้าโขง (5) การลงทุน
(6) พลังงาน (7) การขนส่ง (8) วัฒนธรรม (9) สาธารณสุข (10) การท่องเที่ยว (11) สิ่งแวดล้อม และ
(12) อุตสาหกรรม ซึ่งจีนเป็นผู้ผลักดันเพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของจีนในด้านอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศของอาเซียน
๑.๒ กลไกดาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
อาเซียนและจีนมีกลไกในการดาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในหลายระดับ ได้แก่ (๑) การประชุมสุดยอด
ผู้นาอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในช่วงเดียวกันกับการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี
(๒) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference Session with China)
(๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน (ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) (๔) กลไกส่งเสริม
ความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะทางาน (SOM และ JWG on DOC) และ
(๕) กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๑๑ กลไก๑
๑.๓ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
๑.๓.๑ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ที่บาหลี
๑.๓.2 รัฐบาลชุดใหม่ของจีนภายใต้การนาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความสาคัญ
กับอาเซียนในลาดับต้นของการดาเนินนโยบายการต่างประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียนกับจีนให้รอบด้านและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
บางประเทศผ่านการเจรจาหารือที่เป็นมิตรต่อกันผ่านการพูดคุยที่เสมอภาค และมีความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน
๑.๓.3 ต่อปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ อาเซียน-จีนมีกลไก ASEAN-China Joint Working Group on
the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on
DOC) และ ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on
the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อยับยั้งมิให้ความขัดแย้งขยายตัวและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่าง
๑

กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก ได้แก่ (๑) การต่างประเทศ (๒) อาชญากรรมข้ามชาติ (๓) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (๔) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (๕) การคมนาคม (๖) สาธารณสุข (๗) เยาวชน (๘) วัฒนธรรม และ (๙) การตรวจสอบคุณภาพ
กลไกรายสาขาในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๑๑ กลไก เช่น (๑) การต่างประเทศ ๒ กลไก (๒) อาชญากรรมข้ามชาติ (๓) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ กลไก (๕) การคมนาคม (๖) สาธารณสุข (๗) เยาวชน (๘) วัฒนธรรม และ (๙) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการเจรจาจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC)
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๑.๔ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
๑.๔.๑ เศรษฐกิจ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่าย
ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehensive
Economic Cooperation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งกาหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
กับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (๖ ประเทศ) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
(๔ ประเทศ) ภายในปี ๒๕๕๘ ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบให้มีการยกระดับความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพื่อทาให้เกิดการอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
และการบริการระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ การค้าและการลงทุน ในด้านการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕2 จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ๑
ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕8 การค้า
อาเซียน-จีนมีมูลค่า 345,415 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 15.2 ของมูลค่าการค้าของอาเซียนทั้งหมด ในด้าน
การลงทุน การลงทุนของจีนในอาเซียนมีมูลค่า 8,256.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 6.8 ของมูลค่าการลงทุน
ในอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 ได้เห็นชอบให้มีการกาหนดเป้าหมายการค้าและ
การลงทุนอาเซียน-จีนจานวน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2020
ตามลาดับ
๑.๔.๓ สินเชื่อ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จีนประกาศ
ให้ความช่วยเหลือด้วยเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (concessional loan) จานวน ๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีน และความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (assistance gratis) จานวน ๕๐ ล้านหยวน
เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน และอีกจานวน ๓ พันล้านหยวน ให้แก่กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อย
ที่สุด (LDCs) ในอาเซียนเพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนา
๑.๔.๔ ศูนย์อาเซียน-จีน อาเซียนและจีนได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง (www.asean-chinacenter.org) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและระหว่างประชาชน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอาเซียน-จีน โดยไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ในตาแหน่งผู้อานวยการประจาหน่วย
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์มีวาระ ๓ ปี จานวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และในเดือนสิงหาคม 2559
๑.๔.๕ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนได้เปิดสานักงานสาขา
ของสมาคมส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอี้อู และเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ภายใต้กรอบ
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนครั้งแรก
๑.๔.๖ งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) จีนได้จัดงาน CAEXPO ขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี ๒๕๔๗ ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยรัฐบาล
จีนประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นครหนานหนิงเป็นประตูการค้ากับอาเซียน ล่าสุด งาน CAEXPO ครั้งที่ ๑3 จัดขึ้นเมื่อวันที่
๑1-14 กันยายน ๒๕๕9 ภายใต้หัวข้อ “Building the 21st Century Maritime Silk Road, Forging an Evencloser China-ASEAN Community of Common Destiny” โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) เข้าร่วม
๑.๔.๗ การเกษตร อาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน (ASEAN-China MOU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation:
SPS) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดทาระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การสัมมนา/ฝึกอบรม (๔) การทาวิจัยร่วม และ (๕) การสร้างกลไกเวทีหารือ
ระหว่างภาคี ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนด้านการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ และการกักกัน
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ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry: AMAF) ครั้งที่ ๓๕ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อาเซียนและจีนได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture
Cooperation) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารและการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร
๑.๔.๘ การท่องเที่ยว อาเซียนและจีนตั้งเป้าว่า จะเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันจานวน ๑๕ ล้านคน
ภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕7 นักท่องเที่ยวจีนมาอาเซียนจานวน 13.1 ล้านคน หรือร้อยละ 12.4
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด มากเป็นอันดับ ๑ แทนที่นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ที่นครคุนหมิง ได้เห็นชอบให้กาหนดให้ปี 2560 เป็นปี
แห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน โดยตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเยือนระหว่างกันจานวน 30 ล้านคน
ภายในปี 2563
๑.๔.๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาเซียนและจีนได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่นครหนานหนิง โดยจีนได้เสนอโครงการความเป็นหุ้นส่วน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China-ASEAN Science and Technology Partnership Program: STEP)
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน โดยจีนเสนอให้ (๑) จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมในประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งจีนจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์มูลค่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒) แบ่งปันข้อมูล
จากดาวเทียมระยะไกล (๓) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (๔) ดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ล่าสุด ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
๑.๕ ความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม
๑.๕.๑ การพัฒนา จีนสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาโดยผ่าน
การดาเนินโครงการความร่วมมือภายใต้แนวคิดริเริ่มสาหรับการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration: IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ASEAN-Mekong Basin Development
Cooperation (AMBDC) Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP: EAGA)
ล่าสุด จีนได้ผลักดันการจัดทากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีความร่วมมือครอบคลุม 3 สาขา ตามเสาหลัก
ของอาเซียน ได้แก่ (1) การเมืองและความมั่นคง (2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (3) สังคม วัฒนธรรม
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
๑.๕.๒ การศึกษา จีนได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาและฝึกอบรมสาหรับอาเซียนจานวน ๑๐ แห่ง ใน ๖ มณฑล
ของจีน ได้แก่ กว่างซี ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุ้ยโจว และเฮยหลงเจียง และจะเพิ่มจานวนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและเสริมสร้างมิตรภาพในภาคประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๑.๕.๓ สาธารณสุข ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
อาเซียน-จีน
๒. บทบาทของไทย
๒.1 เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นเวลา ๓ ปี (กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่ง
ส่งเสริม ๓ ประเด็น หรือ 3Cs ได้แก่ การสร้างประชาคม (Community Building) การส่งเสริมความเชื่อมโยง
(Connectivity) และการจัดทา COC
2.2 ใช้ท่าทีที่เป็นกลางและความเป็นมิตรกับทุกประเทศในการส่งเสริมให้อาเซียนและจีนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในทางบวก โดยเป็นเจ้าภาพและ/หรือประธานร่วมกับจีนในการประชุม JWG on DOC และ SOM on DOC รวม
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11 ครั้ง เป็นผู้ผลักดันให้อาเซียนและจีนส่งเสริมความร่วมมืออันดีตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตาม DOC อย่าง
เคร่งครัดในทุกข้อบท รวมทั้งเริ่มต้นการปรึกษาหารือเพื่อจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2556 เพื่อนาไปสู่การจัดทา COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.๓ แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนแล้ว แต่ไทยจะยังคงแสดง
บทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือ เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับจีนในทุกด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็น
เพื่อนบ้านที่ดีและมีโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยนทะเล
จีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability and Sustainable
Development)
๓. พัฒนาการล่าสุด
๓.๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ที่นครคุนหมิง
เพือ่ ฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ย้าว่า จะร่วมกันสร้างประชาคมที่มีความรับผิดชอบและมี
อนาคตร่วมกัน สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์
จาก ACFTA เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุน 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี 2563 เร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว และเห็นชอบกาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน เพื่อส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวระหว่างกัน 30 ล้านคนภายในปี 2563
๓.๒ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่เวียงจันทน์ ได้สนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการค้า การเร่งรัดการเจรจา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว การเพิ่มบทบาทของจีนในการพัฒนา
ความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งเอเชีย (AIIB) การส่งเสริมศักยภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรม และให้การรับรองเอกสาร 4 ฉบับ ได้แก่
(1) แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ก้าวสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (2) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการใช้ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้
(CUES) (3) แนวทางสาหรับการสื่อสารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย
การปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ และ (4) แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือในการ
เสริมสร้างศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องกาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
-------------------กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

