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ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ 

ที่ต้ัง      บนคาบสมุทรเกาหลี (ส่วนทางใต)้ บริเวณนี้เรียกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Northeast Asia) ประกอบไปด้วยประเทศจีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลใีต้ 
ญี่ปุ่น รัสเซีย และไต้หวัน 

ขนาด  เกาหลีใต้ 99,000 ตารางกโิลเมตร ประชากร 50 ล้านคน 

  เกาหลีเหนือ 122,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 23 ล้านคน 

ข้อมูลทางการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้: การเมืองในระบบประธานาธิบดี 

 ประธานาธบิดี           เลอืกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี (สมัยเดียว)  
        แต่งตั้งนายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจากรัฐสภา 
        เป็นผู้น าฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศ 

รัฐสภา                       สภาเดียว มีจ านวนสมาชิกรวม 299 คน แยกเป็น สส. เขตเลือกตั้ง 243  

                                    คน และ สส. สัดส่วน 56 คน 

พรรคการเมอืง            Grand National Party (พรรครัฐบาล) เปลี่ยนชื่อเป็น Saenuri  
          United New Democratic Party (พรรคฝ่ายค้าน) 
          พรรคเล็กๆ และผูส้มัครอิสระ 

.เศรษฐกิจ                    ในปี ค.ศ. 2012 ผลิตภัณฑม์วลรวมประชาชาติเท่ากับ 1.164 ล้านล้า
เหรียญสหรัฐฯ และประชากรมรีายได้ต่อหัว 31,700 เหรียญต่อปี (CIA    
Factbook, March 2012) ผลิตสินค้าได้เกือบทุกประเภทเพื่อการส่งออก 
เช่น เรือเดินสมุทร รถยนต์และรถบรรทุก เคร่ืองจักรกล เคมีภัณฑ ์สินค้า
ประเภท อิเล็กทรอนิกส ์- ตู้เย็น เคร่ืองเสียง วิทยุโทรทัศน์ แผงวงจร
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนเคร่ืองเขียน - ดินสอ 
ปากกา ฯลฯ 

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกาหลีเหนือ  ดูข้อมูลในช่วงหลังของบทความนี ้
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 บทความนี้ จะกล่าวถึงสังคมบนคาบสมุทรเกาหลีกับความมั่นคงของประเทศไทย แต่การ
ที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน จ าเป็นต้องขยายกรอบไปยังกลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (กลุ่มอาเซียน) ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสภาพของความเกี่ยวโยงกัน และเน้นถึงผลที่
จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยเป็นส าคัญ  

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ: เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเซียน 

 แม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่เข้ามายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่หลัง (late comer) 
แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามทุ่มเททุกทาง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่น่าพอใจยิ่ง กล่าวคือ 
เกาหลีใต้เป็นรองทางด้านการค้า (trade) จากญี่ปุ่นและจีนราว 2 เท่า แต่ในด้านการลงทุนโดยตรง 
(investment) แล้ว เกาหลีเป็นรองเฉพาะญี่ปุ่น แต่อยู่เหนือจีน (ดูข้อมลูในตาราง) 

ตารางที่ 1      สถิติการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ปี 2009 

      (มูลค่า:  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ; สัดส่วนการค้า: %) 

 

       มูลค่า    

 

ประเทศ 

มูลค่า 
สัดส่วนการค้าต่อการค้ารวม

ของอาเซียน 

ส่งออก น าเข้า มูลค่ารวม ส่งออก น าเข้า รวม 

อาเซียน 199,587.3 176,620.1 376,207.3 24.6 24.3 24.5 

จีน 81,591.0 96,594.3 178,185.4 10.1 13.3 11.6 

ญี่ปุ่น 78,068.6 82,795.1 160,863.7 9.6 11.4 10.5 

เกาหลีใต้ 34,292.9 40,447.4 74,740.3 4.2 5.6 4.9 

ร ว ม กา ร ค้ า
กับทั่วโลก 

810,489.2 726,354.1 1,536,843.3 100.0 100.0 100.0 

 

ที่มา: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2010) 
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ตารางที่ 2   สถิติการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และจีนในอาเซียน 

(มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ; สัดส่วนการลงทุน: %) 
 

มูลค่า 

 

ประเทศ 

มูลค่า สัดส่วนการเข้ามาลงทุนจากทั่วโลก 

2007 2008 2009 2007-2009 2007 2008 2009 2007-
2009 

ในอาเซียน 9,682.0 10,461.5 4,428.9 24,572.4 13.0 21.1 11.2 15.0 

ญี่ปุ่น 8,828.7 4,657.8 5,308.4 18,794.9 11.9 9.4 13.4 11.5 

เกาหลีใต้ 2,715.5 1,583.5 1,421.8 5,720.8 3.7 3.2 3.6 3.5 

จีน 1,684.3 2,109.5 1,509.5 5,303.3 2.3 4.3 3.8 3.2 

รวมการ
ลงทุนจาก
ทั่วโลก 

74,395.3 49,499.8 39,623.0 163,518.1 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ที่มา: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database (จนถึงวันที่ 15 กรกฏคม ค.ศ. 2010) 

 นอกจากความพยายามของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจออกไปลงทุนในอุษาคเนย์แล้ว 
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เรียกว่า กระแสเกาหลี ก็มีบทบาทส าคัญช่วยผลักดันให้การค้าและการ
ลงทุนของเกาหลีได้รับความส าเร็จอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งทศวรรษเท่านั้น เกาหลีได้
ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของอาเซียน เหนือกว่าออสเตรเลีย อินเดีย แคนาดา รัสเซีย 
นิวซีแลนด์ และปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านาน 
อนึ่ง เกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียน (ยกเว้นไทย) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้แล้ว ส าหรับกรณีของไทย ได้มีการลงนามในพิธีสารการเข้าเป็นภาคี
ของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
14 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009  นั่นหมายความว่า ไทยลงนามล่าช้ากว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องมีการเจรจารายละเอียดในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหว 
ได้แก่ สินค้าทางการเกษตร ที่เกาหลีใต้มีการปกป้องมิให้สินค้าจากต่างประเทศเข้าไปตีตลาด
ภายในประเทศได้ง่าย อันจะเป็นการท าลายอาชีพภาคเกษตรกรรมของตน 
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 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีกับอาเซียนที่เด่นชัดก็คือ เกาหลีจะส่งสินค้า
ประเภทอุตสาหกรรมไปขายและเข้าไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักในประเทศอุษาคเนย์ 
ในขณะที่รับซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบ (หรือสินค้าขั้นปฐม) เช่น น้ ามัน ปิโตเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
กากน้ าตาล ยางพารา กุ้งแช่แข็ง มันส าปะหลัง กล้วยไม้ และล าไยแห้ง เข้าประเทศ ดังนั้น 
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียซึ่งส่งออกสินค้าประเภทพลังงาน จะได้เปรียบดุลการค้ากับ
เกาหลี ส่วนประเทศที่ส่งสินค้าเกษตรไปขาย จะขาดดุลการค้าเพราะต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมใน
ราคาสูงกว่าเข้าประเทศ ดังเช่น ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น ประเทศกลุ่มหลังนี้จึง
ทดแทนการขาดดุลด้วยการส่งแรงงานไปท างานในเมืองโสม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
เกาหลี   ส่วนการลงทุนนั้น เกาหลีจะลงทุนในประเทศต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนในปริมาณและมูลค่า
มากกว่าที่อาเซียนจะไปลงทุนในเกาหลี ดังเช่นกรณีของประเทศไทยนั้น เกาหลีใต้ลงทุนจ านวน 
40 โครงการด้วยเงินทุน 3,505.5 ล้านบาทในปี ค.ศ. 2003 ในขณะที่การลงทุนของไทยในเกาหลีมี 
5 โครงการด้วยเงินทุน 35.48 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่เกาหลีลงทุนในไทย ได้แก่ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ โลหะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ขนส่ง สาขาเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
ส่วนไทยไปลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สาขาการค้าปลีกและค้าส่งในเกาหลี 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่ส าคัญ คือ เกาหลียังคงใช้มาตรการต่างๆ 
ในการปกป้องตลาด แม้ว่าการเข้าเป็นสมาชิกของ WTO และการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD จะ
ท าให้เกาหลีต้องเปิดตลาดขึ้นเรื่อยๆ แต่ในความเป็นจริง เกาหลียังคงปกป้องตลาดภายในด้วย
มาตรการภาษีและมิใช่ภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดมาตรฐานสุขอนามัยต่อสินค้าเกษตร
ของประเทศอื่น รวมทั้งของไทย ท าให้การส่งสินค้าไปขายยัง เกาหลีจะเต็มไปด้วยความ
ยากล าบาก 

ความสัมพันธ์ทางการเมือง 

 สถานการณ์ทางการเมืองของดินแดนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Rim) ในยุคนี้ได้
เพิ่มความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างมีการสะสมอาวุธ อันจะน าความไม่มั่นคงมาสู่เอเชีย
ตะวันออกมากยิ่งขึ้น 

 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ก. การแข่งขันในการสะสมอาวุธ: ป้องกันประเทศหรือเพื่อรุกราน แม้สงครามที่มีการ
ปะทะกันโดยตรงดังเช่นในอัฟกานิสถาน และอิรักที่มีกองก าลังทหารนานาชาติเข้าไปในสมรภูมิรบ
เต็มรูปแบบจะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในสหัสวรรษใหม่นี้ นอกจากค าขู่และการทดลองอาวุธ
ที่มีอานุภาพการท าลายล้างสูง (weapons of mass destruction – WMD) เป็นครั้งคราวจาก
เกาหลีเหนือ แต่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นภูมิภาคที่มีการสะสมอาวุธร้ายแรงและอาวุธ
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ทันสมัยไฮเทคมากที่สุดบริเวณหนึ่งของโลก โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์ดังนี้  
ได้แก่ จ านวนประชากร ความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ท่ี
เป็นรอยต่อระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิเสรีประชาธิปไตย จนมีนักวิชาการบางคนระบุว่า 
บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งที่สงครามเย็นหลงเหลือเป็นแห่งสุดท้ายของโลก 

 ข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงถึงจ านวนทหารและอาวุธที่ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นมีอยู่
ในปี ค.ศ. 2009 อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับข้อมูลของเกาหลีเหนือ และไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวละคร
ส าคัญในภูมิภาคนี้เช่นกัน หากรวมกองก าลังทหารและอาวุธของจีนและเกาหลีเหนือเข้าด้วยกัน
แล้ว จะมีมากกว่าจ านวนรวมของเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและไต้หวัน อนึ่ง ทั้งจีนและเกาหลีเหนือต่างเป็น
ประเทศที่ผลิตและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ดังนั้น ความสมดุลจึงอยู่ห่างไกลมาก จึงต้องมี
กองก าลังทหารสหรัฐฯ มาตั้งฐานทัพที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดดุลยภาพขึ้นบ้าง
บางส่วน 

 ข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงถึงงบประมาณที่ใช้ในด้านการทหารและการป้อง กันประเทศ 
จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้น ญี่ปุ่นได้ตั้งงบประมาณในด้านนี้ไว้
สูง กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2001 ตั้งงบประมาณราว 40.8 พันล้านเหรียญ หรือมากกว่างบประมาณใน
ส่วนนี้ของจีน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และไต้หวันรวมกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2007 
งบประมาณทางการทหารได้ลดลงบ้างตามล าดับ แต่ก็มิได้มีนัยส าคัญเท่าใดนัก ในทางตรงกันข้าม 
งบประมาณของจีนได้เพิ่มจาก 17 พันล้านเหรียญใน   ค.ศ. 2001 เป็น 61 พันล้านเหรียญใน ค.ศ. 
2008 (มีขา่วบางกระแสกล่าวว่า จีนใช้งบประมาณทางทหารล้ าหน้าญี่ปุ่นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 และ
มีข่าวบางกระแสว่า จีนได้ใช้เงินจริงๆ ไม่น้อยกว่า 100 พันล้านเหรียญต่อปีในการป้องกัน
ประเทศ)  

 Dr. Gary Klintworth แห่งมหาวิทยาลัย Australian National University ได้กล่าวว่า 
ภายหลังที่เกาหลีเหนือได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์เมื่อปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา การแข่งขันกันสะสม
อาวุธในภูมิภาคแถบนี้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและได้มีการน าระบบเครื่องยิงต่อต้านขีปนาวุธ 
(Theater Missile Defense System – TMD) มาใช้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามที่มีขีปนาวุธ ดังนั้น 
เมื่อเกาหลีเหนือครอบครองและทดลองยิงขีปนาวุธหลายครั้ง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มี
ความรู้สึกไม่มีความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติได้รับการท้าทาย จึงแสวงหาอาวุธที่ต่อต้าน
ขีปนาวุธขึ้นด้วยการซื้อ Patriot missile จากสหรัฐฯ และต่างติดตั้งระบบ Missile Defense 
System ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวไปสู่โครงการสงครามอวกาศ (Star War program) ขึ้นแล้ว  

 ตัวอย่างการเสริมเขี้ยวเล็บทางอาวุธของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การซื้อเครื่องบิน KC–767 
Tanker จ านวน 1 ฝูงที่น าเข้าประจ าการในปลายปี ค.ศ. 2008 และจะซื้อเครื่องบินรบ F–22 ราคา
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ล าละ 200 ล้านเหรียญจ านวนราว 100 ล า เพื่อทดแทนเครื่องบิน F-14 FX ที่เก่าและล้าสมัย หาก
เครื่องบินฝูงนี้เข้าประจ าการ จะมีสมรรถนะปกป้องประเทศในรัศมี 2,000 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังซื้อ Standard Missile-3 interceptors จากสหรัฐฯ โดยติดตั้งบนเรือบรรทุก
เครื่องบิน Aegis เพื่อใช้ยิงต่อต้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน 
Kongou และ Chokai ก็ได้ท าการติดตั้งเครื่องยิงต่อต้านขีปนาวุธเช่นกัน ไต้หวันจะซื้อเครื่องบิน
รบ F-16 จ านวน 60 ล า ในขณะที่เกาหลีใต้ได้ตั้งงบประมาณราว 665 พันล้านเหรียญ ในโครงการ 
Defense Reform 2020 Initiative โดยจะใช้ซื้อเครื่องบินรบไฮเทค F-15K เรือบรรทุกเครื่องบิน 
SM-6 ship-to-air missiles ซึ่งจะสามารถใช้เป็นโล่ห์ป้องกัน low-altitude missile ได้ 

 จีนได้ทุ่มงบประมาณในการผลิตเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในการต่อกรกับ
เครื่องบินรบ F-22 ภายใต้ชื่อ Jian–13 และ Jian–14 ที่สามารถติดตั้งเรดาร์ โดยจะสามารถผลิต
ได้ในปี ค.ศ. 2015 ในขณะเดียวกันก็จะต่อเรือด าน้ าพลังนิวเคลียร์ขนาด 93,000 ตัน ให้เสร็จสิ้นใน 
ค.ศ. 2020  

 ข. Hard power diplomacy หมายถึงการใช้การทูตทางก าลังทหาร นั่นคือการบีบบังคับ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นพ้องด้วย การใช้กองก าลังทหารเข้าโจมตี หรือบีบบังคับด้วยการใช้พลังอ านาจ
ทางอาวุธเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของฝ่ายตรงกันข้ามแม้ในปัจจุบัน การโจมตีกันด้วย
กองก าลังทหารและอาวุธจะไม่เกิดขึ้น แต่การแข่งขันการสะสมอาวุธของประเทศในภูมิภาคนี้ก็
กระท ากันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อข้างต้น ทุกชาติจะพูดถึงดุลยภาพของ
อาวุธที่มีไว้ในครอบครอง และสร้างแสนยานุภาพในการปกป้องตนเองหากมีความจ าเป็นที่ตนเอง
ถูกรุกราน ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวละครที่ส าคัญนอกภูมิภาค คือ สหรัฐอเมริกาที่เน้นความส าคัญในการ
สร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มคอมมิวนิสต์ (จีน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย) กับกลุ่มเสรีประชาธิปไตย 
(เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐฯ )  
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ตารางที่ 3    เปรียบเทียบก าลังพลและอาวุธของประเทศใน  
   เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 2009 

 จีน เกาหลีใต ้ ญี่ปุ่น เกาหลี
เหนือ 

ไต้หวัน 

พรมแดนทางทะเล Coastline(km.) 
(รวม) 

14,500 2,413 29,751 2,495 1,566 

ทหารบก Army 2,300,000 560,000 148,500 1,000,000 290,000 
ทหารเรือ Navy 255,000 60,000 44,000 46,000 62,000 
ทหารอากาศ Air Force 400,000 64,000 44,200 86,000 56,000 
นาวิกโยธิน Marine 10,000 28,000 12,000 n.a. n.a. 
รถถัง Main battle tank 7,850 2,330 1,070 4,060 1,644 
เคร่ืองบินรบ Combat aircraft 3,079 555 420 630 41 
เรือรบ Combat ship 70 83 150 15 n.a. 
เรือด าน้ า Submarine 75 30 24 98 11 
ท่าเรือและอ่าวหลัก Major ports 
and harbors 

8 4 n.a. 12 n.a. 

เ รื อบ รรทุ ก เค รื่ อ งบิ น  Aircraft 
carrier 

1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

เรือพิฆาตตอร์ปิโด Destroyers 30 n.a. 15 n.a. 100 
เรือรบขนาดเล็ก Frigates 60 n.a. 41 5 14 
ยานใช้ในสงคราม ทุ่นระเบิด Mine 
Warfare Craft 

45 15 38 26 127 

ย า น ส ะ เ ทิ น น้ า ส ะ เ ทิ น บ ก 
Amphibious Craft 

150 14 9 140 16 

ขีปนาวุธ Missile 1,000 150 

(supporting) 
50 
(supporting) 

1,200 - 

เฮลิคอปเตอร์ Helicopter 520 117 n.a. 612 476 
สน ามบิ นบ ริ ก า ร  Serviceable 
airports 

467 580 745 77 310 

ยานลาดตระเวณชายฝั่ง Parrol & 
Coastal Craft 

398 8.4 3 500 21 

   
ที่มา: http://forums.opendemocracy.net/node/48278 (submitted on - 17 February 2009). 
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ตารางที่  4    เปรียบเทียบงบประมาณด้านการทหารและป้องกันประเทศ :   
     ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
                         (หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
  

ปี ค.ศ. จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
เกาหลี
เหนือ 

ไต้หวัน 

2001 17 11.9 40.8 4.5 1.7 

2002 20 13.2 39.5 5.0 1.8 

2003 22 18.8 41.4 3.66 1.9 

2004 24.7 19.0 44.47 n.a. n.a. 

2005 29.9 20.33 44.165 5.5 n.a. 

2006 35 22.4 43.701 6.0 7.7 

2007 45 n.a. 41.75 6.5 10.5 

2008 61 28.9 n.a. 7.0 n.a. 

 
ที่มา: http://forums.opendemocracy.net/node/48278 (Submitted on 17 February 2009) 
 

  เกาหลีเหนือเป็นเสมือนตัวการที่สร้างความตื่นตระหนกและเป็นภัยคุกคามสันติภาพและ
ความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคนี้ ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า เมืองโสมแดงมีอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มี
อานุภาพการท าลายล้างสูงมากมาย และได้ท าการทดลองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ “ปล่อยจรวด
เพื่อส่งดาวเทียม” ขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันท่ี 5 เมษายน ค.ศ. 2009 เวลา 11.20 น. ซึ่งได้สร้างความไม่
พอใจให้แก่ประเทศในกลุ่มเสรีประชาธิปไตยที่คาดการณ์ว่า เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธพิสัย
ไกลเตโปดอง 2 ที่ยิงได้ไกลถึงฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นจึงได้เตรียมพร้อมด้วยการน า
ขีปนาวุธต่อต้านมาติดตั้งหากชิ้นส่วนของขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตกลงในดินแดนญี่ปุ่น ในขณะ
ที่เกาหลีใต้สั่งเตรียมพร้อมทางการทหารเพื่อป้องกันประเทศเช่นกัน อนึ่ง ก่อนหน้านั้นญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศในยุโรปต่างเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยิงจรวดเพื่อส่ง
ดาวเทียม แต่ค าตอบของเกาหลีเหนือก็คือ ปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมด และประกาศว่าจะท า
สงครามกับประเทศใดๆ ที่ยิงจรวดของตนตก ในท่ีสุดเกาหลีเหนือก็ด าเนินการตามแผนที่ต้ังไว้ 
 จีนได้ส่งสัญญาณว่า จะไม่กระท าการใดๆ หรือมีมาตรการต่อต้านการกระท าของเกาหลี
เหนือ แม้ว่าจะไม่ประกาศสนับสนุนเมืองโสมแดงอย่างเปิดเผย จึงเป็นที่รับรู้กันว่าจีนเห็นด้วยกับ
เกาหลีเหนือในการยิงจรวดส่งดาวเทียม นายหู จินเทาไม่ได้ตอบรับกับข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นที่ให้
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ช่วยเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการในการพบกัน ณ ที่ประชุม G-20 ในต้นเดือนเมษายน 
ค.ศ. 2009 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท าให้นายกรัฐมนตรีอาโซะ แสดงความไม่พอใจต่อ
ปฏิกิริยาของผู้น าจีน 

 อย่างไรก็ตาม การปล่อยจรวดส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือที่มีจีนสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง 
อาจมองได้ว่า กลุ่มคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนต้องการ “ทดสอบ” ท่าทีหรือปฏิกิริยาของ
นายบารัค โอบามา ผู้น าสหรัฐฯ คนใหม่ว่าจะมีนโยบายต่อกลุ่มจีน-เกาหลีเหนืออย่างไร (เมื่อเทียบ
กับการประกาศนโยบายแข็งกร้าวของอดีตประธานาธิบดีบุชที่มีต่อเกาหลีเหนือ -จีน) ในขณะที่
ญี่ปุ่นได้แสดงออกถึงการเตรียมพร้อมในการปกป้องตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งก็เป็นไปตามแผนในการ
สร้างความชอบธรรมของญี่ปุ่นที่ต้องการมีกองทัพและการสะสมอาวุธทันสมัยเฉกเช่นเดียวกันกับ
ของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในอดีต การเคลื่อนไหวใดๆ ของญี่ปุ่นในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการทหาร (นอกเหนือจากการมีกองก าลังป้องกันตนเองที่มีจ านวนก าลังพลและอาวุธไม่มาก
นัก) มักจะได้รับการต่อต้านจากจีนและเกาหลีใต้ที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นก าลังก้าวเข้าสู่ลัทธิมหาอ านาจ
ทางการทหาร อันจะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศเพื่อนบ้านดังเช่นในยุคก่อนและหลังสงครามโลก
ครั้งท่ีหนึ่ง 

 ดังนั้น สถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีที่เกิดขึ้นในช่วงหลังทศวรรษ 
2000 จึงกลายเป็นผลประโยชน์ต่อญี่ปุ่นมากกว่าโดยได้ใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตราที่ 9 ที่เปลี่ยนเป็นนโยบายในการป้องกันประเทศได้ยอมรับการมีกองทัพในการป้องกัน
ตนเอง (to acknowledge clearly the existence of a “military for self-defence”) ส่วนเกาหลี
เหนือก็ได้รับเครดิตหรือความเชื่อถือทั่วไปว่ามีขีดความสามารถที่ทันสมัย อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
การขายอาวุธให้แก่ประเทศอื่นๆ และกลุ่มติดอาวุธ (ที่ต่อต้านรัฐบาล ผู้ก่อการร้าย โจร ฯลฯ ) ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 การส่งจรวดของเกาหลีเหนือที่ประเทศนี้อ้างว่า ได้รับความส าเร็จโดยดาวเทียมได้ขึ้น
ไปสู่วงโคจรของโลกแล้วนั้น แต่นักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียและสหรัฐฯ กล่าวว่า ไม่พบดาวเทียม
ใดๆ ของเกาหลีเหนืออยู่ในวงโคจรของโลก ต่อมา รัฐสภาญี่ปุ่นได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า 
เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล มิใช่ยิงจรวดเพื่อส่งดาวเทียมดังที่กล่าวอ้าง   

 ต่อมา เกาหลีเหนือได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์เมื่อเวลา 9.54 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2009 ก่อให้แรงสั่นสะเทือน 4.7 ริคเตอร์ ภายหลังที่ท าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรก
เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 และได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้รัศมี 130 กิโลเมตร 1 ลูกในตอนเท่ียงของ
วันเดียวกัน องค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระท าของเกาหลีเหนือทันที 
ส่วนผู้น าจากชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาที่ได้โทรศัพท์
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สายตรงเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียด ในขณะที่ผู้แทนจากจีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป
แสดงความไม่เห็นด้วยกับการทดลองครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เกาหลีเหนือไม่ได้ให้ความสนใจต่อการ
ประท้วงของนานาชาติแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม ได้ยิงขีปนาวุธอีก 2 ลูกในวันท่ี 26 และอีก 
1 ลูกในตอนเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคมไปตกในทะเลญี่ปุ่น ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกร้าวว่า 
การลงโทษเกาหลีเหนือที่ผ่านมาไม่ได้ท าให้ประเทศนี้ลดละความพยายามในการกระ ท าที่ท้าทาย
ต่อความมั่นคงและสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีได้เลย จึงต้องหามาตรการใหม่ที่รุนแรงขึ้นต่อ
เกาหลีเหนือ อนึ่ง กลุ่มผู้น าญี่ปุ่นต่างกล่าวถึงสิทธิในการปกป้องตนเองจากภัยคุกคามที่ใกล้ตัวนี้
ทุกวิถีทาง นั่นหมายถึง การสะสมอาวุธที่ทันสมัยและร้ายแรงเป็นส่ิงที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น  

 ค. พัฒนาการของเหตุการณ์ในปัจจุบัน ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2009 รัฐสภาของเกาหลี
เหนือได้เลือกให้นายคิม จองอิลเป็นผู้น าประเทศ (ในต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการป้องกัน
ประเทศ) อีกสมัยหน่ึง ซึ่งนับเป็นสมัยที่  3 ที่เขาด ารงต าแหน่งนี้   

 อดีตประธานาธิบดีโรห์ มูเฮียน แห่งเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหน้าผาสูง 30 
เมตรในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 อันเป็นผลมาจากแรงกดดัน ทั้งด้านข้อกล่าวหาการ
รับสินบนของสมาชิกในครอบครัว และด้านข้อตกลงกับเกาหลีเหนือเมื่อครั้งที่เขาไปเยือนเมื่อปี 
ค.ศ. 2007 แต่รัฐบาลใหม่ปฏิเสธการรับรู้ ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลี 

 ส าหรับการเมืองของญี่ปุ่นนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีทาโระ 
อาโซะได้ประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป พรรค Democratic Party of Japan ได้รับ
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น กล่าวคือ ส.ส. ของพรรคได้รับเลือกและจัดสรรได้ถึง 327 ที่นั่ง
จากจ านวนในรัฐสภาทั้งสิ้น 480 ที่นั่ง หัวหน้าพรรค ชื่อ นาย Yakio Hatoyama ได้รับเลือกเป็น
นายกรัฐมนตรีคนที่ 93 ขึ้นด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลใหม่เป็น
รัฐบาลผสมกับพรรคเล็กสองพรรค คือ Social Democratic Party และ People’s New Party  

 รัฐบาลอนุรักษ์นิยม (Liberal Democratic Party) ของญี่ปุ่น ที่ผ่านมาได้ใช้นโยบายให้
อ านาจแก่ข้าราชการในการก าหนดนโยบายของชาติและเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมา
นานกว่า 54 ปี  แต่รัฐบาลใหม่เน้นการใช้การเมืองน าข้าราชการและเน้นการกระจายรายได้ โดย
ให้อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ฝ่ายการเมืองและให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติตาม อีกทั้งสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านต่างประเทศนั้น เป้าหมายหลักก็
คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน และจะหลีกเลี่ยงการ
ลอกเลียนแบบระบบทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาที่ได้ท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ต่อมาในวันที่ 4 
มิถุนายน ค.ศ. 2010 รัฐสภาไดเอ็ตได้เลือกนาย Naoto Kan ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนาย 
Yakio Hatoyama ที่ลาออกจากต าแหน่งภายหลังที่เข้ารับต าแหน่งเป็นผู้น าประเทศญี่ปุ่นได้เพียง 
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262 วัน หรือราว 8 เดือน ทั้งนี้เพราะคะแนนนิยมสนับสนุนลดต่ าลงเป็นอันมาก ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการท่ีเขาไม่สามารถขอให้สหรัฐฯถอนฐานทัพออกจากเกาะโอกินาวาได้ตามค ามั่นสัญญาที่เขา
ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง อีกทั้งเขายังถูกสอบสวนว่ารับเงินบริจาคให้แก่พรรคจาก
มารดาของเขาโดยไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ส่วนนาย Kan ได้ประกาศว่า เขาจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน แก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะที่รัฐบาลมีมากเกือบร้อยละ 200 ของ GDP จะ
เน้นการให้อ านาจแก่ท้องถิ่นมากขึ้น และเน้นการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia 
Community) ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 นาย Kan ก็ได้
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเป็นผลมาจากคะแนนนิยมในตัวของเขาลดต่ าลงมากเพราะ
เขาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิและวิกฤตโรงงาน
ไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภาจึงได้เลือกนาย 
Yoshihiko Noda ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2011 

 จีนได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีวันก่อตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่  1 ตุลาคม ค.ศ. 2009 โดยได้จัดแสดงแสนยานุภาพทางการทหาร (ก่อให้เกิด
ความวิตกถึงภัยการคุกคามจากจีนหรือ Chinese Threat ขึ้นมาอีกครั้ง) และความรุ่งโรจน์ในการ
พัฒนา นักวิชาการจีนได้อ้างว่ารูปแบบการพัฒนาที่เน้นชนชั้นกรรมาชีพเป็นตัวน า ยังผลให้การ
พัฒนาได้รับความส าเร็จ ดังเช่นจีนในปัจจุบัน 

 การประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่างนายกรัฐมนตรีจีน นายเหวิน เจียเป่าประธานาธิบดีลี 
เมียงบัก แห่งเกาหลีใต้ และนายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตยามะ แห่งญี่ปุ่น ที่นครปักกิ่ง เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม ค.ศ. 2009 ผู้น าทั้งสามประเทศต่างเห็นพ้องที่จะสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน ส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างจริงจัง และสร้างความมั่นคงและการพัฒนาของ
เอเชีย การประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่เกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 
29-30 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 อันเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างประเทศทั้งสาม
มากขึ้น   ส่วนการประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ค.ศ. 
2011 สรุปว่า จะร่วมมือกันป้องกันและช่วยเหลือวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติภายหลังที่ญี่ปุ่นเกิด
แผ่นดินไหว 9 ริคเตอร์และคลื่นยักษ์ทสึนามิ รวมท้ังวิกฤติจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2011 และจะร่วมมือกันสร้างเขตการค้าเสรีระหว่างสามประเทศให้เป็นผลส าเร็จ     
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสามก็มิได้ราบรื่นดังที่หวัง ทั้งนี้เพราะต่างมีความ
ไม่ไว้ใจกัน และปัญหาจากหนี้ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงค้างอยู่ นอกจากนี้ เนื่องจากต่างฝ่ายต่าง
ต้องการเป็นใหญ่เหนือเอเชียตะวันออก การแข่งขันระหว่างสามประเทศนี้จึงมีอยู่เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน  
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 เรือด าน้ าของเกาหลีใต้ชื่อ Cheonan ได้จมลงพร้อมกับลูกเรือ 46 นายจากจ านวนทั้งสิ้น 
104 นาย ในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2010 เกาหลีใต้กล่าวหาว่า เรือพิฆาตของเกาหลีเหนือยิงทอปิ
โดใส่จนขาดออกเป็นสองท่อนในเขตน่านน้ าของตน (Northern Limit Line – NLL) แต่รัฐบาล
เกาหลีเหนือปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว ในขณะที่นานาชาติจากโลกตะวันตกคาดว่าเป็น
ผลงานของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม จีนมิได้เห็นพ้องกับข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้ แต่กลับยืนยัน
การสนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างสุดตัว ท าให้สื่อมวลชนเกาหลีใต้ได้โหมกระพือข่าวว่า จีนไม่ได้ให้
ความสนใจต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเกาหลีเหนือ แต่ใช้ความเป็นพวกพ้องในการบดบังการก่อ
การร้าย  

 การขึ้นสู่ต าแหน่งของทายาททางการเมืองของเกาหลีเหนือ ในวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 
2010 นายคิม จองอึน (Kim Jong-un) บุตรชายคนที่สามของนายคิม จองอิล ผู้น าเกาหลีเหนือ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นนายพลสี่ดาว และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการกลาง
การทหาร (Central Military Commission) และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการกลาง (Central 
Committee) ของพรรคกรรมกร (Workers’ Party) 

 ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2010 หน่วยปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือได้ยิงปืนใหญ่ไปตก
ใกล้ฐานทัพนาวิกโยธินเกาหลีใต้บนเกาะยอนเปียง นอกชายฝั่งตะวันตกใกล้กับดินแดนพิพาทกับ
เกาหลีเหนือในทะเลเหลือง ท าให้ทหารเสียชีวิต 2 นายและพลเรือน 2 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 
ราย ทางการเกาหลีใต้ได้ยิงโต้ตอบและรัฐบาลได้สั่งเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด ชาติพันธมิตรของเกาหลี
ใต้ได้ประณามการกระท าของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรง แต่เกาหลีเหนือกลับอ้างว่า ถูกเกาหลีใต้
เปิดฉากโจมตีก่อน ในขณะที่รัฐบาลจีนได้แสดงการสนับสนุนเกาหลีเหนือดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา 
และได้กล่าวเพียงว่า ทั้งสองประเทศควรใช้ความพยายามมากกว่านี้เพื่อสันติภาพบนคาบสมุทร
เกาหลีและควรรื้อฟื้นการเจรจา 6 ฝ่าย  

 เกาะยอนเปียงตั้งอยู่ในเขตทะเลเหลืองท่ีเป็นบริเวณพิพาท เพราะเกาหลีเหนือและใต้ต่าง
ยึดแนวพรมแดนที่มีเส้นขีดแบ่งต่างกัน โดยเกาหลีใต้ยึดแนวพรมแดนที่ก าหนดโดยอง ค์การ
สหประชาชาติ (Northern Limit Line) ในขณะที่เกาหลีเหนือขีดเส้นของตนเองขึ้นที่เรียกว่า 
Maritime Demarcation Line ท าให้บริเวณนี้เป็นจุดเตือนท่ีเรือลาดตระเวนของแต่ละฝ่ายได้ยิงฝ่าย
ตรงข้ามเมื่อคิดว่ามีการแล่นเรือล่วงล้ าเขตแดนของตน จึงเกิดการปะทะกันขึ้นหลายครั้ง เช่น ในปี 
ค.ศ. 1999 ปี 2002 ปี 2004 และ ปี 2009  ท าให้เกิดการสูญเสียและล้มตายกันเสมอมา แต่ในครั้ง
นี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือได้ยิงไปยังเกาะท่ีเป็นดินแดนของเกาหลีใต้ 
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 ต่อมา เกาหลีเหนือประกาศว่า จะเข้าสู่สงครามเพราะเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ท าการซ้อมรบ
ในบริเวณใกล้กับประเทศของตน ท าให้ทั่วโลกต่างอกสั่นขวัญแขวนและจับจ้องไปยังดินแดน
พิพาทแห่งนี้ของโลก  

 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ก. ความเข้มแข็งทางการทหาร ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มประเทศที่มี
ระดับความเข้มแข็งทางการทหารในระดับต้นๆ ของโลกและมีการสะสมอาวุธกันมาก แม้จะอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม เวปไซด์ Globalfirepower.com ได้จัด
อันดับให้จีนอยู่ในล าดับที่ 3 เกาหลีใต้ที่ 7 ญี่ปุ่นที่ 9 ไต้หวันท่ี 14 และเกาหลีเหนือที่ 22 ในขณะที่
จัดให้อินโดนีเซียในอันดับที่ 18 ไทยที่ 19 ฟิลิปปินส์ที่ 23 และมาเลเซียที่ 27 ของโลกในปี ค.ศ. 
2011 

 ในกรณีของไทยนั้น รายงานดังกล่าวได้ระบุว่า ในปี 2011 ไทยได้จัดงบประมาณให้
กระทรวงกลาโหม 5,200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีก าลังทหารพร้อมรบ 305,860 นาย และก าลังส ารอง
ที่พร้อมรบ 245,000 นาย โดยกองทัพบกมีรถถัง 542 คัน ยานล าเลียงพลหุ้มเกราะ 1,005 คัน ปืน
ใหญ่ชนิดลากจูง 741 กระบอก ปืนใหญ่อัตตาจร  26 กระบอก ระบบจรวดหลายล ากล้อง 60 ชุด 
ปืนคอ 1,200 กระบอก อาวุธน าวิถีต่อสู้รถถัง 818 ชุด อาวุธต่อสู้อากาศยาน 378 หน่วย และยาน
ยนต์ส่งก าลังบ ารุง 4,600 คัน กองทัพอากาศมีเคร่ืองบินแบบต่างๆ 910 ล า เฮลิคอปเตอร์ 443 ล า
และเครื่องบินบริการ 105 ล า ในขณะที่ราชนาวีไทย มีเรือทั้งสิ้น 164 ล า แยกเป็นเรือบรรทุก
ระเบิด 7 ล า เรือฟรีเกต  6 ล า เรือยามฝั่งและเรือตรวจการ 109 ล า เรือน าสงครามทุ่นระเบิด 7 ล า 
และเรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก 9 ล า  

 ข. ภัยคุกคามจากจีน อดีตประธานาธิบดี Fidel V. Ramos ของฟิลิปปินส์ได้เขียน
บทความลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Japan Times. ว่า ปัจจุบันมีความตึงเครียดที่หมู่เกาะ Spratly ใน
ทะเลจีนใต้ (South China sea) ที่ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และจีนต่างอ้างกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
เหนือหมู่เกาะดังกล่าว ข้อขัดแย้งน้ีน าไปสู่การเผชิญหน้า และบางคร้ังมีการปะทะกัน เช่น ระหว่าง
เรือตรวจการของจีน-ฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคม เรือตรวจลาดตระเวนของจีนรุกเข้าไปยังชายฝั่ง
เรคโต ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเกาะปาลาวันไปทางทิศตะวันตกราว 135 กิโลเมตรในเดือนมีนาคม และ
เหตุการณ์ท่ีรุนแรงก็คือ เรือฟรีเกตของจีนได้ยิงจรวดน าวิถีไปยังเรือประมงของฟิลิปปินส์ที่แล่นอยู่
ใกล้กับเกาะปาลาวันในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2011 ในขณะเดียวกัน มีการเผชิญหน้าทางทหาร
ระหว่างจีนกับเวียดนามขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสมาชิกของสมาคมอาเซียน
ทั้ง 2 ประเทศ (รวมทั้งมีประเทศบรูไนและมาเลเซียที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในการอ้างสิทธิในหมู่เกาะ
กลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน) ตกลงถึงระดับต่ าสุด ประชาชนฟิลิปปินส์ราว 5,000 คนได้เดินขบวนประท้วง
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หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงมนิลา และมีเหตุการณ์ประท้วงจีนได้เกิดขึ้นในเวียดนาม
เช่นกัน  

 จีนถือว่าข้อพิพาทนี้ควรถือเป็นเรื่องของจีนกับประเทศคู่กรณีแต่ละประเทศ ในขณะที่
ฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างถือว่า จีนคุกคามความมั่นคงของประเทศอาเซียนเพราะการเจรจาแบบ
ทวิภาคีนั้นไม่อาจน าความส าเร็จมาให้ได้ ทั้งน้ีเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่และมีอ านาจเหนือกว่าทั้ง
ทางเศรษฐกิจ การทหาร และสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี้  ได้มีความพยายามในการน า
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และประเทศอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น ยุโรป และออสเตรเลียเข้ามามีส่วนร่วมในข้อ
พิพาทนี้ด้วย โดยน าประเด็นเรื่องสิทธิในการใช้เส้นทางเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนมักอ้างสิทธิ์
ว่า เป็นน่านน้ าของตน ปัญหาในเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ และอาจเพิ่มความรุนแรงขึ้นได้เสมอใน
อนาคตอันใกล ้

 ค. จีน พม่าและเกาหลีเหนือ ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง นั่นคือ การลี้ภัยของชาวเกาหลีเหนือเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีเหนือ ดังนี้ 

 (1) ไทยกับผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือ ประเทศไทยได้กลายเป็นสวรรค์ของผู้ลี้ภัยชาวเกาหลี
เหนือที่หลั่งไหลเข้ามา ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการของพม่า ลาว และเวียดนามต่างพยายาม
ผลักดันด้วยวิธีการที่เข้มงวด เช่น ไล่ยิง ริบทรัพย์สิน รวมไปถึงข่มขืนทารุณกรรมต่างๆ นานา 
ตลอดจนส่งตัวผู้ขอลี้ภัยกลับไปยังเกาหลีเหนือ ก่อให้เกิดเป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัว ไม่ค่อยมี
ใครกล้าล่วงล้ าเขตแดนเข้าไปขอลี้ภัยในดินแดนเหล่านี้ ยกเว้นขอเพียงผ่านทางไปยังดินแดนที่
เป็นมิตรด้วยการใหส้ินบนเจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ  

 คนส่วนใหญ่มักจะอ้างถึงความทุกข์ยากและการขาดแคลนอาหารที่เกาหลีเหนือประสบ
ในช่วงทศวรรษ 1990 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศด้วยการลักลอบข้าม
แม่น้ ายาลูและแม่น้ าทูเมนไปยังดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นอาณาเขตติดต่อ
กับเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอีกหลากหลายที่ผลักดันให้คนโสมแดง
เสี่ยงตายออกไปยังต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่ การแสวงหาที่อยู่ใหม่เพื่อให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น การหนีคดีที่ได้กระท าในประเทศของตน การกระท าผิดกฎหมายความมั่นคงและไม่
จงรักษ์ภักดีต่อพรรคและต่อผู้น า ฯลฯ เส้นทางการเดินทางของผู้ลี้ภัยเหล่านี้เริ่มจากการลักลอบ
เข้าสู่ประเทศจีน แล้วเดินทางไปยังเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนาของมณฑลยูนนานเพื่อลักลอบออก
จากประเทศจีนผ่านทางเมืองต้าหม่งล่ง (เมืองชายแดนจีน-พม่า) ก่อนที่จะเข้าสู่เขตอิทธิพลของว้า 
(เขตปกครองพิเศษท่ี 4 ชนชาติว้าแห่งสหภาพพม่า) และเดินทางผ่านเนิน 240 (เขตว้า) จากนั้นก็
จะไปลงเรือบริเวณแม่น้ าโขงที่ท่าสบหลวย (ฝั่งพม่า) เพื่อเดินทางมาพักรอเข้าสู่ไทยที่เมืองมอม 
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แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (ตรงข้ามเมืองปง ประเทศพม่า อยู่เหนือสามเหลี่ยมทองค าขึ้นไปราว 
10 กิโลเมตร) ซึ่งบริเวณเมืองมอมนี้จะมีกลุ่มนายหน้าคอยจัดหาที่พักให้เพื่อรอประสานงานกับ
นายหน้าค้าคน (ค้ามนุษย์) ในจังหวัดเชียงราย รอจังหวะที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทางด้าน
อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หรือช่องทางที่เหมาะสมต่อไป ขณะที่ในฝั่ง
ไทยนั้น รายงานระบุว่า มีกลุ่มนายหน้าค้าคนที่คอยท าหน้าที่ประสานงานและล าเลียงชาวเกาหลี
เหนือจากสามเหลี่ยมทองค า เข้าสู่ชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายหน้าเหล่านี้เป็นชาว
เกาหลีใต้ทั้งหมด โดยเปิดร้านอาหารเป็นธุรกิจบังหน้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย 

 เป็นการยากที่จะนับจ านวนชาวเกาหลีเหนือที่ลักลอบเข้าเมือง เพราะมีคนลักลอบเข้า
ประเทศไทยประดุจกองทัพมดอย่างต่อเนื่องและตลอดมา ดังตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2003 มีการ
จับกุมชาวเกาหลีเหนือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลายครั้ง ครั้งละ 5 คนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 20 
กันยายนและ 21 กันยายน และจ านวน 12 คนในวันที่ 18 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจบุกจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่บ้านหลังหนึ่งในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 
จ านวนถึง 175 คนซ่ึงเช่าบ้านอยู่รวมกันในกรุงเทพฯ แยกเป็นหญิง 125 คน ชาย 37 คน และเด็ก 
10 คน อนึ่ง ในรอบปี ค.ศ. 2008 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้มากกว่า 1,500 คน และทราบข่าวว่า 
มีชาวเกาหลีเหนือท่ีพ านักอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรอการหลบหนีเข้าไทยผ่านอ าเภอเชียงแสน
อีกไม่น้อยกว่า 1,000 คน ปัจจุบัน มีผู้หลบหนีเข้าเมืองจากเกาหลีเหนือในจีนที่รอลักลอบเดินทาง
ต่อไปอยู่ในประเทศที่สามราว 10,000-40,000 คน  

 (2)  พม่ากับเกาหลีเหนือ พม่ากับเกาหลีเหนือได้ก าหนดแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2007 โดยเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การร่วมมือทางทะเล 
เศรษฐกิจ และสนับสนุนให้บริษัทของเกาหลีเหนือเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการการก่อสร้างในพม่า 
ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการร้ือฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกันขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2007 

 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศทั้งสองต่างพยายามหาทางสร้างความปรองดองกันขึ้นมานาน
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 แล้ว โดยทางการของเกาหลีเหนือและพม่าได้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่
เป็นทางการ (แบบลับๆ) เพื่อขอตัวนักโทษที่เป็นสายลับเกาหลีเหนือที่อยู่เบื้องหลังการวางระเบิด
สังหารกลุ่มผู้น าของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่เป็นแขกรับเชิญของรัฐบาลพม่าเมื่อปี ค .ศ. 1983 กลับ
ประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งในครั้งนั้น ประธานาธิบดีชุน ดูฮวานแห่งเกาหลีใต้พร้อมคณะถูกลอบ
สังหารขณะที่พ านักอยู่ในนครย่างกุ้ง ยังผลให้รัฐมนตรีจ านวน 4 คนและประชาชน 21 คนเสียชีวิต 
ส่วนประธานาธิบดีชุนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อทางการพม่าได้จับตัวสายลับของเกาหลี
เหนือจ านวนหนึ่งซ่ึงเป็นผู้กระท าการท่ีโหดเหี้ยม จึงได้จ าขังไว้และตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
เกาหลีเหนือนับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 
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 นายเบอร์ทิล ลินท์เนอร์ ผู้สื่อข่าวชาวสวีเดนประจ ากรุงเทพฯ กล่าวว่า จากการพูดคุยกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในช่วงต้นของทศวรรษท่ี 1990 นั้นมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสอง
ฝ่ายจะแสวงหาจุดร่วมกันในหลายประการ ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศทั้งสองต่างมีระบอบการ
ปกครองที่คล้ายคลึงกัน มีรัฐบาลที่ไม่ให้ความสนใจต่อกฎระเบียบของโลกที่ตั้งขึ้นโดยชาติ
ตะวันตก ประเทศทั้งสองถูกคุกคามจากโลกตะวันตกคล้ายๆ กัน มีทรัพยากรธรรมชาติ มากแต่มี
เงินตราต่างประเทศน้อย ฯลฯ จุดร่วมเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศทั้งสองหันหน้าเข้าหากันและน าไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาใหม่ ต่อมาในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2008 รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ ซึ่งนับเป็นครั้ง
แรกในรอบ 25 ปีท่ีผู้บริหารระดับสูงของพม่าเดินทางไปยังประเทศโสมแดงนี้ 

 จุดร่วมที่น่าสนใจยิ่งประการหนึ่งก็คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ กล่าวคือ พม่า
ต้องการอาวุธเพื่อใช้ท าสงครามกับชนกลุ่มน้อย ในขณะที่เกาหลีเหนือต้องการอาหารและสินค้า
ทางการเกษตรโดยที่พม่ามีอยู่อย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา แร่ธาตุ ก๊าซธรรมชาติ 
ฯลฯ ดังนั้น การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในลักษณะของการแลกสิ่งของต่อสิ่งของ (barter 
trade) ดังกล่าวจึงเกิดขึ้น  

 ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าคือการที่พม่าได้รับอาวุธร้ายแรงมาจากเกาหลี
เหนืออันเป็นการขัดต่อมติขององค์การสหประชาชาติซึ่งห้ามเกาหลีเหนือแพร่กระจายอาวุธที่มี
อานุภาพการท าลายล้างสูง และห้ามพม่าครอบครองอาวุธที่จะน าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อยและใช้ในการกดขี่ข่มเหงประชาชนของตน โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในยุโรปต่าง
จับจ้องและหาทางป้องกันมิให้มีการซ้ือขายอาวุธของทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่
ผ่านมา ดังนั้น ความสัมพันธ์ของพม่ากับเกาหลีเหนือในด้านการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อกันนั้น จึงถูก
มองไปว่า เกาหลีเหนืออาจส่งขีปนาวุธ หรือขายอาวุธนิวเคลียร์ไปให้แก่พม่าก็ได้ ดังค ากล่าวของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการแถลงข่าวที่ภูเก็ตเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม ค.ศ. 2009  

 อย่างไรก็ตาม  อาจมีการตั้งค าถามว่า พม่าจะมีอาวุธร้ายแรงเหล่านี้ไว้เพื่อต่อสู้กับ
ประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาต ซึ่งคงไม่ใช่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์แน่นอน ทั้งนี้เพราะพม่าก็
เป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอยู่ หรือพม่าอาจ
ต้องการครอบครองอาวุธเหล่านี้เพื่อใช้ต่อรองกับชาติมหาอ านาจอื่นๆ ที่มุ่งกล่าวร้ายและข่มขู่
รัฐบาลทหารของพม่าที่ใช้อ านาจเผด็จการปกครองประเทศ โดยลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนและผู้น า/สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน 
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 อนึ่ง สถานีวิทยุเอเชียเสรีของสหรัฐฯ ได้เสนอข่าวว่า พม่าเริ่มขุดเจาะภูเขาเพื่อก่อสร้าง
อุโมงค์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 มาแล้ว ในขณะที่สื่อต่างๆ ได้เสนอภาพถ่ายทางเข้าอุโมงค์ที่รัฐฉาน 
และทางเข้าอุโมงค์ตองจี โดยทางการพม่าอ้างว่า การขุดอุโมงค์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตั้ง
เครือข่ายเส้นใยน าแสง (fiber optic cable installation project) แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว
พบว่า ขนาดของอุโมงค์ใหญ่พอส าหรับรถบรรทุกเข้า-ออกได้ ภายในมีที่เก็บอาหาร น้ า อาวุธ และ
แยกห้องออกเป็นส่วนๆ ซึ่งอาจบรรจุคนได้ถึง 600 คนนานหลายเดือน  

 ต่อมามีภาพถ่ายอุโมงค์ที่ปยินมะนาร์ (หรือเปียนมะนา - เมืองหลวงแห่งใหม่) ที่แสดงให้
เห็นภาพของที่ปรึกษาชาวเกาหลีเหนือร่วมช่วยก่อสร้าง อีกทั้งมีรายงานว่า เกาหลีเหนือและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหลายชุดให้ค าแนะน าพม่าในการก่อสร้างเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินทั่วประเทศราว 
800 แห่ง นอกจากนี้ มีเอกสารลับซึ่งระบุว่า แผนการขั้นต่อไปคือ การติดตั้งจรวดขนาดใหญ่และ
การสื่อสารผ่านดาวเทียมจากภายในอุโมงค์ รวมทั้งสร้างเป็น war room หรือศูนย์บัญชาการรบ 
หรืออาจใช้เป็นท่ีหลบภัยกรณีมีการประท้วง หรือถูกต่างชาติโจมตี 

 การสร้างอุโมงค์ (ใช้รหัสลับว่า “กระดองเต่า”) ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 14 ปี อาจมีมูลค่า
นับพันล้านดอลลาร์ โดยเงินจ านวนมากมายนี้พม่าได้รับจากการขายน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซ
ธรรมชาติให้แก่จีน นอกเหนือจากนี้ พม่าก าลังขุดแร่ยูเรเนียมเพื่อส่งออก และใช้ในการเตรียมแร่
สร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ข่าวบางกระแสกล่าวว่า พม่าอาจประสงค์ที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์
โดยความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีจากเกาหลีเหนือก็เป็นได้ 

กล่าวโดยสรุป ข้อมูลที่กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับพม่านั้ นได้รับการ

ยืนยันจากแหล่งข่าวหลายแหล่งว่า เกิดขึ้นจริง และอาจน าไปสู่ภัยอันตรายต่อบริเวณภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน  (ค.ศ. 2012) พม่าได้ปรับเปลี่ยน

นโยบายเปิดกว้างทั้งด้านการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศและเปิดกว้างสู่ประชาคมนานาชาติ 

ความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนืออาจเปลี่ยนแปลงไป 

เกาหลีเหนือ: ตัวละครที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า เกาหลีเหนือเป็นตัวละครตัวส าคัญ (เพราะได้รับการ

สนับสนุนจากจีนแทบทุกด้าน) ที่ท าให้คาบสมุทรเกาหลีร้อนระอุ สร้างความหวาดผวาระทึก ขวัญ

แก่ชาวโลกถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดตลอดมา จึงน่าจะท าความเข้าใจประเทศนี้พอ

สังเขป ดังนี ้
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 ระบบการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ระบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมีลักษณะสอดคล้องกับระบบและอุดมการณ์ทาง
การเมืองอย่างเหนียวแน่น เมื่อลัทธิสังคมนิยมท าการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมและระบบศักดินา
เพื่อให้สังคมหลุดพ้นจากการครอบง าของชนชั้นศักดินา ท าให้นโยบายเศรษฐกิจเน้นการขจัดลัทธิ
ทุนนิยมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าและการฉกฉวยผลประโยชน์จากชนชั้นนายทุนและต่างชาติ 
ดังนั้น รัฐบาลภายใต้การน าของกลุ่มโปริทบิวโร (Politburo) จึงต่อต้านขัดขวางการน าระบบทุน
นิยมเข้ามาใช้ในประเทศทุกรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อยืนหยัดการน าประเทศไปสู่การเป็นสังคม
คอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบน่ันเอง 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ภายหลังการก่อตั้งประเทศในปี ค.ศ. 1948 คิม อิลซุง ได้
พยายามทุกวิถีทางที่น าแนวคิดเศรษฐกิจตามแบบมาร์กซ์-เลนินมาใช้ โดยได้ยึดธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรมของคนญี่ปุ่นและของนายทุนชาวเกาหลีเข้ามาเป็นของรัฐ โดยให้มีการด าเนินการใน
รูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยึดที่ดินจากเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่น ามาจัดสรรให้กับชาวนาในรูปแบบของ
สหกรณ์ (collective farm or agricultural cooperatives) ให้มีที่ดินท ากินอย่างทั่วถึงกัน นอกจากนี้
ยังได้จัดระบบสหกรณ์ขายสินค้าและสหกรณ์ทุกประเภท โดยรัฐบาลลงทุนให้ปัจจัยการผลิตแก่แต่
ละกลุ่มสหกรณ์ เมื่อได้รับผลก าไรแล้ว จึงค่อยทยอยส่งคืนเงินทุนให้แก่รัฐ อนึ่ง สหกรณ์การผลิต
ทุกประเภทจะต้องท าการผลิตสินค้าตามท่ีรัฐบาลกลางก าหนดให้อย่างเคร่งครัด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตสมาชิกของสังคมด าเนินการผลิต โดยน าผลผลิตที่ผลิตได้มา
รวมกันเพื่อขายให้ร้านค้าของรัฐ และน าผลก าไรมาแจกจ่ายให้แก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันถ้วน
หน้า  

 ในทศวรรษที่ 1960 แห่งคริสต์ศักราช ผลผลิตร้อยละ 90 มาจากโรงงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprises) และสหกรณ์การเกษตรของรัฐ (state farms) อนึ่ง รัฐเป็น
เจ้าของธนาคาร การขนส่งและคมนาคมทุกประเภท ส่วนร้านค้าก็เป็นของรัฐในการจัดจ าหน่าย
ผลผลิตถึงร้อยละ 99 ของผลผลิตทั้งหมด ส าหรับภาคเอกชนนั้น สามารถเป็นเจ้าของได้เฉพาะ
สวนเล็กๆ ผลไม้ยืนต้น เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ในครัวเรือนรอบๆ รั้วบ้านเท่านั้น เพื่อใช้บริโภคใน
ครัวเรือนและขายในตลาดชาวนา (farmers' market) 

 หลังสงครามเกาหลี รัฐบาลได้ป่าวประกาศและน าคนเกาหลีร่วมแรงร่วมใจสร้างชาติ อีก
ทั้งได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและเงินทุนจากมิตรประเทศ ท าให้สังคมเกาหลีเหนือ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว  

 ในช่วงแรกระหว่างปี ค.ศ. 1957-1975 เกาหลีเหนือได้รับความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสูง ทั้งน้ีเพราะการรณรงค์ของรัฐบาลผลักดันให้คนเกาหลีทุกคนทุ่มเทในการท างานเพื่อสร้าง
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ชาติให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือเจือจุนจากมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้อัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพุ่งพรวดสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

 อย่างไรก็ตาม ในระบบการผลิตตามแนวสังคมนิยมสไตล์เกาหลีเหนือที่เน้นการพึ่งตัวเอง
ตามอุดมการณ์จูเช่โดยไม่หวังพึ่งพิงชาติใดๆ เป็นระยะเวลานานนับสิบๆ ปี มีส่วนท าให้ผลผลิตที่
ผลิตได้ลดลง ทั้งนี้เพราะคนขาดก าลังใจในการผลิต คนขยันคนขี้เกียจต่างได้รับผลลัพธ์เท่าเทียม
กัน บางครั้งคนที่นิยมแต่พูดเป็นเจ้ากี้เจ้าการ แต่ไม่ค่อยท างานอย่างจริงจัง และเข้าไปท างานใน
พรรคกรรมกรมักจะได้รับการเลื่อนต าแหน่งและมีรายได้มากกว่า สถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อ
สภาพทางจิตใจของเพื่อนร่วมงาน ท าให้เกิดความท้อแท้ ไม่มีใครอยากท างานหนักในวิสาหกิจ
ส่วนรวม ในทางตรงกันข้าม กลับสนใจกิจกรรมอ่ืนๆ มากกว่าท่ีจะทุ่มเทในการผลิต  

 จากกลไกทางเศรษฐกิจการเมืองดังกล่าว ยังผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดต่ าลงเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นต้นมา อนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขายสินค้า
ให้กับประเทศในกลุ่มสังคมนิยมในราคามิตรภาพเริ่มลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนที่ผู้น าเติ้ง 
เสี่ยวผิง ได้ประกาศมาปรับใช้เศรษฐกิจของสังคมแบบระบบตลาด อันหมายถึงการใช้ระบบ
เศรษฐกิจเสรีด้วยนโยบายส่ีทันสมัยตามแนวสังคมนิยมแบบจีน ผู้น าเกาหลีเหนือจึงได้ปฏิเสธที่จะ
เกี่ยวข้องผูกพันกับแนวทางใหม่ของจีน เพราะเกรงว่าระบบทุนนิยมจะรุกเข้าไปท าลายระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และจะท าให้การกลายเป็นสังคมคอมมิวนิสต์สมบูรณ์จะถูกท าลาย ดังนั้น 
จึงลดความสัมพันธ์โดยตรงกับจีนลง ในขณะเดียวกัน จีนก็สนใจค้าขายกับเกาหลีเหนือโดยเน้น
การใช้เงินตราแทนการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งลดการขายสินค้าในราคามิตรภาพแก่เกาหลี ส่วน
ประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์อื่นๆ ก็มีความต้องการขายสินค้าด้วยการช าระเป็นเงินสกุลแข็ง (hard 
currency)  สภาพดังนี้ส่งผลให้มูลค่าทางการค้าและอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เกาหลีเหนือลดต่ าลงอย่างเห็นได้ชัด  

 ระบบเศรษฐกิจการวางแผนมาจากส่วนกลาง  

 ระบบเศรษฐกิจของเกาหลีคล้ายคลึงระบบของโซเวียตที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสั่งการ
และควบคุมจากศูนย์กลาง (Soviet-type or commanded economy) กล่าวคือ คณะกรรมการ
วางแผนของรัฐ (State Planning Committee) ท าหน้าที่ในการตัดสินในกิจการทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เช่น การก าหนดเป้าหมายการผลิต การจัดสรรปัจจัยการลงทุน การก าหนดราคา การ
จัดสรรรายได้ประชาชาติ การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
รูปแบบน้ีเป็นการก าหนดแบบแผนกิจกรรมทุกอย่างมาจากส่วนกลางอย่างเข้มงวด  

 ในทศวรรษที่ 1980 ได้เริ่มมีการผ่อนคลายการควบคุมจากส่วนกลางลงบางส่วน ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการที่นายคิม จองอิลได้อนุญาตให้เพิ่มบทบาทแก่โรงงานอุตสาหกรรมในการจัดท า
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บัญชีอย่างอิสระขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1984 ในแนวใหม่นี้ ผู้จัดการโรงงานยังคงได้รับค าสั่งให้
ท าการผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนดมาจากส่วนกลาง แต่ให้อิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับแรงงาน 
เครื่องจักร วัตถุดิบ และเงินทุน โดยรัฐจะต้องจัดสรรเงินทุนจ านวนหนึ่งให้แก่โรงงานผ่านทาง
ธนาคารชาติ เงินทุนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการผลิตทุกอย่าง เมื่อโรงงานท าการผลิตและขาย
ผลผลิตได้ ผลก าไรร้อยละ 50 จะต้องเสียเป็นภาษีให้แก่รัฐ ส่วนผลก าไรอีกร้อยละ 50  เป็นของ
โรงงานที่จะน าไปซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและโบนัส
ให้แก่พนักงาน รูปแบบน้ีเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในระดับจุลภาคให้เกิดความเป็นอิสรภาพ 
ซึ่งต่างจากระบบเดิมที่มีการจัดสรรงบประมาณมาจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว ผลก าไรที่
ได้รับจะต้องส่งคืนไปให้แก่รัฐบาลกลางท้ังหมด  

 แนวทางปฏิบัติใหม่อีกแนวทางหนึ่ง เรียกว่า ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการผลิตสินค้า
อุปโภค-บริโภคส าหรับประชาชนครั้งที่สามในเดือนสิงหาคม (The August Third People's 
Consumer Goods Production Movement) โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งนายคิม จองอิล ได้ไปดูงาน
นิทรรศการเกี่ยวกับผลผลิตอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเปียงยางในวันที่ 13 สิงหาคม 
ค.ศ. 1984 นายคิมได้ให้นโยบายอนุมัติให้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้โรงงานในบริเวณนั้น
น าไปผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น เมื่อดูผิวเผินแล้ว โครงการนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากกิจการ
อุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นที่ด าเนินการเช่นเดียวกันนี้มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 แต่สิ่งที่แปลก
ออกไปจากเดิมก็คือการก าหนดผลผลิต ราคาและการขายให้อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
ส่วนกลาง ต่อมาในปลายทศวรรษที่ 1980 โครงการนี้ได้ขยายแนวปฏิบัติไปยังกิจการหัตถกรรม
ขนาดย่อมและในกิจการการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย  

 ในตอนกลางทศวรรษที่ 1980 มีการคาดหวังว่าเกาหลีเหนือจะเอาแบบอย่างจากจีนที่ได้
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special economic zone) ขึ้น แต่ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างแข็งขันจากนาย
ยูน กีพอค (Yun Ki-pok) รองประธานกรรมาธิการนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy 
Commission) ว่าจะไม่เดินตามรอยเท้าของจีน ในกรณีของจีนนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่
บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยให้เป็นเขตส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการน าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมหลายประเภท นัก
ลงทุนชาวต่างประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษในด้านภาษีอากรและการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
มากมาย จีนได้สนับสนุนให้เกาหลีเหนือหันมาใช้วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวเดียวกันเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโต อีกทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่ทางการของเกาหลีเหนือระดับสูงมาดูงาน
และอธิบายถึงอรรถประโยชน์และคุณค่าที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงทศวรรษที่ 1980 นี้ 
เกาหลีเหนือยังคงใช้นโยบาย "ดูไปก่อน" โดยเหล่าผู้น าโปริทบิวโรยังสงวนท่าที มิหน าซ้ า บางคน
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ยังแสดงความไม่เห็นด้วยและให้เหตุผลว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดประตูให้อิทธิพลของ
จักรวรรดินิยมและทุนนิยมเข้าไปเป็น "มะเร็งร้าย" ต่อระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมของเกาหลี  

 เกาหลีเหนือยังคงด าเนินกิจการทางเศรษฐกิจที่มีการควบคุมจากส่วนกลางอย่าง
เคร่งครัด แม้ว่าสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปเมื่อประเทศในยุโรปตะวันออกเปลี่ยนเป็นสังคม
แบบทุนนิยมและเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในตอนต้นทศวรรษที่ 1990 การปฏิเสธการ
เปลี่ยนแปลงและการนิยมยกย่องสรรเสริญระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมมาจากส่วนกลางยังคงมีอยู่ใน
ใจของกลุ่มผู้น าส่วนใหญ่ของประเทศนี ้ 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 1990  

 เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือประสบกับภาวะวิกฤตนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ประชาชาติ (Gross National Product-GNP) ลดลงจาก 22.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1991 เหลือเพียง 20.5 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 1993 และกระเตื้องขึ้น
เพียงเล็กน้อยเป็น 22.3 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 1995 จึงส่งผลให้รายได้ต่อหัวต่อปี (Per capita 
GNP) ลดลงจาก 1,038 เหรียญเป็น 904 เหรียญและ 957 เหรียญของปีเดียวกันข้างต้นตามล าดับ 
อนึ่ง มีรายงานกล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นระบบปิดโดดเดี่ยวมากที่สุดในโลก 
เพราะมีการติดต่อกับตลาดทั่วโลกเป็นไปอย่างจ ากัด และเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจน ประชากร
มีรายได้ต่อเดือนราว 70-94 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,750-2,350 บาทเท่านั้น  

 สาเหตุของการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ประชาชาติมาจากการลดต่ าลงของ
ผลผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในภาคอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากความเก่าแก่ของ
เทคโนโลยีในการผลิตและของโรงงานที่ผลิตสินค้าซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการผลิตและผลผลิตลดต่ าลงทุกปี คือลดลง 1.9 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 1993 และ
ลดลงราว 5.1 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 1995 อนึ่ง สินค้าที่ผลิตได้ก็ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน จึงไม่
สามารถส่งไปขายแข่งขันกับประเทศคู่ค้าได้ และการค้ากับมิตรประเทศก็ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับจีน ดังที่ได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการค้ากับรัสเซียก็ลดต่ าลงเพราะ
รัสเซียก็ประสบกับปัญหาการกระถดถอยทางเศรษฐกิจจนแทบจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

 นอกจากนี้ เกาหลีเหนือยังประสบกับปัญหาด้านการขาดพลังงานเพื่อใช้ในการผลิต 
เพราะจีนซึ่งเคยเป็นแหล่งขายปิโตเลียมที่ส าคัญของเกาหลีเหนือประสงค์ที่จะขายในราคา
ตลาดโลกและช าระเงินในสกุลแข็ง แต่เกาหลีเหนือมีเงินสกุลแข็งน้อย จึงไม่สามารถซื้อน้ ามันจาก
จีนในปริมาณเพียงพอกับความต้องการได้  
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 ในภาคเกษตรกรรมก็เช่นเดียวกัน บทบาทของสหกรณ์รวมหรือแบบนารวมตามระบบ
สังคมนิยมไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตได้มากเท่ากับในอดีต มิหน าซ้ ายังเกิดปัญหาน้ าท่วมและฝน
แล้ง ท าให้ธัญพืชที่ผลิตได้ลดน้อยลงนับล้านตันต่อปี ยังผลให้ประเทศมีปริมาณ   อาหารไม่
เพียงพอกับความต้องการ ความอดอยากจึงมีปรากฏไปท่ัวในตอนกลางของทศวรรษที่ 1990 นี ้ 

 ความอดอยาก  

 ความอดอยากยากแค้นของประชาชนเกาหลีเหนือมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ดัง
เป็นข่าวครึกโครมตามหน้าหนังสือพิมพ์และตามภาพข่าวทางโทรทัศน์ ดังนั้นจะขอกล่าวอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ี พร้อมทั้งจะพยายามวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหานี้ขึ้น จน
เกือบจะกล่าวได้ว่า เกาหลีมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศเอธิโอเปียแห่งเอเชีย  

 เกาหลีเหนือประสบกับปัญหาอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดถึงสามปีติดต่อกัน (ค.ศ. 1994-
1996) ซ้ าร้ายในปี ค.ศ. 1997 ภัยแล้งได้กระหน่ าซ้ าเติมลงไปอีก โดยที่น้ าในแม่น้ าล าคลองและ
แอ่งน้ า   ต่าง ๆ ทั่วประเทศแห้งขอดเป็นเวลาถึง 50 วันและอุณหภูมิได้พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหกสิบ
ปี ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านพืชผลถึง 317,000 เอเคอร์ อันจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวเสียหายถึง 
704,300 ตันทีเดียว  

 อุทกภัยได้สร้างความหายนะอย่างใหญ่หลวงต่อการผลิตข้าวในช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตข้าว
ได้ลงไม่น้อยกว่าสองถึงสามล้านตันต่อปี ท าให้คนเกาหลีต้องจ ากัดการบริโภคข้าวให้เหลือเพียง
วันละ 350-400 กรัมต่อวัน แทนที่จะเป็น 500 กรัมต่อวันดังเช่นปกติที่เป็นมาหรือตามความ
ต้องการของร่างกายของมนุษย์ อนึ่ง พืชผักและสัตว์ต่าง ๆ ก็ไม่อาจผลิตได้เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคภายใน จนประชาชนชาวเกาหลีต้องอดมื้อกินมื้อ ส่วนพ่อแม่ต้องอดอาหารมากขึ้น
เพื่อให้ลูกน้อยได้รับประทาน ภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของเกาหลีใต้เป็นภาพ
ของเด็กชายและเด็กหญิงที่ซูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก หน้าซีดเซียวเหมือนกับว่าไม่ได้
รับประทานอาหารอย่างเพียงพอเป็นเวลานานนับปี ก่อให้เกิดความน่าสมเพทเวทนายิ่งนัก แม้
สถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นกับภาพท่ีเห็นการอดตายของคนในทวีปแอฟริกาก็ตาม  

 ค าถามก็คือ ความอดอยากของเกาหลีเหนือเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติเท่านั้นหรือ 
ค าตอบก็คือ ใช่ ซึ่งก็อธิบายได้ว่า หากประเทศใดประสบกับปัญหาน้ าท่วมฝนแล้งเป็นเวลานาน
หลายปีเช่นนี้ ก็เป็นที่แน่นอนว่า อาหารที่ผลิตได้ย่อมไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ในชาติแน่นอน ค าถามต่อไปก็คือ เกาหลีเหนือไม่มีเงินคงคลังเลยหรือ จึงไม่อาจจะซื้ออาหารมา
เลี้ยงดูพลเมืองของตน ทั้งๆ ที่ทั่วโลกต่างรู้ว่า เกาหลีเหนือมีทหารในกองทัพที่ใหญ่มากที่สุด
ประเทศหนึ่งของโลก และรัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการป้องกันประเทศและการสร้าง
การสะสมอาวุธร้ายแรงมากมาย  
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 ค าถามข้อหลังนี้เป็นเรื่องที่น่าจะวิเคราะห์ให้ละเอียด กล่าวกันว่า เกาหลีเหนือมี   อัตรา
ความเจริญทางเศรษฐกิจติดลบเป็นเวลาถึงเจ็ดปีติดต่อกันแล้ว ส่วนการส่งออกก็ลดลงทุกปี เพราะ
การผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมลดต่ าลงมาก ในขณะที่ประเทศรัสเซียและจีนที่เคยให้
ความช่วยเหลือเจือจุนกันมาโดยตลอดก็ไม่อาจจะอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบตลาดกันหมด จึงไม่อาจช่วยเหลือให้เปล่าเหมือนกับเก่าก่อนได้  

 เมื่อไม่อาจขายสินค้าได้คล่อง และไม่มีเงินช่วยเหลือจากต่างชาติอย่างเป็นกอบเป็นก า 
ท าให้เงินคงคลังงวดลงจนแทบไม่มีเหลือ เครดิตของการซื้อสินค้าก็ลดต่ าลงเพราะพ่อค้าของ
ประเทศอื่นไม่แน่ใจว่า เมื่อส่งสินค้าให้แล้วจะได้รับเงินค่าสินค้าหรือเปล่า นี่ไม่นับการน าเงิน
งบประมาณจ านวนมากไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างอ านาจทางทหารอย่างต่อเนื่อง 
สภาพดังนี้ เงินในประเทศย่อมไม่มีแน่  

 นานาประเทศต่างให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง แต่ความต้องการอาหารมีมากเกินกว่า
ที่จะแจกจ่ายให้กับทุกคนอย่างเพียงพอ อีกทั้งความโหดร้ายจากธรรมชาติได้โหมกระหน่ าซ้ าเติม
อย่างต่อเน่ือง นับเป็นเคราะห์กรรมของชาวเกาหลีเหนือโดยแท้  

 เศรษฐกิจระบบที่สอง : ตลาดมืด  

 เศรษฐกิจระบบที่สอง (second economy) ในประเทศสังคมนิยมหมายถึงกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจทั้งหลายที่ด าเนินการโดยปัจเจกบุคคล (เอกชน) ซึ่งมิได้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายโดยรัฐ 
ระบบน้ีจึงต้องท าการพัฒนาการตลาดด้วยตัวเอง แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ผิดกฎหมาย
ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ดังนั้น อาจเรียกว่าเป็นตลาดมืดก็ได้ ส่วนค าว่า
ตลาดมืด (black market) มีความหมายแคบครอบคลุมเฉพาะสถานที่พิเศษบางแห่งที่ประชาชน
ร่วมกันกระท าการติดต่อซ้ือขายอย่างผิดกฎหมาย หากจะใช้ค าว่าตลาดมืดในความหมายที่กว้าง ก็
จะหมายถึงกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีกระท าผิดกฎหมาย  

 ในกรณีของเกาหลีเหนือนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1958 ได้มีค าประกาศกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรี เลขที่ 140 ให้ใช้ค าว่าตลาดชาวนา (Farmers' market) แทนค าว่าตลาดชนบท 
(rural market) ซึ่งบริหารงานโดยปัจเจกบุคคล มิใช่เป็นกิจการของรัฐ ตลาดชาวนามีขอบเขตการ
ประกอบกิจกรรมค่อนข้างจ ากัด โดยรัฐอนุญาตให้ชาวนาน าผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตใน
บริเวณรั้วบ้าน ซึ่งก าหนดให้บ้านแต่ละหลังมีบริเวณบ้านได้ราว 100 ตารางเมตร (เป็นที่ดินที่มิใช่
ไร่นานอกรั้ว เพราะท่ีดินดังกล่าวเป็นของรัฐ/สหกรณ์รวม)  

 โดยทั่วไปแล้วในตลาดนี้จะขายผลิตผลเล็กๆ น้อยๆ ที่ร้านสหกรณ์ไม่มีจ าหน่าย แต่เป็น
สิ่งท่ีชาวบ้านใช้บริโภคในชีวิตประจ าวัน ในตลาดชาวนานี้มีการห้ามการซื้อขายข้าวอย่างเด็ดขาด 
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อีกทั้งรัฐบาลมักจะกล่าวอยู่เสมอว่า ไม่ช้าไม่นานตลาดเหล่านี้จะหมดไปเมื่อลัทธิสังคมนิยมได้
พัฒนาถึงขั้นสูงสุด เพราะร้านสหกรณ์ของรัฐบาลจะจ าหน่ายสินค้าทุกประเภทท่ีแต่ละครอบครัวพึง
ประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดชาวนามิได้ลดลงตามที่คาดหมายไว้ ในทาง
ตรงกันข้าม กลับมีแต่เพิ่มขนาดและจ านวนมากขึ้นเป็นล าดับ  

 ตลาดชาวนามีปรากฏในประเทศโซเวียต และในกลุ่มประเทศสังคมนิยมทั้งหลายด้วย
เพราะผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในระบบครัวเรือนนี้มีบทบาทส าคัญในการตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านอาหารของครอบครัวต่าง ๆ มีรายงานแจ้งว่า ในปี ค.ศ. 1977 ฟาร์ม สหกรณ์
รวมของโซเวียตจัดจ าหน่ายอาหารจ าพวกเนื้อซึ่งสามารถเลี้ยงดูพลเมืองได้ราวร้อยละ 72 และนม
ราวร้อยละ 76 ในขณะที่ไข่และมันฝรั่งทั้งหมดผลิตขึ้นในที่ดินของชาวนาเอง   (private farm) จะ
เห็นได้ว่าสินค้าทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ 25 ผลิตมาจากฟาร์ม ส่วนตัวของชาวนา ทั้งๆ ที่
ฟาร์มส่วนตัวมีเพียงร้อยละ 3 ของที่ดินเพาะปลูกทั้งประเทศ  

 ส่วนกรณีของเกาหลีเหนือน้ัน ตลาดชาวนามีบทบาทจ ากัดมาจนถึงทศวรรษที่ 1970 เมื่อ
เริ่มทศวรรษที่ 1980 ตลาดชาวนามีขนาดใหญ่ขึ้นและขายสินค้ามากชนิดขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี ้ 

 ก. ปัญหาการขาดแคลนธัญพืช ท าให้ข้าวและข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามไม่ให้มีการ
จ าหน่ายในตลาดชาวนานั้น ได้กลายเป็นสินค้าเฟื่องฟูในตลาดมืดเรื่อยมา อนึ่ง ในอดีตมีการ
ก าหนดให้ตลาดชาวนาท าการซื้อขายในทุกสิบวัน แต่นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ตลาด
ได้เปิดท าการทุกวัน และได้เพิ่มขยายออกไปแทบทุกจุดของประเทศ แม้ว่าทางการจะออกมาเตือน
มิให้กระท าการใดๆ ที่ผิดกฎหมายเกินขอบเขตที่รัฐได้ก าหนด แต่ค าเตือนดังกล่าวไม่ค่อยเป็นผล 
และยิ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา มีการน าข้าวและข้าวโพดออกวางขายอย่างเสรีในตลาด
ชาวนา  

 ข. ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 มีพ่อค้ารายย่อยแอบขนสินค้าข้ามไปมาระหว่างพรมแดน
ของเกาเหลีเหนือ-จีนที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยเกาหลี พ่อค้ารายย่อยจีนเชื้อสาย
เกาหลีได้ลักลอบน าสินค้าเข้ามาขายในเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง ท าให้คนเกาหลีเริ่มมีความรู้สึก
ที่ดีต่อลัทธิทุนนิยมที่ผ่านเข้ามาจากจีน คนเกาหลีบางกลุ่มจึงเริ่มมีการสะสมทรัพย์สินจากผลก าไร
ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจ  

 ค. ภายหลังที่คิม จองอิลได้ประกาศ ขบวนการเพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส าหรับ
ประชาชนครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1994 เพื่อเพิ่มผลผลิตในอาชีพเสริมที่ปัจเจก
บุคคลใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ผลผลิตเหล่านี้สามารถน าไป
ขายได้ในตลาดชาวนา ต่อมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจของชาติตกต่ า กิจกรรมทางการผลิตสินค้าเหล่านี้
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ได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น เพราะใครท ามากย่อมได้มาก และสามารถน าผลก าไรมา
ใช้จ่ายในครัวเรือน ท าให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  

 ง. มีการแอบซื้อขายเงินตราสกุลแข็งไว้ใช้ในยามจ าเป็น ก่อให้เกิดตลาดมืดทางด้าน
การเงิน เศรษฐกิจระบบที่สองของเกาหลีเหนือได้รับแรงจูงใจเพราะราคาสินค้าที่ซื้อขายในตลาด
ชาวนาสูงกว่าราคาที่ทางการก าหนด  

 ชาวเกาหลีส่วนหนึ่งจะใช้เวลาว่างท าธุรกิจในตลาดชาวนาและมีรายได้เป็นกอบเป็นก า
เพิ่มจากเงินเดือนประจ าหลายเท่า ตัวอย่างเช่น นาย Yo Man-chul ชายวัยกลางคนท างานเป็น
คนงานได้รับเงินเดือนเดือนละ 70 วอน ในขณะที่ภรรยาของเขาท าธุรกิจในตลาดชาวนาได้ก าไร
เดือนละ 300-400 วอน ส่วนชายอีกคนท างานในโรงงานได้รับค่าจ้างเดือนละ 170 วอน แต่งาน
พิเศษของเขาท ารายได้กว่าเดือนละ 4,000 วอนทีเดียว  

 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างที่ 

 การยึดมั่นในนโยบายการยืนอยู่บนล าแข้ง (Self-reliance policy) น าไปสู่นโยบายการ
มองเข้าสู่ภายใน (Inward-looking policy) ตามแนวทางของจูเช่ ผลที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ 
เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือจะยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางระบบเศรษฐกิจโลก อีกทั้งผลผลิตที่
ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะกิจการอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในโดยไม่มีการท้าทายเพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต สินค้าจาก
ต่างประเทศก็ไม่ยอมให้น าเข้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันและแม้แต่การผลิตภายในประเทศก็ไม่มีการ
แข่งขันด้วยเหตุที่มีการควบคุมการผลิตจากส่วนกลางที่ระบุให้แต่ละโรงงานผลิตตามค าสั่งที่
ก าหนด  

 นับตั้งแต่ช่วงตอนกลางของทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลเกาหลีได้เริ่มลดความเข้มงวดใน
นโยบายโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและหันไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกบ้าง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การเปิดประตูสู่โลกภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศลดต่ าลงเป็นอันมากในช่วงปี ค .ศ. 1985-1990 อีกทั้งประเทศในกลุ่ม
คอมมิวนิสต์อื่น ๆ ก็เริ่มเปิดประเทศ ท าให้เกาหลีเหนือจ าเป็นต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากประเทศโลกเสรีมากขึ้น  

 ลุถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991 เกาหลีเหนือได้เริ่มโครงการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี 
(Zone of Free Economic and Trade) ขึ้นตามเมืองท่าทางตะวันออกที่เมืองอังกิ (Unggi) เมือง
ชองจิน (Chongjin) และเมืองนาจิน (Najin) อนึ่ง องค์การสหประชาชาติได้มีโครงการพัฒนา
บริเวณลุ่มน้ าทูแมน ซึ่งเป็นเขตแดนของ 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีเหนือและรัสเซีย ทั้งนี้เพราะ
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เกาหลีเหนือได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1991 จึงได้รับการช่วยเหลือจาก
องค์การนี้ในด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคนิค รวมทั้งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์การ
ต่างๆ เช่น ธนาคารโลก องค์การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ โครงการของเศรษฐกิจ
การค้าเสรีและโครงการพัฒนาบริเวณลุ่มน้ าทูแมนได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้า
ไปลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยว 

 รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ย้ าถึงการเปิดการค้ากับประเทศในโลกเสรีและรับการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศด้วยการออกกฎหมายการร่วมลงทุน อีกทั้งเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไปใน
ประเทศ ตลอดจนเปิดให้มีการร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีใต้ด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมิติใหม่และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะได้รับการคัดค้านจากสมาชิกพรรคกรรมกร
บางคนก็ตาม  

  ปัจจุบัน เรายังพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังปิดอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลก อีกทั้งหากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลี ก็จะมีมักคุเทศของรัฐที่มาต้อนรับจะน าทาง
ให้ไปยังสถานที่ที่รัฐบาลอนุญาตให้ไปได้เท่านั้น นั่นหมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะ
เดินทางไปท่ีแห่งใดตามท่ีต้องการไม่ได้ จากลักษณะดังกล่าว ท าให้สถานการณ์ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของเกาหลีเหนือถูกปิดเงียบ ยากยิ่งที่คนภายนอกจะล่วงรู้และรับทราบ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของตนเองได้ อีกทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจทุกประเภทก็ล้าหลัง ไม่ได้
เก็บอย่างถูกต้อง อีกทั้งไม่ได้เปิดเผย (ตัวเลขที่น ามาแสดง เป็นตัวเลขประมาณการแทบทั้งสิ้นที่
ท าขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้และองค์กรระหว่างประเทศ)  

 ในขณะเดียวกัน ข่าวคราวของโลกก็ถูกควบคุมและกลั่นกรองให้คนเกาหลีเหนือรับรู้
เฉพาะสิ่งที่รัฐบาลประสงค์ที่จะได้รับรู้เท่านั้น นอกจากนี้ ชาวต่างประเทศที่เข้าไปพ านักในเกาหลี
เหนือก็ไม่อาจรู้เรื่องราวของโลกภายนอก  

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนี้  

 ก. เหตุการณ์ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่า
จะเป็นเพียงบางจุดบางประการก็ตาม กล่าวคือ ที่โรงแรมโพธองกัง (Pothonggang hotel) ได้ติด
สัญญาณจานโทรทัศน์ดาวเทียมขึ้น โรงแรมนี้เป็นโรมแรมหรู มีจ านวนห้องพัก 160 ห้องตั้งอยู่บน
ฝั่งแม่น้ าโพธอง ณ ที่นี้ ผู้เข้าพักสามารถดูข่าวสารโทรทัศน์จากช่อง NHK CNN  Star TV และ
สถานีในประเทศอีก 3 แห่ง อนึ่ง โรงแรมนี้มีพนักงานชาวญี่ปุ่นให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และที่นี้
เป็นที่ต้ังของบริษัทตัวแทนของญี่ปุ่นและเยอรมัน  

 ข. เกาหลีเหนือได้เร่งรัดการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ บริษัทของ
เกาหลีเหนือได้ผลิตเสื้อผ้า สูท รองเท้าและอื่น ๆ ให้กับบริษัทแม่ต่างชาติด้วยการรับจ้างผลิตตาม  
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ค าสั่ง ทั้งนี้เพราะค่าจ้างแรงงานในเกาหลีเหนือยังต่ ามากเมื่อเทียบกับค่าแรงในจีนที่ก าลังเพิ่ม
สูงขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้นเกาหลีเหนือจึงเป็นแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ า อีกทั้งแรงงาน  เกาหลีขยันขันแข็ง
และท างานหนักด้วย บริษัทต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนและส่ังให้ผลิตสินค้า  

 ค. เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจราจิน-ซอนบอง (Rajin-Sonbong) ซึ่งเป็นบริเวณเขต
เศรษฐกิจติดกันสามประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ จีน และรัสเซียที่องค์การสหประชาชาติให้การ
สนับสนุนนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างประเทศมาก เพราะเป็นเขตที่อยู่บนเส้นทาง
เดินเรือของทะเลญี่ปุ่นด้วย การเดินทางจึงสะดวกและติดต่อกับโลกภายนอกได้ดี ต่อมาได้ขยาย
การเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีไปยังเมืองนัมโปและวอนซานอีกในปี ค.ศ. 1997 นั่นหมายถึง รัฐบาลได้
ให้ความส าคัญในการปรับปรุงเศรษฐกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆ ดังเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ได้ด าเนินการมาในยุคปัจจุบัน  

 ง. สนามกอล์ฟนอกเมืองเปียงยาง สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุมยาว 5,800 เมตร ตั้งอยู่
ห่างจากตัวเมืองเปียงยางโดยทางรถยนต์ราว 1 ชั่วโมง เป็นสนามมาตรฐาน ร่มรื่น สวยงาม จึง
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักธุรกิจแห่งหนึ่ง 

             จ.  ข้อมูลทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือในปี ค.ศ. 2011 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ เท่ากับ 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประชากรมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 1,800 เหรียญต่อปี 
(CIA Factbook, March 2012)  มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 1 ต่อปี (หลังจากที่
ติดลบมานานนับสิบปี)  

             ฉ.  ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 เกาหลีเหนือวางแผนก่อสร้างโครงการเขตเศรษฐกิจ
เสรีขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่เมือง Shinuiju ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจีน (มณฑลเหลียวห
นิง) บนเส้นทางรถไฟจากเปียงยาง-เซิ่นหยาง-ปักกิ่ง โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ให้ประโยชน์
แก่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเช่าท าธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นเวลา 50 ปี จะมีการใช้ระบบการปกครอง
แบบยุโรป ใช้ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีเป็นภาษากลาง และใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินหยวน
ของจีนเป็นสกุลเงินในเขตนี้ อย่างไรก็ตาม จนถึงต้นปี ค.ศ. 2003 โครงการนี้ด าเนินต่อไป อย่าง
เชื่องช้าเพราะเกาหลีเหนือให้ความสนใจในเรื่องปัญหานิวเคลียร์มากกว่า 

 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือได้เริ่มเปิดประตูของประเทศให้
กว้างขึ้น สถานการณ์ตอ่ไปจะเป็นเช่นไรนั้น เป็นสิ่งท่ีน่าจับตาดูต่อไป  

 สถาบันทางการเมืองของรัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

 ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นแบบคอมมิวนิสต์ที่ยึด
มั่นให้ประชาชนมีอ านาจสูงสุด (People's democracy) ในการเมืองการปกครองของประเทศ ส่วน
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ฝ่ายบริหารจะท าหน้าที่ในการน านโยบายที่ก าหนดโดยสภาประชาชนสูงสุดไปด าเนินการเพื่อให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปตามเป้าหมายของประเทศสังคมนิยม ดังนั้นองค์การทางการเมืองที่มี
ประชาชนมีอ านาจสูงสุดนี้จะท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ อีกทั้ง
เป็นเคร่ืองมือของพรรคที่ท าให้การด าเนินการทางการเมืองเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด จึงเรียกได้
ว่าเป็นการผูกระบบพรรคเข้ากับระบบรัฐบาลโดยมีพรรคเป็นแกนน าในการก าหนดนโยบายของ
ประเทศ  

 องค์กรทางการเมืองของเกาหลีเหนือ ประกอบด้วยสถาบันที่ส าคัญดังนี้  

 1. สภาประชาชนสูงสุด (The Supreme People's Assembly)  

2. คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ (National Defense Commission) 

3. คณะกรรมการกลางประชาชน (The Central People’s Committee) 

 4.  สภาบริหาร (The State Administrative Council)  

  1. สภาประชาชนสูงสุด ระบบรัฐสภาของเกาหลีเหนือเป็นระบบสภาเดียว โดยมีสภา
ประชาชนสูงสุดเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติและเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีอ านาจสูงสุดของรัฐ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งชาติได้ก าหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติสภาประชาชนสูงสุดไม่มีอิทธิพลหรือริเริ่ม
ในการออกกฎหมายใดๆ ด้วยตัวของสภาเอง องค์กรทางด้านบริหารจะท าหน้าที่ริเริ่มการออก
กฎหมายก่อนที่จะส่งไปยังสภาประชาชนสูงสุด ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สภาประชาชนสูงสุดไม่เคย
วิพากษ์วิจารณ์ หรือแนะน าให้เพิ่มเติมหรือคัดค้านกฎหมายใดๆ ที่ผ่านเข้ามาพิจารณาเลย อนึ่ง 
สภาน้ีเน้นความรับผิดชอบในเรื่องราวของประชาสังคมและกิจการภายในของประเทศ 

  รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกของสภาประชาชนสูงสุดในทุกห้าปี มี
สมาชิกจ านวน 687 คนได้รับเลือกเข้าสู่สภาประชาชนสูงสุด สภานี้จะแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 
5 ชุดคือ คณะกรรมการทางด้านการออกกฎหมาย คณะกรรมการงบประมาณ คณะกรรมการ
กิจการต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิ และคณะกรรมการวางนโยบายการปลดแอก
เพื่อการรวมชาติ สภานี้ก าหนดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง หากอยู่ในช่วงที่ไม่มีสมัยประชุม 
คณะกรรมการประจ าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของสภา 

 การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายได้กระท าขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2003 ที่ประชุมได้เลือก
นายคิม ยองน าให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาประชาชนสูงสุดอีกครั้ง ต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่ง
ประมุขแห่งรัฐทางด้านพิธีกรรมด้วย ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐต้อนรับทูตต่างประเทศและ
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แต่งตั้งทูตเกาหลีเหนือไปประจ าในต่างประเทศ (การประชุมสภาประชาชนสูงสุดครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันท่ี 12-14 เมษายน ค.ศ. 2012 ดูช่วงสุดท้ายของบทความนี)้ 

 มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า สภาประชาชนสูงสุดมีอ านาจหน้าที่ในการรับรองและ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมายและกฤษฎีกาต่าง ๆ วางหลักการพื้นฐานของนโยบายภายในประเทศ
และนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนท าการเลือกประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกัน
ประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและงบประมาณของ
ประเทศ พิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสงครามและสันติภาพ และเลือกตั้งศาลสูงสุดของประเทศ  

 เรื่องที่จะน าเข้าสู่การพิจารณาในสภาประชาชนสูงสุด อาจน าเข้าโดยประธาน
คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ สภาบริหารและคณะกรรมการประจ าของสภาประชาชนสูงสุด 
มติของสภาประชาชนสูงสุดจะถือตามเสียงข้างมากด้วยการยกมือเป็นการลงคะแนน สมาชิกของ
สภาประชาชนสูงสุดแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของประชาชน 30,000 คน โดยในระหว่างที่มีการ
ประชุมน้ันสมาชิกเหล่าน้ีจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด  

 2. คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 1998 ได้ยกเลิก
ต าแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้เป็นเพราะสภาประชาชนสูงสุดได้ลงมติให้นายคิม อิลซุง ผู้ซึ่งเป็น
อดีตผู้น าประเทศตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศมาจนถึงปีที่เขาถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1994 ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีตลอดกาล ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับจึงได้เขียนไว้เป็นเช่นนั้น 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศเป็นองค์กรบริหารสูงสุด 
ท าหน้าที่ในการดูแลก ากับกิจการทางด้านกองทัพ การป้องกันประเทศ และกิจการต่างประเทศ 

 นายคิม จองอิล บุตรชายของนายคิม อิลซุงได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ป้องกันประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1998 โดยปราศจากคู่แข่งใดๆ อนึ่ง 
นายคิม จองอิลยังได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคกรรมกรเกาหลี และเป็นผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เขาจึงเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดของเกาหลีเหนือ 

 3. คณะกรรมการกลางประชาชน ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1972 องค์กรนี้เป็น
องค์กรทางการบริหารสูงสุดในการท าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง แต่รัฐธรรมฉบับ
ใหม่ก าหนดให้คณะกรรมการกลางประชาชนเป็นองค์กรเดียวกับคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ 
โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกลางประชาชน มีรองประธาน 
เลขาธิการคณะกรรมการกลางประชาชน และสมาชิกที่มิได้ระบุอีกจ านวนหนึ่งที่ประกอบกันขึ้น
เป็นคณะกรรมการชุดนี้ วาระแห่งการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคือ 5 ปี ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสภาประชาชนสูงสุด  



คาบสมุทรเกาหลีกับความมั่นคงแหง่ชาติของประเทศไทย – โดย  ดร.ด ารงค์ ฐานดี 
 

31 

 หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกลางประชาชนมีกว้างขวางมาก ได้แก่การก าหนด
นโยบายทุกประเภทเกี่ยวกับกิจการภายในและภายนอกประเทศ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่องค์กร
ของรัฐในด้านการบริหารประเทศ งานยุติธรรม และการรักษาความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้
ยังท าหน้าที่แต่งต้ังรองประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรีและเปล่ียนแปลงกรมกองต่างๆ  

 คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคณะกรรมาธิการ  9 ชุดคือ 
คณะกรรมาธิการนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ นโยบายกิจการภายใน ศาลสถิต
ยุติธรรมและความปลอดภัย นิติบัญญัติ การป้องกันประเทศ รัฐสภา การตรวจสอบของรัฐ และการ
ก าหนดราคาสินค้า  

 4. สภาบริหาร สภาบริหารประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ประธานคณะกรรมการและสมาชิกที่มีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรีจากองค์กรต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่คือ
รับผิดชอบกิจการต่างๆ ของรัฐทั้งในและต่างประเทศ การป้องกันประเทศ รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย กิจการทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนงานของ
กระทรวงที่มีอยู่  

 ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1998 มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ นายปัก 
พองจู  และรองนายกรัฐมนตรีอีก 3 คน ในขณะที่มีองค์กรการบริหารจ านวน 41 องค์กร ได้แก่
คณะกรรมการ 13 คณะ กระทรวง 22 กระทรวง สถาบัน 1 แห่ง ธนาคารกลาง 1 แห่ง ทบวงทั่วไป 
2 แห่งและทบวงอีก 2 แห่ง  

 นอกจากองค์กรทางด้านนิติบัญญัติและด้านบริหารท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว องค์กรด้านตุลา
การ ได้แก่ ศาลกลางหรือศาลสูงสุด ซึ่งถือเป็นศาลสูงสุดของประเทศและมีศาลระดับต่างๆ อีกทั้งมี
ส านักอัยการกลาง ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งหมดนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประชาชนกลาง 
นั่นหมายความว่าโครงสร้างของระบบศาลจะอยู่ภายใต้การแต่งต้ังและควบคุมจากฝ่ายบริหาร และ
การด าเนินงานจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิการเมืองของพรรคกรรมกรเกาหลี  

 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น 

 เกาหลีเหนือใช้การปกครองแบบรัฐเดียว โดยรวมศูนย์อ านาจการปกครองอยู่ที่เมือง
หลวง ส่วนการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ จังหวัดและเขตเมืองพิเศษ 
เมือง (แบ่งเป็นเมืองธรรมดา เขตเมืองอ าเภอ ต าบล) และหมู่บ้าน  

 เกาหลีเหนือแบ่งเขตปกครองออกเป็น 9 จังหวัด (do) ได้แก่ จังหวัดเปียงกันใต้ จังหวัด
เปียงกันเหนือ จังหวัดชากัง จังหวัดเรียงกัง จังหวัดฮัมเกียงเหนือ จังหวัดฮัมเกียงใต้ จังหวัดกัง
วอน จังหวัดฮวางเฮเหนือ และจังหวัดฮวางเฮใต้ มีนคร 2 นคร (chikalsi or jikhalsi) ที่มีฐานะ
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เทียบเท่ากับจังหวัด ได้แก่ นครเปียงยาง และนครราซอน (ราจิน-ซองบอน)  และมี 3 เขตบริหาร
พิเศษ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมเกซอง เขตการท่องเที่ยวเขากุมกัง และเขตปกครองพิเศษชินูอิจุ 

 หน่วยการปกครองที่ต่ ากว่าจังหวัด คือ เมือง โดยแยกเป็นเมืองธรรมดา (si) จ านวน 17 
เมือง เขตเมืองอ าเภอ (kuyk) จ านวน 36 เขต และต าบล (gun or kun) จ านวนราว 200 ต าบล  

 หน่วยการปกครองต่ าสุดได้แก่ หมู่บ้าน (ri or ni) มีจ านวนราว 4,000 หมู่บ้าน  

 หน่วยการปกครองทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด เมืองและหมู่บ้าน จะมีองค์กรที่ท าหน้าที่
เป็นตัวแทนขององค์กรนิติบัญญัติและองค์กรบริหารเช่นเดียวกับในประเทศ คือ  

 ก. คณะกรรมการพรรคกรรมกรเกาหลีส่วนท้องถิ่น  
 ข. สภาประชาชนส่วนท้องถิ่น  
 ค. คณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 คณะกรรมการเหล่าน้ีจะได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในแต่ละระดับในท้องถิ่นของตน
เข้าไปเป็นสมาชิกเพื่อท าหน้าที่ในด้านการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะ
การปกครองแบบนี้ เพื่อน าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ขณะเดียวกัน สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งบางคนก็จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการระดับประเทศ  
 สภาประชาชนส่วนท้องถิ่นจะมีการประชุมปีละครั้งหรือสองครั้ง คร้ังละสองสามวันเพื่อท า
หน้าที่ในการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนาของท้องถิ่นของตนและอนุมัติวงเงินงบประมาณ นอกจากนี้
ยังท าหน้าที่ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาอีกด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
และเป็นสมาชิกของพรรคกรรมกรเกาหลี พวกเขาจึงมีอ านาจในการควบคุมดูแลกิจการทุก
ประเภทท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน อีกทั้งมีอ านาจในการตัดสินใจและด าเนินการกิจกรรมทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน้ันๆ  

 อุดมการณ์ทางการเมือง : บทบาทของลัทธิจูเช่  

 ลัทธิจูเช่ ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 1974 เพื่อให้เป็น
พื้นฐานหลักหรือแกนกลางของพรรคกรรมกรเกาหลีและเป็นแนวทางปฏิบัติการของรัฐบาล จนมี
การเรียกลัทธิจูเช่ว่าเป็นลัทธิคิม อิลซุง (Kimilsungism) ลัทธินี้ใช้เทียบเคียงกับลัทธิมาร์กซ์-เลนิน 
เพราะผู้น าเกาหลีเหนือต่างชี้ว่า อุดมการณ์จูเช่เป็นแนวทางหลักแนวเดียวที่ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดทิศทางที่ถูกต้องของการปฏิวัติ ซึ่งการปฏิวัตินั้นยังคงด าเนินอยู่ต่อไป  (ongoing 
revolution)  
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 ลัทธิจูเช่เป็นอุดมการณ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และเป็น   
อุดมการณ์สูงสุดของพรรค จูเช่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของคิม อิลซุง โดยจะแยกจูเช่
ออกจากตัวเขาไม่ได้ทั้งนี้คิมเป็นผู้สร้าง หรือเป็นศาสดา เนื้อหาสาระของจูเช่ส่วนใหญ่เป็นการ
ตอบค าถาม แนวก าหนดทิศทาง และแนวการด าเนินกิจกรรมในการด ารงชีวิตและการบริหาร
ประเทศ อันเป็นการประมวลข้อเขียน ข้อแนะน า สุนทรพจน์และค าพูดของผู้น านับตั้งแต่เริ่มการ
ต่อสู้เพ่ือการปลดแอกจากญี่ปุ่นเรื่อยมาจนถึงช่วงการปฏิวัติสังคมท าให้หลุดพ้นจากโครงสร้างทาง
ชนชั้นเพื่อให้เกิดเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จูเช่จึงเป็นการรวบรวมภูมิปัญญา
ของผู้น าคิมตลอดช่วงชีวิตของเขา  

 คิมได้ประกาศเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. 1955 เมื่อเขาชี้ถึงความจ าเป็นที่จะสร้างการปฏิวัติ
โดยให้เกาหลีเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติของโลกแทนการให้ชาติอื่นเอาประโยชน์จากการปฏิวัติ 
ดังนั้นการใช้ลัทธิจูเช่จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชาติและแสดงถึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของเกาหลีเพื่อให้เป็นศูนย์รวมพลังก่อให้เกิดการผนึกผสานความเข้มแข็งของชาติโดยมีคิมและ
พรรคเป็นศูนย์กลาง  

 คิมได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า จูเช่หมายถึงการยืนอยู่บนล าแข้งของตนเอง โดยปฏิเสธการ
พึ่งพาชาติอื่นใด โดยเกาหลีจะต้องใช้พลังอ านาจของคนเกาหลีทุกคนที่มีอยู่สร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ดังนั้นอุดมการณ์จูเช่จึงเป็นสิ่งแสดงถึงพื้นฐานของนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่
มีเป้าหมายให้ชาติเป็นอิสระ สามารถเลี้ยงตัวเองในเชิงเศรษฐกิจและมุ่ งมั่นปกป้องประเทศด้วย
พลังอ านาจของตนเอง ในปี ค.ศ. 1955 นี้ที่คิมได้พยายามท าให้เกิดระบบความเป็นหนึ่งเดียวใน
ชาติเพื่อรักษาความเป็นผู้น าของเขามิให้มีการท้าทายจากฝ่ายใด หากจะมองอีกแง่หนึ่ง จูเช่ก็เป็น
เสมือนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ท าลายคู่แข่งทางการเมืองของเขาออกไป ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะ
เป็นฝ่ายนิยมโซเวียตหรือฝ่ายนิยมจีนแดงออกไปจากต าแหน่งส าคัญๆ ในพรรคจนหมดสิ้น  

 อย่างไรก็ตาม จูเช่มิได้กลายเป็นอุดมการณ์แห่งชาติไปโดยทันที ในช่วงสิบปีแรกของการ
เริ่มก่อตั้งประเทศนั้น เกาหลีเหนือได้ใช้ลัทธิมาร์กซ์-เลนินเป็นแนวทางหลักการทางการเมืองและ
เป็นศูนย์รวมแห่งอ านาจ ลัทธิชาตินิยมได้ถูกลดบทบาทลงมาเพราะในช่วงนั้นเกาหลีเหนือต้อง
ติดต่อผูกพันกับสหภาพโซเวียตและจีน รวมทั้งมิตรประเทศที่เข้ามาอุ้มชูบูรณประเทศ ต่อมา 
ในช่วงหลังทศวรรษที่ 1950 ผู้น าเกาหลีเหนือได้พยายามยืนยันว่า จูเช่เป็นผลที่ตกผลึกจากลัทธิ
มาร์กซ์-เลนิน ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของสังคมเกาหลี คิมได้น าจูเช่กับลัทธิมาร์กซ์ -เลนินผูกโยง
เข้าด้วยกัน และชี้ให้เห็นว่า แม้ลัทธิมาร์กซ์-เลนินจะเป็นแนวทางพื้นฐานของการปฏิวัติ  สังคม
สากล แต่หากจะแปลความหมายลัทธิน้ันขึ้นใหม่ให้อยู่ภายใต้สภาพสังคมของเกาหลีแล้ว  ลัทธิจูเช่
จะเป็นหลักการส าคัญที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลตามแนวทางของเกาหลีอย่างแท้จริง  
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 ตลอดช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 อุดมการณ์ของคิมได้ผ่านการทดสอบหลายต่อหลายครั้ง
จาก คู่แข่งทางการเมืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเขาและกลุ่มผู้นิยมต่างชาติ คิมได้พยายามประ
คับ ประคองตัวด้วยการใช้จูเช่ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นแนวทางในการสร้าง
ความมั่นคงของชาติ ในขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือก็ลดความผูกพันกับจีนและโซเวียตลงไปเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่จีนกับโซเวียตเกิดความบาดหมางและไม่ไว้ใจกันและกัน  ท าให้    
เกาหลีเหนือสามารถพัฒนาแนวคิดที่ย้ าถึงความจ าเป็นในการพึ่งตนเอง นั่นคือ การพึ่งพา
ทรัพยากรภายในประเทศ การรวบรวมพลังเพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายจากภายนอก และสร้าง
ความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับการเมืองภายใน ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดสโลแกนเกี่ยวกับการเสียสละ กา
รอดออม การผนึกก าลัง และเลือดรักชาติ โดยได้ป่าวประกาศไปทั่ว และใช้เป็นแนวหลักของพรรค
ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของคนเกาหลีทุกคน พอถึงปลายช่วงทศวรรษที่ 60 
การรณรงค์ในอุดมการณ์จูเช่จึงค่อยเพลาความเข้มข้นลง เมื่อเกาหลีใต้ได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตมากขึ้นเร่ือย ๆ อันเป็นผลมาจากการท่ีโซเวียตได้เพิ่มความช่วยเหลือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทหารแก่เกาหลีเหนือ  

 การใช้ลัทธิจูเช่เป็นเครื่องน าทางและเป็นเข็มทิศของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อัน
เป็นแหล่งสร้างเสริมก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นและความภักดีต่อชาติและผู้น าโดยไม่
หวาดหวั่นต่อส่ิงใดๆ นั้น เป็นกระบวนการท่ีกระท ามาตลอดช่วงทศวรรษท่ี 1960 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อการปฏิวัติสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ประเทศก้าว
ไปสู่สังคมนิยมที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ลุจนถึงเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1972 ยังคงมีการ
ยืนยันตลอดเวลาว่า ลัทธิมาร์กซ์-เลนินเป็นแกนน าหลักของพรรคกรรมกรเกาหลี ดังค ากล่าวอ้าง
ในวารสารของพรรคว่า "นโยบายของคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือคือการด าเนินการตามลัทธิมาร์กซ์-
เลนิน" และเรียกร้องให้มีการ "สร้างเสริมแนวทางที่เป็นของพวกเราชาวเกาหลี" ขึ้น  

 นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา สถานการณ์เริ่มส่อเค้าว่ามีการย้ าถึงแนวทางของชาว
เกาหลีเมื่อมีการยกย่องแนวคิดจูเช่มากขึ้นโดยผู้น าประเทศกล่าวว่า  "แนวคิดที่เป็นตามหลัก
วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงก็คือ แนวคิดจูเช่และคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีของการ
ปฏิวัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะน าไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์สมบูรณ์แบบที่สั้นที่สุด " การย้ าถึง
ความส าคัญของจูเช่ขึ้นมาในครั้งนี้เป็นไปตามเหตุและผลที่ว่าลัทธิมาร์กซ์-เลนินเหมาะสมส าหรับ
กาลสมัยในอดีต ในขณะที่จูเช่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของเกาหลีในยุคใหม่ และ
แนวคิดจูเช่จะส่งผลให้เกิดการล่มสลายของลัทธิจักรวรรดินิยม โดยทั่วโลกจะพานพบกับชัยชนะ
ของลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์  

 จากนั้นต่อมา ก็มีการอ้างถึงลัทธิมาร์กซ์-เลนินในเอกสารทางการของเกาหลีเหนือน้อยลง
และได้สูญหายไปอย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีการอ้างอิงอีกในช่วงทศวรรษที่ 1980 ดังบทความใน
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วารสารพรรคกรรมกรเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1980 ได้กล่าวว่า "ในพรรค (กรรมกรของเกาหลี
เหนือ) นี้ ไม่มีแนวคิดใด ๆ ที่มีบทบาทส าคัญไปกว่าแนวคิดการปฏิบัติของผู้น าคิม อิลซุง นั่นคือ 
อุดมการณ์จูเช่นั่นเอง ดังนั้นจึงไม่มีช่องว่างหลงเหลือไว้ให้กับแนวคิดทางการเมืองอื่นใดอีกเลย" 
อนึ่ง ในการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 6 เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ 1980 นั้นไม่มีการกล่าวถึงลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินแม้แต่น้อย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างจากการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 5 ใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1975 อย่างสิ้นเชิง โดยคิมได้ประกาศในที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 6 นี้ว่า 
"พรรคจะถูกห้อมล้อมด้วยคณะกรรมการกลางและผูกยึดติดกันโดยอุดมการณ์และเป้าหมายของ
แนวคิดจูเช่ พรรคจึงไม่มีที่ว่างให้แนวคิดอื่นใดนอกเหนือจากจูเช่ และจะไม่มีพลังใดมาท าลาย
ความเป็นเอกภาพและรากฐานความมั่นคงของแนวคิดนี้ได้"  

 จูเช่เป็นเครื่องมือในการวางกรอบแห่งความมุ่งมั่นในเวทีการเมืองของเกาหลีเหนือ โดย
ได้ย้ าให้คนเสียสละ มีวินัยและมีความสมัครสมานสามัคคี ดังนั้น นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่  1970 
เป็นต้นมา จูเช่จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักทางการเมืองในตัวของมันเอง  

 ในค าปราศรัยวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1992 คิม อิลซุงย้ าถึงความอยู่ยงคง
กระพันของอุดมการณ์จูเช่ ด้วยการกล่าวว่า "...ผมเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจยิ่งนักที่พี่น้องร่วมชาติ
สามารถเอาชนะประวัติศาสตร์ที่เลวร้าย และได้แสดงออกถึงความสามารถในการเป็นวีรบุรุษแห่ง
การปฏิวัติ ด้วยจิตส านึกในสปิริตจูเช่ ซึ่งท าหน้าที่สร้างความผูกพันระหว่างคนเกาหลีร่วมกันต่อสู้
กับศัตรูอย่างมั่นคง โดยไม่หวาดหวั่นต่อความยากล าบาก เมื่อพรรคได้น าพวกเราไปตามกรอบ
ของจูเช่ในการวางแผนและกลอุบายเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ประชาชนท้ังมวลจึงได้รวมกันเป็น
หนึ่งภายใต้การน าของผู้น าที่มีความสามารถ..."  

 จูเช่จึงเป็นอุดมการณ์หลักของเกาหลีเหนือมาโดยตลอด จนกระทั่งคิม อิลซุงถึงแก่
อสัญกรรมเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1994  

 คิม จองอิล 

 คิม จองอิล เป็นบุตรชายคนเดียวของคิม อิลซุง ที่เกิดจากนางคิม จุงซูค ภรรยาคนแรก
ซึ่งถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1949 ด้วยวัณโรค จากนั้น คิม อิลซุงมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อ คิม ซองเอ มี
บุตรชายอีก 1 คนและบุตรสาว 2 คน  

 คิม จองอิล เกิดเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ในเขตไซบีเรียของรัสเซีย ใกล้ๆ กับ
พรมแดนแมนจูเรียของจีน ในระหว่างสงครามเกาหลี เขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในแมนจูเรียโดย
รัฐบาลจีน หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาวิชาการเป็นเวลา 2 ปี ในเยอรมันตะวันออก และกลับมาบ้าน
เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1945 และเข้าศึกษาจนจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย  คิม อิลซุง ซึ่งเป็น
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มหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดของเกาหลีเหนือ เขาจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1963 และเข้าเป็นสมาชิกพรรค
กรรมกรตั้งแต่ ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา  

 ในราวปี ค.ศ. 1975 คิม อิลซุงได้เริ่มน าคิม จองอิลผู้เป็นบุตรชายเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองโดยมีการเปิดเผยว่า บุตรชายคนนี้จะเป็นทายาททางการเมืองต่อจากเขา นับแต่นั้นมา 
คิม จองอิลก็ได้รับต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญๆ ขึ้นตามล าดับ จนถึงปี ค .ศ. 1993 เขาได้รับ
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ  ด ารงต าแหน่งเป็นจอมพล และเป็นผู้
บัญชาการทหารสูงสุด มีการคาดหมายว่าเขาจะได้รับต าแหน่งเป็นผู้น าประเทศ อย่างไรก็ตาม 
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994  เมื่อบิดาถึงแก่อาสัญกรรมจนถึงต้นปี ค.ศ. 1997 ก็ยังไม่ปรากฏว่าเขา
ได้รับต าแหน่งประธานาธิบดี แม้ว่าในทางปฏิบัติ เขาจะควบคุมอ านาจรัฐท้ังหมดก็ตาม  

 ในวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1997 ที่ประชุมพรรคกรรมกรแห่งจังหวัดเปียงกันใต้ได้เสนอ
ชื่อ คิม จองอิลขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค และต่อมาอีกหนึ่งวันที่ประชุมกองทัพ
ประชาชนเกาหลีจ านวน 1 ล้านคนก็ได้เสนอชื่อคิม ให้เป็นเลขาธิการพรรค เหตุการณ์เหล่านี้ถือได้
ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอชื่อ คิม จองอิลในที่ประชุม แม้ว่าจะเป็นการประชุมพรรคในระดับ
จังหวัดก็ตาม  

 ต่อมา ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1998 เขาได้รับต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ป้องกันประเทศ  เป็นประธานเลขาธิการพรรคกรรมกรเกาหลี และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด นั่น
หมายความว่า เขาได้กุมอ านาจของประเทศอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นเป็นต้นมา นายคิม จองอิล
ถึงแก่อาสัญกรรมเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011 

คิม จองอึน 

 เดิมรู้จักกันในนาม Kim Jong-woon (เรียกตามตัวสะกดจากภาษาญี่ปุ่น) เกิดเมื่อวันที่ 8 
มกราคม ค.ศ. 1983 จากภรรยาคนที่ 3 ชื่อนางคิม ยองฮี ในวัยเด็กเขาได้ไปศึกษาภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนนานาชาติที่เมืองเบิรน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในราวปี  ค.ศ. 1998 โดยใช้ชื่ออื่น 
(pseudo-name) ต่อมาย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติชื่อ Liebefeld จนถึงปี 
ค.ศ. 2000 จากนั้น ก็ออกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ไป เขาเป็นเด็กขี้อาย เก็บตัว ไม่ชอบคุยกับ
คนแปลกหน้า (ตามปกตินักเรียนต่างชาติชาวเอเชียส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพูดมาก อาจเป็นเพราะ
ข้อจ ากัดในการใช้ภาษา) แต่เขาสนใจนักกีฬาและมีรูปของนักบาสเกตบอลอเมริกัน เช่น โคบี้ ไบ
อันท์ และไมเคิล จอร์แดน ติดอยู่ตามผนังห้องพักของเขา 
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ต่อมา เขาเรียนจบได้รับปริญญา 2 ใบ คือ สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยคิมอิลซุง และ
ปริญญาทางการทหารจากวิทยาลัยทหารคิมอิลซุง อนึ่ง เขายังสนใจศึกษาด้วยตนเองในสาขา
คอมพิวเตอร์อีกด้วย 

 มีข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วกับผู้หญิงที่เป็นหมอ แต่ไม่ได้รับการยืนยัน นอกจากนี้ ชีวิต
ส่วนตัวของเขาไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยนัก ข่าวคราวที่กล่าวขวัญถึงเขาส่วนใหญ่มักเป็นข่าวจาก
ทางการเกาหลีใต้ และผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้และตะวันตกที่คาดการณ์และพรรณนาถึงชีวิตของคิม 
จองอึนไปต่างๆ นานา โดยไม่อาจตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ จนกระทั่ง ทางการเกาหลี
เหนือประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2010 ว่า เขาเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองต่อจากบิดา 
ผู้สื่อข่าวทั่วโลกก็เริ่มจับตาไปที่ตัวเขาและเขียนเรื่องราวของเขาออกมามากมาย 

                          สายเครือญาติของตระกูลคิม - ผู้น าประเทศเกาหลีเหนือ 
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ที่มา: Wikipedia 

 ช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้น า 

 แม้ว่าผู้คนทั่วโลกจะไม่สงสัยในการขึ้นเป็นผู้น าคนใหม่ของนายคิม จองอึน เพราะเป็น
เส้นทางที่ได้รับการก าหนดไว้แล้ว แต่สิ่งท่ีแปลกใจก็คือว่า มีสาเหตุใดที่ท าให้ทางการเกาหลีเหนือ
ต้องประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในการถึงแก่อสัญกรรมของนายคิม จองอิลภายหลังจาก
ที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วถึง 2 วัน ประเด็นในเรื่องนี้ไม่ได้รับค าอธิบายใดๆ จากรัฐบาล หรือแม้แต่
จีนท่ีเป็นประเทศมหามิตรก็ได้รับรู้ในวันเดียวกับคนทั่วโลก 

 ภาพของผู้ประกาศข่าวหญิงที่ร่ าไห้ในขณะที่อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับการถึงแก่อสัญกรรม
ในจอโทรทัศน์ได้ปรากฏแก่สายตาผู้ชม โดยกล่าวว่า  “ผู้น าผู้เป็นที่รักได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วย
โรคหัวใจเมื่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011 และจะท าพิธีฝังศพที่ Kumsusan 
Memorial Palace ที่กรุงเปียงยางในวันที่ 29 และจะไม่มีการเชิญตัวแทนของชาติใดเข้าร่วมรัฐพิธี
ในครั้งนี้” ดังนั้น ในช่วง 13 วัน ประชาชนชาวเกาหลีเหนือนับแสนได้เดินทางเข้าท าความเคารพ
ศพด้วยการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มีการร้องไห้ฟูมฟายและร าพึงร าพันถึงความเสียดายและ
ความเสียใจต่อการจากไปของอดีตผู้น าตลอดเวลาภายใต้สภาพอากาศที่หนาวเหน็บติดลบ 12 
องศาเซลเซียส อันเป็นภาพที่น่ารันทดใจยิ่งนัก 

 เมื่อสิ้นสุดยุคของคิม จองอิล ลูกชายผู้ซึ่งสืบทอดอ านาจยังไม่ได้รับต าแหน่งทางการเมือง
ในระดับสูงในทุกองค์กรการบริหารเพราะเพิ่งเข้าสู่วงการเมืองเพียงหนึ่งปี แต่เมื่อมีการับรู้กันว่า
เขาเป็นทายาททางการเมือง จึงต้องรีบยกต าแหน่งส าคัญ ได้แก่ จอมทัพ 1 ต าแหน่ง ส่วนต าแหน่ง
ในองค์กรส าคัญอื่นๆ นั้นน่าจะทยอยแต่งต้ังเขาต่อไปในอนาคตอันใกล้ 

 ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ อาหญิงและอาเขยจะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ผู้น า
ทางทหาร พรรค และสภาประชาชนสูงสุดจะร่วมเป็นคณะบริหารประเทศ โดยมีนายคิม จองอึนผู้
เยาว์วัยนั่งเป็นประธาน 

กล่าวโดยสรุป นี่เป็นภาพของสถานการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านผู้น าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีพอสังเขป ข้อมูลดังกล่าวมีแหล่งข่าวมาจาก
ทางการของเกาหลีเหนือ กระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ และข่าวจากสื่อมวลชนตะวันตก 
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โครงสร้างอ านาจของเกาหลีเหนือปัจจบุัน 

                                                                                                       (เมษายน ค.ศ. 2012) 

Kim Jong-un (อายุ 29 ปี) 

ผู้น าสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพเกาหลีเหนือ/ประธานคณะกรรมาธิการกลางทางการทหาร/เลขาธิการอันดับที่
หนึ่งพรรคกรรมกรเกาหลี 

 

เครือญาติ 

           Kim Kyong-hui (อา / 66 ปี)                Chang Song-taek (อาเขย / 67 ปี) 
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อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเกาหลีเหนือก็มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีเฉพาะที่ทางการของเขา
จะต้องการให้ทั่วโลกรับรู้เท่านั้น ส่วนข่าวที่เจาะลึกหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นไม่ปรากฏออกมา
ให้ทราบ ในขณะที่ข่าวและความคิดเห็นจากสื่อมวลชนตะวันตกและเกาหลีใต้มักเป็นการ
คาดการณ์ว่า น่าจะเป็นเช่นนี้เช่นนั้นเป็นหลัก โดยจะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามข้อมูลปัจจุบันที่
เปิดเผยออกมา หรือน าข้อมูลในอดีตมาอธิบายตามหลักตรรกศาสตร์มากกว่า หรือคาดเดาเอาเอง 
ดังนั้น ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณของท่านให้มากก่อนท่ีจะให้ความเชื่อถือหรือไม่ 

สาสน์วันขึ้นปีใหม่ ปี ค.ศ. 2012 

 ภายหลังพิธีการฝังศพของอดีตผู้น าแล้ว ส านักข่าวกลางของทางการเกาหลีเหนือ (Official 
Central News Agency – KCNA) ได้ออกแถลงการณ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2012 แด่ประชาชนทั่ว
ประเทศว่า “ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจท าให้ปีใหม่เป็นปีแห่งชัยชนะ ที่ให้เกิดความภาคภูมิใจและ
เต็มไปด้วยพละก าลังที่เข้มแข็งและมั่งค่ังตามแนวทางที่อดีตผู้น าคิม จองอิลได้วางแนวไว้ ” ใน
ขณะเดียวกัน ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความจงรักภักดีต่อผู้น าคนใหม่ นายคิม จองอึน บท
บรรณาการของหนังสือพิมพ์หลัก ได้แก่ Rodong Sinmum (ของพรรคกรรมกรแห่งเกาหลี) Joson 
Inmingun (ของกองทัพประชาชน) และ Chongnyon Jonwi (ของยุวชนสังคมนิยมคิมอิลซุง) ได้
ร่วมกันเขียนบทความเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เรียกร้องให้ชาวเกาหลีทั้งเหนือและใต้ร่วมกันยึดมั่นต่อ
ปฏิญญาของวันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 4 ตุลาคม ที่จะสร้างขบวนการการรวมชาติให้เป็นหนึ่ง
เดียวเมื่อผู้น าทั้งสองชาติเข้าร่วมประชุมสุดยอดที่นครเปียงยางในปี ค.ศ. 2000 (กับประธานาธิบดี
คิม เดจุง) และปี 2007 (กับประธานาธิบดีโรห์ มูเฮียน)  

 แถลงการณ์ในวันขึ้นปีใหม่ได้ส่งสาสน์ถึงประชาชนเรื่องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เน้นอุตสาหกรรมเบาและการเกษตร รวมทั้งจะปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมซึ่งมีความส าคัญยิ่งใน
ศตวรรษใหม่ โดยจะยกระดับเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมในระดับสูงขึ้น และการเพิ่ม
ผลผลิตทางด้านการเกษตร รวมท้ังอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 ในด้านพลังงานนั้น จะเพิ่มผลผลิตถ่านหิน การใช้พลังงานจากน้ า และเพิ่มสัดส่วนของ
อุตสาหกรรมเหล็ก รถไฟและเคมีภัณฑ์ให้สูงขึ้น 

 ในด้านสังคม ได้มีการเรียกร้องคนเกาหลีเหนือร่วมกันสร้างประเทศที่ทันสมัยมีอารยธรรม
สูง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เน้นด้านการศึกษา วรรณคดี ศิลปะ และการกีฬาเพื่อให้สังคม
ทัดเทียมกับอารยประเทศในทุกมิติของการด ารงชีวิต ในทางตรงกันข้าม จะเพิ่มการตรวจสอบและ
ควบคุมการสื่อสารและโทรศัพท์มือถือในแง่ที่จะท าลายขนบธรรมเนียมประเพณีและการแทรกเข้า
มาของลัทธิทุนนิยม ลัทธิจักรวรรดินิยมและวัฒนธรรมของตะวันตก 
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 ในด้านการทหาร จะยึดมั่นนโยบายการทหารน าหน้า (Military First - songun) เพราะเป็น
สถาบันหลักของประเทศ และเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลี (หมายถึง
กองทัพสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันตั้งฐานทัพอยู่ในเกาหลีใต้จ านวน 28,500 นาย) และสุดท้ายในด้าน
ต่างประเทศนั้นประเทศเกาหลีเหนือจะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศที่ให้การยอมรับ
อธิปไตยของชาติเกาหลีเหนือ (respect our country’s sovereignty)  

พลังมวลชนสนับสนุนผู้น าคนใหม่ 

 จากการที่นายคิม จองอึนได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นจอมทัพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
ค.ศ. 2011 ในวันต่อมา ฝูงชนนับแสนได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีและแสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันสนับสนุนผู้น าคนใหม่ที่นครเปียงยาง มวลชนดังกล่าวชุมนุมกันร้องตะโกนด้วยเสียงดัง
กึกก้อง ยืนหยัดถึงความจงรักภักดีที่มีต่อนายคิม จองอึนที่บริเวณจัตุรัสคิมอิลซุงที่เมืองหลวง ซึ่ง
งานนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากพรรค กองทัพ และผู้น าของรัฐ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานสภา
ประชาชนสูงสุด เป็นอาทิ เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก โดยมีนายมุน เคี ยงดก เลขาธิการ
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลี และหัวหน้าสาขาพรรคของกรุงเปียงยางเป็นผู้
กล่าวน าแก่ฝูงชนว่า “เจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคน สมาชิกพรรค และชนทุกหมู่เหล่าขอสละชีพเพื่อ
ปกป้องท่านคิม จองอึน และจะภักดีต่อแนวคิดและความเป็นผู้น าของท่าน”  

 ตอนเช้าตรู่ของวันที่ 2 มกราคม 2012 พลังมวลชนแห่งเมืองฮัมฮุง จังหวัดฮัมเกียงได้ร่วม
แสดงพลังสนับสนุนผู้น าคนใหม่ พร้อมกับส่งจดหมายเรียกร้องให้ผู้คนทั่วประเทศแสดงความภักดี
และปฏิบัติหน้าที่ให้งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชาติบรรลุผลส าเร็จ ต่อมา ในวันที่ 4 มกราคม ฝูง
ชนในจังหวัดเปียงกันใต้ ชากัง ฮวางเฮเหนือ กังวอน และเมืองน าโป ก็ได้ออกมาร่วมสดุดีและ
สนับสนุนนายคิม จองอึน โดยในวันเดียวกันนี้ สมาคมยุวชนสังคมนิยมคิมอิลซุง โดยมีนายโช 
เรียงเฮ เลขาธิการพรรคกรรมกรเกาหลีเข้าร่วมด้วย ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้น าคนใหม่ 
ฝูงชนทุกกลุ่มและจากทุกจังหวัดต่างแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้น าที่จากไปอย่างสุดซึ้ง ใน
ขณะเดียวกันก็ปฏิญาณว่าจะเชิดชู ให้ความเคารพ และจะร่วมกันปกป้องนายคิม จองอึนด้วยชีวิต
ของพวกเขา 

 ในวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2012 กองทัพแห่งเกาหลีเหนือ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศได้ร่วมให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะรับใช้ผู้น าคนใหม่ โดยนายพลรี ยองโฮ ผู้บัญชาการ
แห่งกองทัพเกาหลีได้อ่านค าสาบานตนว่า “พวกเราจะสร้างพลังก าแพงหมื่นชั้นเพื่อปกป้องผู้
บัญชาการทหารสูงสุดของพวกเรา เราจะเป็นปืนและระเบิดที่ให้การคุ้มกันผู้น าคนใหม่ โดยทหาร
ทุกเหล่าทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยชีวิต” ซึ่งทหารในแถวต่างตะโกนตามค ากล่าวของ
ผู้บังคับบัญชาทุกถ้อยค า 
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นายคิม จองอึนได้ย้ าถึงจุดยืนเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2012 ว่าเกาหลีเหนือจะยังคง
ทดลองระเบิดนิวเคลียร์และทดลองยิงขีปนาวุธต่อไปอีก (แม้ว่าต่อมา จะแถลงว่าอาจจะยกเลิกเมื่อ
ได้ต่อรองกับสหรัฐฯ เพื่อแลกกับอาหารและเชื้อเพลิง) ทั้งนี้เพราะเป็นการแสดงถึงการมีเขี้ยวเล็บ
ของเกาหลีเหนือว่า มีศักยภาพท่ีแท้จริง อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และการมี
อ านาจอันชอบธรรมของเขาในการปกครองประเทศ ต่อมา ในวันที่ 14 มีนาคม ปี 2012 นายคิม 
จองอึนได้สั่งให้ทหารเตรียมพร้อมสูงสุด โดยประกาศว่า ประสงค์ท่ีจะท าสงครามศักดิ์สิทธิ์ (sacred 
war) เป็นการตอบโต้กับเกาหลีใต้ที่ไม่ให้การยอมรับความสามารถในตัวเขาและไม่เคารพต่อบิดา
ของเขาโดยไม่อนุญาติให้ชาวเกาหลีใต้เข้าร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของนายคิม จองอิล 
(ยกเว้นภรรยาของอดีตประธานบริษัทฮุนได และภรรยาของอดีตประธานาธิบดีคิม เดจุง) อันเป็น
การแสดงถึงความเป็นศัตรูของรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดปัจจุบันต่ออดีตผู้น าที่ยิ่งใหญ่  

นอกจากนี้ ทางการเกาหลีเหนือยังได้ประกาศว่า จะทดลองยิงจรวดชื่อ Unha – 3 น า
ดาวเทียมชื่อ Kwangmyong-song 3 ขึ้นสู่วงโคจรของโลกอีกในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ศกนี้ 
ซึ่งเกาหลีเหนือสร้างขึ้นเอง เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปีของนายคิม อิลซุง ผู้ซึ่งสร้าง
ชาติเกาหลีเหนือ ค าประกาศดังกล่าว สร้างความกังวลให้แก่เกาหลีใต้และจีนเป็นอันมาก (ในอดีต 
เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกแล้ว 2 ครั้ง คือเดือนสิงหาคม ปี 1998 
และเดือนเมษายน ปี 2009 แต่ประเทศรัสเซียกลับพบว่าไม่ดาวเทียมของเกาหลีเหนืออยู่ในวง
โคจรรอบโลก ท าให้หลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ อ้างว่า ที่แท้จริง
แล้ว เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมากกว่า) 

 มีข่าวส าคัญอีก 2 ข่าวที่น่าสนใจในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้น า นั่นคือ ข่าวการเรียกนางโก 
ยองฮุย มารดาของนายคิม จองอึนที่เสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วว่าเป็น “แม่แห่งเมืองเปียงยาง” 
(mother of Pyongyang) ในงานวันเกิดปีที่ 70 ของนายคิม จองอิลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ศกนี้ 
(มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของอดีตผู้น าคนน้ีอย่างยิ่งใหญ่) อันเป็นการเสริมพลังอ านาจของอดีตผู้น า
และภริยา รวมท้ังเป็นการให้เกียรติแก่ผู้น าคนใหม่อีกด้วย  

 ส่วนข่าวที่ร้อนแรงทางการเมืองอีกข่าวหนึ่งก็คือ นาย Yoji Gomi บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์รายวันของญี่ปุ่นชื่อ Tokyo Shinbun ได้พิมพ์หนังสือโดยรวบรวมจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาได้เขียนโต้ตอบกับนายคิม จองน า บุตรชายคนโตของนายคิม จองอิลวัย 40 ปี
เป็นเวลาหลายปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004) ในขณะที่นายคิมอาศัยอยู่ที่เกาะมาเก๊า และได้สัมภาษณ์เป็น
เวลาหลายชั่วโมงอีกหลายครั้ง ในหนังสือระบุว่า “นายคิม จองน าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอ านาจ
ทางการเมืองจากบิดาไปสู่น้องชาย (ต่างมารดา) ของเขา” และยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า “การสืบ
ทอดอ านาจเป็นเรื่องที่น่าข า เพราะผู้น าเยาว์วัยจะเป็นเพียงผู้น าทางสัญลักษณ์ที่คนรอบข้างนาย
คิม จองอึนจะเป็นตัวจริงท่ีครอบครองอ านาจและการบริหารประเทศเกาหลีเหนือ สถานการณ์ดังนี้ 
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จะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศเพราะผู้คนจะเสื่อมศรัทธา เมื่อเปรียบเทียบกับจีนแล้ว การเปลี่ยนผู้น า
ไม่ได้เป็นการสืบทอดทางสายโลหิต  ซึ่งท าให้จีนมีพลังอ านาจและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าไปได้
อย่างรวดเร็ว” 

            ปฏิกิริยาจากต่างประเทศ  

 แม้เป็นที่ทราบกันดีว่า ชีวิตของนายคิม จองอิลคงอยู่ได้ไม่นานนักและมีการคาดการณ์ไป
ต่างๆ นานาถึงวันที่เขาจะจากโลกนี้ไป อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ถึงสุขภาพอันย่ าแย่ของอดีต
ผู้น าเกาหลีเหนือในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แต่ผู้น าเละผู้สื่อข่าวต่างแดนก็ยังคงรู้สึกและตระหนักเมื่อ
ได้รับข่าวคราวของการถึงแก่อสัญกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเวลาที่สั้นและรวดเร็วปานนี้ ทันทีที่
ได้ทราบข่าว นายลี เมียงบักประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินและ
สั่งเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สาเหตุ
ส าคัญที่ต้องมีการเตรียมพร้อมเพราะมีข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่า นายคิม จองอิลในช่วงที่ได้รับการ
วางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองต่อจากบิดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการระเบิดเคร่ืองบินสายการบิน
เกาหลีในปี 1984 และการสังหารหมู่คณะรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ในปี 1987 เมื่อครั้งเดินทางไป
เยือนประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ อนึ่ง การยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะยอนเปียงของเกาหลีใต้ในปี 
2010 ก็มีการระบุว่านายคิม จองอึนซึ่งเพิ่งได้รับการวางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองต่อจากพ่อ
ได้เป็นผู้สั่งการเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะอาจเป็นการสร้างภาพของความเป็นผู้น าที่กล้าตัดสินใจ
เด็ดเดี่ยวเพื่อผลประโยชน์ของชาติแม้ว่าจะเป็นการกระท าที่โหดเหี้ยม ป่าเถื่อน และไร้มนุษยธรรม
ต่อพลเมืองของชาติอื่นก็ตาม ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางทหารของเกาหลีใต้จึงเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่เหนือความคาดหมาย เพราะเกาหลีเหนือประกาศซ้ าแล้วซ้ าอีกมาหลายสิบปีแล้วที่จะท าลาย 
“รัฐบาลหุ่น” และประกาศ “ปลดแอกเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ทางใต้ของคาบสมุทร” ให้หลุดพ้นจากโซ่
ตรวนของจักรวรรดินิยมและลัทธิทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลของลี เมียงบักที่ใช้นโยบาย
แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือต้ังแต่ขึ้นสู่อ านาจในปี ค.ศ. 2008 โดยที่เกาหลีเหนือถือว่า นายลีเป็นศัตรู
ตัวฉกาจที่สมควรจะต้องถูกน ามาลงทัณฑ์ให้สาสมกับความอหังการของผู้น าเกาหลีใต้ในช่วงเวลา
นี ้

 องค์กรเอกชนเพื่อมนุษยธรรมของเกาหลีใต้ได้เสนอความช่วยเหลือทางด้านอาหารให้กับ
รัฐบาลใหม่ของเกาหลีเหนือ คือ แป้งจ านวนทั้งส้ิน 3,000 ตันและส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นอีกหลาย
รายการ โดยได้ส่งไปแล้วงวดแรก 180 ตันเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2012 และส่งเจ้าหน้าที่ของ
องค์กร 8 คนเป็นผู้น าแป้งไปส่งยังที่หมาย ภายหลังที่ส่งของแล้วได้ให้เจ้าหน้าที่ 2 คนอยู่เพื่อดูแล
ว่าสิ่งของเหล่านี้จะต้องส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลโสมแดง
น าไปเป็นเสบียงเก็บไว้ให้แก่กองทัพ อย่างไรก็ตาม ทางการเกาหลีเหนือแจ้งว่า หากต้องการส่ง
ความช่วยเหลือ จะต้องปราศจากเงื่อนไขใดๆ และในที่สุด ทางการโสมแดงก็ประกาศไม่รับความ
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ช่วยเหลือขององค์กรเอกชนแห่งนี้อีกต่อไปเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2012  อันเป็นการ
ตอกย้ าว่า เกาหลีเหนือจะไม่ยอมคุกเข่าให้แก่ชาติหรือองค์กรใดๆ ที่จะใช้ความช่วยเหลือเป็น
เครื่องต่อรองให้รัฐบาลต้องยอมจ านนตามที่ต่างชาติต้องการ ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ย้ าจุดยืนนี้
อย่างต่อเน่ืองและจริงจังเสมอมา 

 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจต่อเรื่องการอาสัญกรรมนี้เช่นกัน และคณะรัฐมนตรีได้เปิด
ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีและความเกี่ยวข้องกับญี่ ปุ่นใน
กรณีเหตุการณ์ที่จะกระทบกับญี่ปุ่น ได้แก่ การทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่มักจะยิงไป
ทางทะเลญี่ปุ่น หรือข้ามเกาะญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อดินแดนและ
พลเมืองชาวอาทิตย์อุทัย เพราะหากเกิดการผิดพลาดขึ้นญี่ปุ่นก็จะได้รับผลโดยตรง ส่ วนการ
ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ส่งผลต่อประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยเพราะมีดินแดนที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก 
แรงระเบิด (ราว 3.2 ริคเตอร์) และกัมมันตภาพรังสีก็อาจกระทบกระเทือนดินแดนเพื่อนบ้านไม่
มากก็น้อย แต่ที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจยิ่งก็คือ ข่าวคราวของชาวญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไป 
แม้จะส่งคืนมา 5 รายแล้วก็ตาม คนญี่ปุ่นทั่วไปก็ยังคงคิดว่า น่าจะมีผู้ถูกลักพาตัวไปมากกว่านั้น
ทั้งๆ ที่ทางการเกาหลีเหนือจะกล่าวย้ าหลายครั้งแล้วว่า ไม่มีคนญี่ปุ่นเหลืออยู่ในดินแดนเกาหลี
เหนืออีก 

 เมื่อเกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกในปี 2006 ญี่ปุ่นร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศคว่ าบาตรต่อเกาหลีเหนือ ซึ่งมีผลเรื่อยมาและจะสิ้นสุดลงในเดือน
เมษายน ปี 2012 นี้  ทางการญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2012 ว่า จะขยายเวลาการคว่ า
บาตรต่อเกาหลีเหนือ ด้วยการไม่น าเข้า-ส่งออกสินค้าใดๆ กับเกาหลีเหนือ อันเป็นการลงโทษต่อ
การ “กระท าที่ยั่วย”ุ  ทั้งน้ีเพราะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมโสมแดงในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ส่วนสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนผ่านผู้น าเกาหลีเหนืออย่างจริงจัง โดย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศได้วิเคราะห์สถานการณ์ทุกแง่มุมทั้งภายในเกาหลี
เหนือเอง และกับประเทศรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อเมืองโสมแดง การเป็นพวกพ้องระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือ และกับ
รัสเซียที่ระบบการเมืองการปกครองที่คล้ายคลึงกัน จึงกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีข้อผูกพันกันอย่าง
ลึกซึ้ง และมีนโยบายที่แตกต่างไปจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ โดยจีนจะ
ปกป้องเกาหลีเหนือทุกทาง ท าให้เกาหลีเหนือสามารถยั่วยุด้วยการทดลองอาวุธที่มีพลังท าลาย
ล้างสูงโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อชาติใด และที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นการหยามเกียรติภูมิ
ของสหรัฐฯ – ประเทศที่เป็นผู้น าโลกเสรี 

 สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับมาร่วมประชุม 6 ฝ่ายภายหลังที่เกาหลีเหนือเดิน
ออกจากที่ประชุมไปในปี 2007 แต่การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือก็
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ได้เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังการอาสัญกรรมของนายคิม จองอิลที่ประเทศจีน ท าให้ทางการ
เกาหลีเหนือยุคใหม่นี้ประกาศว่า จะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจะกลับมาเจรจา 6 ฝ่ายอีก
ครั้งในเวลาอันควร ยังผลให้ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีลดความร้อนแรงลงบ้าง 

 จีนเป็นประเทศมหามิตรของเกาหลีเหนือท่ีผู้น าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างมีการเยี่ยมเยือน
กันและกันเสมอมา และอาจเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่นายคิม จองอิลได้น าบุตรชายไป
เปิดตัวเป็นทายาททางการเมืองในตอนปลายปี 2010 ในขณะที่ประธานาธิปดีหู จินเทาไดเ้ดินทาง
ไปแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายคิม จองอิล ณ. สถานทูตเกาหลีเหนือ ณ. กรุงปักกิ่ง
พร้อมกับสมาชิกชั้นน าทางการเมืองอีก 2 คน จึงแสดงให้เห็นว่า จีนได้ให้ความส าคัญต่อเกาหลี
เหนือมากที่สุด อนึ่ง จีนเปรียบเกาหลีเหนือว่าเป็นเสมือนกับฟัน เกาหลีเหนือเป็นเสมือนริมฝีปาก 
ซึ่งต่างตอ้งให้ความผูกพันต่อกันอย่างเหนียวแน่น 

 จีนเป็นประเทศแรกที่ให้การยอมรับความเป็นผู้น าของนายคิม จองอึนภายหลังจากที่บิดา
ของเขาเสียชีวิตเพียงไม่กี่วัน และได้กล่าวในเชิงแนะน าให้เหล่าผู้น าในทุกองค์กรทางการเมืองการ
ปกครองของเกาหลีเหนือให้ความเคารพนับถือและกระท าตามผู้น าคนใหม่เฉกเช่นที่เคยกระท ามา
ในอดีต นั่นหมายถึงค าเตือนจากประเทศมหามิตรที่คอยปกป้องและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
การเมืองต่อเกาหลีเหนือรายใหญ่ที่สุดมาโดยตลอด เพื่อให้ “รัฐบาลเกาหลีเหนือ” (North Korean 
regime) แข็งแกร่งและสามารถธ ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง (ไม่ล่มสลายไปตามค าท านายของประเทศ
ตะวันตก) ดังจะเห็นได้ว่า ผู้คนทุกหมู่เหล่าทุกระดับชนชั้นท่ัวทั้งประเทศเกาหลีเหนือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี จะกระท าตามนโยบายและแนวทาง รวมทั้งจะปกป้องผู้น าผู้เยาว์ด้วยชีวิต 

รัสเซียเป็นมิตรกับเกาหลีเหนือมาช้านานและมีความสัมพันธ์อันดียิ่งในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึด
ครองคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งในช่วงสงครามเกาหลีที่รัสเซียให้ความช่วยเหลือต่อสู้กับฝ่าย
สัมพันธมิตร แต่ต่อมาเมื่อโซเวียตมีปัญหากับจีน เกาหลีเหนือได้หันไปผูกพันกับจีนมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม ความผูกพันก็มิได้จางหายไปอย่างสิ้นเชิง รัสเซียยังคงให้การสนับสนุนการกระท า
ของเกาหลีเหนือเกือบทุกอย่างเช่นเดียวกับจีน และผู้น าทั้งสองประเทศก็ได้มีการเยี่ยมเยือนกัน
อย่างเป็นทางการเสมอ แม้ไม่บ่อยเท่ากับจีน 

 รัสเซียมีโครงการร่วมมือพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในบริเวณพรมแดนท่ีติดต่อกันระหว่าง
เกาหลีเหนือ-จีน-รัสเซีย โครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการเรื่อยมาแม้จะยังไม่คืบหน้าและบรรลุผลดังที่
ตั้งไว้ แต่ก็เป็นความพยายามร่วมของทั้งสามฝ่ายท่ีจะเห็นความเจริญมั่งค่ังของภูมิภาคแถบนี้ 

 รัสเซียได้แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือภายหลังการอาสัญกรรมของนายคิม 
จองอิล ท าให้นายคิม จองอึนซาบซ้ึงใจที่รัสเซียเป็นมิตรประเทศที่สามารถพึ่งพาในยามทุกข์ได้ 



คาบสมุทรเกาหลีกับความมั่นคงแหง่ชาติของประเทศไทย – โดย  ดร.ด ารงค์ ฐานดี 
 

46 

 ต่อมา ในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2012 เกาหลีเหนือได้ยิงจรวด Unha-3 เวลา 07.39 น.
โดยอ้างว่า เป็นจรวดติดดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกเพื่อใช้ส ารวจภูมิอากาศและแหล่งทรัพยากร
ของประเทศ อันเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบวันเกิดหนึ่งร้อยปีของนายคิม อิลซุง ผู้ก่อตั้ง
ประเทศเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านั้น นานาประเทศ รวมทั้งเลขาธิการอาเซียนได้คัดค้าน เพราะต่าง
คิดว่าเกาหลีเหนือจะทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยไกล หรืออาจเป็นจรวดที่จะสามารถติดหัวรบ
นิวเคลียร์ในอนาคตหากได้รับความส าเร็จในการทดลองครั้งนี้  ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้สั่ง
เตรียมพร้อมและน าขีปนาวุธต้านขีปนาวุธออกมาติดตั้ง พร้อมที่จะยิงเพื่อท าลายหากชิ้นส่วนของ
จรวดเกิดตกลงในน่านฟ้าของตน ในขณะที่สหรัฐฯ ประกาศอย่างชัดเจนว่า จะงดให้ความ
ช่วยเหลือที่เคยตกลงว่าจะส่งอาหารไปให้หากเกาหลีเหนือไม่เชื่อฟัง อย่างไรก็ตาม การยิงจรวด
ของเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวภายหลังที่ยิงออกไปได้ 81 วินาที จรวดตกลงในทะเล ต่อมา 
สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า นั่นเป็นพฤติกรรมที่เกาหลีเหนือต้องการยั่วยุให้เกิดความตึง
เครียดบนคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้ง และสภาความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติออก
แถลงการณ์ประณามการยิงจรวดของเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2012  

 ค่าใช้จ่ายในการยิงจรวดครั้งนี้มีราว 850 ล้านเหรียญสหรัฐ แยกออกเป็นค่าสร้างฐานยิง
มูลค่า 400 ล้านเหรียญ และค่าจรวด 450 ล้านเหรียญ จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปท่ัวโลกว่า เงิน
จ านวนน้ีน่าจะน าไปซื้อหาอาหารเลี้ยงดูประชาชนที่อดอยากมากกว่าที่จะทิ้งไปกับการยิงจรวดแต่
ล้มเหลว 

 

 

ที่มา: Korea Times. April 14, 2012. 

 

 ในการประชุมสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Assembly - SPA) ครั้งท่ี 12 ใน
ระหว่างวันท่ี 12-14 เมษายน ค.ศ. 2012 ได้ลงมติให ้Kim Jong-un ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าสูงสุด 
(Supreme Leader) เป็นเลขาธิการ อันดับท่ีหนึ่งของพรรคกรรมกรเกาหลี (First Secretary of 
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Workers’ Party - WPK)  และเป็นประธานคณะกรรมาธิการกลางทางการทหาร (Chairman of 
Central Military Commission) พร้อมกันนี้ สภาฯ ได้ยกย่องให้ Kim Jong-il ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศชั่วนิรันดร์ (Eternal Chairman of National Defense 
Commission) และเป็นเลขาธิการพรรคชั่วนิรันดร์เช่นกัน 

 ประการสุดท้าย ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและผู้สังเกตการณ์ตะวันตกมักจะคาดหมายกันไปว่า
ประชาชนเกาหลีเหนืออาจจะเลียนแบบการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการที่ครอบครองอ านาจ
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานดังเช่นที่ปรากฏในโลกอาหรับ และยังมีการวิเคราะห์อีกว่า อดีต
รัฐบาลของนายคิม จองอิลได้ปิดหูปิดตาประชาชนมิให้ล่วงรู้ความเป็นไปของโลก และพยายาม
ขจัดช่องทางหรือสื่อใดๆ ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข่าวเหล่านั้น ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปยัง
ผู้น าคนใหม่ มาตรการเดียวกันก็ได้ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือของรัฐต่อไป ท าให้สถานการณ์การลุก
ฮือ(ยัง)ไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวตะวันตกบางคนก็ยังคงพยากรณ์ว่า สถานการณ์แบบภูมิภาค
ตะวันออกกลางอาจเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือได้ในอนาคตอันใกล้น้ี 

 กล่าวโดยสรุป ท่ามกลางสภาวะปัจจุบันท่ีทุกอย่างยังคงสงบน่ิง ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมี
นัยส าคัญ ในทางตรงกันข้ามสื่อมวลชนตะวันตกก็คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเกาหลี
เหนือ ผู้อ่านจึงควรท่ีจะจับจ้องดูการพัฒนาการว่า อะไรจะเกิดขึ้นในดินแดนลึกลับแห่งนี้ เพราะแต่
ละย่างก้าวของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อโลกไม่น้อยทั้งในระยะใกล้และระยะยาว 
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รามค าแหง, 2554. 

อันดับที่ 25             เอเชียตะวันออก: พัฒนาการความสัมพันธ์ของคน สังคมและวฒันธรรม ระหว่างเอเชยี
ตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. รายงานการวิจัย ศูนย์เกาหลีศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555 และพิมพ์เป็นหนังสืออ่านประกอบวิชา สังคมและวัฒนธรรมญีปุ่่น 
(AN 355 (S)). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยรามค าแหง. 

อันดับที่ 26             พฒันาการทางการเมอืงการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลี
เหนือ) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). เอกสารทางวชิาการ ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2555. 

อันดับที่ 27 อาเซียนบวกสาม: ความสัมพันธร์ะหว่างกันในยุคปจัจบุัน. เอกสารทางวชิาการ ศูนย์เกาหลี
ศึกษา มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2555. 

อันดับที่ 28               คนเกาหลี : มุมมองจากคนภายใน (Koreans: “Emic” View on Korean Stereotype). เอกสาร
         ทางวิชาการ ศูนย์เกาหลีศกึษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 

อันดับที่ 29              สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกับความมั่นคงแห่งชาติของ
ประเทศไทย. เอกสารทางวิชาการ ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 
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ประวัติของรองศาสตราจารย์ ดร. ด ารงค์ ฐานด ี

 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคมวิทยามหาบัณฑิตจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาโท) สาขามานุษยวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุน The British Council และดุษฎีบัณฑิตสาขา
รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุน The East-West Center รวมทั้ง ได้รับ
ประกาศนียบัตรการเข้ารับการศึกษาอบรม เรื่อง Environment and Policy ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2528 
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและพัฒนาชนบท (นโยบายและการด าเนินงานการพัฒนา) สิ่งแวดล้อม
ศึกษา เกาหลีศึกษา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นผู้อ านวยการศูนย์เกาหลีศึกษา ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  damrongthandee@ru.ac.th 
และ damrongthandee@yahoo.com 

 เคยเป็นนกัวิจัยประจ าสถาบันสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2513-2515) และอาจารย์
ประจ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2534-2538) เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแก่องค์การ 
USAID (พ.ศ. 2523-2524) เป็นคณะท างานในโครงการ Traditional Agriculture in Southeast Asia: A 
Human Ecology Perspective ของสถาบันสิ่งแวดล้อมและนโยบาย แห่ง The East West Center, 
Hawaii (พ.ศ. 2524-2528) เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ Trade and Development Policies จัดโดย 
International Development Exchange Program, Korea Development Institute (KDI) ที่ Korea 
Development Institute, Seoul, Korea (พ.ศ. 2530) ท าวิจัยที่มหาวิทยาลัย  Hankuk University of 
Foreign Studies โดยได้รับทุนจาก  Korea Foundation (พ.ศ. 2539) และเป็น Visiting Professor ใน
วิชา Security Issues in Contemporary East Asia ที่ Seoul National University ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (พ.ศ. 2553) นอกจากนี้  เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รวมท้ังสถาบันพระปกเกล้า  

 เป็นผู้บรรยายท่ีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 (รุ่นที่ 42) จนถึงปัจจุบัน และ
ได้รับโล่เกียรติคุณในการเป็นผู้บรรยาย 10 ปีการศึกษาติดต่อกันเม่ือ พ.ศ. 2553 

 มีผลงานการเขียนต าราและพิมพ์งานวิจัยจ านวน 34 เรื่อง และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ
เกาหลีศึกษามากกว่า 110 เรื่อง พิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ  

 

<ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง> www.ru.ac.th/korea 
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