
 
 

 
 
 

 
 
  

 
รายงานกลุมการศึกษาดูงานในตางประเทศ 

(Group Report) 
 
 
 
 

เร่ือง การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของ 
สาธารณรัฐเกาหล ี

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย นบท. รุนท่ี 10 
 
 
 
 
 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 10 ป 2561 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ 



 
 

รายงานกลุมการศึกษาดงูานในตางประเทศ 
(Group Report) 

 
  
 
 
  

เร่ือง การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย นบท. รุนท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 10 ป 2561 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



ค 

กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐเกาหล ี
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 10 ป 2561 

ระหวางวันท่ี 12–15 มิถุนายน 2561 

 
วันจันทรท่ี 11 มิถุนายน 2561 : กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร Asiana Airlines แถว K 

ประตู 5 
วันอังคารท่ี 12 มิถุนายน 2561 : กรุงเทพฯ–โซล 
01.30 น. 
 
09.15 น. 

คณะออกเดินทาง โดย Asiana Airlines เที่ยวบิน OZ 742  
(ใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง) 
เดินทางถึงกรงุโซล  

การแตงกาย :  ชุดลําลองสุภาพ สุภาพสตรี (กระโปรง/กางเกง) 
10.30 น. 
 
13.30 น. 
14.30 น.  
 
 
 
17.30  น. 

19.00 น. 

–ศึกษาวัฒนธรรมด้ังเดิมที่ยานอินซาดง 
–อาหารกลางวัน 
ออกเดินทาง 
เย่ียมชมและรบัฟงการบรรยายเกี่ยวกบัการสงเสริมนวัตกรรมและ start–up  
สถานที ่Gyeonggi Centre for Creative Economy and Innovation  
(GCCEI)12, Daewangpangyo–ro, 645beon–gil, Bundang–gu,  
Seongnam–si,Gyeonggi–do 
อาหารเย็น 
Check in โรงแรม Lotte City Hotel Myeongdong 

ที่อยู362, Samil–daero, Jung–gu, Seoul 100–220 
 

วันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561 :โซล 
การแตงกาย : สุภาพบุรุษ–สูท / สุภาพสตร–ีชุดสุภาพ )กระโปรง/กางเกง( 
06.00–09.00น. 
09.15 น. 
10.00 น. 
 
 
 
 
 
14.00 น. 
 
18.00 น. 
19.30 น. 

อาหารเชา 
ออกเดินทางจากโรงแรม 
เย่ียมคารวะนายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  
และรบัฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธและโอกาสความรวมมือ
ระหวางไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยเอกอัครราชทูต ณ กรงุโซล 
สถานที ่ทําเนียบเอกอัครราชทูต  
7, Itaewon–ro 27na–gil, Yongsan–gu, Seoul 
–เอกอัครราชทูตเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  
–ศึกษาประวัติศาสตรที่พระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) 
–ศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ินหมูบานบุกชอนฮันอก (BukchonHanok Village) 
อาหารเย็น 
กลับโรงแรมที่พัก 
 



ง 

วันพฤหัสบดีท่ี 14มิถุนายน 2561 :โซล 
การแตงกาย : สุภาพบุรุษ–สูท / สุภาพสตร–ีชุดสุภาพ (กระโปรง/กางเกง)  
06.00–08.30น. 
09.30–11.00น. 
 
 
 
 
11.30 น. 
13.00 น. 
 
 
16.00 น. 
18.00 น. 
19.30 น. 

อาหารเชา 
รับฟงการบรรยายในประเด็น “Public Diplomacy: learning from  
South Korea’s expertise”  
สถานที ่Korea National Diplomatic Academy (KNDA)  
2572, Nambusunhwan–ro, Seocho–gu, Seoul, 137–863,  
Seoul 
อาหารกลางวัน 
รับฟงการบรรยายเกี่ยวกับระบบ e–Government ของสาธารณรัฐเกาหล ี
สถานที ่Ministry of the Interior and Safety (e–Govt)  
209, Sejongdaero (Sejong–ro), jongno–gu, Seoul 
ศึกษาสถาปตยกรรมสมัยใหมสวนลอยฟา Seoullo 7017 
อาหารเย็น 
กลับโรงแรมที่พัก 

  
วันศุกรท่ี 15มิถุนายน 2561 :โซล–กรุงเทพฯ 
การแตงกาย : ชุดลําลองสุภาพ สุภาพสตร(ีกระโปรง/กางเกง)  
06.00–09.30น. 
10.30 น. 
 
 
14.00 น. 
 
17.0 0 น.  
19.30 น. 

อาหารเชา 
เย่ียมชม Samsung D’Light 
ที่อยู 11 Seocho–daero 74–gil, Seocho 2(i)–dong, Seocho–gu, 
Seoul 
–อาหารกลางวัน 
รับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท KT Square 
ที่อยู 178, Sejong–daero, Jongno–gu, Seoul 
ถึงทาอากาศยานอินชอน  
ออกเดินทางกลับ โดย Asiana Airlinesเที่ยวบิน OZ 741 

23.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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รายชื่อคณะศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐเกาหล ี
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนท่ี 10 

ระหวางวันท่ี 12–15 มิถุนายน 2561 
 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
1.  นางสาวจริกาญจน  สงวนพวก  ผูบังคับบญัชากลุมงานกจิการพิเศษ  

สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบญัญัติแหงชาติ 
2.  นางอัญธิกา  รุงเรือง ผูบังคับบญัชากลุมงานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 

สํานักกรรมาธิการ 2 
สํานักขาวกรองแหงชาติ 
3.  นายกฤษฎา อักษรวงศ  นักการขาวชํานาญการพเิศษ  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานัก 6 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

4.  นางสาวซอนกลิ่น  พลอยม ี ผูอํานวยการกองสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
กระทรวงการคลงั  
5.  รอยโท บรรพชัย  พุฑฒิบัณฑิต ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพฒันาโครงสรางระบบภาษี 

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
กระทรวงการตางประเทศ 
6.  นายกิรัณ  มุงถ่ิน อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุลสิบอน 
7.  นายณัฐพงศ  สิทธิชัย รองกงสลุใหญ สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต 
8.  นายณัฐพัฒน  ชํานิจารกิจ นักการทูตชํานาญการพเิศษ 

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 
9.  นางสาวศิริพร  ศุภนิมิตวิเศษกุล อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุบรัสเซลส 
10.  นางวรพรรณี  ดํารงมณี นักการทูตชํานาญการพเิศษ 

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ  
กรมการกงสลุ 

11.  นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุปราก 
12. นางสาวเอกอร  คุณาเจริญ อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุพนมเปญ 
13.  นางสาวรุงนภา  ศรีวรรณวิทย อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุเอเธนส   
14.  นายอัครพงศ  เฉลิมนนท นักการทูตชํานาญการพเิศษ 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
15.  นางนาฎนภางค  ดํารงสุนทรชัย อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุโคลัมโบ 
16.  นางพิมพวดี  โสวรัตนพงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ 

สวนวินัยและนิติการ สํานักบริหารบุคคล 
17.  นายวาทยุทธ  วิจารณกัยกิจ  อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุแคนเบอรรา 



ฉ 

18.  นายภาษิต  จูฑะพุทธิ หัวหนากลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศ 
สํานักนโยบายและแผน 

19.  นางสาลินี  ผลประไพ  อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุโตเกียว 
20.  นายโกศล  สถิตธรรมจิตร  รองกงสลุใหญ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลสิ 
21.  นางนาฎรียา  นพคุณ พรหมโยธี อัครราชทูตทีป่รกึษา สอท. ณ กรงุเมก็ซิโก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
22.  นางรัตนา  นนทปทมะดุล ผูอํานวยการกลุมคุมครองและพทิักษสทิธิ 

กองตอตานการคามนุษย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
23.  นายวราพงษ  ชมาฤกษ นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ 

(ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพ) 
สํานักผูเช่ียวชาญ กรมการขาว 

24.  นายทวีพงศ  สุวรรณโร เลขานุการกรม 
กรมสงเสริมการเกษตร  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
25.  นายปวิช  เกศววงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

รักษาการตําแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ กองการตางประเทศ 

26.  นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสรฐิกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
กรมทรัพยากรนํ้า  

กระทรวงพาณิชย 
27.  นางสาวบุณิกา  แจมใสผู อํานวยการสํานักบรหิารกลาง 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
28.  นางสาวจิตติมา  ศรีถาพร ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงแรงงาน 
29.  นายสมศักด์ิ  คณาประเสรฐิกุล ผูอํานวยการศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค 1 

สํานักงานประกันสงัคม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
30.  นางยุถิกา อิศรางกรู ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
31.  นางพูกลิ่น  ตรสีุโกศล นายแพทยเช่ียวชาญ ดานเวชกรรมสาขาตจวิทยา 

รองผูอํานวยการดานพฒันาระบบสุขภาพ 
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย 
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32.  นายบัลลังก  อุปพงษ ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

33.  นายสุรชัย  ศิลาวรรณ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

Foreign Diplomat 
34.  Mr.Pho Hoang  HanMinister Counsellor 

Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam,  
Bangkok 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
35.  นางพรสุข  ศานติกรถาวร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
36.  นายชรินทร  สายพชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
37.  นางสาวนิตยา  สุพงศพาณิช 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
คณะผูเขารวมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 10 ประจําป 2561 พรอมดวย

ผูแทนสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย ไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต) ระหวางวันที่ 12–15 มิถุนายน 2561 โดยมีประเด็นการศึกษา ไดแก (1) การสงเสริม
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปจาก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในหัวขอ “ความสัมพันธและโอกาสความรวมมือระหวางไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลี” (2) การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปจากผูแทน
กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย ในหัวขอ “ระบบe–Government ของสาธารณรัฐเกาหลี” 
(3) นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา โดยไดเ ย่ียมชมและรับฟงการบรรยายสรุปในหัวขอ  
“การสงเสริมนวัตกรรมและ Start–up” ที่ Gyeonggi Center for Creative Economy and 
Innovation (GCCEI) และ KT Square (4) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยรับฟงการ
บรรยายในหัวขอ “Public Diplomacy: Learning from South Korea’s expertise” ที่ Korean 
National Diplomacy Academy และเย่ียมชม Samsung d’light และ (5) ภูมิหลังประวัติศาสตร 
สังคมและวัฒนธรรม โดยไดศึกษาดูงานที่ยานประวัติศาสตรที่สําคัญของกรุงโซลและสวนลอยฟา 
Seoullo 7017 ซึ่งเปนสวนสาธารณะลอยฟาที่ปรับเปลี่ยนจากทางยกระดับ Seoul Station 
Overpass 

ประเทศไทยมองสาธารณรัฐเกาหลีเปนหน่ึงในประเทศ “ตนแบบ” ในการพัฒนาประเทศ 
โดยใชนโยบายที่ตอเน่ือง เขมแข็ง รวมถึงสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการนําเทคโนโลยีมาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ โดยที่ไทยตองการเรียนรูสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเช่ียวชาญเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ การศึกษาดูงานในครั้งน้ีจึงเปนโอกาสที่ผูเขารวมอบรมหลักสูตร 
นบท. รุนที่ 10 ไดเรียนรูประสบการณและความสําเร็จของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อนําไปปรับใช ปจจัย
หลัก ๆ ที่ทําใหสาธารณรัฐเกาหลีประสบความสําเร็จ ไดแก การรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
การที่หนวยงานตาง ๆ มีเปาหมายรวมกันและแบงภารกิจกันอยางชัดเจน การมีผูนําที่เขมแข็งซึ่ง
สงเสริมใหหนวยราชการตาง ๆ ทํางานอยางมีบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักของประเทศ และ
การใหความสําคัญกับการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

รายงานฉบับน้ีมีขอเสนอแนะตาง ๆ ไดแก (1) ไทยนาจะพิจารณาแนวคิดในการสนับสนุน
ผูประกอบการใหม ๆ ที่เนนดานนวัตกรรม โดยประยุกตใชรูปแบบของ GCCEI (2) ไทยควรนําเอา
หลักการของนโยบายการทูตสาธารณะที่ใช soft power เปนเครื่องมือ มาประยุกตใชอยางจริงจัง 
โดยควรมีการหารือใหตกผลึกเกี่ยวกับ National Identity ของไทยที่ตองการใหนานาชาติมองเห็น 
(3) ไทยควรเรียนรูอยางจริงจังในการรับถายทอดและสรางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประยุกตใชในแงมุม
สําคัญ และ (4) โดยที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน จึงสามารถขยาย 
ความรวมมือในดานตาง ๆ ไดหลายดานซึ่งไทยควรรักษาบทบาทที่สรางสรรคในการชวยสงเสริม
สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี และผลักดันโครงการความรวมมือดานเศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมและ
สงผลประโยชนรวมใหแกทั้งสองประเทศ เปนตน 
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สวนที่ 1  

ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณรฐัเกาหล ี
 
 

นายสิงหทอง  ลาภพิเศษพันธุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไดบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเกาหลี สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1.1 สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใตต้ังอยูตอนลางของคาบสมุทรเกาหลี ทางทิศเหนือ
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และมีญี่ปุนอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีทะเลญี่ปุนและชองแคบเกาหลีกั้นไว เกาหลีใตมีพื้นที่ 99,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญ
เปนภูเขา มีเพียงรอยละ 20 เปนพื้นที่เพาะปลูก มีประชากร 50.8 ลานคน นับถือศาสนาคริสต  
รอยละ 27.6 ศาสนาพุทธ รอยละ 15.5 อื่น ๆ รอยละ 0.8 และไมนับถือศาสนา รอยละ 56.1 เมืองสําคัญ 
ไดแก กรุงโซล (ประชากร 10 ลานคน) นครปูซาน (ประชากร 3.6 ลานคน) นครอินชอน (ประชากร 
2.9 ลานคน) และนครแดกู (ประชากร 2.5 ลานคน) 

1.2  ประวัติศาสตรของเกาหลีกอนที่ญี่ปุนจะเขายึดครองเมื่อป 2543 (ค.ศ. 1910) แบงได
เปน 4 ชวง ไดแก 

(1) ยุคอาณาจักรโบราณ3 อาณาจักร 
– โคกูรยอ (37 BC–668 AD) 
– แพคเจ (18 BC–660 AD) 
– ชิลลา(57 BC–935 AD)  

(2)  อาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918–1392) 
(3)  อาณาจักรโชซอน (ค.ศ. 1392–1897) 
(4)  จักรวรรดิเกาหลี (ค.ศ. 1897–1910) 

1.3  ญี่ปุนไดเขายึดครองเกาหลีเปนเวลานานถึง 35 ป ทําใหระบอบกษัตริยสิ้นสุดลง  
มีการปกครองที่กดข่ีขูดรีด พยายามลบลางประวัติศาสตรวัฒนธรรมของเกาหลี แตก็ไดชวย
วางรากฐานดานการศึกษา และการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ประเด็น “หญิงบําเรอ”ยังคงกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลีในปจจุบัน 

1.4  เกาหลีเปนอิสระจากญี่ปุนเมื่อป 2488 เมื่อญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเกาหลี
ถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ บริเวณเสนขนานที่ 38 เกาหลีเหนืออยูภายใตการควบคุมของสหภาพโซเวียต 
และเกาหลีใตอยูภายใตสหรัฐอเมริกา 

1.5  ความขัดแยงระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ที่สะทอนสงครามเย็นระหวางสหภาพ
โซเวียตและสหรัฐอเมริกา ไดนําไปสูสงครามเกาหลีเมื่อกองทัพเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2493 ซึ่งสรางความสูญเสียและผลกระทบตอทั้งสองประเทศอยางมาก แมวาทั้งสองฝายได
ลงนามในสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2496 ก็ยังไมถือวาเปนการยุติสงครามอยางเปน
ทางการ 
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1.6  สาธารณรัฐเกาหลีสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วภายหลังสงคราม ปรากฏการณ
ดังกลาวไดช่ือวา “Miracle of Han River” โดยเศรษฐกิจเติบโตอยางกาวกระโดด จากรายไดตอหัว
เพียง 67 ดอลลารสหรัฐ ในชวงหลังสงคราม เปนกวา 27,000 ดอลลารสหรัฐ ภายในเวลา 60 ป 
ปจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 11 ของโลก เปนอันดับที่ 4 ของเอเชีย 
และสามารถกาวสูการเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง โดยไดเปนสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co–operation and Development: 
OECD) และ G20 รวมทั้งเปนผูนําดานเทคโนโลยี นวัตกรรม อินเทอรเน็ต รถไฟความเร็วสูง e-Government 
การกําจัดขยะ พลังงานสะอาด และ smart city 

1.7  ปจจัยความสําเร็จของสาธารณรัฐเกาหลี ไดแก 
(1) การไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ โดยภายหลังสงครามเกาหลี สหรัฐฯ 

ไดใหเงินชวยเหลือรวมกวา 3 พันลานดอลลารสหรัฐ และไดชวยวางรากฐานทั้งดานการเมืองและ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากสหรัฐฯ ตองการใหสาธารณรัฐเกาหลีเปนรัฐกันชน (buffer state) 

(2) การปกครองดวยระบอบเผด็จการที่ยาวนานและมุงพัฒนาประเทศ โดย
ประธานาธิบดีปารค จอง ฮี อยูในอํานาจยาวนาน ทําใหมีความตอเน่ืองทางนโยบาย และไดเริ่มตนใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

(3) การเนนการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ โดยรัฐใหสิทธิประโยชนแกกลุม 
Chaebols (กลุมบริษัทขนาดใหญที่ทรงอิทธิพลทางการคาและการลงทุนอาทิ ซัมซุง แอลจี และฮุนได) 
เพื่อกระตุนการเติบโต และทําใหเกิดแบรนดเกาหลีที่เขมแข็ง 

(4) การเนนการผลิตเพื่อการสงออก โดยเนนอุตสาหกรรมเหล็ก ตอเรือ เคมีภัณฑ 
และสิ่งทอ 

(5) การใหความสําคัญกับการศึกษา ทําใหอัตราการรูหนังสือของประชากรสูงมาก 
(รอยละ 99) และแรงงานมีทักษะ 

(6) การลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา สูงเปนอันดับ 1 ของโลก เมื่อคิดตาม
สัดสวนตอ GDP (รอยละ 4.29) และอันดับ 6 ของโลก เมื่อคิดจากมูลคาการลงทุน 

(7) การมีภัยคุกคามจากภายนอกบังคับใหตองตอสู พยายามเปนที่หน่ึง 
(8) การมีคานิยมในการทํางานหนัก โดยไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ โดยชาวเกาหลี

มีคาเฉลี่ยช่ัวโมงการทํางานสูงสุดในกลุม OECD (2,113 ช่ัวโมงตอป) 
1.8  ประธานาธิบดี มุน แช–อิน เขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 19 ของสาธารณรัฐ

เกาหลี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สังกัดพรรค Democratic Party มีแนวคิดเสรีนิยม มีนโยบาย
ที่เปนมิตรกับเกาหลีเหนือ และมีนโยบาย “New Southern Policy” เนนการสรางความสัมพันธที่ดี
กับอาเซียน เพื่อลดการพึ่งพาจีน 

1.9  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลปจจุบันเนน “Income–led Growth” โดยไดประกาศ
ปรับแผนจัดเก็บภาษีใหม เพื่อชวยผูมีรายไดนอย และข้ึนคาจางข้ันตํ่าจาก 6,470 วอน เปน 7,530 
วอนตอช่ัวโมง เรงสรางงานและความมั่นคงทางอาชีพ เนนสงเสริม SMEs และ Start–up โดยจัดต้ัง
กระทรวงข้ึนมาดูแลโดยเฉพาะ และต้ังกองทุนสงเสริม Start–up และปฏิรูปกลุมธุรกิจขนาดใหญ 
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1.10  พัฒนาการบนคาบสมุทรเกาหลีเปนไปในทางที่ดี โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
ผู นําของสองเกาหลีไดพบหารือกันที่ เขตปลอดอาวุธบริ เวณชายแดนของทั้ งสองประเทศ
(Demilitarized Zone–DMZ) และไดรวมลงนาม Panmunjom Declaration เพื่อนําไปสูสัญญา
สันติภาพ ยุติการเผชิญหนา และการสรางคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร ตอมาเมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2561 ผูนําเกาหลีเหนือไดพบกับผูนําสหรัฐฯ ที่สิงคโปร ซึ่งเปนครั้งแรกที่ผูนําที่กําลังดํารง
ตําแหนงอยูของทั้งสองประเทศไดพบหารือกัน 

1.11  ความทาทายของสาธารณรัฐเกาหลี ไดแก การจัดการความสัมพันธกับสหรัฐฯ จีน 
และเกาหลีเหนือ การแขงขันที่เพิ่มสูงข้ึนจากจีน การถดถอยของอุตสาหกรรมหนัก การเขาสูสังคม
สูงอายุ ปญหาหน้ีครัวเรือนและการวางงาน การปฏิรูปกลุม Chaebol 

 
หมายเหตุ: Factsheet สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดตามภาคผนวก ก 

 
 

 



 

 

  
สวนที่ 2 

ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐเกาหล ี
 
 

นายสิงหทอง  ลาภพิเศษพันธุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไดบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

2.1  การเปน “พันธมิตรรวมรบ” ในสงครามเกาหลีเปนรากฐานที่สําคัญของความสัมพันธ
ระหวางทั้งสองประเทศ โดยในครั้งน้ัน ไทยไดสงกองกําลัง “พยัคฆนอย” รวมรบในสงครามเกาหลี
เมื่อป 2497 และมีทหารไทยเสียชีวิต 132 นาย ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีรูสึกเปนหน้ีบุญคุณเสมอมา 

2.2  รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดยกระดับความสัมพันธเปน “หุนสวนทางยุทธศาสตร”
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อขยายความรวมมือในทุกดาน 

2.3  สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศคูคาและลงทุนที่สําคัญของไทย โดยสาธารณรัฐเกาหลี
เปนตลาดสงออกอันดับที่ 15 ของไทย และไทยนําเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีมากเปนอันดับ 6 มูลคา
การลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลีในไทยสูงเปนอันดับ 8 

2.4  ไทยมองสาธารณรัฐเกาหลีเปน “ตนแบบ” เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา โดยไทย
ตองการเรียนรูสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเช่ียวชาญเพื่อพัฒนาประเทศ อาทิ รถไฟความเร็วสูง 
การบริหารจัดการนํ้า โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ซอฟทแวร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ข้ันสูง พลังงานทางเลือก การต้ังศูนยเพื่อการวิจัยและการพัฒนา (R&D) และการเกษตรแปรรูป 

2.5  ความรวมมือที่กําลังเดินหนาระหวาง 2 ประเทศ ไดแก โครงการรถไฟสาย East West 
Economic Corridor (EWEC) บัตรขนสงมวลชน อินเทอรเน็ต 5G การจัด Maekyung Thailand 
Forum เมื่อวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2561 เปนตน  

2.6  สายสัมพันธระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศมีความแนนแฟนชาวไทยและ 
ชาวเกาหลีรูจักและช่ืนชอบกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน/ไปมาหาสูกัน มีกระแสนิยมวัฒนธรรมของ
แตละชาติ  

2.7  มีคนไทยพํานักอยูอยางผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีเปนจํานวนมาก ซึ่งเปน
ปญหาที่ตองเรงแกไข โดยในป 2560 มีคนไทยพํานักอยูอยางผิดกฎหมายจํานวน 68,449 คน จาก
จํานวนคนไทยทั้ งหมด 153,259 คน สาธารณรัฐเกาหลีมีระบบการทํางานที่ ถูกกฎหมาย 
(Employment Permit System–EPS) ที่ดีมาก แตปญหา คือ คนไทยมักสอบไมผาน ในกลุมผูที่
สอบผานมักเปนสตรี ซึ่งแมจะไดรับการข้ึนบัญชีไวแตมักไมไดรับเลือกใหไปทํางาน เน่ืองจากประเภท
ของงานมักมีลักษณะ 3D คือ Dangerous Dirty Difficult จึงตองการแรงงานชายมากกวา นอกจากน้ี 
นายจางที่จางแรงงานผิดกฎหมายยังไดรับโทษที่ไมรุนแรง คือ ถูกปรับไมสูง ดังน้ัน จึงยังมีนายจาง
เกาหลีที่เลือกจางแรงงานผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ยังมีปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับแรงงานไทยดวย 
เชน การถูกหลอกใหเดินทางไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลี แตเมื่อเดินทางไปถึงแลวก็ถูกทอดทิ้ง หรือ
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ถูกบังคับใหทํางานอื่นที่ไมตรงกับที่ไดตกลงกันไว นอกจากน้ี ยังมีปญหาของแรงงานไทยที่แมวาจะเขา
ไปทํางานอยางถูกตองตามระบบ EPS แตก็ลักลอบอยูเกินกําหนดอยางผิดกฎหมาย 

 
หมายเหตุ: ขอมูลความสัมพันธไทย–สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

 
 

 
 



 

 

 
สวนที่ 3 

ผลการศึกษาดูงาน 
 
 
3.1  การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 

คณะฯ ไดเดินทางไปกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย (Ministry of Interior and 
Safety) ซึ่งต้ังอยูภายในอาคารศูนยราชการสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟงการบรรยายสรุปเรื่องรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government) สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

ผูอํานวยการกองรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระดับโลก (Director of Global e-Government 
Division) ใหขอมูลวา การดําเนินการเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดแก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชในการบริหารงานภาครัฐ ประสบความสําเร็จไดก็เพราะอาศัยความรวมมือรวมใจระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน แมวาจะตองใชเวลาพอสมควร ทั้งน้ี อาจกลาวไดวา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนจุดแข็ง
ของประเทศ และทําใหผลงานของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดรับการยอมรับวามีคุณคาสูง ปจจุบัน 
สาธารณรัฐเกาหลีมีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่ดําเนินการอยูประมาณ 20,000 ระบบ 

ในระดับระหวางประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีไดจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศ
ตาง ๆ 47 ฉบับ เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหวังวาจะไดทํา MOU กับ
ประเทศไทยตอไปดวย ทั้งน้ี โดยที่โลกกําลังกาวเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ประเทศตาง ๆ 
จึงควรใชประโยชนจากปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) และ cloud computing เพื่อที่จะ
ลดชองวางที่เรียกวา digital divide อน่ึง การดําเนินการเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องที่ตอง 
ลองผิดลองถูก (trial and error) จึงหวังวา การแลกเปลี่ยนประสบการณกับฝายไทยจะชวยใหฝายไทย 
ไมตองเผชิญกับขอผิดพลาดบางประการที่สาธารณรัฐเกาหลีเคยประสบ  

นาย Jung Hyunkwan รองผูอํานวยการกองรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระดับโลก ไดบรรยาย
สรุปแกคณะฯ สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของสาธารณรัฐเกาหลีมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
จากผลสํารวจของสหประชาชาติในเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสาธารณรัฐเกาหลี ไดรับการจัดอันดับ
เปนที่หน่ึงเมื่อป 2553 2555 และ 2557 

การดําเนินการเรื่องน้ี เริ่มจากการที่รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
เมื่อป 2544 โดยในระยะแรก ไดริเริ่มดําเนินการใน 11 สาขา ตอมาในป 2546 ไดประกาศใช  
e-Government Roadmap ใหดําเนินการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 31 ระบบ ทั้งน้ี 
หากพิจารณาจากอดีตจนถึงปจจุบัน การดําเนินการในปจจุบันอยูในข้ันตอนหรือชวงที่ 4 สวนข้ันตอน
ตอไปจะเปนรูปแบบใดจะตองพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี 

ปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหการใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จ คือ 
การบริหารจัดการของผูนําประเทศ กลาวคือ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใชอํานาจพิเศษในการ
สั่งการ (ซึ่งผูบรรยายใชคําวา Korean style special power) จึงทําใหขับเคลื่อนระบบไดอยางดี 
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ตัวอยางเชน การสั่งการใหหนวยงานและองคกรตางๆ แลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางทั่วถึง (data 
sharing)  

ตัวอยางของการใหบริการในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดแก (1) ระบบ minwon 24 ที่
เปดใหประชาชนสามารถเรียกดูเอกสารทางทะเบียนราษฎรของตนเองผานระบบอินเตอรเน็ตได  
(2) ระบบ D–Brain ของกระทรวงการคลัง (3) ระบบ Uni–pass ซึ่งเกี่ยวกับการนําเขา/สงออกสินคา 
(4) ระบบ KONEPS ซึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส (5) ระบบ 
Hometax เพื่อจัดเก็บภาษีรายไดจากการประกอบธุรกิจ  

อน่ึง รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีสามารถประหยัดงบประมาณไดสูงถึงรอยละ 60 ภายหลัง
จากการใชประโยชนจาก cloud computing และระบบ GIDC (Government Integrated Data 
Center) ซึ่งเปนการบูรณาการระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐสวนกลางจํานวน 44 หนวยงาน 
โดยม ีNCIS (National Computing and Information Service) เปนหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งชวย
เพิ่มความนาเช่ือถือและประสิทธิภาพของการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร (cyber attack) 

คณะฯ ไดแลกเปลี่ยนความเห็นและสอบถามในประเด็นตาง ๆ สรุปขอมูลเพิ่มเติมได ดังน้ี 
(1) สาธารณรัฐเกาหลีมี MOU เรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับประเทศตาง ๆ ที่มีผลบังคับใชอยู
ประมาณ 30 ฉบับ เชน กับเคนยาและอินโดนีเซีย ซึ่งมักครอบคลุมความรวมมือเพื่อจัดต้ังศูนย 
(Center) สําหรับดําเนินการ และการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (2) ในระยะแรก 
สาธารณรัฐเกาหลีไดเคยซื้อเทคโนโลยีจากประเทศอื่นบาง แตไมมากนัก เน่ืองจากมีบริษัทที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูงอยูแลว เชน LG และ Samsung 

ประเด็นที่สนับสนุนใหการบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัลของสาธารณรัฐเกาหลีประสบ
ความสําเร็จ ไดแก  

1)  รัฐบาลมีการวางแผนอนาคตระยะยาว (long term planning) 
2)  การมีผูนําที่เขมแข็ง (strong leadership)  
3)  ความรวมมือรวมใจจากภาคธุรกิจกับประชาชน  
 

3.2  นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา 
3.2.1  ศูนยเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมคยองกี (Gyeonggi Center for 

Creative Economy and Innovation, GCCEI) 
ศูนยเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมคยองกี (Gyeonggi Center for Creative 

Economy and Innovation หรือ GCCEI) จัดต้ังข้ึนตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศดวย
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยความรวมมือระหวางรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ินของ
จังหวัดคยองกี และภาคเอกชน คือ Korea Telecom (KT) เพื่อใหสาธารณรัฐเกาหลีเปนศูนยกลาง
กระตุนใหเกิดการเริ่มสรางธุรกิจ Start–up สูตลาดโลก ทั้งน้ี จังหวัดคยองกีเปนพื้นที่ที่มีพลวัตทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเกาหลีดวย  

ศูนยเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมแหงน้ีและในพื้นที่อื่น ๆ อีกรวม 19 แหง 
ทําหนาที่สงเสริมการเริ่มตนธุรกิจ Start–up ใหสามารถเขาสูตลาดโลกในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  
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ที่ตองใชความกาวหนาทางนวัตกรรมโดยมีการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยนธุรกิจ
Start–up และการสรางเครือขายระหวางกันในสาขาตาง ๆ เชน ในเรื่องเกมยุคใหม อุตสาหกรรม
การเงิน FinTech การสาธารณสุขและความปลอดภัย IoT และอุตสาหกรรมการสื่อสารดวยระบบ 5G  

CCEI มีความรวมมือกับหนวยบมเพาะที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Incubators) และ
หนวยกระตุนธุรกิจ Start–up (Start–up Accelerators) จากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกรวม 22 ประเทศ 
เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบัน GCCEI 
กําลังใหการสนับสนุนธุรกิจ Start–up ประมาณ 150 บริษัท ตัวอยางของธุรกิจ Start–up ที่ GCCEI 
สนับสนุนจนประสบผลสําเร็จและเปนที่นิยมมาก เชน บริษัท Coinplug ที่กอต้ังข้ึนเมื่อป 2556 เปน
ผูนําดานการวิจัยเทคโนโลยี blockchain และขยายเครือขายการใชเงินเสมือนจริง (Digital virtual 
coin sales network) ไปสูรานสะดวกซื้อและตูเอทีเอ็มทั่วประเทศ รวมทั้งเครือขายธุรกรรมทาง
การเงินระหวางประเทศผานระบบ eWallet อีกดวย  

3.2.1.1 ประเด็นที่สนับสนุนใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของสาธารณรัฐ
เกาหลีมีความกาวหนา ไดแก 

1)  มีระบบสนับสนุนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เชน รัฐบาลมีนโยบายชัดเจน
ในการโนมนาวภาคเอกชนซึ่งเปนบริษัทธุรกิจขนาดใหญใหสนับสนุนและใหความรวมมือ มีการ
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งสามารถคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ได ซึ่งปจจุบัน GCCEI มี
ความรวมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและใหการฝกอบรมแกอินโดนีเซียและ
เมียนมา นอกจากน้ัน ยังมีระบบบมเพาะเพื่อเปนพี่เลี้ยงจากการสามารถตอยอดธุรกิจได และมี
กิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักธุรกิจรุนใหม เชน การจัดแขงขันรายการ K–Startup Grand 
Challenge เปนตน 

2)  มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน (Basic Facilities) ที่จําเปน รวมทั้ง
มีเงินทุนเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ Start–up รายใหม ๆ ใหสามารถเริ่มตนได 

3.2.1.2 ประเด็นที่เปนความทาทาย ไดแก 
1)  ยังมีขอจํากัดดานเครือขาย (Network) ที่จะผลักดันใหธุรกิจ Start–up 

สามารถเขาสูตลาดโลกไดมากข้ึน 
2)  ยังมีขอจํากัดดานงบประมาณ  

3.2.2  Korea Telecom (KT) 
ประวัติศาสตรโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลีอาจแบงออกเปน 4 ยุค ยุคแรก

เปนยุคแหงการใชรหัสมอรส (Morse code) และการใชโทรศัพทพลังงานแมเหล็ก (Magneto 
telephone) โดยมีการจัดต้ังองคการโทรศัพท Hanseong Telegraph Bureau เมื่อป 2428 กอนที่
จะมีการใหบริการระบบไฟฟาในประเทศถึง 2 ป ในยุคเริ่มแรกน้ี ระบบโทรเลขและโทรศัพทจะถูกใชงาน
โดยหนวยงานภาครัฐเพื่อการรับสงเอกสารทางราชการเปนหลัก ภายหลังจากทศวรรษ 1920s 
สาธารณรัฐเกาหลีมีจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

ยุคที่สองของกิจการโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลี เปนยุคที่มีการประกาศ
แผนธุรกิจโทรคมนาคม 5 ป ภายใตแนวคิด “หน่ึงบาน หน่ึงโทรศัพท” โดยมีการเปดตัวโทรศัพท
พื้นฐานรุน “Chaesin No.1” และเริ่มมีการวางระบบเครือขายสายเคเบิ้ล (Coaxial cable) ทําให
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เกิดเครือขายโทรศัพททางไกลข้ึนมา นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาระบบโทรคมนาคมผานดาวเทียม 
ภายในระยะเวลา1 ป ที่มีการพัฒนาระบบสื่อสารแบบดิจิทัล (TDX digital electronic exchanger) 
ทําใหมีจํานวนโทรศัพทเพิ่มข้ึนเปน 10 ลานเครื่อง 

ยุคที่สาม คือ ยุคของระบบอินเทอรเน็ต ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ
การสื่อสารสองทาง ในป 2543 สาธารณรัฐเกาหลีไดจัดต้ัง IT powerhouse ทําใหมีการพัฒนาระบบ
เครือขายบรอดแบนดที่รวดเร็วที่สุดของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการสงขอมูลแบบ CDMA 
(Code division multiple access) ทําใหการใชโทรศัพทมือถือเปนที่นิยมมาก 

ยุคที่สี่เปนยุคที่เทคโนโลยีทั้งหลายมาบรรจบกัน (Convergence) สาธารณรัฐ
เกาหลีเริ่มใหบริการเครือขาย 2G ในป 2533 และ 3G ในป 2543 ตอมาในป 2553 ไดเปดใหบริการ 
4G เปนครั้งแรก ซึ่งการแพรหลายของโทรศัพทมือถือรุนที่สาม หรือ 3G นําไปสูยุคของการสื่อสาร
ขอมูลระบบไรสาย โดยเฉพาะอยางย่ิงโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐเกาหลีอยางมาก การนําเอาเทคโนโลยีโทรทัศนมาประยุกตใช
รวมกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานเครือขายบรอดแบนดที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ 
(IPTV) ทําใหมีการพัฒนาไปสูสังคมดิจิทัลมากข้ึน และมีการเช่ือมโยงบรรจบกันของหลายเทคโนโลยี
ทั้งระบบมีสายและไรสาย 

สําหรับ KT กอต้ังข้ึนเมื่อป 2524 เปนบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทสาธารณะแหงแรก
ของสาธารณรัฐเกาหลี นับเปนผูครองตลาดโทรศัพทพื้นฐานและอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายใหญของ
ประเทศ โดยใหบริการประมาณรอยละ 90 ของผูใชโทรศัพทพื้นฐานในประเทศ และรอยละ 45 ของ
ผูใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง KT ไดมีสวนขับเคลื่อนใหสาธารณรัฐเกาหลีกาวสูยุคขอมูลขาวสาร และมี
บทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลก 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ไดระบุวาสาธารณรัฐ
เกาหลีมีจํานวนผูใชบรอดแบนดไรสายในประเทศมากที่สุดในโลก ตามดวยสวีเดน ฟนแลนดและญี่ปุน 
ปจจุบันจํานวนผูใชบรอดแบนดไรสายในสาธารณรัฐเกาหลีมีอัตราสวนถึงรอยละ 100.6 หรือมากกวา
จํานวนประชากรทั้ งประเทศ ซึ่ งหากพิจารณาเฉพาะการใชอินเทอร เ น็ตความเร็วสูงผาน
โทรศัพทมือถือจะมีอัตราสวนการใชงานอยูที่ประมาณรอยละ 47.6 ของจํานวนประชากร ความเร็ว
อินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยในสาธารณรัฐเกาหลี (29 Mbps ) คิดเปน 4.6 เทาของความเร็วอินเทอรเน็ต
โดยเฉลี่ยของทั่วโลกเลยทีเดียว  

3.2.2.1 ประเด็นหลักประการหน่ึงที่สนับสนุนใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สรางสรรคของสาธารณรัฐเกาหลีมีความกาวหนา คือ การพัฒนาเครือขายดานโทรคมนาคมอยาง
ตอเน่ือง ปจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีแผนจะทดสอบเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายยุคที่ 5 (5G) ภายในป 
2561 ซึ่งจะเปนประเทศแรกในโลกที่มีการทดลองใช และจะสามารถเริ่มใหบริการในเชิงธุรกิจภายใน
ป 2563 กอนหนาน้ี เคยมีการทดสอบระบบ 5G ไปแลวและไดผลคอนขางนาพอใจ คือ สามารถสง
ขอมูลไดที่ความเร็วถึง 1 Gbps ซึ่งมีความเร็วในการสงขอมูลสูงกวาเครือขายระบบ 4G เดิมมากกวา 
1,000 เทา ซึ่งเปนตัวอยางของการขับเคลื่อนประเทศไปสูเศรษฐกิจสรางสรรคดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อไปสูวิสัยทัศน “Wireless Country” ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
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3.2.2.2 ประเด็นที่เปนความทาทาย ไดแก 
1)  แมวาสาธารณรัฐเกาหลีจะมีเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ครอบคลุม แตก็ยังมีขอจํากัดในการเขาเว็บไซตตาง ๆ อยู 
2)  การพัฒนาไปสูระบบ 5G ยังมีขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานบาง

ประการ เน่ืองจากยังตองมีการติดต้ังเสาสงสัญญาณอีกจํานวนมากเพื่อใหไดความเร็วระดับ 5G 
 

3.3  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
3.3.1  Korea National Diplomatic Academy (KNDA) กระทรวงการตางประเทศ

สาธารณรัฐเกาหล ี
ศาสตราจารย Kim Taeh Wan ไดบรรยายสรุปเรื่อง “Public Diplomacy: 

learning from South Korea’s expertise” มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
3.3.1.1  ภาพรวม 

ในฐานะนักวิชาการศาสตราจารย Kim ไดนําทฤษฎีและงานวิชาการของ
ตนเองมาอธิบายปรากฏการณ “Korean Wave” หรือกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่เกิดข้ึนทั่วโลก 
โดยมีแนวคิดหลักวา กระแสดังกลาวเปนเครื่องสะทอนถึงการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะของ
สาธารณรัฐเกาหลีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแมกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีจะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนอยูบาง
แลวกอนที่รัฐบาลจะเขาไปตอยอดเพื่อใชเปนเครื่องมือในดาน soft power ในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศเพื่อชวยยกสถานะและบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในเวทีระหวางประเทศ อันจะมีผล
ตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (ทั้งเศรษฐกิจด้ังเดิมและเศรษฐกิจดิจิทัล) ของสาธารณรัฐเกาหลี 
แตประเด็นสําคัญ คือ ตองมีการวางระบบสนับสนุนการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อสงเสริม
กระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มีภาคสวนตาง ๆ เขารวมอยางบูรณาการ และที่สําคัญตอง 
“commercialize” ใหได กลาวคือ ตองทําใหกระแสดังกลาวสามารถเปนสินคาที่ขายได มิฉะน้ันจะ
ไมเกิดความย่ังยืนในการดําเนินการ 

3.3.1.2  ความหมายของการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
เพื่อใหเขาใจความหมายในทางปฏิบัติของการทูตสาธารณะ ตองดูที่ 

“เปาหมาย” ของการดําเนินการทูตสาธารณะเปนหลัก กลาวคือ หากประสงคจะใหสาธารณชน
ตางประเทศเห็นภาพวาประเทศเรามีตัวตนเปนอยางไร “National Identity” ก็ใหกําหนดนโยบาย
การทูตสาธารณะเพื่อมุงสูเปาหมายน้ัน โดยใชเครื่องมือ soft power ตาง ๆ ที่มีอยู โดยศาสตราจารย 
Kim ไดยกตัวอยางตลกเชิงขบขันเพื่อใหเห็นภาพเชิงประจักษวา “The heaven is where the 
English are the policemen; the French are the cooks; the German are the mechanics; 
the Italians are the lovers; and the Swiss organize everything; whereas the hell is 
where the German are the policemen; the English are the cooks; the French are the 
mechanics; the Swiss are the lovers; and the Italians organize everything!” 

3.3.1.3  แหลงที่มาของ soft power และการจําแนกลําดับช้ันของการทูต
สาธารณะ (Soft Power Resource & Assets: Public Diplomacy classification) และการ
ประยุกตใช soft power ของสาธารณรัฐเกาหลี 
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ที่มาของ soft power สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม ซึ่งแตละกลุมจะมี 
“ผลิตภัณฑ” (assets) และเวทีการทูตทางสาธารณะที่ให “เลนได” แตกตางกันออกไปโดยในกรณี
ของสาธารณรัฐเกาหลีสรุปได ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แหลงที่มาของ soft power และการจําแนกลําดับช้ันของการทูต และการประยุกตใช 

soft power ของสาธารณรัฐเกาหลี 
 
แหลงท่ีมาของ Soft power 
(Soft Power Resources) 

ผลิตภัณฑ  
(Soft Power Assets) 

เวทีการทูตสาธารณะ  
(Public Diplomacy Realms) 

คานิยมและความเปนสถาบัน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ  

– ขอมูลขาวสาร 
– ความรู 

– การทูตวาดวยการใหความรูและ
ขอมูลขาวสาร  
(Knowledge diplomacy) 

มรดกทางวัฒนธรรม  
(Cultural heritage) 

– การแสความนิยมวัฒนธรรม
เกาหลี (Korean Wave)  
[K–PoP] 

– การทูตวัฒนธรรม  
(Cultural diplomacy) 

การมีทรัพยากรทีเ่กี่ยวกับ 
การสือ่สาร 

– การสงสญัญาณโทรคมนาคม/
การสือ่สารไปยังประเทศอื่น 

– การทูตวาดวยอํานาจการสื่อสาร 
(Media diplomacy) 

อํานาจของบริษัทขามชาติ  
 

– ความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทขามชาติ 

– CSR (โครงการเพื่อสงัคม) 

– การทูตวาดวยบริษัทขามชาติ 
(Corporate diplomacy) 

การมีทรัพยากรทีเ่กี่ยวกับ 
การทองเที่ยวและกีฬา  

– ความสามารถในการแขงขัน 
– ผลิตภัณฑการทองเที่ยว 

– การทูตวาดวยกีฬาและการทองเที่ยว 
(Sports & Tourism Diplomacy) 

 
ศาสตราจารย Kim ใหความเห็นวา Soft Power เปนเครื่องมือที่ข้ึนอยูกับ 

“ความคิดสรางสรรค” (creativity) เปนหลัก ดังน้ัน จึงไมมีพรมแดนและไมมีขอบเขตในการสราง
อํานาจชนิดน้ี (limitless) ซึ่งแตกตางจาก Hard Power (อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ) ซึ่งมี
จุดสิ้นสุดและประเทศที่เล็กกวาจะไมสามารถกระทําได 

3.3.1.4  พัฒนาการและปจจัยความสําเร็จของกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี 
(Korean Wave) 

1)  Korean Wave เกิดข้ึนในชวงคริสตทศวรรษที่ 1990 โดยเริ่มจาก 
K–drama และขยายมาสู K–Pop ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ศาสตราจารย Kim ก็ยังไมทราบแนชัดวา 
จาก K–Pop แลวจะพัฒนาไปสู K–อะไร โดย ณ สิ้นป 2559 จากการสํารวจของ Korean Foundation  
มีกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีเกิดข้ึนในกวา 80 ประเทศ โดยวัดจากการมีชมรมนิยมละคร/
ดาราเกาหลีเกิดข้ึน จํานวน 1,652 ชมรม มีสมาชิกกวา 59 ลานคน 

2)  ปจจัยที่ชวยให Korean Wave เกิดข้ึนไดสําเร็จและมีแนวโนมที่จะมี
ผลตอไปอีกนาน (long lasting) คือ “การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร” ซึ่งชวยเรงใหเกิดการ
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ไหลเวียนของวัฒนธรรม (cultural flow) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขามชาติ (intercultural 
exchange) และการแปลงใหวัฒนธรรมมีผลในเชิงพาณิชย (commercialization)  

3)  รูปแบบที่สาธารณรัฐเกาหลีใชในการดําเนินนโยบายการทูต
สาธารณะเชิงวัฒนธรรม (Korean Style) คือ “Plowing Model” หรือการหวานเมล็ดพันธุในที่ที่
หวังผล และสรางกลไกการดูแล ประเมินและติดตามผลใหเมล็ดพันธุน้ันงอกเงยข้ึนใหได ซึ่งหมายถึง 
การสงผานผลิตภัณฑวัฒนธรรมเชิงพาณิชยของสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศน้ัน ๆ ดวย โดยกลไกที่
สาธารณรัฐเกาหลีสรางข้ึนมีการบูรณาการและแบงหนาที่กันชัดเจนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใน
สวนของภาครัฐ มีการแบงบทบาทและเวทีในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะกัน ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2  บทบาทและเวทีในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะเชิงวัฒนธรรม (Korean Style) 
 

นโยบายภาครัฐ 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขามชาติ (Intercultural 
Communications) 

– นโยบายการเปดประตูรับวัฒนธรรม
ของประเทศตาง  ๆ(Cultural open–
door policies) 

– การกําหนดสาระของวัฒนธรรม
เกาหลีทีจ่ะสงออกไปตางประเทศ 
(Contents promotion policies) 

– กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา 
และการทองเที่ยว 

การใชปจจัยดานเศรษฐกิจ
(Economic Commodity) 

– นโยบายอุตสาหกรรม 
– นโยบายการสงเสริมการสงออก 
– นโยบายดานการคาและภาษี 

– กระทรวงการคา อุตสาหกรรม 
พลังงาน วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช Soft power ในการ
ดําเนินการทูตสาธารณะ 
 

– การใชการทูตเชิงวัฒนธรรมในฐานะ
ที่เปนสวนหน่ึงของการทูตสาธารณะ 
(Cultural diplomacy as a subfield 
of Korea’s public diplomacy) 

– กระทรวงการตางประเทศ 
 

 
3.3.1.5  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในการสนับสนุน 

Korean Wave 
1)  กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดสรางกลไกเสริมเพื่อ

ดําเนินภารกิจการสนับสนุนนโยบายการทูตสาธารณะของสาธารณรัฐเกาหลี 3 กลไก คือ Korean 
Foundation KOICA (หนวยงานใหความชวยเหลือแกตางประเทศ) และ Overseas Korean 
Foundation ซึ่งทั้งสามองคกรทํางานภายใตนโยบายใหญของกระทรวงการตางประเทศ แตมี
กรรมการบริหารที่เปนอิสระ โดยถือไดวาทั้งสามองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2)  ภายใตบริบทของการมีกลไกหลัก (หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ 
รวมถึงสํานักงานในตางประเทศ) และกลไกเสริมทั้ง 3 องคกรขางตน กระทรวงการตางประเทศ



13 

 

สาธารณรัฐเกาหลีไดรวมกับสวนราชการอื่น ๆ ดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยสนับสนุน Korean Wave ใน
ประเทศตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง โดยจนถึงปจจุบัน หลายกิจกรรมได “ติดตลาด” เปนที่
รูจักและไดรับความนิยมในหลายพื้นที่ทั่วโลก เชน (1) K–Pop World Festival ซึ่งเปนกิจกรรม
ประจําป จัดข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อป 2554 โดยเปนการดําเนินงานรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและ 
การทองเที่ยว สถานีโทรทัศน KBS และเทศบาลเมือง Changwon  

2)  Quiz on Korea ซึ่งเปนกิจกรรมประจําป จัดข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อป 
2555 โดยเปนการดําเนินงานรวมกับ สถานีโทรทัศน KBS และถายทอดไปยังกวา 100 ประเทศทั่วโลก  

3)  Global Contents Contest ซึ่งเปนกิจกรรมประจําป จัดข้ึนเปน
ครั้งแรกเมื่อป 2558 โดยเปนกิจกรรมใหสาธารณชนทั่วโลกสงวีดิโอคลิป webtoon รูปภาพและ
ไปรษณียบัตรเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลีมาประกวด  

4)  K–Movie screening program ซึ่งจัดข้ึนโดยสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญของสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศเปาหมาย  

5)  K–Drama distribution program ซึ่งมี Korea Foundation เปน
ผูรับผิดชอบหลัก และ  

6)  K–Pop performances ซึ่งจะจัดข้ึนในโอกาสสําคัญตาง ๆ ใน
ประเทศเปาหมาย 

3.3.1.6  ขอสังเกต 
การดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะผานการใช soft power ของ

สาธารณรัฐเกาหลีมีความเปนระบบ เปนแบบแผน และมีข้ันมีตอนที่ชัดเจนมาก โดยเฉพาะการทํางาน
เพื่อเปาหมายเดียวกัน แตมีภารกิจที่แตกตางกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐ และภาคเอกชน 
และการจัดกิจกรรมจุดพลุในลักษณะ Big Bang เพื่อใหมีผลลัพธครั้งใหญ ๆ ตลอดจนมีการสงเสริมให 
soft power เปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยเพื่อใหมีความย่ังยืนและอยูไดดวยตัวเอง ซึ่งปจจัยตางๆ 
เหลาน้ีเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหเกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่ประสบความสําเร็จและมี
ความเปนธรรมชาติในหลายประเทศ และสงผลกลับมาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการใช soft power และการทูตสาธารณะเพื่อชวยพัฒนา
สาธารณรัฐเกาหลีใหเปนสังคมดิจิทัล  
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3.3.2  Samsung d’Light 
 

 
 

ภาพท่ี 1  Samsung d’light 
 
3.3.2.1 Samsung d’light เปนพื้นที่ เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑใหม ๆ เชิง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลของบริษัท ซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลของ
สาธารณรัฐเกาหลี อน่ึง ช่ือ “d’light”เปนการรวมคําระหวาง Digital กับ Light ที่มาจากวิสัยทัศน
ของบริษัทซัมซุง สื่อความหมายวา เปนแสงนําทางสูโลกดิจิตอล “D” ยังมีความหมายถึง Dynamic 
(พลัง) Dream (ความฝน) และ Diversity (ความหลากหลาย) ดวย 

3.3.2.2 การจัดแสดง มีทั้งหมด 21 โซน แบงเปน 3 ช้ัน โดยแตละช้ันจะจัดแสดง
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีตาง ๆ กัน กลาวคือ ช้ัน B1 จัดแสดงคอมพิวเตอร อุปกรณเสริม ของที่ระลึก
และ Digital Lounge รวมถึงมีเครื่องเลน 4 มิติ ใหทดลองเลน ช้ัน 1 จัดแสดงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เชน โทรทัศนและโทรศัพทมือถือ ช้ัน 2 เนนการนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับชีวิตประจําวัน 
(Daily Life) ในอนาคต การศึกษา (Education) และการใหบริการทางสาธารณสุข (Health Care) 
เปนตน 

3.3.2.3 โซนตาง ๆ มีจุดเดนที่นาสนใจ ดังน้ี 
1) การแสดงศักยภาพของเซมิคอนดัคเตอร (Semiconductor) ของ 

ซัมซุง โดยใชนาโนเทคโนโลยีในการผลิต ทั้งน้ีเพราะเซมิคอนดัคเตอรเปนหัวใจในการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล (Internet of Things: IoT) ที่ทําใหการสื่อสารและการสราง Network 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม ซึ่ง IoT ไดทวีความสําคัญอยางตอเน่ืองใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งในการเดินทาง การทํางาน การสื่อสารกับลูกคา เพื่อน หรือครอบครัว เปนตน  

สาธารณรัฐเกาหลีเปนแหลงผลิตเซมิคอนดัคเตอรที่สําคัญแหงหน่ึง
ของโลก โดยบริษัทซัมซุง ก็เปนผูผลิตเซมิคอนดัคเตอรรายใหญที่สุดของโลก (ในประเทศไทยมีผูผลิต
เซมิคอนดัคเตอรหลายราย แตเปนบริษัทตางชาติ เน่ืองจากประเทศไทยไมมีเทคโนโลยีของตนเอง  
ทําใหการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุปกรณสื่อสารตาง ๆ ตองนําเขาเซมิคอนดัคเตอรเปนสวนใหญ) 

เพื่อแสดงศักยภาพความเร็วของเซมิคอนดัคเตอรของซัมซุง 
Samsung d’light ไดสาธิตความสามารถของเซมิคอนดัคเตอรของซัมซุงสําหรับผูใช 3 ระดับ คือ 
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ระดับบุคคล ระดับสําหรับสังคม และระดับโลก เชน ในการแขงจักรยาน สามารถใชเทคโนโลยี
เซ็นเซอร (sensor) หรือเซมิคอนดัคเตอรของซัมซุงชวยในการแขงขัน เชน สามารถเช่ือมตอขอมูล 
ไปยังสมารทโฟน ใชเซ็นเซอรจับความเร็ว เปลี่ยนเลน เปลี่ยนเสนทางอัตโนมัติ รวมทั้งการปนบนถนน
ที่มืดไดอยางแมนยํา เปนตน 

2) โซน Smart Electricity เปนการจําลองบานที่ผูอยูอาศัยสามารถ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาทั้งหมดไดผานแอพพลิเคช่ันช่ือ “Smart Home Control” จากโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน ซึ่งจะเช่ือมตอทุกอยางผาน Internet of Things เชน ผูอยูอาศัยจะสามารถสั่งเปด–ปดแอร 
หรือสั่งเครื่องซักผาใหทํางานแมจะอยูนอกบาน ผูอยูอาศัยสามารถจดรายการสิ่งของที่จะซื้อไวที่
หนาจอบนตูเย็น และอานบันทึกน้ันผานสมารทโฟนเมื่อไปซื้อของที่รานคา นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดง
ตัวอยางโตะที่สามารถชารจอุปกรณไฟฟาไดดวยการนําอุปกรณมาวางบนโตะเทาน้ัน โดยไมตองใช
สายใด ๆ ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวอยูในระหวางการพัฒนา เทคโนโลยีของ Smart Home อื่น ๆ  
ที่นาสนใจ ไดแก ตูเย็นอัจฉริยะ ที่มีกลองถายภาพสิ่งของที่อยูในตูเย็น ทําใหเห็นสิ่งของไดโดยไมตอง
เปดตูเย็น ซึ่งจะชวยประหยัดไฟ นอกจากน้ี ยังมีตูเย็นที่ใหความบันเทิงได เชน ผูอาศัยสามารถเปดฟง
เพลงจากตูเย็น เปนตน 

3) โซนการศึกษา เนนการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีของแท็บเลต็มาชวย
อํานวยความสะดวก โดยครูสามารถควบคุมการสอนโดยใชเมนูในแท็บเล็ต ซึ่งจะมีรายช่ือนักเรียน 
และสามารถเห็นไดวานักเรียนกําลังทําอะไร ครูสามารถใชแท็บเล็ตนํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยเขียน
ลงบนแท็บเล็ตแทนการใชกระดานดําซึ่งสิ่งที่ครูเขียนจะปรากฏบนแท็บเล็ตของนักเรียนและจอ
ดานหนาหองเรียนดวย นอกจากน้ี ยังสามารถเขาสูแบบฝกหัดทดสอบและประเมินผลได โดยให
นักเรียนตอบคําถามผานทางแท็บเล็ตเชนกัน การเรียนการสอนผานทาง E–Board เชนน้ีมีการใชงานจริง
แลวกับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน 31 แหง ในสาธารณรัฐเกาหลีและในอีก 27 ประเทศ 
โดยแตละหองสามารถเรียนไดสูงสุด 40 คน ซึ่งซัมซุงเปนผูสนับสนุนใหทั้งฮารดแวรและซอฟทแวร 

4) โซนถายรูป ใน D’studio เปนการนําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ถายรูปและตกแตงรูป ซึ่งการนําเสนอรูปในบางจุดทําผานหนาจอแบบโปรงแสง โดยใชเทคโนโลยี 
TLED ซึ่งประหยัดพลังงานกวาจอ LED ดวย 

ขอสังเกต Samsung d’light ทําหนาที่เสมือนเปนตัวเช่ือมระหวางการพัฒนา
อุปกรณ IoT กับการพัฒนาสังคมดิจิทัล โดยเปนพื้นที่จัดแสดงศักยภาพและอุปกรณดิจิทัลตนแบบ
ของสําหรับโลกปจจุบันและอนาคต  

สําหรับประเทศไทย แมความตองการอุปกรณ IoT จะมีเพิ่มข้ึนเชนเดียวกับ
ประเทศอื่น ๆ แตเน่ืองจากไทยไมมีเทคโนโลยีของตนเอง และไมมีผูผลิตอุปกรณดังกลาว จึงทําใหยัง
ไมมีการจัดพื้นที่เพื่อแสดงการทํางาน การเช่ือมโลกอยางมีประสิทธิภาพของอุปกรณเหลาน้ันเชนที่ 
Samsung d’Light ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังคงเปนประเทศผูนําเขาเทคโนโลยีและนําเขา
อุปกรณ IoT เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองเชนกัน ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีจะมีความไดเปรียบอีกหลาย
ประเทศในการผลิต และเขาถึงอุปกรณตาง ๆ เหลาน้ัน เน่ืองจากมีบริษัทที่เปนเจาของเทคโนโลยีเอง 
อีกทั้งยังสามารถสงออกเทคโนโลยีและสินคาอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศตาง ๆ อีกดวย 
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3.4  ภูมิหลังประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ยานอินซาดง (Insa–dong) 
 

เปนยานเกาแกที่สําคัญของเมืองโซลซึ่งต้ังอยูกลางใจเมืองประกอบดวยถนนหลักอินซาดง
และมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองขางทาง ภายในตรอกเปนรานอาหารแบบด้ังเดิม โรงนํ้าชา 
รานกาแฟ และแกลเลอรี่ รวมกวา 100 แหง ซึ่งเปดใหประชาชนและนักทองเที่ยวเขาชมงานศิลปะ
แบบด้ังเดิมของเกาหลี ภาพวาดและประติมากรรมอันสวยงามโดยแกลเลอรี่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 
ไดแก Hakgojae Gallery ซึ่งเปนศูนยกลางศิลปะพื้นบาน Gana Art Gallery หอสงเสริมศิลปน และ
Gana Art Center 

 

 
 

ภาพท่ี 3  พระราชวังเคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) 
 
คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแหงพรที่มีแสงสวางซึ่งเปนทั้งสัญลักษณและ

สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของกรุงโซล เปนพระราชวังที่มีขนาดใหญและเกาแกที่สุดในกรุงโซล สรางข้ึน
ในป 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน เดิมทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนักตาง ๆ 
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มากกวา 200 หลัง แตเมื่อมีการรุกรานของญี่ปุน อาคารสวนใหญไดถูกทําลายลงเหลืออยูเพียง 10 หลัง 
พระราชวังทิศเหนือ (Northern Palace) ก็เปนอีกช่ือหน่ึงของพระราชวังแหงน้ีเชนกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 4  หมูบานบุกชอนฮันอก (BukchonHanok Village) 
 
หมูบานแหงน้ียังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ โดยมีอาคารแบบด้ังเดิมของเกาหลกีวา 

100 หลัง (รูปแบบบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีเรียกวาฮันอก (hanok)) ซึ่งมีมาต้ังแตสมัยโชซอน สวนช่ือ 
บุคชอน (Bukchon) แปลวา หมูบานทางตอนเหนือ ซึ่งต้ังตามตําแหนงที่อยูทางทิศเหนือของสถานที่
สําคัญ 2 แหงของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับจงโน (Jongno) 

  

 
 

ภาพท่ี 5  Seoullo 7017 
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Seoullo 7017 เปนสวนสาธารณะยกระดับที่มีทางเดินหลายทาง โดยโครงการน้ีเริ่มตน
จากการนําทางยกระดับ Seoul Station Overpass ที่เคยกอสรางต้ังแตป 2513 (หรือ ค.ศ. 1970) 
มาปรับเปลี่ยนใหเปนสวนลอยฟาที่เปดใชในป ค.ศ. 2017 ทําใหเปนที่มาของช่ือ Seoullo 7017
นอกจากน้ี ตัวเลข 17 ยังตรงกับจํานวนทางเดินที่เช่ือมตออีก 17 เสนทาง ดวยทางยกระดับดังกลาว
แสดงถึงความกาวหนาทางวิศวกรรมครั้งใหญ เพราะเปนทางยกระดับแหงแรกที่กอสรางข้ึนเพื่อ
แกปญหาการเดินทางดวยรถยนตที่ตองขับรถออมไปไกล เพื่อขามฟากเมืองจากฝงตะวันตกไปฝง
ตะวันออกบริเวณหนาสถานีรถไฟ Seoul Station เหตุเพราะทางรถไฟแยกสองฝงออกจากกัน ชวงป 
2533 ทางการโซลเริ่มเปนหวงความปลอดภัย จึงตัดสินใจจะรื้อถอนทางยกระดับน้ีออก แตดวย
แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองใหญใหดีข้ึน จึงไดตัดสินใจปรับใหเปนสวนลอยฟา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและเปดใหประชาชนใชประโยชนดวย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
สวนที่ 4  

ประโยชนที่ไดรบัจากการศึกษาดูงาน และขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน 

สาธารณรัฐเกาหลีเปนตัวอยางที่โดดเดนของประเทศที่พลิกฟนจากผลกระทบของสงคราม
มาสูประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด การศึกษาดูงานในครั้งน้ีไดครอบคลมุ
มิติตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นความสามารถของสาธารณรัฐเกาหลีในการใชศักยภาพของประเทศและ 
การบริหารจัดการอยางเปนองครวม ภายใตนโยบายของประเทศที่มีความชัดเจนและมีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ประโยชนจากการศึกษาดูงานครั้งน้ี อาจสรุปได ดังน้ี 

4.1.1  การรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน เปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน
เปาหมาย ในที่น้ีสิ่งที่เห็นไดชัด คือ การดําเนินการของศูนยเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมคยองกี 
(Gyeonggi Center for Creative Economy and Innovation, GCCEI) ที่สามารถเติบโตและพัฒนา
อยางไรขอบเขต ทําใหเกิดการสรางผลงานทางดิจิทัลไดอยางตอเน่ือง มีการสรางโอกาสของการทํา
ธุรกิจ ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับทางภาครัฐ 

4.1.2  การมีเปาหมายรวมกันและการแบงภารกิจกันอยางชัดเจน ทําใหการดําเนิน
นโยบายของสาธารณรัฐเกาหลีมีพลังเปนอยางย่ิง เห็นไดชัดจากการใชเครื่องมือดาน soft power  
ในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะที่ผลักดันความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลี หรือ Korean Wave 
จนประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ี กุญแจสําคัญประการหน่ึง คือ สาธารณรัฐเกาหลีไดพิจารณาเลือกสิ่งที่เปน
จุดเดนหรือ national identity ที่สามารถตอยอดใหเกิดประโยชนในหลายดาน ทั้งดานวัฒนธรรม 
ดานการทูต และที่สําคัญคือในเชิงพาณิชยดวย นอกจากน้ี ในการถายทอดนโยบายดังกลาวสู
ภาคปฏิบัติ สาธารณรัฐเกาหลีใชกลไกและชองทางหลักตาง ๆ ที่เกื้อหนุนกันแตไมทับซอนกัน  

4.1.3  การขับเคลื่อนนโยบายหลักของประเทศจําเปนตองมีผูนําที่เขมแข็ง ซึ่งจะสงผลให
สวนราชการตาง ๆ บูรณาการกันไดดี ตัวอยางของ e-government ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
ใหบริการแกประชาชน แสดงถึงความมุงมั่นที่จะอํานวยความสะดวกใหประชาชน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ 
จําเปนตองมองภาพใหญใหเห็นเปาหมายสุดทายที่ประชาชนจะไดรับประโยชน จึงไดเขาใจและเห็น
ความสําคัญของ data–sharing และการทํางานเปนทีม 

4.1.4  ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความกาวหนาดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเปนอยางย่ิง 
แตก็ยังใหความสําคัญกับการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมอยางเหนียวแนน ในสถานที่เชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่คณะ นบท. ไดไปศึกษาดูงาน พบวามีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับจุดเดนทางวัฒนธรรมของประเทศอยางกวางขวาง รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงชุดประจําชาติ 
เขาเย่ียมชมสถานที่เชิงวัฒนธรรมดวย การผสมผสานระหวางมรดกทางวัฒนธรรมและความคิด
สรางสรรคเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหสาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยว
และนักลงทุนไดเปนอยางดี 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
4.2.1  ไทยนาจะพิจารณาแนวคิดใหการสนับสนุนผูประกอบการรายใหม ๆ ที่เนนดาน

นวัตกรรม โดยประยุกตใชรูปแบบของศูนยเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมในสาธารณรัฐเกาหลี  
ใหเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางโอกาสใหกับผูประกอบการ 

4.2.2  นําเอาหลักการของนโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ที่มีการนําเอา 
soft power มาเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะ ดังเชนที่สาธารณรัฐเกาหลี
ขับเคลื่อนนโยบาย Korean Wave ทั้งน้ี ควรมีการหารือใหตกผลึกเกี่ยวกับ National Identity ของ
ไทยที่ตองการใหนานาชาติมองเห็น ซึ่ง National Identity ดังกลาวควรเปนจุดแข็งและจุดเดนของ
ประเทศไทยหรือคนไทย เชน การไหว/ความออนนอม การย้ิม/ความเปนมิตร อาหารและผลไมที่โดดเดน 
ศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนตน 

4.2.3  ไทยควรเรียนรูอยางจริงจังในการรับการถายทอดและสรางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ประยุกตใชในแงมุมที่สําคัญ เชน ในการสื่อสาร การแพทย การเตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุ เปนตน  

4.2.4  สําหรับการพัฒนาระบบ e-Government หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยนาจะ
พิจารณาศึกษาแนวทางของสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดต้ัง Government Integrated Data Center 
(GIDC) ซึ่งเปนการบูรณาการระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐที่นอกจากจะสงเสริม data 
sharing แลว ยังชวยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร ทั้งน้ีเพื่อเปนการชวยรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 และสรางความเช่ือมั่นใหกับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

4.2.5  โดยที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธที่ ดีตอกัน จึงสามารถขยาย 
ความรวมมือในดานตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย อาทิ ในประเด็นเรื่องภูมิภาค ไทยควรรักษาบทบาทที่
สรางสรรคในการชวยสงเสริมสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี โดยที่ไทยมีความสัมพันธทางการทูตกับ
เกาหลีเหนือ จึงอาจเปนชองทางหน่ึงในการเปนสะพานเช่ือมหรือเปนเวทีขับเคลื่อนสันติภาพที่ย่ังยืน
ของคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อไทยจะเปนประธานอาเซียนในป 2562 ในดานเศรษฐกิจ 
ไทยควรผลักดันโครงการความรวมมือที่เปนรูปธรรมและสงผลประโยชนรวมใหแกทั้งสองประเทศ เชน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดิจิทัล สําหรับในดานแรงงาน ไทยอาจพิจารณาเรื่องการเตรียม 
ความพรอมใหแกแรงงานไทยที่ประสงคจะไปทํางานในเกาหลี ทั้งในการสอบและการใหความรูเพื่อ
ปองกันปญหาอื่น ๆ  
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ภาคผนวก ข. 
ขอมูลความสมัพันธไทย–สาธารณรัฐเกาหล ี

 

ดานการเมือง 

 
1.  ความสัมพันธท่ัวไป 

ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2501 และยกระดับข้ึนเปนระดับเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 โดยในป 2561 
ไทยและเกาหลีใต จะฉลองครบ 60 ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันตลอด 60 ปที่
ผานมา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธเชิงบวกโดยไมมขีอพิพาทใด ๆ ชาวเกาหลีใตยังจดจําวีรกรรม
และระลึกถึงบุญคุณของทหารไทยที่ไดไปรวมรบในสงครามเกาหลี (ป 2493–2496) ซึ่งไทยไดสง
ทหารทั้งสามเหลาทัพไปรวมรบในสงครามเกาหลี ภายใตกองกาลังสหประชาชาติ รวม 11,786 นาย 
และเสียชีวิต 136 นาย ฝายเกาหลีใตมักหยิบยกประเด็นน้ีข้ึน ขอบคุณไทยในทุกโอกาส เมื่อ
พฤศจิกายน 2555 ไทยกับเกาหลีใตไดยกระดับความสัมพันธเปนหุนสวนยุทธศาสตร ทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา รวมทั้งความ
รวมมือในภูมิภาค 

 
2.  การฉลองครบรอบ 60 ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย–เกาหลีใต 

2.1  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 กระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใตประจํา
ประเทศไทย ไดรวมกันคัดเลือกและจัดพิธีเปดตัวตราสัญลักษณฉลอง 60 ป ความสัมพันธฯ โดยทั้ง
สองฝายจะไดรวมกันจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ งานเลี้ยงรับรอง และ
การจัดทาของที่ระลึก เปนตน 

2.2  เมื่อวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2561 นายเพค อุน–กยู รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา 
อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต ไดนําคณะนักธุรกิจเกาหลีใตกวา 180 คน เยือนไทยเพื่อเขา
เย่ียมคารวะนายกรัฐมนตร ีและรวมการสัมมนาสงเสริมการลงทุน “Maekyung Thailand Forum” 
ซึ่งจัดโดย Maekyung Media Group สื่อหลักดานเศรษฐกิจ/ธุรกิจของเกาหลีใต เพื่อฉลองครบรอบ 
60 ป ความสัมพันธไทย–เกาหลีใต ในโอกาสดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาฯ เกาหลีใต ได
เนนยํ้าทิศทางนโยบาย New Southern Policy และแสดงความพรอมที่จะผลักดันความรวมมือดาน
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 

2.3  ดานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงในปน้ี (1) การประชุม Policy Consultation 
(ระดับปลัดกระทรวงฯ) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 30 เมษายน–3 พฤษภาคม 2561  
(2) การเยือนเกาหลีใตของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เพื่อหารือทวิภาคีกับ 
นางคัง คยุง–ฮวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเกาหลีใต เมื่อวันที่ 16–17 พฤษภาคม 
2561 (3) นอกจากน้ี รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ยังมีแผนที่จะนําคณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจเดินทาง
เยือนเกาหลีใตอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2561 (ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2561) 
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3.  การพบปะและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงท่ีผานมา 
มีการเสด็จฯ เยือนเกาหลีใตของพระบรมวงศานุวงศของไทยและการแลกเปลี่ยนการเยือนใน

ระดับผูนํารัฐบาลและรัฐมนตรีระหวางไทยและเกาหลีใตอยางตอเน่ือง ในการเยือนระดับผูนํารัฐบาล 
นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไดเดินทางเยือนเกาหลีใต 2 ครั้ง (2555 และ 2556) 
และพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เยือนเกาหลีใต 1 ครั้ง (2557) โดยมีโอกาสพบ
นางสาวปก กึน–ฮเย อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต 3 ครั้ง ไดแก (1) ASEAN Summit ที่กรุงเนปยีดอ 
เมียนมา เดือนพฤศจิกายน 2557 (2) ASEAN–ROK Commemorative Summit ที่นครปูซาน 
เกาหลีใต เดือนธันวาคม 2557 และ (3) ในงานเลี้ยงอาหารคํ่าระหวางการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 
27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย เดือนพฤศจิกายน 2558 และไดเคยพบทักทายนายมุน แช–อิน 
(Moon Jae–in) ประธานาธิบดีเกาหลีใตคนปจจุบันอยางไมเปนทางการ ในระหวางการประชุมผูนํา
เศรษฐกิจเอเปคที่นครดานัง และการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 

นายมุนฯ เขารับตําแหนงประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 หลังจากชนะการ
เลือกต้ัง ซึ่งจัดข้ึนหลังจากวิกฤตการณทางเมืองครั้งใหญที่นางสาวปก กึน–ฮเย อดีตประธานาธิบดี
เกาหลีใตถูกสอบสวนกรณีใหผูใกลชิดเขาถึงเอกสารลับและอางช่ือหาประโยชน จนถูกถอดถอนออก
จากตําแหนงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใตจึงเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองเปนฝาย
เสรีนิยม หลังจากที่ฝายอนุรักษนิยมเปนพรรครัฐบาลมากวา 10 ป 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายปารค จ–ูซัน (Park Joo–sun) รองประธานรัฐสภาเกาหลีใต 
(ผูแทนพิเศษของเกาหลีใต) ไดเขารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 
4.  กลไกและกรอบความรวมมือระหวางกัน 

เกาหลีใตมีความรวมมือกับไทยทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค กลไกทวิภาคีที่สําคัญ 
ไดแก (1) การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission–JC) ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ ซึ่งเปนกลไกหารือภาพรวมความรวมมือ มีการประชุมครั้งแรกและครั้งเดียวที่จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 20–21 มิถุนายน 2546 (2) การประชุมคณะกรรมาธิการรวมดานเศรษฐกิจ (Joint 
Trade Commission–JTC) ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ซึ่งประชุมครั้งแรกเมื่อป 2518 
และจัดมาแลวทั้งหมด 12 ครั้ง (ครั้งลาสุดป 2545) และ (3) การประชุม Policy Consultation (PC) 
ซึ่งเปนกลไกการหารือในระดับเจาหนาที่อาวุโส โดยการหารือครั้งที่ 1 จัดที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561 (4) ลาสุดทั้งสองฝายมีการประชุมคณะกรรมการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
สาธารณรัฐเกาหลี–ไทย (KOTCOM) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 

ในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝายยังประชุมรวมกันเปนประจําในกรอบ (1) อาเซียน คือ 
ASEAN+1 ASEAN+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต และ ARF (2) Mekong–ROK และ (3) OECD 
SEARP ซึ่งจะเปนประธานรวมกันในป 2561–2563 ขณะเดียวกัน ในสวนของฝายนิติบัญญัติก็มีการ
จัดต้ังกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางไทย–เกาหลีใต ซึ่งมีการหารือระหวางกันเปนระยะ โดย
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ลาสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–เกาหลีใตของไทยไดเดินทาง
ไปหารือกับประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต–ไทย 
 
5.  ความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

5.1  ในการหารือผูนําสองประเทศที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2555 ผูนําทั้งสองฝายไดเห็น
พองวา ในโอกาสที่ไทยและเกาหลีใตจะครบรอบ 55 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป 
2556 ทั้งสองฝายจะรวมกันพัฒนาใหความสัมพันธทวิภาคีกาวเขาสูความเปนหุนสวนยุทธศาสตร เพื่อ
สงเสริมผลประโยชนรวมกันอยางรอบดาน ตอมาเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของทั้งสองฝายไดพบหารือกันที่กรุงเทพฯ และเห็นพองใหจัดทําบันทึกความเขาใจวา
ดวยความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางไทย–เกาหลีใตข้ึน เพื่อขับเคลื่อนดาริของผูนําสองฝายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

5.2  ในระหวางการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดี Lee Myung–bak  
(นายลี มยอง–บัก) ระหวางวันที่ 9–11 พ.ย. 2555 ผูนําทั้งสองฝายไดเปนสักขีพยานการลงนาม MoU 
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรไทย–เกาหลีใต โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสอง
ประเทศ เปนการยืนยันเจตนารมณและคํามั่นที่ทั้งสองประเทศจะรวมกันเสริมสรางความเปนหุนสวน
เชิงยุทธศาสตรภายใตกรอบความรวมมือ 4 ดาน ไดแก (1) การเมือง ความมั่นคง (2) เศรษฐกิจ  
(3) สังคมและวัฒนธรรม และ (4) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมคีณะอนุกรรมการรวมแตละดาน 
(ระดับอธิบดีข้ึนไป) ทําหนาที่กํากับดูแล ภายใตคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission–JC) 
ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝาย ปจจุบัน MOU ดังกลาวยังไมมีความ
คืบหนาที่เปนรูปธรรม 

 

ดานเศรษฐกิจ 

 
1.  การคา 

1.1  ภาพรวม มูลคาการคายังอยูในระดับ moderate (ประมาณ 13,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป 
เทียบกับญี่ปุนที่มีมูลคาการคาที่ 54,000 ลานดอลลาร เมื่อป 2560) หางจากเปาหมายการคาที่สอง
ฝายต้ังไวที่ 21,000 ลานดอลลาร ภายในป 2563 ในการประชุม KOTCOM ครั้งที่ 1 เมื่อมีนาคม 
2559 

1.2  ป 2560 เกาหลีใตเปนประเทศคูคาอันดับที่ 10 ของไทย ขณะที่ไทยเปนคูคาอันดับที่ 
15 ของเกาหลีใต มีมูลคาการคารวม 12,723.99 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออกไปเกาหลีใต 
4,667.29 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา 8,056.70 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยขาดดุลการคา 3,389.41 
ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกสําคัญของไทย คือ ยางพารา แผงวงจรไฟฟา นํ้ามันดิบ เคมีภัณฑ 
และนํ้าตาลทราย สินคานําเขาที่สําคัญของไทย คือ เหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ เครื่องจักรกล 
เครื่องจักรไฟฟา และแผงวงจรไฟฟา ในภาพรวม มูลคาการคาระหวางสองประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 
12.04 จากป 2559 ทั้งน้ี ประธานสมาคมผูนําเขาเกาหลีใต (KOIMA) จะนําคณะผูนําเขาเกาหลีใต



27 

 

จํานวนประมาณ 120 คน จาก 80 บริษัท เดินทางเยือนไทยระหวางวันที่ 11–14 กรกฎาคม 2561 
เพื่อหาแนวทางขยายความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับเกาหลีใตใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 

1.3  สินคาที่เคยสงออกอันดับ 1 ของไทยไปเกาหลีใต คือ เน้ือไกสดแชเย็น–แชแข็ง และขาว 
แตที่ผานมา เน้ือไกสดแชเย็น–แชแข็ง ถูกหามนําเขาเน่ืองจากโรคไขหวัดนกในไทย อยางไรก็ดี  
จากการผลักดันในหลายระดับและหลายโอกาส เมื่อปลายป 2559 เกาหลีใตไดอนุมัติการนําเขาเน้ือไก
จากไทยแลว รวมทั้งในป 2560 เกาหลีใตยังไดอนุมัติการนําเขาไขไกจากไทยอีกดวย เน่ืองจากเกาหลีใต
ประสบปญหาไขหวัดนกระบาด 

1.4  ดานสินคาเกษตรที่ฝายไทยกําลังติดตามผลการอนุมัติจากฝายเกาหลีใตเน่ืองจากอยูใน
ข้ันตอนสุดทาย คือ มะมวงพันธุมหาชนก อยางไรก็ดี สาหรับแกวมังกรและสมโอ ซึ่งฝายไทยขอ
อนุญาตนําเขาไวแลวน้ัน ฝายเกาหลีใตรับวาจะดําเนินการเมื่อมะมวงพันธุมหาชนกไดรับการอนุมัติแลว 
ในปจจุบันมีผลไมไทยที่ไดรับอนุญาตใหนําเขารวม 6 ชนิด คือ มะพราว สับปะรด ทุเรียน กลวย 
(เกาหลีใตอนุญาตการนําเขาผลไม 4 ชนิดน้ีจากทุกประเทศทั่วโลก) มังคุด และมะมวง (พันธุ
นํ้าดอกไม หนังกลางวัน และแรด) ในสวนของฝายเกาหลีใต สินคาเกษตรเปาหมายที่ตองการใหไทย 
อนุญาตนําเขา คือ เน้ือวัว Hanwoo มะเขือเทศ และพริกหวาน ซึ่งกาลังอยูในข้ันตอนการดําเนินการ
ของฝายไทย 
 
2.  ดานการลงทุน 

2.1  การลงทุนของเกาหลีใตในไทยยังไมมากนัก เน่ืองจาก (1) เกาหลีใตยังยึดติดกับกรอบ
ความคิดที่วา ไทยเปนฐานการลงทุนของญี่ปุน อีกทั้งยังมีความสัมพันธที่ดีมากกับทั้งญี่ปุนและจีน 
ธุรกิจเกาหลีใตเห็นวาการแขงขันลําบาก (2) เกาหลีใตขาดความเช่ือมั่นตอนโยบายของไทย เน่ืองจาก
ขาดความตอเน่ืองและยังไมมีขอเสนอเชิงนโยบายที่เอื้อตอธุรกิจเกาหลีใตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  
(3) เกาหลีใตเองเห็นวาตลาดใหมที่ตนบุกเบิกคุมคามากกวากับการลงทุน โดยเฉพาะกรณีของ
เวียดนามที่เกาหลีใตเปนผูบุกเบิกและเขาไปกอนญี่ปุน 

2.2  นับต้ังแตการเยือนของนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อมีนาคม 2559 
เกาหลีใตไดหันมาใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับไทยมากข้ึน มีการจัดต้ังและ
ประชุม Korea–Thailand Committee on Economic Cooperation (KOTCOM) ครั้งที่ 1 ซึ่งนําไปสู
การจัดทํา Blueprint for Korea–Thailand New Economic Cooperation Initiatives (อยูระหวาง 
การพิจารณาของฝายเกาหลีใต) แตเน่ืองจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลชวงกลางป 2560 ความรวมมือดาน
เศรษฐกิจตางๆ จึงหยุดชะงักไป 

2.3  ป 2560 นักลงทุนเกาหลีใตขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 26 โครงการ มูลคา 3,260 ลานบาท ซึ่งอยูในลําดับที่ 12 โดยลงทุน
ในสาขาเคมีภัณฑและกระดาษ อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา โลหะและเครื่องจักร เปนตน 
 
3.  ผลประโยชนของเกาหลีใตในไทย 

3.1  เกาหลีใตตองการผลักดันใหเอกชนและ/หรือรัฐวิสาหกิจของเกาหลีใตเขาสูตลาดของ
ไทยเพื่อขายสินคาที่มีมูลคาสูงโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวนํา เชน อุปกรณทางทหาร (เรือฟริเกตและ
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เครื่องบินฝกบินแบบ T50) ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากไทย ระบบ smart flood control 
system ในโครงการพัฒนาลุมนาหวยหลวงตอนลาง เทคโนโลยี ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
smart city เปนตน 

3.2  โครงการดาวเทียมสํารวจโลก หรือ THEOS–2 เปนอีกโครงการที่เกาหลีใตแสดงความสนใจ 
เชนเดียวกับอีก 8 ประเทศ ที่เคยผานการคัดเลือก ครั้งที่ 1 (สหรัฐฯ แคนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) ซึ่งปจจุบันไทยตกลงที่จะดําเนินความรวมมือกับฝรั่งเศส อยางไรกดี็ เมือ่ตนเดือน 
เม.ย. 2561 รมว. วท. ของไทยระบุวา หากการเจรจาเรื่องความรวมมือกับฝรั่งเศสยังไมคืบหนา 
อาจจะตองกลับมาพิจารณาความรวมมือและขอเสนอของเกาหลีใตแทน 

3.3  การขอเปดธนาคารเกาหลีใตในไทย ซึ่งปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจาก
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559–2563) ของ ธปท. ซึ่งเปนแผนในปจจุบันน้ัน 
ยังไมมีนโยบายการเปดใหธนาคารพาณิชย ตปท. รายใหมเขามาจัดต้ังใน ปทท. แตอยางใด อยางไรก็ดี 
แนวทางที่ธนาคารเกาหลีใตสามารถดําเนินการได คือ (1) การรวมทุนหรือซื้อกิจการธนาคารพาณิชย
ของไทย (merger & acquisition) หรือ (2) การจัดต้ังในรูปแบบ สํานักงานผูแทน (Representative 
Office) เพื่อเรียนรูและศึกษาตลาดในไทย และใหขอมูลแกนักธุรกิจของตนได ทั้งน้ี ปจจุบันมี Korea 
Development Bank (KDB) ของเกาหลีใตที่จัดต้ังสํานักงานผูแทนในไทยแลว (สํานักงานผูแทนไมมี
เงื่อนไขดานเงินทุน แตไมสามารถประกอบธุรกิจธนาคารเพื่อใหบริการธุรกรรมทางการเงินได) 
 
4.  ความรวมมือดาน SMEs 

4.1  การสงเสริม SMEs เปนนโยบายหลักดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ปธน. มุนฯ โดยเมื่อ
ปลายป 2560 ไดมีการยกระดับหนวยงาน Small and Medium Business Administration 
(SMBA) ใหเปนระดับกระทรวง โดยใชช่ือ วา Ministry of SMEs and Startups (MSS) ซึ่งมีผูบริหาร
สูงสุดเปนระดับรัฐมนตรีที่อยูในคณะรัฐมนตรี 

4.2  เมื่อเดือน เม.ย. 2560 รมว. อก. ไดเปนประธานในการประชุมหารือระหวางคณะผูแทน
เกาหลีใตนําโดย ผูบริหารของ Small and Medium Business Administration–SMBA ซึ่งปจจุบัน
ปรับเปนกระทรวง MSS แลว กับคณะผูแทนไทยซึ่งประกอบดวยหนวยงานหลักในการสงเสริม SMEs 
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) โดยทั้งสองฝาย
เห็นพองในการจัดทํากรอบความรวมมือในรูปแบบคณะกรรมการรวม (Joint Committee) เพื่อ
ขับเคลื่อนความรวมมือระหวางกัน ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกป เพื่อหารือมาตรการตางๆ ในการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางการคา การลงทุน การรวมทุน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวาง SMEs 
ของสองประเทศ 

4.3  เปาหมายของคณะกรรมการรวมจะเนนการหารือ 3 หัวขอหลัก ไดแก การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีสําหรับ SMEs ความรวมมือดาน Tech Startups และการสงเสริมและอํานวยความสะดวก
ใหนักลงทุนจากเกาหลีใตเขามามีสวนรวมในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor–EEC นอกจากน้ี ไดมีการลง นาม MOU 2 ฉบับ คือ (1) ระหวางกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมกับ SMBA และ (2) ระหวาง สสว. และ SMBA ซึ่ง MOU ฉบับที่สอง จะเนนความตกลง
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รวมกันใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีไทย–เกาหลีใต ผานแนวทางการรวมกันจัดต้ัง 
Thailand–Korea Technology Exchanges Center (TKTEC) เพื่อชวยผูประกอบการไทยใหไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลีใตผานการรวมลงทุน และรูปแบบตาง ๆ ของการจับคูธุรกิจ 
 

วิทยาศาสตร สังคม วัฒนธรรม 

 
1.  ไทยและเกาหลีใตมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางกันอยางสม่ําเสมอ โดยมีความตกลง

วาดวยความรวมมือในสาขาวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 เปนแผนแมบท 
นอกจากน้ี ไทยและเกาหลีใตยังไดสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางกันในหลายจังหวัด 
อาทิ ระหวางกรุงเทพฯ–กรุงโซล 

2.  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 เกาหลีใตไดจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมเกาหลีที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะ
ดําเนินงานมาครบ 5 ปในปน้ี (2561) 

3.  เมื่อเดือนมีนาคม 2559 มีการทําความรวมมือ Smart City ระหวางนครปูซานกับจังหวัด
ภูเก็ต และเมืองซองนัมกับจังหวัดเชียงใหม อยางไรก็ดี ยังไมมีความคืบหนาในเรื่องของกิจกรรม/
โครงการความรวมมือที่เปนรูปธรรม 

 

การทองเท่ียว 

 
1.  ภาพรวมทั้งสองประเทศมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางไปมาระหวางกันเพิ่มมากข้ึนทุกป 

โดยในป 2560 นักทองเที่ยวเกาหลีใตเดินทางมาไทยมากถึง 1,709,070 คน คิดเปนรอยละ 16.72 
ของชาวตางชาติทั้งหมดที่มาทองเที่ยวในไทย เพิ่มข้ึนจากป 2559 กวา 244,870 คน (เปนอันดับที่ 3 
รองจากจีนและมาเลเซีย) ในขณะที่ป 2560 นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต ประมาณ 426,801 
คน เพิ่มข้ึนจากป 2559 ประมาณ 26,989 คน ซึ่งเปนผลจากความนิยมชมชอบกระแสทางวัฒนธรรม
ที่แพรหลายของเกาหลีใต 

2.  ฝายไทยพยายามแกปญหามัคคุเทศกเกาหลีเถ่ือนในไทย (มัคคุเทศกเปนอาชีพสงวน
สําหรับคนไทย) โดยใชมาตรการระยะสั้น (2–3 ป) ในการอนุญาตใหชาวเกาหลีใตที่ผานการอบรมกับ
กระทรวงการทองเที่ยวฯ ทําหนาที่ผูชวยมัคคุเทศก (coordinators) ในไทยไดเปนการช่ัวคราว โดย
ไดรับการตรวจลงตราประเภท Non–Immigrant B แบบ Multiple Entry อายุการใชงาน 1 ป 
ขณะน้ีมีผูผานการอบรมแลวจํานวน 50 คน (เมื่อเดือนเมษายน 2559) แตยังไมมีการอบรมรุนตอไป 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

31 พฤษภาคม 2561  
กองเอเชียตะวันออก 4  

กรมเอเชียตะวันออก 
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Factsheet สาธารณร ัฐเกาหล ี(Republic of Korea) 
 

 

– อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มียุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการสงออก 
โดยเฉพาะสินคาที่ ใชเทคโนโลยีระดับสูง เชน การตอเรือ รถยนต อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ และปโตรเคมี ฯลฯ และสงเสริม R&D ใน
นวัตกรรมใหมๆ และสงเสริมดาน Green Economy SMEs และ Startups 

– ไทยและเกาหลี ใต ไดสรุปผลการศึกษาความเปนไปได ในการจัดทํา CEPA 
(Comprehensive Economic Partnership Agreement) แลว เมื่อ พ.ค. 2558 

– ขณะนีส้องประเทศมีกลไกความรวมมือที่สําคัญ ไดแก Joint Commission หรือ JC 
(ระดับ รมว.กต.–ประชุมคร้ังเดียว ม.ิย. 2546) Policy Consultation หรือ PC (ประชุม
คร้ังแรก ม.ิย. 2553–ระดับรองปลัด กต. คร้ังที่ 2 เมื่อ 7 มี.ค. 2559 และคร้ังที่ 3 
เมื่อ 3 พ.ค. 2561–ระดับปลัด กต.) และ The Republic of Korea–Thailand 
Committee on Economic Cooperation (KOTCOM) ระดับรองนายกรัฐมนตรีมี
การประชุมคร้ังที่ 1 ที่กรุงโซล เมื่อ 22 มี.ค. 2559 

ขอมูลทั่วไป 
พ้ืนที ่ 100,295 ตร.กม. (ประมาณ 1 ใน 5 ของไทย)  
 
เมืองหลวง กรุงโซล 
ประชากร 51.1 ลานคน ณ ป 2559 (โซล 10.3 ลานคน) 
ภาษาราชการ  เกาหล ี 
ศาสนา คริสต (52%) พุทธ (46%) ขงจ่ือ (1%) อ่ืน ๆ (1%) 

ประธานาธบิด ี นายมุน แช–อิน (Moon Jae–in) ประธานาธิบด ี
 (เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 
นายกรัฐมนตรี นายลี นัก–ยอน (Lee Nak–yeon) 
รัฐมนตรีตางประเทศ นางคัง คยอง–ฮวา (Kang Kyung–wha) 
วันชาต ิ 3 ต.ค. ของทุกป 
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทตูกบัไทย  1 ต.ค. 2501 

ขอมูลเศรษฐกิจ 
GDP 1.529 ลานลาน USD (2560) 
 (ไทย: 4.07 แสนลาน USD) 
GDP per Capita 29,700 USD (2560) 
 (ไทย: 6,035.1 USD) 
Real GDP Growth รอยละ 3.2 (ไทย: รอยละ 2.8) 
ดุลบัญชีเดินสะพัด 8.51 หมื่นลาน USD 
 (ไทย: 4.81 หมื่นลาน USD) 

สกุลเงิน วอน (1,000 วอน เทากับประมาณ 29 บาท) 
 
เงินทุนสํารอง 3.85 แสนลาน USD (ไทย: 2.03 แสนลาน USD) 
 
อัตราเงินเฟอ  รอยละ 1.9 (2560) (ไทย: รอยละ 0.56)  
อัตราการวางงาน รอยละ 3.7 (ไทย: รอยละ 1.2) 

ทรัพยากรสําคัญ  ถานหิน ทังสเตน กราไฟต ตะก่ัว ธาตุโลหะ  
อุตสาหกรรมหลัก  เซมิคอนดักเตอร อิเล็กทรอนิกส รถยนต ตอเรือ ปโตรเคมี สินคานวัตกรรมชั้นสูง 
สินคาสงออกสําคัญ  เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรไฟฟา ยานยนต การตอเรือและสวนประกอบเรือ พลังงานเชื้อเพลิง  
สินคานําเขาสําคัญ  พลังงานเชื้อเพลิง เคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองจักรกล เหล็กและเหล็กกลา กาซธรรมชาติ ถานหิน  
ตลาดสงออกสําคัญ  จีน อาเซียน สหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
ตลาดนําเขาสําคัญ  จีน อาเซียน ญี่ปุน สหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย 

สถิติที่สําคัญไทย–เกาหลีใต 
มูลคาการคารวม  ป 2560 มูลคา 12,723.99 ลาน USD โดยไทยสงออกไปเกาหลีใต 4,667.29 ลาน USD /นําเขา 

8,056.70 ลาน USD โดยเกาหลีใตเปนคูคาอันดับที่ 10 ของไทย และไทยเปนคูคาอันดับที่ 15 ของ
เกาหลีใต 

สินคาสงออกของไทย  ยางพารา แผงวงจรไฟฟา นามันดิบ เคมีภัณฑ นาตาลทราย เม็ดพลาสติก 
สินคานําเขาจากเกาหลีใต  เหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ เคร่ืองจักรกล แผงวงจรไฟฟา 
การลงทุน  ในป 2560 เกาหลีใตลงทุนในไทย โดยขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวน 26 โครงการ รวม

มูลคา 3,260 ลานบาท 
การทองเที่ยว  นักทองเที่ยวเกาหลีใตมาเที่ยวไทยเปนอันดับ 3 (ป 2560 ที่ 1,709,070 คน) นักทองเที่ยวไทยไปเกาหลี

ใตเปนอันดับ 6 (ป 2560 จํานวน 426,801 คน) 
คนไทยในเกาหลีใต มีคนไทย ในเกาหลีใตประมาณ 165,711 คน เปนแรงงานถูกกฎหมาย 21,012 คน และมีที่พานักเกินกวา 90 วัน

แลว (overstay) จานวน 93,868 คน แรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม (31 มี.ค. 2561)  
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คนเกาหลีใตในไทย   มีคนเกาหลีใตในไทยประมาณ 25,000 คน สวนใหญประกอบธุรกิจทองเที่ยวและรานอาหาร พนักงาน
ประจาบริษัทเกาหลีใต  

สํานักงานไทยในเกาหลีใต  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ เขารับหนาที่เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561) 
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ที่นครปูซาน (กาลังอยูระหวางการแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์คนใหม) 

สํานักงานเกาหลีใตในไทย  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพฯ (นายโน ควัง–อิล เขารับหนาที่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558) สถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ที่จังหวัด เชียงใหม และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่จังหวัดภูเก็ต 

 
31 พฤษภาคม 2561  

กองเอเชียตะวันออก 4  
กรมเอเชียตะวันออก 

 
 


