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การเดินหน้าสู่การเป็น การเดินหน้าสู่การเป็น การเดินหน้าสู่การเป็น “““รัฐนิวเคลียร์รัฐนิวเคลียร์รัฐนิวเคลียร”์ ” ” ของเกาหลีเหนือ : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทยของเกาหลีเหนือ : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทยของเกาหลีเหนือ : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย   

สถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีระลอกใหม่ 
เกิดขึ้นหลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) ออกขอ้มติที ่๒๓๗๑ คว่่าบาตร
เกาหลีเหนือ เมื่อ ๕ ส.ค.๖๐ เพื่อลงโทษ และเพิ่มแรงกดดัน 
ด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือ จากการที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบ
ขีปนาวุธข้ามทวีป ( Intercontinental Ballistic Missile: ICBM) 
๒ ครั้งในห้วง ก.ค.๖๐ ซึ่งผู้น่าเกาหลีเหนือยังคงยืนยันในระหว่าง
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลี ครบรอบการ
ก่อตั้ง ๗๒ ปี เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐ ว่าจะไม่ยุติการพัฒนานิวเคลียร์
และขปีนาวธุ สง่ผลใหห้ลายประเทศเกดิความวติกกงัวลเปน็อยา่งมาก 
และมองว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาค 

 

 ท่าทีของมหาอ านาจ และประเทศเพื่อนบ้าน 
 ประเทศต่างๆ ได้แสดงท่าทีต่อความพยายามยิงทดสอบ
ขีปนาวุธ ของผู้น่าเกาหลีเหนือในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้ 
 สหรัฐฯ :  เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๐ สหรัฐฯ ได้ส่งเครื่องบิน 
ทิ้งระเบิดรุ่น B-1B พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่ F-15C บินเข้าใกล้
น่านฟ้าของเกาหลีเหนือ เพื่อแสดงศักยภาพ และส่งสัญญาณว่า
สหรัฐฯ พร้อมที่จะใช้ทางเลือกทางทหารปกป้องดินแดนของ
สหรัฐฯ และพันธมิตร โดยล่าสุด โฆษกท่าเนียบประธานาธิบดี
สหรฐัฯ แถลงเมือ่ ๒ ต.ค.๖๐ วา่ สหรฐัฯ จะไมเ่จรจากบัเกาหลเีหนอื 
เกี่ยวกับปัญหาอาวธุนิวเคลียร์ในเวลานี้  ยกเวน้ว่าจะเป็นการเจรจา 

เพื่อน่าตัวชาวสหรัฐฯ ที่ถูกควบคุมตัวในเกาหลีเหนือกลับสู่สหรัฐฯ 
เท่านั้น 
 รัสเซีย : ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีเหนือ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี ผ่านวิธีทาง
การเมือง และการทูตอย่างสันติ รวมทั้งสนับสนุนแผนแม่บท 
ในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีของรัสเซียกับจีน 
 จีน : ประกาศจะปฏิบัติตามข้อมติคว่่าบาตรเกาหลีเหนือ
ของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ โดยระงับการสง่ออก
ก๊าซธรรมชาติเหลว และหยุดน่าเข้าสิ่งทอจากเกาหลีเหนือ  
โดยทันที รวมทั้งจะจ่ากัดการส่งออกพลังงานให้เกาหลีเหนือตั้งแต่  
๑ ต.ค.๖๐ 
 ญี่ปุ่น : ประกาศให้ความร่วมมือกับ สหรัฐฯ จีน รัสเซีย 
และเกาหลีใต้ เพื่อกดดันเกาหลีเหนือ และพิจารณาทบทวน 
แนวทางการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ จะเห็นได้จาก
รายงานด้านการป้องกันประเทศประจ่าปี ๖๐ (Defense White 
Paper 2017) ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ซึ่ ง เผยแพร่ เมื่ อ  
๘ ส.ค.๖๐ ระบุภัยคุกคามนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือสู่ระดับใหม่ 
และคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะประสบความส่าเร็จใน
การพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ (Nuclear Warheads)  
 เกาหลีใต้ : ประธานาธิบดีมูนแจอิน ยืนยันว่ารัฐบาลจะ
พยายามทุกวิถีทาง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการปะทะทางการทหาร 
และจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 
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ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี อันเนื่องมาจากการเดินหน้าสู่การเป็น ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี อันเนื่องมาจากการเดินหน้าสู่การเป็น ““รัฐนิวเคลียร์รัฐนิวเคลียร์” ” ของเกาหลีเหนือ (ประเทศที่มีของเกาหลีเหนือ (ประเทศที่มี

อาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง) เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง) เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการ
พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธ ซึ่งเกาหลีเหนือถือว่าการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เป็นสิ่งจ าเป็นถึงหลักประกันพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธ ซึ่งเกาหลีเหนือถือว่าการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เป็นสิ่งจ าเป็นถึงหลักประกัน
ความอยู่รอดของประเทศ และเพื่อให้พน้ภยัคกุคามจากสหรัฐฯ ที่มนีโยบายตอ่ต้านประเทศที่พฒันาอาวธุนิวเคลยีร์ ซึง่หลายประเทความอยู่รอดของประเทศ และเพื่อให้พน้ภยัคกุคามจากสหรัฐฯ ที่มนีโยบายตอ่ต้านประเทศที่พฒันาอาวธุนิวเคลยีร์ ซึง่หลายประเทศศ
แสดงท่าทีต่อความแสดงท่าทีต่อความพยายามในการพัฒนาพยายามในการพัฒนาโครงการโครงการนิวเคลียร์และนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธการทดสอบขีปนาวุธของผู้น าเกาหลีเหนือ ของผู้น าเกาหลีเหนือ ว่าเป็นภัยคุกคามต่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งอาเซียนและไทย  ความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งอาเซียนและไทย    

                    การเดินหน้าสู่การเป็น การเดินหน้าสู่การเป็น การเดินหน้าสู่การเป็น “““รัฐนิวเคลียร์รัฐนิวเคลียร์รัฐนิวเคลียร”์ ” ” ของเกาหลีเหนือ ของเกาหลีเหนือ ของเกาหลีเหนือ  

๒๗ ส.ค.๖๐    ๔ ก.ค.๖๐  ๒๘ ก.ค.๖๐   
๒๘ ๒๘ ก.ค.ก.ค. ๖๐ ๖๐ : : เกาหลีเหนือได้ยิงเกาหลีเหนือได้ยิง
ทดสอทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ จากฐานยิงบขีปนาวุธครั้งใหม่ จากฐานยิง   
ในจั งหวั ดชานกั ง  ก่ อนตกลงในในจั งหวั ดชานกั ง  ก่ อนตกลงใน   
เขตเศรษฐกิจจ่าเพาะของญี่ปุ่นเขตเศรษฐกิจจ่าเพาะของญี่ปุ่น  

๔ ๔ ก.ค.ก.ค.๖๐ ๖๐ : เกาหลีเหนือยิงทดสอบ: เกาหลีเหนือยิงทดสอบ
ขีปนาวุธขีปนาวุธ พิสัยกลางจากบริเวณเขต พิสัยกลางจากบริเวณเขต 
จังหวัดพยองอันเหนือจังหวัดพยองอันเหนือ  ไปตกในทะเลไปตกในทะเล
ตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) ตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น)   

๒๗ ๒๗ ส.ค.ส.ค.๖๐ ๖๐ : : เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ
พิสัยใกล้ไปทางทะเลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในห้วงพิสัยใกล้ไปทางทะเลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในห้วง
การซ้อมรบร่วมประจ่าปีระหว่างเกาหลีใต้การซ้อมรบร่วมประจ่าปีระหว่างเกาหลีใต้
กับสหรัฐฯ กับสหรัฐฯ   

 ๒๙ ส.ค.๖๐  
๒๙ ๒๙ ส.ค.ส.ค.๖๐ ๖๐ : : เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธ
พิสัยกลาง รุ่น พิสัยกลาง รุ่น HwasongHwasong--1212  จากฐานยิงใกล้จากฐานยิงใกล้  
กรงุเปยีงยาง ขา้มแผน่ดนิญีปุ่น่เหนอืเกาะฮอกไกโดกรงุเปยีงยาง ขา้มแผน่ดนิญีปุ่น่เหนอืเกาะฮอกไกโด  
ก่อนตกในมหาสมุทรแปซิฟิกญี่ปุ่นก่อนตกในมหาสมุทรแปซิฟิกญี่ปุ่น  

๙ ๙ ต.ค.ต.ค.๖๐ ๖๐   
เ ก าหลี เ หนื อป ร ะก าศเ ก าหลี เ หนื อป ร ะก าศ
พร้อมที่จะยกระดับการพร้อมที่จะยกระดับการ
พัฒนาอาวุ ธนิ ว เ คลี ย ร์ พัฒนาอาวุ ธนิ ว เ คลี ย ร์ 
และจะด่าเนินนโยบายและจะด่าเนินนโยบายการการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียพัฒนาอาวุธนิวเคลีย ร์ร์และและ
เศรษฐกจิของประเทเศรษฐกจิของประเทศต่อไปศต่อไป  



 ผลกระทบต่ออาเซียนและภูมิภาค  
 สถานการณ์ดังกล่าวท่าให้อาเซียนได้แสดงบทบาทเชิงรุก 
ในการรักษาสันติภาพ เพราะแม้ว่าเกาหลีเหนือจะมีท่าทีก้าวร้าว
ต่อนานาชาติ แต่ในทางกลับกัน เกาหลีเหนือได้แสดงความไว้เนื้อ
เช่ือใจ ที่จะใช้เวทีการประชุมของอาเซียนในการแสดงจดุยนืของตน 
ด้วยการเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ 
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: 
ARF) ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งอาเซียนได้มีบทบาทในการส่งสัญญาณผ่าน
เวทีการประชุมฯ เพื่อให้เกาหลีเหนือลดท่าทีก้าวร้าวของตนลง 
และเวทกีารประชมุตา่งๆ ของอาเซยีนในอนาคตอาจดงึเกาหลเีหนอืให้
เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการน่าไปสู่การรื้อฟื้นการเจรจา ๖ ฝ่ายขึ้นอีกครั้ง 
หลังจากเกาหลีเหนือประกาศถอนตัวจากการเจรจาไปในปี ๕๒  
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
อาเซียน ดังนี้ 
 ด้านการเมืองและความมั่นคง : อาเซียนอาจจะไม่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี แต่การที่ 
สหรฐัฯ ไดเ้คลือ่นยา้ยก่าลงัขนาดใหญเ่ขา้มาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 
ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และอาจใช้ปจัจัยดังกล่าวเป็นเงื่อนไขในการก่อให้เกดิสงครามขึน้ได ้
หลังจากที่เคยเกิดขึ้นในอิรัก ลิเบีย และซีเรีย มาแล้ว 
 ด้านเศรษฐกิจ : ประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
บนคาบสมทุรเกาหล ีลว้นแลว้แตเ่ปน็ประเทศมหาอ่านาจทางเศรษฐกจิ 
ดังนั้นในอนาคต หากสถานการณ์ยืดเยื้อจนขยายวงกว้างออกไป
อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะประเทศในอาเซยีนทีเ่ปน็ฐานการลงทนุ และฐานการผลติที่
ส่าคัญของบริษัทจากเกาหลีใต้ อาทิ บริษัทซัมซุง และบริษัทแอลจี 
เนื่องจากการที่นักธุรกิจและผู้บริโภคจะเพิ่มการออมมากขึ้น 
เพราะไม่มั่นใจในอนาคต ท่าให้ไม่เกิดการลงทุน และการใช้จ่ายใน
ระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
การส่งออกไปสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น มีแนวโน้มขยายตัวลดลง  
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม : จากการยิงทดสอบขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือหลายครั้ง ท่าให้ประชาชนบนคาบสมุทรเกาหลี
และภูมิภาค ได้รับผลกระทบจากความก้าวร้าวดังกล่าว ทั้ง 
ความหวาดระแวงภัยสงคราม และการต่อต้านการติดตั้งระบบ
ปอ้งกนัขปีนาวธุ THAAD (Terminal High Altitude Area    Defense) 
 

 ผลกระทบต่อประเทศไทย  
 สถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้ 
 ด้านนโยบายต่างประเทศของไทย : รัฐบาลไทยยืนยันว่า
จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทั้งเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ รวมถึง
สหรัฐฯ และจีน ที่อยู่ในระดับสัมพันธภาพที่ดีมาโดยตลอด และ

หากสหประชาชาติ และอาเซยีนมจีดุยนืใดๆ ออกมา ไทยกย็อ่มตอ้ง
ยดึถอืและปฏบิตัติามเชน่กนั  
 ด้านการเมืองและความมั่นคง : แม้ปัจจุบันจะยังไม่เกิด
ภาวะสงครามบนคาบสมทุรเกาหล ีแต่ทา่มกลางมาตรการคว่่าบาตร
ของนานาชาติ อาจท่าให้คนเกาหลีเหนือลี้ภัยผ่านประเทศไทยไป
ยงัเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้ โดยขอ้มลูจากส่านกังานตรวจคนเขา้เมอืง ป ี๕๙ 
พบว่า มีชาวเกาหลีเหนือเข้ามายังประเทศไทย ๕๓๕ คน และ
ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๖๐ มีจ่านวน ๓๘๕ คน โดยส่วนใหญ่
เข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณสามเหลี่ยมทองค่า 
ใกลก้บั สปป.ลาว และในอนาคตหากกรณทีีส่ถานการณค์วามรนุแรง
พัฒนาไประดับหนึ่ง หรือเกิดการสู้รบกันขึ้น อาจเกิดคลื่นผู้อพยพ
ทั้งชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกนอกคาบสมุทรเกาหลี และ
ไทยอาจเป็นปลายทางหนึ่ง 
 ดา้นเศรษฐกจิ : ปจัจบุนัไทยเปน็คูค่า้อนัดบั ๔ ของเกาหลเีหนอื 
โดยในป ี๕๙ มลูคา่สง่ออกของไทยไปเกาหลเีหนอืมปีระมาณ ๔๗ ลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ จงึมผีลกระทบดา้นการสง่ออกของไทยไปเกาหลเีหนอื 
เนือ่งจากไทยตอ้งปฏบิตัติามมตคิว่่าบาตรเกาหลเีหนอืของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)  
 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีในเวลานี้ ยากที่จะคาดเดา
ว่าจะเกิดภาวะสงครามระลอกใหม่ขึ้นหรือไม่ ซึ่งประเด็นที่ควรตั้ง
ข้อสังเกต คือ การข่มขู่ว่าจะมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือนั้น จะเป็นไปเพื่อเป้าหมายความอยู่รอดของประเทศ 
หรือต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับประเทศมหาอ่านาจ 
ซึง่ไทยมคีวามหวงัวา่ เกาหลีเหนอืจะมสีว่นร่วมในกระบวนการสร้าง
สันติภาพและความมั่นคงถาวรให้คาบสมุทรเกาหลีอย่างสร้างสรรค์ 
และหวงัวา่เกาหลเีหนอืคงจะเลอืกเสน้ทางแหง่สนัตภิาพ รวมทัง้รว่มหา
แนวทางยุติปัญหาร่วมกับนานาชาติต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส่าคัญ ได้แก่ ประเทศไทยและกองทัพควร
เตรยีมการรบัมอื ส่าหรบัน่าคนไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่นัตรายกลบัประเทศ
หากเกดิเหตกุารณร์นุแรงขึน้ ทัง้นีก้องทพัไดเ้ตรยีมจดัตัง้ศนูยก์ารแกไ้ข
ปญัหาความมัน่คงแบบบรูณาการ (ศมบ.) เพือ่ตดิตามสถานการณโ์ลก 
โดยขีดเส้นกรอบปฏิบัติไว้ ๖ ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ 
ญีปุ่น่ สหรฐัฯ รัสเซยี และจนี ซึง่จะท่าให้การประสานงานชว่ยเหลือ
คนไทยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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