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	 นับตั้งแต่ทศวรรษที่	1990	อันเป็นช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา	อาจกล่าว

ได้ว่าความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีมีจุดสนใจอยู ่ที่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 

ของเกาหลีเหนือ	 แม้มีการจัดเจรจาทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในช่วง	 30	 ปี	 แต่กลับ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย	โดยเกาหลีเหนือได้ทดลองนิวเคลียร์มาแล้ว	6	ครั้ง	ในช่วง	ค.ศ.	2006-

2017	 สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งของปัญหาก็คือความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือ 

กับเกาหลีใต้	 ซึ่งมีมาตั้งแต่การแบ่งเกาหลีออกเป็น	 2	 ส่วนใน	 ค.ศ.	 1945	 ยังไม่ได้รับ 

การแก้ไข	 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีมหาอ�านาจ	 ซึ่งให ้การสนับสนุนเกาหลีแต่ละฝ่าย 

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ความขัดแย้งนี้ต่อมาได้ปะทุขึ้นเป็นสงครามเกาหลี	 ระหว่าง 

ค.ศ.	 1950-1953	 แต่สงครามยุติลงด้วยการลงนามในความตกลงสงบศึก	 จึงยังไม่มีการ

ท�าสนธสิญัญาสนัตภิาพเพือ่ยตุสิงครามอย่างเป็นทางการ	เมือ่คูก่รณทีัง้	2	ฝ่ายในสงคราม

ต่างพยายามรกัษาอ�านาจและผลประโยชน์ของฝ่ายตน	จงึท�าให้เป้าหมายการรวมเกาหลี

กลายเป็นสิ่งส�าคัญรอง	 ด้วยเหตุนี้	 โครงสร้างความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีจึงยัง 

ด�ารงอยู่	แม้การแข่งขันด้านอุดมการณ์ระหว่างมหาอ�านาจได้ยุติลงแล้วก็ตาม

	 จากสภาพดังกล่าว	 ผู้เขียนได้เห็นความส�าคัญของการศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์

อันถือเป็นช่วงอลหม่านของเกาหลี	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 1864-1953	 ซึ่งเป็นช่วงตอนปลาย 

ราชวงศ์โชซอน	(Choson	Dynasty)	ทีเ่กาหลต้ีองเผชิญภยัคกุคามจากภายในและภายนอก	

ทั้งการแย่งชิงอ�านาจภายในราชส�านักโชซอน	 และการคุกคามจากชาติตะวันตก 

และอาณาจักรเพื่อนบ้าน	 ในที่สุดเกาหลีได้ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ ่น	 ระหว่าง 

คำ�นำ�
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ค.ศ.	 1910-1945	 การแบ่งแยกออกเป็น	 2	 ส่วน	 และการเกิดสงครามเกาหลี	 ทั้งนี้ 

เพราะเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวย่อมมีคุณูปการในการวิเคราะห์และการท�า 

ความเข้าใจเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาถัดมา	 ด้วยเหตุน้ี	 เป้าหมายของหนังสือเรื่อง	

“เกาหลใีนช่วงอลหม่าน	ค.ศ.	1864-1953	:	การรกุรานจากต่างชาต	ิการตกเป็นอาณานคิม	

การแบ่งแยก	และสงครามเกาหลี”	ท่ีผูเ้ขยีนได้เขยีนขึน้	กเ็พือ่ประโยชน์ส�าหรบัการศกึษา

ค้นคว้าของนิสิตนักศึกษา	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลี	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศของเกาหลี	 ประวัติศาสตร์เกาหลี	 และการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 

ตะวันออก	 รวมทั้งนิสิตที่ศึกษาในวิชาเอเชียตะวันออกร่วมสมัย	 ซ่ึงเป็นวิชาในหลักสูตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในขณะเดียวกัน	ย่อมเป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์	นักวิชาการ	และบุคคลทั่วไป	ใช้ในการ

ศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

	 ในการเขียนหนังสือเล่มนี้	 ผู้เขียนได้รับประโยชน์ในด้านแนวคิดและความรู้ 

จากรายงานผลการวิจัย	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนา	การประชุม	และการ

พบปะกันในหลายโอกาสกับนักวิชาการ	 รวมท้ังประโยชน์จากหนังสือและบทความ 

ของนักวิชาการและบุคคลต่าง	 ๆ	 ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่	 มาใช้ประกอบการเขียน	 ผู้เขียน 

ขอถือโอกาสขอบคุณมา	ณ	 ท่ีน้ี	 ส�าหรับส่วนดีของหนังสือเล่มนี้ขอมอบแด่บูรพาจารย ์

ครูอาจารย์	 และกัลยาณมิตร	 ส่วนความบกพร่องใด	 ๆ	 ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้เขียนเอง
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2

�เกำหลีในช่วงอลหม่ำน�ค.ศ.�1864-1953

	 ในช ่วงที่ญี่ปุ ่นใกล ้ยอมจ�านนในสงครามโลกครั้ งที่ 	 2	 สหรัฐอเมริกา 

และสหภาพโซเวียตได้ตกลงกันในการแบ่งเกาหลีออกเป็น	 2	 ส่วน	 เพื่อการปลดอาวุธ 

ทหารญี่ปุ่นในดินแดนเกาหลี	และเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในเดือนสิงหาคม	ค.ศ.	1945	

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ส่งทหารเข้าไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าว	 โดยถือเอา 

เส้นขนานที่	 38	 เป็นเส้นแบ่งภารกิจ	 แต่เน่ืองจากการมุ่งขยายอิทธิพลของมหาอ�านาจ 

ทั้งสอง	 ในยุคที่การเมืองโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น	 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกาหลี 

ต้องถูกแบ่งแยกอย่างถาวร	 เม่ือเกาหลีส่วนใต้ซ่ึงอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

สหรัฐอเมริกา	ในการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่น	ได้สถาปนาสาธารณรัฐเกาหล	ี(Republic	of	

Korea-ROK)	หรอืเกาหลใีต้ขึน้ใน	ค.ศ.	1948	และเกาหลส่ีวนเหนอืซึง่สหภาพโซเวยีตเป็น

ผูร้บัผดิชอบ	ในการปลดอาวุธทหารญีปุ่น่	กไ็ด้ประกาศสถาปนาสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนเกาหล	ี(Democratic’s	People	Republic	of	Korea-DPRK)	หรือเกาหลเีหนอื

ขึ้นในปีเดียวกัน	ความแตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมือง	ระบบเศรษฐกิจ	และสังคม	

กอปรกับการแข่งขันขยายอ�านาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต	 ได้เป็นปัจจัย

ผลักดันให้ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีทั้งสองมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 ดังการเกิด 

สงครามเกาหลี	 (Korean	War)	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 1950-1953	 ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการสู้รบ

ระหว่างเกาหลเีหนอืกบัเกาหลใีต้เท่านัน้	แต่ยงัมมีหาอ�านาจและประเทศอืน่	ๆ 	ทีส่นบัสนนุ

เกาหลีแต่ละฝ่ายส่งทหารเข้าร่วมรบด้วย		

	 เมือ่สงครามเกาหลยีตุกิารสูร้บลง	ปัญหาความขดัแย้งบนคาบสมทุรเกาหลีกลับ

ไม่ได้สิ้นสุดลง	 เพราะคู่กรณีของสงครามยังไม่ได้จัดท�าสนธิสัญญาสันติภาพ	 (peace	

treaty)	 เพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ	 แม้ในช่วงหลังการลงนามความตกลง

สงบศึก	 (armistice)	 ไม่นานนัก	 มีการจัดประชุมซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุน	 

เพ่ือการแก้ไขปัญหาเกาหล	ีอนัจะน�าไปสูก่ารรวมเกาหลเีหนอืและเกาหลีใต้	แต่การประชมุ

กลบัประสบความล้มเหลว	นอกจากนัน้	ในระยะเวลาถดัมาผูน้�าเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้	

แม้ได้เสนอแนวนโยบายเพื่อการรวมประเทศขึ้น	 แต่กลับถูกปฏิเสธจากอีกฝ่ายหนึ่ง	 
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บทที่ 2

เกำหลีกับกำรรุกรำนจำกต่ำงชำติ

ช่วง ค.ศ. 1864-1910 

บทที่�2
เกำหลีกับกำรุกรำน�

จำกต่ำงชำติ�
ช่วง�ค.ศ.�1864-1910
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ภูมิหลังเกำหลีโดยย่อ
	 การตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าเกาหลีโบราณถือว่าเริ่มต้นในยุคการใช้เครื่องมือ

สัมฤทธิ์เมื่อประมาณ	 400	 ปีก่อนคริสตกาล	 โดยมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก	 

และต่อมาพฒันาขึน้เป็นอาณาจกัรซึง่มกี�าแพงล้อมรอบ	ซึง่กค็อื	อาณาจักรโชซอนโบราณ  

(Ancient	 Choson)	 หรือโคโชซอน	 (Kochoson)	 มีพื้นที่อยู ่ระหว่างแม่น�้าเหลียว	 

(Liao	River)	ทางตอนใต้ของแมนจูเรีย	(Manchuria)	กับแม่น�า้แทดง	(Taedong	River)	

ทางตอนกลางของเกาหลีเหนือในปัจจุบัน	 ตามต�านานระบุว่า	 ทันกุน	 (Tangun)	 

ซึ่งเป็นคนเผ่าบูชาหมี	 เป็นผู ้ก่อตั้งอาณาจักรและถือเป็นบรรพบุรุษของคนเกาหลี	 

(Han,	 1970,	 p.	 12)	 อาณาจักรโชซอนโบราณมีอ�านาจอยู่ระหว่าง	 400-300	 ปี 

ก่อนคริสตกาล	 ก่อนการถูกรุกรานโดยอาณาจักรเยน	 (Yen)	 ซ่ึงเป็นอาณาจักรของ 

ชนเชื้อชาติจีน	 ที่ครอบครองพื้นท่ีทางตะวันตกของแม่น�้าเหลียว	 ถัดจากนั้นมาขุนนาง	

ไพร่พล	และประชาชนของโคโชซอนได้ก่อตั้งอาณาจักรวีมันโชซอน	 (Wiman	Choson)	

ขึ้นในบริเวณเดียวกัน	แต่ถูกพวกจีนฮั่น	 (Han	China)	 รุกรานและตีแตกในราว	108	ปี

ก่อนคริสตกาล	 พร้อมจัดตั้งเขตการปกครองข้ึน	 โดยมีอาณาบริเวณอยู่ทางตอนเหนือ 

ของคาบสมุทรเกาหลี	 ภายหลัง	 ค.ศ.	 313	 จีนฮ่ันเสื่อมอ�านาจลง	 ท�าให้ดินแดนตกอยู ่

ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรโคกูรยอ	 (Koguryo)	 ส�าหรับพื้นที่ทางส่วนใต ้

ของคาบสมุทรเกาหลี	 เป็นที่ตั้งอาณาจักรของพวกจิน	 (Chinguk)	แต่เมื่อเกิดการอพยพ

ของผู้คนจากอาณาจักรโชซอนโบราณ	 ดินแดนเหล่านี้มีการจัดระเบียบทางการเมือง 

และสังคม	ดังที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักร	3	ฮัน	(Sam	Han	or	Three	Hans)	แต่เมื่อถึง	

ค.ศ.	369	อาณาจักร	3	ฮันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรแพ็กเจ	(Paekche)

	 สมัย	 3	 อาณาจักร	 (Three	 Kingdoms)	 ซึ่งประกอบด้วยโคกูรยอ	 แพ็กเจ  

และชิลลา	 (Silla)	 ถือเป็นสมัยการตั้งถิ่นฐานบนคาบสมุทรเกาหลีค่อนข้างเป็นปึกแผ่น	

โครงสร้างทางการเมืองและสังคมเริ่มซับซ้อนขึ้น	 ส�าหรับอาณาจักรโคกูรยอมีอ�านาจ 
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บทที่ 3

เกำหลีสมัยเป็นอำณำนิคมญี่ปุ่น
บทที่�3
เกำหลี�

สมัยเป็นอำณำนิคม
ญี่ปุน่

ตวั
อย
า่ง



56

�เกำหลีในช่วงอลหม่ำน�ค.ศ.�1864-1953

กำรดำ�เนินกำรของญี่ปุ่นสมัยยึดครองเกำหลีเป็นอำณำนิคม

เมื่อญี่ปุ่นผนวกเกาหลีเข้าเป็นส่วนหน่ึงแล้ว	 ก็ได้ด�าเนินมาตรการหลายอย่าง

เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า	ญ่ีปุน่สามารถปกครองดนิแดนเกาหลไีด้อย่างราบรืน่	และในขณะ

เดียวกัน	 เกาหลีสามารถเป็นแหล่งสนับสนุนด้านทรัพยากรและก�าลังคน	 ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและการขยายอ�านาจทางการเมืองและการทหารของญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลา 

ถัดไป	 ส�าหรับนโยบายและมาตรการที่ญี่ปุ ่นได้น�ามาใช้	 ในช่วงปกครองเกาหลีเป็น

อาณานิคมระหว่าง	ค.ศ.	1910-1945	ขอน�าเสนอดังนี้		

  กำรจัดระเบียบทำงกำรปกครอง�

ญี่ปุ่นได้จัดตั้งส�านักงานผู้ส�าเร็จราชการแห่งโชซอน	(Government–General	

of	Choson)	ขึน้ทีก่รงุโซล	เพือ่เป็นองค์กรหลกัในการปกครองเกาหลี	โดยผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ผูส้�าเร็จราชการคดัเลอืกจากนายทหาร	ทีด่�ารงต�าแหน่งนายพลหรอืนายพลเรอื	มขีอบเขต

อ�านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง	ทั้งในด้านนิติบัญญัต	ิบริหาร	ตุลาการ	และการบัญชาการ

กองทัพ	 โดยปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อจักรพรรดิญี่ปุ่น	 เม่ือเปรียบเทียบกับระบบราชการ 

ของญี่ปุ่น	ผู้ส�าเร็จราชการถือว่าอยู่ในระดับชินนิน (shinnin) ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุด	และ

กล่าวอกีได้ว่ามอี�านาจและเกยีรตเิทยีบเท่านายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ีและประธานศาลฎกีา	

(Chen,	 1970,	 p.	 127)	 ในด้านอ�านาจหน้าที่ของผู้ส�าเร็จราชการ	 สามารถพิจารณา 

ได้ดังนี้	 ประการแรก	 ด้านการเมือง	 ประกอบด้วยการก�าหนดและการน�านโยบาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัอาณานคิมไปปฏบิตั	ิการควบคมุดแูลเจ้าหน้าที	่การบงัคบับญัชากองทหาร

ทั้งทางบกและทางเรือ	 และการออกค�าสั่งซึ่งมีฐานะเช่นเดียวกับกฎหมายของญี่ปุ่น	

ประการที่	 2	 ด้านการทหาร	 ผู้ส�าเร็จราชการเป็นผู้มีอ�านาจบังคับบัญชากองทหาร 

ทั้งทางบกและทางเรือ	 ซ่ึงตั้งอยู่ในดินแดนอาณานิคม	 เพื่อการรักษากฎระเบียบภายใน	

และการป้องกันการรุกรานจากภายนอก
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ภำพที่ 3.1 อำคำรส�ำนักงำนผู้ส�ำเร็จรำชกำรญี่ปุ่นที่กรุงโซล ซึ่งภำยหลังสงครำมโลก  

              ครั้งที่ 2 อำคำรแห่งนี้ได้เป็นที่ท�ำกำรของสมัชชำแห่งชำติเกำหลีใต้ 

ที่มำ:	Gene	Putnam,	Harry	S.	Truman	Library	&	Museum

ด้านการจัดระเบียบบริหารราชการ	 นอกเหนือจากส�านักงานผู้ส�าเร็จราชการ

แห่งโชซอนเป็นหน่วยงานหลักในการปกครองแล้ว	 ยังมีหน่วยงานในระดับกระทรวง 

อกี	7	กระทรวง	คอื	มหาดไทย	การคลงั	อุตสาหกรรม	เกษตรและป่าไม้	การศึกษา	ยตุธิรรม	

และต�ารวจ	 รวมไปถึงหน่วยงานอื่น	 ๆ	 อีก	 ที่ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อผู้ส�าเร็จราชการ	

ส�าหรับในส่วนของการปกครองระดับท้องถิ่น	 ผู้ส�าเร็จราชการเป็นผู้มีอ�านาจในการ 
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แต่งตั้งผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 จึงท�าให้ส่วนกลางสามารถควบคุมท้องถิ่นได้มากขึ้น	 

(B.	W.	Kim	&	P.	S.	Kim,	1997,	pp.	84-85)	 โดยการปกครองท้องถิ่นแบ่งออกเป็น	 

3	 ระดับ	 คือ	 จังหวัด	 เมือง	 และหมู่บ้าน	 ด้านข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน	ญี่ปุ่นได้แต่งตั้ง 

คนญี่ปุ่นเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในสัดส่วนท่ีมากกว่าคนเกาหลี	 ดังใน	 ค.ศ.	 1937	 เกาหลี 

มีข้าราชการจ�านวน	 87,552	 คน	 โดยเป็นคนญ่ีปุ่น	 52,270	 คน	 แต่เป็นคนเกาหล ี

เพียง	35,282	คน	(Eckert,	Lee,	Young,	Robinson,	&	Wagner,	1990,	p.	257)

	 ส�าหรับในด้านระบบศาล	เนื่องจากญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือเกาหล	ีก่อนการ

ยึดครองเป็นอาณานิคมใน	 ค.ศ.	 1910	ญี่ปุ่นได้จัดระบบศาลในเกาหลีให้สอดคล้องกับ 

ในประเทศของตน	กล่าวคือ	ศาลแบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	ศาลท้องถิ่น	ซึ่งแบ่งออกเป็น

ศาลที่มีผู้พิพากษาคดีคนเดียว	และศาลที่มีผู้พิพากษาคดี	3	คน	ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุหรือสิ่งของที่มีค่ามากกว่า	1,000	เยน	หรือเป็นคดีอาญาที่มีบทลงโทษเกินกว่า	1	ปี	

ศาลอทุธรณ์	และศาลฎกีา	ส�าหรบัการแต่งตัง้ผูพ้พิากษา	ในส่วนของคนเกาหล	ีถ้าได้ส�าเรจ็

การศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย	 ตามที่รัฐบาลผู้ส�าเร็จราชการ

ก�าหนด	ก็ถือว่ามีคุณสมบัติในการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษา	(Chen,	1984,	pp.	267-268)	

โดยผูม้อี�านาจในการแต่งตัง้กค็อืผูส้�าเรจ็ราชการ	ยกเว้นกรณผีูพ้พิากษาศาลฎกีาทีแ่ต่งตัง้

โดยจักรพรรดิ	 ซึ่งผู้พิพากษาในระดับกลางและระดับสูงเกือบทั้งหมดเป็นคนญี่ปุ ่น	 

แต่ช่วงใกล้ถึงปลายยุคอาณานิคม	 คนเกาหลีได้รับแต่งตั้งเป็นพิพากษาในระดับที่สูงขึ้น	

(Robinson,	2007,	p.	39)				

หลกัประกนัประการหนึง่ทีช่่วยให้ญีปุ่น่ปกครองเกาหลีได้	นอกจากการควบคุม

หน่วยงานในแต่ละระดับแล้ว	กลไกในการควบคุมและบังคับนับเป็นสิ่งจ�าเป็น	เนื่องจาก

ถ้าไม่สามารถควบคุมผู้ต่อต้านได้	 การรวมกลุ่มต่อต้านอาจขยายตัวทั้งในด้านจ�านวน 

และความเข้มข้น	 ก�าลังต�ารวจจึงถือเป็นกลไกท่ีญ่ีปุ่นใช้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของตนเอง	 ดังในช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นผนวกเกาหลี	 กองก�าลังต�ารวจ

ญี่ปุ่น	(Japanese	gendarmerie)	ได้เข้าประจ�าการตามสถานที่ส�าคัญในเกาหลีมาก่อน	
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บทที่ 4

กำรแบ่งแยกเกำหลี และกำรสถำปนำเกำหลีเหนือ

และเกำหลีใต้  

บทที่�4
กำรแบ่งแยกเกำหลี

และกำรสถำปนำเกำหลีเหนือ
และเกำหลีใต้
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กำรแบ่งแยกเกำหลี
  ควำมพ่ำยแพ้ของญี่ปุ่นในสงครำมโลกครั้งที่�2�และ�
� ���กำรสิ้นสุดกำรยึดครองเกำหลีของญี่ปุ่น

เนื้อหาในส่วนน้ีขอกล่าวถึงสาระส�าคัญโดยสรุปเกี่ยวกับการขยายอิทธิพล 

ของญี่ปุ่นในจีน	 การเข้าสู่สงครามแปซิฟิก	 (Pacific	War)	 และสงครามโลกคร้ังที่	 2	 

เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการยึดครองเกาหลี	 และความพ่ายแพ้ของ

ญี่ปุ ่นในสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนท่ีท�าให้เกาหลีหลุดพ้นจากการเป็น

อาณานิคม	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 เป้าหมายที่ญี่ปุ ่นยึดครองเกาหลีเป็นอาณานิคม 

ก็เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งอาหาร	 วัตถุดิบ	 ตลาดสินค้า	 และด้านความมั่นคง	 

และเมือ่ญีปุ่น่ขยายอทิธพิลเข้าสูจ่นี	กไ็ด้ใช้ประโยชน์จากเกาหลเีป็นฐานสนบัสนนุภารกจิ

ดังกล่าว

	 เมื่อพิจารณานับตั้งแต่เหตุการณ์ยึดครองแมนจูเรีย	 ญี่ปุ ่นได้แสดงท่าท ี

หรือนโยบายของตน	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับเอเชียตะวันออกและจีน	 ดังปรากฏในค�าแถลง 

ของอะมาอุ	 เอจ	ิ (Amau	Eiji)	 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อเดือนเมษายน	

ค.ศ.	 1934	 ที่ระบุถึงความรับผิดชอบพิเศษของญี่ปุ่นต่อเอชียตะวันออก	 การเรียกร้อง 

ไม่ให้มหาอ�านาจตะวนัตกเข้าไปแทรกแซงในจนี	และการไม่เหน็ด้วยกบัความร่วมมอืใด	ๆ 	

ของมหาอ�านาจต่างชาติ	 ท่ีเป็นการขัดต่อสันติภาพและระเบียบในเอเชียตะวันออก	 

เนื่องด้วยอยู่ในฐานะพิเศษส�าหรับความสัมพันธ์กับจีน	ญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องด�าเนินภารกิจ 

ให้บรรลุผลตามความรับผิดชอบพิเศษดังกล่าว	 ซึ่งท่าท่ีของญี่ปุ่นเช่นน้ีได้ถูกเรียกขานว่า

เป็นหลักการมอนโรแห่งเอเชีย	(Asian	Monroe	Doctrine)	ซึ่งสะท้อนถึงความพยายาม

ของญี่ปุ่นในการก่อตั้งกลุ่มขึ้นในภูมิภาค	 หรือแนวร่วมแห่งเอเชีย	 (Pan-Asian	 Bloc)	 

โดยญี่ปุ่นอยู่ในฐานะผู้น�าและแสดงท่าทีต่อต้านตะวันตก	(Saaler,	2013,	p.	7)
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ภำพที่ 4.2  ธงชำติญี่ปุ่นถูกเชิญลงจำกยอดเสำที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 9 กันยำยน  

 ค.ศ. 1945 อันเป็นกำรแสดงถึงกำรสิ้นสุดกำรยึดครองเกำหลีของญี่ปุ่น 

ที่มำ:	Gene	Putnam,	Harry	S.	Truman	Library	&	Museum

	 การปฏิบัติภารกิจของสหรัฐอเมริกาในพื้นท่ีส่วนใต้ของเกาหลีเริ่มขึ้นในวันที่	 

8	กันยายน	ค.ศ.	1945	เมื่อนายพลจอห์น	ฮอดจ์	(John	R.	Hodge)	พร้อมก�าลังทหาร	

72,000	คน	เดินทางมาถึงเกาหลี	และในวันที	่9	กันยายนถัดมา	ผู้น�าทหารสหรัฐเมริกา

ได้รับรองในการพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการของญ่ีปุ ่น	 ซึ่งพิธีการจัดขึ้นที่กรุงโซล	 

โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาขอให้รัฐบาลผู้ส�าเร็จราชการของญี่ปุ่นปฏิบัติงานต่ออีกระยะหนึ่ง	

ก่อนฝ่ายสหรัฐอเมริกาเข้าด�าเนินการ	 แต่ประชาชนเกาหลีได้คัดค้านอย่างรุนแรง	

สหรัฐอเมริกาจึงจ�าเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลทหารของสหรัฐอเมริกาเพื่อการปกครองเกาหลี	
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(U.S.	Military	 Government)	 ขึ้น	 โดยให้ข้าราชการที่เป็นคนญี่ปุ่นออกจากต�าแหน่ง	

(Kim,	2012,	p.	370)	เหตทุีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะนายพลฮอดจ์ขาดประสบการณ์ด้านการเมอืง

และการบริหาร	 และท่ีเลวร้ายไปกว่าน้ันเขายังละเลยความส�าคัญด้านประวัติศาสตร	์ 

และวัฒนธรรมเกาหล	ี(Matray,	1995,	p.	20;	Dobbs,	1981,	pp.	39-40)	ในด้านการ

สื่อสารและการสร้างความเข้าใจ	 ระหว่างฝ่ายทหารสหรัฐอเมริกากับประชาชนเกาหลี	 

กเ็ป็นไปด้วยความยากล�าบาก	เนือ่งจากจ�าเป็นต้องใช้ล่ามแปลภาษาเกาหลี	ซึง่ผู้ท�าหน้าที่

ล่ามมีทั้งคนเกาหลีหรือไม่ก็ญ่ีปุ ่น	 และมักถูกตั้งข้อสงสัยจากประชาชนเกาหลีว่า	 

เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับญี่ปุ่นมาก่อน	(Spector,	2008,	p.	156)	จากสถานการณ์ในขณะนั้น	

ที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันด้วย	 ผู ้น�าทหาร

สหรัฐอเมริกาจึงเลือกให้การสนับสนุนผู ้มีแนวคิดทางการเมืองฝ่ายขวาหรือพวก

อนุรักษนิยม	 (conservatives)	มากกว่า	ส่วนผู้มีแนวคิดทางการเมืองฝ่ายซ้ายหรือพวก

ก้าวหน้า	(progressives)	รวมทัง้รฐับาลชัว่คราวของยออนุฮยอ็ง	จงึถกูตัง้ข้อสงสยัว่าเป็น

ฝ่ายตรงข้าม

	 จากสภาพดังกล่าว	การยึดครองเกาหลีของสหรัฐอเมริกาจึงออกมาในลักษณะ

ของการบงัคบั	ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากมมุมองของนายพลฮอดจ์	2	ประการ	(Edelstein,	2008,	

p.	 62)	 คือ	 ประการแรก	นายพลฮอดจ์เป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต	์ ดังรายงานเมื่อวันที่	 

25	 พฤศจิกายน	 ที่มีไปถึงนายพลแมกอาเธอร์ซึ่งอยู ่ที่ญี่ปุ ่น	 เขาได้เสนอแนะว่า	

สหรัฐอเมริกาต้องประกาศสงครามต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์	 ถ้ากิจกรรมของสาธารณรัฐ

ประชาชนเกาหลียังด�าเนินไปเช่นที่ผ่านมา	 โอกาสที่เกาหลีจะได้เอกราชก็คงต้องล่าช้า 

ออกไป	และประการที	่2	นายพลฮอดจ์ต้องการให้สหรฐัอเมรกิาถอนทหารออกจากเกาหลี

โดยเร็ว	 แต่การท่ีสหรัฐอเมริกายึดครองเฉพาะเกาหลีส่วนใต้นับว่าเป็นความเปราะบาง	

การถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกไปควรกระท�าเมื่อแน่ใจว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จะไม ่

โค่นล้มรัฐบาลในเกาหลีส่วนใต้	 ทางออกท่ีเหมาะสมก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้น 

ในเกาหลีส่วนใต้	ที่สามารถต้านทานคอมมิวนิสต์ได	้
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	 ภายหลงัจากญีปุ่น่ยตุกิารยดึครองเกาหลี	เนือ่งจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลก

ครั้งที่	 2	การแข่งขันเพื่ออ�านาจระหว่างกลุ่มการเมืองในเกาหล	ีและการแข่งขันระหว่าง

มหาอ�านาจในการขยายอิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์	 ได้ท�าให้เกาหลีต้องแบ่งเป็น

เกาหลส่ีวนเหนอืและเกาหลส่ีวนใต้	และในเวลาต่อมาเกาหลทีัง้	2	ส่วน	ได้สถาปนาระบอบ

การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของตนข้ึน	 สอดคล้องตามอุดมการณ์และแนวทาง 

ของมหาอ�านาจที่ให้การหนุนหลัง	 แต่เนื่องจากรัฐบาลในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

ต่างก็อ้างว่า	ฝ่ายตนเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของประชาชนเกาหล	ีกอปรกับความขัดแย้ง

ระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา	ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีทั้งสองจึงปะทุขึ้น

เป็นสงครามระหว่างกันในช่วง	ค.ศ.	1950-1953

	 สงครามเกาหลี	(Korean	War)	เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ยุติลงราว	

5	ปี	อนัเป็นช่วงการเมอืงโลกอยูใ่นยคุสงครามเยน็	โดยเป็นการแข่งขนัขยายอ�านาจระหว่าง

ค่ายคอมมิวนิสต์	 ซึ่งมีสหภาพโซเวียตเป็นแกนน�า	 กับค่ายเสรีซึ่งน�าโดยสหรัฐอเมริกา	

สงครามเกาหลจีงึเปรยีบได้กบัสงครามตวัแทน	(proxy	war)	โดยเกาหลเีหนอืเป็นตวัแทน

ของสหภาพโซเวยีตและจนี	และเกาหลใีต้เป็นตวัแทนของสหรฐัอเมรกิา	ดงันัน้	ในระหว่าง

สงครามเกาหลี	 สหภาพโซเวียตและจีนจึงแสดงบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ

เกาหลีเหนือ	ส่วนสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต	้ลักษณะ

เช่นนี้ถือเป็นเหตุผลประการส�าคัญว่า	 ท�าไมสงครามเกาหลีจึงไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็น 

ฝ่ายชนะในสงคราม	และท�าไมคูก่รณใีนสงครามเกาหล	ีจงึยงัไม่สามารถบรรลคุวามตกลง

ในการท�าสนธิสัญญาสันติภาพ	เพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการ

	 แม้สงครามเกาหลีเกิดขึ้นมากว่า	 60	 ปี	 แต่ก็ยังมีประเด็นที่นักวิชาการ 

หรอืผูศ้กึษาเกีย่วกบัความขดัแย้งนีม้คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั	โดยแต่ละฝ่ายได้น�าเสนอ

มุมมองและหลักฐานมาสนับสนุน	 ดังประเด็นที่ว่าเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เป็นฝ่าย 

เปิดฉากสงคราม	 ถ้ากองทัพเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีก่อน	 ผู้น�าเกาหลีเหนือได้

รับความสนับสนุนจากผู้น�าสหภาพโซเวียตหรือไม่	 หรือเป็นผู้ตัดสินใจเอง	 นอกจากนั้น	
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	 ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรโครยอ	(Koryo)	ใน	ค.ศ.	935	ดินแดนบนคาบสมุทร

เกาหลีประกอบด้วยอาณาจักรต่าง	 ๆ	 ดังในสมัย	 3	 อาณาจักรที่ประกอบด้วยโคกูรยอ	

(Koguryo)	ชิลลา	(Silla)	และแพ็กเจ	(Paekche)	ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยอาณาจักรโครยอ

ต้องถือว่าดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีได้เข้ามาอยู่ภายใต้กษัตริย์องค์เดียว	 โครงสร้าง

ทางการเมืองการปกครองเริ่มมีความซับซ้อน	 ขุนนางในราชส�านักและหัวเมืองถือเป็น 

กลุ่มที่มีอ�านาจ	 และสามารถท้าทายอ�านาจของกษัตริย์	 กษัตริย์จึงต้องใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 

ในการลดอ�านาจของขุนนาง	ส่วนฝ่ายขุนนางพยายามสร้างอิทธิพลต่อกษัตริย์	ดังการให้

บุตรสาวอภิเษกสมรสกับกษัตริย์	 ต่อมาในปลายทศวรรษที่	 1380	 อาณาจักรโครยอ 

เริ่มเสื่อมอ�านาจลง	 เม่ือผู้น�าฝ่ายทหารยึดอ�านาจจากกษัตริย์	 และได้สถาปนาตนเองขึ้น

เป็นกษัตริย์ใน	ค.ศ.	1392	และก่อตั้งราชวงศ์โชซอน	(Choson	Dynasty)

	 สมัยราชวงศ์โชซอน	 การถ่วงดุลอ�านาจกับขุนนางถือเป็นส่ิงที่กษัตริย์ต้องให้

ความส�าคญั	เพราะในบางรชักาลการเมอืงภายในราชส�านกัมขีนุนางฝ่ายญาตมิเหสีเข้ามา

เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะการแต่งตั้งขุนนางด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	 ฉะนั้น	 ขุนนางตระกูลใด 

ที่มีอ�านาจจึงต้องสร้างฐานอ�านาจไว้ให้มั่นคง	ถ้ากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นปกครองและมีมเหสี

มาจากตระกูลอื่น	การเปลี่ยนแปลงอ�านาจย่อมเกิดขึ้น	นอกจากนั้น	ความมั่งคั่งจากการ

ถือครองที่ดินและก�าลังคนก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มอ�านาจให้แก่ขุนนาง	 

ในช่วงปลายสมัยโชซอน	 การเมืองภายในราชส�านักนับว่าสร้างความสั่นคลอนให้แก่

อาณาจักร	 โดยเฉพาะความขัดแย้งในรัชกาลพระเจ้าโคจง	 (Kojong)	 อันเป็นโอกาสให ้

ต่างชาติเข้าแทรกแซง	 ทั้งที่ช่วงดังกล่าวเกาหลีต้องเผชิญภัยคุกคามจากชาติตะวันตก 

และอาณาจักรเพื่อนบ้าน	อันเป็นภัยคุกคามที่เกาหลีต้องด�าเนินวิเทโศบายในการจัดการ

	 สมยัปลายโชซอนนบัตัง้แต่	ค.ศ.	1864	เป็นต้นมา	จวบจนถึงช่วงสงครามเกาหลี

ระหว่าง	ค.ศ.	1950-1953	กล่าวได้ว่าเป็นช่วงอลหม่านของเกาหล	ีเพราะใน	ค.ศ.	1864	

ราชส�านกัโชซอนต้องเผชญิปัญหาบคุคลทีจ่ะขึน้ครองราชย์เป็นกษตัรย์ิองค์ใหม่	เนือ่งจาก

กษัตริย์องค์เดิมสิ้นพระชนม์	ไม่มีรัชทายาทขึ้นเป็นกษัตริย	์จึงต้องเลือกจากบุตรชายของ

ตวั
อย
า่ง




