ความสัมพันธอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (กลต.)
1. ภูมิหลัง
สาธารณรั ฐเกาหลี หรื อ เกาหลี ใ ต (กลต.) เริ่ มความสั มพั น ธ กั บอาเซี ยนเมื่ อป 2532 ในฐานะคู เ จรจา
เฉพาะดาน และไดรับสถานะเปนประเทศคูเจรจาอยางเปนทางการในป 2534 ตอมาในป 2547 ทั้งสองฝายไดลงนามปฏิญญา
รวมวาดวยความเปนหุนสวนความรวมมืออยางรอบดาน (Joint Declaration on Comprehensive Partnership)เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือใหใกลชิดมากยิ่งขึ้น
ในป 2552 กลต. เปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ที่เกาะเจจู เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ
20 ป ความสั มพั นธ ระหว างทั้ งสองฝ าย และต อมาในการประชุ มสุ ด ยอดอาเซี ย น-กลต. ครั้ ง ที่ 13 ที่ ก รุ ง ฮานอย
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 อาเซียนและ กลต.ไดเห็นชอบใหยกระดับความสัมพันธจากหุนสวนรอบดาน (Comprehensive
Partnership)
เป นหุ นส วนทางยุ ทธศาสตร
(Strategic
Partnership) และได รั บรองปฏิ ญญาร วม
วาดวยความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพื่อสันติภาพและความรุงเรือง (Joint Declaration on ASEAN-Republic of Korea
Strategic Partnership for Peace and Prosperity) และแผนปฏิบัติการอาเซียน-กลต. เพื่อดําเนินการตามปฏิญญา
ดังกลาว ระหวางป 2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015)
2. กลไกการดําเนินความสัมพันธอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
กลไกการดําเนินความสัมพันธอาเซียน-กลต. ในปจจุบันมีหลายระดับ ไดแก (1) การประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียน-กลต. (ASEAN-Republic of Korea Summit) โดยจัดขึ้นในชวงเดียวกันกับการประชุมสุดยอดอาเซียน
ในชวงปลายปของแตละป (2) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (ASEAN Post Ministerial Conference – PMC)
Dialogue)
โดยจั ดขึ้ น ในช วงกลางป ของทุ กป (3) การประชุ มเจ าหน าที่ อ าวุ โสอาเซี ยน-กลต. (ASEAN-ROK
โดยจัดขึ้นกอนการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนของทุกป
ปจจุบัน อินโดนีเซียเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-กลต. (ชวงป 2555-2558)
3. ภาพรวมความรวมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
3.1 ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
3.1.1 กลต. ได ภาคยานุ วั ติ สนธิ สั ญญาไมตรี และความร วมมื อในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต (TAC) ในป 2547
และไดลงนามปฏิญญารวมวาดวยความรวมมือเพื่อตอตานการกอการรายสากล (Joint Declaration for Cooperation
to Combat International Terrorism) กับอาเซียนในป 2548
3.1.2 กลต. จัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนถาวร กลต. ประจําอาเซียนอยางเปนทางการเมื่อเดือนตุลาคม
2555 และแตงตั้งคณะผูแทนถาวร กลต. ประจําอาเซียนแลวโดยมีนาย Baek Seong-taek ศาสตราจารยประจําสถาบันการ
ทูตเกาหลี(Korea National Diplomatic Academy — KNDA) กระทรวงการตางประเทศและการคา
เปนเอกอัครราชทูตผูแทนถาวร กลต.ประจําอาเซียนคนแรก
3.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจ
3.2.1 อาเซี ย นและ กลต. ได ร ว มลงนามกรอบความตกลงความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ (Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) ในป 2548 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea FTA : AKFTA) โดยทั้งสองฝายไดลงนามในความตกลงวาดวยการคาสินคาในป 2549
ความตกลงวาดวยการคาบริการในป 2550 และความตกลงวาดวยการลงทุนในป 2552
3.2.2 ในป 2555 กลต. เป น คู ค า อั น ดั บ 5 ของอาเซี ย น รองจากจี น ญี่ ปุ น สหภาพยุ โ รป และสหรั ฐ ฯ
ในขณะที่อาเซียนเปนคูคาอันดับ 2 ของ กลต. รองจากจีนโดยมีมูลคา การคาระหวางกัน ประมาณ 131,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่มีมูลคาทั้งสิ้น 124,500 ลานดอลลารสหรัฐ (เพิ่มขึ้นรอยละ 5.21) โดยการสงออก
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จากอาเซียนไป กลต. เพิ่มขึ้นเปน 58,900 ลานดอลลารสหรัฐ (เพิ่มขึ้นรอยละ 30.9) และการนําเขาจาก กลต. มายังอาเซียน
เพิ่มขึ้นเปน 65,600 ลานดอลลารสหรัฐ (เพิ่มขึ้นรอยละ 22.3) โดยอาเซียนและ กลต. ไดตั้งเปาหมายรวมกันที่จะเพิ่มปริมาณ
การคาระหวางกันเปน 150,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป 2558
3.2.3 ในป 2555 กลต. เปนประเทศผูลงทุนรายใหญอันดับ 6 ของอาเซียนมีมูลคาการลงทุน 1,900 ลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยลดลงจากป 2554 ที่มีมูลคาทั้งสิ้น 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ
3.2.4 ในป 2552 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย อ าเซี ย น-เกาหลี ที่ ก รุ ง โซล เพื่ อ ส งเสริ มความร วมมื อ ด านการค า
การลงทุน การทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมระหวางกัน ทั้งนี้ ไทยไดปฏิบัติตามพันธกรณีดวยการส ง
เจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ที่ศูนยอาเซียน-กลต. ในตําแหนงรองผูอํานวยการหนวยสารสนเทศและขอมูลตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2555 โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่จนถึงเดือนธันวาคม 2557
3.2.5 ในดานการสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN-Connectivity) กลต. ไดจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียนวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาค
(ASEAN Connectivity Coordinating Committee – ACCC) เปนประเทศที่สาม (ถัดจากญี่ปุนและจีน) โดย
มีการประชุมรวมกันครั้งแรกที่อินโดนีเซียในเดือนมิถุนายน 2556
3.3 ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม
3.3.1 อาเซียนและ กลต. มีการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
นักวิชาการ และเยาวชนในหลายภาคสวน โดยในสาขาการแลกเปลี่ยนเยาวชน โดยในชวงปที่ผานมา อาเซียนและ
เกาหลีไดไดดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ASEAN-Korea Future-Oriented Youth Exchange Program
ระหวางวันที่ 23-29 ม.ค. 2556 และ 3rd ASEAN-Korea Frontier Forum ระหวางวันที่ 31 ธ.ค.-7 ม.ค. 2556
3.3.2 กลต. ไดใหความสําคัญตอการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผานมาตรการ Low-Carbon Green Growth โดยจัดสรรเงินจํานวน 100 ลาน
ดอลลารสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
3.3.3 ในด า นการศึ ก ษา นอกจากการแลกเปลี่ ย นด า นระหว า งนั ก วิ ช าการและนั ก ศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น การ
อยางตอเนื่องทุกปแลว หนึ่งในโครงการสําคัญที่ กลต. เปนผูริเริ่มคือโครงการ ASEAN-ROK Cyber University
ที่เสนอขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ในป 2552 โดยเปนโครงการเพื่อสงเสริมการเรียนรูผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตใหกับกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม)
3.3.4 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ในป 2552 กลต. ไดเสนอใหมีการจัดตั้งองคกร
ความรวมมือดานปาไมแหงเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organisation : AFoCO) อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิก
อาเซียนเห็นควรใหดําเนินการอยางเปนขั้นตอน โดยทั้งสองฝายไดรวมลงนามในขอตกลง Agreement between
ASEAN and ROK on Forest Cooperation (AFoCo) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 14
ในป 2554 เพื่อเปนกาวแรกที่จะพัฒนาสูการจัดตั้งองคกรความรวมมือดานปาไมแหงเอเชีย (AFoCO) ตอไป
3.4 ความรวมมือดานการพัฒนา
3.4.1 กลต. ไดจัดตั้งกองทุน ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) และกองทุน
ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF) เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางอาเซียนกับ
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กลต. โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ในป 2552 กลต. ไดประกาศเพิ่มการใหเงินสมทบทุนแกกองทุน
ASEAN-ROK SCF นับจากป 2554จากเดิมปละ 3 ลานดอลลารสหรัฐเปน 5 ลานดอลลารสหรัฐ
3.4.2 ในดานการลดชองวางดานการพัฒนาในอาเซียน กลต. ไดใหความชวยเหลือโครงการภายใตขอริเริ่มเพื่อ
การรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) อยางตอเนื่อง และไดจัดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
ลุมน้ําโขง-กลต. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อสนับสนุนการลดชองวางดานการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
4. พัฒนาการลาสุด
4.1 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่บันดารเสรีเบกาวัน
ที่ประชุมเห็นพองดังนี้ (1) ชื่นชมตอกระบวนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการฟนฟูการหารือกับเกาหลีเหนือ
รวมถึงขอริเริ่ม Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative ของ กลต. ที่เนนการสงเสริมความรวมมือ
ในประเด็นที่ไมละเอียดออน เพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจและนําไปสูความรวมมือในประเด็นการเมืองในอนาคต
(2) ปรับปรุงและสงเสริมการใชประโยชนจาก AKFTA เพื่อบรรลุเปาหมายการคา 150,000 ลานดอลลารภายในป
2557 (3) ยินดีตอการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ในป 2557 ที่ กลต. (4) ใชประโยชนจาก Korea’s
Task Force on ASEAN Connectivity เพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค (5) ยินดีตอบทบาทสรางสรรคของ
กลต. ในการสงเสริมการพัฒนาในภูมิภาค ลดชองวางการพัฒนา การบริหารจัดการภัยพิบัติ (6) สงเสริมบทบาทของ
ศูนยอาเซียน-เกาหลีในดานการสงเสริมการคาและการแลกเปลี่ยนประชาชนและวัฒนธรรม (7) ยินดีตอขอเสนอของ
กลต. ในการจัด ASEAN ROK Security Dialogue และ ASEAN-ROK Business Council เพื่อสงเสริมความรวมมือ
ดานการเมืองและการคาระหวางอาเซียนและ กลต.
4.2 ประเด็นที่ไทยผลักดันในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 16 ไดแก (1) สงเสริมการใช ICT เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนในการเขาถึงและใชประโยชนจาก AKFTA (2) สงเสริมให กลต. สนับสนุนความ
เชื่อมโยงดานโครงสรางและกฎระเบียบ โดยใชความเชี่ยวชาญของ กลต. ดาน ICT และ Public-Private Partnership
(3) ให กลต. ขยายความรวมมือดานการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ความรวมมือดานปาไม (4) ใชประโยชนจากกองทุน Mekong-ROK Fund ผาน Mekong Institute ในไทยเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาในลุมน้ําโขง
4.3 ประเด็นที่ กลต. ผลักดันไดแก (1) สนับสนุนการจัดตั้ง ASEAN-ROK Security Dialogue และ ASEAN-ROK
Business Council เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการเมืองความมั่นคงและการคา (2) สนับสนุนการลดชองวางดานการ
พัฒนาของอาเซียน โดยจะเพิ่ม ODA ตออาเซียน และพัฒนากลไก Mekong-ROK เพื่อสงเสริมการพัฒนาและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ผานการถายทอดความรู พัฒนาบุคลากร (4) เพิ่มจํานวนศูนยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ กลต. ในอาเซียน
(5) พัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุม CLMV ผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาค และ ASEANROK Cyber University
************************
กองความสัมพันธกับคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ
กรมอาเซียน
ธันวาคม 2556

