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สาธารณรัฐเกาหลี 

(Republic of Korea) 

 

 
 

เมืองหลวง กรุงโซล ช่ือทางการนครพิเศษโซล (Seoul Special City) ซ่ึงเปFนเขตพิเศษปกครองตนเอง 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทางตอนใตRของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเปFนจุดยุทธศาสตรYสำคัญ 

เช่ือมระหว\างจีน ญ่ีปุ]น กับภาคพ้ืนตะวันออกไกลของรัสเซีย มีเสRนขนานท่ี 38 แบ\งก้ันระหว\างสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใตR) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ต้ังอยู\ระหว\างเสRนละติจูดท่ี 33-43 

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

(ลำดับท่ี 108 ของโลก) คิดเปFน 45% ของคาบสมุทรเกาหลี หรือ 1 ใน 5 ของประเทศไทย เวลาเร็วกว\าไทย 2 ชม. 

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ  ติดกับเกาหลีเหนือ 

 ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลตะวันออก (หรือทะเลญ่ีปุ]น) 

 ทิศใตR  ติดกับทะเลจีนตะวันออก 

 ทิศตะวันตก  ติดกับทะเลตะวันตก (หรือทะเลเหลือง) 
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ภูมิประเทศ คาบสมุทรเกาหลีแบ\งออกเปFน 2 ประเทศ บริเวณเหนือเสRนขนานท่ี 38 คือเกาหลีเหนือ ตอนใตR 

คือ เกาหลีใตR พ้ืนท่ี 70% ของเกาหลีใตRเปFนเทือกเขาและหุบเขา เปFนประเทศท่ีมีเทือกเขามากท่ีสุดแห\งหน่ึง

ของโลก เทือกเขาตลอดชายฝqrงดRานตะวันออกมีความสูงชัน และทอดตัวลงสู\ทะเลตะวันออก ส\วนชายฝqrงทะเล

ทางใตR และตะวันตก เทือกเขาค\อย ๆ ลาดลงสู\ท่ีราบชายฝqrง ทำใหRเปFนแหล\งเกษตรกรรมท่ีใหญ\ท่ีสุดแห\งหน่ึง

ของเกาหลีใตR โดยเฉพาะการปลูกขRาว ชายฝqrงทะเลท้ัง 3 ดRาน มีความยาวรวมกัน 2,413 กม. แม\น้ำสายหลัก 

คือ แม\น้ำนักตง แม\น้ำฮัน และแม\น้ำคึม 

 

ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมRผลิ (ปลาย มี.ค.-พ.ค.) ฤดูรRอน (ปลาย มิ.ย.-ก.ย.) ฤดูใบไมRร\วง (ปลาย 

ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-กลาง มี.ค.) ระหว\าง มิ.ย.-ส.ค. เปFนช\วงท่ีมีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉล่ีย -5 องศา

เซลเซียสในฤดูหนาว และ 33 องศาเซลเซียสในฤดูรRอน 

 

ประชากร 51,844,834 คน (ปx 2565) ส\วนใหญ\เช้ือสายเกาหลี อัตราส\วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก 

(0-14 ปx) 12.02% วัยรุ\นถึงวัยกลางคน (15-64 ปx) 71.2% และวัยชรา (65 ปxข้ึนไป) 16.7% อัตราการเกิด 

6.92 คนต\อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 7.12 คนต\อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 

0.24% อายุขัยเฉล่ียของชาวเกาหลีใตRประมาณ 82.97 ปx อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 79.88 ปx เพศหญิง 86.24 ปx อัตรา

ว\างงาน 2.4% แรงงาน 29.1 ลRานคน ส\วนใหญ\อยู\ในภาคบริหารธุรกิจและพนักงานสำนักงาน รองลงมาเปFน   

ภาคบริการและอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรและประมงเปFนส\วนนRอย 

 

ศาสนา ไม\นับถือศาสนา 56.9% พุทธ 15.5% คริสตYนิกายโปรเตสแตนตY 19.7% และนิกาย

โรมันคาทอลิก 7.9% (ปx 2558) 

 

ภาษา ภาษาเกาหลี (ฮันกึล) 

 

การศึกษา การศึกษาภาคบังคับ 9 ปx อัตราการรูRหนังสือ 98% 

 

การก0อต้ังประเทศ   อาณาจักรแรกของเกาหลี คือ อาณาจักรโคโชซอน (โชซอนโบราณ) เปFนอาณาจักรโบราณ

ก\อต้ังเม่ือ 2333 ปxก\อนคริสตYศักราช มีกษัตริยYปกครอง โดยราชวงศYโชซอนเปFนราชวงศYสุดทRาย มีการปฏิรูป

การเมืองการปกครองท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การยกย\องลัทธิขงจ๊ือเปFนคติธรรมประจำชาติ การสรRางสรรคYงานดRาน

วรรณศิลป� และการประดิษฐYตัวอักษรฮันกึลเม่ือปx 1986 ทำใหRยุคน้ีมีความสำคัญอย\างย่ิงต\อวัฒนธรรมเกาหลี 

ต้ังแต\ปx 2453 เกาหลีอยู\ภายใตRการยึดครองของญ่ีปุ]นเปFนเวลา 35 ปx จนส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลังจาก

ญ่ีปุ]นประกาศยอมแพRสงครามเม่ือ 15 ส.ค.2488 
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 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ\งเปFนสองประเทศท่ีเสRนละติจูดท่ี 38 

องศาเหนือตามขRอตกลง Potsdam เม่ือปx 2488 โดยใหRอดีตสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ดูแลเกาหลีใตR 

สงครามเกาหลีเกิดข้ึนระหว\างปx 2493-2496 เม่ือเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตRเม่ือ 25 มิ.ย.2493 มีการลงนาม

ขRอตกลงสงบศึกช่ัวคราวเม่ือปx 2496 หลังจากสงครามเกาหลี เกาหลีใตRประสบความสำเร็จอย\างมากในการ

ฟ��นฟูประเทศใหRม่ันคงและม่ังค่ัง 

 

วันชาติ 3 ต.ค. 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปFนประมุข ไดRรับการเลือกต้ังโดยตรงจาก

ประชาชน อยู\ในตำแหน\งไดRเพียงวาระเดียวเปFนเวลา 5 ปx ไม\มีอำนาจยุบสภา เปFนผูRบัญชาการทหารสูงสุด

โดยตำแหน\ง มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการฉุกเฉิน รวมท้ังเสนอร\างกฎหมายไดR ประธานาธิบดี

คนปqจจุบัน คือ นายยุน ซ็อก-ย็อล ชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีเม่ือ 9 มี.ค.2565 และรับตำแหน\งอย\างเปFน

ทางการเม่ือ 10 พ.ค.2565 ท้ังน้ี เกาหลีใตRจะจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังต\อไปในปx 2570 

 ฝ]ายบริหาร : ประธานาธิบดีแต\งต้ัง นรม. และ ครม. โดยความเห็นชอบของรัฐสภา นรม.เปFน

ผูRช\วยประธานาธิบดีในการบริหารประเทศและเขRาร\วมการประชุมรัฐสภา ซ่ึงรัฐบาลรับฟqงคำแนะนำจาก

คณะกรรมการต\าง ๆ อาทิ สภาท่ีปรึกษาอาวุโส สภาความม่ันคงแห\งชาติ คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 

โดยประธานาธิบดีเปFนผูRแต\งต้ังประธานคณะกรรมการชุดต\าง ๆ 

 ฝ]ายนิติบัญญัติ : มีสภาเดียว สมาชิก 300 คน ส.ส. มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 253 คน ที่เหลือ 

47 คน เปFนผูRแทนในระบบสัดส\วน วาระ 4 ปx โดย ส.ส.เลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ อีก 2 คน 

รัฐสภามีอำนาจถอดถอนประธานาธิบดี โดยสมาชิกเสียงขRางมากเปFนผูRเสนอ และสมาชิก 2 ใน 3 ใหRความเห็นชอบ 

 ฝ]ายตุลาการ : ประกอบดRวยศาลชั้นตRน ศาลอุทธรณY และศาลฎีกา ประธานาธิบดีแต\งตั้ง

ประธานศาลฎีกาดRวยความเห็นชอบของรัฐสภา การพิจารณาของศาลกำหนดใหRเป�ดเผยแก\สาธารณชนท่ัวไปไดR 

ยกเวRนในกรณีท่ีเห็นว\าจะเปFนภัยต\อความม่ันคงของชาติหรือความสงบเรียบรRอยของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญ

มีอำนาจในการพิจารณากฎหมายท่ีขัดต\อรัฐธรรมนูญโดยใหRถือเปFนโมฆะ และมีหนRาท่ีตัดสินความถูกตRองของ

กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี นรม. และผูRพิพากษา รวมท้ังมีอำนาจยุบพรรคการเมืองท่ีทำผิดกฎหมาย 

ตามขRอเสนอของฝ]ายบริหาร 

 พรรคการเมือง : ปx 2565 มีพรรคการเมืองใหญ\ 2 พรรค คือ พรรค Democratic Party of Korea 

มี ส.ส. 169 คน พรรค People Power Party มี ส.ส. 115 คน และ ส.ส.จากพรรคอื่น ๆ รวม 300 คน 

การเลือกต้ัง ส.ส. คร้ังล\าสุดเม่ือ 15 เม.ย.2563 และจะจัดการเลือกต้ังคร้ังต\อไปในปx 2567 

 

เศรษฐกิจ เกาหลีใตRมีขนาดเศรษฐกิจใหญ\เปFนลำดับท่ี 10 ของโลก เม่ือปx 2564 อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยู\ท่ี 2.6% ตามการประเมินของกองทุนการเงินระหว\างประเทศ (IMF) ซ่ึงมากกว\าค\าเฉล่ียของ

ประเทศท่ีพัฒนาแลRวท่ี 0.2% สะทRอนว\าเศรษฐกิจเกาหลีใตRมีความสามารถในการปรับตัวท\ามกลางการแพร\ระบาด
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ของโรค COVID-19 อย\างไรก็ดี ทางการเกาหลีใตRเร\งฟ��นฟูเศรษฐกิจ โดยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปFนระยะรวม 

2.5% ต้ังแต\ ส.ค.2564 ท\ามกลางอัตราเงินเฟ�อสูง อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน และผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

พลังงานจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ขณะท่ีเกาหลีใตRมีศักยภาพทางการแข\งขันลำดับท่ี 27 ของโลก เม่ือปx 2565 ลดลง

จากลำดับที่ 23 เมื่อปx 2564 (ขRอมูล International Institute for Management Development-IMD) 

ที่ผ\านมา เกาหลีใตRประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศยากจนและเกษตรกรรมจนเปFน

ประเทศอุตสาหกรรมและมีเศรษฐกิจแข็งแกร\ง โดยเปFนประเทศสมาชิกองคYการเพ่ือความร\วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD) ต้ังแต\ปx 2539 เกาหลีใตRเคยประสบวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปx 2540 แต\ฟ��นตัวไดRอย\าง

รวดเร็ว สามารถชำระคืนเงินกูR IMF เต็มจำนวน 19,500 ลRานดอลลารYสหรัฐก\อนครบกำหนด 3 ปx 

 งบประมาณ (ม.ค.-ธ.ค.2565) : 679.5 ลRานลRานวอน (507,078 ลRานดอลลารYสหรัฐ) รวม

งบประมาณพิเศษ 2 รอบ เพ่ิมข้ึน 21.8% จากงบประมาณเดิมของปx 2564 จำนวน 558 ลRานลRานวอน 

งบประมาณพิเศษไดRรับการจัดสรรสำหรับการฟ��นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาผูRประกอบการท่ีไดRรับผลกระทบจากการ

ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาสินคRาอุปโภคและบริโภค 

 

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  วอน (won) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 ดอลลาร_สหรัฐ :  1,340.03 วอน : 1 ดอลลารYสหรัฐ (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อ 1 บาท :  37.45 วอน : 1 บาท (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปd 2565)  

ผลิตภัณฑYมวลรวมในประเทศ (GDP) : 1,730 ลRานดอลลารYสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.6% 

ทุนสำรองเงินตราต\างประเทศและทองคำ : 414,010 ลRานดอลลารYสหรัฐ เม่ือ ต.ค.2565 สูงเปFนลำดับท่ี 9 ของโลก 

อัตราเงินเฟ�อ : 5.5%  

หน้ีสาธารณะเกาหลีใตR : 54.1% ของ GDP  

รายไดRต\อหัวต\อปx : 33,590 ดอลลารYสหรัฐ 

ค\าแรงข้ันต่ำ : ปx 2565 ชม. ละ 9,160 วอน (7.40 ดอลลารYสหรัฐ) เพ่ิมข้ึนจาก 8,720 วอน (7.40 ดอลลารYสหรัฐ) 

เม่ือปx 2564 นอกจากน้ี รัฐบาลเกาหลีใตRเตรียมข้ึนค\าแรงข้ันต่ำ 5% เปFน ชม. ละ 9,620 วอน (7.38 ดอลลารYสหรัฐ) 

ในปx 2566 

มูลค\าการคRาของเกาหลีใตR : ปx 2564 ส\งออกมูลค\า 644,400 ลRานดอลลารYสหรัฐ นำเขRามูลค\า 615,093 ลRาน

ดอลลารYสหรัฐ เกินดุล 29,307 ลRานดอลลารYสหรัฐ ขณะท่ีหRวง ม.ค.-ต.ค.2565 ส\งออกมูลค\า 577,145 ลRาน

ดอลลารYสหรัฐ นำเขRามูลค\า 612,695 ลRานดอลลารYสหรัฐ ขาดดุล 35,550 ลRานดอลลารYสหรัฐ 

สินคRาส\งออกท่ีสำคัญ : ป�โตรเคมี  เซมิคอนดักเตอรY ยานยนตYและช้ินส\วนยานยนตY เรือ อุปกรณYส่ือสารไรRสาย 

เหล็ก อิเล็กทรอนิกสY พลาสติก คอมพิวเตอรY 

สินคRานำเขRาท่ีสำคัญ : น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑYป�โตรเลียม เซมิคอนดักเตอรY ก�าซธรรมชาติ ถ\านหิน คอมพิวเตอรY 
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ยานยนตY อุปกรณYส่ือสารไรRสาย เคมีภัณฑY ส่ิงทอ 

(ขRอมูลส\วนใหญ\มาจาก IMF และกระทรวงการเงินและการคลังของเกาหลีใตR) 

 

การทหาร ประธานาธิบดีเปFนผูRบัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน\ง กองทัพเกาหลีใตRมีกำลังพลประมาณ 

555,000 นาย ในจำนวนน้ีเปFน ทบ. ประมาณ 420,000 นาย งบประมาณทางทหารปx 2565 มูลค\า 54.6 ลRาน

ลRานวอน (40,753 ลRานดอลลารYสหรัฐ) เพ่ิมข้ึน 3.4% จากปx 2564 ท่ีมีมูลค\า 52.84 ลRานลRานวอน (43,700 

ลRานดอลลารYสหรัฐ) เกาหลีใตRพัฒนาและทดสอบขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ (Submarine-Launched Ballistic 

Missile-SLBM) คร้ังแรกเม่ือ ก.ย.2564 หลังสหรัฐฯ ยกเลิกนโยบายจำกัดการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีใตR 

เม่ือ พ.ค.2564 เป�ดโอกาสใหRเกาหลีใตRสามารถพัฒนาขีปนาวุธทุกชนิด 

 ทบ. มีกำลังพล 420,000 นาย ประกอบดRวย กองทัพท่ี 1 (First Republic of Korea Army-FROKA) 

รับผิดชอบพ้ืนท่ีตอนเหนือและชายแดนดRานตะวันออก กองทัพท่ี 2 (SROKA) รับผิดชอบพ้ืนท่ีตอนใตR และ

กองทัพที่ 3 (TROKA) มีขนาดกำลังพลและยุทโธปกรณYมากที่สุด รับผิดชอบพื้นที่ตอนเหนือ และชายแดน

ดRานตะวันตก รวมท้ังโซล 

 ทร. มีกำลังพล 70,000 นาย (นาวิกโยธิน 29,000 นาย) มีฐานทัพเรือ 9 แห\งท่ี จินแฮ ทงแฮ 

พย็องแท็ก อินชอน มกโพ  โพฮัง ปูซาน เกาะเชจู และเกาะแบ็งนย็อง แบ\งเปFน 3 กองบัญชาการกองเรือยุทธการ 

ประกอบดRวย กองเรือภาคท่ี 1 ท่ีทงแฮ (1st Tonghae) รับผิดชอบทะเลญ่ีปุ]น (ทะเลตะวันออก) กองเรือภาคท่ี 2 

ท่ีพย็องแท็ก (2nd Pyongtaek) รับผิดชอบทะเลเหลือง (ทะเลตะวันตก) และกองเรือภาคท่ี 3 รับผิดชอบช\องแคบ

เกาหลี (ทะเลใตR) นอกจากนี้ ทร.เกาหลีใตRจะเนRนเสริมขีดความสามารถดRานเรือดำน้ำ โดยเมื่อปx 2558 

ทร.ยกฐานะหน\วยเรือดำน้ำเปFนกองบัญชาการเรือดำน้ำมีฐานะเทียบเท\ากองเรือภาค ปqจจุบันเกาหลีใตRมีเรือดำน้ำ 

19 ลำ และจะเริ่มนำเรือดำน้ำชั้นชังโบโก III ขนาด 3,000 ตัน ที่พัฒนาเองเขRาประจำการเพ่ิมอีก 3 ลำ ในปx 

2567 เพ่ือเสริมขีดความสามารถในสงครามใตRน้ำรับมือกองเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือท่ีมีกว\า 70 ลำ   

 ทอ. มีกำลังพล 65,000 นาย โดยมี บ.รบประจำการประมาณ 601 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.ขนส\ง 38 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรY 

49 เคร่ือง และอากาศยานไรRคนขับประมาณ 15 เคร่ือง นอกจากน้ี เกาหลีใตRอยู\ระหว\างพัฒนาขีปนาวุธใหRมี  

ขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนท้ังพิสัยและอานุภาพการโจมตี เพ่ือเสริมขีดความสามารถในการรับมือเกาหลีเหนือ   

ซ่ึงมีความกRาวหนRาดRานนิวเคลียรYและขีปนาวุธอย\างต\อเน่ือง 

 กองกำลังสำรอง (Reserve Forces) ก\อต้ังข้ึนเม่ือปx 2511 มีกำลังสำรองประมาณ 3.1 ลRานนาย 

ไดRรับการฝ¦กเพ่ือการป�องกันประเทศ และรักษาความม่ันคงภายใน เช\น การต\อตRานการแทรกซึม การก\อวินาศกรรม

ของฝ]ายตรงขRาม กำลังสำรองมีขีดความสามารถดRานการรบในยามสงคราม และเปFนกำลังสำคัญในการสรRาง

หน\วยใหม\ หน\วยเสริมกำลัง และการทดแทนกำลังใหRหน\วยรบ กฎหมายกำหนดใหRทหารท่ีปลดประจำการ  

ตRองเปFนกำลังสำรองต\ออีก 8 ปx 

 กกล.ทหารสหรัฐฯ ในเกาหลีใตR (United States Forces Korea-USFK) เปFนสัญลักษณYการ

เปFนพันธมิตรทางทหารระหว\างสหรัฐฯ กับเกาหลีใตR และเปFนส\วนสำคัญของการสรRางสันติภาพและเสถียรภาพ
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ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและคาบสมุทรเกาหลี ผูRบัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ (United 

Nations Command-UNC) กำลังผสมสหรัฐฯ-เกาหลีใตR (Combined Force Command) คือ ผูRบัญชาการ 

กกล.ทหารสหรัฐฯ ในเกาหลีใตR ท่ีมีกำลังพลประมาณ 30,400 นาย ประกอบดRวย 1) กองทัพบกสหรัฐฯ ท่ี 8 

(The 8th US Army-EUSA) : กองพลทหารราบสหรัฐฯ ท่ี 2 กองพลนRอยบินท่ี 17 กองพลนRอยทหารมRาท่ี 6 

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

สหรัฐฯ ในเกาหลีใตR (US Marine Forces Korea) 4) หน\วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ 5) กองกำลัง

ทางอากาศสหรัฐฯ ในเกาหลีใตR (US Air Forces Korea) หน\วยบัญชาการทหารอากาศสหรัฐฯ ท่ี 7 มีกำลัง 2 กองบิน 

 

ปeญหาด#านความม่ันคง ปqญหาดRานความม่ันคงหลักของเกาหลีใตR แบ\งเปFน 3 ประการ 1) ภัยคุกคามจาก

เกาหลีเหนือ เน่ืองจากท้ังสองประเทศยังอยู\ในภาวะสงคราม รวมถึงโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรY ขีปนาวุธ       

ขีดความสามารถในการทำสงครามทางคอมพิวเตอรY และการย่ัวยุทางทหารตามแนวพรมแดนเปFนภัยคุกคาม

ดRานความม่ันคงหลักของเกาหลีใตR 2) ปqญหาการอRางกรรมสิทธ์ิเหนือเกาะต�อก หรือทาเคชิมะในภาษาญี่ปุ]น 

เปFนประเด็นขัดแยRงระหว\างเกาหลีใตRกับญี่ปุ]น ซึ่งมีผลกระทบทั้งดRานความม่ันคงทางทหารและเศรษฐกิจ 

และทำใหRกระแสชาตินิยมในเกาหลีใตRรุนแรงข้ึนในหRวงท่ีเกิดประเด็นขัดแยRงระหว\างท้ังสองประเทศ และ       

3) ปqญหาการก\อการรRายและก\ออาชญากรรม เน่ืองจากเกาหลีใตRเปFนพันธมิตรของสหรัฐฯ ทำใหR กกล.พลเรือน

และผลประโยชนYของเกาหลีใตRท้ังในและต\างประเทศมีความเส่ียงตกเปFนเป�าหมายการโจมตีของกลุ\มก\อการรRาย 

เกาหลีใตRจึงเสริมการรับมือการก\อการรRายดRวยการเร่ิมบังคับใชRกฎหมายต\อตRานการก\อการรRายเม่ือ มิ.ย.2559  

 

สมาชิกองค_การระหว0างประเทศ เกาหลีใตRเปFนสมาชิกองคYการระหว\างประเทศ และกลุ\มความร\วมมือหลายแห\ง 

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

FEALAC, OECD, UN, WTO และ G-20 

 

วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี เกาหลีใตRใหRความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนา โดยในปx 2566 รัฐบาล

มีแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาประมาณ 24.7 ลRานลRานวอน (18,239 ลRานดอลลารYสหรัฐ) 

เพ่ิมข้ึนจากปx 2565 ประมาณ 1.7% นอกจากน้ี เกาหลีใตRเป�ดเผยแผนส\งเสริมเทคโนโลยีทางยุทธศาสตรYแห\งชาติ 

เม่ือ ต.ค.2565 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกาหลีใตRในการเปFนผูRนำดRานเทคโนโลยีของโลก โดยใหRความสำคัญกับ

เทคโนโลยีทางยุทธศาสตรY 12 ชนิด ไดRแก\ เซมิคอนดักเตอรYและหนRาจอ เซลลYทุติยภูมิ (Secondary Cell) 

ในแบตเตอร่ี Leading-Edge Mobility พลังงานนิวเคลียรYรูปแบบใหม\ เทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัย เทคโนโลยี

ดRานอวกาศและทางทะเล เทคโนโลยีดRานไฮโดรเจน ความม่ันคงทางไซเบอรY ปqญญาประดิษฐY (AI) การส่ือสาร

รูปแบบใหม\ การผลิตหุ\นยนตYล้ำสมัย และเทคโนโลยีควอนตัม ซ่ึงจะไดRรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 4.12 

ลRานลRานวอน (3,044 ลRานดอลลารYสหรัฐ) 
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การขนส0งและโทรคมนาคม ท\าอากาศยานนานาชาติ 8 แห\ง ท\าอากาศยานภายในประเทศ 17 แห\ง และ

ลานจอด ฮ. รวม 466 แห\ง ท่ีสำคัญ ไดRแก\ ท\าอากาศยานนานาชาติอินชอน เสRนทางรถไฟครอบคลุมและ

เชื่อมโยงทั่วประเทศมีทั้งหมด 6 สาย มีระบบรถไฟความเร็วสูงจากโซลไปปูซาน และมอกโป รถไฟใตRดิน

มีโครงข\ายเช่ือมโยงท่ัวโซล และเมืองใกลRเคียง เช\น อินชอนและท\าอากาศยานนานาชาติอินชอนรวม 16 สาย 

ระบบการขนส\งทางรถยนตY ไดRแก\ รถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารด\วน 

เทคโนโลยีดRานการโทรคมนาคมและสารสนเทศของเกาหลีใตRมีความกRาวหนRามาก ปqจจุบันการ

ส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีส\วนใหญ\ของเกาหลีใตRเปFนแบบ LTE (4G) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 97% ของประเทศ มากเปFน

อันดับ 1 ของโลก (รองลงมาคือญี่ปุ]น ฮ\องกง คูเวต และสิงคโปรY ตามลำดับ) และมีความเร็วเฉลี่ยในการ

ดาวนYโหลดที่ 25 เมกะบิตต\อวินาที นอกจากนี้ เกาหลีใตRกำลังพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G 

โดยเปFนประเทศแรกในโลกท่ีใหRบริการเครือข\าย 5G ครอบคลุมท่ัวประเทศ รหัสโทรศัพทY +82 รหัส

อินเทอรYเน็ต .kr เว็บไซตYการท\องเท่ียว: http://english.visitkorea.or.kr และ http://www.kto.or.th 

 

การเดินทาง  สายการบินของไทยมีเท่ียวบินตรงจากท\าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท\าอากาศยานอินชอน           

โดยมี 2 สายการบิน คือ การบินไทย บางกอกแอรYเวยY และท\าอากาศยานดอนเมือง-ท\าอากาศยานอินชอน        

มี 1 สายการบิน คือ ไทยแอรYเอเชียเอ็กซY ทำการบินทุกวัน ส\วนสายการบินของเกาหลีใตRท่ีบินตรงมาไทย คือ 

โคเรียแอรY เอเซียนาแอรYไลนสY และเจจูแอรY (ระยะทางประมาณ 3,728 กม.) ระยะเวลาในการบินประมาณ 

5 ชม. นักท\องเที่ยวไทยเดินทางเขRาเกาหลีใตRโดยไม\ตRองขอรับการตรวจลงตรา แต\หากพบว\ามีประวัติ

ลักลอบทำงาน หรือมีพฤติกรรมไม\น\าไวRวางใจจะถูกปฏิเสธเขRาประเทศ ถูกกักตัวและถูกส\งกลับ 

 

สถานการณ_สำคัญท่ีน0าติดตาม 

 ดRานความม่ันคง สถานการณYในคาบสมุทรเกาหลียังคงมีพลวัตสูง และการปลดอาวุธนิวเคลียรY

เกาหลีเหนือยืดเย้ือ หลังจากเกาหลีเหนือออกกฎหมายย้ำสถานะการเปFนรัฐครอบครองนิวเคลียรY และ       

นายคิม จ็อง-อึน ผูRนำสูงสุดของเกาหลีเหนือประกาศเม่ือ ก.ย.2565 จะพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรY

ต\อไป และจะไม\เจรจาประเด็นดังกล\าวกับสหรัฐฯ ขณะท่ีเกาหลีใตRภายใตRการดำรงตำแหน\งของประธานาธิบดี

ยุน ซ็อก-ย็อล มีนโยบายแข็งกรRาวต\อเกาหลีเหนือ โดยย่ืนขRอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือภายใตR 

“Audacious Plan” แต\มีเง่ือนไขใหRเกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียรYก\อน ซ่ึงเกาหลีเหนือปฏิเสธขRอเสนอ

ดังกล\าว ดRานสหรัฐฯ ผลักดันการส\งเสริมความร\วมมือทางทหารและความเปFนพันธมิตรท่ีเขRมแข็งกับเกาหลีใตR

และญ่ีปุ]น เพ่ือรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ พรRอมกันน้ีสหรัฐฯ ยังคงใชRมาตรการคว่ำบาตรเพ่ิมเติมเพ่ือ

กดดันเกาหลีเหนือ แต\เป�ดโอกาสสำหรับการทูตและการเจรจา 

 ดRานการทหาร เกาหลีใตRปรับปรุงแผนปฏิบัติการทางทหาร กรณีเกิดวิกฤติหรือสงครามเกาหลี

คร้ังใหม\ จากเดิมเนRนการต้ังรับรอกำลังเสริมจากสหรัฐฯ รวบรวมกำลังแลRวจึงโตRกลับ แต\ในแผนปฏิบัติการใหม\ 

เกาหลีใตRและสหรัฐฯ อาจชิงโจมตีก\อน หากมีสัญญาณบ\งช้ีว\าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมโจมตีดRวยขีปนาวุธหรือ

อาวุธนิวเคลียรYตามหลักการ Three Axis System โดยแบ\งเปFน 3 รูปแบบ ไดRแก\ 1) Kill chain หรือการชิงโจมตี 
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เพ่ือทำลายศูนยYบัญชาการทางสงครามและท่ีต้ังทางนิวเคลียรYและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ 2) ระบบป�องกันทาง

อากาศและขีปนาวุธ (Korea Air and Missile Defense system-KMD) และ 3) การสังหารบุคคลสำคัญของ

เกาหลีเหนือ (Korea Massive Punishment and Retaliation-KMPR) 

 เกาหลีใตRนำระบบป�องกันขีปนาวุธแบบ THAAD ของสหรัฐฯ เขRาประจำการในเกาหลีใตRแบบ

ช่ัวคราว เม่ือ ก.ย.2560 ท่ีเมืองซองจู ทางตอนใตRของโซลเสร็จเรียบรRอยแลRว โดยติดต้ังเพ่ิมอีก 4 ฐานยิง จากเดิม

ท่ีติดต้ังแลRว 2 ฐานยิง เพ่ือเสริมการสกัดก้ันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือ เน่ืองจากปqจจุบันเกาหลีใตRมีเพียงระบบ

ป�องกันขีปนาวุธรุ\นเก\าแบบ Patriot PAC-2 ซ่ึงไม\เพียงพอท่ีจะรับมือภัยคุกคาม อย\างไรก็ดี THAAD ทำใหRจีน

และรัสเซียไม\เห็นดRวย เฉพาะอย\างย่ิงจีนท่ีไม\พอใจอย\างมากและดำเนินมาตรการต\อตRานหลายแนวทาง 

โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจ ส\งผลกระทบต\อความสัมพันธYทวิภาคีระหว\างเกาหลีใตRกับจีน 

 

ความสัมพันธ_ไทย-เกาหลีใต# 

 ไทยและเกาหลีใตRสถาปนาความสัมพันธYทางการทูตระดับอัครราชทูตเม่ือ 1 ต.ค.2501 และ

ยกระดับเปFนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือ 1 ต.ค.2503 มีความร\วมมือกันท้ังในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี เช\น 

การประชุมคณะกรรมาธิการร\วม (Joint Commission-JC) ระดับรัฐมนตรี ซ่ึงเปFนกลไกหารือภาพรวมความร\วมมือ 

การประชุม Policy Consultation (PC) เปFนกลไกการหารือในระดับเจRาหนRาท่ีอาวุโสเพ่ือสนับสนุนและเสริม

การหารือในกรอบ JC และความร\วมมือในระดับภูมิภาค เช\น ASEAN+1 กับเกาหลีใตR ASEAN+3 (จีน 

ญ่ีปุ]น และเกาหลีใตR) และกรอบความร\วมมือลุ\มน้ำโขง-เกาหลีใตR (Mekong-ROK Cooperation) นอกจากน้ี 

ไทยกับเกาหลีใตRมีการแลกเปล่ียนการเยือนในระดับผูRนำรัฐบาล และ รมต.อย\างต\อเน่ือง อีกท้ังมีการลงนาม

สนธิสัญญาและความตกลงความร\วมมือในหลายสาขา อาทิ วิทยาศาสตรY แรงงาน วัฒนธรรม และการทหาร 

 เกาหลีใตRใหRความสนใจติดตามสถานการณYทางการเมืองของไทยอย\างใกลRชิด แต\ไม\แสดงท\าที

หรือวิพากษYวิจารณYการเมืองภายในประเทศของไทย ส\วนใหญ\เปFนการติดตามสถานการณY และรายงานใน

ส่ือมวลชนภาคภาษาเกาหลี 

 ความสัมพันธYดRานความมั่นคงเริ่มตRนตั้งแต\ไทยส\งทหารเขRาร\วม กกล.สหประชาชาติใน

สงครามเกาหลี เหตุการณYดังกล\าวทำใหRประชาชนท้ังสองประเทศรูRสึกผูกพันกัน ปqจจุบัน ไทยยังคงส\งนายทหาร

ติดต\อประจำ UNC และ จนท.หน\วยแยก ทบ.ไทยประจำกองรRอยทหารเกียรติยศ (Honour Guard Company) 

จำนวน 6 คน เพ่ือปฏิบัติหนRาท่ีเชิญธงไทยและปฏิบัติหนRาท่ีดRานพิธีการเก่ียวกับสงครามเกาหลีใน UNC เพ่ือเปFน

สัญลักษณYว\า ไทยยังคงยึดม่ันในพันธกรณีในการรักษาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี 

 ไทยและเกาหลีใตRยังมีความร\วมมือดRานความม่ันคงอ่ืน ๆ ไดRแก\ การต\อตRานการก\อการรRาย 

อาชญากรรมขRามชาติ ยาเสพติด และอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลRางสูงอย\างต\อเน่ือง โดยเปFนความร\วมมือภายใตR

กรอบพหุภาคี เช\น UN ASEAN และ ARF ซ่ึงไทยสนับสนุนกระบวนการปรองดองเพ่ือนำไปสู\การรวมประเทศ

ของท้ังสองเกาหลี และสนับสนุนนโยบายการปลอดอาวุธนิวเคลียรYในภูมิภาค 

 ความร\วมมือดRานเศรษฐกิจปx 2564 มีมูลค\าการคRา 502,452 ลRานบาท โดยไทยนำเขRาสินคRา

จากเกาหลีใตRมูลค\า 316,742 ลRานบาท ขณะท่ีไทยส\งออกไปเกาหลีใตRมูลค\า 185,709 ลRานบาท ไทยขาดดุลการคRา
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กับเกาหลีใตR 131,033 ลRานบาท เพิ่มขึ้นจากปx 2563 ที่มีมูลค\าการขาดดุลอยู\ที่ 109,100 ลRานบาท ใน

หRวง ม.ค.-ก.ย.2565 มูลค\าการคRา 440,529 ลRานบาท โดยไทยส\งออกไปเกาหลีใตRมูลค\า 171,978 ลRานบาท และ

นำเขRาสินคRาจากเกาหลีใตRมูลค\า 268,550 ลRานบาท (กระทรวงพาณิชยY) 

 สินคRาส\งออกหลักของไทยไปเกาหลีใตR ไดRแก\ น้ำมันสำเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอรY อุปกรณY

และส\วนประกอบ ผลิตภัณฑYยาง แผงวงจรไฟฟ�า ไมRและผลิตภัณฑYไมR ยางพารา เคมีภัณฑY เหล็ก เหล็กกลRา

และผลิตภัณฑY วงจรพิมพY เม็ดพลาสติก สินคRาหลักท่ีไทยนำเขRาจากเกาหลีใตR ไดRแก\ เหล็ก เหล็กกลRา เคมีภัณฑY 

เคร่ืองจักรกลและส\วนประกอบ สินแร\โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะ เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส\วนประกอบ พืชและ

ผลิตภัณฑYจากพืช ผลิตภัณฑYทำจากพลาสติก ผลิตภัณฑYโลหะ วงจรพิมพY แผงวงจรไฟฟ�า (กระทรวงพาณิชยY) 

 ดRานการลงทุน ไทยสรRางความเช่ือม่ันในการลงทุนใหRแก\ภาคธุรกิจเกาหลีใตR และเชิญใหR    

นักลงทุนเกาหลีใตRลงทุนในไทยมากข้ึนในอุตสาหกรรมยานยนตY อุตสาหกรรมไฟฟ�า/อิเล็กทรอนิกสY 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและผลิตภัณฑYโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงการชักชวนใหR

เกาหลีใตRขยายการลงทุนผ\านโครงการดRานความเช่ือมโยงภายใตRขRอริเร่ิม “Connecting the Connectivities” และ

โครงการพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานท่ีชาญฉลาด เปFนมิตรต\อส่ิงแวดลRอมและย่ังยืน รวมถึงอุตสาหกรรมแห\งอนาคต 

เพ่ือใหRสอดคลRองกับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ของไทย  

 โครงการลงทุนโดยตรงสุทธิจากเกาหลีใตRในไทยปx 2564 ท่ีย่ืนขอรับการส\งเสริมการลงทุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการส\งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand-BOI) มีมูลค\ารวม 

12,418 ลRานบาท จำนวน 28 โครงการ ส\วนใหญ\เปFนการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาและส่ิงทอ ผลิตภัณฑYดRาน

ไฟฟ�าหรืออิเล็กทรอนิกสY โลหะ/เคร่ืองจักร และเคมีภัณฑY 

 ดRานแรงงาน หลังจากเม่ือปx 2546 รัฐบาลเกาหลีใตRเปล่ียนนโยบายการนำเขRาแรงงานต\างชาติจาก

ใชRระบบผูRฝ¦กงานอย\างเดียว เปFนใชRควบคู\กับระบบใบอนุญาตทำงานดRวย (Employment Permit System-EPS)    

มีผลบังคับใชRเม่ือ 17 ส.ค.2547 กระทรวงแรงงานเกาหลีใตRคัดเลือกประเทศท่ีจะสามารถส\งคนงานไปทำงานใน

เกาหลีใตRภายใตRระบบ EPS ระยะแรกเพียง 8 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ฟ�ลิปป�นสY ศรีลังกา 

คาซัคสถาน และมองโกเลีย) ไทยและเกาหลีใตRจัดทำบันทึกความเขRาใจว\าดRวยการจัดส\งแรงงานไปเกาหลีใตRภายใตR

ระบบ EPS คร้ังแรกเม่ือปx 2547 และต\ออายุบันทึกความเขRาใจดังกล\าวอีก 2 คร้ัง คือ เม่ือปx 2549 และปx 2552 

บันทึกความเขRาใจดังกล\าว เกาหลีใตRใหRโควตาแรงงานไทยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม ก\อสรRาง และภาคเกษตร

ของเกาหลีใตR ซ่ึงทำใหRแรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานในเกาหลีใตR  มากข้ึนและเสียค\าใชRจ\ายนRอยลง  

 เม่ือ 1 ก.พ.2555 เกาหลีใตRทบทวนกฎหมายว\าดRวยการจRางแรงงานต\างชาติภายใตRระบบ EPS 

เพ่ือใหRเกิดความยืดหยุ\นมากข้ึน ซ่ึงเปFนผลจากความพยายามของประเทศผูRจัดส\งแรงงานภายใตRระบบ EPS ท่ี

ขยายเปFน 15 ประเทศ ไดRแก\ ไทย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา ฟ�ลิปป�นสY เวียดนาม อุซเบกิสถาน 

ปากีสถาน กัมพูชา จีน บังกลาเทศ เนปาล เมียนมา คีรYกีซสถาน และติมอรY-เลสเต และบรรเทาปqญหาแรงงาน

ผิดกฎหมายในเกาหลีใตR สาเหตุหน่ึงมาจากกรณีแรงงานต\างชาติท่ีทำงานครบตามสัญญาจRางงาน จะตRองเดินทาง

กลับประเทศของตนเปFนเวลาอย\างนRอย 6 เดือน จึงจะมีสิทธ์ิสมัครกลับไปทำงานในเกาหลีใตRภายใตRระบบ EPS 

อีกคร้ัง โดยจะตRองทดสอบความรูRภาษาเกาหลี และไม\สามารถเลือกนายจRางหรือประเภทของงาน 
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 การแกRไขกฎหมายดังกล\าวมีผลบังคับใชRต้ังแต\ 2 ก.ค.2555 โดยผ\อนผันใหRแรงงานท่ีทำงาน

ครบตามสัญญา 4 ปx 10 เดือน สามารถเดินทางกลับไปทำงานกับนายจRางคนเดิมไดR หากไดRรับการรRองขอจาก

นายจRาง และลดระยะเวลาการกลับไปพำนักในประเทศของตนลงจาก 6 เดือน เปFน 3 เดือน รวมท้ังผ\อนผันใหR

แรงงานไม\ตRองสอบภาษาเกาหลีและไม\ตRองเขRารับการอบรมอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี ยังเพ่ิมความยืดหยุ\นใน   

เร่ืองการยRายงานของแรงงานต\างชาติจากปqจจุบันกำหนดไวRไม\ใหRเกิน 5 คร้ัง (นับรวมการยRายงาน เน่ืองจาก       

สถานประกอบการป�ดกิจการ หรือนายจRางละเมิดสัญญา) เปFนจะไม\นับการยRายงานอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ

มิไดRเกิดจากความผิดของลูกจRาง นอกจากน้ี การแกRไขกฎหมายคร้ังน้ียังสามารถช\วยบรรเทาความเดือดรRอน

ของนายจRางท่ีตRองขาดแรงงานท่ีมีฝxมือและมีความชำนาญงาน 

 แรงงานท่ีจัดส\งโดยรัฐตามระบบการจRางแรงงานต\างชาติ (Employment Permit System-

EPS) เม่ือปx 2564 มีแรงงานไทยท่ีไดRรับอนุญาตใหRเดินทางไปทำงานท่ีเกาหลีใตRจำนวน 3,249 คน เพ่ิมข้ึนจาก

จำนวน 717 คน เม่ือปx 2563 ซ่ึงเผชิญสถานการณYการแพร\ระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุม

พรมแดนท่ีเขRมงวด แรงงานส\วนใหญ\ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรและปศุสัตวY การก\อสรRาง 

ขณะเดียวกัน แรงงานไทยท่ียังคงทำงานอยู\ในเกาหลีใตRเม่ือ ต.ค.2565 มีจำนวน 13,810 คน คาดว\า มีแรงงานไทย

ผิดกฎหมายท่ียังพำนักในเกาหลีใตRประมาณ 130,000 คน  

 ดRานการท\องเท่ียว ไทยกับเกาหลีใตRส\งเสริมการแลกเปล่ียนระดับประชาชนใหRมากข้ึน 

โดยเฉพาะดRานวัฒนธรรมและการศึกษา ไทยและเกาหลีใตRส\งเสริมความร\วมมือดRานการศึกษาและจัดต้ัง    

ศูนยYวัฒนธรรมเกาหลีในไทย และศูนยYวัฒนธรรมไทยในเกาหลีใตR เพ่ือส\งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูRดRานภาษา

และวัฒนธรรมในระดับประชาชน สถิติการท\องเท่ียวระหว\างไทยกับเกาหลีใตRตกต่ำหRวงปx 2563 จากมาตรการ

เขRมงวดระหว\างพรมแดนเพ่ือป�องกันการแพร\ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงจำกัดวัตถุประสงคYของการเดินทาง 

ท้ังน้ี อัตราการเดินทางของนักท\องเท่ียวเกาหลีใตRมาไทย เม่ือปx 2564 มีจำนวนประมาณ 12,077 คน และหRวง 

ม.ค.-ต.ค.2565 จำนวนนักท\องเท่ียวเกาหลีใตRมาไทยอยู\ท่ี 58,552 คน (กระทรวงการท\องเท่ียวและกีฬา)  

 

------------------------------------------------ 
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นายยุน ซ็อก-ย็อล 

(Yoon Suk-yeol) 

 

ตำแหน0ง    ประธานาธิบดีเกาหลีใตR  

 

เกิด    18 ธ.ค.2503 (อายุ 63 ปx/ปx 2566) ในเขต Seodaemun กรุงโซล   

 

สถานภาพ    สมรสกับนางคิม ก็อน-ฮี  ไม\มีบุตร 

 

การศึกษา   

ปx 2526     - ปริญญาตรี ดRานนิติศาสตรY จากมหาวิทยาลัย Seoul National University  

ปx 2531     - ปริญญาโท ดRานนิติศาสตรY จากมหาวิทยาลัย Seoul National University  

ปx 2534     - สอบผ\านเนติบัณฑิต 

 

ประวัติการทำงาน 

ปx 2537-2559    - อัยการประจำสำนักงานเขตและนครต\าง ๆ 

ปx 2545     - ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายเอกชน 

ปx 2559    - อัยการสืบสวนคดีพิเศษของอดีตประธานาธิบดีปqก กึน-เฮ และผูRใกลRชิด 

ปx 2560    - หัวหนRาอัยการประจำสำนักงานเขตกรุงโซลกลาง 

ปx 2562    - อัยการสูงสุด 

ปx 2564     - ลาออกจากตำแหน\งอัยการสูงสุด  

 

ประวัติทางการเมือง 

ปx 2564    - เขRาร\วมพรรค People Power (PPP) เพ่ือลงสมัครชิงตำแหน\ง 

    ประธานาธิบดีเกาหลีใตR 
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10 พ.ค.2565   - เขRารับตำแหน\งประธานาธิบดีคนท่ี 13 ของเกาหลีใตRอย\างเปFนทางการ 

หลังชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีเม่ือ 9 มี.ค.2565  

 

------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเกาหลีใต# 

 

ประธานาธิบดี Yoon Seok-yeol 

นรม.  Han Duck-soo 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการเงิน และการคลัง Choo Kyung-ho 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Lee Ju-ho 

รมว.กระทรวงมหาดไทย Lee Sang-min 

รมว.กระทรวงการต\างประเทศ Park Jin 

รมว.กระทรวงการคRา อุตสาหกรรม และพลังงาน Lee Chang-yang 

รมว.กระทรวงรวมชาติ Kwon Young-se 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Han Dong-hoon 

รมว.กระทรวงกลาโหม Lee Jong-sup 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และท\องเท่ียว Park Bo-gyoon 

รมว.กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท Chung Hwang-keun 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรY เทคโนโลยีสารสนเทศ Lee Jong-ho 

รมว.กระทรวงท่ีดิน โครงสรRางพ้ืนฐาน และการขนส\ง Won Hee-ryong 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ Cho Kyoo-hong 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลRอม Han Wha-jin 

รมว.กระทรวงการจRางงานและแรงงาน Lee Jeong-sik 

รมว.กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและกิจการครอบครัว Kim Hyun-sook 

รมว.กระทรวงกิจการมหาสมุทรและประมง Cho Seung-Hwan 

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง Lee Young 

ผูRอำนวยการสำนักข\าวกรองแห\งชาติ Kim Kyou-hyun 

 

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

(พ.ย.2565) 


