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เกำหลเีหนอืประกำศ “ภำวะสงครำม” กบัเกำหลีใต ้
ไม่ว่าเกาหลีเหนือจะใช้ เหตุผลในการพัฒนาโครงการ

นิวเคลียร์ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงาน มิได้มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ หรือจะเป็นข้ออ้างที่เกิดจากการกระท า
ของสหรัฐฯ ในการแทรกแซงการเมืองของเกาหลีเหนือ และ 
ยังประกาศสงครามโดยพฤตินัย (De facto) กับเกาหลีเหนือ ซ่ึงส่งผล
ให้เกาหลีเหนือไม่มีทางเลือก ดังนั้น จึงต้องหามาตรการป้องกันตนเอง 
(countermeasure) เพือ่ปกปอ้งไวซ่ึ้งอธปิไตยและเกียรติภูมิ แต่กระนั้น 
ประชาคมระหว่างประเทศก็ยังคงเคลือบแคลงต่อโครงการดังกล่าวอยู่ 
และยิ่งทวีความหวาดวิตกให้แก่ประเทศอื่นๆ มากยิ่งขึ้นเมื่อเกาหลี
เหนื อถอนตั ว ออกจ าก  “สนธิ สัญญาไม่ แพร่ ก ระจายอาวุ ธ
นิวเคลียร์” (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นั่นก็หมายความว่า เกาหลีเหนือปฏิเสธหลักการของสนธิสัญญาที่มี
ความพยายามป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีด้านอาวุธ (weapon technology) และมีเป้าหมายที่จะ
สร้างความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และการปลด
อาวุธ (disarmament) อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจ
ร่วมกัน (confidence-building measure) ระหว่างรัฐสมาชิก โดย
สนธิสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ( International Atomic Energy Agency: IAEA) 
ท าให้ต่อมารัฐมหาอ านาจจึงจัดการประชุม ๖ ฝ่าย (Six Party Talks) 
ขึ้นครั้งแรกในปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ และ
แก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย ๖ ประเทศ คือ สหรัฐฯ 
รัสเซีย ญ่ีปุ่น จีน เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ 

แต่ถึงกระนั้นความตึงเครียดก็ยังครอบคลุมคาบสมุทรเกาหลี
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากการทดลองศักยภาพของขีปนาวุธพิสัยไกลและ
อาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอด ท าให้สหประชาชาติมีมติเพิ่มมาตรการ
คว่ าบาตรเกาหลีเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือจึง

ตอบโต้ด้วยการข่มขู่เกาหลีใต้และสหรัฐฯ อย่างไม่ขาดสายด้วย 
การประกาศฉีกข้อตกลงหยุดยิงระงับสงครามเกาหลีเมื่อกว่า ๖๐ ปี
ก่อน และขู่ ว่าจะใช้ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โจมตีสหรัฐฯ 
ตลอดจนฐานทัพอเมริกันในที่ต่างๆ กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่ เกาหลี
เหนือประกาศเข้าสู่ “ภำวะสงครำม” กับเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ที่ผ่านมา ซ่ึงคาดว่าฟางเส้นสุดท้ายที่ท าให้เกาหลี
เหนือประกาศภาวะสงคราม เกิดจาก สหรัฐฯ ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด
ล่องหน เอฟ-๒๒ แร็พเตอร์ และเครื่องบินสเตลท์ บี–๒ ที่มีศักยภาพ
ทิ้งระเบิดนิว เคลียร์ ได้  บินตรงจากสหรัฐฯ และส่ง เรือพิฆาต  
USS-fitzgerald เข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพเกาหลีใต้ เพื่อ เป็น 
การข่มขู่เกาหลีเหนือที่เพิ่งทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหม่ไปหมาดๆ 
และด้วยมองว่าเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดใน 
การรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันบนคาบสมุทรเกาหลีที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสอดแนมแบบประชิดน่านน้ าเกาหลี
เหนือ เพื่อการต่อต้านขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงโดยเข้าประจ าการ
บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีใกล้เกาหลีเหนือ 
รวมถึงการสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวทางทหาร ความก้าวหน้าใน
โครงการพัฒนาจรวดพิสัยไกล และความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในรัฐบาล เมื่อเกาหลีเหนือประกาศยกสถานะประเทศเป็น
ดินแดนแห่งนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบ 

แม้การเดินเกมโดยใช้กลยุทธ์สงครามจิตวิทยาของเกาหลีเหนือจะไม่ใช่เรื่องใหม่ และหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่พบ
สัญญาณที่สื่อถึงการระดมก าลังพลครั้งใหญ่ของเกาหลีเหนือ อีกทั้ง ความเป็นไปได้ในการเกิดสงครามนั้นยังไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน  
เพราะมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งประวัติศาสตร์ ภาวะความเป็นผู้น า รวมถึงความพยายามรักษาพื้นที่สมดุล ( Balance Space) และ
รักษาผลประโยชน์ของชาติมหาอ านาจที่แฝงเข้ามาในคราบของพันธมิตร ซ่ึงทุกประเทศทั่วโลกควรน าบทเรียนจากสงครามโลก  
ครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเกาหลีที่ผ่านมานั้น เพื่อพิจารณา และย้ าเตือนถึงหายนะที่จะตามมาหากสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่าง  
“ภาวะสงคราม” มาถึง... 

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์     ฉบับที่  ๒๕/๕๖   ๑ - ๗ เมษำยน ๒๕๕๖ 

เกำหลีเหนือประกำศภำวะสงครำม : กลยุทธ์สงครำมจิตวิทยำ (เรื่องเก่ำ เล่ำใหม)่ หรือสงครำมที่รอวันอุบัติ  

 

      ที่มำ : http://www.naewna.com/inter/๔๗๐๖๑  

http://www.naewna.com/inter/47061


           คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

ฝ่ำยโสมแดง : แม้ตัวเลขที่แท้จริงของการใช้งบประมาณ
ทางการทหารของเกาหลีเหนือจะถูกปิดเป็นความลับ แต่จาก 
การจัดล าดับพบว่า กองทัพโสมแดงใหญ่เป็นล าดับหนึ่งในห้าของโลก 
และใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อการลงทุนด้านการทหารมากเป็น
ล าดับต้นของโลก ท าให้มีความสามารถในการพัฒนาโครงการ
นิวเคลียร์เป็นระเบิดนิวเคลียร์ กระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไป  
ทั่วโลก ไม่เพียงรัฐที่อยู่ในเอเชียตะวันออกอย่าง จีน เกาหลีใต้ และ
ญ่ีปุ่น ที่มีความกังวลต่อระยะที่ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสามารถ 
ส่งมาเพื่อยิงท าลายเป้าหมายได้ แต่รัฐต่างๆ ทั่วโลกก็ที่มีความกังวล
ต่อการทดลองนิวเคลียร์ว่าจะเป็นการสร้างความไม่มั่นคงให้กับระบบ
ความมั่นคงระหว่างประเทศได้ ที่ผ่านมา จีนและรัสเซียสนับสนุน
เกาหลีเหนืออยู่เนืองๆ แต่ทั้งสองประเทศก็ก าลังเผชิญปัญหา
เศรษฐกิจภายใน จึงน่าจะมีการชั่ งน้ าหนักผลได้และผลเสีย 
ในการช่วยเหลือเกาหลีเหนือก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ประกอบ
กับจีนยังไม่มีการส่งก าลังทหารไปยังเกาหลีเหนือ ทั้งยังสงวนท่าทีอยู่  

ฝ่ำยโสมขำว : หากเกิดสงครามขึ้นจริง พันธมิตรส าคัญของ
เกาหลีใต้อย่างสหรัฐฯ คงไม่ปล่อยให้เกาหลีใต้โดดเดี่ยวอย่างแน่นอน 
สังเกตได้จากการร่วมซ้อมรบ โดยส่งเครื่องบินรบสเตลท์ ๒ ล า  
และส่งก าลังทหารประจ าการในเกาหลีใต้ราว ๒๘,๕๐๐ นาย เข้าร่วม
ปฏิบัติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะตอบโต้
เกาหลีเหนือได้ทันที  

ผลกระทบด้ำนต่ำงๆ หำกสงครำมเกำหลีอุบัติขึ้น 

ถึงแม้การกระท าของเกาหลีเหนือจะเป็นการขู่เกาหลีใต้แต่ก็

ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่า หากเกิดการสู้รบกันจริง

สถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นเช่นไร อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบ

กับเศรษฐกิจเอเชียและส่งผลกระทบต่อไทย ยกตัวอย่างเช่น 

 ผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือผ่าน อาทิ การขนส่งสินค้า

จากไทยไปเกาหลีใต้ และสินค้าบางส่วนที่เปลี่ยนเรือเพื่อส่งออกไป

ญ่ีปุ่นทางตะวันตก เช่น ฟูกูโอกะ ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก แต่การส่งออก

ไปปักกิ่งพบว่ามีเส้นทางเดินเรือใกล้กรุงโซล ดังนั้น จีนไม่น่าจะปล่อย

ให้เกาหลีเหนือด าเนินการอะไรที่กระทบกับจีน   

ผลกระทบกับเส้นทางการบิน เส้นทางการบินจากไทยไป

สหรัฐฯ ซ่ึงต้องผ่านกรุงโซลของเกาหลีใต้ 

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น กรณีเกาหลีเหนือที่เคยระดมยิง

ถล่มปืนใหญ่ ๒๐๐ ลูก ใส่เกาะยอนเปียงของเกาหลีใต้ เมื่อวันที ่ 

๒๓ พ.ย.๕๓ นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเกาหลีสงบลง

เมื่อปี ๒๔๙๖ ส่งผลให้ฉุดค่าเงินวอนของเกาหลีในตลาดนอกประเทศ

ร่วงลงถึงร้อยละ ๔ และตลาดหุ้นทั่วโลก ทั้งญ่ีปุ่น ฮ่องกง อินเดีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ยุโรป รวมถึงตลาดหุ้นไทยต่างปิดตัว

ลดลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น 

ควำมลงท้ำย 

  แม้ไม่มีใครต้องการให้สงครามเกิดขึ้น แต่จากประสบการณ์ที่

ผ่านมา สงครามท าให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ าอย่างมีนัยส าคัญ แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายหนัก เกิดภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น ดังนั้น หาก

สงครามเกาหลีครั้งที่  ๒ เกิดขึ้นจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง 

ดังนั้น นอกจากไทยจะมีการเตรียมความพร้อมด้านอากาศยาน  

ทั้งเครื่องบินล าเลียงแบบซี -๑๓๐ และเครื่องบินแอร์บัส ๓๑๐  

เพื่ออพยพคนไทยกว่า ๔๔,๐๐๐ คน ในเกาหลีใต้ออกนอกประเทศ

หรืออยู่ในที่ปลอดภัย หากเกิดภาวะสงครามขึ้นจริงแล้ว ยังควร 

เฝ้าระวังสถานการณ์ และผลกระทบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น ... 
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