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สหภาพยุโรป 

(European Union-EU) 

 
 
 

ท่ีตั้ง ในทวีปยุโรป พ้ืนท่ี 4,324,782 ตร.กม. หรือประมาณ 4,079,962 ตร.กม. (ไมรวมสหราชอาณาจักร) 

 

ท่ีตั้งสำนักงานใหญ บรัสเซลส เบลเยียม ใชเปนท่ีประชุมของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (The Council of 

European Union) และรัฐสภายุโรป (European Parliament) สตราสบูรก ฝรั่งเศส ใชเปนท่ีประชุมของ

รัฐสภายุโรป ลักเซมเบิรกใชเปนท่ีประชุมของศาลสถิตยุติธรรมแหงยุโรป (The European Court of Justice-ECJ) 

 

ประเทศสมาชิก  27 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส เช็ก เดนมารก เอสโตเนีย 

ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด 

โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และโครเอเชีย ประชากรรวมกันประมาณ 

450,131,902 คน (ก.ค.2564) โดยสหราชอาณาจักรออกจากการเปนสมาชิก EU หรือ Brexit อยางเปนทางการ
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เม่ือ 312300 ม.ค.2563 ตามเวลาทองถ่ิน ซ่ึงเร็วกวาเวลา EU 1 ชม. ตรงกับ 06.00 น.ตามเวลาประเทศไทย 

เปนการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หลังจากเปนสมาชิกยาวนานถึง 47 ป  

 

การกอตั้ง  

 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง ผูนำประเทศยุโรปไดมีแนวคิดวาสันติภาพท่ีถาวรจะ

เกิดข้ึนไดหากนำประเทศคูขัดแยงสำคัญในยุโรป ไดแก เยอรมนีและฝรั่งเศสมารวมมือกันท้ังในทางเศรษฐกิจ

และการเมือง ดังนั้น เมื่อป 2493 นายโรแบรต ชูมอง รมว.กระทรวงการตางประเทศฝรั่งเศส (ขณะนั้น) 

ไดเสนอแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในยุโรป โดยริเริ่มจากความรวมมือดานถานหิน

และเหล็ก นำไปสูการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal and Steel Community-ECSC) 

ข้ึนเม่ือป 2494 และขยายไปสูความรวมมือดานอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจและพลังงาน เม่ือป 2500 

มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community-EEC) และประชาคมพลังงาน

ปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy Community-Euratom) ข้ึนภายใตสนธิสัญญาโรมและการจัดตั้ง

ตลาดรวม ตอมาองคกรบริหารของท้ังสามประชาคมรวมเขาดวยกันอยางเปนทางการเม่ือป 2510 และพัฒนา

ไปเปนประชาคมยุโรป (European Community-EC)  

  การลงนามในสนธิสัญญามาสทริชตเม่ือ 7 ก.พ.2535 เปนการบูรณาการความรวมมือดาน

นโยบายการปองกันและการตางประเทศ กิจการภายใน และงานยตุิธรรม การจัดตั้งสหภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินยุโรป การใชเงินสกุลเดียวกัน (เงินยูโร) นำไปสูการจัดตั้งสหภาพยุโรป (European Union-EU) และ

สมาชิกก็มีจำนวนเพ่ิมข้ึนตามลำดับจนปจจุบัน EU มีสมาชิกรวม 28 ประเทศ การขยายสมาชิกนำไปสูความ

พยายามปรับโครงสรางการบริหารภายในของ EU เพ่ือใหรองรับจำนวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน และเปนหลักประกัน

วาการขยายสมาชิกจะไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริหารงานของ EU จึงมีการจัดทำสนธิสัญญานีซ 

(Treaty of Nice) ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือป 2546 และในปเดียวกัน EU ไดพยายามจัดทำสนธิสัญญาวาดวย

ธรรมนูญ ยุ โรป  (Treaty establishing a Constitution for Europe) เนื้ อห าเน นการปรับ โครงสราง

กระบวนการตัดสินใจและการจัดการของ EU ใหมีลักษณะเปนสถาบันและมีความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน   

ท่ีสำคัญ คือ การมีตำแหนงประธาน EU ท่ีมีวาระแนนอน (ไมใชมาจากการหมุนเวียนในกลุมสมาชิก) การมี

ตำแหนงท่ีเปนเสมือน รมว.กระทรวงการตางประเทศของ EU อยางไรก็ตาม ฝรั่งเศสและเนเธอรแลนดตาง

จัดการลงประชามติเม่ือป 2548 ไมยอมรับรางสนธิสัญญาวาดวยธรรมนูญยุโรป สงผลให EU ตองทบทวนและ

ปรับปรุงเนื้อหาตาง ๆ ของรางสนธิสัญญาวาดวยธรรมนูญยุโรป โดยเนนการมีสวนรวมของประเทศสมาชิกมากข้ึน 

และปรับถอยคำบางประเด็นท่ีกระทบตอความเปนรัฐชาติและอธิปไตยของประเทศสมาชิก ดังนั้น             

จึงปรับเปลี่ยนชื่อเปนสนธิสัญญาปฏิรูป (Reform Treaty) หรือสนธิสัญญาลิสบอน (Treaty of Lisbon) ซ่ึงมี

ผลบังคับใชเม่ือ 1 ธ.ค.2552 

 

วันชาต ิ 9 พ.ค. ถือเปน Europe Day ซ่ึงเปนวันหยุดแหงชาติของประเทศใน EU เนื่องจาก 9 พ.ค.2493 

เปนวันท่ีนายชูมองเสนอแผนการจัดตั้ง ECSC ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดตั้ง EU ในปจจุบัน 
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กลไกความรวมมือ EU เปนองคการความรวมมือระหวางประเทศระดับรัฐบาล (intergovernmental 

organisation) ผสมผสานกับการเปนองคการเหนือรัฐ (supranational organisation) กฎหมายสูงสุดหรือ

รัฐธรรมนูญของ EU มีลักษณะเปนสนธิสัญญาท่ีใชในการจัดต้ังประชาคมยุโรปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน 

สนธิสัญญาปารีสป 2493 ท่ีรองรับการจัดต้ัง ECSC สนธิสัญญาโรมป 2500 ท่ีรองรับการจัดตั้ง Euratom 

กฎหมายยุโรปตลาดเดียว (The Single European Act) ป 2529 สนธิสัญญาสหภาพยุโรปหรือสนธิสัญญา

มาสทริชตป 2535 สนธิสัญญานีซป 2546 และสนธิสัญญาลิสบอนป 2552  

 

องคกรบริหารของ EU ประกอบดวย 

 1) คณะมนตรียุโรป (European Council) หรือท่ีประชุมสุดยอด EU ประกอบดวย ผูนำรัฐ

หรือผูนำรัฐบาลและประธานคณะกรรมาธิการยุโรป มารวมประชุมหารือกันอยางนอย 4 ครั้งตอปทุกรอบไตรมาส 

เพื่อผลักดันนโยบายการพัฒนา EU และกำหนดแนวนโยบายทั่วไป ทั้งนี้ นาย Herman Van Rompuy 

นรม.เบลเยียม ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานคณะมนตรียุโรปคนแรกตั้งแต พ.ย.2552 โดยดำรงตำแหนง

ติดตอกัน 2 วาระ (วาระละ 2 ป 6 เดือน) คือ วาระท่ี 1 ระหวาง 19 ธ.ค.2552-31 พ.ค.2555 และวาระท่ี 2 

ระหวาง 1 มิ.ย.2555-30 พ.ย.2557 สวนประธานคณะมนตรียุโรปคนปจจุบัน คือ นาย Charles Michel นรม.เบลเยียม 

วาระดำรงตำแหนง 1 ธ.ค.2562-31 พ.ค.2565) หนาที่หลักของประธานคณะมนตรียุโรป คือ เปนประธาน

การประชุมสุดยอด EU กำหนดแนวนโยบาย และการจัดองคกร EU ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

 2) คณะกรรมาธิการยุโรป  (European Commission) ปจจุบันนาง Ursula von der Leyen 

ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการยุโรป วาระการดำรงตำแหนงคราวละ 5 ป คณะกรรมาธิการยุโรป          

ชุดปจจุบันดำรงตำแหนงตั้งแต 1 ธ.ค.2562-31 ต.ค.2567 สมาชิกประกอบดวยกรรมาธิการรับผิดชอบดานตาง ๆ 

28 คน ท่ีมาจากประเทศสมาชิก 28 ประเทศ เม่ือ 1 ธ.ค.2562 มีการแตงตั้งสมาชิก 27 ประเทศ ใหดำรงตำแหนง

คณะกรรมาธิการยุโรป เวนโควตาของสหราชอาณาจักร เพราะอยูระหวางจัดการเลือกต้ังท่ัวไปและเตรียม Brexit 

โดยกรรมาธิการยุโรปแตละคนทำงานอยางเปนอิสระจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก หนาท่ีรับผิดชอบหลักของ

คณะกรรมาธิการยุโรป คือ การเปนผูรับผิดชอบงานประจำสวนใหญของ EU และสงเสริมผลประโยชนโดยท่ัวไป

ของ EU ไดแก ริเริ่มรางกฎหมายและสงผานรางกฎหมายไปยังรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 

การใชและปฏิบัติตามกฎหมายงบประมาณและนโยบายตามมติของสภายุโรปและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 

และเปนเสมือนผูพิทักษรักษาสนธิสัญญาตาง ๆ ของ EU รวมถึงเปนตัวแทนของ EU ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ 

และทำหนาท่ีในการเจรจาตอรองขอตกลงระหวางประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการเจรจาในเรื่องการคาและ

การรวมมือระหวางกัน 

 อนึ่ง ตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการยุโรปมาจากการเสนอชื่อของสมาชิก EU โดยให

รัฐสภายุโรปรับรอง หลังจากนั้นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอรายชื่อกรรมาธิการยุโรป 28 คน เพ่ือให

รัฐสภายุโรปรบัรอง 

 ผูแทนของ EU ดานการตางประเทศ : เปนตำแหนงท่ีกำหนดข้ึนใหมตามสนธิสัญญาลิสบอน 

โดยผูนำ EU ไดแตงตั้งนาย Josep Borrell (ชาวสเปน) เปนผูแทนระดับสูงดานการตางประเทศและความม่ันคง
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ของ EU วาระดำรงตำแหนง 5 ป ตั้งแต 1 ธ.ค.2562-31 ต.ค.2567 ทำหนาท่ีเสมือน รมว.กระทรวงการตางประเทศ

ของ EU และเปนหัวหนาบริหารสำนักงานกิจการตางประเทศของยุโรป (European External Action Service-EEAS) 

ซ่ึงตั้งเม่ือ 1 ธ.ค.2553 ทำหนาท่ีเชิงการทูตเสมือนเปนกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงกลาโหมของ 

EU มีบุคลากรประมาณ 4,955 คน 

 

องคกรนิติบัญญัติของ EU มี 2 องคกร คือ 

 1) คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (The Council of the European Union) หรือท่ีประชุม

ระดับรัฐมนตรีของ EU ทำหนาที่ทั้งในดานนิติบัญญัติและมีอำนาจในการบริหาร ประกอบดวย รมต.จาก 

28 ประเทศสมาชิก (แยกเปนภารกิจและตำแหนง รมต.ดานตาง ๆ และแตละประเทศจะมีคะแนนเสียง

ไมเทากันข้ึนอยูกับจำนวนประชากรในประเทศ) เปนกลไกหลักท่ีจัดประชุมเปนประจำ ประธานคณะมนตรีแหง

สหภาพยุโรปจะเปนแบบหมุนเวียนระหวางประเทศสมาชิกวาระละ 6 เดือน โดยปจจุบัน สโลวีเนียทำหนาท่ี

เปนประธาน EU ระหวางหวง 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2564 จากนั้นฝรั่งเศสจะรับหนาท่ีดังกลาวตอในหวง 1 ม.ค.-30 

มิ.ย.2565 และเช็กจะรับหนาท่ีตอในหวง 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2565 หนาท่ีหลักของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 

คือ ทำงานรวมกับรัฐสภายุโรปในการบัญญัติกฎหมาย ประสานแนวนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก

บรรลุความตกลงระหวางประเทศท่ีสำคัญ ๆ ระหวาง EU กับประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ ใชอำนาจ

รวมกับรัฐสภายุโรปในการอนุมัติงบประมาณของ EU พัฒนานโยบายรวมดานการตางประเทศและความม่ันคง 

โดยตั้งแตป 2557 เปนตนมาการลงมติของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปใชระบบ “Double Majority” หรือการ

นับคะแนนเสียงขางมากจาก 2 เกณฑ ไดแก 1) เสียงขางมากในแงของจำนวนประเทศสมาชิก คือ มีประเทศสมาชิก

อยางนอย 15 ประเทศสนับสนุน และ 2) ในแงของจำนวนประชากรใน EU โดยในประเทศ (อยางนอย 15 

ประเทศ) ท่ีสนับสนุนตองมีประชากรรวมกันแลวไมนอยกวา 65% ของจำนวนประชากรท้ังหมดใน EU ดวย            

สวนประเด็นท่ีออนไหว เชน กิจการตางประเทศ ความม่ันคง การเก็บภาษี ใชการลงคะแนนเสียงแบบเอกฉันท 

 2) รัฐสภายุโรป (European Parliament) ประกอบดวยผูแทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ในประเทศสมาชิก โดยจำนวนสมาชิกรัฐสภายุโรปจากแตละประเทศจะไมเทากันข้ึนอยูกับจำนวนประชากร

ของประเทศนั้น ๆ ปจจุบัน รัฐสภายุโรปมีจำนวนสมาชิก 751 คนจาก 28 ประเทศ สมาชิกวาระ 5 ป การปฏิบัติงาน

ของสมาชิกรัฐสภายุโรปจะไมยึดหลักสัญชาติหรือประเทศ แตจะทำงานโดยแบงเปนกลุมท่ีมีแนวคิดทาง

การเมืองแบบเดียวกัน เชน กลุมอนุรักษนิยม กลุมสังคมนิยม กลุมพิทักษสิ่งแวดลอม หนาท่ีหลักของรัฐสภายุโรป 

คือ ตรวจสอบและบัญญัติกฎหมายของ EU โดยสวนใหญจะใชอำนาจรวมกับคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป 

อนุมัติงบประมาณของ EU ตรวจสอบการทำงานของสถาบันตาง ๆ ใน EU ตามหลักประชาธิปไตย รวมท้ัง

จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำการไตสวน ใหความเห็นชอบขอตกลงระหวางประเทศท่ีสำคัญ เชน การรับสมาชิกใหม 

และความตกลงดานการคา หรือการมีความสัมพันธในเชิงการรวมกลุมระหวาง EU กับประเทศท่ีสาม 

 

องคกรตุลาการของ EU ไดแก  

 ศาลสถิตยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union) ประกอบดวย

ผูพิพากษา 28 คน (แตงตั้งจากประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน) มีวาระ 6 ป และตุลาการผูแถลงคดี 

(Advocate General) อีก 8 คน (วาระละ 6 ป) ทำหนาท่ีเสนอความเห็นในคดีตาง ๆ กอนนำคดีข้ึนสูศาล 
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ผูพิพากษาแตละคนสามารถตออายุไดเม่ือครบวาระหากประเทศสมาชิกท่ีแตงตั้งผูพิพากษาคนดังกลาวเห็นควร 

ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปมีหนาท่ีหลักในการตีความวินิจฉัยขอพิพาทใหเปนไปตามสนธิสัญญาตาง ๆ ของ EU 

เพ่ือใหกฎเกณฑทางกฎหมายมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประเทศสมาชิก 

 ศาลท่ัวไป (General Court) ประกอบดวยผูพิพากษาท่ีไดรับการแตงตั้งจากสมาชิก 28 ประเทศ 

วาระ 6 ป และคณะกรรมการพิจารณาคดีของราชการ (Civil Service Tribunal) ประกอบดวยผูพิพากษา 7 คน

มาจากการแตงตั้ง วาระ 3 ป 

 

เศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ คือ ขาวสาล ีขาวบารเลย น้ำมันพืช หัวผักกาดหวาน 

ไวน องุน ผลิตภัณฑนม เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อหมู เนื้อไก และปลา ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตท่ีสำคัญ คือ 

อุตสาหกรรมท้ังท่ีมีเหล็กเปนสวนประกอบและแบบปลอดเหล็ก ปโตรเลียม ถานหิน ซีเมนต เคมีภัณฑ 

เวชภัณฑ อุตสาหกรรมการบิน อุปกรณดานการขนสงทางรถไฟ อุปกรณดานอุตสาหกรรม อุปกรณดาน

พลังงานไฟฟาและการตอเรือ อุปกรณการกอสราง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เฟอรนิเจอร 

กระดาษ สิ่งทอและการทองเท่ียว 

 สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไดแก เครื่องจักร ยานพาหนะ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ เชื้อเพลิง เครื่องบิน 

พลาสติก เหล็กและเหล็กกลา สิ่งทอ ผลิตภัณฑจากกระดาษ เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลและ

เฟอรนิเจอร 

 สินคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก เชื้อเพลิงและน้ำมันดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ 

แรอัญมณี สิ่งทอ เครื่องบิน พลาสติก เหล็กและเรือ  

 ในระดับความรวมมือภายใน EU ยกเลิกอุปสรรคทางการคาใชเงินตราสกุลเดียวกัน และมุงสู

การมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีรวมกันในระดับระหวางประเทศ EU มีจุดมุงหมายท่ีจะเพ่ิมพูนบทบาททางการคา 

การเมืองและเศรษฐกิจของตน อยางไรก็ตาม การท่ีประเทศสมาชิกยังมีความแตกตางกันทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ 

อาทิ รายไดเฉลี่ยตอหัว และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำใหประเทศสมาชิกบางสวนของ EU ยังไมไดเขารวม

กลุมประเทศใชเงินยูโร ปจจุบัน กลุมยูโรโซนมีสมาชิกเพียง 19 ประเทศจากประเทศสมาชิก EU 27 ประเทศ 

ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก 

มอลตา เนเธอรแลนด โปรตุเกส สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน ลัตเวีย และลิทัวเนีย 

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน  :  ยูโร (Euro)  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ยูโร : 1.16 ดอลลารสหรัฐ 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :   1 ยูโร : 38.87 บาท  (ต.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) : 15,192,652 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ: -6.2%  
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รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 33,927 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 214.41 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 7.4%  

อัตราเงินเฟอ :0.5% 

มูลคาการสงออก : 5,457,767 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการนำเขา : 5,135,438 ลานดอลลารสหรัฐ  

 

การทหาร ความรวมมือสวนใหญเปนไปดวยความสมัครใจ ในรูปแบบการกำหนดนโยบายดานความม่ันคง

และการปองกันรวมกัน  การสงกองทัพเขารวมในกระบวนการสันติภาพ ปฏิบัติการดานมนุษยธรรมและปฏิบัติการ

ของ NATO โดยระยะหลัง EU ยิ่งตระหนักถึงการหันมาพ่ึงพาตนเองทางดานความม่ันคงและการปองกัน รวมท้ัง

เรงบูรณาการเชิงลึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ การบัญชาการรวม การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ และ

การใชทรัพยากรรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ เม่ือ ก.ย.2560 ฝรั่งเศสริเริ่มการทำขอตกลง European 

Intervention Initiative (EII) ซ่ึงเปนการจัดตั้งกองกำลังรวมแทรกแซงยามวิกฤต โดยมีชาติยุโรปเขารวม

ปจจุบันมีประเทศเขารวม 13 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมารก เอสโตเนีย เยอรมนี เนเธอรแลนด 

โปรตุเกส ฟนแลนด นอรเวย สเปน สหราชอาณาจักร สวีเดน และอิตาลี นำไปสูการจัดทำกรอบความรวมมือ 

Permanent Structured Cooperation on Security and Defence (PESCO) ซ่ึงถือเปนการจัดต้ังโครงสราง

ถาวรดานความม่ันคงและการปองกันเปนครั้งแรกของ EU เม่ือ ธ.ค.2560 โดยการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การทหารตาง ๆ ในกรอบ PESCO ยังอยูในความดูแลของประเทศสมาชิก และกองทัพของแตละประเทศมี

อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีในกรอบความรวมมืออ่ืน ๆ เชน UN  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ  เขารวมในองคการระหวางประเทศ Australian Group, BIS, CBSS, 

CERN, EBRD, FAO, FATF, G-8, G-10, G-20, IDA, IEA, WTO, OECD มีสถานะเปนคูเจรจาในกรอบ ASEAN 

Regional Forum (ARF) และอาเซียน และมีสถานะเปนผูสังเกตการณใน UN, ในกลุม SAARC (South Asian 

Association for Regional Cooperation), NSG, OAS, UNRWA 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  
  1) การแสดงบทบาทนำของ EU ในการรับมือกับสถานการณโรค COVID-19 ไดแก การวิจัยและ

พัฒนาวัคซีนรักษาโรค COVID-19 การดำเนินการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมตามเปาหมาย รวมถึงการดำเนินการ

กองทุนของ EU เพ่ือการฟนฟูเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคท่ีไดรับกระทบจากโรค COVID-19 

  2) การปรับยุทธศาสตรดานการทหารของ EU ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมดานความ

ม่ันคงระหวางประเทศ โดยมีขอเสนอการจัดต้ังกองกำลังทางทหารรวม (EU Army) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

รักษาเสถียรภาพในภูมิภาค อีกท้ังเพ่ือแสดงใหเห็นวา EU ตองการกำหนดนโยบายดานการปองกันประเทศท่ี

เปนเอกเทศจาก NATO และสหรัฐฯ นอกจากนี้ EU ยังเสนอการจัดตั้งกองกำลังโตตอบเร็ว (Rapid Reaction 

Force) เพ่ือเตรียมความพรอมปองกันวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดวย เชน สถานการณในอัฟกานิสถาน 
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  3) EU เนนความสำคัญตอภูมิภาคอินโด-แปซิฟกมากข้ึน โดยยุทธศาสตรของ EU เพ่ือความ

รวมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก (The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific) เผยแพรเม่ือ 

17 ก.ย.64 ระบุถึงเปาหมายตองการยกระดับความรวมมือกับภูมิภาคอยางครอบคลุมในหลากหลายดาน อาทิ 

ความม่ันคงและการปองกันประเทศ  การพัฒนาอยางยั่งยืน ความรวมมือดานดิจิทัล พลังงานสะอาด และความ

ม่ันคงมนุษย เปนตน   

  4) ความเสี่ยงการกอเหตุโจมตีในยุโรป ทามกลางความแตกแยกในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 

Europol ยังจัดใหกลุม Islamic State (IS) เปนภัยคุกคามสำคัญของยุโรป ซ่ึงผูฝกใฝแนวคิดของกลุม IS อาจ

กอเหตุโจมตีหลังการแพรระบาดของโรค COVID-19 เริ่มผอนคลาย นอกจากนี้ ยุโรปยังเสี่ยงเผชิญภัยคุกคาม

จากกลุมแนวคิดชวาจัดท่ีเนนความเปนชาตินิยม ตอตานคนตางชาติและผูอพยพ การตอตานการบูรณาการ

ยุโรป (Eurosceptic) โดยนิยมใชวิธีกระตุนกระแสความเกลียดชังเปนเครื่องมือ ดวยการพยายามสรางภาพวา

มุสลิมเปนศัตรูและภัยคุกคามตอยุโรป 

 

ความสัมพันธไทย-สหภาพยุโรป 

 ไทยใหความสำคัญกับ EU ในฐานะเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และเปนตลาดขนาดใหญ

ดวยจำนวนประชากรมากกวา 500 ลานคน และเปนภูมิภาคท่ีมีอำนาจซ้ือสูงท่ีสุดในโลก EU มีบทบาทในการ

กำหนดทิศทางการคาระหวางประเทศ โดยเปนผูนำดานกฎระเบียบและนโยบายดานการคาและท่ีมิใชการคา

ที่สำคัญของโลก EU ยอมรับวา ไทยคือหุนสวนท่ีสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะในมิติการเมือง

และความม่ันคง โดยไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคมาโดยตลอด อีกท้ังยังเปนตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยง 

EU กับประเทศอาเซียนอื่น ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU) และในกรอบ ARF (ASEAN 

Regional Forum)  

 ยุทธศาสตรไทยตอ EU คือ การเนนวาไทยยึดม่ันในคุณคาประชาธิปไตยเชนเดียวกับ EU 

เพ่ือให EU เชื่อมั่นและเห็นไทยเปนหุนสวนหลักในภูมิภาค เพื่อผลประโยชนของไทยในการขยายการคา 

การลงทุน การทองเท่ียว การรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก EU เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ

ของไทย และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ซ่ึงไทยควรพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือการเปนหุนสวน

ท่ีทัดเทียมกับยุโรปในระยะยาว 

 EU เปนตลาดการเงินและแหลงเงินทุนสำคัญของโลก อีกท้ัง EU มีบทบาทสำคัญในเวที

ระหวางประเทศท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ ความม่ันคง และสังคม เปนคูคาอันดับ 5 ของไทย รองจากอาเซียน 

จีน ญี่ปุนและสหรัฐฯ 

 ความคืบหนาการเจรจาขอตกลงลงการคาเสรี (FTA) ไทยกับ EU : EU กับไทยเห็นพองการรื้อฟน

การเจรจา ท่ีถูกระงับไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเม่ือป 2557 ปจจุบันไทยอยูระหวาง

การดำเนินการแนวทางหารือเพ่ือนำไปสูการบรรลุขอตกลง FTA กับ EU ซ่ึงจำเปนตองไดรับการพิจารณาจาก

รอบดานในประเด็นรายละเอียดตาง ๆ ควบคูไปกับการรับฟงมุมมองจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

อนึ่ง กรอบยุทธศาสตรท่ีมุงเนนเอเชีย-แปซิฟกสงผลให EU เนนความสำคัญในการผลักดันความรวมมือดาน

เศรษฐกิจกับภูมิภาคมากข้ึน โดยปจจุบัน EU บรรลุขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และ

เวียดนามแลว และอยูระหวางการเจรจากับอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดีย              
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 ท้ังนี้ ดานบวกของการสานตอการเจรจา FTA คือ ไทยจะมีโอกาสไดรับประโยชนจากการ

ดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากยุโรปไดมากข้ึน ขณะเดียวกันอาจมีผลกระทบติดตามมาอันเนื่องจาก EU 

พยายามเชื่อมโยงเง่ือนไขการจัดทำ FTA เขากับมาตรฐานคานิยมท่ี EU ใหความสำคัญ อาทิ สิ่งแวดลอม 

สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน รวมถึงอาจอางเหตุเรื่องสถานการณทางการเมืองไทย ซ่ึงอาจสงผลใหไทยตอง

ยอมรับและนำประเด็นดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสม 

  ดานเศรษฐกิจป 2563 การคาไทย–EU มีมูลคา 1,185,027.98 ลานบาท โดยไทยสงออกไป EU 

มูลคา 642,074.72 ลานบาท และไทยนำเขาจาก EU มูลคา 542,953.26 ลานบาท ไทยไดดุลการคา 99,121.46 

ลานบาท 

  สินคาสงออกของไทยไปตลาด EU ท่ีสำคัญ เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ รถยนตและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนตและ

สวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา  ยางพารา  เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ เครือ่งจักรและสวนประกอบ 

  สินคานำเขาของไทยจาก EU ท่ีสำคัญ เชน เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ  

ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ อุปกรณยานยนต  เครื่องมือเก่ียวกับ

วิทยาศาสตรการแพทย  แผงวงจรไฟฟา เครื่องเพชรพลอย อัญมณีเงินแทงและทองคำ สัตวและผลิตภัณฑ

จากสัตว  สินแรโลหะ  

  ดานการลงทุน เม่ือป 2563 EU มีโครงการลงทุนของในไทยท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 134 โครงการ มูลคา 29,837 ลานบาท  

 

-------------------------------------------- 
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นาย Charles Michel 

 

ตำแหนง ประธานคณะมนตรียุโรป 

 

เกิด 21 ธ.ค.2518 (อายุ 47 ป/ป 2565) ท่ีเมือง Namur ในเบลเยียม  

 

การศึกษา ป 1998 จบการศึกษาสาขากฎหมายจาก Universite Libre de Bruxelles (ULB) 

 และ University of Amsterdam 

 

สัญชาติ เบลเยียม 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Amelie Derbaudrenghien 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2535             - เขารวมกลุมการเมือง Young Liberal Reformers of Jodoigne      

(เปนเครือขายของพรรค Reformist Movement-MR) 

ป 2543              - รัฐมนตรีกิจการภายใน ในทองถ่ินมณฑล Walloon Brabant 

ป 2549              - นายกเทศมนตรีเมือง Wavre 

21 ธ.ค.2550- 14 ก.พ.2554       - รัฐมนตรีกระทรวงความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 

16 ก.พ.2556- 10 ต.ค.2557       - หัวหนาพรรค Reformist Movement ในเบลเยียม 

11 ต.ค.2557              - นรม.เบลเยียม 

1 ธ.ค.2562              - เขารับตำแหนงประธานคณะมนตรยีุโรป 

 

-------------------------------------------- 
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นาง Ursula von der Leyen 

 

ตำแหนง  ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 

 

เกิด  8 ต.ค.2501 (อายุ 64 ป/ป 2565) ท่ีบรัสเซลส เบลเยียม  

 

การศึกษา  สาขาเศรษฐศาสตร ท่ี University of  Gottingen เยอรมนี และ 

  London School of Economics สหราชอาณาจักร  

  สาขาการแพทยท่ี University of Hanover เยอรมนี  

 

สัญชาติ  เยอรมัน 

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาย Heiko von der Leyen มีบุตร 7 คน  

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2003-2005    สมาชิกรัฐสภาทองถ่ินรัฐ Lower-Saxony ดูแลกิจการดานกิจการสังคม 

   สตรี ครอบครัวและสุขภาพ 

ป 2005-2009    รัฐมนตรีดานกิจการครอบครัวและเยาวชน 

ป 2009-2013    รัฐมนตรีแรงงานและกิจการสังคม 

ป 2013-2019    รัฐมนตรกีระทรวงกลาโหม 

1 ธ.ค.2562     เขารับตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 

 

-------------------------------------------- 
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คณะผูบริหาร EU 

 

ประธานคณะมนตรียุโรป       Charles Michel 

ประธานรัฐสภายุโรป        David-Maria Sassoli 

ประธานธนาคารกลางยุโรป       Christine Lagarde 

 

คณะกรรมาธิการยุโรป (ป 2562-2567) 

 

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป       Ursula von der Leyen 

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปฝายบริหาร      Frans Timmermans 

และดาน European Green Deal          

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปฝายบรหิาร      Margrethe Vestager 

และดาน A Europe Fit for the Digital Age        

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปฝายบริหาร      Valdis Dombrovskis 

และดาน An Economy that works for People      

ผูแทนระดับสูงดานนโยบายตางประเทศและความม่ันคง    Joseph Borrel 

และรองประธานคณะกรรมาธิการยโุรปดาน A Stronger Europe in the World  

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ดานความสัมพันธระหวางสถาบันและ Foresight Maros Sefcovic  

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ดานการสงเสริมคุณคาและความโปรงใส  Vera Jourova  

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ดานประชาธิปไตยและโครงสรางประชากร  Dubravka Suica 

รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป  ดาน Promoting our European Way of Life Margaritis Schinas 

กรรมาธิการยุโรปดานงบประมาณและการบริหาร     Johannes Hahn 

กรรมาธิการยุโรปดานนวัตกรรม การวิจัย วัฒนธรรม การศึกษา และเยาวชน  Mariya Gabriel  

กรรมาธิการยุโรปดานการจางงานและสิทธิทางสังคม     Nicolas Schmit 

กรรมาธิการยุโรปดานเศรษฐกิจ       Paolo Gentiloni 

กรรมาธิการยุโรปดานเกษตรกรรม       Janusz Wojciechowski 

กรรมาธิการยุโรปดานตลาดภายในภูมิภาค      Thierry Breton 

กรรมาธิการยุโรปดานการสงเสริม cohesion และการปฏิรูป    Elisa Ferreica 

กรรมาธิการยุโรปดานสาธารณสุข       Stella Kyriakides 

กรรมาธิการยุโรปดานกระบวนการยุติธรรม      Didier Reynders 

กรรมาธิการยุโรปดานการสงเสริมความเทาเทียม     Helena Dalli 

กรรมาธิการยุโรปดานความม่ันคงภายในภูมิภาค     Ylva Johansson 

กรรมาธิการยุโรปดานการจัดการในภาวะวิกฤติ     Janez Lenarcic 
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กรรมาธิการยุโรปดานการคมนาคมขนสง      Adina Valean 

กรรมาธิการยุโรปดานกิจการประเทศเพ่ือนบานและการขยายสมาชิก EU  Oliver Varhelyi 

กรรมาธิการยุโรปดานความเปนหุนสวนระหวางประเทศ    Jutta Urpilainen 

กรรมาธิการยุโรปดานพลังงาน       Kadri Simson 

กรรมาธิการยุโรปดานสิ่งแวดลอม มหาสมุทร และประมง    Virginijus Sinkevicius 

 

-------------------------------------------- 

 (ต.ค.2564)  


	1) การแสดงบทบาทนำของ EU ในการรับมือกับสถานการณ์โรค COVID-19 ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาวัคซีนรักษาโรค COVID-19 การดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินการกองทุนของ EU เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคที่ได้รับกระทบจากโรค COVID-19
	1) การแสดงบทบาทนำของ EU ในการรับมือกับสถานการณ์โรค COVID-19 ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาวัคซีนรักษาโรค COVID-19 การดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินการกองทุนของ EU เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคที่ได้รับกระทบจากโรค COVID-19
	2) การปรับยุทธศาสตร์ด้านการทหารของ EU ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยมีข้อเสนอการจัดตั้งกองกำลังทางทหารร่วม (EU Army) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่า EU ต้องการกำหนดนโยบายด้านการป้องก...
	3) EU เน้นความสำคัญต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมากขึ้น โดยยุทธศาสตร์ของ EU เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific) เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ย.64 ระบุถึงเป้าหมายต้องการยกระดับความร่วมมือกับภูมิภาคอย่างครอบคลุม...
	4) ความเสี่ยงการก่อเหตุโจมตีในยุโรป ท่ามกลางความแตกแยกในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย Europol ยังจัดให้กลุ่ม Islamic State (IS) เป็นภัยคุกคามสำคัญของยุโรป ซึ่งผู้ฝักใฝ่แนวคิดของกลุ่ม IS อาจก่อเหตุโจมตีหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มผ่อนคลาย นอกจากนี้ ย...

