ความสัมพันธอาเซียน-รัสเซีย
๑. ภาพรวม
๑.๑ ความสั ม พั น ธ อ าเซี ย น-รั ส เซี ย เริ่ ม ต น จากการที่ รั ส เซี ย ได ส ถาปนาความสั ม พั น ธ ใ นฐานะคู ห ารื อ
(consultative relations) กับอาเซียนในป ๒๕๓๔ และพัฒนาความสัมพันธจนไดรับสถานะประเทศคูเจรจา
ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน สมัยที่ ๒๙ เมื่อกรกฎาคม ๒๕๓๙ ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
และเมื่อป ๒๕๔๗ รัสเซียไดภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC)
๑.๒ ในระดับผูนํา ไดมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งแรกในป ๒๕๔๘ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย และครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๓ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และทุกปจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี
ตอเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน เพื่อหารือในเรื่องที่สนใจรวมกันและกําหนดทิศทางความ
รวมมือและความสัมพันธระหวางกัน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสดานเศรษฐกิจดูแลภาพรวมการดําเนินความสัมพันธในดานการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งมีกลไกเพื่อ
ประสานงานและติดตามการดําเนินงานผานการประชุมระดับอธิบดี ทั้งนี้ ในรายละเอียด มีคณะกรรมการรวมดาน
การวางแผนและการจัดการซึ่งมีคณะทํางานรายสาขา เชน คณะทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะทํางานวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจ เปนตน
๒. ดานการเมืองและความมัน่ คง
๒.๑ รัสเซียมีปฏิสัมพันธกับอาเซียนในกรอบความรวมมือตาง ๆ ไดแก ASEAN Regional Forum (ARF)
ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus (ADMM-Plus) SOMTC+Russia และ East Asia Summit (EAS)
โดยประเด็นที่อาเซียนและรัสเซียใหความสําคัญ ไดแก การสงเสริมความรวมมือเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
โดยเฉพาะการฟอกเงิน และการตอตานการกอการราย
๒.๒ ในกรอบ ADMM-Plus ไทยกับรัสเซียเปนประธานรวมของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานการแพทย
ทางทหาร (Experts’ Working Group on Military Medicine) ซึ่งเปน ๑ ใน ๖ สาขาความรวมมือหลักในกรอบ
ADMM-Plus ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๓. ดานเศรษฐกิจ
๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุม AEM ครั้งที่ ๔๔ ไดรับรอง ASEAN-Russia Comprehensive
Roadmap on Trade and Investment โดยปจจุบัน อยูระหวางการจัดทํา Work Plan for the Implementation of
the ASEAN-Russia Comprehensive Roadmap เพื่อดําเนินการตาม Roadmap ดังกลาว
๓.๒ ปจจุบัน มูลคาการคาระหวางอาเซียน-รัสเซียยังมีไมมากนัก (ป ๒๕๕๒ เทากับ ๘.๕ พันลานดอลลาร
สหรัฐ) คิดเปนเพียง ๐.๖ ของมูลคาการคาระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา โดยสินคาสําคัญที่รัสเซียสงออกมา

อาเซียน ไดแก ชิ้นสวนประกอบโลหะ เคมีภัณฑ และสินคาประกอบจากสินแร ในขณะที่อาเซียนสงออกสินคา
ประเภทเครื่องจักร เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส อาหารสําเร็จรูปและน้ํามันประกอบอาหาร
๓.๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ สภาธุรกิจอาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-Russia Business Council) ไดจัด
งาน ASEAN-Russia Business Forum ขึ้น ณ นครเซนตปเตอรเบิรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขาย
ทางธุรกิจระหวางนักธุรกิจอาเซียนกับรัสเซีย โดยไดเชิญผูแทนภาครัฐและเอกชนชั้นนําของไทย อาทิ กระทรวง
พาณิชย สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ เขารวมดวย
๔. ดานสังคมและวัฒนธรรม
๔.๑ ในชวงที่ผานมา รัสเซียใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธอาเซียน-รัสเซียในระดับประชาชนตอ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยอาเซียน-รัสเซีย (ASEAN Center) ซึ่งตั้งอยูที่
สถาบัน Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ลาสุดคือ การจัดงาน ASEAN-Russia
Youth Summit ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก โดยมีผูเขารวมจากภาครัฐ
ภาควิชาการ สื่อมวลชน และนักศึกษา/ประชาชนทั่วไปประมาณ ๑๕๐ คน
๔.๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียไดลงนามความตกลงวาดวยความ
รวมมือดานวัฒนธรรมระหวางอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายในของไทย
เพื่อใหความตกลงดังกลาวมีผลบังคับใช และไดแจงสํานักเลขาธิการอาเซียน เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ขณะนี้
ความตกลงยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศยังดําเนินการตามกระบวนการ
ภายในไมเสร็จสิ้น
๕. ความตกลง/กิจกรรมที่สาํ คัญ
๕.๑ ปฏิ ญ ญาร ว มอาเซี ย น-รั ส เซี ย ว า ด ว ยความเป น หุ น ส ว นเพื่ อ สั น ติ ภ าพ ความมั่ น คง ความมั่ ง คั่ ง และ
การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ป ๒๕๔๖ (Joint Declaration of the Foreign Ministers of the Russian
Federation and ASEAN on Partnership for Peace and Security, and Prosperity and Development
in the Asia-Pacific Region)
๕.๒ ปฏิญญารวมวาดวยความรวมมือเพื่อตอตานการกอการรายระหวางประเทศ ป ๒๕๔๗ (ASEAN-Russia
Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism)
๕.๓ ความตกลงระหวา งรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย วาดวยความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา ป ๒๕๔๘ (Agreement between the Governments of the Member Countries
of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation
on Economic and Development Cooperation)

๕.๔ ปฏิญญารวมอาเซียน-รัสเซียวาดวยหุนสวนที่กาวหนาและรอบดาน ป ๒๕๔๘ (Joint Declaration of the
Heads of State/Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations
and the Head of State of the Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership)
๕.๕ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลรัสเซีย
ป ๒๕๕๓ (Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member States of the
ASEAN and the Government of the Russian Federation) ซึ่งจะมีผลบังคับใชโดยสมบูรณเมื่อประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศและรัสเซียมีหนังสือแจงการเขาเปนภาคีความตกลงฯ ในชั้นนี้ ประเทศที่ไดมีหนังสือแจง
การเขาเปนภาคีแลว ไดแก บรูไนฯ มาเลเซีย เมียนมาร สิงคโปร รัสเซีย ไทย และฟลิปปนส
๕.๖ โครงการความรวมมือดานพลังงานอาเซียน-รัสเซีย ป ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕ (ASEAN-Russia Energy
Cooperation Work Programme ๒๐๑๐-๒๐๑๕)
*****************************
กองการเมืองและความมัน่ คง
กรมอาเซียน
มกราคม ๒๕๕๗

