
         ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

1 

 

 

สาธารณรัฐเกาหล ี

(Republic of Korea) 
 

 

 

เมืองหลวง กรุงโซล ชื่อทางการนครพิเศษโซล (Seoul Special City) ซ่ึงเปนเขตพิเศษปกครองตนเอง 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทางตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสำคัญ 

เชื่อมระหวางจีน ญี่ปุน กับภาคพ้ืนตะวันออกไกลของรัสเซีย มีเสนขนานท่ี 38 แบงก้ันระหวางสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ตั้งอยูระหวางเสนละติจูดท่ี 33-43 

องศาเหนือ กับเสนลองจิจูดท่ี 124-131 องศาตะวันออก (รวมเกาหลีเหนือ) มีพ้ืนท่ีประมาณ 100,032 ตร.กม. 

(ลำดับท่ี 108 ของโลก) คิดเปน 45% ของคาบสมุทรเกาหลี หรือ 1 ใน 5 ของประเทศไทย เวลาเร็วกวาไทย 2 ชม. 
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อาณาเขต  

 ทิศเหนือ  ติดกับเกาหลีเหนือ 

 ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลตะวันออก (หรือทะเลญี่ปุน) 

 ทิศใต  ติดกับทะเลจีนตะวันออก 

 ทิศตะวันตก  ติดกับทะเลตะวันตก (หรือทะเลเหลือง) 

 

ภูมิประเทศ คาบสมุทรเกาหลีแบงออกเปน 2 ประเทศ บริเวณเหนือเสนขนานท่ี 38 คือเกาหลีเหนือ ตอนใต 

คือ เกาหลีใต พ้ืนท่ี 70% ของเกาหลีใตเปนเทือกเขาและหุบเขา เปนประเทศท่ีมีเทือกเขามากท่ีสุดแหงหนึ่ง

ของโลก เทือกเขาตลอดชายฝงดานตะวันออกมีความสูงชัน และทอดตัวลงสูทะเลตะวันออก สวนชายฝงทะเล

ทางใต และตะวันตก เทือกเขาคอย ๆ ลาดลงสูท่ีราบชายฝง ทำใหเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่ง

ของเกาหลีใต โดยเฉพาะการปลูกขาว ชายฝงทะเลท้ัง 3 ดาน มีความยาวรวมกัน 2,413 กม. แมน้ำสายหลัก 

คือ แมนำ้นักตง แมน้ำฮัน และแมน้ำคึม 

 

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ (ปลาย มี.ค.-พ.ค.) ฤดูรอน (ปลาย มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูใบไมรวง (ปลาย 

ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-กลาง มี.ค.) ระหวาง มิ.ย.-ส.ค. เปนชวงท่ีมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ย -5 องศา

เซลเซียสในฤดูหนาว และ 33 องศาเซลเซียสในฤดูรอน 

 

ประชากร 51,305,186 คน (ป 2564) สวนใหญเชื้อสายเกาหลี อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก 

(0-14 ป) 12.02% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 71.2% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 16.7% อัตราการเกิด 5.1 

คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.9 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.26%

อายขัุยเฉลี่ยของชาวเกาหลีใตประมาณ 82.8 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 79.7 ป เพศหญิง 86.0 ป อัตราวางงาน 2.8% 

แรงงาน 27.7 ลานคน สวนใหญอยูในภาคธุรกิจและบริการ รองลงมาเปนภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร

และประมงเปนสวนนอย 

 

ศาสนา ไมนับถือศาสนา 56.9% พุทธ 15.5% คริสตนิกายโปรเตสแตนต 19.7% และนิกาย

โรมันคาทอลิก 7.9%  

 

ภาษา ภาษาเกาหลี (ฮันกึล) 

 

การศึกษา การศึกษาภาคบังคับ 9 ป อัตราการรูหนังสือ 98% 
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การกอตั้งประเทศ   อาณาจักรแรกของเกาหลี คือ อาณาจักรโคโชซอน (โชซอนโบราณ) เปนอาณาจักรโบราณ

กอตั้งเม่ือ 2333 ปกอนคริสตศักราช มีกษัตริยปกครอง โดยราชวงศโชซอนเปนราชวงศสุดทาย มีการปฏิรูป

การเมืองการปกครองท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การยกยองลัทธิขงจื๊อเปนคติธรรมประจำชาติ การสรางสรรคงานดาน

วรรณศิลป และการประดิษฐตัวอักษรฮันกึลเม่ือป 1986 ทำใหยุคนี้มีความสำคัญอยางยิ่งตอวัฒนธรรมเกาหลี 

ตั้งแตป 2453 เกาหลีอยูภายใตการยึดครองของญ่ีปุนเปนเวลา 35 ป จนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 หลังจาก

ญี่ปุนประกาศยอมแพสงครามเม่ือ 15 ส.ค.2488 

 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบงเปนสองประเทศท่ีเสนละติจูดท่ี 38 

องศาเหนือตามขอตกลง Potsdam เม่ือป 2488 โดยใหอดีตสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ดูแลเกาหลีใต 

สงครามเกาหลีเกิดข้ึนระหวางป 2493-2496 เม่ือเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตเม่ือ 25 มิ.ย.2493 มีการลงนาม

ขอตกลงสงบศึกชั่วคราวเม่ือป 2496 หลังจากสงครามเกาหลี เกาหลีใตประสบความสำเร็จอยางมากในการ

ฟนฟูประเทศใหม่ันคงและม่ังค่ัง 

 

วันชาต ิ 3 ต.ค. 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุข ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชน อยูในตำแหนงไดเพียงวาระเดียวเปนเวลา 5 ป ไมมีอำนาจยุบสภา เปนผูบัญชาการทหารสูงสุด

โดยตำแหนง มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการฉุกเฉิน รวมท้ังเสนอรางกฎหมายได ประธานาธิบดี

คนปจจุบัน คือ นายมุน แจ-อิน ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังประธานาธิบดีเม่ือ 10 พ.ค.2560 และจะจัดการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งตอไปใน 9 มี.ค.2565  

 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีแตงตั้ง นรม. และ ครม. โดยความเห็นชอบของรัฐสภา นรม.เปน

ผูชวยประธานาธิบดีในการบริหารประเทศและเขารวมการประชุมรัฐสภา ซ่ึงรัฐบาลรับฟงคำแนะนำจากคณะกรรมการ

ตาง ๆ อาทิ สภาท่ีปรึกษาอาวุโส สภาความม่ันคงแหงชาติ คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ โดยประธานาธิบดี

เปนผูแตงตั้งประธานคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

 ฝายนิติบัญญัติ : มีสภาเดียว สมาชิก 300 คน ส.ส. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 253 คน ที่เหลือ 

47 คน เปนผูแทนในระบบสัดสวน วาระ 4 ป โดย ส.ส.เลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ อีก 2 คน 

รัฐสภามีอำนาจถอดถอนประธานาธิบดี โดยสมาชิกเสียงขางมากเปนผูเสนอ และสมาชิก 2 ใน 3 ใหความเห็นชอบ 

 ฝายตุลาการ : ประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ประธานาธิบดีแตงตั้ง

ประธานศาลฎีกาดวยความเห็นชอบของรัฐสภา การพิจารณาของศาลกำหนดใหเปดเผยแกสาธารณชนท่ัวไปได 

ยกเวนในกรณีท่ีเห็นวาจะเปนภัยตอความม่ันคงของชาติหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญ

มีอำนาจในการพิจารณากฎหมายท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญโดยใหถือเปนโมฆะ และมีหนาท่ีตัดสินความถูกตองของ

กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี นรม. และผูพิพากษา รวมท้ังมีอำนาจยุบพรรคการเมืองท่ีทำผิดกฎหมาย 

ตามขอเสนอของฝายบริหาร 
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 พรรคการเมือง : ป 2564 มีพรรคการเมืองใหญ 2 พรรค คือ พรรค Democratic Party of Korea 

มี ส.ส. 169 คน พรรค People Power Party มี ส.ส. 103 คน และ ส.ส.จากพรรคอื่น ๆ รวม 300 คน 

การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งลาสุดเม่ือ 15 เม.ย.2563 

 

เศรษฐกิจ เกาหลีใตมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนลำดับท่ี 10 ของโลก โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF) ประเมินอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตเม่ือป 2563 ท่ี 1.3% ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ี 0.2% สะทอนความยืดหยุนของเศรษฐกิจเกาหลีใตทามกลางการแพรระบาดของ 

COVID-19 กอนหนานี้ เกาหลีใตมีขีดความสามารถทางการแขงขันลำดับท่ี 23 ของโลก (ป 2564) เปน 

ผูสงออกลำดับท่ี 8 ผูนำเขาลำดับท่ี 10 (World Bank 2562) เกาหลีใตประสบความสำเร็จในการพัฒนา

เศรษฐกิจจากประเทศยากจนและเกษตรกรรมจนเปนประเทศอุตสาหกรรมและมีเศรษฐกิจแข็งแกรง โดยเปน

ประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ตั้งแตป 2539 เกาหลีใตเคย

ประสบวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป 2540 แตฟนตัวไดอยางรวดเร็ว สามารถชำระคืนเงินกู IMF เต็มจำนวน 19,500 

ลานดอลลารสหรัฐกอนครบกำหนด 3 ป 

 งบประมาณ (ม.ค.-ธ.ค.2564) : 604.9 ลานลานวอน (5.11 ลานลานดอลลารสหรัฐ) รวม

งบประมาณพิเศษ 2 รอบ เพ่ิมข้ึน 18.1% จากงบประมาณเดิมของป 2563 จำนวน 512.3 ลานลานวอน 

งบประมาณพิเศษไดรับการจัดสรรสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ เยียวยาผูประกอบการและประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงการดำเนินการปองกันการระบาดของ COVID-19 

 

  สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  วอน (won) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ :  1,191.63 วอน : 1 ดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 บาท :  36.40 วอน : 1 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 16.38 ลานลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.3% (ไตรมาส 3/ป 2564) 

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศและทองคำ : 463,970 ลานดอลลารสหรัฐ เม่ือ ก.ย.2564 สูงเปนลำดับท่ี 8    

ของโลก (รองจากจีน ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด อินเดีย รัสเซีย ไตหวัน และฮองกง) 

อัตราเงินเฟอ : 0.54%  

หนี้สาธารณะเกาหลีใต : 43.8% ของ GDP  

รายไดตอหัวตอป : 31,881 ดอลลารสหรัฐ 

คาแรงข้ันต่ำ : ป 2564 ชม. ละ 8,720 วอน (7.40 ดอลลารสหรฐั) เพ่ิมข้ึน 1.5% จาก 8,590 วอน เม่ือป 2563 

มูลคาการคาของเกาหลีใต : ป 2563 สงออกมูลคา 512,498  ลานดอลลารสหรัฐ นำเขามูลคา 467,633 ลาน

ดอลลารสหรัฐ เกินดุล 44,865 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีหวง ม.ค.-ต.ค.2564 สงออกมูลคา 523,347  ลาน
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ดอลลารสหรัฐ นำเขามูลคา 496,309 ลานดอลลารสหรัฐ เกินดุล 27,038 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกท่ีสำคัญ : ปโตรเคมี  เซมิคอนดักเตอร ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต เรือ อุปกรณสื่อสารไรสาย 

เหล็ก อิเล็กทรอนิกส พลาสติก คอมพิวเตอร 

สินคานำเขาท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม เซมิคอนดักเตอร กาซธรรมชาติ ถานหิน คอมพิวเตอร 

ยานยนต อุปกรณสื่อสารไรสาย เคมีภัณฑ สิ่งทอ 

(ขอมูลสวนใหญมาจาก Bank of Korea) 

 

การทหาร ประธานาธิบดีเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหนง กองทัพเกาหลีใตมีกำลังพลประมาณ 

599,000 นาย ในจำนวนนี้เปน ทบ. ประมาณ 464,000 นาย งบประมาณทางทหารป 2564 มูลคา 52.84 

ลานลานวอน (4.37 ลานลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึน 5.4% จากป 2563 ท่ีมีมูลคา 50.2 ลานลานวอน (42.2 

ลานลานดอลลารสหรัฐ) เกาหลีใตพัฒนาและทดสอบขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ (Submarine-Launched 

Ballistic Missile-SLBM) ครั้งแรกเม่ือ ก.ย.2564 หลังสหรัฐฯ ยกเลิกนโยบายจำกัดการพัฒนาขีปนาวุธของ

เกาหลีใต เม่ือ พ.ค.2564 เปดโอกาสใหเกาหลีใตสามารถพัฒนาขีปนาวุธทุกชนิด 

 ทบ. มีกำลังพล 464,000 นาย ประกอบดวย กองทัพท่ี 1 (First Republic of Korea Army-FROKA) 

รับผิดชอบพ้ืนท่ีตอนเหนือและชายแดนดานตะวันออก กองทัพท่ี 2 (SROKA) รับผิดชอบพ้ืนท่ีตอนใต และ

กองทัพท่ี 3 (TROKA) มีขนาดกำลังพลและยุทโธปกรณมากที่สุด รับผิดชอบพื้นที่ตอนเหนือ และชายแดน

ดานตะวันตก รวมท้ังโซล 

 ทร. มีกำลังพล 70,000 นาย (นาวิกโยธิน 29,000 นาย) มีฐานทัพเรือ 9 แหงท่ี จินแฮ ทงแฮ 

พย็องแท็ก อินชอน มกโพ  โพฮัง ปูซาน เกาะเชจู และเกาะแบ็งนย็อง แบงเปน 3 กองบัญชาการกองเรือยุทธการ 

ประกอบดวย กองเรือภาคท่ี 1 ท่ีทงแฮ (1st Tonghae) รับผิดชอบทะเลญี่ปุน (ทะเลตะวันออก) กองเรือภาคท่ี 2 

ท่ีพย็องแท็ก (2nd Pyongtaek) รับผิดชอบทะเลเหลือง (ทะเลตะวันตก) และกองเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบ

ชองแคบเกาหลี (ทะเลใต) นอกจากนี้ ทร.เกาหลีใตจะเนนเสริมขีดความสามารถดานเรือดำน้ำ โดยเม่ือป 2558 

ทร.ยกฐานะหนวยเรือดำน้ำเปนกองบัญชาการเรือดำน้ำมีฐานะเทียบเทากองเรือภาค ปจจุบันเกาหลีใตมีเรือดำน้ำ 

13 ลำ และกำลังเรงนำเรือดำน้ำขนาด 1,800 ตัน เขาประจำการเพ่ิมอีก 5 ลำ ภายในป 2562 และแผนจะเริ่ม

นำเรือดำน้ำชั้นชังโบโก III ขนาด 3,000 ตัน ท่ีพัฒนาเองเขาประจำการเพ่ิมอีก 3 ลำ ในป 2567 เพ่ือเสริม

ขีดความสามารถในสงครามใตน้ำรับมือกองเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือท่ีมีกวา 70 ลำ   

 ทอ. มีกำลังพล 65,000 นาย และจัดซื้อ บ.ขับไลลองหนแบบ F-35A จากสหรัฐฯ เพ่ิมอีก 

20 เครื่อง จากเดิมจัดซ้ือแลว 40 เครื่อง โดยมี บ.รบประจำการประมาณ 579 เครื่อง อาทิ บ.รบ แบบ F-4E  

F-5E F-16C F-16D F-15K F-35A FA-50 และ บ.สนับสนุนอ่ืน ๆ อาทิ บ.ขนสง 38 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 49 เครื่อง 

บ.ฝกแบบตาง ๆ 183 เครื่อง และอากาศยานไรคนขับประมาณ 15 เครื่อง นอกจากนี้ เกาหลีใตอยูระหวาง

พัฒนาขีปนาวุธของตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนท้ังพิสัยและอานุภาพการโจมตี เพ่ือเสริมขีดความสามารถ

ในการรับมือเกาหลีเหนือ ซ่ึงมีความกาวหนาดานนิวเคลยีรและขีปนาวุธอยางตอเนื่อง 
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 กองกำลังสำรอง (Reserve Forces) กอตั้งข้ึนเม่ือป 2511 มีกำลังสำรองประมาณ 3.1 ลานนาย 

ไดรับการฝกเพ่ือการปองกันประเทศ และรักษาความม่ันคงภายใน เชน การตอตานการแทรกซึม การกอวินาศกรรม

ของฝายตรงขาม กำลังสำรองมีขีดความสามารถดานการรบในยามสงคราม และเปนกำลังสำคัญในการสราง

หนวยใหม หนวยเสริมกำลัง และการทดแทนกำลังใหหนวยรบ กฎหมายกำหนดใหทหารท่ีปลดประจำการ  

ตองเปนกำลังสำรองตออีก 8 ป 

 กกล.ทหารสหรัฐฯ ในเกาหลีใต (United States Forces Korea-USFK) เปนสัญลักษณการ

เปนพันธมิตรทางทหารระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีใต และเปนสวนสำคัญของการสรางสันติภาพและเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและคาบสมุทรเกาหลี ผูบัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ (United 

Nations Command-UNC) กำลังผสมสหรัฐฯ-เกาหลีใต (Combined Force Command) คือ ผูบัญชาการ 

กกล.ทหารสหรัฐฯ ในเกาหลีใต ท่ีมีกำลังพลประมาณ 31,050 นาย ประกอบดวย 1) กองทัพบกสหรัฐฯ ท่ี 8 

(The 8th US Army-EUSA) : กองพลทหารราบสหรัฐฯ ท่ี 2 กองพลนอยบินท่ี 17 กองพลนอยทหารมาท่ี 6 

และกำลังสนับสนุนอ่ืน ๆ 2) กกล.ทางเรือสหรัฐฯ ในเกาหลีใต (US Naval Forces Korea) 3) กกล.นาวิกโยธิน

สหรัฐฯ ในเกาหลีใต (US Marine Forces Korea) 4) หนวยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ 5) กองกำลัง

ทางอากาศสหรัฐฯ ในเกาหลีใต (US Air Forces Korea) หนวยบัญชาการทหารอากาศสหรัฐฯ ท่ี 7 มีกำลัง 2 กองบิน 

 

ปญหาดานความม่ันคง ปญหาดานความม่ันคงหลักของเกาหลีใตแบงเปน 3 ประการ 1) ภัยคุกคามจาก

เกาหลีเหนือ เนื่องจากประเทศท้ังสองยังอยูในภาวะสงคราม รวมถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ขีปนาวุธ       

ขีดความสามารถในการทำสงครามทางคอมพิวเตอร และการยั่วยุทางทหารตามแนวพรมแดนเปนภัยคุกคาม

ดานความม่ันคงหลักของเกาหลีใต 2) ปญหาการอางกรรมสิทธิ์เหนือเกาะตอก หรือทาเคชิมะในภาษาญี่ปุน 

เปนประเด็นขัดแยงระหวางเกาหลีใตกับญี่ปุน ซึ่งมีผลกระทบทั้งดานความม่ันคงทางทหารและเศรษฐกิจ 

และทำใหกระแสชาตินิยมในเกาหลีใตรุนแรงข้ึนในหวงท่ีเกิดประเด็นขัดแยงระหวางท้ังสองประเทศ และ

3) ปญหาการกอการรายและกออาชญากรรม เนื่องจากเกาหลีใตเปนพันธมิตรของสหรัฐฯ ทำให กกล.พลเรือน

และผลประโยชนของเกาหลีใตท้ังในและตางประเทศมีความเสี่ยงตกเปนเปาหมายการโจมตีของกลุมกอการราย 

เกาหลีใตจึงเสริมการรับมือการกอการรายดวยการเริ่มบังคับใชกฎหมายตอตานการกอการรายเม่ือ มิ.ย.2559  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เกาหลีใตเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ และกลุมความรวมมือหลายแหง 

อาทิ ADB, ACD, APEC, การประชุมในกรอบ ASEAN (ASEAN+3 และ ARF), ASEM, Australia Group, EAS,  

FEALAC, OECD, UN, WTO และ G-20 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกาหลีใตใหความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนา โดยในป 2564 รัฐบาล

กำหนดงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาประมาณ 27.2 ลานลานวอน (22,978 ลานดอลลารสหรัฐ) 

เพิ่มขึ้นจากป 2563 ประมาณ 12.3% โดยเนนการพัฒนาโครงการภายใตนโยบาย Digital New Deal 

รวมถึงอุปกรณและชิ้นสวนที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ไดแก เซมิคอนดักเตอร ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

คอมพิวเตอร  โครงสรางพ้ืนฐานขอมูล เครือขาย ปญญาประดิษฐ bio-health และรถยนตแหงอนาคต รวมท้ัง 

สนับสนุนทุนเริ่มตนแกบริษัท start-up ดานเทคโนโลยีระดับสูง 
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การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยานนานาชาติ 8 แหง ทาอากาศยานภายในประเทศ 17 แหง และ

ลานจอด ฮ. รวม 466 แหง ท่ีสำคัญ ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เสนทางรถไฟครอบคลุมและ

เชื่อมโยงทั่วประเทศมีท้ังหมด 6 สาย มีระบบรถไฟความเร็วสูงจากโซลไปปูซาน และมอกโป รถไฟใตดิน

มีโครงขายเชื่อมโยงท่ัวโซล และเมืองใกลเคียง เชน อินชอนและทาอากาศยานนานาชาติอินชอนรวม 16 สาย 

ระบบการขนสงทางรถยนต ไดแก รถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารดวน 

เทคโนโลยีดานการโทรคมนาคมและสารสนเทศของเกาหลีใตมีความกาวหนามาก ปจจุบันการ

สื่อสารแบบเคลื่อนท่ีสวนใหญของเกาหลีใตเปนแบบ LTE (4G) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 97% ของประเทศ มากเปน

อันดับ 1 ของโลก (รองลงมาคือญี่ปุน ฮองกง คูเวต และสิงคโปร ตามลำดับ) และมีความเร็วเฉลี่ยในการดาวนโหลด

ท่ี 25 เมกะบิตตอวินาที นอกจากนี้ เกาหลีใตกำลังพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G โดยเปนประเทศแรกในโลก

ท่ีใหบริการเครือขาย 5G ครอบคลุมท่ัวประเทศ รหัสโทรศัพท +82 รหัสอินเทอรเน็ต .kr เว็บไซตการทองเที่ยว: 

http://english.visitkorea.or.kr และ http://www.kto.or.th 

 

การเดินทาง  สายการบินของไทยมีเท่ียวบินตรงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ทาอากาศยานอินชอน           

โดยมี 2 สายการบิน คือ การบินไทย บางกอกแอรเวย และทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานอินชอน        

มี 1 สายการบิน คือ ไทยแอรเอเชียเอ็กซ ทำการบินทุกวัน สวนสายการบินของเกาหลีใตท่ีบินตรงมาไทย คือ 

โคเรียแอร อาเซียนาแอรไลนส และเจจูแอร (ระยะทางประมาณ 3,728 กม.) ระยะเวลาในการบินประมาณ 

5 ชม. นักทองเที่ยวไทยเดินทางเขาเกาหลีใตโดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา แตหากพบวามีประวัติ

ลักลอบทำงาน หรือมีพฤติกรรมไมนาไววางใจจะถูกปฏิเสธเขาประเทศ ถูกกักตัวและถูกสงกลับ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 ดานความม่ันคง สถานการณในคาบสมุทรเกาหลียังคงมีพลวัตสูง ทุกฝายยังพยายามรักษา 

แนวทางแกไขปญหานิวเคลียรในคาบสมุทรเกาหลีดวยการเจรจา ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ

ยังคงเปนไปในเชิงบวก แมการประชุมระหวางผูนำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ ครั้งท่ี 2 ท่ีฮานอย เวียดนาม ระหวาง 

27-28 ก.พ.2562 ไมบรรลุขอตกลงใด ๆ แตการมีชองทางติดตอซ่ึงสงผลตอการสรางความไววางใจระหวางผูนำ   

ทำใหเกิดการพบหารือกันเปนครั้งท่ี 3 (การพบหารืออยางไมเปนทางการ) ท่ีเขตปลอดทหารระหวางสองเกาหลี 

เม่ือ 30 มิ.ย.2562 อยางไรก็ดี การท่ีท้ังสองฝายมีทัศนะตอการเจรจาท่ีแตกตางกันมาก ซ่ึงสะทอนจาก       

การหารือระดับคณะทำงานท่ีสวีเดนเม่ือ 5 ต.ค.2562 โดยไมมีขอตกลงใด ๆ อาจสงผลใหการปลดอาวุธ

นิวเคลียรเกาหลีเหนือยืดเยื้อออกไป สำหรับความเปนไปไดของการประชุมสุดยอดครั้งตอไปคาดวาจะข้ึนอยู

กับสหรัฐฯ และเกาหลีใตสามารถสรางความไววางใจกับเกาหลีเหนือ 

 ดานการทหาร เกาหลีใตปรับปรุงแผนปฏิบัติการทางทหาร กรณีเกิดวิกฤติหรือสงครามเกาหลี

ครั้งใหม จากเดิมเนนการตั้งรับรอกำลังเสริมจากสหรัฐฯ รวบรวมกำลังแลวจึงโตกลับ แตในแผนปฏิบัติการใหม 

เกาหลีใตและสหรัฐฯ อาจชิงโจมตีกอน หากมีสัญญาณบงชี้วาเกาหลีเหนือกำลังเตรียมโจมตีดวยขีปนาวุธหรือ

อาวุธนิวเคลียรตามหลักการ Kill chain หรือการชิงโจมตี เพ่ือทำลายศูนยบัญชาการทางสงครามผูนำทางทหาร

ของเกาหลีเหนือและท่ีตั้งทางนิวเคลียรและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ  
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 เกาหลีใตนำระบบปองกันขีปนาวุธแบบ THAAD ของสหรัฐฯ เขาประจำการในเกาหลีใตแบบ

ชั่วคราว เม่ือ ก.ย.2560 ท่ีเมืองซองจ ูทางตอนใตของโซลเสร็จเรียบรอยแลว โดยติดตั้งเพ่ิมอีก 4 ฐานยิง จากเดิม

ท่ีติดตั้งแลว 2 ฐานยิง เพ่ือเสริมการสกัดก้ันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือ เนื่องจากปจจุบันเกาหลีใตมีเพียงระบบ

ปองกันขีปนาวุธรุนเกาแบบ Patriot PAC-2 ซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะรับมือภัยคุกคาม อยางไรก็ดี THAAD ทำใหจีน

และรัสเซียไมเห็นดวย เฉพาะอยางยิ่งจีนท่ีไมพอใจอยางมากและดำเนินมาตรการตอตานหลายแนวทาง 

โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอความสัมพันธทวิภาคีระหวางเกาหลีใตกับจีน 

 

ความสัมพันธไทย-เกาหลีใต 

 ไทยและเกาหลีใตสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระดับอัครราชทูตเม่ือ 1 ต.ค.2501 และ

ยกระดับเปนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือ 1 ต.ค.2503 มีความรวมมือกันท้ังในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี เชน 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission-JC) ระดับรัฐมนตรี ซ่ึงเปนกลไกหารือภาพรวมความรวมมือ 

การประชุม Policy Consultation (PC) เปนกลไกการหารือในระดับเจาหนาท่ีอาวุโสเพ่ือสนับสนุนและเสริม

การหารือในกรอบ JC และความรวมมือในระดับภูมิภาค เชน ASEAN+1 กับเกาหลีใต ASEAN+3 (จีน ญี่ปุน และ

เกาหลีใต) และกรอบความรวมมือลุมน้ำโขง-เกาหลีใต (Mekong-ROK Cooperation) นอกจากนี้ ไทยกับ

เกาหลีใตมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผูนำรัฐบาล และ รมต.อยางตอเนื่อง อีกท้ังมีการลงนามสนธิสัญญา

และความตกลงความรวมมือในหลายสาขา อาทิ วิทยาศาสตร แรงงาน วัฒนธรรม และการทหาร 

 เกาหลีใตใหความสนใจติดตามสถานการณทางการเมืองของไทยอยางใกลชิด แตไมแสดงทาที

หรือวิพากษวิจารณการเมืองภายในประเทศของไทย สวนใหญเปนการติดตามสถานการณ และรายงานใน

สื่อมวลชนภาคภาษาเกาหลี 

 ความสัมพันธดานความมั่นคงเริ่มตนตั้งแตไทยสงทหารเขารวม กกล.สหประชาชาติใน

สงครามเกาหลี เหตุการณดังกลาวทำใหประชาชนท้ังสองประเทศรูสึกผูกพันกัน ปจจุบัน ไทยยังคงสงนายทหาร

ติดตอประจำ UNC และ จนท.หนวยแยก ทบ.ไทยประจำกองรอยทหารเกียรติยศ (Honour Guard Company) 

จำนวน 6 คน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเชิญธงไทยและปฏิบัติหนาท่ีดานพิธีการเก่ียวกับสงครามเกาหลีใน UNC เพ่ือเปน

สัญลักษณวา ไทยยังคงยึดม่ันในพันธกรณีในการรักษาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี 

 ไทยและเกาหลีใตยังมีความรวมมือดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ไดแก การตอตานการกอการราย 

อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด และอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูงอยางตอเนื่อง โดยเปนความรวมมือภายใต

กรอบพหุภาคี เชน UN ASEAN และ ARF ซ่ึงไทยสนับสนุนกระบวนการปรองดองเพ่ือนำไปสูการรวมประเทศ

ของท้ังสองเกาหลี และสนับสนุนนโยบายการปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค 

 ความรวมมือดานเศรษฐกิจป 2563 มีมูลคาการคา 372,593 ลานบาท โดยไทยนำเขาสินคา

จากเกาหลีใตมูลคา 240,847 ลานบาท ขณะท่ีไทยสงออกไปเกาหลีใตมูลคา 131,746 ลานบาท ไทยขาดดุลการคา

กับเกาหลีใต 109,100 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ท่ีมีมูลคาการขาดดุลอยูท่ี 125,601 ลานบาท ในหวง 

ม.ค.-ก.ย.2564 มูลคาการคา 370,698 ลานบาท โดยไทยสงออกไปเกาหลีใตมูลคา 137,834 ลานบาท และนำเขา

สินคาจากเกาหลีใตมูลคา 232,864 ลานบาท (กระทรวงพาณิชย) 
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 สินคาสงออกหลักของไทยไปเกาหลีใต ไดแก แผงวงจรไฟฟา อัญมณีและเครื่องประดับ 

ยางพารา เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก 

กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑอลูมิเนียม และน้ำตาลทราย สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจาก

เกาหลีใต ไดแก เหล็ก เหล็กกลา เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะ 

เครื่องใชไฟฟาในบาน พืชและผลิตภัณฑจากพืช ผลิตภัณฑทำจากพลาสติก ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องบิน เครื่องรอน 

อุปกรณการบินและสวนประกอบ (กระทรวงพาณิชย) 

 ดานการลงทุน ไทยสรางความเชื่อม่ันในการลงทุนใหแกภาคธุรกิจเกาหลีใต และเชิญให    

นักลงทุนเกาหลีใตลงทุนในไทยมากข้ึนในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงการชักชวนใหเกาหลีใต

ขยายการลงทุนผานโครงการดานความเชื่อมโยงภายใตขอริเริ่ม “Connecting the Connectivities” และ

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชาญฉลาด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและยั่งยืน รวมถึงอุตสาหกรรมแหงอนาคต 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย  

 โครงการลงทุนโดยตรงสุทธิจากเกาหลีใตในไทยเม่ือป 2563 ท่ียื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน

จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand-BOI) มีมูลคารวม 

2,508.65 ลานบาท จำนวน 21 โครงการ มากเปนลำดับที่ 12 ของการลงทุนโดยตรงจากตางชาติทั้งหมด 

แตลดลงจากป 2562 ท่ีมีมูลคาการลงทุนรวม 3,139 ลานบาท จำนวน 33 โครงการ มากเปนลำดับท่ี 10 ของ

การลงทุนโดยตรงจากตางชาติท้ังหมด 

 ดานแรงงาน หลังจากเม่ือป 2546 รัฐบาลเกาหลีใตเปลี่ยนนโยบายการนำเขาแรงงานตางชาติ

จากใชระบบผูฝกงานอยางเดียว เปนใชควบคูกับระบบใบอนุญาตทำงานดวย (Employment Permit 

System–EPS) มีผลบังคับใชเม่ือ 17 ส.ค.2547 กระทรวงแรงงานเกาหลีใตคัดเลือกประเทศท่ีจะสามารถสง

คนงานไปทำงานในเกาหลีใตภายใตระบบ EPS ระยะแรกเพียง 8 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน 

ฟลิปปนส ศรีลังกา คาซัคสถาน และมองโกเลีย) ไทยและเกาหลีใตจัดทำบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดสง

แรงงานไปเกาหลีใตภายใตระบบ EPS ครั้งแรกเม่ือป 2547 และตออายุบันทึกความเขาใจดังกลาวอีก 2 ครั้ง 

คือ เมื่อป 2549 และป 2552 บันทึกความเขาใจดังกลาว เกาหลีใตใหโควตาแรงงานไทยไปทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรม กอสราง และภาคเกษตรของเกาหลีใต ซ่ึงทำใหแรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานในเกาหลีใต  

มากข้ึนและเสียคาใชจายนอยลง  

 เม่ือ 1 ก.พ.2555 เกาหลีใตทบทวนกฎหมายวาดวยการจางแรงงานตางชาติภายใตระบบ EPS 

เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนมากข้ึน ซ่ึงเปนผลจากความพยายามของประเทศผูจัดสงแรงงานภายใตระบบ EPS 

ที่ขยายเปน 15 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา ฟลิปปนส เวียดนาม อุซเบกิสถาน 

ปากีสถาน กัมพูชา จีน บังกลาเทศ เนปาล เมียนมา คีรกีซสถาน และติมอรเลสเต และบรรเทาปญหาแรงงาน

ผิดกฎหมายในเกาหลีใต สาเหตุหนึ่งมาจากกรณีแรงงานตางชาติท่ีทำงานครบตามสัญญาจางงาน จะตองเดินทาง

กลับประเทศของตนเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน จึงจะมีสิทธิ์สมัครกลับไปทำงานในเกาหลีใตภายใตระบบ EPS 

อีกครั้ง โดยจะตองทดสอบความรูภาษาเกาหลี และไมสามารถเลือกนายจางหรือประเภทของงาน 
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 การแกไขกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต 2 ก.ค.2555 โดยผอนผันใหแรงงานท่ีทำงาน

ครบตามสัญญา 4 ป 10 เดือน สามารถเดินทางกลับไปทำงานกับนายจางคนเดิมได หากไดรับการรองขอจาก

นายจาง และลดระยะเวลาการกลับไปพำนักในประเทศของตนลงจาก 6 เดือน เปน 3 เดือน รวมท้ังผอนผันให

แรงงานไมตองสอบภาษาเกาหลีและไมตองเขารับการอบรมอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเพ่ิมความยืดหยุนในเรื่อง

การยายงานของแรงงานตางชาติจากปจจุบันกำหนดไวไมใหเกิน 5 ครั้ง (นับรวมการยายงานเนื่องจากสถาน

ประกอบการปดกิจการ หรือนายจางละเมิดสัญญา) เปนจะไมนับการยายงานอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมิได

เกิดจากความผิดของลูกจาง นอกจากนี้ การแกไขกฎหมายครั้งนี้ยังสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนของ

นายจางท่ีตองขาดแรงงานท่ีมีฝมือและมีความชำนาญงาน 

 แรงงานท่ีจัดสงโดยรัฐตามระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment Permit System-

EPS) เม่ือป 2563 มีแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทำงานท่ีเกาหลีใตจำนวน 717 คน ลดลงจาก

จำนวน 1,642 คน เม่ือป 2562 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุม

พรมแดนท่ีเขมงวด สวนใหญทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรและปศุสัตว การกอสราง 

ขณะเดียวกัน แรงงานไทยท่ียังคงทำงานอยูในเกาหลีใตเม่ือ ธ.ค.2563 มีจำนวน 16,801 คน คาดวามีแรงงาน

ไทยผิดกฎหมายท่ียังพำนักในเกาหลีใตประมาณ 140,000 คน  

 ดานการทองเท่ียว ไทยกับเกาหลีใตสงเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะดานการทองเท่ียวดานวัฒนธรรมและการศึกษา ไทยและเกาหลีใตสงเสริมความรวมมือดาน

การศึกษาและจัดต้ังศูนยวฒันธรรมเกาหลีในไทย และศูนยวัฒนธรรมไทยในเกาหลีใต เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมในระดับประชาชน สถิติการทองเที่ยวระหวางไทยกับเกาหลีใตตกต่ำ

หวงป 2563 จากมาตรการเขมงวดระหวางพรมแดนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ซ่ึงจำกัด

วัตถุประสงคของการเดินทาง ท้ังนี้ อัตราการเดินทางของนักทองเท่ียวเกาหลีใตมาไทย เม่ือชวงป 2544-2547 

เฉลี่ยประมาณปละ 700,000 คน เม่ือป 2550 เพ่ิมเปนประมาณ 1.1 ลานคน และเม่ือป 2562 มีจำนวน

ประมาณ 1,892,400 คน (สำนักงานตรวจคนเขาเมือง) คนไทยเดินทางไปเกาหลีใตเพ่ิมข้ึนเชนกัน เม่ือป 2562 

มีจำนวน 571,610 เพ่ิมข้ึน 2% จากป 2561 ท่ีมีจำนวน 558,921 คน (Korea Tourism Organization)  

 

------------------------------------------------ 
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นายมุน แจ-อิน 

(Moon Jae-in) 

 

ตำแหนง  ประธานาธิบดีเกาหลีใต ประธานพรรค Democratic Party of Korea 

 

วันเดือนปเกิด 24 ม.ค.2496 (อาย ุ69 ป/ป 2565) 

 

สถานท่ีเกิด  เกาะคอเจ จ.คยองซังใต เกาหลีใต  

 

สถานภาพ  สมรสกับนางคิม จุง-ซุก  บุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน 

 

การศึกษา  - ป 2514 มัธยมศึกษาตอนปลาย Kyungnam High School ปูซาน เกาหลีใต 

  - ป 2523 ปริญญาตร ีนิติศาสตร Kyung Hee University โซล เกาหลีใต 

  

ประวัติการทำงาน 

ป 2525  เปดสำนักงานกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนและประชาสงัคมรวมกับนายโน มู-ฮยอ็น 

อดีตประธานาธิบดีคนท่ี 9 ของเกาหลีใต 

ป 2546  เลขานุการอาวุโสของประธานาธิบดีดานกิจการพลเรือน  

ป 2547  เลขานุการอาวุโสของประธานาธิบดีดานสังคมและพลเรือน 

ป 2548  เลขานุการอาวุโสของประธานาธิบดีดานกิจการพลเรือน 

ป 2550  หัวหนาคณะทำงานของประธานาธิบดี 

  ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธการประชุมสุดยอดสองเกาหลีครั้งท่ี 2 

ป 2553  ประธานมูลนิธิโน มู-ฮยอ็น 

ป 2555   ผูสมัครชิงตำแหนงประธานาธิบดีเกาหลีใตคนท่ี 11 และ ส.ส.จากปูซาน 

ป 2556    ท่ีปรึกษาพรรค Democratic United Party 
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ป 2557   สมาชิก Interim Committee of the New Politics Alliance for Democracy 

  ประธาน Nuclear Plant Special Countermeasure Committee 

ป 2558   ประธานพรรค Democratic Party of Korea 

ป 2560  ชนะการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนท่ี 12 ของเกาหลีใตเม่ือ 10 พ.ค.2560 

 

------------------------------------------------ 
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คณะรฐัมนตรีเกาหลีใต 

 

ประธานาธิบดี Moon Jae-in 

นรม.  Kim Boo-kyum 

รอง นรม.และ รมว.กระทรวงการเงิน และการคลัง Hong Nam-ki 

รอง นรม.และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Yoo Eun-hae 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Jeon Hae-cheol 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Chung Eui-yong 

รมว.กระทรวงการคา อุตสาหกรรม และพลังงาน Moon Sung-wook 

รมว.กระทรวงรวมชาติ Lee In-young 

รมว.กระทรวงยุตธิรรม Park Beom-kye 

รมว.กระทรวงกลาโหม Suh Wook 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และทองเท่ียว Hwang Hee 

รมว.กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท Kim Hyun-soo 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ Lim Hye-sook 

และการวางแผนอนาคต  

รมว.กระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และการขนสง Noh Hyeong-ouk 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ Kwon Deok-cheol 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม Han Jeoung-ae 

รมว.กระทรวงการจางงาน และแรงงาน An Kyung-duk 

รมว.กระทรวงความเสมอภาคทางเพศ และกิจการครอบครัว Chung Young-ai 

รมว.กระทรวงกิจการมหาสมุทร และประมง Moon Seong-hyeok 

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง Kwon Chil-seung 

ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ Park Jie-won 

 

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

             (พ.ย.2564) 


