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บทนำ 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและเกาหลีใต้ก่อตั้งขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1980 
ช่วงปลายทศวรรษที่ 2000 การไหลเวียนของการลงทุนจากเกาหลีในรัสเซียเพิ่มขึ้นโดยบริษัทยักษ์
ใหญ่ของเกาหลี เช่น ซัมซุง ฮุนได และล็อตเต้ ที่พยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ
รัสเซีย และในปี ค.ศ. 2008 ผู้นำของรัสเซียและเกาหลีใต้ได้ประกาศเป้าหมายในการยกระดับ 
ระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในปี  
ค.ศ. 2010 รัสเซียเริ่มให้ความสำคัญกับดินแดนตะวันออกไกลมากขึ้น แผนการของรัสเซียสำหรับ
การพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐเพื่อนบ้าน โดยรัสเซียมีความ
ต้องการขยายความสัมพันธ์กับประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งเกาหลีใต้เองก็เริ่มให้ความสนใจรัสเซีย
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เช่นกัน ความสนใจที่บังเอิญเหล่าน้ีสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญในระยะยาวให้มากขึ้นและลึก
ขึ้น มันจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายระหว่างประเทศรัสเซีย
และเกาหลีใต้ 

นโยบายมุ่งเหนือใหม่ (New Northern Policy) ประกาศโดยประธานาธิบดีมุนแจอิน
ของประเทศเกาหลีใต้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของนโยบายแห่งรัฐน่ัน
คือ การยกระดับความสัมพันธ์กับรัสเซียและการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคี 
นโยบาย มุ่งเหนือใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กับ
รัสเซีย มองโกเลีย และเอเชียกลาง รวมไปถึงส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
เอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและเกาหลีใต้เดิม 
ความสัมพันธ์ของรัสเซียและเกาหลีใต้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยรัสเซียเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่
สิบของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน และกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะที่รัสเซียเป็นผู้นำเข้า
รถยนต์รายใหญ่จากเกาหลีใต้ รัสเซียก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดไปยังเกาหลีใต้ 
โดยเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหกของรัสเซีย รัสเซียจึงมีความพยายามให้เกาหลีใตเ้ข้ามา
ลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลและทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับรัสเซีย  

โดยทั้งสองได้มีการลงนาม “ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรและการคุ้มครองซึ่งกัน
และกัน” ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกาหลีใต้สามารถเข้ามาลงทุนในรัสเซีย โดยเฉพาะในภูมภิาค
ตะวันออกไกลได้ง่ายมากขึ้น เน่ืองจากเกาหลีใต้จะได้รับสิทธิในการทำธุรกิจ และการค้าอย่างเสรี 
รวมไปถึงมีการรับประกันไม่เปล่ียนแปลงอัตราภาษีในระยะเวลาถึง 30 ปี รวมไปถึงการลดข้ันตอน
ทางราชการในการขออนุญาตในการทำธุรกิจ ด้วยข้อตกลงดังกล่าวทำให้มูลค่าการค้าการลงทุน
ระหว่างทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดปีต่อปี  

แต่ด้วยอุปสรรคหลาย ๆ  อย่างเช่น สงครามจอร์เจีย วิกฤตการณ์ไครเมีย และปัญหาการ
ทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกว่า 6 ครั ้ง ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2006 – 2016 นั้นทำให้
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียและเกาหลีใต้ ถดถอยลงไปบ้างแค่ช่ัวคราว แต่ทั้งสองมี
นโยบายที่ต่างต้องการเข้าหากันอยู ่แล้ว โดยรัสเซียต้องการเปิดตลาดพลังงานใหม่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถ่วงดุลทางด้านการค้าพลังงานกับจีน ประกอบกับเกาหลีใต้ก็มีความ
ต้องการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียมากขึ้น รวมไปถึงมีความต้องการที่จะเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐาน
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ทั้งทางบกและทางน้ำเข้ากับรัสเซีย ผ่านโครงการจิน-คาซาน ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อรถไฟทรานส์
เกาหลี (Trans-Korea) และทรานส์ไซบีเรีย (Trans-Siberia) เข้าด้วยกัน แต่ก็จำเป็นต้องระงับ
โครงการดังกล่าว เพราะปัญหาการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ 

หลังจากวิกฤตการณ์ในยูเครน สหรัฐอเมริกาได้กดดันให้เกาหลีใต้คว่ำบาตรรัสเซียในปี 
ค.ศ. 2014 แม้ว่าเกาหลีใต้จะประณามการผนวกแหลมไครเมียของรัสเซีย แต่เกาหลีใต้กลับงดเว้น
มาตรการลงโทษของตนต่อรัสเซีย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปขยายมาตรการลงโทษ
อย่างต่อเน่ือง แต่เกาหลีใต้ยังคงน่ิงเงียบ แม้จะมีแรงกดดันจากสหรัฐต่อสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น  

ในช่วงการบริหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ปาร์ค กึน-ฮเย (Park Geun-Hye) ส่วนแบ่งการ
ลงทุนของเกาหลีใต้ในโครงการพลังงานต่างประเทศ รวมถึงในรัสเซียไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ในปี 
ค.ศ. 2013 บริษัทการลงทุนเกาหลี (Korean Investment Corporation) และกองทุนเพื่อการ 
ลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (Russian Direct Investment: RDIF) ได้ลงนามในข้อตกลงสำหรับการ
ลงทุนข้ามพรมแดน แต่ความคืบหน้ายังเป็นไปอย่างล่าช้า ภายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
มูน แจ-อิน (Moon Jae-in) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเกาหลี
ใต้กับรัสเซียเริ่มต้นขึ้นภายใต้กรอบนโยบายมุ่งสู่ภาคเหนือใหม่ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กับรัสเซีย มองโกเลีย และเอเชียกลาง รวม
ไปถึงส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและเกาหลีใต้ภายใต้
นโยบายมุ่งเหนือใหม่ 
2.1. แนวคิดของนโยบายมุ่งเหนือใหม่ 

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (มุนแจอิน) ได้ขยาย
แนวคิดของนโยบายมุ่งเหนือใหม่ด้วยการริเริ่ม “Nine Bridges” ซึ่งเป็นการสร้างความ
ร่วมมือหลายด้านระหว่างสองประเทศ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Nine Bridges คือ มันไม่ใช่
แค่การประกาศทางการเมือง แต่เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดเจน
โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการเฉพาะ และหนึ่งในทิศทางที่คาดการณ์ล่วงหน้ามากที่สุดของ
โครงการนี้คือ “สะพานก๊าซ” แม้ว่าการค้าก๊าซธรรมชาติจะเป็นความร่วมมือแบบดั้งเดิม
ระหว่างสองรัฐ แต่รัสเซียไม่ได้อยู ่ในกลุ ่มผู ้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ไปยังเกาหลีใต้ ดังน้ัน  
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เกาหลีใต้จึงพยายามที่จะกระจายช่องทางการนำเข้าก๊าซโดยการซื้อก๊าซธรรมชาตเิหลว 1 
(Liquefied Natural Gas: LNG) เพิ่มเติมจากรัสเซีย แผนดังกล่าวคือการเพิ่มอุปทานของ
ก๊าซธรรมชาติเหลวของรัสเซีย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.5 ล้านตันต่อปีตามข้อตกลงในปี 
ค.ศ. 2005 ระหว่าง KOGAS (บริษัทก๊าซของประเทศเกาหลี) และ Sakhalin Energy 
(บริษัทด้านพลังงานของประเทศรัสเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินงานของโครงการพัฒนาก๊าซ 
Sakhalin-1 และ Sakhalin-2 เมื่อพิจารณาถึงความไม่ลงรอยกันระหว่าง KOGAS และ 
North West Shelf Gas ของออสเตรเลีย จึงทำให้เกาหลีใต้อาจหันไปหาผู้ส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติเหลวของรัสเซีย โดยก๊าซธรรมชาติเหลวจากคู่ค้าชาวรัสเซียมีผลกำไรในแง่ของ
ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม ยังห่างไกลจากความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะ
พิสูจน์ได้ว่า สามารถเบียดเอาชนะคู่แข่งหลักในตลาดเกาหลีใต้อย่างออสเตรเลีย มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกาได ้

ภายใต้นโยบายมุ่งสู่ภาคเหนือใหม่และโครงการ Nine Bridges ได้ถูกเปิดตัวเพื่อ
ติดตามโครงการความร่วมมือกับรัสเซียในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน เส้นทางเดินเรือ
อาร์กติก การต่อเรือตัดน้ำแข็ง และการขนส่งทางรถไฟ จากมุมมองของเกาหลีใต้ที่ต้องการ
พัฒนาเครือข่ายการค้าและพลังงานระดับภูมิภาค ด้วยความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
สามารถรับประกันสันติภาพในระยะยาวในคาบสมุทรเกาหลี เพราะโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านพลังงานในระดับภูมิภาค และ
ที่สำคัญก็คือ เกาหลีเหนือ การที่เกาหลีเหนือเข้ามาร่วมกับโครงการดังกล่าวจะช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในแถบคาบสมุทรเกาหลี รวมไปถึงจะ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเกาหลีเหนือจากการร่วมมือดังกล่าว จนกระทั่งอาจนำพา
เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาสู่การลงนามยุติสงครามในอนาคต นอกจากนี้ สำหรับรัสเซีย
โครงการดังกล่าวคือการลงทุนระยะยาวของเกาหลีใต้ในเขตตะวันออกไกล และเป็นการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระระหว่างรัสเซียกับทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

 
 
 

 
1 ก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศา
เซลเซียสเพ่ือสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ 
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2.2. แผนนโยบายมุ่งเหนือใหม่ 
จากการศึกษาแนวคิดของนโยบายมุ่งเหนือใหม่ระหว่างประเทศรัสเซียและเกาหลี

ใตจึ้งได้ข้อสรุปและแผนของนโยบายได้ ดังน้ี  
(1) การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ ่มเติมจากรัสเซียและสร้างก๊าซท่อส่งผ่าน

เกาหลีเหนือในอนาคต 
(2) การส่งเสริมการขนส่งผ่านทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียและเช่ือมต่อกับทางรถไฟท

รานส์เกาหลีในอนาคต 
(3) การปรับปรุงและสร้างท่าเรือในตะวันออกไกลให้ทันสมัย เช่น ท่าเรือซารูบโิน

ประเทศรัสเซีย 
(4) การสร้างซุปเปอร์กริด2 (SuperGrid) แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ

เช่ือมต่อเกาหลี จีน มองโกเลีย ญ่ีปุ่น และรัสเซีย รวมถึงการแบ่งปันไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

(5) การพัฒนาเส้นทางขั ้วโลกเหนือเพื ่อส่งเสริมการใช้ในเชิงพาณิชย์และการ
ครอบครองตลาดมหาสมุทรอาร์คติก  

(6) สร้างเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ทำลายน้ำแข็ง สำหรับการเดินทางในขั้ว
โลกและการสร้างอู่ต่อเรือ 

(7) การขยายความร่วมมือด้านการเกษตรของเกาหลีใต้และรัสเซีย โดยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เทคนิคการเพาะปลูก การวิจัย ฯลฯ  

(8) การสร้างผลิตภัณฑ์ทางทะเลในดินแดนปรีมอร์สกี (Primorsky Krai) ของ
รัสเซียและการขยายการประมง  

(9) การสร้างอุตสาหกรรมในดินแดนปรีมอร์สกี (Primorsky Krai) ผ่านเกาหลีใต้
และต้องการความร่วมมือจากเกาหลีเหนือ 

 
2 ซุปเปอร์กริด เป็นการส่งผ่านพ้ืนที่กว้าง เครือข่ายโดยทั่วไปข้ามทวีปหรือข้ามชาติที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การค้าเป็นไปได้ กระแสไฟฟ้าปริมาณสูง
ในระยะทางไกลบางครั้งเรียกอีกอย่างว่า “กริดขนาดใหญ่” โดยทั่วไปแล้วซุปเปอร์กริดจะเสนอให้ใช้กระแสตรงแรงดันสูง (HVDC) เพื่อส่ง
กระแสไฟฟ้าในระยะทางไกล สายไฟ HVDC รุ่นล่าสุดสามารถส่งพลังงานโดยสูญเสียเพียง 1.6% ต่อ 1,000 กม. และสามารถรองร ับการ
เปล่ียนแปลงพลังงานทั่วโลกโดยการลดความผันผวนของพลังงานลมในท้องถ่ินและพลังงานแสงอาทิตย์ ในบริบทน้ีพวกเขาถือเป็นเทคโนโลยีหลักใน
การส่งสัญญาณภาวะโลกร้อน 
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2.3. ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้นโยบายมุ่งเหนือใหม่ 
การค้ารูปแบบหลักของเศรษฐกิจรัสเซียและเกาหลีใต้ภายใต้นโยบายมุ่งเหนือใหม่

นั้นตัวโครงสร้างยังขาดความหลากหลาย รัสเซียส่งทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่ไปยังเกาหลีใต้
และได้รับอุตสาหกรรมสินค้าตอบแทน ซึ่งทำให้การแลกเปล่ียนทวิภาคีมีช่องโหว่เมื่อเผชิญ
กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การลดลงของทั้งสองการค้าภายนอกของประเทศในปี ค.ศ. 2015 
– 2016 ก่อให้เกิดการค้าทวิภาคีลดลง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 รัสเซียทวิภาคี
การค้ากับเกาหลีใต้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2018 
เกาหลีใต้ครองอันดับ 3 (รองจากจีนและตุรกี) ในบรรดาคู่ค้าของรัสเซียในเอเชีย ซึ่งมีบัญชี
3.6% ของการค้าต่างประเทศทั้งหมด ในเวลาเดียวกันทำการค้ากับรัสเซียคิดเป็น 2.1% 
ของการซื้อขายทั้งหมดของเกาหลีใต้ 

ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ภายใต้นโยบายมุ ่งเหนือใหม่ 
ประเด็นนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นในการประชุมสุดยอดของรัสเซียและเกาหลีใต้ แต่ความ
คืบหน้าในการเปิดเสรีทางการค้าได้ดำเนินเกิดขึ้นไปแล้ว ฝ่ายรัสเซียแสดงความกังวลว่า 
ข้อตกลงการค้าเสรีอาจทำให้เกาหลีใต้เพิ่มการส่งออกไปยังประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเร
เชีย (Eurasian Economic Union: EAEU) ในระดับที่ใหญ่กว่า ซึ่งฝ่ายรัสเซียดูเหมือนจะ
รู้สึกผิดหวัง และในบริบทน้ีรัสเซียไม่น่าจะเพิ่มความพยายามเพื่อการค้าเปิดเสรีจนกว่าจะ
เห็นการลงทุนที่สำคัญจากเกาหลีใต้ หรือได้รับการรับประกันที่น่าเช่ือถือสำหรับการขยาย
ความร่วมมือด้านการลงทุน แต่เกาหลีใต้มีจุดยืนที่แตกต่างกันกล่าวว่า บริษัทในเกาหลีใต้
สนใจโอกาสการลงทุนในรัสเซีย แต่มีความกังวลเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนในท้องถ่ิน 
โดยผู้แทนเกาหลีใต้มั่นใจว่า ข้อตกลงการค้าเสรีจะช่วยให้ผู้ประกอบการเกาหลีสามารถ
ลงทุนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในรัสเซียตะวันออกไกลและประเทศสภาพเศรษฐกิจยูเร
เซียอื ่น ๆ ดังนั ้น จากมุมมองของเกาหลีใต้ สิ ่งสำคัญคือต้องสรุปข้อตกลงการค้าเสรี 
หลังจากนั้นก็รอการลงทุนที่ไหลเข้ามาหารัสเซีย ข้อโต้แย้งนี ้ไม่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถือ
เพียงพอสำหรับรัฐบาลรัสเซีย 

ผลที่ตามมาคือ รัสเซียมีการพิจรณาข้อเสนอของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2018 เพื่อเริ่ม
การเจรจาในข้อตกลงการค้าเสรีเฉพาะในภาคบริการและการลงทุน การเจรจากำลังดำเนิน
ไปอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 ในมุมมองของโซลคิดว่าข้อสรุปของ
ข้อตกลงนี้สามารถทำได้ โดยเกาหลีใต้มีส่วนร่วมในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแยกกับ 
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งประกอบด้วยรัสเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน และ
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คีร์กีซสถาน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการลงทุนและอุปสรรคสำคัญในการขยายธุรกิจ รวม
ไปถึงความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างรัสเซียและเกาหลี 

 
บทสรุป  

นโยบายมุ่งเหนือใหม่ที่ทั้งสองประเทศได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยความพยายามที่จะพัฒนา
ความร่วมมือทวิภาคี เพื ่อให้ผู ้ติดต่อระดับสูงมีการประชุมที่เข้มข้นขึ ้น ระดับการทำงานได้
กลายเป็นมีความหลากหลาย และมุ่งเน้นที่จุดเป้าหมายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากปี ค.ศ.  
2019 การทูตที่มุ่งเน้นของรัสเซียและเกาหลีใต้ก็เริ่มมีสัญญาณลดลง เน่ืองจากสองปีหลังจากการ
จัดต้ังประธานาธิบดีพิเศษคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้วางแผนและประสานงาน โดยความ
พยายามร่วมกันในทางเศรษฐกิจกับสำเร็จผลลัพธ์เพียงไม่กี่อย่าง 

ดังน้ัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรัสเซียและเกาหลีใต้ภายใต้นโยบายมุ่ง
เหนือใหม่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จครบทั้ง 9 ความต้องการของนโยบาย แต่นโยบาย
ดังกล่าวได้ถือว่าได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียและเกาหลีใต้ได้อย่าง
ชัดเจน จากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี รวมไปถึงทวิภาคีการค้ายังคงฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า
แทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างใด ๆ ในการลงทุนของเกาหลีใต้ในรัสเซีย ด้วยเหตุน้ีจึงสรุป
ได้ว่า อุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดและถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อนโยบายมุ่งเหนือใหม่ คือ (1) มาตรการ
คว่ำบาตรรัสเซียโดยสหรัฐฯ (2) ปัญหานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ 

ผู้เชี ่ยวชาญชาวเกาหลีใต้บางคนกล่าวว่า หากตะวันตกไม่ผ่อนปรนการคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจต่อรัสเซียความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีจะไม่ได้ผล นอกจากนี้ บางส่วนของโครงการ
ที่ประกาศในแผนสะพาน 9 แห่ง เช่น การก่อสร้างท่อส่งก๊าซ การเชื่อมต่อทางรถไฟ และการดึงดูด
แรงงานเกาหลีเหนือเข้ามาทำงานในศูนย์อุตสาหกรรมในจังหวัด Primorye ของรัสเซีย ต้องการ
การปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือ และอย่างน้อยก็ผ่อนปรนบางส่วนของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่คว่ำบาตรเกาหลีเหนือ 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงลึกยังพอแสดงให้เห็นถึงโครงการที่เป็นประโยชน์ โดย
ประเด็นหลักคือ รัสเซียมีความต้องการในการพัฒนาประเทศในภาคตะวันออกไกล เช่น การ
อำนวยความสะดวกทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่รักษาและดึงดูดประชากรรัสเซีย 
เป้าหมายน้ีสร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในวงกว้างกับเกาหลีใต้และโครงการร่วม
ในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรตามบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ในตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเกาหลี
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ใต้เองก็มีความต้องการนำเข้าอาหาร เช่น ถั ่วเหลือง รวมไปถึงการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
รวมทั้งการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 

อีกทั้งอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รัสเซียและเกาหลีใต้
ให้นักท่องเที ่ยวเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (นานถึง 60 วัน) ในปี  ค.ศ. 2014 จำนวน
นักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นมาก ปัจจุบันเมืองวลาดิวอสตอคเป็นทัวร์ยอดนิยมสำหรับชาวเกาหลี ในปี 
ค.ศ. 2017 มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้าเยี่ยมชมมากกว่าปี ค.ศ. 2016 ถึง 30% ในปี ค.ศ. 2018  
จำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 44.8% การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีไปยัง
ตะวันออกไกลของรัสเซีย ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที ่ยวในท้องถิ ่นและ
ผลักดันการลงทุนในภาคบริการมากขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียในเกาหลีใต้ก็มีเพิ ่มมากขึ้น
เช่นกัน 

เกาหลีใต้มีสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงการแพทย์ยอดนิยมสำหรับชาวรัสเซียจากภูมิภาค
ตะวันออกไกล จึงทำให้รัสเซียยังได้รับความสนใจเพิ่มความร่วมมือกับเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปรับปรุงบริการทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานในเบื้องต้น ผ่านการดูแลสุขภาพแบบ
ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 บริษัท KT Corp. ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือช้ัน
นำของเกาหลี และ Russian Railways ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนากโซลูชัน การตรวจ
วินิจฉัยมือถือสำหรับการดูแลเบื้องต้นที่ศูนย์การแพทย์ในสถานีรถไฟของรัสเซียและรถไฟทรานส์
ไซบีเรีย และในปี ค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal และมหาวิทยาลัยแห่งชาติปู
ซาน โรงพยาบาลลงนามความร่วมมือเพื ่อร่วมกันพัฒนาโทรเวชกรรม3 (Telemedicine) ใน
จังหวัด Primorye ของรัสเซีย 

ดังน้ัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรัสเซียและเกาหลีใต้ภายใต้นโยบายมุ่ง
เหนือใหม่ถือว่า เป็นเหมือนนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียและ
เกาหลีใต้ โดยทั้งสองฝ่ายยังคงได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รวมไปถึงการเพิ่มการ
แลกเปลี่ยนระหว่างคนสู่คนและการขยายจำนวนพื้นที่ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเกาหลีใต้ 
โดยรัสเซียและเกาหลีใต้มีการฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ค.ศ. 2020 ซึ่ง
ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าทั้งสองประเทศยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่  

 
3 โทรเวชกรรม คือการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการส่ือสารผ่าน
ระบบ VDO conference ที่คู ่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ง่าย สะดวกสบาย 
ประหยัดเวลา ทั้งยังได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล 
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ท้ายที่สุด แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด 9 สะพานได้รับการสร้าง แต่ถือว่านโยบายมุ่งเหนือใหม่
เป็นการประกาศกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างสองประเทศและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เอาไว้สำหรับในอนาคต รวมไปถึงกลไกด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแพทย์ที่มีการเติบโต
เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรรัสเซียและเกาหลีใต้ ในอนาคตคาดว่า  หากรัสเซีย
และเกาหลีเหนือสามารถผ่อนปรนสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ นโยบายมุ่งเหนือใหม่ก็อาจจะสำเร็จได้
ครบตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว ้
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