
อาเซียน - EU

สหภาพยุโรป (European Union – EU) เริ่มตนความสัมพันธกับอาเซียนตั้งแตป พ.ศ. 2515 และเปนคูเจรจาอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2520 ไทยเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-EU จากวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 โดยสงมอบหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธฯ ดังกลาวใหสิงคโปรหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับ EU 
(ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) +1 with the EU) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่สิงคโปร

ปจจุบัน ความสัมพันธอาเซียน-EU อยูในระดับ “หุนสวนที่เพิ่มพูน” (enhanced partnership) โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 (ASEAN-EU Plan of Action) ฉบับใหมวาระ ค.ศ. 2018-2022 ซึ่งมีการรับรอง ในการประชุม PMC+1 with the EU 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 และEUไดแสดงความตั้งใจในการกระชับความรวมมือกับอาเซียนในทุกมิติ และยกระดับความสัมพันธไป
สูหุนสวนทางยุทธศาสตร (strategic partnership) ลาสุด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 EU มีคำขอยกระดับ

เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับอาเซียนอีกครั้ง ซึ่งอาเซียนอยูระหวางทำการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับดังกลาว

ในชวงที่ไทยปฏิบัติหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-EU ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 - สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ความสัมพันธอาเซียน-EU พัฒนาใกลชิดกันยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเปนผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน
เขารวมประชุม ASEAN-EU Meeting เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในชวงการประชุม ASEM FMM ครั้งที่ 12 ที่ลักเซมเบิรก 

และไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน- EU (ASEAN-EU Ministerial Meeting – AEMM) 
ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมไดรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration on Promoting 

an ASEAN-EU Global Partnership for Shared Strategic Goals) เพื่อแสดงเจตนารมณของอาเซียนและEUที่จะสรางแรงขับเคลื่อน
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธเพื่อมุงไปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอนาคต และเนนย้ำหลักการในการดำเนินความสัมพันธระหวางกัน 

อาทิ การไมใชกำลัง การเคารพสิทธิมนุษยชนและความแตกตาง การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม

นอกจากนี้ ที่ผานมา อาเซียนกับ EU ไดมีการปฏิสัมพันธในระดับผูนำจำนวน 4 ครั้ง ไดแก     
(1) การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ 30 ป ความสัมพันธอาเซียน-EU เมื่อป พ.ศ. 2550 ที่สิงคโปร 

(2) การประชุมผูนำอาเซียน-EU อยางไมเปนทางการ ในหวงการประชุมสุดยอด ASEM ครั้งที่ 10 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
(3) การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ 40 ป ความสัมพันธอาเซียน-EU เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่กรุงมะนิลา 

และ (4) การประชุมผูนำ EU-อาเซียน ในหวงการประชุมสุดยอด ASEM ครั้งที่ 12  ที่กรุงบรัสเซลส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ซึ่งในการประชุมครั้งลาสุด ไทยไดเขารวมในฐานะประเทศที่จะดำรงตำแหนงประธานอาเซียนในป พ.ศ. 2562

ความสัมพันธทั่วไประหวางอาเซียน - EU



ความรวมมืออาเซียน – EUในมิติ 3 เสา

มิติดานเศรษฐกิจ 

EU เปนคูคาที่สําคัญของอาเซียน โดยในป พ.ศ. 2560 EU เปน (1) คูคาอันดับ 2 (รองจากจีน) ซึ่งมีปริมาณการคาระหวางกันมากถึง 
261.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มกวาปกอนหนารอยละ 11.9 (2) นักลงทุนอันดับ 1 ของภูมิภาคนี้ โดยในป พ.ศ. 2560 มีการลงทุน
จาก EU ในอาเซียน จํานวน 25.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ (3) แหลงนักทองเที่ยวที่เดินทางมาอาเซียน มากเปนอันดับ 2 (รองจากจีน) 
นอกจากนี้ อาเซียนกับ EU มีกลไกหารือดานเศรษฐกิจระหวางกันคือกรอบ ASEAN Economic Ministers (AEM) and the EU Trade 
Commissioner และกรอบ ASEAN-EU Senior Economic Officials (SEOM-EU) และตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา 
มีการจัดการประชุม ASEAN-EU Business Council คูขนานกับการประชุม AEM-EU Trade Commissioner

2

EU มีทาทีสนใจรื้อฟนการเจรจา ASEAN-EU FTA อีกครั้ง เมื่ออาเซียนบรรลุการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ควบคูไปกับ
การเจรจา FTA กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ หลังจากที่ทั้งสองฝายระงับการเจรจา ASEAN-EU FTA ไปเมื่อป พ.ศ. 2552 
และEU ไดหันมาเจรจาเปนรายประเทศแทน ซึ่ง EU ถือวาเปน building bloc เพื่อนำไปสูการจัดทำ FTA ในระดับภูมิภาคกับอาเซียน

มิดิดานการเมืองและความมั่นคง

EU เปนองคกรระหวางประเทศองคกรแรกที่เขารวมสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 การเขารวม TAC ของ EU นั้น
เปนการแสดงความมุงมั่นของ EU ตออาเซียนที่จะรวมมือในการสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพในภูมิภาค

EU มีการปฏิสัมพันธกับอาเซียนในมิติดานการเมืองและความมั่นคงผานการเขารวมกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) และผานกลไกอาเซียน-EU อื่น ๆ เชน 
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-EU (ASEAN-EU Ministerial Meeting – AEMM) ทุกๆ สองป การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
กับประเทศคูเจรจา (Post Ministerial Conference – PMC) ทุกป และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-EU (ASEAN-EU SOM) 
ทุกๆ สองป นอกจากนี้ EU เขารวมการประชุมเจาหนาที่อาเซียนกับสหภาพยุโรปเรื่องอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Plus EU Senior 
Officials Meeting on Transnational Crime Consultations – SOMTC+EU )

มิติดานสังคมและวัฒนธรรม

EU สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญๆ ของอาเซียน เชน การคุมครองสตรี
และเด็ก การบูรณาการความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีและเด็กในกระบวนการตัดสินใจ การตอตาน
การคามนุษยโดยเฉพาะกับสตรีและเด็ก รวมถึงการสงเสริมดานการศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและ
การจัดการภัยพิบัติ โดยดําเนินการผานโครงการ EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI) นอกจากนี้ EU สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยประสานงานอาเซียนเพื่อความชวยเหลือดานมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for 
Humanitarian Assistance on Disaster Management - AHA Centre)

อาเซียนและ EU ไดมีการเปดประวัติศาสตรหนาใหมของความรวมมือดานการพัฒนาที่ยั่งยืนระหวางกัน โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุม High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ที่กรุงเทพฯ 
โดยมีนายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปดานความรวมมือ
ระหวางประเทศและการพัฒนาเปนประธานรวมในการประชุม โดยการประชุมดังกลาวเปนการหารือระดับนโยบายครั้งแรกในประวัติศาสตร
ระหวางอาเซียนกับ EU ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมฯ ไดเห็นชอบใหมีการจัดทํา Roadmap on ASEAN-EU Cooperation 
on Sustainable Development เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินความรวมมือระหวางอาเซียนกับ EU ในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งนี้ EU จะเปนเจาภาพจัดการประชุม High-Level ดังกลาวครั้งตอไปในป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนปที่ไทยเปนประธานอาเซียน

นอกจากนี้ อาเซียนกับ EU อยูระหวางการเจรจาความตกลงดานการขนสงทางอากาศแบบครอบคลุมอาเซียน-EU (ASEAN-EU 
Comprehensive Air Transport Agreement – CATA) ซึ่งความตกลงดังกลาว หากมีการเจรจาสําเร็จจะเปนความตกลงดาน
การขนสงทางอากาศระหวางภูมิภาคกับภูมิภาค (region-to-region) ครั้งแรกของโลก 


