ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
1. ภูมิหลัง
1.1 สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ (กลต.) ได้เริ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะคู่เจรจาเฉพาะด้านเมื่อปี 2532
และได้รับสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาเมื่อปี 2534 ต่อมา ในเดือน พ.ย. 2547 ได้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้าน (Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership)
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
1.2 ในเดือน ต.ค. 2553 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 13 ที่กรุงฮานอย เห็นชอบให้ยกระดับความสัมพันธ์
ขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) โดยรับรองปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรือง (Joint Declaration on ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and
Prosperity) และแผนปฏิบัติการอาเซียน-กลต. (ASEAN-ROK Plan of Action) เพื่อดาเนินการตามปฏิญญาดังกล่าว
ระหว่างปี 2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015)
1.3 ในเดือน มิ.ย. 2552 กลต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK
Commemorative Summit) ที่เกาะเจจู เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างกัน ล่าสุด เมื่อวันที่
11-12 ธ.ค. 2557 กลต. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ อีกครั้ง ที่นครปูซาน เพื่อฉลอง
ครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์ฯ โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจ
อาเซียน-กลต. (ASEAN-ROK CEO Summit) ในฐานะผู้บรรยายพิเศษใน ในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและบทบาท
ของเอเชีย”
2. กลไกการดาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-กลต.
2.1 กลไกการดาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-กลต. ในปัจจุบันมีหลายระดับ ได้แก่ (1) การประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต.
โดยจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของแต่ละปี (2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน (ASEAN Post Ministerial Conference: PMC) และ (3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-กลต.
(ASEAN-ROK Dialogue) โดยจัดขึ้นในราวเดือน มิ.ย. ของทุกปี
2.2 อาเซียนและ กลต. ยังมีความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT) การประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus (ADMM Plus) ASEAN
Regional Forum (ARF) และ Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)
2.3 ปัจจุบัน กัมพูชาเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-กลต. (เดือน ส.ค. 2558-ก.ค. 2561)
3. จุดแข็งของ กลต.
3.1 นโยบายเพื่อการพัฒนา
รัฐบาล กลต. ให้ความสาคัญต่อการเผยแพร่แนวทางพัฒนาชุมชน “แซมาอึล อุนดง” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัย
ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ในทศวรรษ 1970 และใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นการดาเนินการสามขั้นตอน ได้แก่ (1) การปลูกฝังความขยัน การช่วยเหลือตนเอง และสร้างความร่วมมือ
เพื่อความรู้สึกก้าวหน้าและสร้างสรรค์ของประชาชน (2) พัฒนาสังคมเพื่อนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสร้างวัฒนธรรม
และปรับปรุงความเป็นอยู่สังคมให้ดีขึ้น และ (3) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มงานและรายได้

ล่าสุด กลต. ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางแซมาอึล อุนดง (Master of Saemaul Studies: MSS) ที่สถาบัน Park Chung Hee School of Policy
and Saemaul (PSPS) สังกัดมหาวิทยาลัย Yeungnam จังหวัดคยองซัง สาธารณรัฐเกาหลี
3.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบาย Low Carbon, Green Growth มาตั้งแต่ปี 2551 ในสมัยอดีต
ประธานาธิบดีอี มยอง-บัก โดยมีแนวทางการดาเนินงานจนถึงปี 2593 เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ (1) การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ทางเลือกใหม่เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (3) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสถานภาพของประเทศในระดับ
โลก โดยเน้นการพัฒนาสีเขียวทั้งบนบกและในน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสีเขียว และการเป็นต้นแบบ
ของการเจริญเติบโตสีเขียว (green growth)
3.3 การบริหารจัดการน้า
สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้า ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมมือ
และเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสาธารณรัฐเกาหลีในสาขานี้ได้
4. ภาพรวมความร่วมมืออาเซียน-กลต.
4.1 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
เมื่อปี 2547 กลต. ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)
ต่อมา ในปี 2548 ได้ลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Joint Declaration for
Cooperation to Combat International Terrorism) กับอาเซียน และตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ได้มีการจัด
การประชุม ASEAN-ROK Senior Officials’ Consultations on Transnational Crime เป็นประจาทุกปี
เมื่อเดือน ต.ค. 2555 กลต. ได้จัดตั้งสานักงานคณะผู้แทนถาวร กลต. ประจาอาเซียนอย่างเป็นทางการ
และแต่งตั้งนาย Baek Seong-taek ศาสตราจารย์ประจาสถาบันการทูตเกาหลี กระทรวงการต่างประเทศและการค้า
เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร กลต. ประจาอาเซียนคนแรก
4.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2548 อาเซียนและ กลต. ได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งกาหนดให้มี
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea FTA : AKFTA) โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วย
การค้าสินค้าในปี 2549 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในปี 2550 และความตกลงว่าด้วยการลงทุนในปี 2552
ปัจจุบัน กาลังมีการพัฒนา AKFTA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-กลต. ในปี 2559 (ข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2559 จาก www.asean.org) มีมูลค่า
122,484 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของการค้าระหว่างประเทศของอาเซียน โดยอาเซียนส่งออกไป กลต.
76.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนาเข้าจาก กลต.45,809 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2
ของ กลต. รองจากจีน ในขณะที่ กลต. เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของอาเซียน
มูลค่าการลงทุนโดยตรง (FDI) จาก กลต. ในอาเซียนในปี 2558 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2559
จาก www.asean.org) มีมูลค่า 5,710 ล้าดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของ FDI ในอาเซียน ปัจจุบัน กลต.
เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 5 ในอาเซียน
ในปี 2552 ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre) ที่กรุงโซล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ ไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณี
ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ในตาแหน่งรองผู้อานวยการหน่วยสารสนเทศและข้อมูลช่วงปี
2555-2557

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2557 ได้มีการจัดการประชุมสภาธุรกิจอาเซียน-กลต. (ASEAN-Korea Business Council:
AKBC) ครั้งที่ 1 ที่นครปูซาน และได้มีการลงนามความตกลงจัดตั้งสภาธุรกิจอาเซียน-กลต. เพื่อเป็นเวทีสาหรับการหารือ
ระหว่างนักธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนและ กลต.
4.3 ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง
กลต. ได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) เป็นประเทศที่สาม (ถัดจากญี่ปุ่นและจีน)
และได้ให้ความช่วยเหลือโครงการภายใต้ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)
อีกทั้งยังได้ให้เงินสนับสนุนโครงการ IAI 5 โครงการ ช่วงระหว่างปี 2546-2549 เป็นเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และให้เพิ่มอีกในช่วงปี 2550-2554 และ 2555-2559 ช่วงละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ อาเซียนและ กลต. ยังมีความร่วมมือในกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับ กลต. (Mekong-ROK
Cooperation) โดยมีความร่วมมือ 3 กลุ่มใน 6 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง: โครงสร้าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน: การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้า (3) การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง: การเกษตรและการพัฒนาชนบท
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในปี 2557 กลต. เพิ่มเงินเข้ากองทุน Mekong-ROK อีก 4.4 แสนดอลลาร์สหรัฐ
4.4 ความร่วมมือด้านการพัฒนา
กลต. ได้จัดตั้งกองทุน ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) และกองทุน
ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF) เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
กลต. โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ในปี 2552 กลต. ได้ประกาศเพิ่มการให้เงินสมทบทุนแก่กองทุน
ASEAN-ROK SCF นับจากปี 2554 จากเดิมปีละ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4.5 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือด้านป่าไม้เป็นข้อริเริ่มของ กลต. ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ เมื่อเดือน มิ.ย.
2552 ที่เกาะเจจู โดยได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้
กับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและความแห้งแล้ง และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)
ต่อมา อาเซียนและ กลต. ได้ลงนามในความตกลงระหว่างอาเซียนและ กลต. ว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้
(Agreement between ASEAN and ROK on Forest Cooperation: AFoCo) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2554 ที่เมืองบาหลี เพื่อการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ ป้องกันการเสื่อมโทรมของป่าไม้
ในบริบทของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2557 อาเซียนและ กลต. ได้ร่วมลงนามขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ความตกลงฯ ออกไปอีก 2 ปี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างการหารือและการลงนาม
ความตกลงจัดตั้ง Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ
ป่าไม้ที่ยั่งยืน

4.6 ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ
อาเซียนและกลต.มีความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ARF โดยจะเน้นการเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกซ้อมและการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิด
ภัยพิบัติผ่านการฝึกซ้อมแผนในระดับภูมิภาค เช่น ARF DiREx เป็นต้น ทั้งนี้ ไทยและกลต.ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด
การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2556 ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
4.7 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวไปเยือนระหว่างกัน 5,527,318 ล้านคน โดยเป็นชาว กลต. มาเยือนอาเซียน
3,736,750 คน และนักท่องเที่ยวจากอาเซียนไปเยือน กลต. 1,790,568 คน ทาให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมของชาว กลต.
อาเซียนและ กลต. มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้อาเซียนบวกสาม และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม
เมื่อเดือน ม.ค. 2558 ที่กรุงเนปิดอว์
4.8 ความร่วมมือด้านการศึกษา
ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับ กลต.ดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
บวกสาม EAS เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) มีการให้ทุนการศึกษาะดับอุดมศึกษา
แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการ ASEAN-ROK Cyber University เพื่อแลกปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนทางไกล ซึ่งจะมีส่วนช่วยการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือในกรอบ
AUN กลต. ได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาสาขาเกาหลีศึกษาจานวน 25 ทุน แก่นักศึกษาจากกัมพูชา อินโดนีเซีย
สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
4.9 ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557 ไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษของรัฐมนตรีอาเซียน-กลต. ที่กากับดูแล
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (The Inaugural Meeting of ASEAN+ Republic of Korea Ministers on Culture and Arts)
ที่เมืองเว้ เวียดนาม ซึ่งเป็นกลไกด้านศิลปะวัฒนธรรมที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นจากกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ที่ประชุมสนับสนุน
ข้อเสนอ กลต. ของสาธารณรัฐเกาหลีที่จะจัดการประชุม Special ASEAN Plus Three and ASEAN Plus ROK
Ministers Responsible for Culture and The Arts Meetings ที่เมืองกวางจูในปี 2558
เมื่อวันที่ 11-12 ธ.ค. 2557 ที่การประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. สมัยพิเศษ ได้สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) ที่นครปูซาน และให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อาเซียน-กลต.
4.10 ความร่วมมือด้านพลังงาน
อาเซียนและ กลต. มีความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม โดยให้ความสาคัญแก่
(1) ความมั่นคงด้านพลังงาน (2) ตลาดน้ามันและก๊าซธรรมชาติ (3) พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
และประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน โดย กลต. สนับสนุนไทยในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในระยะที่ 2 ภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ระหว่างปี 2555-2557 (The 2nd
Phase of ASEAN+3 Human Resources Development on Civilian Nuclear Energy Project Under Work
Program 2012-2014)

5. พัฒนาการล่าสุด
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2559 สปป. ลาวได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 18 ทีเ่ วียงจันทน์
มีสาระสาคัญดังนี้
5.1 ที่ประชุมฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 2016-2020)
การใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ให้เต็มศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การค้า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 การเร่งรัดการจัดทา RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ MSMEs ผ่านสภาธุรกิจอาเซียน-กลต. การเพิ่มบทบาทของ กลต. ในการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นพ้อง
กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอาเซียน-กลต. และยินดีกับการจัดตั้ง ASEAN Cultural
House ในปี 2560 ที่นครปูชาน
5.2 ในด้านการเมืองความมั่นคง ที่ประชุมฯ แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี สนับสนุน
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง กลต. ญี่ปุ่น และจีน นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
โดยสันติวิธีและปฏิบัติตามคาชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการ
6. ในปี 2562 ความสัมพันธ์อาเซียน-กลต. จะครบรอบ 30 ปี ในช่วงที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งไทยและ
กลต. จะเป็นประธานร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-กลต. ครั้งที่ 20
-------------------กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
เมษายน 2560

