
วิเชียร อินทะสี

เกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้

มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ

Naresuan University Publishing House
www.nupress.grad.nu.ac.th

ANNIVERSARY
OF NARESUAN UNIVERSITY
PUBLISHING HOUSE

10th



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาต ิ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

วิิเชีียร อิินทะสีีวิิเชีียร อิินทะสีี. 

      เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ : มอิงผ่่านประเด็็นการรวิมประเทศ.-- พิิษณุุโลีก : สีำานักพิิมพ์ิมหาวิิทยาลัียนเรศวิร, 2564.

      352 หน้า. 

      1. เกาหลีี -- การเมือิงการปกครอิง. 2. เกาหลีี (เหนือิ) -- ควิามสีัมพิันธ์กับต้่างประเทศ -- เกาหลีี (ใต้้). I. ชีื่อิเรื่อิง 

320.09519 

ISBN 978-616-426-222-5 

ISBN (e-book) 978-616-426-223-2

สพน. 92 

ราคา 300 บาท   

พิิมพิ์ครั้งที่ 1 สีิงหาคม พิ.ศ. 2564 

 

สีงวินลีิขสีิทธิ์ ต้ามพิระราชีบัญญัต้ิลีิขสีิทธิ์ พิ.ศ. 2537 โด็ยสีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร ห้ามการลีอิกเลีียนไม่วิ่าสี่วินใด็สี่วินหนึ่ง

ขอิงหนังสีือิเลี่มนี้ ไม่วิ่าในรูปแบบใด็ ๆ นอิกจากจะได็้รับอินุญาต้เป็นลีายลีักษณุ์อิักษรจากสีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร เท่านั้น 

 
ผู้จัดพิมพ ์ สีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร

 มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิาคารวิิทยกิต้ต้ิ์ ชีั้น 14 ซอิยจุฬาลีงกรณุ์ 64 ถนนพิญาไท  
  แขวิงวิังใหม่ เขต้ปทุมวิัน กรุงเทพิฯ 10330 
  สาขา ศาลีาพิระเกี้ยวิ กรุงเทพิฯ โทร. 0 2218 7000-3 
   สียามสีแควิร์ อิาคารวิิทยกิต้ต้ิ์  กรุงเทพิฯ โทร. 0 2218 9881, 0 2255 4433 
   มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร จังหวิัด็พิิษณุุโลีก โทร. 0 5526 0162-5 
   มหาวิิทยาลีัยเทคโนโลียีสีุรนารี จังหวิัด็นครราชีสีีมา โทร. 0 4421 6131-2 
   มหาวิิทยาลีัยบูรพิา จังหวิัด็ชีลีบุรี โทร. 0 3839 4855-9 
   โรงเรียนนายร้อิยพิระจุลีจอิมเกลี้า (รร.จปร.) จังหวิัด็นครนายก โทร. 0 3739 3023, 0 3739 3036 
   จัตุ้รัสีจามจุรี กรุงเทพิฯ โทร. 0 2160 5301 
   มหาวิิทยาลีัยพิะเยา โทร. 0 5446 6799, 0 5446 6800 
   มหาวิิทยาลีัยเทคโนโลียีราชีมงคลีอิีสีาน โทร. 0 4492 2662-3 
   สีาขาย่อิยคณุะครุศาสีต้ร์จุฬาฯ โทร. 0 2218 3979 
   สีาขาหัวิหมาก โทร. 0 2374 1378

 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อิาคารวิิทยบริการ มหาวิิทยาลีัยเกษต้รศาสีต้ร์ 50 ถนนงามวิงศ์วิาน   
  แขวิงลีาด็ยาวิ  เขต้จตุ้จักร กรุงเทพิฯ  10900 โทร. 0 2579 0113 
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อิาคารอิเนกประสีงค์ ชีั้น 1 มหาวิิทยาลีัยธรรมศาสีต้ร์ ถนนพิระจันทร์  
  แขวิงพิระบรมมหาราชีวิัง เขต้พิระนคร กรุงเทพิฯ 10200 โทร. 0 2613 3899, 0 2623 6493 
  สาขา ศูนย์หนังสีือิมหาวิิทยาลีัยเชีียงใหม่  จังหวิัด็เชีียงใหม่ โทร. 0 5394 4990-1 
   ศูนย์หนังสีือิมหาวิิทยาลีัยสีงขลีานครินทร์ จังหวิัด็สีงขลีา โทร. 0 7428 2980, 0 7428 2981 
   ศูนย์หนังสีือิมหาวิิทยาลีัยราชีภัฏยะลีา จังหวิัด็ยะลีา โทร. 0 7329 9980  

 4. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณุฑิต้วิิทยาลีัย มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร อิาคารมหาธรรมราชีา 

     จังหวิัด็พิิษณุุโลีก 65000 โทร. 0 5596 8833 ถึง 8836

กองบรรณาธิการ   กอิงบรรณุาธิการจัด็ทำาเอิกสีารสีิ่งพิิมพิ์ทางวิิชีาการขอิงสีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร 
ออกแบบปกและรูปเล่ม สีัญญา จันทา 

พิมพ์ที่   บริษัท กู๊ด็เฮด็ พิริ้นท์ต้ิ้ง แอินด็์ แพิคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำากัด็  6/1 นิคมอิุต้สีาหกรรมบางชีัน  ซอิยเสีรีไทย 58  

   แขวิงมีนบุรี เขต้มีนบุรี กรุงเทพิฯ 10510

สีำานักพิิมพิ์นี้เป็นสีมาชีิกสีมาคมผู่้จัด็พิิมพิ ์

แลีะผู่้จำาหน่ายหนังสีือิแห่งประเทศไทย
http://www.thaibooksociety.com

nu_publishing

กรณุีต้้อิงการสีั่งซื้อิหนังสีือิปริมาณุมาก หรือิเข้าชีั้นเรียนต้ิด็ต้่อิได็้ที ่

ฝ่ายจัด็จำาหน่ายสีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร 

พิิมพิ์บน

กระด็าษถนอิมสีายต้ากรีนรี้ด็ 

กระด็าษคุณุภาพิ เพิื่อิผ่ลีงานคุณุภาพิ
สีำานักพิิมพิ์มหาวิิทยาลีัยนเรศวิร@nupress



I

คำำ�นำำ�

 ในช่ีวิงหลีังสีงครามโลีกคร้ังท่ี 1 บรรด็าด็ินแด็นหรือิประเทศท่ีต้กเป็น

อิาณุานิคมต่้างมุ่งหวัิงในการประกาศเอิกราชี ถ้าประเทศท่ีเป็นเจ้าอิาณุานิคมเป็น 

ฝ่ายพ่ิายแพ้ิในสีงคราม กอิปรกับหลัีกการกำาหนด็อินาคต้ต้นเอิงขอิงประชีาชีน 

(self-determination of peoples) ในหลัีกการ 14 ประการ (Fourteen Points) 

ขอิงประธานาธิบดี็วูิด็โรว์ิ วิิลีสัีน (Woodrow Wilson) แห่งสีหรัฐอิเมริกา จึงเป็น 

ควิามหวิังให้ประชีาชีนในด็ินแด็นอิาณุานิคมจัด็ต้ั้งรัฐบาลีข้ึนปกครอิงต้นเอิง เกาหลีี

ซ่ึงถูกญ่ีปุ่นยึด็ครอิงเป็นอิาณุานิคมมาต้ั้งแต้่ ค.ศ. 1910 ประชีาชีนท่ีรวิมต้ัวิเป็น 

กลุ่ีมเคล่ืีอินไหวิก็ได้็เรียกร้อิงเอิกราชีต้ลีอิด็มา แต่้ประสีบควิามล้ีมเหลีวิ จวิบจนญ่ีปุ่น

พ่ิายแพ้ิในสีงครามโลีกคร้ังท่ี 2 ประชีาชีนเกาหลีีจึงคาด็หวัิงว่ิาเกาหลีีต้้อิงได้็รบัเอิกราชี

แลีะมีรัฐบาลีท่ีเป็นตั้วิแทนประชีาชีนปกครอิงประเทศ 

 แต่้ระหว่ิางสีงครามโลีกคร้ังท่ี 2 มหาอิำานาจฝ่ายสัีมพัินธมิต้รต้กลีงกัน 

ให้เกาหลีีอิยู่ในภาวิะทรัสีตี้ (trusteeship) หรือิภาวิะพิิทักษ์ขอิงมหาอิำานาจไป 

ระยะเวิลีาหน่ึง เพ่ืิอิการเต้รียมพิร้อิมสีำาหรับการปกครอิงต้นเอิง เกาหลีีจึงจะได็้รับ

เอิกราชีอิยา่งสีมบูรณ์ุ อิย่างไรก็ต้าม การท่ีญ่ีปุ่นประกาศยอิมแพ้ิในสีงคราม เม่ือิเดื็อิน

สิีงหาคม ค.ศ. 1945 ก่อินท่ีมหาอิำานาจคาด็การณ์ุไว้ิ สีหรัฐอิเมริกาแลีะสีหภาพิโซเวีิยต้

จึงต้กลีงกันแบ่งพ้ืินท่ีรับผิ่ด็ชีอิบท่ีเส้ีนขนานท่ี 38 ในการปลีด็อิาวุิธทหารญ่ีปุ่น 

เน่ือิงจากหว่ัินเกรงวิ่าอีิกฝ่ายหน่ึงจะยึด็ครอิงคาบสีมุทรเกาหลีีแต้่ฝ่ายเดี็ยวิ แต่้เม่ือิ

ภารกิจดั็งกล่ีาวิเสีร็จส้ิีน มหาอิำานาจท้ังสีอิงกลัีบไม่สีามารถร่วิมมือิกันในการจัด็ต้ั้ง

รัฐบาลีข้ึนปกครอิงเกาหลีี ในท่ีสีดุ็เสีน้ขนานท่ี 38 จึงกลีายเปน็เส้ีนแบ่งดิ็นแด็นระหวิา่ง

เกาหลีีใต้้กับเกาหลีีเหนือิ เม่ือิสีหรัฐอิเมริกาแลีะสีหภาพิโซเวีิยต้สีนับสีนุนการจัด็ต้ั้ง

รัฐบาลีข้ึนท่ีกรุงโซลีแลีะกรุงเปียงยางต้ามลีำาดั็บใน ค.ศ. 1948
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 การแบ่งเกาหลีีแลีะการก่อิต้ั้งเกาหลีีใต้้แลีะเกาหลีีเหนือิดั็งกล่ีาวิ ถือิ

เป็นการต้อิบสีนอิงต่้อิเจต้นารมณ์ุแลีะประโยชีน์ขอิงมหาอิำานาจ มากกว่ิาการต้อิบ

สีนอิงต้อ่ิเจต้นารมณ์ุแลีะประโยชีน์ขอิงประชีาชีนเกาหลีี การแข่งขันในการเป็นรัฐบาลี

ท่ีชีอิบธรรมขอิงประชีาชีนเกาหลีี ควิามขัด็แย้งในด้็านอุิด็มการณ์ุ แลีะควิามแต้กต่้าง

ในข้อิเสีนอิการรวิมประเทศ รวิมท้ังการแข่งขันการขยายอิิทธิพิลีระหว่ิางมหาอิำานาจ

ท่ีหนุนหลัีงเกาหลีีแต่้ลีะฝ่าย จึงนำาไปสู่ีสีงครามเกาหลีีระหว่ิาง ค.ศ. 1950-1953  

ซ่ึงผ่ลีขอิงสีงครามก็ได้็สีะท้อินให้เห็นถึงควิามล้ีมเหลีวิในการรวิมเกาหลีีโด็ยใช้ี 

กำาลัีงทหาร

 ภายหลัีงสีงครามเกาหลีี ผู้่นำาเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ต่้างได้็เสีนอิแนวิ

นโยบายหรือิข้อิเสีนอิการรวิมเกาหลีีข้ึน เพ่ืิอิให้อีิกฝ่ายหน่ึงพิิจารณุา แต้่โด็ยท่ัวิไป

บรรด็าข้อิเสีนอิได้็ถูกปฏิเสีธจากอีิกฝ่ายหน่ึง แต่้เม่ือิสีภาพิแวิด็ล้ีอิมอิาจจากภายนอิก

หรือิภายในเปล่ีียนแปลีง หรือิการเปล่ีียนแปลีงท้ังสีภาพิแวิด็ล้ีอิมภายในแลีะภายนอิก 

เกาหลีีท้ังสีอิงจึงผ่่อินปรนท่าทีต่้อิกัน โด็ยการจัด็เจรจาแลีะได็้บรรลุีควิามต้กลีง 

ร่วิมกัน ดั็งควิามต้กลีงใน ค.ศ. 1972 แลีะ 1991 แลีะการประชุีมสุีด็ยอิด็ผู้่นำา

เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ใน ค.ศ. 2000, 2007 แลีะ 2018 อิย่างไรก็ต้าม บรรด็า

ควิามต้กลีงร่วิมกันดั็งกล่ีาวิ กลัีบนำาไปสู่ีการปฏิบัติ้แต่้เพีิยงบางส่ีวิน ด้็วิยเหตุ้น้ี  

ควิามขัด็แย้งระหว่ิางเกาหลีีท้ังสีอิงจึงด็ำารงอิยู ่เพิราะควิามร่วิมมือิแลีะควิามปรอิงด็อิง

ระหว่ิางกันได้็เกิด็ข้ึนเพีิยงช่ีวิงระยะเวิลีาส้ัีน ๆ ในขณุะเดี็ยวิกันควิามตึ้งเครียด็ 

บนคาบสีมุทรเกาหลีีก็ไม่ใช่ีจำากัด็อิยู่เฉพิาะเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ แลีะประเด็็น

การรวิมประเทศเท่าน้ัน แต่้หากมีมหาอิำานาจอ่ืินเข้ามาเก่ียวิข้อิงด้็วิย ดั็งประเด็็น 

การพัิฒนาอิาวิุธนิวิเคลีียร์ขอิงเกาหลีีเหนือิ สีำาหรับประเด็็นหลีังน้ีดู็เหมือินทำาให้

ประเด็็นการรวิมประเทศกลีายเป็นประเด็็นรอิง

 หนังสืีอิเล่ีมน้ี ผู้่เขียนกำาหนด็เป้าหมายในการอิธิบายแลีะสีร้างควิามเข้าใจ

เก่ียวิกับควิามสัีมพัินธ์ระหว่ิางเกาหลีีท้ังสีอิง โด็ยพิิจารณุาจากประเด็็นการรวิมประเทศ 
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ในช่ีวิงเหตุ้การณ์ุสีำาคัญระหว่ิางประเทศ 2 เหตุ้การณ์ุ คือิ ยุคสีงครามเย็นแลีะยุคหลัีง

สีงครามเย็น ดั็งน้ัน ปัจจัยท่ีมีอิิทธิพิลีต่้อิผู้่กำาหนด็นโยบายแลีะกระบวินการทาง 

การเมือิงในเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้จึงแต้กต่้างกัน รวิมท้ังบทบาทขอิงตั้วิแสีด็งอ่ืิน  

โด็ยเฉพิาะมหาอิำานาจ แลีะสีภาพิแวิด็ล้ีอิมภายนอิกขอิงเกาหลีีท้ังสีอิง ซ่ึงจะช่ีวิยให้

ได้็คำาต้อิบต้่อิคำาถามท่ีว่ิาทำาไมเกาหลีีท้ังสีอิงจึงยังไม่สีามารถรวิมกันเป็นหน่ึงเดี็ยวิ  

ในสีมัยท่ีการแข่งขันด้็านอุิด็มการณ์ุยุติ้ลีง นอิกจากน้ัน เป้าหมายขอิงหนังสืีอิเล่ีมน้ี 

ก็มีลัีกษณุะคล้ีายกับหนังสืีอิเล่ีมก่อินขอิงผู้่เขียนท่ีช่ืีอิ “เกาหลีีในช่ีวิงอิลีหม่าน  

ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่้างชีาติ้ การต้กเป็นอิาณุานิคม การแบ่งแยก  

แลีะสีงครามเกาหลีี” กล่ีาวิคือิ เพ่ืิอิประโยชีน์สีำาหรับการศึกษาค้นคว้ิาขอิงนิสิีต้

นักศึกษา ในสี่วินท่ีเก่ียวิกับควิามสีัมพัินธ์ระหวิ่างเกาหลีีเหนือิกับเกาหลีีใต้้  

ควิามสัีมพัินธ์ระหว่ิางเกาหลีีท้ังสีอิงกับมหาอิำานาจ การเมือิงในเกาหลีีเหนือิ 

แลีะเกาหลีีใต้้ การเมอืิงระหว่ิางประเทศในเอิเชีียต้ะวัินอิอิก แลีะประวิติั้ศาสีต้ร์เกาหลีี 

รวิมท้ังนิสิีต้ท่ีศึกษาในวิิชีาเอิเชีียต้ะวัินอิอิกร่วิมสีมัย แลีะการเมือิงระหว่ิางประเทศใน

เอิเชีียต้ะวัินอิอิก คณุะสัีงคมศาสีต้ร์ มหาวิิทยาลัียนเรศวิร ซ่ึงผู้่เขียนเป็นผู้่รับผิ่ด็ชีอิบ 

ในขณุะเดี็ยวิกันย่อิมเป็นประโยชีน์ต่้อิครูอิาจารย์ นักวิิชีาการ แลีะบุคคลีท่ัวิไป ใช้ีใน

การศึกษาค้นคว้ิาแลีะการอ้ิางอิิง

 ในการเขียนหนังสืีอิเลี่มน้ี ผู้่เขียนได็้รับประโยชีน์ในด้็านแนวิคิด็แลีะ 

ควิามรู้จากรายงานผ่ลีการวิิจัย การแลีกเปล่ีียนควิามคิด็เห็นในเวิทีสัีมมนา การประชีมุ 

แลีะการพิบปะกันในหลีายโอิกาสีกับนักวิิชีาการ รวิมท้ังประโยชีน์จากหนังสืีอิแลีะ

บทควิามขอิงนักวิิชีาการแลีะบุคคลีต่้าง ๆ ท่ีตี้พิิมพ์ิเผ่ยแพิร่ มาใช้ีประกอิบการเขียน 

ผู้่เขียนขอิถือิโอิกาสีน้ีขอิบคุณุอิย่างสูีงต่้อิคณุาจารย์ท่ีให้การศึกษาอิบรมด้็านเกาหลีี 

ในขณุะศึกษาอิยู่ ท่ีกรุงโซลี ศาสีต้ราจารย์คิมยูอึิน (Kim Youen) คิมจงกอิลี  

(Kim Jong Gul) คิมย็อินคยู (Kim Younkyoo) แลีะฮงโยงพิโย (Hong Yong Pyo)  

มหาวิิทยาลีัยฮันยาง (Hanyang University) นัมซอิงอุิก (Nam Sung Wook)  
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มหาวิิทยาลัียโคเรีย (Korea University) โชียูนยอิง (Cho Yun Young) มหาวิิทยาลัีย

ชุีงอัิง (Chung-Ang University) ปักฮย็อิงจุง (Park Hyeong Jung) สีถาบันเพ่ืิอิ 

การรวิมชีาติ้แห่งเกาหลีี (Korea Institute for National Unificaton) แลีะนักวิิชีาการ 

คณุาจารยท่์านอ่ืิน ๆ  ท่ีมิได้็อิอิกนามมา ณุ ท่ีน้ี รวิมท้ังผู้่ประเมินซ่ึงให้ข้อิคิด็เห็นท่ีเป็น

ประโยชีน์

 สุีด็ท้าย ส่ีวินดี็ขอิงหนังสืีอิเล่ีมน้ี ขอิมอิบแด่็บิด็าแลีะมารด็าท่ีมอิบโอิกาสี

สีำาคัญแก่ผู้่เขียนได้็เข้าศึกษาในระด็ับมัธยมศึกษา ภายหลีังเรียนจบช้ัีนประถมศึกษา 

ปีท่ี 7 รุ่นแรกขอิงโรงเรียนประจำาหมู่บ้าน ซ่ึงนับเป็นหัวิเล้ีียวิหัวิต่้อิขอิงชีีวิิต้ใน 

สัีงคมเกษต้รกรรมขณุะน้ัน ในขณุะเดี็ยวิกันขอิมอิบต่้อิสีมาชิีกในครอิบครัวิ ส่ีวินควิาม

บกพิร่อิงใด็ ๆ ถือิเป็นควิามรับผิ่ด็ชีอิบขอิงผู้่เขียน 

      วิิเชีียร อิินทะสีี
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ก�รถอดเสีียงภ�ษ�เก�หลีี

 การถอิด็เสีียงภาษาหรือิอัิกษรเกาหลีีเป็นอัิกษรโรมัน (Romanization)  

มีระบบท่ีใช้ีกันแพิร่หลีาย คือิ แมกคูน ไรซ์ชีาวิเอิอิร์ (McCune-Reischauer) แลีะ

ระบบการถอิด็เสีียงภาษาเกาหลีีเปน็อัิกษรโรมันท่ีปรับปรุง (Revised Romanization 

of Korean) ซ่ึงรัฐบาลีเกาหลีีใต้้ประกาศใช้ีเม่ือิเดื็อินกรกฎาคม ค.ศ. 2000 โด็ยท้ัง  

2 ระบบได้็ถอิด็เสีียงภาษาหรือิอัิกษรเกาหลีีเป็นอัิกษรโรมันแต้กต่้างกัน เช่ีน คึมกัง 

(ช่ืีอิภูเขา) จูเชีซาซาง (แนวิคิด็จูเชี) ซูวิอิน (ช่ืีอิเมือิง) พิย็อิงอัินใต้้ (ช่ืีอิจังหวัิด็)  

ระบบแมกคูน ไรซ์ชีาวิเอิอิร์เขียนได้็ดั็งน้ี Kŭmgangsan Chuch’esasang Suwŏn  

P’yŏngannam-do แต่้ระบบการถอิด็เสีียงภาษาเกาหลีีเป็นอัิกษรโรมันท่ีปรับปรุง

เขียนได้็ดั็งน้ี Geumgangsan Juchesasang Suwon  Pyeongannam-do 

 ช่ืีอิบุคคลี สีถานท่ี แลีะอ่ืิน ๆ  ท่ีเป็นภาษาเกาหลีี ซ่ึงปรากฏในหนังสืีอิเล่ีมน้ี 

ผู้่เขียนใช้ีระบบการถอิด็เสีียงภาษาเกาหลีีเป็นอัิกษรโรมันท่ีปรับปรุง แลีะการเขียน

ช่ืีอินามสีกุลีขอิงบุคคลีได้็ยึด็ต้ามแบบคนเกาหลีีใช้ี กล่ีาวิคือิ เขียนนามสีกุลีก่อินแล้ีวิ

ต้ามด้็วิยช่ืีอิ โด็ยนามสีกุลีแลีะช่ืีอิเขียนติ้ด็กัน เช่ีน คิมแด็จุง (Kim Dae-jung) อีิก็อินฮี 

(Lee Kun-hee) ซอิแด็ซุก (Suh Dae-sook) ยกเว้ินในบางกรณีุท่ีเขียนช่ืีอิก่อิน

นามสีกุลี เช่ีน อีิซึงมัน (Syngman Rhee) ด้็านนามสีกุลีท่ีคุ้นเคยหรือิแพิร่หลีายใน

เกาหลีีใต้้มาก 3 อัินดั็บแรก คือิ คิม (Kim, Gim) อีิ (Lee, Li, Rhee) แลีะปัก  

(Park, Bak, Pak) โด็ยมีการประมาณุการว่ิาประชีาชีนเกาหลีีใต้้เกินกว่ิาร้อิยลีะ 40  

มีนามสีกุลีคิม อีิ แลีะปัก  
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เก�หลีีเหนำอื เก�หลีีใต้้ 
แลีะประเด็นำก�รรวมประเทศ

 ในชีว่ิงญ่ีปุ่นพ่ิายแพิใ้นสีงครามโลีกคร้ังท่ี 2 เม่ือิ ค.ศ. 1945 สีหรฐัอิเมรกิา

แลีะสีหภาพิโซเวีิยต้ได้็ต้กลีงกันแบ่งเกาหลีีอิอิกเป็น 2 ส่ีวินท่ีเส้ีนขนานท่ี 38 เพ่ืิอิการ

ปลีด็อิาวุิธทหารญ่ีปุ่นในดิ็นแด็นเกาหลีี ท้ังน้ีสืีบเน่ือิงจากญ่ีปุ่นได้็ยึด็ครอิงเกาหลีี 

เป็นอิาณุานิคมต้ั้งแต่้ ค.ศ. 1910 เม่ือิภารกิจเสีร็จส้ิีนลีง การจัด็ต้ั้งรัฐบาลีท่ีเกิด็จาก

เจต้นารมณ์ุขอิงประชีาชีนเกาหลีีกลัีบไม่ได้็เกิด็ข้ึน เพิราะมหาอิำานาจท้ังสีอิงต่้าง

สีนับสีนุนกลุ่ีมการเมือิงท่ีมีอุิด็มการณ์ุสีอิด็คล้ีอิงกับต้นจัด็ต้ั้งรัฐบาลี ท่ามกลีาง 

การคัด็ค้านขอิงประชีาชีนเกาหลีี โด็ยเกาหลีีส่ีวินใต้้ซ่ึงอิยู่ในควิามควิบคุมดู็แลีขอิง

สีหรัฐอิเมริกาในการปลีด็อิาวุิธทหารญ่ีปุ่น ได้็จัด็ต้ั้งรัฐบาลีแลีะสีถาปนาสีาธารณุรัฐ

เกาหลีี  (Republic of Korea) หรือิเกาหลีีใต้้ข้ึนในเดื็อินสิีงหาคม ค.ศ. 1948 สีำาหรับ

เกาหลีีส่ีวินเหนือิ ซ่ึงอิยู่ในควิามควิบคุมดู็แลีขอิงสีหภาพิโซเวีิยต้ ได้็จัด็ต้ั้งรัฐบาลี 

แลีะสีถาปนาสีาธารณุรัฐประชีาธิปไต้ยประชีาชีนเกาหลีี  (Democratic People’s 
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Republic of Korea) หรือิเกาหลีีเหนือิข้ึนในเดื็อินกันยายนปีเดี็ยวิกัน ควิามแต้กต่้าง

ด้็านอุิด็มการณ์ุระหว่ิางรัฐบาลีเกาหลีีท้ังสีอิง แลีะการมีมหาอิำานาจท่ีต่้างแข่งขันกัน

ขยายอิิทธิพิลีให้การหนุนหลัีงแต่้ลีะฝ่าย จึงทำาให้นโยบายหรือิข้อิเสีนอิแนวิทางใน 

การรวิมเกาหลีีท้ังสีอิงเข้าด้็วิยกัน ไม่เกิด็ผ่ลีข้ึนด้็วิยการเจรจา ในท่ีสุีด็ควิามขัด็แยง้ได้็

เกิด็เปน็สีงครามเกาหลีีระหวิา่ง ค.ศ. 1950-1953 ซ่ึงผ่ลีลีพัิธ์ขอิงสีงครามกไ็ม่ได้็ทำาให้

เกาหลีีเหนือิ แลีะเกาหลีีใต้้กลัีบมารวิมกัน 

 ต้ลีอิด็ช่ีวิงสีงครามเย็นควิามขัด็แย้งระหว่ิางค่ายเสีรีกับค่ายคอิมมิวินิสีต์้ 

นับว่ิามีอิิทธิพิลีสีำาคัญต่้อิการด็ำาเนินท่าทีต่้อิกันขอิงเกาหลีีท้ังสีอิง โด็ยแต่้ลีะฝ่ายได้็ใช้ี

ควิามพิยายามในการล้ีมล้ีางอีิกฝ่ายหน่ึง ดั็งการส่ีงกอิงกำาลัีงพิิเศษข้ามพิรมแด็น 

เพ่ืิอิสัีงหารผู้่นำา การก่อิวิินาศกรรม แลีะการปะทะกันด้็วิยอิาวุิธบริเวิณุพิรมแด็น  

แต่้เม่ือิสีหรัฐอิเมริกาแลีะจีนเร่ิมปรับท่าทีต้่อิกัน เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ก็ได้็ 

ผ่่อินปรนท่าทีแข็งกร้าวิท่ีมีต่้อิกันลีง ด้็วิยการเปิด็เจรจา แลีะสีามารถบรรลุีข้อิต้กลีง

ร่วิมกัน ดั็งการลีงนามแถลีงการณ์ุร่วิม เม่ือิ ค.ศ. 1972 ซ่ึงมีเป้าหมายในการลีด็ควิาม

ขัด็แย้ง แลีะการสีร้างควิามร่วิมมือิเพ่ืิอินำาไปสู่ีการรวิมประเทศ อิย่างไรก็ต้ามการนำา

ข้อิต้กลีงไปปฏิบัติ้กลัีบไม่บรรลุีผ่ลี ถัด็มาเม่ือิเข้าสู่ีช่ีวิงหลัีงสีงครามเย็น การล่ีมสีลีาย

ขอิงระบอิบคอิมมิวินิสีต์้ในสีหภาพิโซเวีิยต้ แลีะยุโรปต้ะวัินอิอิก นับว่ิาเป็นส่ิีงท้าทาย

สีำาคัญต่้อิผู้่นำาการเมือิงในเกาหลีีเหนือิ ในการรักษาระบอิบการเมือิงแบบคอิมมิวินิสีต์้

แลีะระบบเศรษฐกิจแบบสัีงคมนิยมให้ด็ำารงอิยู่ เพิราะการเปล่ีียนแปลีงดั็งกล่ีาวิ 

ก่อิผ่ลีกระทบให้เกาหลีีเหนือิต้้อิงสูีญเสีียการสีนับสีนุนด้็านการเมือิง การทหาร แลีะ

เศรษฐกจิจากพัินธมิต้รเดิ็ม ด้็วิยเหตุ้น้ี เกาหลีีเหนอืิ จึงพิยายามลีด็ผ่ลีกระทบด็งักล่ีาวิ 

ด้็วิยการเปิด็เจรจากับเกาหลีีใต้้ แลีะสีามารถบรรลุีควิามต้กลีงกันใน ค.ศ. 1991 

โด็ยมีเป้าหมายอิยู่ท่ีการสีร้างควิามปรอิงด็อิง ควิามร่วิมมือิแลีะการแลีกเปล่ีียน 

นอิกจากน้ัน เกาหลีีเหนือิยงัได้็แสีด็งเจต้นารมณ์ุในการสีถาปนาควิามสัีมพัินธ์ทางการ

ทูต้กับสีหรัฐอิเมริกา แลีะญ่ีปุ่น



           บทท่ี 2

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ในยุคสงครามเย็น

 ควิามขัด็แย้งระหวิ่างผู้่นำาการเมือิงขอิงเกาหลีีท้ังสีอิงเก่ียวิกับการรวิม

ประเทศ ได็้นำาไปสู่ีสีงครามเกาหลีีช่ีวิง ค.ศ. 1950-1953 โด็ยมีมหาอิำานาจให ้

การสีนบัสีนุนแต่้ลีะฝ่ายส่ีงทหารเข้าร่วิมรบ แต่้การใช้ีกำาลัีงทางทหารก็ไม่สีามารถทำาให้

เกาหลีีท้ังสีอิงกลัีบเข้ารวิมเป็นเกาหลีีเดี็ยวิได้็ แม้คู่กรณีุการสู้ีรบได้็ลีงนามในควิาม

ต้กลีงสีงบศึก  (armistice) เพ่ืิอิยุติ้การสู้ีรบในสีงครามเกาหลีี เม่ือิ ค.ศ. 1953  

แต่้ควิามแต้กต้า่งด้็านอุิด็มการณุท์างการเมอืิง เศรษฐกจิ แลีะสีงัคมขอิงเกาหลีีท้ังสีอิง 

จีน แลีะสีหภาพิโซเวีิยต้ ซ่ึงให้ควิามสีนับสีนุนเกาหลีีเหนือิ แลีะสีหรัฐอิเมริกา ซ่ึงให้

ควิามสีนับสีนุนเกาหลีีใต้้ ต่้างได้็คำานึงถึงผ่ลีประโยชีน์ขอิงต้นเอิง ดั็งการสีกัด็ก้ัน 

การขยายอิิทธิพิลีขอิงอิีกฝ่ายหน่ึง รวิมท้ังควิามไม่ม่ันใจวิ่าเม่ือิเกาหลีีท้ังสีอิงรวิมกัน

เป็นหน่ึงเดี็ยวิแล้ีวิ เกาหลีีจะวิางตั้วิเป็นกลีางหรือิเป็นพัินธมิต้รกับฝ่ายใด็ 

ฉะน้ันภายหลัีงการลีงนามในควิามต้กลีงสีงบศึกสีงครามเกาหลีี การเจรจาเพ่ืิอิแก้ไข

ควิามขัด็แย้งระหว่ิางเกาหลีีเหนือิกับเกาหลีีใต้้ ในประเด็็นการเมือิง แลีะการเจรจา 

เพ่ืิอิจัด็ทำาสีนธิสัีญญาสัีนติ้ภาพิ ต้ามเจต้นารมณ์ุควิามต้กลีงสีงบศึกจึงไม่บรรลุีผ่ลี  

ดั็งการประชุีมสีมัชีชีาใหญ่แห่งสีหประชีาชีาติ้ (UN General Assembly) ในเดื็อิน

บัทท่ี 2 
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สิีงหาคม ค.ศ. 1953 แลีะการประชีุมท่ีเจนีวิา (Geneva) ในชี่วิงเดื็อินเมษายนถึง 

เดื็อินกรกฎาคม ค.ศ. 1954 เม่ือิการประชุีมระดั็บพิหุภาคีล้ีมเหลีวิในการแก้ไขปัญหา 

ในช่ีวิงเวิลีาถัด็มาผู้่นำาการเมือิงหรือิอิงค์กรต่้าง ๆ ขอิงเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้  

จึงเสีนอิแนวินโยบายการรวิมเกาหลีีให้อีิกฝ่ายหน่ึงพิิจารณุา ซ่ึงในบางช่ีวิงท้ัง 2 ฝ่าย

สีามารถจัด็การเจรจาระหว่ิางกันข้ึน แลีะนำาไปสู่ีการลีงนามในควิามต้กลีงร่วิมกัน  

ดั็งแถลีงการณุ์ร่วิมเหนือิแลีะใต้้ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 (South-North Joint 

Communique of 4 July 1972) ซ่ึงมีเป้าหมายในการลีด็ควิามขัด็แยง้ แลีะการสีร้าง

ควิามร่วิมมือิเพ่ืิอินำาไปสู่ีการรวิมประเทศ ดั็งน้ัน เน้ือิหาในบทน้ีจึงเป็นส่ีวินท่ีนำาเสีนอิ

นโยบายหรือิข้อิเสีนอิการรวิมประเทศขอิงเกาหลีีเหนือิ แลีะเกาหลีีใต้้ในยุคสีงคราม

เย็น ควิามต้กลีงระหว่ิางเกาหลีีท้ังสีอิง ปัจจัยท่ีนำาไปสู่ีควิามต้กลีง แลีะการนำาควิาม

ต้กลีงไปสู่ีการปฏิบัติ้

ขอ้เสีนำอก�รรวมเก�หลีี
ของเก�หลีีเหนืำอแลีะเก�หลีีใต้้

ขอ้เสีนำอก�รรวมเก�หลีีในำก�รประชุ่มที�เจนำวี�

 การประชุีมเพ่ืิอิแก้ไขปัญหาควิามขัด็แย้งบนคาบสีมุทรเกาหลีี เพ่ืิอิให้ 

เป็นไปต้ามเจต้นารมณ์ุประการหน่ึงขอิงควิามต้กลีงสีงบศึก ได้็จัด็ข้ึนท่ีกรุงเจนีวิา  

เม่ือิปลีายเดื็อินเมษายน ค.ศ. 1954 โด็ยประเทศท่ีเข้าร่วิมประชุีม ได้็แก่ เกาหลีีเหนือิ 

เกาหลีีใต้้ จีน สีหภาพิโซเวีิยต้ สีหรัฐอิเมริกา แลีะตั้วิแทนประเทศท่ีส่ีงทหารเข้าร่วิม

รบในนามกอิงกำาลัีงสีหประชีาชีาติ้  (UN Forces) ซ่ึงตั้วิแทนขอิงเกาหลีีเหนือิ 

ในการประชีมุ คือิ นัมอิิลี (Nam Il) ได็เ้สีนอิแนวิทางการรวิมเกาหลีี โด็ยประกอิบด็ว้ิย 



บทท่ี 3

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ในระยะแรกของช่วงหลังสงครามเย็น

 การเปล่ีียนแปลีงท่ีเกิด็ข้ึนภายในขอิงเกาหลีีท้ังสีอิง แลีะการเปล่ีียนแปลีง

ขอิงสีภาพิแวิด็ลี้อิมระหวิ่างประเทศ นับเป็นปัจจัยสีำาคัญต่้อิการปรับท่าทีแลีะ 

ควิามสัีมพัินธ์ระหว่ิางกัน การเปล่ีียนแปลีงทางการเมือิงท่ีเห็นได้็ชัีด็ในเกาหลีีใต้้ก็คือิ  

การปฏิรูปการเมือิงโด็ยการประกาศใช้ีรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 9 เม่ือิ ค.ศ. 1987 

ถือิเป็นผ่ลีให้ผู้่ด็ำารงต้ำาแหน่งประธานาธิบดี็ ต้้อิงมาจากการเลืีอิกต้ั้งโด็ยต้รงขอิง

ประชีาชีน จึงแต้กต่้างจากในยุค 20 กว่ิาปีก่อินหน้า ท่ีผู้่ด็ำารงต้ำาแหน่งมาจาก 

การรัฐประหาร หรือิแม้บางคนผ่่านการเลืีอิกต้ั้ง แต่้กลัีบเป็นการเลืีอิกต้ั้งท่ีทุจริต้  

เม่ือิการเมือิงเปล่ีียนผ่่านสู่ีประชีาธิปไต้ย ผู้่สีมัครแข่งขันด็ำารงต้ำาแหน่งประธานาธิบดี็

ต้้อิงเสีนอินโยบายให้ประชีาชีนพิิจารณุา เม่ือิได้็รับควิามไว้ิวิางใจให้ด็ำารงต้ำาแหน่งผู้่นำา

ประเทศแลี้วิ ก็ต้้อิงอิยู่ภายใต้้การต้รวิจสีอิบขอิงประชีาชีน นอิกจากพิัฒนาการทาง 

การเมือิงท่ีเกิด็ข้ึนในเกาหลีีใต้้ด็งักล่ีาวิ การส้ิีนสุีด็สีงครามเยน็ในปลีายทศวิรรษท่ี 1980  

ก็ถือิว่ิามีอิิทธิพิลีสีำาคัญต่้อิเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ ในการปรับท่าทีให้สีอิด็คล้ีอิง 

กับนโยบายแลีะท่าทีขอิงมหาอิำานาจท่ีให้การหนุนหลัีง เพ่ืิอิไม่ให้ผ่ลีกระทบจาก 

การเปล่ีียนแปลีง กลีายเป็นส่ิีงคุกคามต่้อิควิามม่ันคงแลีะผ่ลีประโยชีน์ ดั็งน้ัน เน้ือิหา

บัทท่ี 3 

เก�หลีีเหนำือแลีะเก�หลีีใต้้ 
ในำระยะแรกของช่ว่งหลัีงสีงคำร�มเย็นำ
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ในบทน้ีจึงนำาเสีนอินโยบายการรวิมเกาหลีี ซ่ึงผู้่นำาเกาหลีีท้ังสีอิงได็้เห็นพ้ิอิงร่วิมกัน  

การด็ำาเนินการต้ามนโยบาย แลีะปัญหากับอุิปสีรรคท่ีเกิด็ข้ึน  

ก�รสีร�้งคำว�มปรองดอง
ระหว�่งเก�หลีีทั�งสีอง

 เม่ือิเกาหลีีใต้้เข้าสู่ียุคการเปล่ีียนผ่่านสู่ีประชีาธิปไต้ยใน ค.ศ. 1987  

การเลืีอิกต้ั้งประธานาธบิดี็โด็ยต้รงจากประชีาชีนในเด็อืินธันวิาคม ค.ศ. 1987 ผู้่ได้็รับ

ชัียชีนะในการเลีอืิกต้ั้งคือิโนแทอิ ู(Roh Tae-woo) ภายหลีงัเข้าด็ำารงต้ำาแหน่งในเดื็อิน

กุมภาพัินธ์ ค.ศ. 1988 ประธานาธิบดี็โนแทอูิได้็เสีนอิแนวิทางการรวิมเกาหลีี โด็ยมี

สีาระสีำาคัญ คือิ การร่วิมมือิการพัิฒนาเศรษฐกิจให้เกิด็ควิามสีมดุ็ลี เพ่ืิอิเพ่ิิมพูิน

คุณุภาพิชีีวิิต้ขอิงประชีาชีน ท้ังในเกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ การยุติ้การด็ำาเนิน 

วิิถีทางการทูต้แบบชิีงไหวิชิีงพิริบ ในลัีกษณุะการเผ่ชิีญหน้ามาเป็นควิามร่วิมมือิกัน  

แลีะเกาหลีีใต้้ยินดี็ร่วิมมือิกับเกาหลีีเหนือิในการสีร้างควิามสัีมพัินธ์กับประเทศ 

ท่ีเป็นมิต้รกับเกาหลีีใต้้ ซ่ึงได้็แก่สีหรัฐอิเมริกาแลีะญ่ีปุ่น ในทางกลัีบกันเกาหลีีใต้้ 

จะด็ำาเนินการสีร้างควิามสัีมพัินธ์กับสีหภาพิโซเวีิยต้ จีน แลีะประเทศสัีงคมนิยม (Roh, 

1993, pp. 328-330) นอิกจากน้ัน ประธานาธิบดี็โนแทอูิยังเสีนอิแนวิทางการรวิม

ประชีาคมประชีาชีาต้ิเกาหลีี  (Korean National Community Unification  

Formula) ต่้อิสีมัชีชีาแห่งชีาติ้ ในเดื็อินกันยายน ค.ศ. 1989 โด็ยการรวิมประเทศ 

ต้้อิงยึด็หลัีกแห่งควิามเป็นเอิกราชี หลัีกสัีนติ้ภาพิ แลีะหลัีกประชีาธิปไต้ย พิร้อิมกันน้ัน

การรวิมประเทศต้้อิงผ่่านการเป็นเครือิจักรภพิเกาหลีี  (Korean Commonwealth) 

โด็ยการจัด็ต้ั้งอิงค์กรแลีะระบุขอิบเขต้หน้าท่ี ดั็งการกำาหนด็ให้มีสีภาประธานาธิบดี็ 



บทท่ี 4

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ การประชุมสุดยอดผู้นำาเกาหลีครั�งแรกและครั�งท่ี 2

ก�รประชุ่มสุีดยอดผู้้น้ำำ�เก�หลีีคำรั�งแรก
แลีะผู้ลีของก�รประช่มุ

 ก่อินการเกิด็วิิกฤต้นิวิเคลีียร์เกาหลีีเหนือิคร้ังท่ี 2 ใน ค.ศ. 2002 ซ่ึงนำาไป

สู่ีการเผ่ชิีญหน้าระหว่ิางเกาหลีีเหนือิกับสีหรัฐอิเมริกา โด็ยมีเกาหลีีใต้้แลีะญ่ีปุ่น 

ร่วิมอิยู่ด้็วิยน้ัน ควิามสัีมพัินธ์ระหว่ิางเกาหลีีเหนือิกับเกาหลีีใต้้ถือิว่ิาอิยู่ในลัีกษณุะ 

การปรอิงด็อิง แลีะการร่วิมมือิกันอิย่างไม่เคยปรากฏมาก่อิน เพิราะประธานาธิบดี็ 

คิมแด็จุง (Kim Dae-jung) ผู้่นำาเกาหลีีใต้้กบัคิมจอิงอิิลี (Kim Jong-il) ผู้่นำาเกาหลีีเหนือิ 

ได้็ประชุีมร่วิมกันระหว่ิางวัินท่ี 13-15 มิถุนายน ค.ศ. 2000 อัินเป็นการประชุีมสุีด็ยอิด็

คร้ังแรก ระหวิ่างผู้่นำาเกาหลีีเหนือิกับเกาหลีีใต้้ นับต้ั้งแต้่เกาหลีีถูกแบ่งอิอิกเป็น  

2 ส่ีวิน ใน ค.ศ. 1945 ผ่ลีจากการประชุีมผู้่นำาท้ังสีอิงได้็บรรลุีควิามต้กลีง ซ่ึงสีาระ

สีำาคัญปรากฏต้ามแถลีงการณุร่์วิมเหนอืิแลีะใต้้ 15 มิถุนายน  (June 15 South-North 

Joint Declaration) ดั็งน้ี ประการแรก เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ต้กลีงกันใน 

การแก้ไขปัญหาประเด็็นการรวิมประเทศอิย่างอิิสีระ โด็ยผ่่านควิามพิยายามร่วิมกัน

บัทท่ี 4 

เก�หลีีเหนำือแลีะเก�หลีีใต้้ 
ก�รประชุ่มสุีดยอดผู้้้นำำ�เก�หลีีคำรัง้แรก 

แลีะคำรัง้ท่ี 2
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ขอิงประชีาชีนเกาหลีีท้ังมวิลี ประการท่ี 2 ท้ัง 2 ฝ่ายรับรอิงว่ิาข้อิเสีนอิการรวิมประเทศ

ต้ามรูปแบบเครือิจักรภพิ  (commonwealth) ขอิงเกาหลีีใต้้ แลีะข้อิเสีนอิการรวิม

ประเทศต้ามรูปแบบสีหพิันธรัฐแบบหลีวิม ๆ  (low-level federation) ขอิง

เกาหลีีเหนือิ มีควิามคล้ีายคลึีงกัน โด็ยเกาหลีีท้ังสีอิงสีนับสีนุนการรวิมประเทศให้ 

เป็นไปต้ามรูปแบบดั็งกล่ีาวิ ประการท่ี 3 ท้ัง 2 ฝ่ายจะจัด็การประเด็็นปัญหา 

ด้็านสิีทธิมนุษยชีนอิย่างเร่งด่็วิน โด็ยจะให้มีการแลีกเปล่ีียนการเยี่ยมเยือินระหว่ิาง 

ผู้่พิลัีด็พิรากจากครอิบครัวิในช่ีวิงสีงครามเกาหลีี แลีะปัญหากรณีุผู้่ยดึ็ม่ันในอุิด็มการณ์ุ

คอิมมิวินิสีต์้ ซ่ึงถูกจอิงจำาอิยูใ่นเกาหลีีใต้้ ประการท่ี 4 เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ต้กลีง

กันในการสีนับสีนุนการพัิฒนาเศรษฐกิจขอิงท้ัง 2 ฝ่าย ให้มีควิามสีมดุ็ลีกัน การสีร้าง

ควิามร่วิมมือิ ควิามไวิ้เน้ือิเช่ืีอิใจกัน แลีะการกระตุ้้นให้เกิด็การแลีกเปล่ีียนด้็าน

วัิฒนธรรม กีฬา สีาธารณุสีุข ส่ิีงแวิด็ล้ีอิม แลีะอ่ืิน ๆ แลีะประการท่ี 5 การจัด็ให้ 

มีการเจรจาในระด็ับเจ้าหน้าท่ี เพ่ืิอิให้นำาควิามต้กลีงไปด็ำาเนินการในทางปฏิบัติ้  

นอิกจากน้ี คิมจอิงอิิลีได้็ต้อิบต้กลีงในการเด็ินทางเยือินเกาหลีีใต้้ ภายในชี่วิงระยะ 

เวิลีาอัินเหมาะสีม (“South-North joint”, 2000) 

ปจัจยันำำ�ไปส่้ีก�รประชุ่มสุีดยอด
ผู้้น้ำำ�เก�หลีีเหนำอืแลีะเก�หลีีใต้้คำรั�งแรก

แนำวนำโยบั�ยของประธ�นำ�ธบิัดีคิำมแดจงุ

 ในสีมยัประธานาธบิดี็คิมยอิงซัม  (Kim Young-sam) ระหวิา่ง ค.ศ. 1993-

1998 เกาหลีีใต้้พิยายามสีร้างควิามสัีมพัินธ์กับเกาหลีีเหนือิ ดั็งประธานาธิบดี็คิมยอิงซัม

ต้กลีงท่ีจะประชุีมสุีด็ยอิด็กับประธานาธิบดี็คิมอิิลีซอิง (Kim Il-sung) ใน ค.ศ. 1994 



บทท่ี 5

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในยุคคิมจองอึนและมุนแชอิน

 ภายหลัีงยุคประธานาธิบดี็คิมแด็จุง (Kim Dae-jung) แลีะโนมูฮย็อิน  

(Roh Moo-hyun) การผ่่อินคลีายควิามตึ้งเครียด็ระหว่ิางเกาหลีีเหนือิกับเกาหลีีใต้้

กลัีบปรากฏข้ึนอีิกคร้ังในยุคมุนแชีอิิน (Moon Jae-in) ซ่ึงเข้าด็ำารงต้ำาแหน่ง

ประธานาธิบดี็เกาหลีีใต้้ในเดื็อินพิฤษภาคม ค.ศ. 2017 จึงแต้กต่้างจากในช่ีวิง 10 ปี

ก่อินหน้า ซ่ึงนักการเมือิงแนวิอินุรักษนิยมเป็นผู้่นำาประเทศ โด็ยรัฐบาลีมุนแชีอิินได็ ้

ให้ควิามสีำาคัญกับการด็ำาเนินท่าทีประนีประนอิมกับเกาหลีีเหนือิ ควิบคู่ไปกับการ 

ธำารงควิามเป็นพัินธมิต้รกับสีหรัฐอิเมริกา อัินเป็นผ่ลีให้ประธานาธิบดี็มุนแชีอิิน  

แลีะคิมจอิงอึิน (Kim Jong-un) ประชุีมสุีด็ยอิด็ร่วิมกันในเดื็อินเมษายน ค.ศ. 2018 

แลีะการประชุีมสุีด็ยอิด็ระหว่ิางคิมจอิงอึินกับประธานาธิบดี็โด็นัลีด์็ ทรัมป์  (Donald 

Trump) แห่งสีหรัฐอิเมริกา เกิด็ข้ึนในเดื็อินมิถุนายนปีเดี็ยวิกัน ท้ังท่ีควิามสัีมพัินธ์

ระหว่ิางเกาหลีีใต้้แลีะสีหรัฐอิเมริกากับเกาหลีีเหนือิในช่ีวิง ค.ศ. 2016-2017 อิยู่ใน

ภาวิะตึ้งเครียด็ ดั็งน้ัน เน้ือิหาในบทน้ีจึงเป็นการนำาเสีนอิภาพิรวิมขอิงเกาหลีีเหนือิ

แลีะเกาหลีีใต้้ในยุคคิมจอิงอึินแลีะมุนแชีอิินเป็นผู้่นำาต้ามลีำาดั็บ ในประเด็็น 

ด้็านการเมือิง เศรษฐกิจ แลีะการต่้างประเทศ ซ่ึงมีอิิทธิพิลีต่้อิควิามสัีมพัินธ์ระหว่ิาง

บัทท่ี 5 
เก�หลีีเหนำือแลีะเก�หลีีใต้้ 

ในำยุคำคิำมจองอนึำแลีะมุนำแช่อนิำ
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เกาหลีีท้ังสีอิง แลีะการกำาหนด็ท่าทีในการรวิมเกาหลีีในอินาคต้ ในขณุะเดี็ยวิกันก็นำา

เสีนอิประเด็็นการประชุีมสุีด็ยอิด็ระหว่ิางคิมจอิงอึินกับประธานาธิบดี็ทรัมป์

คิำมจองอนึำ ผู้้น้ำำ�เก�หลีีเหนำอื

 นับต้ั้งแต่้การก่อิต้ั้งเกาหลีีเหนือิใน ค.ศ. 1948 เป็นต้้นมา ระบอิบการเมือิง

ในเกาหลีีเหนือิยงัคงเป็นแบบเผ่ด็็จการ ซ่ึงมีพิรรคคอิมมิวินิสีต์้หรือิพิรรคคนงานเกาหลีี  

(Workers’ Party of Korea) ผู่กขาด็อิำานาจการเมือิง แลีะผู้่นำาการเมือิงซ่ึงด็ำารง

ต้ำาแหน่งสูีงสุีด็ในพิรรคแลีะรัฐบาลีก็ผู่กขาด็อิยู่ท่ีบุคคลีซ่ึงมาจากครอิบครัวิเดี็ยวิกัน 

โด็ยผู้่นำาคนแรกคือิคิมอิิลีซอิง (Kim Il-sung) ถัด็มาคือิคิมจอิงอิิลี (Kim Jong-il)  

แลีะคิมจอิงอึิน (Kim Jong-un) ต้ลีอิด็ระยะเวิลีากว่ิา 70 ปี การเปล่ีียนแปลีงทาง 

การเมือิงในลัีกษณุะเปิด็โอิกาสีให้ประชีาชีนเข้าร่วิมการตั้ด็สิีนใจจึงยังไม่ได้็เกิด็ข้ึน  

การลีงคะแนนเสีียงเลืีอิกต้ั้งท่ีเกิด็ข้ึนในบางระดั็บเป็นเพีิยงการให้ควิามรับรอิง 

แก่ตั้วิบุคคลี เพิราะจำานวินผู้่สีมัครมีเท่ากับจำานวินต้ัวิแทนในเขต้การเลีือิกต้ั้งน้ัน 

การเปล่ีียนแปลีงเชิีงนโยบายในลัีกษณุะต้อิบสีนอิงหรือิสีะท้อินควิามต้้อิงการขอิง

ประชีาชีนจึงไม่ได้็เกิด็ข้ึน เป้าหมายสีำาคัญขอิงผู้่นำาการเมือิงก็คือิ การมุ่งรักษาระบอิบ

ให้คงอิยู่ พิร้อิมกับการควิบคุมประชีาชีนแลีะกลีไกต่้าง ๆ ขอิงพิรรคคนงานเกาหลีี

น่ันเอิง เพ่ืิอิไม่ให้ท้าทายหรือิล้ีมล้ีางระบอิบการเมือิงท่ีคิมอิิลีซอิงวิางรากฐานไว้ิ ดั็งน้ัน 

จึงไม่ประหลีาด็ใจท่ีเกาหลีีเหนือิอิยู่ในลีำาดั็บต้้นขอิงบรรด็าประเทศท่ีรัฐบาลีลีะเมิด็

หลัีกการสิีทธิมนุษยชีน  



บทท่ี 6

บทสรุป

 ในช่ีวิงท่ีญ่ีปุ่นยึด็ครอิงเกาหลีีเป็นอิาณุานิคมระหว่ิาง ค.ศ. 1910-1945 

ประชีาชีนเกาหลีีต่้างเคล่ืีอินไหวิเรียกร้อิงเอิกราชีจากญ่ีปุ่น ท้ังในรูปแบบสัีนติ้วิิธี 

แลีะการใชี้ควิามรุนแรง แต้่การเรียกร้อิงแลีะการต้่อิสู้ีไม่บรรลุีเป้าหมาย จวิบจน  

ค.ศ. 1945 ท่ีญ่ีปุ่นพ่ิายแพ้ิในสีงครามโลีกคร้ังท่ี 2 จึงเป็นโอิกาสีท่ีเกาหลีีจะได้็รับ

เอิกราชี แต่้ด้็วิยควิามขัด็แย้งระหว่ิางกลุ่ีมการเมือิงในเกาหลีีท่ียึด็ม่ันอุิด็มการณ์ุ 

แต้กต้่างกัน กอิปรกับการแข่งขันขยายอิิทธิพิลีระหวิ่างมหาอิำานาจ จึงเป็นเหตุ้ให้

เกาหลีีถูกแบ่งอิอิกเป็น 2 ส่ีวิน โด็ยต่้อิมาส่ีวินใต้้ได้็สีถาปนาสีาธารณุรัฐเกาหลีี  

(Republic of Korea-ROK) หรือิเกาหลีีใต้้ แลีะส่ีวินเหนือิได้็สีถาปนาสีาธารณุรัฐ

ประชีาธิปไต้ยประชีาชีนเกาหลีี (Democratic People’s Republic of Korea-DPRK) 

หรือิเกาหลีีเหนือิข้ึนใน ค.ศ. 1948 โด็ยสีหรัฐอิเมริกาให้การสีนับสีนุนเกาหลีีใต้้  

ส่ีวินสีหภาพิโซเวีิยต้ให้การสีนับสีนุนเกาหลีีเหนือิ การแข่งขันอ้ิางควิามชีอิบธรรมแลีะ

ควิามขดั็แยง้ระหว่ิางรัฐบาลีท่ีกรุงเปียงยาง กับกรุงโซลี  ได้็นำาไปสู่ีการเผ่ชีญิหน้ากันแลีะ

กลีายเป็นสีงครามเกาหลีีระหว่ิาง ค.ศ. 1950-1953 ซ่ึงการสู้ีรบไม่ได้็มีเฉพิาะเกาหลีี

ท้ังสีอิงเท่าน้ัน แต่้มีมหาอิำานาจท่ีให้การหนุนหลัีงแต่้ลีะฝ่ายส่ีงทหารเข้าร่วิมรบด้็วิย 

บัทท่ี 6 
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 เกาหลีีเหนือืแลีะเกาหลีีใต้้ : มองผ่า่นืประเด็็นืการรวมประเทศ

โด็ยสีหภาพิโซเวีิยต้แลีะจีนให้ควิามช่ีวิยเหลืีอิเกาหลีีเหนือิ ในขณุะท่ีสีหรัฐอิเมริกา 

แลีะกอิงกำาลัีงสีหประชีาชีาติ้ให้ควิามช่ีวิยเหลืีอิเกาหลีีใต้้ เม่ือิผ่ลีการสู้ีรบไม่มี 

ฝ่ายใด็ฝ่ายหน่ึงชีนะ การยุติ้สีงครามจึงเป็นในลัีกษณุะการพัิกรบ เน่ือิงจากท้ัง 2 ฝ่าย

ยังไม่มีการลีงนามสีนธิสัีญญาสัีนติ้ภาพิระหว่ิางกัน ผ่ลีขอิงสีงครามเกาหลีีจึงแสีด็งให้

เห็นว่ิา คิมอิิลีซอิง (Kim Il-sung) ไม่บรรลุีเป้าหมายในการรวิมเกาหลีีโด็ยใช้ี 

กำาลัีงทหาร เพิราะไม่สีามารถโค่นล้ีมรัฐบาลีประธานาธิบดี็อีิซึงมัน (Syngman Rhee) 

แลีะรวิมเกาหลีีใต้้เข้ากับเกาหลีีเหนือิ ในทำานอิงเดี็ยวิกันประธานาธิบดี็อีิซึงมัน 

ก็ไม่สีามารถโค่นล้ีมรัฐบาลีคิมอิิลีซอิง แลีะรวิมเกาหลีีเหนือิเข้ากับเกาหลีีใต้้  

แม้สีหรัฐอิเมริกาแลีะกอิงกำาลัีงสีหประชีาชีาติ้รุกรบข้ามเส้ีนขนานท่ี 38 เข้าไปใน 

ดิ็นแด็นเกาหลีีเหนือิแล้ีวิก็ต้าม

 ในยุคสีงครามเย็นท่ามกลีางควิามขัด็แย้งเน่ือิงจากการขยายอิิทธิพิลี 

ขอิงมหาอิำานาจ เกาหลีีเหนือิแลีะเกาหลีีใต้้ซ่ึงอิยู่ในสีถานะประเทศหรือิรัฐขนาด็เล็ีก  

(small state) จึงจำาเป็นต้้อิงพ่ึิงพิามหาอิำานาจในด้็านควิามม่ันคง การเมือิง แลีะ

เศรษฐกิจ เพิราะไม่เช่ีนน้ันอิาจเผ่ชิีญการคุกคามจากประเทศท่ีมีอิำานาจมากกว่ิา  

บทเรียนจากสีงครามเกาหลีีทำาให้เกาหลีีใต้้ต้ระหนักว่ิา ถ้าไม่มีสีหรัฐอิเมริกาให้ 

ควิามช่ีวิยเหลืีอิ เกาหลีีใต้้ยอ่ิมถูกผ่นวิกรวิมเข้ากับเกาหลีีเหนือิ เพิราะในช่ีวิงแรกขอิง

สีงคราม กรุงโซลีถูกยึด็ครอิงโด็ยกอิงทัพิเกาหลีีเหนือิ อัินเป็นเหตุ้ให้รัฐบาลีอิีซึงมัน

ต้้อิงอิพิยพิไปต้ั้งม่ันท่ีพูิซาน  (Busan) ในทำานอิงเดี็ยวิกันเม่ือิกอิงทัพิสีหรัฐอิเมริกา 

ภายใต้้การนำาขอิงนายพิลีดั็กลีาสี แมกอิาเธอิร์  (Douglas MacArthur) ยกพิลีข้ึนบก

ท่ีอิินชีอิน (Incheon) ได้็ตี้ต้อิบโต้้กอิงทัพิเกาหลีีเหนือิถอิยร่นข้ามเส้ีนขนานท่ี 38  

ยึด็กรุงเปียงยาง แลีะขับไล่ีกอิงทัพิเกาหลีีไปจนถึงพ้ืินท่ีแถบแม่นำ้ายาลูี (Yalu River) 

ซ่ึงอิยู่ประชิีด็พิรมแด็นจีน อัินเป็นปัจจัยสีำาคัญท่ีรัฐบาลีจีนต้้อิงส่ีงกอิงทัพิเข้าช่ีวิย

เกาหลีีเหนือิ แลีะตี้โต้้ฝ่ายกอิงทัพิสีหรัฐอิเมริกาถอิยร่นไปอิยูใ่ต้้เส้ีนขนานท่ี 38 ฉะน้ัน 

ภายหลัีงสีงครามเกาหลีี เกาหลีีเหนือิจึงต้้อิงลีงนามสีนธิสัีญญาด้็านควิามม่ันคงร่วิม กับ
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 ถู้อยคำาสำำานวนจากปกรัณัมคลาสำสิำก รัวบรัวม

คำาศัึพท์้และสำำานวนในภาษาอังกฤษจากตัำานาน

เท้พเจ้าและว้รับรุุัษของช้าวกร้ักและช้าวโรัมันโบรัาณ

ท้้�ยังพบการัใช้้งานแพร่ัหลายอย่่ในปัจจุบัน นำามา

อธิบายด้วยการัเล่าย้อนไปยังตัำานานต้ันกำาเนิด 

พร้ัอมยกตััวอย่างการัใช้้จริังในภาษาอังกฤษผ้่่อ่าน 

จะได้เพลิดเพลินไปกับเร่ั�องรัาวหลากรัสำจากเท้พ

ปกรัณัมคลาสำสิำกพร้ัอมกับได้ท้รัาบปรัะวัติัและซึึ่มซัึ่บ

วัฒนธรัรัมการัใช้้ภาษาท้้� เป่�ยมพลวัตั สำามารัถู 

จะเปล้�ยนพรัะเอก เช่้น เจ้าช้ายเฮืคเท้อร์ั ให้กลายเป็น

ผ้่่ร้ัายข้�เกเรัไปได้หนังส่ำอเล่มน้�เหมาะสำำาหรัับนิสิำตั 

นักศึึกษา และปรัะช้าช้นทั้�วไปท้้�รัักการัอ่านบันเทิ้งคด้

แต่ัก็หวังจะได้กอบโกยสำารัะด้ ๆ ไปด้วย
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ถ้อยคำาสำานวนจากปกรณัม 

คลาสสิก (Idioms from 

Classical Mythology)

 “ไม่ม้ท้างเป็นไปได้เลยท้้�การักรัะท้ำาท้างการัเม่อง

หร่ัอการัใช้้อำานาจของช้นชั้�นปกครัองในสำั งคมใด 

จะครัอบงำาความคิดและอย่่เหน่อช้้วิตัของสำามัญช้น 

ได้อย่างเบ็ดเสำร็ัจเด็ดขาด เพรัาะการัควบคุมบงการั 

ของช้นชั้�นปกครัอง จะกรัะท้ำาได้เพ้ยงในพ่�นท้้�สำาธารัณะ

เท่้านั�น แต่ัไม่สำามารัถูกรัะท้ำาได้ เลยในพ่�นท้้� ส้ำ เท้า 

หร่ัอพ่�นท้้�ซึึ่�งม้ความคลุมเคร่ัอ” – James C. Scott –
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ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ  

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์

ขัดขืน
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สัทวิทยาภาษาที่สอง 

(L2 phonology)

 การัเร้ัยนร้่ัเส้ำยงพ่ดในภาษาท้้�สำอง เป็นสิำ�งท้้�ท้้าท้ายสำำาหรัับผ้่่เร้ัยน 

จำานวนมาก เน่�องจากการัท้้�จะปรัะสำบความสำำาเร็ัจด้านการัเร้ัยนร้่ัเส้ำยงนั�น ผ้่่เร้ัยน

จะต้ัองใช้้อวัยวะ ในการัออกเส้ำยงและรัับร้่ัเส้ำยงได้อยา่งถูก่ต้ัอง สำำาหรัับผ้่่สำอนและ

นักวิจัยท้าง สัำท้วิท้ยาภาษาท้้�สำอง ควรัศึึกษาให้เกิดความเข้าใจเส้ำยงท้้�เก้�ยวข้อง 

กับผ้่่เร้ัยน ไม่ว่าจะเป็นเส้ำยงในภาษาแรักหร่ัอเส้ำยงในภาษาท้้�สำอง เพ่�อให้สำามารัถู

อธิบาย ความเหม่อนและความแตักต่ัางรัะหว่างเส้ำยงทั้�งสำอง หนังส่ำอเล่มน้� 

ถู่ายท้อด ขั�นตัอนในการัพัฒนางานวิจัยด้านสัำท้วิท้ยาภาษาท้้�สำอง โดยรัวมท้ฤษฎ้ี

ท้้�เก้�ยวข้อง กับการัเร้ัยนร้่ัเส้ำยงในภาษาท้้�สำอง เท้คนิควิธ้การัเก็บข้อม่ลและการั

วิเครัาะห์ ผ่่านปรัะสำบการัณ์ของผ้่่เข้ยนและงานวิจัย เพ่�อให้ผ้่่อ่านได้เข้าใจศึาสำตัร์ั

การัวิจัย ท้างสัำท้วิท้ยาภาษาท้้�สำอง และพัฒนาตันเองเป็นนักวิจัยท้างสัำท้วิท้ยา

ภาษาท้้�สำอง อย่างม่ออาช้้พ
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ขัดขืน

 นโยบายสัำงคม ถู่อเป็นแนวท้างสำำาคัญในการัพัฒนาคุณภาพช้้วิตั

ของปรัะช้าช้นแต่ัเม่�อพิจารัณาด้วยมุมมองเชิ้งวิพากษ์ จะพบว่าอ้กด้าน

หนึ�ง นโยบายสัำงคมมักถู่กใช้้เป็น “กลไกเชิ้งอำานาจ และอุดมการัณ์ของ

รััฐ” ในการัผ่ลิตั การัสำร้ัาง การัจัดวางชุ้ดความร้่ัและความจริังท้้�ม้ผ่ลต่ัอ

ความคิดและความเช่้�อของปรัะช้าช้นในวงกว้างรัวมทั้�งการัเอ่�อปรัะโยช้น์

ต่ัอ “ตััวรััฐเอง” ในฐานะ “ผ้่่ม้อำานาจในการักำาหนดนโยบาย”

ความเข้าใจเก้�ยวกับสำภาพการัณ์ของเกาหล้ในยุค

อลหม่าน รัะหว่างค.ศึ. 1864-1953 ท้้�เกาหล้ต้ัองเผ่ชิ้ญ

เหตุัการัณ์สำำาคัญ ได้แก่ การัรุักรัานจากต่ัางช้าติัการัตัก

เป็นอาณานิคม การัแบ่งแยก และสำงครัามเกาหล้ถู่อเป็น

พ่�นฐานสำำาคัญในการัวิเครัาะห์ และการัสำร้ัางความเข้าใจ

เก้�ยวกับเกาหล้ทั้�งสำอง รัวมทั้�งมหาอำานาจท้้�เก้�ยวข้องใน

ช่้วงรัะยะเวลาถูดัมา ซึึ่�งเป็นสิำ�งยน่ยนัสำำาคัญปรัะการัหนึ�ง

ว่าการัศึึกษาเหตักุารัณ์ในอด้ตั ยอ่มท้ำาใหเ้ห็นความเช่้�อม

โยงกับเหตุัการัณ์ในช่้วงถัูดมาอันสำะท้้อนถึูงการั

เปล้�ยนแปลงในด้านต่ัาง ๆ  ดังข้อสัำงเกตัของนักวิช้าการั

ท้้�ว่าปรัะวัติัศึาสำตัร์ัถู่อว่าม้คุณ่ปการัตั่อการัศึึกษาความ

สัำมพันธ์รัะหว่างปรัะเท้ศึ

 “งานวิจัยม้หลายปรัะเภท้ แตั่ละปรัะเภท้ม้ 

ขั�นตัอน กรัะบวนการัและการัให้คำาตัอบท้้�แตักต่ัางกัน 

งานวิจัยท้้�เป็นเชิ้งคุณภาพ ก็เป็นปรัะเภท้หนึ�ง ท้้�ม้ขั�น

ตัอน กรัะบวนการั และการัให้คำาตัอบท้้�นำาไปใช้้

ปรัะโยช้น์ได้ในร่ัปแบบของการัอธิบาย ให้ร้่ัถึูงภ่มิ 

หลังท้้�มา สำภาพปัจจุบัน และอนาคตั ได้เป็นอย่างด้ 

หนังส่ำอเล่มน้� ได้กล่าวถึูง ขั�นตัอน กรัะบวนการัใน 

การัได้มาซึึ่�งคำาตัอบของงานวิจัย เชิ้งคุณภาพอย่าง

ละเอ้ยด ตัามปรัะสำบการัณ์ท้้�ผ้่่เข้ยนได้รัวบรัวมมา”
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ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย
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เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกราน
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