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บทคัดย่อ 
 

 สารนิพนธ์ “ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกัน

ขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากมาตรการคว่่าบาตรของ

ประเทศจีนที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้และเพ่ือศึกษานโยบายและการด่าเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศ

เกาหลีใต้ที่มีต่อมาตรการคว่่าบาตรของประเทศจีน 

 จากผลการศึกษาพบว่าเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ปัญหาความขัดแย้งของจีนและ

เกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ คือถูกรัฐบาลจีนคว่่าบาตรอุตสาหกรรมบันเทิง , 

แทรกแซงกิจการค้าปลีก รวมไปถึงคว่่าบาตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ซึ่งสร้างความ

เสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าส่าคัญอันดับหนึ่งของเกาหลี

ใต้ ท่าให้เกาหลีใต้ต้องหาทางแก้ไขความขัดแย้งภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้  โดย

วิธีการที่เกาหลีใต้แก้ไขปัญหานี้คือ มีการฟ้องร้องต่อ WTO, ด่าเนินนโยบาย 3 No ของรัฐในการแก้ไข

ปัญหา รวมไปถึงนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจากการที่ผูกขาดการค้ากับประเทศ

มหาอ่านาจมากเกินไป จากความสัมพันธ์ที่เย็นชามาตลอดระยะเวลามากกว่า 1 ปีภายใต้ความขัดแย้งครั้ง

นี้ ท้ายที่สุด จีนก็ยอมเจรจากับเกาหลีใต้และยกเลิกการคว่่าบาตรนี้ไป 

 

ค าส าคัญ : จีน, เกาหลีใต้, THAAD, คว่่าบาตร, นโยบาย 3 No, นโยบายมุ่งใต้ใหม ่
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกัน

ขีปนาวุธ THAAD : 2015-2019 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450112 การศึกษาเอกเทศ (INDEPENDENT 

STUDY) 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นสารนิพนธ์ฉบับแรกของผู้วิจัยและสามารถส่าเร็จได้ด้วยดี ถือเป็นความ

ภาคภูมิใจของผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นงานแรกที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ค้นคว้า และทุ่มเทตลอด

ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงร่างครั้งแรกในช่วงชี้นปีที่ 3, เขียนโครงร่างครั้งที่สอง

ที่ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น และสุดท้ายเขียนสาราริพนธ์เล่มสมบูรณ์ในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา

ปลาย ซึ่งสารานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยได้รับการกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ อาจารย์ที่

ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค่าแนะน่าและให้ค่าปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วย

ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท่าให้งานวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 และขอขอบพระคุณครอบครัว คุณพ่อสินทวี ศิลาวรรณา และคุณแม่วรรณดี ศิลาวรรณาที่ช่วย

เตือนให้ผู้วิจัยหมั่นค้นคว้าหาข้อมูลเสมอ ขอบพระคุณพ่ีสาวทั้ง 2 คนรวมไปถึงคุณป้าที่คอยให้ค่าปรึกษา 

รวมทั้งคอยให้ก่าลังใจให้ผู้วิจัยให้ไม่เครียดจนเกินไป ครอบครัวถือเป็นเป็นแรงผลักดันที่ส่าคัญที่ท่าให้การ

สารานิพนธ์เล่มนี้ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 นอกจากนี้ส่าหรับหัวข้อสารานิพนธ์เรื่อง ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็น

การติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019 ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณ EXO ศิลปินวง

เกาหลีเป็นอย่างยิ่ง สมาชิกทุกคนในวงทั้ง ซิ่วหมิน, ซูโฮ, เลย์, แบคฮยอน, เฉิน, ชานยอล, ดีโอ, ไค และ

เซฮุน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยตั้งแต่แรกเริ่มที่คิดหัวข้อ ซึ่งหัวข้อสารานิพนธ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมา

จากปัญหาที่วง EXO ต้องประสบพบเจอจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ และจากการเป็นแฟนคลับ

ศิลปินที่ผ่านอุปสรรคมามากมายเช่นนี้ ท่าให้ผู้วิจัยมีแรงใจที่จะท่าสารานิพนธ์ชิ้นนี้ ต่อไปจนส่าเร็จมาได้

อย่างสวยงามและไม่ย่อท้อ การเป็นแฟนคลับศิลปินวงนี้ไม่เพียงแต่ท่าให้ผู้วิจัยมีความสุขในช่วงชีวิตวัยรุ่น 

แต่ยังท่าให้ผู้วิจัยเป็นคนที่หมั่นศึกษาหาข้อมูลประเด็นเรื่องกฎหมายและการเมืองต่าง ๆ จนเกิดเป็นสารา

นิพนธ์เล่มแรกในชีวิตของผู้วิจัยที่จะท่าให้ผู้วิจัยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้อีกด้วย 
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 และสุดท้ายขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยให้ค่าปรึกษาและร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ท่าให้ผู้วิจัย

สามารถเขียนและปรับปรับปรุงสารานิพนธ์เล่มนี้ให้เป็นสารานิพนธ์ที่สมบูรณ์ข้ึนได้ 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่องหรือ

ข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 ปรากฏการณโลกาภิวัตนหรือที่รูจักกันในนามโลกไรพรมแดน เปนสภาวะที่เกิดจากการพัฒนา

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารขามพรมแดนไดอยางงายดายและกวางขวางมากข้ึน 

โดยความหมายของโลกาภิวัตนมีดวยกันหลายแงหลายมุมมอง ซึ่งโลกาภิวัตนในแงของการเมืองและ

ความสัมพันธขามพรมแดนระหวางประเทศ (Cross-Border Relations) หมายถึง การที่ความสัมพันธ

ระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้น (Internationalization) ท้ังนี้การพัฒนาความสัมพันธดังกลาวน้ันสงผลกระทบ

ตอความสัมพันธระหวางประเทศทั้งดานบวกและดานลบ ในดานบวกคือทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน มี

การเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ เปนตน แตในสวนของดานลบนั้น ทําใหเกิดความขัดแยงทางดานการเมือง 

เกิด“ลัทธิการครอบงําโลก” โดยลัทธิการครอบงําโลก คือ การที่องคกรระหวางประเทศหรือประเทศ

มหาอํานาจมาบีบใหประเทศที่ดอยกวาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใตแนวคิด “การคาเสรี”1 เปนการใช

ความเปนคูคาสําคัญในการกดดันทางออมใหประเทศที่ดอยกวาทําตามเงื่อนไขดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ

กีดกันทางการคา การคว่ําบาตร เปนตน และเพื่อที่ประเทศดอยกวาจะไมถูกกีดกันทางการคา จึงตอง

ปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการภายในประเทศใหเห็นพองตองกัน สุดทายสําหรับความขัดแยงในบาง

ประเภทที่หาทางออกไมไดก็จะกลายไปเปนขอพิพาทในท่ีสุด ดังเชน ขอพิพาทกรณีติดตั้งระบบตอตาน

ขีปนาวุธของจีนและเกาหลีใต 

 ในกรณีเกาหลีใตท่ีอยูภายใตอิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  

ความสัมพันธของประเทศจีนและประเทศเกาหลีใตจึงไมลงรอยกัน เน่ืองจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา

มีความเปนปรปกษตอกัน ซึ่งมีความขัดแยงกันบนพื้นฐานของอุดมการณการปกครองมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใตยังเปนท่ีต้ังของฐานทัพสหรัฐที่มีทหารสหรัฐประจําการมากที่สุดอันดับ 3 รอง

                                                           
 1 อารีย นัยพินิจ, ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. การปรับตวัภายใตกระแสโลกาภิวัตน. เขาถึงเมื่อ 16 

พฤศจิกายน 2562. เขาถึงไดจาก http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal7-1/1.pdf 
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จากประเทศญ่ีปุนและเยอรมนี2 ภายหลังจากการทําสนธิสัญญาปองกันความมั่นคงรวมกัน (Mutual 

Defense Treaty) ในชวงค.ศ. 1954 และเกาหลีใตยังเปนประเทศเดียวที่อนุญาตใหสหรัฐนําอาวุธ

นิวเคลียรมาติดต้ังท่ีฐานทัพคุนซาน ทําใหประเทศจีนมองวาประเทศเกาหลีใตเปนภัยตอตนเอง โดยความ

ขัดแยงตาง ๆ สงผลใหประเทศจีนและประเทศเกาหลีใตไมมีการติดตอสัมพันธกันถึง 3 ทศวรรษ 

หลังจากที่โจวเอินไหลและเหมาเจอตง ผูซึ่งเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลของจีนถึงแกอสัญกรรมแลว 

หลังจากน้ัน ที่ประชุม CCCPC ระหวางวันท่ี 16-21 กรกฎาคม ค.ศ. 1977 จึงไดมีมติคืนตําแหนง

ใหกับเ ต้ิงเสี่ยวผิง ซึ่ งการข้ึนมามีอํานาจของเต้ิงเ ส่ียวผิงไดทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ภายในประเทศของจีน มีการนํานโยบาย “ส่ีทันสมัย” มาใช โดยนโยบายนี้มีพื้นฐานมาจาก “แนวทาง

หลิว-เติ้ง” ที่เต้ิงเส่ียวผิงและหลิวเซาฉีเคยพยายามที่จะนํามาใชเปนแนวทางการปฏิรูปประเทศ แตถูก

คัดคานเนื่องจากแนวทางของเต้ิงเสี่ยวผิงเปนแนวทางที่ขัดแยงกับแนวทางของเหมาเจอตง ซึ่งการท่ีเต้ิง

เสี่ยวผิงนํานโยบายสี่ทันสมัยมาใชจึงนําไปสูการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน โดยการเอาระบบทุนนิยมมาผสาน

เขากับสังคมนิยมหรือท่ีเรียกวา “สังคมนิยมแบบจีน” นําไปสูการพัฒนาอีกระดับของประเทศจีน เชน การ

อนุญาตและสนับสนุนใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการใหผูประกอบการจีนไปลงทุนใน

ตางประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบ ๆ ชายฝงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งการ

ดําเนินนโยบายดังกลาวก็สงผลใหประเทศจีนและประเทศเกาหลีใตเริ่มมีพัฒนาการความสัมพันธทางดาน

การคากันดวย จนกระทั่งในค.ศ. 1992 ประเทศจีนและประเทศเกาหลีใตไดมีการสถาปนาความสัมพันธ

ทางดานการทูตขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็ยังคงใหการสนับสนุนประเทศเกาหลีเหนืออยูในฐานะ

พันธมิตรใกลชิด ทําใหความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศคล่ีคลายลงจากความตึงเครียดในอดีต  

 จากการพัฒนาความสัมพันธอยางตอเนื่อง ใน ค.ศ. 2005 จีนจึงกลายเปนคูคารายใหญที่สุดของ

เกาหลีใต โดยในปนั้นเกาหลีใตสงออกไปยงัจีนเปนมูลคา 62 พันลานเหรียญสหรัฐ และนําเขาจากจีนเปน

มูลคา 38.6 พันลานเหรียญสหรัฐ อีกทั้งการทองเท่ียวในประเทศเกาหลีน้ัน นักทองเที่ยวชาวจีนถือเปน

                                                           
 2 Voice Tv. ประเทศไหนพึ่งพา 'กองทัพสหรัฐฯ' มากท่ีสุด?. เขาถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562. เขาถึงไดจาก 

https://voicetv.co.th /read/rJufvGiPf 
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กลุมที่เขามาทองเที่ยวมากที่สุดเปนอันดับ 1 โดยในค.ศ. 2014 มีนักทองเท่ียวชาวจีนมาเที่ยวประเทศ

เกาหลีใตมากถึง 6,126,865 คน และคณะนักทองเที่ยวชาวจีนมากถึง 612,310 คณะ3 

 ชวงปลายค.ศ. 2016 ความตึงเครียดในความสัมพันธของประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต

กลับมาทวีความรุนแรงขึ้น จากการท่ีประเทศเกาหลีใตยินยอมใหประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาติดต้ังติดต้ัง

ระบบปองกันขีปนาวุธหรือ THAAD ทําใหทางประเทศจีนไมพอใจเปนอยางมาก เน่ืองจากเรดารของ 

THAAD ท่ีติดตั้งในเกาหลีใตนั้นมีรัศมีที่ยาวไปถึงเขตประเทศจีน ซึ่งถือวาเปนการบั่นทอนแสนยานุภาพ

ของจีน และยังเปนการเปดชองทางใหสหรัฐอเมริกาไดแทรกแซงทางการเมืองและการทหารประเทศจีน

อีกดวย แตถึงกระนั้นประเทศเกาหลีใตก็ยังคงดําเนินการตอไป ทําใหประเทศจีนตัดสินใจประกาศคว่ํา

บาตรเกาหลีใตอยางเปนทางการ ทําใหทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใตที่มีการสงออกมายังประเทศ

จีน การลงทุนของเกาหลีใต และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเกาหลีใตชะงักและลดลงเปนจํานวนมาก 

สงผลกระทบท้ังเศรษฐกิจและความสัมพันธทางการทูตของเกาหลีใตอยางมาก เพราะประเทศจีนเปน

ประเทศที่ใหญและเปรียบเสมือนเปนรายไดหลักของประเทศเกาหลีใต 

 ดวยเหตุปจจัยดังกลาว จึงนับเปนประเด็นที่นาสนใจท่ีจะศึกษากรณีการคว่ําบาตรของจีนและ

เกาหลีใต โดยมุงศึกษาสถานการณปจจุบัน ผลกระทบที่เกาหลีใตไดรับ และแนวทางการแกไขของ

ประเทศเกาหลีใตตอสถานการณครั้งน้ี 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการคว่ําบาตรของประเทศจีนที่มีตอประเทศเกาหลีใต 

 1.2.2 เพื่อศึกษานโยบายและการดําเนินการแกไขปญหาของประเทศเกาหลีใตท่ีมีตอมาตรการ

คว่ําบาตรของประเทศจีน 

 

                                                           
 3 KTO Visitkorea. Korea, Monthly Statistics of Tourism. เขาถึงเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2562. เขาถึงไดจาก 

https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?fbclid=IwAR3ncwxT

ORMaAzio6Ji0WNIvbSSBBr xvchX4_nTJnEGw1EFgs4rOhiK5Vi8 
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.3.1 ทําใหทราบถึงผลกระทบในดานตาง ๆ ที่เกิดข้ึนของประเทศเกาหลีใตหลังจากที่จีนดําเนิน

นโยบายคว่ําบาตร 

 1.3.2 ทําใหทราบถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินการแกไขของเกาหลีใตที่มีตอนโยบายการ

คว่ําบาตรของประเทศจีน ตลอดจนการฟนฟูความสัมพันธของประเทศจีนและเกาหลีใต 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที ่

  ทําการศึกษาประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต 

 1.4.2 ขอบเขตเชิงเวลา 

  ทําการศึกษาระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 

 1.4.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

  ทําการศึกษาปญหาความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศจีนและเกาหลีใต 

ผลกระทบตอเกาหลีใตตอนโยบายคว่ําบาตรของจีน ตลอดจนวิธีการแกปญหาของเกาหลีใตจากปญหาน้ี 

โดยทําการศึกษาในชวงป 2559 ถึงป 2562 เนื่องจากในป 2559 เปนชวงที่ประเทศเกาหลีใตและประเทศ

สหรัฐเมริกาเห็นพองใหติดต้ังระบบตอตานขีปนาวุธ THAAD ในประเทศเกาหลีใตได และในป 2562 เปน

ปที่เหตุการณความขัดแยงของประเทศจีนและเกาหลีใตส้ินสุดลง 

 

1.5 วิธีการศกึษาวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปญหาความขัดแยงของจีนและเกาหลีใตภายใตประเด็นการติดต้ังระบบปองกัน

ขีปนาวุธ THAAD : 2015-2019 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผูศึกษาใชวิธีเก็บ

ขอมูลการวิจัยดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผลกระทบและการแกไขปญหาของ
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เกาหลีใตตอนโยบายคว่ําบาตรของจีน ระหวางค.ศ.2015-2019 โดยอาศัยการศึกษาเอกสารที่เปนขอมูล

ทุติยภูมิ (Secondary source) คือ ขอมูลช้ันรองที่ผานกระบวนการวิเคราะห ไดแก บทความ วิจัย และ

หนังสือที่เก่ียวของกับผลกระทบและการแกไขปญหาของเกาหลีใตตอนโยบายควํ่าบาตรของจีนที่มีความ

นาเชื่อถือ รวมไปถึงขอมูลส่ือออนไลนตาง ๆ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาขอมูลที่

ครอบคลุมและท่ัวถึงเน้ือหาที่ตองการจะศึกษาวจิัย 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

 

 

ปญหาความขัดแยงของจีนและเกาหลีใตภายใตประเด็นการตดิตัง้ระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019 

ผลกระทบที่เกาหลีใตไดรับจากการคว่ําบาตรจากจีน 

และแนวทางแกไขของประเทศเกาหลีใตตอมาตรการคว่ําบาตร 

แนวคิดและทฤษฎีความเก่ียวพัน (Linkage 

Theory) 

- ปจจัยภายในประเทศ (Internal 

Factors) 

- ปจจัยภายนอกประเทศ 

(External Factors) 

สัจนิยมเชิงโครงสราง (Structural 

Realism) 

- อธิบายถึงความสัมพันธของรัฐ 

โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานวาระบบ

โครงสรางเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมของแตละรัฐมากกวา

การมองวาพฤติกรรมของมนุษย

เปนตัวกําหนด 

- การถวงดุลอํานาจ (balance of 

power) 

ผลกระทบที่ไดรับ 

- อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต 

- บริษัทคาปลีกรายใหญ 

- อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

เนื้อหาแนวทางแกไข 

- การฟองรองตอ WTO 

- นโยบาย 3 No 

- นโยบายมุงใตใหม (New 

Southern Policy) 

ผลการศึกษา 

เกาหลีใตไดรับผลกระทบในดานตาง ๆ สรางความเสียหายแก

เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกาหลีใตตองหาทางแกไขจาก

เหตุการณครั้งนี้ โดยวิธีที่เกาหลีใตดําเนินการแกไขคือ มีการ

ฟองรองตอ WTO, ดําเนินนโยบาย 3 No ของรัฐในฟนฟู

ความสัมพันธจีนและเกาหลีใต รวมไปถึงนโยบายมุงใตใหมเพ่ือ

ปองกันความเส่ียงในอนาคต และจีนไดยกเลิกการคว่ําบาตร

เกาหลีใตในที่สุด 
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1.7 แผนการดําเนินงาน 

 งานวิจัยน้ีเริ่มทําการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 - ภาคการศึกษาปลาย ป

การศึกษา 2562 รวมเปนระยะเวลา 10 เดือน  

 

 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดือน 

งบประมาณ

ตอกิจกรรม 

มิ.ย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

 

1.ทบทวน

วรรณกรรมที่

เก่ียวของ 

           

2.เก็บ

รวบรวม

ขอมูล 

           

3.วิเคราะห

ขอมูล 

           

4.สรปุ

ผลการวิจัย 

           

5.รายงานผล

วิจัยฉบับ

สมบูรณ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ 

 

 ในวิจัยเร่ืองการแกไขปญหาของเกาหลีใตตอนโยบายคว่ําบาตรของจีน ผูวิจัยไดทําการศึกษา

เก่ียวกับผลกระทบ และแนวทางการแกไขของประเทศเกาหลีใตตอนโยบายกรคว่ําบาตรของจีน  ผาน

การศึกษาทางเอกสาร วรรณกรรม บทความ และงานวิจัยตาง ๆ โดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เก่ียวของดังน้ี 

 2.1 ทฤษฎีความเก่ียวพัน (Linkage Theory) 

 2.2 สัจนิยมเชิงโครงสราง (Structural Realism) 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีความเก่ียวพัน (Linkage Theory)  

 ทฤษฎีความเกี่ยวพัน (Linkage Theory) เปนทฤษฎีท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอม

ภายในประเทศและสิ่งแวดลอมภายนอกประเทศ โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 2 ประการ 

 (1) ปจจัยภายในประเทศ (Internal Factors) ไดแก สภาวะการเมืองภายในประเทศ และ

บทบาทของผูนํา เน่ืองจากผูนํามีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินการนโยบายตาง ๆ ในประเทศ 

 (2) ปจจัยภายนอกประเทศ (External Factors) ไดแก สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวาง

ประเทศ ซึ่งแนนอนวาการแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจ สงผลโดยตรงกับการกําหนดนโยบายและ

พฤติกรรมของประเทศน้ัน ๆ4  

                                                           
 4 Nayika tae. ทฤษฎีความเกี่ยวพัน (Linkage Theory),ทฤษฏีดุลแหงอํานาจ (Balance of Power Theory) และ 

แนวคิดทางภูมิรัฐศาสตร. เขาถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562. เขาถงึไดจาก http://studyinternationalaffairs.blogspot.com/2017/ 

08/linkage-theory-balance-of-power-theory.html. 
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 ทฤษฎีความเก่ียวพัน (Linkage Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกรัฐ โดยปจจัยเหลาน้ีมีสวนกระตุนหรือผลักดันใหรัฐกระทํา หรือนํานโยบายตาง ๆ มาใช ซึ่ง

ทฤษฎีน้ีจะมีสวนทําใหเห็นถึงแนวทางการเลือกดําเนินนโยบายของจีน และการตัดสินใจดําเนินการติดตั้ง

ขีปนาวุธของเกาหลีใตไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

2.2. สัจนิยมเชิงโครงสราง (Structural Realism) 

 ทฤษฎีสัจนิยมเชิงโครงสราง (Structural Realism) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความสัมพันธของรัฐ 

โดยมีแนวคิดพื้นฐานวาระบบโครงสรางเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละรัฐมากกวาการมองวา

พฤติกรรมของมนุษยเปนตัวกําหนดโดยโครงสรางของระบบระหวางประเทศมีองคประกอบ 3 สวน คือ  

  1) หลักการพื้นฐานในการจัดระเบียบของระบบระหวางประเทศ (Ordering Principle) 

  2) การแบงงานกันทําของรัฐในระบบระหวางประเทศ (Differentiation of Functions) 

  3) ขีดความสามารถของรัฐท่ีแตกตางกันในระบบระหวางประเทศ (Differentiation of  

 Capability)5 

 ในสวนท่ีรัฐจําเปนท่ีจะตองแสวงหาอํานาจเพราะโครงสรางระบบระหวางประเทศถูกกําหนดดวย

สภาวะอนาธิปไตยระหวางประเทศ ซึ่งสภาวะอนาธิปไตยระหวางประเทศ หมายถึงการไมมีหนวยอํานาจ

ศูนยกลาง ไมมีอํานาจที่สูงกวารัฐท่ีอาจชวยปองกันการถูกคุกคามจากรัฐอ่ืน ๆ เมื่อระบบระหวางประเทศ 

ปราศจากอํานาจศูนยกลาง ทําใหรัฐอธิปไตยในระบบระหวางประเทศตองรับผิดชอบตนเอง ซึ่งถือเป

นองคประกอบคงที่ท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง ทําใหประเด็นสําคัญน้ันอยู ที่องคประกอบท่ีสามคือ ขีด

ความสามารถของรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงไดโดยการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของรัฐหน่ึง ๆ จะ

สามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบระหวางประเทศ เชน การเปล่ียนแปลงจากระบบ

หลายขั้วอํานาจ มาสู ระบบสองขั้วอํานาจในชวงสงครามเย็น ซ่ึงไมวาจะเปนโครงสรางระบบระหวาง

ประเทศแบบหลายขั้วอํานาจ สองข้ัวอํานาจและข้ัวอํานาจเดียว โครงสรางเหลาน้ีลวนกําหนดแบบแผน

                                                           
 5 ศพิิมพ ศรบัลลังก. บทสํารวจทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน (A Review of International Relations 

Theory), ป 10(1), 53-77. 
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พฤติกรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศ สงผลใหเกิดลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมของรัฐที่เกิดขึ้น

สมํ่าเสมอ นั่นคือ การถวงดุลอํานาจ (balance of power)6 

 การถวงดุลแหงอํานาจ (Balance of Power) เปนการแบงกําลังอํานาจอยางทัดเทียมกันระหวาง

รัฐหรือกลุมรัฐที่เปนปรปกษตอกัน เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติตัวเองเอาไว หากมีฝายใดที่กําลังมี

อํานาจเหนืออีกฝายหน่ึงอยางชัดเจน ประเทศที่แตเดิมเปนกลางก็จะตองหันไปสนับสนุนฝายที่กําลังตก

เปนเบี้ยลาง อาจเรียกประเทศดังกลาววาเปน ‘ผูรักษาสมดุล’ (keeper of the balance)7 ในสวนของ

การรักษาผลประโยชนน้ันจะตองมีองคประกอบหลกั 2 ประการ คือ  

 (1) ตองมีชาติหลายชาติเขามาเก่ียวของ ซึ่งแตละชาตินอกจากจะมีกําลังอํานาจที่แตกตางกัน

ออกไป และเม่ือไหรก็ตามที่มีรัฐที่มีอํานาจเหนือกวาเกิดข้ึน รัฐน้ันก็จะถูกดุลอํานาจจากรัฐที่เปนปรปกษ 

ตราบใดที่กําลังอํานาจของชาติมหาอํานาจแตละชาติมีความทัดเทียมกัน ดุลยภาพจะเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลดี

ตอสันติภาพโลก 

 (2) ตองมีชาติท่ีทําหนาที่เปนผูถวงอํานาจ (Balancers) หากไมมีชาติที่คอยถวงอํานาจกันและกัน 

โลกก็จะเสียดุลอํานาจ ซึ่งเปนภัยตอสนัติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ  

 วิธีการปฏิบัติของระบบดุลแหงอํานาจมีดวยกันดังน้ี 

  (1) การแบงและการปกครอง (Divide and Rule) เปนการบังคับภายใตสนธิสัญญา

สันติภาพ โดยการใชมาตรการแบงประเทศผูรุกรานใหออนแอลง หรือรักษาสถานะภาพท่ีถูกแบงเอาไว

ไมใหเกิดการรวมตัว เพื่อสรางความแข็งแกรง  

  (2) การชดเชยดวยดินแดน (Compensation) เปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการรักษาความ

สมดุลทางอํานาจ โดยการชดเชยดวยดินแดนที่เสียไป หรือใหเพิ่มจากการที่ชนะสงคราม ดินแดนท่ีจะถูก

นําไปชดเชยน้ัน จะถกูพิจารณาจากความอุดมสมบูรณและจํานวนประชากรและคุณภาพของประชาชนซึ่ง

เปนมาตรฐานในการกําหนดขีดการเพ่ิมอํานาจของประเทศที่ไดรับดินแดนไป การชดเชยนั้นไมไดเปนการ

                                                           
 6 ศริิสุดา แสนอิว. (2557). การวิเคราะหทฤษฎีสัจนิยมใหมของเคนเน็ธวอลซผานวิธีวิทยาการพิจารณาแบบยอนกลับของ

แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร, ปที่ 5(2), 33-54. 

 7 ชาญชัย คุมปญญา. สัจนิยมกับยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติสหรัฐ 2017. เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562. เขาถึงไดจาก 

http://www.chanchaivision.com/2017/12/Realism-and-NSS-171224.html. 
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ยกอธิปไตยใหอยางเปดเผย แตเปนการสงวนไวใหแกประเทศน้ัน ในการมาเอาผลประโยชนโดยทั่วไปของ

ชาติ 

  (3) อาวุธ (Armaments) ดวยอานุภาพของอาวุธเปนตัวช้ีวัดสถานะอํานาจของประเทศ

ตางๆ จึงทําใหแตละประเทศมีความพยายามที่จะครอบครอง เพื่อการรักษาหรือสถาปนาระบบดุลแหง

อํานาจใหม การแขงขันทางอาวุธจึงเกิดขึ้น แตมาตรการน้ีมักจะไมไดรับการยอมรับ เพราะเก่ียวของกับ

ความม่ันคงของชาติของแตละประเทศ และตองอาศัยการประเมินปริมาณของอาวุธที่แทจริง ซึ่งเปนเรื่อง

ยาก 

  (4) การจัดต้ังพันธมิตรรวม (Alliances)  วิธีนี้เปรียบเสมือนการเปนหุนสวนกันทาง

ยุทธศาสตร โดยประเทศในกลุมพันธมิตรจะตองเปนประเทศท่ีมีผลประโยชนหรือแนวคิดรวมกัน ซึ่งไม

จําเปนวาจะตองคิดเห็นเชนเดียวกันในทุกเรื่อง หากแตรวมมือกันในบางจุดที่คิดเห็นตรงกันเพื่อเพิ่ม

อํานาจใหกันและกันในการดุลอํานาจกับกลุมตรงขาม 

  (5) ผูยึดเหนี่ยวความสมดุล (The Holder of Balance) ในระบบดุลแหงอํานาจนั้น จะ

มีสถานะอยู 2 สถานะ คือ สถานะท่ีตองการดํารงอยูในสภาพเดิม กับสถานะที่ตองการขยายอํานาจ ซึ่งใน

ระบบน้ีก็จะมีประเทศท่ีเปนตวัยึดเหน่ียวหรือตัวถวงดุล (Balancer) ในระบบ ดวยการที่ประเทศเหลานี้จะ

ใหน้ําหนักตอการตัดสินใจของประเทศตัวเองไปตามสถานการณ จึงไมมีมิตรแทและศัตรูที่ถาวร ไมมี

ความสัมพันธกับใครอยางผูกมัด อยูเปนกลางคอยดูสถานการณอยูภายนอก แลวคอยตัดสินใจวา จะจัดต้ัง

เองอยูในสถานะใด ผูถวงดุลน้ันจึงเปนกุญแจสําคัญในระบบที่เปนตัวกําหนดผลของการตอสูทางอํานาจท่ี

จะชี้ขาดวาใครจะเปนผูชนะหรือแพ8 

 จากการศึกษาทฤษฎีสัจนิยมเชิงโครงสราง จะสามารถอธิบายปรากฏการณการเมืองระหวาง

ประเทศได โดยนํามาเปนสวนชวยวิเคราะหสถานะและการรักษาดุลยภาพของประเทศจีนที่เปนประเทศ

มหาอํานาจประเทศหน่ึงของโลก และสถานะของประเทศเกาหลีใตท่ีมีคูคาสําคัญเปนประเทศจีน แตใน

ขณะเดียวกันก็มีสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนในดานทหารและเศรษฐกิจอยู ซึ่งประเทศจีนและ

สหรัฐอเมริกานั้นมีความขัดแยงกันในบางเรื่อง เน่ืองจากท้ัง 2 ประเทศเปนประเทศมหาอํานาจและ

                                                           
 8 พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค. แนวทางการกําหนดทาทีและนโยบายดานตางประเทศท่ีเหมาะสมของไทยทามกลางการขยาย

อิทธิพลเชิงรุกของประเทศมหาอํานาจ. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 60. 
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ตองการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองมากที่สุด ดังน้ันการที่เกาหลีตกอยูในสถานการณระหวางกลาง

เชนน้ีจะตองหามาตรการรับมือกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและกําหนดนโยบายขึ้นมาการแกไขตอสถานการณน้ี

ของประเทศเกาหลีใต อีกท้ังยงัสอดคลองกับการศึกษาสาเหตุการคว่ําบาตรของประเทศจีนอีกดวย 

 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จากการทบทวนบทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องการแกไขปญหาของเกาหลีใต

ตอนโยบายควํ่าบาตรของจีน ผูวิจัยพบวาสามารถแยกงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิจัยได 3 กลุม ไดแก 

ความสัมพันธของประเทศจีนและเกาหลีใต เรื่องนโยบายตางประเทศของจีน และนโยบายตางประเทศ

ของเกาหลีใต 

 

 2.3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธของจีนและเกาหลีใต 

  บราลี สุคนธรังสี9 ไดกลาวไวใน การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและ

เกาหลีใตในป ค.ศ. 1992 วา ประเทศเกาหลีภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถือวาเปนประเทศที่อยูภายใต

อํานาจของอเมริกา ประกอบกับการเปดตลาดภายในของอเมริกาใหแกสินคาจากเกาหลีใต ทําให

เศรษฐกิจของเกาหลีใตพัฒนาข้ึนเปนอยางมาก อเมริกาจึงเปนตลาดใหญและคูคาที่สําคัญที่สุดของเกาหลี

ในชวงน้ัน เกาหลีใตจึงตองพึ่งอเมริกาเพื่อความอยูรอด ทําใหการตัดสินใจดําเนินนโยบายตางประเทศของ

เกาหลีใตนั้นจะสอดคลองกับอเมริกามาโดยตลอด รวมไปถึงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับจีน

ดวย เม่ืออเมริกาดําเนินนโยบายผอนปรนความตึงเครียดกับจีนในค.ศ. 1972 ตอมาในค.ศ. 1973 เกาหลี

ใตก็เริ่มแสดงทาทีผอนปรนกับจีนทันท ีโดยการดําเนินการนโยบายตางประเทศภายใตรัฐบาลปก จุงฮี จาก

ที่มีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยางแข็งขันมาเปนการดําเนินการนโยบายเขาหาคอมมิวนิสต  

  นอกจากประเด็นที่เกาหลีใตดําเนินนโยบายสอดคลองกับอเมริกาแลว บราลี สุคนธรังส ี

ยังไดกลาวถึงปจจัยท่ีทําใหจีนตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธกับเกาหลีใตดวย โดยกลาวไววา ในชวงยุคหลัง

                                                           
 9 บราลี สุคนธรังสี. (2539). การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและเกาหลีใตในปค.ศ. 1992. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร. 
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สงครามเย็น ประเทศจีนอยูในชวงปฏิรูปเศรษฐกิจ ทําใหจีนใหความสนใจกับเกาหลีใตมากขึ้น เน่ืองจาก

ทั้งสองประเทศเอ้ืออํานวยกันและกันในดานเศรษฐกิจ นอกจากน้ีแมวาจีนและเกาหลีเหนือจะมีระบอบ

การปกครองท่ีคลายคลึงกัน แตแนวทางการปฏิบัติของท้ัง 2 คอนขางตางกันมากในเรื่องของการแบง

ประเทศเกาหลีเหนือ-ใต โดยเกาหลีเหนือมองวาหากจําเปนตองใชทหารในการแกปญหาและทําสงครามก็

จะใชโดยทันที แตจีนกลับมองอีกแบบเน่ืองจากโซเวียตไดลมสลายไปแลว มีเพียงแคจีนเทานั้นที่คอยให

ความชวยเหลือเกาหลีเหนืออยู ทําใหจีนมองถึงผลประโยชนและผลเสียของสงครามมากกวา จีนจึง

พยายามที่จะใชวิธทีี่หลีกเล่ียงการปะทะกับเกาหลีใตและประเทศพันธมิตร และดวยความคิดที่ตางกันน้ีทํา

ใหจีนเริ่มมองเห็นผลประโยชนที่จะไดจากเกาหลีใตมากกวาเกาหลีเหนือ ทั้งดานเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ แตในขณะเดียวกันก็ไมมีความจําเปนที่จะตองดําเนินมาตรการโดด

เด่ียวเกาหลีเหนือ เพราะการที่จีนจะปฏิรูปประเทศสูการเปนมหาอํานาจจําเปนตองรักษาสันติภาพเอาไว

ดวย นอกจากน้ีปจจัยภายในประเทศก็เปนอีกเหตุผลหลักที่ทําใหจีนพัฒนาความสัมพันธกับเกาหลีใต 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนผูนําของประเทศจีน โดยหลังจากท่ีโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีของจีนในสมัยนั้น

และเหมาเจอตงผูซึ่งครอบงําความคิดทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนถึงแกมรณกรรม เต้ิงเส่ียวผิงจึง

ไดรับการแตงต้ังขึ้นมาเปนผูนําแทน ทําใหประเทศจีนปรับเปลี่ยนนโยบายตาง ๆ ภายในประเทศ รวมถึง

นโยบายตางประเทศดวย โดยเปดใหตางชาติเขามาลงทุนและออกไปลงทุนที่ตางประเทศ 

  อนุช อาภาภิรม10 ไดกลาวไวใน สงครามเย็นในแดนโสม วา หลังการปลดปลอยค.ศ. 

1949 จีนไดเขาสูคาบสมุทรเกาหลีเหนือโดยในระยะแรกมีจุดมุงหมายเพื่อการสรางสันติภาพ ตอตาน

จักรวรรดินิยมอเมริกา เมื่อเกิดนโยบายสี่ทันสมัยในศตวรรษ 1980 จึงไดเปลี่ยนแนวทางมาเนนการคา 

การลงทุน และความสงบมั่นคงเปนสําคัญแทน  และไมไดเขาแทรกแซงกิจการภายในของเกาหลีเหนือและ

เกาหลีใต นอกจากนี้จีนยังมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางกาวกระโดด ในขณะที่อเมริกาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่อง ทําใหการท่ีจีนเขาไปทําการคาการลงทุนในเกาหลีทั้งเหนือและใตจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่

ทําใหจีนมีอิทธิพลครอบงําคาบสมุทรเกาหลีเพ่ิมข้ึน 

                                                           
 10 อนุช อาภาภิรม. (2561). สงครามเย็นในแดนโสม. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 
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  อรนุช ทิมออน11 ไดกลาวไวใน ความสําเร็จของจางอ้ีชิงในประเทศจีน ภายใต

ความสัมพันธระหวางคาบสมุทรเกาหลีและจีน วา ในวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ. 2016 เกาหลีอางวาทําการ

ทดลองระเบิดไฮโดรเจนไดสําเร็จ การทดสอบครั้งน้ีสงผลใหหลายประเทศเกิดความไมพอใจ รวมถึง

ประเทศจีนดวย ทําใหในชวงค.ศ.2016 ความสัมพันธระหวางจีนและเกาหลีใตเกิดหยุดชะงักลงดวย 

เนื่องจากเกาหลีใตยินยอมใหอเมริกาเขามาติดต้ังระบบตอตานขีปนาวุธ (THAAD) เพื่อปองกันภัยคุกคาม

จากเกาหลีเหนือที่จะสงมายังอเมริกาดวย ทําใหจีนเกิดความไมพอใจ เน่ืองจากเกรงวาระบบน้ีจะเขาไป

แทรกแซงความลับของรัฐบาลจีน ทางรัฐบาลจีนจึงมีการออกคําเตือนใหเกาหลีใตหยุดการติดตั้ง หากแต

ไมเปนผล ทางจีนจึงส่ังแบบเกาหลีใตในทุกชองทาง ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

อุตสาหกรรมการบันเทิงสงผลใหศิลปน K-POP ไมสามารถเดินทางไปทํากิจกรรมในจีน อยางไรก็ดีในชวง

ค.ศ.2017 ความสัมพันธระหวางจีนและเกาหลีใตเริ่มดีข้ึนตามลําดับ หลังจากมีการเจรจาหารือกันระหวาง

ทั้ง 2 ประเทศ โดยเกาหลีใตไดใหความม่ันใจแกจีนวาจะไมติดต้ังระบบตอตานขีปนาวุธ (THAAD) เพิ่มเติม 

และไมเขารวมเครือขายปองกันขีปนาวุธของอเมริกา เน่ืองจากจีนใชมาตรการคว่ําบาตรเกาหลีใตมานาน 

ทําใหภาคธุรกิจของเกาหลีใตเกิดผลกระทบอยางตอเน่ือง 

  ผูวิจัยไดใชขอมูลจากงานเขียนทั้ง 3 ชิ้นน้ีในการศึกษาความเปนมาและความสัมพันธ

ของจีนและเกาหลีใต ทําใหเขาใจถึงประเด็นความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในอดีตที่ยังมีการสงผลถึงปจจุบันอยู 

รวมถึงสาเหตขุองการคว่ําบาตรประเทศเกาหลีในชวง ค.ศ. 2016 น้ีดวย 

 

 2.3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายตางประเทศของจีน 

  จีระพร จีระนันทกิจ12 ไดกลาวไวใน นโยบายตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอ

สหรัฐอเมริกา วา สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาน้ัน ฝายหนึ่งเปรียบเสมือนพญามังกรท่ีฟน

ขึ้นจากนิทรารอวันผงาด ในขณะท่ีอีกฝายเปรียบเสมือนพญาอินทรีผูผยองในอํานาจและอิทธิพล ซึ่งหลัง 

ค.ศ. 1993 เปนตนมาทั้ง 2 ประเทศไดมีความพยายามอยางมากที่จะฟนฟูความสัมพันธระหวางกัน 

                                                           
 11 อรนุช ทิมออน. (2539). ความสําเร็จของจางอี้ชิงในประเทศจีน ภายใตความสัมพันธระหวางคาบสมุทรเกาหลีและจีน. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร. 

 12 จีระพล จีระนันทกิจ. (2548). นโยบายตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1993-2001). พิมพครั้ง

ที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.       
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โดยเฉพาะฝายจีนที่ดําเนินนโยบายเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจอยางแข็งขัน และตระหนักดีวา

อเมริกานั้นเปนประเทศมหาอํานาจ นอกจากน้ีอเมริกาก็มีความสําคัญกับการดําเนินการตางประเทศของ

จีนทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในสวนของระดับทวิภาคี จีนมองวาอเมริกาเปน

ประเทศใหญท่ีสามารถกดดันจีนไดในหลาย ๆ ทาง และเปนไดทั้งปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคตอการ

พัฒนาและการเขารวมกิจการระหวางประเทศของจีน ในระดับภูมิภาค อเมริกาพยายามเขามามีบทบาท

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่จีนมีที่ตั้งอยูอยางมาก ทําใหจีนไมอาจหลีกเล่ียงที่จะไมมีการปฏิสัมพันธดวยได 

และหากจีนขัดแยงกับอเมริกาก็ยอมไมเปนผลดีเชนกัน เนื่องจากแนวยุทธศาสตรดานหน่ึงของจีน คือ

ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน ก็ลวนแลวแตเปนพันธมิตรกับอเมริกาทั้งสิ้น หากจีนมีสัมพันธที่ดีกับอเมริกา

ยอมสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนดวย และในสวนของระดับโลก จีนตระหนักดีวาอเมริกาเปน

ประเทศมหาอํานาจของโลกทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ประกอบกับการท่ีจีนพยายาม

ยกระดับสถานะของประเทศตัวเองและสรางบทบาทตอกิจการของโลกมากขึ้น ดังนั้นการท่ีจีนกับอเมริกา

รวมมือกันจะเปนประโยชนกับจีนเปนอยางมาก จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดชัดวาท้ังสองประเทศมีการติดตอ

เจรจา แลกเปลี่ยน และรวมมือกันมากขึ้นในดานตาง ๆ เพื่อผลประโยชนแกประเทศตนเองทั้งส้ิน อยางไร

ก็ตามแมวาจีนกับอเมริกาพัฒนาความสัมพันธกันทางท่ีดี ก็ไมไดปราศจากขอพิพาทโดยส้ินเชิง ท้ังสอง

ประเทศยังคงมีความขัดแยงกันในหลาย ๆ ประเด็น เชน ปญหาไตหวัน ปญหาฮองกงและทิเบต  

  ผูวิจัยไดใชงานเขียนช้ินนี้ในการศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีน และ

ความสัมพันธของจีนและอเมริกาในเชิงปจจัยที่ทําใหจีนเลือกที่จะดําเนินนโยบายตางประเทศ รวมถึงนํา

ขอมูลมาวิเคราะหถึงแนวทางการตอบรับขอเสนอของเกาหลีใตทีจ่ะผอนปรนการคว่ําบาตรน้ีลง 

 

 2.3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายตางประเทศของเกาหลีใต 

  Seong-Ho Sheen13 ไดกลาวไวใน นโยบายการตางประเทศของเกาหลีใต วา ปจจัยใน

การกําหนดนโยบายตางประเทศของเกาหลีใตมีดวยกัน 4 ปจจัย คือ 

                                                           
 13 Seong-Ho Sheen. (2559). นโยบายการตางประเทศเกาหลีใต (แปลโดย ภัททิรา จิตตเกษม). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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   (1) ปจจัยดานความมั่นคง เน่ืองจากเกาหลีใตเคยตกอยูในภาวะอันวิกฤตอัน

เนื่องมาจากการรุกรานทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือ และสงครามการปะทะกับเกาหลีเหนือเองก็ยัง

ไมส้ินสุด ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใตก็ตางเตรียมพรอมเผชิญหนาและตางก็มองอีกฝายเปนศัตรู วิธีหรือ

แนวทางที่ดีที่สุดในการรักษาความมั่นคงของประเทศคือ การเพ่ิมกําลังทหาร น่ันจึงเปนเหตุผลที่วาทําไม

เกาหลีใตพยายามรักษาสัมพันธไมตรีกับอเมริกาเอาไว และทําไมการตางประเทศของเกาหลีใตจึงให

ความสําคัญกับการสรางพันธมิตร  

   (2) ปจจัยดานเศรษฐิจ เน่ืองจากในอดีตประเทศเกาหลีใตเปนประเทศท่ีดอย

พัฒนา ประธานาธิบดีปารค จองฮี จึงกูเงินจากตางประเทศเพื่อมาพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ระยะ 5 ป และการกระทําดังกลาวก็เปนไปไดดวยดี น่ีจึงกลายเปนจุดเริ่มตนของการตางประเทศดาน

เศรฐกิจ และพัฒนาตอไปเปนการคาเพื่อสงออก จึงเปนสวนหน่ึงทําใหเกาหลีไดยกระดับไปเปนประเทศที่

พัฒนาแลว 

   (3) ปจจัยเก่ียวกับเกาหลีเหนือ แมวาการสูในสงครามเกาหลีจะส้ินสุดลงแลว 

แตเกาหลีเหนือยังคอยสงสัญญาณท่ีสื่อถึงสงครามใหเกาหลีใตอยูเรื่อย ๆ ทําใหการกําหนดนโยบายตาง ๆ 

ทั้งดานความสัมพันธระหวางประเทศ และทางการทหารนั้น เกาหลีเหนือจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเปน

อยางมาก 

   (4) ปจจัยดานสถานะระดับสากล เน่ืองจากเกาหลีใตใหความสําคัญกับ

ภาพลักษณของประเทศเปนอยางมาก อีกทั้งยังพยายามยกระดับประเทศตนใหสูงเทียบเทากับประเทศอื่น 

ๆ ดวย 

  ผูวิจัยไดใชงานเขียนช้ินน้ีในการศึกษาการดําเนินนโยบายตางประเทศของเกาหลีใต 

ปจจัยตาง ๆ ที่เปนผลใหเกาหลีใตเลือกที่จะดําเนินนโยบาย รวมถึงการนําขอมูลไปวิเคราะหสาเหตุที่

เกาหลีใตยอมใหอเมริกาเขามาติดต้ังระบบตอตานขีปนาวุธทั้ง ๆ ที่จีนคอยหามปรามจนเกิดกรณีพิพาทขึ้น 

นอกจากนี้ยังใชขอมูลชวยวเิคราะหแนวทางการแกไขปญหาของเกาหลีใตจากการถูกจีนคว่ําบาตรดวย 
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 จากการศึกษาทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวของและวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดน้ี ทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจ

ประเด็นความขัดแยงของจีนและเกาหลีภายใตเรื่องการติดตั้งขีปนาวุธได รวมไปถึงนําขอมูลมาวิเคราะห

เนื้อหาในบริบทตาง ๆ ดวย โดยขอมูลสวนของทฤษฎีเปนสวนที่จะนํามาวิเคราะหสาเหตุของการคว่ํา

บาตรและผลกระทบที่เกาหลีใตไดรับ สวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถนํามาประกอบเน้ือหาดูบริบท

ความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศและวิธกีารดําเนินนโยบายตางประเทศของท้ัง 2 ประเทศได 
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บทท่ี 3 

บริบทแวดลอมและปญหาความขัดแยงของจีนและเกาหลีใต 

ภายใตประเด็นการติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ 

 

3.1 บริบททางดานการเมืองของจีนและเกาหลีใต 

 ประเทศจีนและเกาหลีใตไมไดมีการติดตอสัมพันธกันอยางเปนทางการต้ังแตชวงค.ศ. 1950 ถึง

ค.ศ.  1970 เน่ืองจากประเทศจีนไดมีการดําเนินนโยบาย “เอียงเขาขางหน่ึง (lean to one side)”14 ซึ่ง

เปนนโยบายที่ลงนามในสนธิสัญญากับโซเวียตเม่ือเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1950 อีกทั้งในขณะน้ันเอง บน

คาบสมุทรเกาหลีก็ยังเกิดความขัดแยงอยู ประเทศจีนไดใหการรับรองรัฐบาลเกาหลีเหนือวาเปนรัฐบาลที่

ชอบธรรมและถูกตอง ในขณะเดียวกันเกาหลีใตก็รับรองวารัฐบาลไตหวันเปนรัฐบาลที่ถูกตองเชนเดียวกัน 

ทําใหท้ัง 2 ประเทศมีความหวาดระแวงและคุมเชิงกันอยู  

 แตหลังการปะทะกันครั้งใหญบริเวณชายแดนระหวางจีนกับสหภาพโซเวียตในค.ศ. 1969 

ประเทศจีนจึงไดหันไปปรับปรุงและฟนฟูความสัมพันธสหรัฐฯ ที่อยูฝายประชาธิปไตยและประเทศโลกเสรี

เพื่อหาแนวรวมในการตอตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแทน ดังจะเห็นไดจากการท่ีจีนไดรับการ

สนับสนุนจากสหรัฐฯ ใหเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติแทนที่ไตหวันเมื่อค.ศ. 1971 การเดินทาง

เยือนจีนของประธานาธิบดีริชารด นิกสัน (Richard Nixon) และจากความสัมพันธที่จีนไดปรับปรุงกับ

สหรัฐฯ สงผลใหประเทศพันธมิตรกับสหรัฐฯ อยางเกาหลีใตไดมีการปรับความสัมพันธกับประเทศจีนดวย 

โดยในวันที่ 23 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1973 ประธานาธิบดี พัค จุงฮี (Park Chung-hee) ของเกาหลีใต ได

ประกาศปฏิญญาวาดวยสันติภาพและการรวมประเทศ 7 ประการ (Seven points declaration for 

peace and unification)
15

 โดยเน้ือหาของปฏิญญาฉบับนี้เกี่ยวกับความพยายามของเกาหลีใตในการท่ี

                                                           
 14 สิทธพิล เครือรัฐติกาล. (2557). ริมฝปากกับฟน: ความสัมพันธจีน-เกาหลีเหนือในยุคสงครามเย็น (ค.ศ. 1949 – 1992), ป

ที่ 10, 41-78 

 15 บราลี สุคนธรังส.ี (2539). การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและเกาหลีใตในปค.ศ. 1992. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ภาควชิาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร. 
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จะรวมประเทศ16 นอกจากนี้ยังเปาหมายหลักอีกประการหนึ่งที่เน้ือหาปฏิญญานี้ ท่ีกลาวถึงคือการ

พยายามท่ีจะเริ่มสัมพันธกับประเทศคอมมิวนิสตโดยเฉพาะประเทศใกลเคียงอยางจีน และกลุมประเทศ

มหาอํานาจอยางโซเวยีต ซึ่งเน้ือหาโดยสรุปไดกลาวไววา ตราบใดท่ีคอมมิวนิสตไมดําเนินนโยบายที่เปนภัย

คุกคามหรือเปนศัตรูกับประทศเกาหลีใต ทางเกาหลีใตก็ยินดีที่จะเปดประตูสูประเทศดังกลาวดวย กลาว

ไดวาการเริ่มตนนโยบายน้ี เปนการสรางความสัมพันธกับประเทศจีนอยางไมเปนทางการขึ้นครั้งแรก

ในชวงยุคสงครามเย็น โดยเจาหนาที่ของเกาหลีใตไดเร่ิมมีการติดตอกับฝงฮองกง 

 ในชวงทศวรรษ 1980 นายช็อน ดู-ฮวัน (Chun Doo-hwan) ไดขึ้นมาเปนเปนประธานาธิบดีของ

รัฐบาลเผด็จการเกาหลีใตในชวงค.ศ. 1980 ซึ่งประธานาธิบดีช็อน ดู-ฮวันไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

ความสัมพันธกับประเทศจีนเปนอยางมาก โดยในค.ศ. 1981 ช็อน ดู-ฮวันไดไปเยือนที่กรุงวอชิงตัน ดีซี 

ประเทศสหรัฐฯ และช็อน ดู-ฮวันไดกลาววา “ถาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเพื่อนกับสหรัฐฯ ผมคิดวา

ผมสามารถใชตรรกะนี้และกลาวไดวาเพื่อนของเพื่อนเปนภัยคุกคามตอเรานอยมาก”17 อีกทั้งยังมีการ

เรียกรองใหสหรัฐฯ ชวยเกาหลีใตในการฟนความสัมพันธกับจีนอีกดวยเน่ืองจากประเทศจีนมีความสําคัญ

อยางมากตอการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ  

 หลังจากน้ันในวันท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 ไดเกิดเหตุการณที่ทําใหประเทศจีนและประเทศ

เกาหลีใตไดติดตอกันอยางเปนทางการครั้งแรก คือเหตุการณที่เครื่องบินพลเรือนที่มีเสนทางการบินใน

ประเทศของจีนถูกจี้โดยผูกอการราย 6 คนใหไปจอดลงที่ประเทศเกาหลีใต และมีความพยายามที่จะ

เรียกรองขอพบกับนักการทูตของไตหวันที่ประจําอยูท่ีประเทศเกาหลีใต ตอมาหลังจากที่พูดคุยกับนักการ

ทูตของไตหวันก็ยอมปลดอาวุธ ปลอยผูโดยสาร และถูกตํารวจของเกาหลีคุมตัวไวได ในสวนของประเทศ

จีนเองก็มีการคณะผูแทนนําโดยเสิ่นตู (Shen Tu) เจาหนาที่หัวหนาหนวยงานการบริหารการบินพลเรือน

ซึ่งดํารงตําแหนงคณะกรรมการกลางของหนวยงานคอมมิวนิสตจีนไปยังประเทศเกาหลีใต เพื่อคนหา

ผูโดยสารและลูกเรือและเจรจาการสงคืนเครื่องบินรวมไปถึงผูโดยสารภายใตอนุสัญญาการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สวนผูกอการรายทั้ง 6 คนถูก

จําคุกในเกาหลีชวงระยะเวลาสั้น ๆ กอนจะถูกสงกลับไปยังประเทศจีนเพื่อดําเนินคดีตอไป จากเหตุการณ
                                                           
 16 Lester H. Brune. The Korean War: Handbook of the Literature and Research. พิมพครั้งที ่1. สํานักพิมพ 

Greenwood Press. 

 17 Gilbert Rozman, In taek Hyun, Shin whale. South Korean Strategic Thought toward Asia. สํานักพิมพ 

Springer.  
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ครั้งนี้ทําใหทาทีอันแข็งกราวและไมเปนมิตรของประเทศจีนท่ีมีตอเกาหลีใตไดออนลงไป นอกจากนี้ การ

เจรจาครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ท้ัง 2 ฝายตางเรียกกันดวยช่ือประเทศอยางเปนทางการ โดยเกาหลีใตก็เรียก

ประเทศจีนวา สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนจีนก็เรียกประเทศเกาหลีใตวา สาธารณรัฐเกาหลี หลังจาก

นั้นเปนตนมาความสัมพันธของประเทศจีนและเกาหลีใตก็มีการติดตอกันอยางไมเปนทางการมากข้ึน อีก

ทั้งในชวงค.ศ. 1983 หลังจากเหตุการณจ้ีเครื่องบินผานไป ประเทศจีนมีการออกวีซาใหเจาหนาท่ีเกาหลี

เปนครั้งแรกเพื่อเขารวมการสัมมนาที่เมืองอูซี (Wuxi) ภายใตการสนับสนุนของสหประชาชาติระหวาง

วนัที่ 14 สิงหาคมถึงวันท่ี 1 กันยายน 

 หลังจากน้ันท้ังจีนและเกาหลีใตไดเปดความสัมพันธอ่ืน ๆ รวมกันมากข้ึน ไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจ หรือดานกีฬาที่ชวยกระชับความสัมพันธทั้ง 2 ประเทศ จีนมีทาทีท่ีเปดกวางและออนลงเรื่อย ๆ 

ตามลําดับแตก็ยงัไมเปดกวางมากพอท่ีจะเรียกวาเปนประเทศพันธมิตรได  

 ในชวงค.ศ. 1990 ชเว โฮจุง (Choi Ho-Joong) รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของเกาหลีใต

ไดมีการเสนอที่จะใหมีการจัดการประชุมอยางเปนทางการรวมกับรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของ

จีนเพื่อหารือในการผอนคลายความตงึเครยีดบนคาบสมทุรเกาหลีใต และปรับความสัมพันธกับประเทศจีน

อยางจริงจังมากข้ึน ประธานาธิบดีโน แทอู (Roh Tae-woo) ของเกาหลีก็มีความเชื่อมั่นวาเกาหลีจะมีการ

สถาปนาทางการทูตกับจีนกอนค.ศ. 1993 ถึงแมในชวงระยะเวลาการประชุมครั้งน้ันจะยังไมเปนรูปธรรม

ชัดเจนมากนัก และทางจีนเองก็มองวาการปรับความสัมพันธทางการทูตของจีนกับเกาหลีใตข้ึนอยูกับการ

ปรับความสัมพันธของเกาหลีใตและเกาหลีเหนือดวย แตถึงกระน้ันทางเกาหลีใตก็ไมลดละความพยายาม 

โดยในวันท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 1993 ชเว โฮจุงไดมีการพักแวะที่ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปกก่ิง

ประมาณ 1 ชั่วโมงกอนจะตอเครื่องบินไปยังปากีสถาน ในครั้งน้ี ชเว จุงโฮ ไดมีโอกาสพบกับเต้ิง ผูฟาง 

(Deng Pufang) บุตรชายของเต้ิง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ดวยความบังเอิญและไดมีการพูดคุยกัน

อยางลับ ๆ วาเกาหลีใตตองการที่จะปรับความสัมพันธกับจีน ซึ่งการพบกันในครั้งน้ีเปนการปูทางสูการ

ปรับความสัมพันธทางการทูตจีนและเกาหลีใตมากข้ึน ซึ่งในวันท่ี 11 เมษายน อู เซียะเฉียน รอง

นายกรัฐมนตรีของจีนไดกลาวถึงนโยบายท่ีจีนมีตอเกาหลีใตเปนครั้งแรกวาเห็นพองท่ีจะสถาปนาทางการ

ทูตกับเกาหลีใตเพ่ือสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย หากแตยังตองคํานึงถึงประเทศพันธมิตร

อยางเกาหลีเหนือดวย ทางจีนจึงมีความพยายามที่จะชวยใหทั้ง 2 ประเทศปรับความสัมพันธกัน  
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 กีฬาเอเช่ียนเกมสครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นที่กรุงปกก่ิง ประเทศจีน ระหวางวันที่ 22 กันยายน ถึง 7 

ตุลาคม ค.ศ. 1991 เปนอีกหนทางหน่ึงท่ีเกาหลีใตพยายามในการที่จะใชงานกีฬาชวยปรับความสัมพันธ

ระหวางจีนและเกาหลีใต ในชวงระยะเวลานี้เกาหลีใตก็ยังมีการสงเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูง 130 คนไปยัง

ประเทศจีนดวยสถานะผูสังเกตการณเพื่อหารือความรวมทางการคากับจีนดวย ตอมาเกาหลีใตไดมีการ

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับโซเวียต ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 199018 และหลังจากน้ัน 20 วัน 

ทางประเทศจีนและเกาหลีใตไดเห็นพองใหมีการแลกเปล่ียนสํานักงานทางการคากันทั้ง 2 ฝาย สําหรับใน

เรื่องการแลกเปล่ียนสํานักงานการคา ซึ่งจะทําหนาที่ดานกงสุลทั้งหมด โดยเกาหลีใตไดเปดสํานักงาน

การคาที่กรุงปกกิ่งเม่ือวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1991 และจีนไดเปดสํานักงานการคาที่กรุงโซลเมื่อวันท่ี 19 

เมษายน ค.ศ.  1991 ซึ่งการเปดสํานักงานการคาของจีนและเกาหลีใตไมเพียงแตชวยลดอุปสรรคทางดาน

การคาเทาน้ัน แตยังเปนกาวสําคัญของท้ัง 2 ประเทศท่ีจะนําไปสูการสถาปนาทางการทูตระหวางกันดวย 

 หลังจากนั้นเกาหลีใตก็ยังคงพยายามที่แสดงจุดยืนวาตองการเขารวมสหประชาชาติ โดยไมสนใจ

ที่วาเกาหลีเหนือจะเขารวมหรือไม ในสวนของประเทศจีนเองก็เปน 1 ใน 5 ของสมาชิกถาวรคณะมนตรี

ความม่ันคงของสหประชาชาติท่ีมีสิทธิ์ในการใชสิทธิ์ยับยั้งหรือวีโตได ก็ไมแสดงทาทีขัดแยงอะไร การที่จีน

ใหท้ังเกาหลีเหนือและเกาหลีใตเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติพรอมกัน แสดงวาใหเห็นวาจีนไดแยกแยะ

ประเด็นความขัดแยงบนคาบสมุทรเกาหลีออกจากความสัมพันธจีนและเกาหลีใตไดแลว  

 ภายหลังจากน้ันกระบวนการเจรจาการสถาปนาทางการทูตของจีนและเกาหลีก็เริ่มขึ้นอยาง

จริงจัง ผานการเจรจาทั้งทางตรงและทางออมทั้งหมดหลายครั้งกอนท่ีจะมีการสถาปนาทางการทูต ซึ่งการ

เจรจามีความคอยเปนคอยไป โดยท่ีทางฝายเกาหลีใตคอย ๆ เขาหาจีนทีละนอยเปรียบเสมือนการคอย ๆ 

ละลายน้ําแข็ง ในการเจรจาครั้งแรกเกิดข้ึนเม่ือค.ศ. 1991 ในระหวางการประชุมสมัชชาใหญแหง

สหประชาชาติที่นครนิวยอรก แหงประเทศสหรัฐฯ โดยมีเฉียน ฉีเฉิน (Qian Qichen) รัฐมนตรี

ตางประเทศของประเทศจีน และอี ซังอก (Lee Sang-ok) รัฐมนตรีตางประเทศของประเทศเกาหลีใตเขา

รวมงานประชุมน้ีดวย สําหรับการประชุมคร้ังนี้ไมเพียงแตใหรัฐมนตรีท้ังสองประเทศไดพบปะกันแลว ใน

โอกาสนี้เฉียน ฉีเฉินยังไดพบและพูดคุยกับประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต โน แทอู (Roh Tae-woo) 

ภายในการประชุมครั้งแรกอีกดวย ภายหลังการพบปะกันในครั้งแรก เฉียน ฉีเฉินก็ไดเขารวมการประชุม

                                                           
 18 The Korea Post. Next year, Korea and Russia celebrate meaningful 30th anniversary of diplomatic 

relations. เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก http://www.koreapost.com/news/articleView.html?idxno=9241 
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กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิปก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation) ซึ่งเปนการประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศที่จัดเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1991 ที่ประเทศ

เกาหลีใต โดยที่เกาหลีใตมีฐานะเปนเจาภาพไดชวยเจรจาใหจีนเขารวมกับกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

(APEC) นี้ ตอมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1992 อี ซังอกไดเขารวมการประชุมของคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific: ESCAP) ระหวางวันท่ี 12-15 เมษายน อี ซังอกไดพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เผิง และเฉียน ฉี

เฉินของจีน รวมถึงยังไดพบกับเจียง เจอหมิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตของจีนอีกดวย ซึ่งครั้งน้ีนายอี 

ซังอกไมไดปลอยโอกาสใหเสียเปลา อี ซังอกไดนําสาสนของประธานาธิบดีโน แทอูมาบอกทางฝายจีนวา

ทานประธานาธิบดีมีความประสงคที่จะสถาปนาทางการทูตกับจีนใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได เน่ืองจาก

ขณะนั้น วาระการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโน แทอู เหลืออีกราวหน่ึงปเทาน้ัน จึงตองเรงการ

เจรจาใหบรรลุเปาหมายของนโยบายที่ตนเองไดกลาวไวเมื่อครั้งรับตําแหนงใหม ๆ
19

 โดยเฉียน ฉีเฉินได

ตอบกลับมาวาทางจีนเองก็พรอมที่จะดําเนินการเจรจากับเกาหลีเรื่องน้ีเชนกัน แตก็ยังไมพยายามใหดูกาว

กระโดดมากเกินไป ท้ังสองฝายจึงตกลงจะแตงตั้งรัฐมนตรีชวยเปนหัวหนาตัวแทนและใหเจาหนาท่ีระดับ

เอกราชทูตเปนรองหัวหนา เพื่อปรึกษาหารือที่กรุงปกก่ิงและที่กรุงโซลโดยเร็วท่ีสุด เน่ืองจากหากเรงมาก

เกินไปอาจเกิดผลในทางตรงกันขามได หลังการพบปะกันครั้งน้ัน จีนและเกาหลีใตไดรีบแตงต้ังหัวหนา

และรองหัวหนาตัวแทนทันที 

 การเจรจายังดําเนินตอไปเรื่อย ๆ ทางฝายจีนเสนอใหฝายเกาหลีใตตัดความสัมพันธกับไตหวัน 

รวมถึงถอนสถานทูตออกจากไตหวัน ซึ่งทางเกาหลีใตไมเห็นดวย แตก็พยายามปลอบประโลมขอตอรอง

กับทางจีน โดยประสงคจะทําแคลดฐานะสถานทูตของไตหวันลงมาเปนสํานักประสานงานแทน แตฝายจีน

ก็ไมยินยอม การเจรจาครั้งท่ีสองก็ยังจัดข้ึนท่ีกรุงปกกิ่ง ทางจีนกลาวย้ําถึงหลักการในการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูต ครั้งน้ีทางเกาหลีใตมีทาทีท่ีออนลง เพียงแตย้ําวาเกาหลีใตมีความสัมพันธกับ

ไตหวันมาเปนเวลานาน จึงอยากรักษาความสัมพันธเฉพาะบางอยางไวหลังจากสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตกับจีนแลว ทางฝายจีนก็ยังคงยืนหยัดหลักการเดิม จึงเสนอใหมีการเจรจารอบที่สามที่กรุงโซล 

                                                           
 19 มติชน. บันทึกการทูตจีน. เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก http://info.matichon.co.th/weekly 

/wk_txt.php?srcta g=MTA3MzAwNjQ5 
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ซึ่งทางเกาหลีใตก็เห็นชอบดวย ในการเจรจารอบท่ีสามนั้น ทางเกาหลีใตยอมรับหลักการของทางจีนแลว 

และสามารถบรรลุขอตกลงวาดวยการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกันทั้งสองฝาย 

 วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1992 เปนอีกหน่ึงวันที่ถือวาเปนจุดเปล่ียนความสัมพันธของจีนเกาหลีใต

อยางเปนทางการ ซึ่งวันนี้เปนวันที่จีนและเกาหลีใตไดสถาปนาทางการทูตกัน โดยเกาหลีใตยอมรับวา

สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายของจีนเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน และยอมรับวา

ไตหวันเปนสวนหนึ่งของจีน นับแตนั้นเปนตนมาความสัมพันธของจีนและเกาหลีใตก็กระชับแนบแนนขึ้น

ทั้งในดานการแลกเปล่ียนความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม20 

 จากที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางจีนและเกาหลีใตน้ันเปนไปในทิศทางบวกมาก

ขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาในอดีตนั้นทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธในเชิงคูตรงขามของอุดมการณทาง

การเมืองที่ไดแสดงใหเห็นดวยการแสดงอํานาจปะทะกันในเชิงขัดแยง อยางไรก็ตาม จากการที่เวที

การเมืองน้ันเปดกวางมากข้ึนจากความรวมมือในดานตาง ๆ ก็ทําใหทางเกาหลีใตน้ันไดมีการพยายามที่จะ

สานสัมพันธกับทางจีนใหดีขึ้นกวาแตกอน รวมถึงยังเจรจาไกลเกล่ียตอรองและลดทอนการใชอํานาจของ

ตัวเองมากขึ้นเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะทางอํานาจของแตละฝงมากขึ้น ซึ่งท้ังหมดน้ีทําใหเห็นชัดเจนวา

ความสัมพันธอันดีของท้ังสองฝงกําลังเบงบานดวยการเจรจาทางการทูตเปนอยางมาก แตในขณะเดียวกัน

ประเทศจีนเองก็ยงัคงมีมุมมองและเนนเรื่องอุดมการณทางการเมืองของตนเปนท่ีตั้ง ซึ่งเม่ือสังเกตบริบท

ทางการเมืองทั้งสองฝงแลวน้ัน จึงมองไดวาแมวาจะมีการสานสัมพันธทางการทูตท่ีดีอยางไรก็ตาม แตก็ยัง

มีความขัดแยงทางดานอุดมการณทางการเมืองท่ีรอวันปะทุอีกครั้งไดดวยเชนกัน 

 

3.2 บริบทแวดลอมดานเศรษฐกิจ 

 ประเทศจีนและเกาหลีใตไดเริ่มทําการคากันหลังจากยุคสงครามเย็นในชวงทศวรรษ 1970 เปน

ตนมา หากแตในชวงน้ันทั้งจีนและเกาหลีใตยังไมไดมีการสถาปนาทางการทูตกันอยางเปนทางการทําให

                                                           
 20 Hong Liu. ( 2536). The Sino-South Korean Normalization: A Triangular Explanation. ปที่ 33(11), 1083-

1094. 
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การคาขายของทั้ง 2 ประเทศตองดําเนินการทางออม โดยผานตัวกลางอยางฮองกง21 ซึ่งการคาขายผาน

ฮองกงทําใหการคาขายถูกจํากัดปริมาณ 

 กระทั่งในค.ศ. 1986 ประเทศจีนไดมีโอกาสเขาแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส จีนมีทาทีที่เปล่ียนแปลง

อยางชัดเจนวาตองการท่ีจะมีความสัมพันธกับเกาหลีใตโดยตรง โดยหรง อี้เหริน (Rong Yiren) ประธาน

องคการการคาและการลงทุนระหวางประเทศของจีน (International Trade and Investment 

Corperation: CITIC) ไดย้ําวาจีนตองการที่จะมีการเปล่ียนแปลงโดยตรง รวมไปถึงการคาและการลงทุน

กับเกาหลีใต ซึ่งการคาระหวางจีนและเกาหลีใตก็ยังคงเพิ่มปริมาณข้ึนเรื่อย ๆ หากแตวาจีนก็ยังเปนแคคู

คาที่ใหญเปนอันดับ 4 ของเกาหลีใต ในค.ศ. 198922 

 ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1990 เกาหลีใตไดเปดสํานักงานการคากรุงปกก่ิงในวันที่ 30 เมษายน 

ค.ศ. 1991 และจีนไดเปดสํานักงานการคาท่ีเกาหลีใตในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1991 ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจระหวางจีนและเกาหลีใตเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จีนกลายเปนคูคาสําคัญของเกาหลีใตไมนาน

หลังจากนั้น โดยในค.ศ. 1992 การสงออกของเกาหลีใตไปยังจีนมีมูลคาถึง 5 พันลานเหรียญสหรัฐ23 และ

สูงข้ึนเรื่อย ๆ ในปถัดมา  

 ตนทศวรรษ 2000 การคาของจีนและเกาหลีใตมีมูลคาสูงถึง 35.91 พันลานเหรียญสหรัฐ ในค.ศ. 

2001 และในปลายปเดียวกันน้ัน จีนมีการอนุมัติการประกอบการธุรกิจจากเกาหลีใตเพิ่มขึ้นอีก 18,517 

โครงการ ทําใหมีเงินสนับสนุนในการคาตอกันมากถึง 12.22 พันลานเหรียญสหรัฐ ในชวงทศวรรษน้ีจีน

และเกาหลีใตมีการเยือนและเจรจากันมากข้ึนเพื่อหาตกลงความรวมมือรวมกัน 

 ในค.ศ. 2005 จีนกลายเปนคูคารายใหญท่ีสุดของเกาหลีใต โดยในปน้ันเกาหลีใตสงออกไปยังจีน

เปนมูลคา 62 พันลานเหรียญสหรัฐ และนําเขาจากจีนเปนมูลคา 38.6 พันลานเหรียญสหรัฐ อีกทั้งการ

ทองเที่ยวในประเทศเกาหลีน้ัน นักทองเท่ียวชาวจีนถือเปนกลุมที่เขามาทองเท่ียวมากที่สุดเปนอันดับ 1 

                                                           
 21 The koreaherald. Dynamics of Korea-China economic relations. เขาถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150309001221. 

 22 บราลี สุคนธรังสี. (2539). การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางจีนและเกาหลีใตในปค.ศ. 1992. จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร. 

 23 ยุพดี สวัสดิชัย. (2550). บทบาทของจีนตอวิกฤตินิวเคลียรบนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006). จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร. 
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โดยในค.ศ. 2014 มีนักทองเที่ยวชาวจีนมาเท่ียวประเทศเกาหลีใตมากถึง 6,126,865 คน และคณะ

นักทองเที่ยวชาวจีนมากถึง 612,310 คณะ 

 นอกจากนี้ในค.ศ. 2015 ประเทศจีนและเกาหลีใตไดบรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีรวมกันหลังจาก

ที่เริ่มมีการเจรจามาต้ังแตค.ศ. 2012 ซึ่งในวันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2015 จีนและเกาหลีใตไดลงนามใน

ขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area :FTA) อยางเปนทางการ โดยขอตกลงดังกลาวมีลงนามโดย

เกา หูเฉิง (Gao Hucheng) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของจีน และยุน ซองจิค (Yoon Sang-

jick)24 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของเกาหลีใต การลงนามครั้งน้ีจะมีผลบังคับใชหลังจากที่ทั้งสอง

ประเทศไดประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย ภายใตขอตกลงดังกลาวน้ัน ทางเกาหลีใตจะยกเลิกการเก็บภาษี

สินคาเปนสัดสวนรอยละ 79 ของสินคาทั้งหมดจากจีนภายในเวลา 10 ปหลังเริ่มใชขอตกลง ขณะที่จีนจะ

ยกเลิกการเก็บภาษีตอสินคาเปนสัดสวนรอยละ 71 ของสินคาทั้งหมดที่มาจากเกาหลีใต และภายใน

ระยะเวลา 20 ปหลังเริ่มใชขอตกลง เกาหลีใตจะยกเลิกการเก็บภาษีสินคาเปนสัดสวนรอยละ 92 ของ

สินคาทั้งหมดจากจีน ขณะที่จีนจะยกเลิกภาษีสินคาเปนสัดสวนรอยละ 91 ของสินคาทั้งหมดจากเกาหลี

ใต25 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของเกาหลีใตกลาววา การลงนามในความรวมมือขอตกลงเขต

การคาเสรีนี้จะชวยขยายตลาดผูบริโภคของเกาหลีใต อีกท้ังยังเปนการสงเสริมความสัมพันธทางการคา

และเศรษฐกิจระหวางทั้งคู โดยจีนน้ันเปนประเทศคูคาท่ีใหญที่สุดของเกาหลีใต และเกาหลีใตเองก็เปน

ประเทศคูคาท่ีใหญเปนอันดับสามของจีนเชนกัน 

 สําหรับประเด็นดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศน้ีจะเห็นไดวาทั้งคูตางเปนคูคา

สําคัญของกันและกัน หากแตเกาหลีใตเปนฝายที่ตองพึ่งพาจีนมากกวา เนื่องจากตลาดสงออกหลักของ

เกาหลีใตอยูท่ีจีนที่มีประชากรมากกวาพันลานคน และการทองเที่ยวในเกาหลีใตก็ตองพึ่งพานักทองเที่ยว

ชาวจีนเชนกัน ทําใหในการเจรจาบางครั้งอาจจะมีการที่เสียเปรียบทางจีนอยูบางเพื่อมีผลประโยชนที่

มากกวา ขณะเดียวกันทางจีนเองก็แสวงหาตลาดใหม ๆ อยูตลอด คอยเจริญสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ

                                                           
 24 Wendy Zeldin. China; South Korea: Landmark Free Trade Agreement Signed. เขาถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2562. 

เขาถึงไดจาก https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-south-korea-landmark-free-trade-agreement-signed/. 

 25  รัตนา พงศทวิช. จีน-เกาหลีใตลงนามขอตกลง FTA อยางเปนทางการแลว หลังเจรจายาวนาน 3 ป. เขาถึงเมื่อ 18 

ธนัวาคม 2562. เขาถึงไดจาก https://www.ryt9.com/s/iq29/2172180. 
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หลาย ๆ ประเทศ ทําใหมีตลาดที่กวางขวางกวาดวยความที่ตนเปนประเทศมหาอํานาจดวย แตก็ยังไม

สามารถท่ีจะปลอยเกาหลีใตไปไดเชนกัน เพราะเกาหลีใตเปนทั้งแหลงทรัพยากรและคูคาที่สําคัญอันดับ 3 

ของจีนดวย และดวยความท่ีจีนเปนประเทศมหาอํานาจและเปนประเทศคูคาสาํคัญของเกาหลี ทําใหจีน

จึงเขามามีบทบาทในดานอื่น ๆ บนคาบสมุทรเกาหลีดวย 

 

3.3 บทบาทของจีนบนคาบสมุทรเกาหลีในประเด็นสงครามนิวเคลียร  

 เขตพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีเปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญและเขตอิทธิพลของจีนเพราะใน

อดีตจีนก็เปนสวนหน่ีงในสงครามเกาหลี อีกทั้งเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือเกาหลีเหนือมาตลอด รวม

ไปถึงดานนิวเคลียรดวย เน่ืองจากประเทศจีนเปนหน่ึงในประเทศที่ใหความชวยเหลือดานการพัฒนา

นิวเคลียรกับขีปนาวุธแกเกาหลีเหนือดวยการใหความรวมมือดานความรูและจัดการฝกอบรมดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแกผูเช่ียวชาญเกาหลีเหนือในประเทศจีน เนื่องจากจีนมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับ

โซเวียตมากอน ทําใหจีนไดรับวิทยาการความรูและวัตถุดิบมาจากโซเวียตในการคนควาทดลองนิวเคลียร 

สําหรับประเทศจีนน้ันไดมีการทดลองระเบิดนิวเคลียรครั้งแรกที่เมืองลอบนอร (Lop Nor) ในโซเวียตเม่ือ

ค.ศ. 1964 และไดประสบความสําเร็จการทดลองครั้งแรกเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1967 

 ปญหานิวเคลียรบนคาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลเจียง เจอหมินของจีน แมวาประเทศ

จีนจะไมไดมีปญหาน้ีโดยตรง แตดวยปจจัยหลาย ๆ ดาน ทําใหจีนจําเปนที่จะตองมีสวนเกี่ยวของกับ

ปญหาน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได หนึ่งในปจจัยน้ันคือทําตามนโยบายของจีนเอง โดยประเทศจีนมีนโยบายท่ี

มุงเนนใหเกิดความสงบสุขและสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอีกทั้งตองการมุงเนนใหคาบสมุทรเกาหลี

ปลอดจากอาวุธนิวเคลียรดวย  

 ในยุครัฐบาลเจียง เจอหมินไดมีการปรับแนวทางและเปล่ียนนโยบายตางประเทศโดยมีการบูรณา

การนโยบายสมัยเต้ิง เส่ียวผิงและเหมา เจอตุงมาบูรณาการผสมผสานเขาเปนแนวทางใหมใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบันและสถานการณภายนอกเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความมั่นคงของจีนที่ตอง

สรางสภาวะแวดลอมระหวางประเทศที่เอื้อตอนโยบายเปดประเทศและนโยบายปฏิรูป รวมถึงการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจของประเทศจีนและพยายามลดความตึงเครียดบนความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศ

อื่น ๆ ดวย   
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 นโยบายของจีนที่มีตอคาบสมุทรเกาหลีมีดังน้ี 

  1. การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหล ี

  2. การใหคาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร 

  3. การชวยเหลือเกาหลีเหนือในกานปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศดวยการจัดหา 

     ทรัพยากรอาหารและนํ้ามันให 

  4. การสนับสนุนใหเกาหลีเหนือเปดประเทศและทําการปฏิรูปเพ่ือที่จะไดไมตองพึ่งพา 

     ความชวยเหลือจากจีนมากเกินไป 

  5. การชวยพัฒนาความรวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางเกาหลีเหนือและ 

     เกาหลีใต 

 ประเทศจีนใหความสําคัญกับคาบสมุทรเกาหลีในทุกประเด็นดังกลาวตลอดจนพัฒนา

ความสัมพันธทางการทูตไมวาจะดานการเมืองรวมไปถึงดานเศรษฐกิจกับเกาหลีใตดวย ทั้งน้ีก็เพื่อ

ตอบสนองตอจีนในดานผลประโยชนทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ  

 ปญหานิวเคลียรบนคาบสมุทรเกาหลียังยืดเยื้อมาจนถึงตนค.ศ. 1994 ความตึงเครียดตาง ๆ เริ่ม

ผอนคลายลงในระดับหนึ่งเมื่อผูนําจีนไดเชิญคิม อิลซุง ผูนําจากเกาหลีเหนือในสมัยน้ัน เดินทางไปเยือน

ปกก่ิงเพื่อทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเจรจาปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ 

โดยทางการจีนย้ําจุดยืนวาตองการสนับสนุนใหแกไขปญหาความขัดแยงนี้ไมวาจะตองใชเวลาหรือความ

อดทนมากเทาไรก็ตาม ในขณะที่สหรัฐฯ เองก็มองวาการที่จีนเปนเปนพันธมิตรท่ีมีอุดมการณทางการเมือง

เหมือนกับเกาหลีเหนือ และเปนคูคาที่สําคัญท่ีสุดของเกาหลีเหนือ รวมไปถึงใหความชวยเหลือเกาหลี

เหนือเปนอยางมากทําใหจีนมีโอกาสในการเขาถึงเกาหลีเหนือไดมากกวาประเทศอ่ืน ๆ ประเทศจีนจึงมี

ความสําคัญในการแกไขปญหานี้  

 ดวยจุดยืนของจีนที่มุงมั่นใหแกปญหาโดยสันติวิธีจึงเปนแรงผลักดันที่ชวยใหประธานาธิบดี

คลินตันของสหรัฐฯ เปลี่ยนทาทีมาเจรจากับเกาหลีเหนือใหม ทําใหความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี

คล่ีคลายลง ผลสําเร็จของการเจรจาระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือในชวงเวลาน้ันคือการท่ีเกาหลีเหนือ

ยอมระงับโครงการนิวเคลียรทั้งหมดเพื่อแลกเปล่ียนจากการท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯ และ
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ประเทศตาง ๆ ผานองคกรคีโด หากแตการกดความขัดแยงก็ยอมมีวันปะทุขึ้นมาใหม โดยความตึงเครียดก็

เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อทหารเกาหลีเหนือบุกรุกเขาไปในพื้นท่ีปลอดทหารทําใหกองกําลังสหประชาชาติ

ของสหรัฐฯ และเกาหลีใตเลง็เห็นวาเปนการกระทําที่ยั่วยุและมีแนวโนมที่จะเกิดความรุนแรงขึ้น ในขณะท่ี

ทางจีนเองก็ไมไดสนับสนุนเกาหลีเหนือในการกระทําคร้ังนี้ ทําใหประธานาธิบดีคลินตันเขารวมประชุมสุด

ยอดผูนํากับเกาหลีใตที่เกาะเชจูเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1996 สรุปผลไดวาการเจรจาปญหาความ

ขัดแยงน้ีควรเจรจากับตนเหตุของปญหาโดยตรงไมใชการเจรจาผานตัวกลางหรือประเทศพันธมิตร ดังนั้น

สหรัฐฯ จึงมีจุดยืนวาจะไมเขารวมการประชุมกับเกาหลีเหนือหากเกาหลีใตไมเขารวมประชุมดวย จาก

จุดยืนน้ีสงผลใหมีแนวโนมท่ีจะจัดการเจรจาสันติภาพ 4 ฝายข้ึน ท่ีมีสหรัฐฯ จีน เกาหลีเหนือและเกาหลีใต  

หากแตแผนการเดิมกลับไมราบรื่นนักเม่ือเจอกับอุปสรรคครั้งใหญคือการท่ีเรือดําน้ําของเกาหลีเหนือเขา

มารุกลํ้าอาณาเขตนานนํ้าของเกาหลีใตและเกยต้ืนดานชายฝงทะเลตะวันออกของเกาหลีใตจนเกิดการ

ปะทะกันขึ้น นายทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตจากการสูรบครั้งน้ี 24 นาย สวนเกาหลีใตเสียชีวิตจากการสู

รบ 13 นาย ความสัมพันธของท้ัง 2 เกาหลีจึงอยูในสภาวะตึงเครียดเต็มรูปแบบ สหรัฐฯ จึงออกมาชวย

ไกลเกลี่ยปญหาน้ีอีกครั้ง และเกาหลีเหนือไดออกแถลงการณขอโทษกับเหตุการณครั้งน้ี 

 การเจรจา 4 ฝายมีความคืบหนามากขึ้นเมื่อตัวแทนรัฐมนตรีชวยวาการตางประเทศของท้ัง 4 

ประเทศมารวมตัวกันเจรจาท่ีนครนิวยอรกในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997 และไดหารือที่จะมีการเจรจา

อยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง กําหนดการเปนเดือนธันวาคมปเดียวกันท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

เพื่อแสวงหาสันติภาพถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี 

 ถึงแมวาจีนจะไมไดมีทาทีต่ืนตัวและกระตือรือรนมากนักในชวงแรก ๆ แตเมื่อจีนมองเห็นถึง

จุดประสงคของการเจรจา 4 ฝายวาเปนกาวแรกของสันติภาพแลวทางการจีนจึงมีจุดยืนที่ใหการสนับสนุน

มากขึ้น เพราะจีนเองก็ยังมีความเช่ือมั่นวาการเจรจา 4 ฝายจะชวยบรรเทาความขัดแยงไดบาง หากแตไม

เปนดังท่ีคาดหมาย เพราะเกาหลีเหนือยังคงยืนยันในทาทีเดิมที่ตองการใหสหรัฐฯ ถอนกองกําลังทหาร

ออกจากประเทศเกาหลีใตซึ่งเปนเรื่องท่ีเปนไปไดยากทําใหไมสามารถบรรลุขอตกลงกันได และหลังจาก

นั้นในค.ศ. 1999 ก็ไดมีการจัดการประชุมอีกหลายครั้งแตก็ไมบรรลุเปาหมายเชนเดิม 

 ในค.ศ. 2002 เกาหลีเหนือไดทําการดําเนินโครงการนิวเคลียรใหมอีกครั้งอยางลับ ๆ ทําให

สหรัฐฯ ดําเนินการลงโทษเกาหลีเหนือดวยการงดใหความชวยเหลือผานองคการคีโด รวมทั้งไมสง

น้ํามันดิบไปใหเกาหลีเหนือดวย ทําใหเกาหลีเหนือออกมาตอบโตทันทีดวยการกลับไปเดินเครื่องปฏิกรณ
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นิวเคลียรอีกครั้งอยางเปดเผย นอกจากนี้เกาหลีเหนือยังตัดสินใจถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไมแพรขยาย

อาวุธนิวเคลียร (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT) ชวงตนค.ศ. 2003 

อีกดวย สงผลใหสหรัฐฯ ลงโทษดวยการโดดเด่ียวเกาหลีเหนือ  

 ในสวนของประเทศจีนเองนั้น ประเทศจีนมีความเห็นที่เขาใจเกาหลีเหนือในเรื่องของการตอง

ผลิตนิวเคลียรไวปกปองประเทศของตัวเองเพ่ือปองปรามไมใหสหรัฐฯ เขามาแทรกแซงหรือลมลางระบอบ

การปกครองของเกาหลีเหนือได หากแตวาจีนก็ยังคงยึดมั่นนโยบายที่ตองการใหคาบสมุทรเปนพื้นที่ปลอด

นิวเคลียร จีนจึงตองการใหเกาหลีเหนือลมเลิกโครงการเหลานี้ จีนจึงตัดสินใจกลับเขามามีบทบาทใน

วิกฤตนิวเคลียรของเกาหลีเหนืออีกครั้ง โดยเริ่มจากการเรียกรองใหมีการเจรจาทวิภาคีระหวางเกาหลี

เหนือและสหรัฐฯ ที่กรุงปกก่ิง แตความพยายามครั้งน้ีไดลมเหลวลงไป จีนจึงพยายามเกล้ียกลอมอีกครั้ง 

โดยตองการใหเกิดการเจรจา 3 ฝายขึ้น ที่มีจีน เกาหลีเหนือ และสหรัฐฯ ความต้ังใจของจีนทําใหสหรัฐฯ 

ชมเชยออกมาถึงความพยายามที่จะสรางสันติภาพขึ้น เพราะถาหากปราศจีนแลวก็เปนไปไดยากที่จะ

ดําเนินการเจรจาเชนนี ้ 

 สําหรับการเจรจาดําเนินการ 3 ฝายครั้งน้ี ถึงแมวาจะลมเหลวเนื่องจากเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ 

ไมสามารถหาตรงกลางในการตอรองผลประโยชนใหกันได ทําใหมีการจัดการเจรจาใหมอีกครั้งภายหลัง

จากนี้ 3 เดือน ซึ่งการเจรจาครั้งตอไปจีนถือวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งท่ีชวยเจรจาใหเกิดการเจรจา 6 

ฝาย ข้ึนตามที่สหรัฐฯ ตองการ โดยการเจรจา 6 ฝายนี้มีประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศ

รัสเซียเพิ่มเขามา จีนไดพยายามโนมนาวเกาหลีเหนือใหเขารวมประชุมดวยสําเร็จ และผลของการเจรจา

คร้ังน้ีก็ยงัไมบรรลุตรงกันเชนเดิมแตก็เปนผลดีและนับเปนความดีความชอบของจีนท่ีทําใหเกิดการประชุม 

6 ฝายนี้ได สงผลมีการประชุม 6 ฝายเกิดข้ึนอีก 4 ครั้งดวยกัน  

 จะเห็นไดวาจีนไดแสดงความเปนผูนําในการแกไขปญหาความขัดแยงบนคาบสมุทรเกาหลี ไมวา

จะเปนระหวาง 2 เกาหลีเอง หรือระหวางเกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ เองก็ตาม ในฐานะเจาภาพการจัดเจรจา

หลาย ๆ ครั้ง ภาพลักษณของจีนก็ดูแข็งแกรงมากขึ้นดวย ไมวาจะเปนการโนมนาวเกาหลีเหนือ หรือวาจะ

เปนความอดทนในการจัดการประชุมขึ้นก็ตาม ในสวนมุมมองของชาติอื่นที่มีตอจีนก็เปลี่ยนไปดวยเชนกัน 

สหรัฐฯ เองก็มีความเกรงใจจีนมากข้ึนเพราะจําเปนตองพึ่งพาจีนอยูบอยคร้ัง ในสวนของเกาหลีใตที่ยังเปน

เหมือนประเทศภายใตกรอบอิทธิพลของสหรัฐฯ อยูน้ันก็มีความเกรงใจจีนมากข้ึนเชนกัน เกาหลีใต

เปรียบเสมือนเปนลูกเสือทามกลางดงราชสีห ในสวนของการออกความเห็นของเกาหลีใตจึงยังตองมีการ
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พิจารณาจากความเห็นของจีนและสหรัฐฯ เชนกัน ในเร่ืองประเด็นภัยคุกคามนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ

เองก็ยังไมสิ้นสุดเพียงเทาน้ี เกาหลีเหนือก็ยังมีทาทีที่ไมผอนปรนจนหลายคร้ังก็สรางปญหาใหกับกลุม

ประเทศคูเจรจา โดยปญหาภัยคุกคามนิวเคลียรจากเกาหลีเหนือเปนจุดท่ีทําใหเกาหลีใตเลือกที่จะพึ่งพา

สหรัฐฯ มากข้ึนเชนกัน 

 

3.4 ภัยคุกคามนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ 

 ภายหลังสงครามเกาหลี (Korean War) ยุติลง และมีการทําขอตกลงหยุดยิง (armistice) ในวันท่ี 

27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 มีผลใหเกิดการจัดต้ังเขตปลอดทหาร
26

 ดินแดนถูกแบงตามเสนขนานที่ 38  แต

ความสัมพันธระหวางเกาหลีใตกับเกาหลีเหนือก็ยังคงอยูในรูปแบบที่ขัดแยงกันทั้งทางอุดมการณและทาง

ปฏิบัติ เพราะนับตั้งแตการลงนามในขอตกลงหยุดยิง เมื่อค.ศ. 1953 เปนตนมา ทั้งเกาหลีเหนือและ

เกาหลีใตก็ยังไมสามารถบรรลุความตกลงเพื่อนําไปสูการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ (peace treaty) 

เพื่อยุติสงครามเกาหลีอยางเปนทางการได ในขณะเดียวกัน ประเทศมหาอํานาจฝายประชาธิปไตยอยาง

สหรัฐฯ และประเทศมหาอํานาจฝายคอมมิวนิสตอยางจีนไดเริ่มมีการปรับความสัมพันธเขาหากันในยุค

สงครามเย็นน้ัน ทําใหประเทศเกาหลีเหนือที่เปนพันธมิตรกับจีน และเกาหลีใตที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐฯ 

จึงไดเริ้มมีการเปดเจรจากันขึ้น และสัมฤทธิ์ผลออกมาเปนความตกลงตามแถลงการณรวมเหนือและใต 

(South-North Joint Communique) 27 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1972 ซึ่งกําหนดหลักการเก่ียวกับการ

รวมประเทศไว 3 ประการ คือ  

 1) การดําเนินการอยางอิสระ ปราศจากการบังคับหรือการแทรกแซงจากภายนอก  

 2) การยึดหลักสันติภาพ โดยปราศจากการใชกําลัง  

 3) ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางดานความคิด อุดมการณและ

 ระบอบ 

                                                           
 26 มนันญา ภูแกว. สงครามเกาหลี. เขาถึงเม่ือ 19 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0 

%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0

%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5 

 27 วเีชียร อินทะสี. (2561). ความขัดแยงและความรวมมือระหวางสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น. ป 21(1), 1-20. 
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 แตความตกลงนี้กลับไมไดนําไปปฏิบัติและความรวมมือระหวางกันเพ่ือยุติความขัดแยงอยางท่ี

ควรจะเปน แมจะมีการเจรจาเกิดข้ึนอีกหลายครั้ง ก็ยังกลับวนเขาสูสถานการณเชนเดิม เพราะรัฐบาลท้ัง 

2 ฝายตางคิดวาตนเปนรัฐบาลที่ชอบธรรม ไมมีฝายใดยอมที่จะตกเปนรอง รวมไปถึงประชาชนที่เกลียดชัง

ผูนําของฝายตรงขามอีกดวย ทําใหไมสามารถปรองดองกันได 

 การพัฒนานิวเคลียรของเกาหลีเหนือเริ่มต้ังแตปลายทศวรรษ 1950 โดยไดรับการสนับสนุนและ

การชวยเหลือจากโซเวียต ซึ่งในค.ศ. 1959 เกาหลีเหนือไดรวมลงนามในสนธิสัญญาดานการวิจัยนิวเคลียร

กับสหภาพโซเวียต และในปลายทศวรรษ 1970 เกาหลีเหนือเริ่มโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรโดยไม

พึ่งพาความชวยเหลือจากโซเวยีตและจีน 

 ในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2006 เปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาประกาศขาวการทดสอบ

อาวุธนิวเคลียรคร้ังแรก ที่ฐานทดสอบนิวเคลียรปุงเกรี28 แตในชวงเวลาน้ันนานาชาติกลับมองวาเกาหลี

เหนือยังไมมีศักยภาพดานนิวเคลียรพอท่ีจะเปนอันตรายตอประชาคมโลกได แตก็ไมไดน่ิงนอนใจ ยังมีการ

ตอบโตตอการกระทําของเกาหลีเหนือดวยการที่สหประชาชาติ ประกาศคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและทาง

ทหารตอเกาหลีเหนือ กระทั่งในค.ศ. 2007 ประเทศเกาหลีเหนือไดมีความพยายามในการขอยกเลิกการ

คว่ําบาตรของสหประชาชาติดวยการปดเตาปฏิกรณนิวเคลียร 1 แหง หากแตการเจรจาน้ันกลับลมเหลว29  

 การทดสอบนิวเคลียรคร้ังตอมาของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 โดย

ทางรัสเซียไดรายงานวาระเบิดดังกลาวมีขนาดประมาณ 20 กิโลตัน ซึ่งสามารถเทียบไดกับกับระเบิด

นิวเคลียรของสหรัฐฯ ท่ีทําลายเมืองฮิโรชิมาไปในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และในการทดลองครั้งน้ีทําให

สหประชาชาติออกมติประณามเกาหลีเหนืออีกครั้ง มีการเพิ่มความเขมงวดของการคว่ําบาตร และสหรัฐฯ 

เองก็ไดทําการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือเพิ่มเติมดวย ทําใหผูนําของเกาหลีเหนืออยางคิม 

จองอิลยอมรบัปากเขาสูการเจรจา 6 ฝาย  

 ในชวงค.ศ. 2012 เปนปท่ีเกาหลีเหนือไดสรางเทคโนโลยีทางอากาศข้ึนและสรางความตื่น

ตระหนกใหกับนานาประเทศ โดยในเดือนเมษายน ประเทศเกาหลีเหนือมีความพยายามในการที่จะปลอย

                                                           
 28 BBC. เกาหลีเหนือมีความคืบหนาในโครงการนิวเคลียรไปแลวเพียงใด?. เขาถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.bbc.com/thai/international-38482583 

 29 Voice TV. เกิดอะไรข้ึนเม่ือเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร?. เขาถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.voicetv.co.th/read/103914 
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ยิงจรวดเพ่ือสงดาวเทียม Kwangmyongsong-3 ข้ึนไปโคจรรอบโลก โดยอางวาเปนการฉลองวันครบรอบ

อายุ 100 ป ของคิม อิลซุง ความพยายามในครั้งน้ีลมเหลวลงไป เกิดเสียงประณามจากนานาชาติ 

เนื่องจากคิดวาเปนการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของเกาหลีเหนือ และในเดือนธันวาคมค.ศ. 2012 นั้น

เกาหลีเหนือไดทําการยิงจรวดเพื่อสงดาวเทียมอีกครั้งไดสําเร็จ30 บรรดาผูนําของเกาหลีใต ญ่ีปุน และ

สหรัฐฯ ไดออกมาประณามการกระทําของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ ในสวนของเกาหลีใตน้ัน คิม ซุงฮวาน 

รัฐมนตรีตางประเทศ ไดกลาวตําหนิรัฐบาลเกาหลีเหนือที่เพิกเฉยตอเสียงคัดคานของนานาประเทศ และ

กลาววาการกระทําครั้งนี้จะยิ่งทําใหเกาหลีเหนือถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกมากยิ่งข้ึน ในสวนของสภา

ความม่ันคงแหงสหประชาชาติเองก็ออกคําสั่งหามเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดใด ๆ รวมทั้งจรวดที่ใช

สงดาวเทียมสูอากาศ เน่ืองจากเทคโนโลยีดังกลาวอาจนํามาใชในการยิงขีปนาวุธนําวิถีระยะไกลได โดย

ทางเลขาธิการใหญสหประชาชาต ิบัน คีมูนมีแถลงการณตําหนิการปลอยจรวดของเกาหลีเหนือวาเปนการ

ละเมิดมติของสหประชาชาติ และแสดงความกังวลตอผลรายที่จะตามมาซึ่งอาจสงผลกระทบตอสันติภาพ

และความมั่นคงในเอเชียตะวันออก
31

 

 สําหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียรครั้งตอมา เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2013 ซึ่งเกาหลี

เหนืออางวาสามารถยอขนาดและทําใหระเบิดนิวเคลียรมีน้ําหนักเบากวาเดิม จนทําใหหลายฝายเกรงวา

เกาหลีเหนือกําลังใกลจะประสบความสําเร็จในการผลิตอาวุธนิวเคลียรขนาดเล็กจนสามารถใชติดต้ังที่

ขีปนาวุธพิสัยไกลได ซึ่งในชวงเดียวกันมีรายงานวา เกาหลีเหนือประสบความสําเร็จในการเสริมสมรรถนะ

ยูเรเนียมสําหรับใชในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรดวย และในวันที่ 20 ธนัวาคม ค.ศ. 2012 สํานักขาว

ตางประเทศรายงานวา รัฐบาลเกาหลีเหนือขูวาจะโจมตีเกาหลีใตโดยไมบอกลวงหนา เพื่อโตตอบกลุมผู

ประทวงในเกาหลีใต ทีเ่ผาหุนอดีตผูนําเกาหลีเหนือ คิม จองอิล ในวันครบรอบ 2 ปการเสียชีวิต
32

 

 หลังจากน้ันในชวงตนค.ศ. 2013 เปนตนมา ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเริ่มกอตัวชัดเจน

และถือเปนสถานการณตึงเครียดท่ีสุดในรอบหลายป ทางเกาหลีเหนือออกมาประกาศอีกครั้งเมื่อวันท่ี 24 

มกราคม ค.ศ. 2013 วามีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะโจมตีเปาหมายในสหรัฐฯ ดวยขีปนาวุธและ

                                                           
 30 ศูนยเกาหลีศึกษา. (2557). วิกฤติเกาหลีป2013: คาบสมุทรเกาหลีรอนระอจุริงหรือ (Korean Crisis 2013). มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. 

 31 Steve Herman. ผูนําโลกรวมประณามการยิงจรวดปลอยดาวเทียมของเกาหลเีหนือวาเปนการละเมิดมติสหประชาชาติ. 

เขาถงึเม่ือ 19 ธนัวาคม 2562. เขาถึงไดจาก https://www.voathai.com/a/north-korea-rocket-ss/1563966.html. 
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ความกาวหนาดานนิวเคลียรของตน มีโครงการทดลองนิวเคลียรเกิดข้ึนที่เกาหลีเหนืออีกครั้ง และในวันท่ี 

12 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 เกาหลีเหนือไดทดลองนิวเคลียรเปนครั้งท่ี 3 โดยในครั้งนี้ ทําใหเกิด

แรงส่ันสะเทือนขนาด 5.1 โดยเกาหลีเหนืออางวาสรางนิวเคลียรท่ีมีขนาดเล็กลงสําเร็จ ซึ่งทําใหนานาชาติ

แสดงความกังวลเพราะเกาหลีเหนืออาจจะสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียรเขากับขีปนาวุธพิสัยไกลได แต

กลับไมมีการคว่ําบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม มีเพียงแคคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติประณาม

เกาหลีเหนือเทาน้ัน 

 ตอมาวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 สถานการณในคาบสมุทรเกาหลียิ่งทวีความตึงเครียดย่ิงข้ึนไป

อีก เม่ือเกาหลีเหนือไดประกาศยกเลิก “สัญญาสงบศึกชั่วคราว” หลังสงครามเกาหลีที่ทําไวในค.ศ. 1953 

นั้น คาบสมุทรเกาหลีจึงตกอยูในสภาวะสงคราม อาจจะเกิดสงครามในคาบสมุทรเกาหลีไดทุกเมื่อ ทาง

เกาหลีใตจึงไดมีการรับมือเรงจัดกําลังพลและอาวุธในเขตชายแดนทันที ในการสูรบของทั้ง 2 ฝาย ทําให

ประเทศขางเคียงอยางญ่ีปุนไดรับผลกระทบไปดวย เนื่องจากวิถีขีปนาวุธมีการขามผานญี่ปุน ทําใหใน

เวลาตอมาชวงเดือนเมษายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของประเทศญี่ปุนประกาศวาจะยิงขีปนาวุธ

ของเกาหลีเหนือที่จะพุงผานดินแดนของประเทศของตน และสั่งติดต้ัง Patriot PAC-3 missile ทันที ไมกี่

วันตอมาเกาหลีเหนือไดออกมาประกาศวาจะทําลายญ่ีปุนอยางยอยยับหากญี่ปุนเปนภัยคุกคามตอ

ประเทศของตน ในสวนของสหรัฐฯ เองก็ไดมีการเดินทางเยือนมาเกาหลีใต ญี่ปุน และจีน ในชวงเวลา

ดังกลาว พรอมกับสัญญาวาประเทศสหรัฐฯ พรอมจะปกปองพันธมิตรดวยพลังอํานาจท่ีมีอยูทั้งหมด  

 ในขณะที่สถานการณคาบสมุทรเกาหลีตกอยูในสภาวะตึงเครียดมากขึ้น พัค กึนเฮ ประธานาธิบดี

เกาหลีใต ไดมีการเรียกประชุมรัฐมนตรีดานความมั่นคงและการตางประเทศ เพื่อหามาตรการปกปอง

ประเทศจากการคุกคามของเกาหลีเหนือ ซึ่งน่ีนับเปนการประชุมครั้งแรกของประธานาธิบดีพัค กึนเฮ ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ หลังจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีทวี

ความรุนแรงมากขึ้น จนกระทั่วเกาหลีเหนือประกาศเขาสูภาวะสงครามกับเกาหลีใต33 

 สถานการณในคาบสมุทรเกาหลียังคงตึงเครียดเปนระยะตลอดทั้งชวงค.ศ. 2014 และ 2015 

ในชวงค.ศ. 2014 นั้น เกาหลีเหนือไดทําการยิงขีปนาวุธระยะสั้น 30 ชุดเปนการตอบโตที่มีการฉาย

ภาพยนตรอเมริกันเรื่อง The Interview ที่มีเน้ือหาลอเลียนผูนําเกาหลีเหนือ หลังจากน้ันเกาหลีเหนือได

                                                           
 33 Voice TV. เกาหลีใตประชุมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ. เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.voicetv.co.th/read/66770 
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ยิงขีปนาวุธระยะอีกครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2015 และไดทดสอบขีปนาวุธนําวิถีที่ทําจากเรือดํา

น้ําในเดือนพฤศจิกายน และทดลองซ้ําอีกครั้งในเดอืนธันวาคมในปเดียวกัน34 

 การกระทําของเกาหลีเหนือจึงเปรียบเสมือนการบีบบังคับใหเกาหลีใตตองเปดฉากสงครามกับ

เกาหลีเหนืออยางจริงจังมากขึ้น ในสวนของสหรัฐฯ และเกาหลีใตมองตางมองวาการพัฒนาอาวุธ

นิวเคลียรและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเปนภัยคุกคามตอความมั่นคง ทั้งสองฝายจึงมีการหารือในเรื่องการ

ปองกันความม่ันคงของประเทศ โดยขอสรุปของการหารือก็ไดออกมาในรูปแบบของติดต้ังระบบปองกัน

ขีปนาวุธ (Terminal High Altitude Area Defense : THAAD) ในเกาหลีใต ตามผลการหารือเม่ือ

กรกฎาคม ค.ศ. 2016 โดยมีเปาหมายเพื่อสกัดกั้นหรือทําลายขีปนาวุธท่ียิงจากเกาหลีเหนือ ความรวมมือ

ระหวางเกาหลีใตกับสหรัฐฯ ดังกลาว ไดสรางความไมพอใจใหแกเกาหลีเหนืออยางมาก และเพียงหน่ึง

สัปดาหหลังจากน้ัน เกาหลีเหนือก็ไดทดสอบการยิงขีปนาวุธเปนการตอบโตและดําเนินกลยุทธขูที่จะทําให

เกาหลีใตเปนทะเลเพลิงและกองเถาถาน35 

 จากประเด็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนี้เห็นไดชัดวาเกาหลีเหนือเปนภัยคุกคามรายแรงที่ไม

สามารถรักษาใหหายได รัฐบาลเกาหลีใตจึงตองมีนโยบายที่เด็ดขาดเพ่ือปองกันตนเอง จนนํามาสูการ

ติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ หากแตการติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธก็ไมไดเปนท่ีพึงพอใจกับทางประเทศ

จีนที่เปนอีกหนึ่งเพื่อนบานและประเทศคูคาสําคัญของเกาหลีใต ทําใหเกิดเหตุความขัดแยงข้ึน 

 

3.5 ระบบปองกันขีปนาวุธ (THAAD) 

 ระบบปองกันขีปนาวุธ หรือ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) คือระบบยิง

สกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกัดตําแหนงสูง ขณะที่ขีปนาวุธฝายโจมตีกําลังเขาสูวิถีระยะสุดทายกอนตกสู

เปาหมาย สวนใหญแลวใชยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยใกลและพิสัยปานกลาง ซึ่งแตเดิมแลว THAAD เปน

โครงการของกองทัพบกสหรัฐฯ แตตอมาไดอยูภายใตการจัดการของสํานักงานปองกันขีปนาวุธ (Missile 

Defense Agency) แทน 

                                                           
 34 วราพรรธน บุญมาธัญรัตน. (2559). นโยบายตางประเทศญี่ปุนตอปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือในชวง ค.ศ. 1990-2016. งม

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร. สาขาการระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร. 

 35  วีเชียร อินทะสี. (2561). ความขัดแยงและความรวมมือระหวางสองเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น. ป 21(1), 1-20. 
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 โดย THAAD ประกอบไปดวยระบบเรดารภาคพื้นดิน (Radar) ที่ทําหนาที่ตรวจจับตําแหนง

ขีปนาวุธของฝายตรงขามที่กําลังเดินทางอยูที่ระดับความสูง และก็เฝาติดตามตําแหนงของขีปนาวุธไป

เรื่อย ๆ จากน้ันก็จะแจงตําแหนงขีปนาวุธมายังศูนยควบคุม (Command and control) ที่ใชเปนฐานสง

คําส่ังการยิงจรวดตอตานขีปนาวุธ ไปยังฐานยิงจรวดมิสไซล (Missile launcher) ท่ีติดต้ังอยูบนรถบรรทุก 

โดยจรวดมิสซายของระบบ THAAD จะเขาปะทะเพื่อทําลายขีปนาวุธที่ถูกยิงมา ในระยะท่ีขีปนาวุธใกลจะ

ตกสูเปาหมาย (Terminal phase)  

 ระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD น้ีมีพิสัยยิงไดไกลถึง 200 กิโลเมตร และยังสามารถทําลาย

ขีปนาวุธของฝายโจมตีไดที่พิกัดความสูงถึง 150 กิโลเมตรจากพื้นดินดวย ซึ่งเทคโนโลยีของ THAAD นั้น 

ใชพลังงานจลนเปนแรงกระแทกทําลายหัวรบขีปนาวุธของฝายตรงขามโดยไมตองติดต้ังหัวรบในตัวเองแต

อยางใด แต THAAD จะใชพลังจากการชนกันอยางแรงเพื่อทําลายขีปนาวุธ เปนการทําลายโดยที่หัวรบ

นิวเคลียร หรือหัวรบใด ๆ ท่ีติดต้ังอยูในขีปนาวุธท่ีถูกยิงมา การทําลายจะไมเกิดการระเบิดข้ึน ทําใหชวย

ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดระเบิดนิวเคลียรกลางอากาศ 

 สวนฐานยิงเคลื่อนที่ของ THAAD นั้นสามารถบรรทุกจรวดตอตานไดถึง 8 ลูกในคราวเดียวกัน 

สามารถยิงและใสจรวดเขาไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งกอนหนาน้ีสหรัฐฯ เคยติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ 

THAAD ในเขตกวมและฮาวายมากอนแลว เพื่อปองกันการโจมตีดวยขีปนาวุธพิสัยไกลขามทวีปจาก

เกาหลีเหนือ เชนเดียวกับเกาหลีใตที่ไดรับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ทําใหเหมือนถูกบีบบังคับใหตอง

ติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธน้ี 

 

3.6 การดาํเนินการติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD 

 หลังจากที่เกาหลีใตไมสามารถทนตอภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได ประกอบกับการที่สหรัฐฯ 

เห็นถึงอันตรายจากภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือท่ีทดสอบยิงขีปนาวุธอยูบอยครั้ง จึงมีการเขามาเจรจากับ

เกาหลีใตในประเด็นที่จะขอติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ หรือ Terminal High Altitude Area Defense 

(THAAD) 



36 

 

 

 

 ซึ่งในระหวางการเจรจาชวงแรก ๆ ในค.ศ. 2015 นั้น ความคิดเห็นระหวางสหรัฐฯ เกาหลีใตเริ่ม

แสดงใหเห็นสัญญาณท่ีชัดเจนวาไมเห็นดวยในประเด็นเรื่องการติดตั้ง THAAD ในขณะน้ันสหรัฐฯ ไดมีการ

ผลักดันอยางจริงจังในเรื่องของความจําเปนที่ตองติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ หากแตรัฐบาลเกาหลีใตใน

สมัยน้ันยังมีความลังเลอยู เพราะประเทศเกาหลีใตก็ยังมีความสัมพันธใกลชิดกับประเทศเพื่อนบานอ่ืน ๆ 

ดวย โดยเฉพาะประเทศจีน ที่แสดงทาทีไมเห็นดวยตั้งแตแรกที่ทราบวามีการเจรจา 

 ตอมาในชวงค.ศ. 2016 ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือยังคงทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ ทําให

ประเด็นการติดต้ัง THAAD ถูกนําข้ึนมาพูดอีกครั้งชวงตนเดือนกุมภาพันธ เมื่อกระทรวงกลาโหมแหง

ประเทศเกาหลีใตและสหรัฐฯ มีความเห็นที่ตรงกันวาการทดสอบนิวเคลียรและการยิงจรวดพิสัยไกลของ

เกาหลีเหนือนั้นแสดงถึงแสนยานุภาพในการทําลายลางระดับสูง รวมถึงเปนภัยคุกคามตอสันติภาพและ

ความม่ันคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งสองฝายจึงตัดสินใจทําการเจรจาในประเด็นการติดตั้งระบบ

ปองกันขีปนาวุธ THAAD ใหกับกองกําลังสหรัฐฯ ในเกาหลีใต (USFK) เพื่อยกระดับการปองกันขีปนาวุธ

รวมกันอยางเปนทางการข้ึน โดยมีกําหนดติดต้ังใหแลวเสร็จอยางชาที่สุดภายในค.ศ. 201736 

 สําหรับสถานที่ที่ไดเจรจาในการติดตั้ง THAAD สํานักขาวยอนฮับ (Yon-hap) ของเกาหลีใต

รายงานวา ทั้ง 2 ฝายไดพิจารณาเร่ืองการใหความสําคัญสูงสุดตอประเด็นดานประสิทธิภาพทางการทหาร

และความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีเปนสําคัญ โดยไดมีการทําการศึกษาเปรียบเทียบเขต

พื้นที่ตาง ๆ ในประเทศท่ีเหมาะสมตอการติดต้ัง THAAD มีเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริง และจําลอง

สถานการณข้ึน จนไดขอสรุปวาพื้นที่ที่เหมาะสมตอการติดต้ัง THAAD นั้นคือบริเวณแถบเมืองซ็องจู 

(Seongju) จังหวัดคย็องซังเหนือ (North Gyeongsang)
37

 ซึ่งจังหวัดท่ีอยูทางภาคตะวันออกของเกาหลี

ใต หางจากกรุงโซลลงไปทางตอนใตราว 276 กิโลเมตร โดยมีลักษณภูมิประเทศทางดานทิศตะวันออกติด

กับทะเลญ่ีปุน หรือ ทะเลตะวันออก ทางทิศใตติดกับจังหวัดคย็องซังใต (South Gyeongsang) ทางดาน

ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดช็อลลาเหนือ (North Jeolla) และจังหวัดชุงช็องเหนือ (North Chungcheong) 

สวนทางดานทิศเหนือติดกับจังหวัดคังว็อน (Gangwon)  

                                                           
 36 มลฑา ชัยธํารงกูล. ระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD: แกปญหาหรือบานปลาย?. เขาถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.ryt9.com/s/iq41/2483342. 

 37 SER MYO-JA, JEONG YONG-SOO. Rural town Seongju chosen as Thaad site. เขาถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2562. 

เขาถึงไดจาก http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3021272. 
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 เมืองซ็องจูยังมีขอไดเปรียบในการคุมครองปองกันสถานที่สําคัญ ๆ เชน โรงไฟฟานิวเคลียร คลัง

น้ํามัน ตลอดจนกองทหารพันธมิตรเกาหลีใต-สหรัฐฯ และรวมไปถึงคายฮัมฟรีส (Camp Humphreys) 

ฐานทัพทางทหารแหงใหมของสหรัฐฯ ท่ีกองกําลังเกือบ 30,000 นาย ซึ่งประจําอยูในเกาหลีใตมีกําหนด

จะโยกยายเขาไปภายในค.ศ. 2017 ดวย 

 เหตุผลหลักอีกขอหนึ่งท่ีดูเหมือนเปนปจจัยที่นํามาสูการตัดสินใจครั้งน้ีก็คือ เมืองซ็องจูต้ังอยู

คอนขางหางไกลจากประเทศจีนที่มีอุดมการณไมเห็นดวยกับการติดต้ังระบบดังกลาวอยางจริงจังมาโดย

ตลอด ซึ่งเกาหลีใตจึงมองวาการที่ THAAD ติดตั้งไดหางไกลจากจีนไดมากเทาไร นาจะเปนผลดีตอ

ความสัมพันธของทั้งคูมากเทานั้น และจะสามารถเกล้ียกลอมประนีประนอมกับจีนได 

 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2016 ฮวา ชุนหยิง (Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการตางประเทศ

ของจีนไดมีการออกมาตอบคําถามผูสื่อขาวเก่ียวกับประเด็นท่ีจีนทักทวงการเจรจาของเกาหลีใตและ

สหรัฐฯ ในการติดต้ัง THAAD วา หลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ

ตางประเทศศจีนไดนัดพบคิม จางซู (Kim Jang-soo) เอกอัครราชทูตเกาหลีใตประจําประเทศจีนอยาง

เรงดวน เพื่อทักทวงเรื่องที่ท้ังสองประเทศน้ีหารือการจัดวางระบบ THAAD ในเกาหลีใต และแสดงจุดยืน

ของจีนอยางหนักแนน รวมไปถึงจีนไดแสดงถึงจุดยืนของจีนใหสหรัฐฯ รับทราบโดยทางการทูตดวย

เชนกัน38 

 ในขณะที่สํานักประธานาธิบดีของเกาหลีใตไดออกมาโตเถียงในประเด็นการไมเห็นดวยของจีนวา 

การติดต้ัง THAAD น้ีเกิดขึ้นเพราะไดรับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ และยังกลาวอีกวาจีนควรมุงไปที่การ

ลดความกาวราวของเกาหลีเหนือลง 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธท่ีผานมา พันเอกอู เชียน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนไดออกแถลงวา ทาง

ประเทศจีนมีการติดตามแนวโนมของสหรัฐฯ ในประเด็นการติดต้ัง THAAD ที่เกาหลีใตอยู และยังไดมีการ

กลาวย้ําถึงระบบการทํางานของ THAAD อีกวา THAAD มีรัศมีการสํารวจไกลกวาเขตคาบสมุทรเกาหลี 

แนนอนวา THAAD จะสรางความเสียหายตอผลประโยชนความม่ันคงทางยุทธศาสตรของจีนโดยตรง 

นอกจากน้ียังไดประกาศวาประเทศจีนจะคัดคานประเทศใด ๆ ก็ตามที่รุกล้ําสิทธิประโยชนที่ชอบธรรม

                                                           
 38  Xinhua News. จีนทักทวงเกาหลีใตและสหรัฐฯ ท่ีสองประเทศนี้หารือการจัดวางระบบสกัดขีปนาวุธในเกาหลีใต. เขาถึง

เมือ่ 27 ธนัวาคม 2562. เขาถึงไดจาก http://thai.china.com/news/china/1040/20160208/570075.html. 
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ของจีนโดยอางปญหานิวเคลียรของคาบสมุทรเกาหลี กองทัพจีนจะปฏิบัติตามภารกิจ และจะพิทักษ

ผลประโยชนความมั่นคงแหงชาติอยางเด็ดเด่ียวแนวแน
39

 

 การรองขอของจีนในประเด็นการติดต้ัง THAAD ไมไดจบเพียงเทาน้ัน เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 

นายอู ตาไหว (Wu Dawei) ทูตพิเศษดานนิวเคลียรของจีนไดเรียกรองใหเกาหลีใตแกไขปญหาการติดต้ัง  

THAAD บนเขตพื้นที่ของเกาหลีใตอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางจีนกับเกาหลีใต 

ในการพบปะกับยุน บยองเซ (Yun Byung-se) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของเกาหลีใต อู 

ตาไหวไดเผยวาเกาหลีใตไดรับทราบจุดยืนของจีนที่คัดคานอยางรุนแรงตอการท่ีเกาหลีใตและสหรัฐฯ  

ผลักดันการเจรจาเก่ียวกับการติดต้ังระบบ THAAD เพราะการติดต้ัง THAAD สงผลกระทบในทางลบตอ

ผลประโยชนดานความมั่นคงของจีน40 อีกทั้งแสดงความหวังวาทางเกาหลีใตจะแกไขความกังวลของจีนใน

ประเด็นดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

 ตอมาในชวงเดือนพฤษภาคมปเดียวกัน กระทรวงกลาโหมของรัสเซียไดออกแถลงวา รัสเซียและ

จีนจะมีการจัดการฝกซอมการปองกันขีปนาวุธโดยอาศัยความชวยเหลือของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งถือเปน

ครั้งแรกที่ท้ังสองฝายจัดการฝกรวมเชนน้ี และการฝกซอมครั้งนี้เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนไปถึงสหรัฐฯ 

และยังเปนการเริ่มตนความรวมมือกันทางการทหาร ภายหลังจากที่มีฉันทามติทางการทูตเก่ียวกับ 

THAAD ที่ตรงกันวาไมเห็นดวยที่จะมีการติดตั้ง THAAD ในเกาหลีใต 

 ในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน และประธานาธิบดีวลาดิมีร ปู

ติน ของรัสเซีย ไดแถลงการณแสดงจุดยืนเรียกรองใหรวมมือกันเผชิญหนากับการทาทายและภัยคุกคาม

จากขีปนาวุธนําวิถีโดยยินดีมากกวาที่จะเผชิญหนากับการแพรกระจายขีปนาวุธนําวิถีภายในกรอบของ

กฎหมายระหวางประเทศและการทูตเชิงการเมือง ซึ่งไมสามารถเสียสละความมั่นคงของประเทศกลุมใด

กลุมหนึ่ง เพื่อประโยชนของประเทศอีกกลุมหนึ่งได 

                                                           
 39 CRI. จีนเกาะติดการจัดวางขีปนาวุธทาดท่ีเกาหลีใต. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

http://thai.china.com/news/world/1042/20160226/581079.html. 

 40 VOVworld. จีนเรียกรองใหสาธารณรัฐเกาหลีแกไขปญหา THAAD อยางสมเหตุสมผล. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2562. 

เขาถึงไดจาก https://bit.ly/396ACQR 
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 วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ทางเกาหลีใตและสหรัฐฯ มีความเห็นพองตองกันที่จะใหมีการนํา

THAAD และทหารของสหรัฐฯ เขามาประจําการในประเทศเกาหลีใต เพื่อรับมือภัยคุกคามจากขีปนาวุธ

ของเกาหลีเหนือ ซึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ไดระบุเนนใน

แถลงการณรวมวา ระบบตอตานขีปนาวุธ THAAD จะใชเพื่อตอบโตเกาหลีเหนือเทานั้น และนอกจากน้ียัง

มีการกลาวเพิ่มเติมวาเกาหลีใตและสหรัฐฯ ไดรวมกันตัดสินใจที่จะนํา THAAD ไปติดต้ังใหกับกองทัพ

ทหารประจําประเทศเกาหลีใต หรือ USFK (US Forces Korea) อันเปนมาตรการปองกันเพื่อใหแนใจวา

ประเทศและประชาชนเกาหลีใตจะไดรับความปลอดภัย และเพื่อปกปองกําลังทหารของพันธมิตรจาก

ขีปนาวุธและอาวุธพลังทําลายลางสูงของเกาหลีเหนือ และยืนยันวา THAAD จะไมหันเปาไปทางชาติอื่น

แนนอน41 

 หลังจากออกแถลงการณรวมของเกาหลีใตและสหรัฐฯ ครั้งน้ี จีนไดออกแถลงการณตอบโตบน

เว็บไซตกระทรวงการตางประเทศของจีนทันทีวา จีนขอเรียกรองอยางหนักแนนตอทางสหรัฐฯ และทาง

เกาหลีใต ใหยุติโครงการติดต้ัง THAAD และไมดําเนินการใด ๆ ที่จะทําใหสถานการณในภูมิภาคเกิดความ

ยุงยากมากข้ึน รวมถึงไมสรางความเสียหายตอผลประโยชนดานยุทธศาสตรความม่ันคงของจีนดวย 

 แตทามกลางความรอนระอุของความสัมพันธระหวางประเทศในขณะน้ัน ในสวนของ

ภายในประเทศเกาหลีเองก็มีความรอนระอุเชนกัน โดยเมื่อ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ทาง

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใตออกแถลงการณวาเตรียมนํา THAAD เขาไปติดต้ังท่ีเมืองซ็องจู จังหวัดคย็องซัง

เหนือแลว โดยใหเหตุผลประกอบวาเปนตําแหนงมีลักษณะทางภูมิศาสตรเหมาะสมที่สุดซึ่งจะชวยสงเสริม

ประสิทธิภาพของ THAAD และยังชวยยกระดับศักยภาพความพรอมของกองทัพในการปองกันระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานใหรอดพนจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือดวย42 อยางไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้

ไมไดรับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ดีเทาท่ีควร จนทําใหเกิดการชุมนุมประทวงขึ้นมา โดยการ

ประทวงน้ีเกิดขึ้นจากที่ชาวบานที่อาศัยอยูแถบเมืองซ็องจูรวมตัวกันจํานวนมากเดินไปบนทองถนน 

นอกจากนี้คมิ ฮังกอน (Kim Hangon) นายกเทศมนตรีของเมืองซ็องจู ไดนําสมาชิกสภาเทศบาลหลายคน

                                                           
 41 MGR Online. เกาหลีใต-สหรัฐฯ เห็นพองใหติดตั้งระบบตอตานขีปนาวุธ THAAD ในแดนโสมขาว. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 

2562. เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9590000068209. 

 42 เดลินิวส . ชาวเกาหลีใตประทวงตานระบบขีปนาวุธสหรัฐ. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.dailynews.co.th/foreign/508793 
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อดอาหารประทวงรัฐบาล เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในบริเวณ

พื้นที่ที่จะมีการติดต้ัง THAAD ขณะเดียวกันท่ีกรุงโซลก็มีประชาชนจํานวนมากมารวมตัวกันประทวงหนา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และอาคารกระทรวงกลาโหมอยางหนาแนน 

 ตอมาในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 สํานักขางตางประเทศของกรุงโซล (Arirang) รายงานวา

ประธานาธิบดีพัค กึนเฮ แถลงตอที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคมวาการตัดสินใจ

ของรัฐบาลที่อนุญาตใหสหรัฐฯ เตรียมนําระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD เขามาติดต้ังในเกาหลีใตน้ัน เปน

ผลจากการพิจารณาและวิเคราะหอยางละเอียดแลววาวิธีการดังกลาวคือหนทางดีที่สุดในเวลานี้เพื่อ

ปกปองประเทศใหรอดพนจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือ และยืนยันรัฐบาลพรอมรับฟงขอเสนอแนะของ

ประชาชน หากมีวิธีที่ดีกวาน้ี43 อยางไรก็ตาม แถลงการณของประธานาธิบดีพัค กึนเฮไมไดชวยบรรเทา

บรรยากาศตึงเครียดภายในประเทศไดเทาไรนัก เน่ืองจากประชาชนยังคงออกมาชุมนุมประทวงกันอยาง

ตอเน่ือง  

 การชุมนุมประทวงดําเนินระยะเวลามามากกวา 1 อาทิตย ในสวนของเหตุผลที่ออกมาชุมนุม

ประทวงของชาวบานในพื้นที่คือ ชาวบานมีความกังวลวาเมืองซ็องจูจะตกเปนเปาทางทหาร และ

สิ่งแวดลอมก็จะเสียหาย รวมทั้งนายลี ซุกซู หัวหนาหมูบานที่ใกลแถบพื้นที่การติดต้ัง THAAD ไดกลาววา 

การติดต้ัง THAAD เปนการรักษาผลประโยชนของสหรัฐฯ ไมใชการปองกันตัวเองของเกาหลีใตอีกดวย 

 ตอมาหลังจากท่ีเกิดทั้งปญหาในประเทศและกระแสไมดีจากจีนอยูอยางตอเน่ือง ทําให

ฝายรัฐบาลของเกาหลีไดออกมาแถลงอีกครั้ง ในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งเปนการแถลงตอบโตจีน

ในประเด็นที่แยงการติดต้ัง THAAD ของเกาหลีใต โดยคิม ซังอู โฆษกรัฐบาลเกาหลีใต ไดระบุผานถอยคํา

แถลงความวา แทนที่จีนจะไมเห็นดวยกับการติดต้ัง THAAD เพื่อปองกันตนเองของเกาหลีใต จีนควรจะ

เห็นแยงกับเกาหลีเหนือที่ละเมิดสันติภาพและสเถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีมากกวา เนื่องจากในปนี้

เกาหลีเหนือไดทําการทดสอบนิวเคลียรและขีปนาวธุหลายครั้งแลว44  

                                                           
 43 เดลินิวส. ผูนําโสมใตยืนยันใหสหรัฐตั้งระบบมิสไซลเพื่อปกปองประเทศ. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก 

https://www.dailynews.co.th/foreign/510565. 

 44 มติชนออนไลน. ทําเนียบปธน.โสมขาวจวกจีนวิจารณแผนติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ ยํ้าควรตานโสมแดงแทน. เขาถึง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก https://www.matichon.co.th/foreign/news_241194. 
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 แตปญหายังไมหมดเพียงเทาน้ี เพราะนอกจากการประทวงของชาวบานและความขัดแยงกับจีน

แล วทางดานของในสภาเอง ก็ เ กิดความขัดแยงทางดานความคิดเห็นไมตรงกันเชนกัน โดย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูฝายคานพรรคฝานคานหลัก พรรคมินจูของเกาหลีใตจํานวน 6 คน ไดมี

ความเห็นคัดคานการติดต้ัง THAAD โดยแยงวาอาจสงผลกระทบทางการทูตและความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจกับจีน
45

 และในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ส.ส.ทั้ง 6 คนไดเดินทางไปยังกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 

ซึ่งหนึ่งในส.ส.ฝายคาน คิม ยังโฮ (Kim Yangho) ใหสัมภาษณกับนักขาวกอนเดินทางวา “พวกเราเดินทาง

ไปจีนครั้งน้ีก็หวังวาจะชวยสรางบรรยากาศที่อบอุนขึ้น ในชวงเวลาที่โซลกับปกกิ่งหมางเมินเย็นชาตอ

กัน”46 ในขณะที่ทางดานของประธานาธิบดีพัค กึนเฮกลาวตอเหตุการณครั้งนี้วาพรรครัฐบาลและพรรค

ฝายคานไมควรจะแตกแยกกันในเรื่องความม่ันคงของชาติ และประนามตอวานักการเมืองบางคนอาง

อยางนาขําวา ระบบ THAAD จะยิ่งเปนขออางใหเกาหลีเหนือกระทําการยั่วยุหนักขึ้น คําพูดเชนน้ีก็ไมตาง

อะไรเลยกับมุมมองของเกาหลีเหนือ 

 หลังจากการประทวงของชาวบานท่ีเมืองซอ็งจู ทําใหรัฐบาลเกาหลีตัดสินใจที่จะยายสถานที่ติดต้ัง 

THAAD โดยเม่ือวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2016 กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใตออกแถลงการณ เรื่องการ

ยายสถานท่ีการติดต้ังระบบ THAAD ของสหรัฐฯ จากเดิมคือจะติดต้ังในทองท่ีของเมืองซ็องจู ซึ่งอยูหาง

จากกรุงโซลลงไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 275 กิโลเมตร ใหออกไปไกลจากน้ันอีก 18 กิโลเมตร ซึ่ง

บริเวณนั้นเปนอาณาเขตภายในสนามกอลฟ Lotte Skyhill Country Club ที่เปนกิจการของเครือของ

กลุมบริษัท Lotte และเปนพ้ืนที่เนินเขาอีกดวย รัฐบาลจึงไดเรงดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่และหวัง

จะไดการยอมรับการดําเนินการติดตั้ง THAAD น้ีจากประชาชนในพื้นท่ี47 หากแตการเปล่ียนสถานที่ก็

ไมไดชวยบรรเทาความรอนระอุภายในประเทศ เน่ืองจากประชาชนคัดคานการติดต้ัง THAAD ไมใช

คัดคานการติดต้ังในสถานท่ีใดสถานที่หน่ึง และหลังจากการแถลงน้ี ประชาชนก็ยังออกมาประทวงกัน

                                                           
 45 AEC10NEWS. เกาหลีใตไมสนจีนวิจารณระบบTHAAD. เขาถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2562. เขาถึงไดจาก http://aec10 

news.com/?p=7350. 

 46 MGRonline. ส.ส.ฝายคานเกาหลีใตหักหนา “พัค กึนฮเย” แหตบเทาไป “ปกกิ่ง” หวังรอมชอมจีนเร่ืองระบบ THAAD. 

เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9590000078754. 

 47 เดลินิวส. เกาหลีใตยายท่ีต้ังระบบขีปนาวุธสหรัฐไปอยูในสนามกอลฟ. เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.dailynews.co.th/foreign/527221. 
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อยางตอเน่ือง ทั้งบริเวณเมืองซ็องจู และกรุงโซล ถึงแมวาประธานาธิบดีจะออกมายืนยันวาการติดต้ัง

ระบบ THAAD เนื่องจากปองกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออีกครั้งก็ตาม  

 วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ผูบัญชาการกองกําลังสหรัฐฯ ที่ประจําการอยูในเกาหลีใต ได

กลาวถึงแผนการการตดิต้ัง THAAD วาสหรัฐฯ พรอมที่จะนํา THAAD มาติดต้ังในประเทศเกาหลีภายใน 

8-10 เดือนขางหนานี้
48

 ซึ่งเปนการย้ําการเจรจาระหวางเกาหลีใตและสหรัฐฯ ที่วาจะมีการติดต้ัง THAAD 

ภายในค.ศ. 2017 อยางแนนอน 

 สวนทางฝายจีนก็ยังคงไมเห็นดวยกับการติดตั้ง THAAD เชนเดิม เก้ิง ซวง (Geng Shuang) 

โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีนไดกลาวในระหวางการแถลงสรุปขาวประจําวันวา ที่ผานมารัฐบาลจีน

ไดแสดงความกังวลและคัดคานการตดิต้ังระบบ THAAD มาโดยตลอด เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวจะ

สงผลกระทบตอความสมดุลทางยุทธศาสตรและผลประโยชนดานความม่ันคงภายในภูมิภาค อีกทั้งยังบั่น

ทอนสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีอีกดวย นอกจากนี้ยังไดกลาวจบดวยการ

เรียกรองขอใหประเทศที่เก่ียวของนําความกังวลของจีนไปพิจราณาใหมดวย49 โดยการเคล่ือนไหวของจีน

ครั้งน้ี เปนการประสานเสียงรวมกับมุน แจอิน หน่ึงในผูลงสมัครเปนประธานาธิบดีคนตอไป เน่ืองจากอดีต

ประธานาธิบดีอยางพัค กึนเฮ มีปญหาในขอหาคอรัปช่ันและประพฤติมิชอบ และถูกรัฐสภาลงมติถอดถอน

ออกจากตาํแหนงดวยคะแนนเสียง 234 คะแนน จากสมาชิกรัฐสภาท้ังหมด 300 คน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

ค.ศ. 2016
50

 

 กอนท่ีจะมีการเลือกต้ังใหมในค.ศ. 2017 นั้น หลังจากท่ีพัค กึนเฮ ถูกปลดจากตําแหนงไป ฮวา 

คโยอัน (Hwang Kyo-ahn) ไดขึ้นมาเปนรักษาการประธานาธิบดี และเริ่มทํางานอยางจริงจังในวนัท่ี 20 

มกราคม ค.ศ. 2017
51

 

                                                           
 48 MGRonline. สหรัฐฯ จะสงระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD มายังเกาหลีใตในอีก 8-10 เดือน. เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563. 

เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9590000110274. 

 49 จิตวัฒน วิจิตรถาวร. จีนจ้ีเกาหลีใตยกเลิกติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD. เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.ryt9.com/s/iq37/2571407. 

 50 รัตนา พงศทวิช. รัฐสภาเกาหลีใตมีมติถอดถอน "ปารค กึน เฮ" พนตําแหนงประธานาธิบดี. เขาถึงเมื่อ 5 มกราคม 2563. 

เขาถึงไดจาก https://www.ryt9.com/s/iq37/2566119. 

 51 เดลินิวส . รูจัก "ฮวาง คโย-อัน" รักษาการผูนํา เกาหลีใต .  เข าถึ ง เมื่อ 7 มกราคม 2563. เข าถึง ไดจาก 

https://www.dailynews.co.th/foreign/541804. 
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 ในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2017 รักษาการประธานาธิบดี ฮวาง คโยอันกลาวแถลงการณตอหนา

ผูส่ือขาววา เกาหลีเหนือทําการทดสอบนิวเคลียร 2 ครั้ง และยิงขีปนาวุธหลายลูกเมื่อปที่แลวโดยเฉลี่ย 2 

ลูกตอเดือน ศักยภาพดานนิวเคลียรและขีปนาวุธของพวกเขากําลังพัฒนาในอัตราที่ไมเคยปรากฏมากอน 

เปนภัยคุกคามที่มีอยูจริงและชัดเจน ทําใหจําเปนตองมีการติดต้ังระบบ THAAD อยางเรงดวน เพ่ือ

ปกปองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนของเกาหลีใต แผนการดงักลาวไดสรางความไมพอใจใหกับ

รัฐบาลจีนเปนอยางมาก สงผลใหจีนใชมาตรการหลายอยางท่ีถูกเกาหลีใตมองวาเปนการตอบโตทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงการหามไมใหศิลปนของเกาหลีใต หรือ ศิลปน K-Pop จัดการแสดงบนจีนแผนดินใหญ 

รวมไปถึงไมอนุญาตใหสายการของเกาหลีใตบริการเที่ยวบินเชาเหมาลําระหวางสองประเทศ52 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ รัฐบาลเกาหลีใตไดประกาศลงนามสัญญาแลกเปลี่ยนท่ีดินกับกลุม

บริษัทลอตเต (Lotte) ในการติดต้ัง THAAD ซึ่งการลงนามครั้งน้ีเปนอีกกาวสําคัญที่ยืนยันวาเกาหลีใตจะมี

การติดต้ัง THAAD แนนอน และจะดําเนินการติดต้ังใหเสร็จส้ินภายในค.ศ. 2017นี ้

 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 2017 รถบรรทุกชิ้นสวนระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD เดินทางถึง

เมืองซ็องจูเมื่อชวงเชา โดยมีตํารวจหลายรอยนายยืนต้ังกําแพงกันชาวบานท่ีออกมาชุมนุมประทวง ซึ่งใน

ขณะนั้นผูผูสมัครเลือกตั้งของเกาหลีใตก็ไดออกมาดีเบตเก่ียวกับประเด็นดังกลาววาควรมีการดําเนินการ

ตอไปหรือไม ทางดานโฆษกของ มุน แจอิน ผูสมัครประธานาธิบดีเกาหลีใตที่มีคะแนนนิยมสูงสุดใน

ชวงเวลานั้น ไดออกมาแถลงวา รัฐบาลรักษาการตอนนี้ “มองขามความคิดเห็นของประชาชนและ

กระบวนการทางกฎหมาย”
53

 พรอมท้ังเรียกรองใหสหรัฐฯ ระงับการติดตั้ง THAAD ไวกอน จนกวารัฐบาล

ใหมของเกาหลีใตจะตัดสนิใจเรื่องน้ีอีกครั้ง 

 วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 เจาหนาท่ีทางทหารของกองกําลังสหรัฐฯ ประจําสาธารณรัฐ

เกาหลีหรือ USFK ไดยืนยันวา ระบบ THAAD ที่สหรัฐฯ ติดต้ังในสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มไดรับการเปดใช

อยางเปนทางการ โดยสามารถทําลายทุกการโจมตีดวยขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

                                                           
 52 MGRonline. รักษาการ ปธน.เกาหลีใต รองตดิต้ัง “ระบบตอตานขีปนาวุธมะกัน” โดยดวน. เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2563. 

เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9600000007558. 

 53 MGRonline. ตัวเก็ง ปธน.เกาหลีใต “มุน แจ-อิน” จี้สหรัฐฯ ระงับติดตั้ง THAAD ดานชาวบานโสมขาวชุมนุมตานไมเอา

ขีปนาวุธ!. เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9600000042082. 
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เกาหลีเพื่อปกปองสาธารณรัฐเกาหลี54 แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานของระบบนี้ยังอยูในระดับเบื้องตน 

ยังไมสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ และอาจจะตองใชเวลามากกวาน้ี เพื่อที่จะใชงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพ ซึ่งจะถูกยกระดับใหทันสมัยในปลายปน้ีเมื่ออุปกรณทุกอยางถูกสงไปยังสาธารณรัฐเกาหล ี

 ดังจะเห็นไดวาระหวางการดําเนินการติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธหรือ THAAD ถูกจีนคัดคานมา

ตั้งแตตน และความพยายามคัดคานของจีนไดแสดงออกมาอยางชัดเจนหลายครั้ง โดยใหเหตุผลวาอางวา

สหรัฐฯ จะสามารถใชเรดารของระบบ THAAD เพ่ือสอดแนมจีนได หากแตเกาหลีใตภายใตรัฐบาลพัค กึน

เฮ ยังคงเดินหนาติดต้ัง THAAD ตอไป สวนการเจรจาระหวางสหรัฐฯ และเกาหลีใตมีลักษณะคอยเปน

คอยไป แมวาจะมีการเรงเราจากทางสหรัฐฯ บาง แตทางเกาหลีใตเองก็ดําเนินการตามแผนการที่วางไว

ตลอด จนถึงชวงท่ีพัค กึนเฮถูกปลดออกจากตําแหนงและมีประธานาธิบดีรักษาการขึ้น จึงมีการตัดสินใจ

ใหมที่จะเรงการติดตั้ง THAAD ข้ึนอีก ซึ่งเปรียบเสมือนเสียงยืนยันโดยแนแทวาจะมีการติดต้ัง THAAD ใน

เกาหลีใตอยางจริงจัง จากการตัดสินใจดังกลาวสงผลใหความสัมพันธของท้ัง 2 ประเทศตึงเครียดมากขึ้น 

และในท่ีสุด รัฐบาลจีนก็ตดัสินใจลงโทษอยางไมเปนทางการกับเกาหลีใต 

 

3.7 ผลกระทบ 

 รัฐบาลจีนไดตัดสินคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจเกาหลีใตอยางไมเปนทางการ คือมีการสั่งหามคน

ภายในประเทศไมใหไปทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีใต รวมถึงปลุกระดมใหคนจีนไมสนับสนุนสินคาที่มาจาก

เกาหลีใต เน่ืองจากไมไดเปนการคว่ําบาตรหรือลงโทษเศรษฐกิจอยางเปนทางการ จึงไมไดมีการออก

ประกาศเปนลายลักษณอักษรวาตัดความสัมพันธกับเกาหลีใต หากทวาการทําแคเพียงเทาน้ีก็ทําใหเกิดผล

กระทบกับระบบเศรษฐกิจตอเกาหลีใตหลายภาคสวน กระทบผูประกอบการและภาคธุรกิจเปนวงกวางไม

วาจะเปน โรงแรม รานอาหาร รานเคร่ืองสําอางและรานคาปลอดภาษี สรางความเสียหายตอภาคการ

ทองเท่ียวเกาหลีใตราว 4.5 พันลานเหรียญสหรฐัในค.ศ. 2017   

 

                                                           
 54 VOVworld. เปดใชระบบ THAAD ในสาธารณรัฐเกาหลี. เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก 

https://bit.ly/39cKV5U. 
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 3.7.1 ผลกระทบตออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต 

  ผลกระทบจากกรณีติดต้ัง THAAD สงผลกระทบตออุตสาหกรรมบันเทิงกอน ต้ังแตเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยที่ดาราจากประเทศเกาหลีใตที่ไดรับความนิยมอยางมากในประเทศจีนเริ่มหายไป

จากรายการโทรทัศนของจีนและโฆษณาของจีนดวยเหตุผลที่ไมชัดเจน อีกทั้งคอนเสิรตถูกยกเลิกอยาง

กะทันหันและมีขาวลือวาหนวยงานรัฐของจีนไดหามมีการออกอากาศส่ือทุกชนิดของเกาหลีใตในจีน 

  จีนประกาศยกระดับคว่ําบาตรสื่อบันเทิงทุกชนิดจากเกาหลีใต โดยอางวาเพื่อปกปอง

วัฒนธรรมและสังคมของตัวเอง มีรายงานจากหนังสือพิมพเซาทไชนามอรนิ่งโพสต (South China 

Morning Post) ของจีนวา สถานีโทรทัศนทองถิ่นในมณฑลกวางตุง (Guangdong) ของจีน ไดรับคําสั่ง

จากสํานักกิจการบริหารส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ ภาพยนตร และโทรทัศน (SAPPRFT) ใหเล่ือนการ

ออกอากาศซีรีส รายการเรียลลิต้ี โฆษณาหรือสินคาท่ีมีศิลปนเกาหลีปรากฏตัวออกไปอยางไมมีกําหนด 

รวมทั้งหามซื้อลิขสิทธิ์รายการของเกาหลีมาทําใหมและหามจัดคอนเสิรตของไอดอลจากเกาหลีใต สวนซี

รีสที่กําลังออกอากาศอยูใหดําเนินตอไปจนกวาจะจบ แตจะไมออกใบอนุญาตใหออกอากาศรายการท่ี

เก่ียวของกับดาราศิลปนเกาหลใีตใหมช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

  ในรายงานของกระทรวงวัฒนธรรมของจีน มีขอความหนึ่งวานับแตเดือนตุลาคมมาไมมี

นักรองเกาหลีคนใดไดรับอนุญาตใหจัดการแสดง แหลงขาวที่อยูในวงการกลาววา ที่ไมมีศิลปนเกาหลีมา

จัดแสดงไมใชเพียงเพราะไมคอยกลาจัดงาน แตยังเปนเพราะการยื่นขออนุญาตไมผานดวย 

   พนักงานคนหน่ึงจาก ENT Group บริษัทบันเทิงจีนกลาวไววา ทางบริษัทจะควํ่าบาตร

รายการบันเทิงเกาหลีทั้งหมดตามคําแนะนําที่ไดรับจากทางการ แตยกเวนรายการผานการอนุมัติแลวและ

ไมขัดกับคําแนะนําก็จะยังมีออกอากาศอยู นอกจากน้ียังมีแหลงขาวในวงการอีกคนหน่ึงกลาววา งานแสดง

ดนตรีใด ๆ ท่ีไมไดรับอนุญาตจากทางการจะตองยกเลิก หากผูจัดงานคนไหนฝนจัดจะถูกปรับและเพิก

ถอนใบอนุญาตจัดงานแสดงดนตรี และยังตองรับผิดชอบคืนคาบัตรเขารวมงานดวย สวนรายการบันเทิง

ของจีนที่มีดาราเกาหลีเปนตัวหลัก หรือรายการที่ชาวเกาหลีเปนผูผลิตหรือผูออกทุน ก็ตองเจอปญหา

เดียวกัน ในสวนของหนังสือพิมพจีน หวนชิว ซือ่เปา ก็ไดมีรายงานวา การออกอากาศโฆษณาสินคาเกาหลี

ทางโทรทัศนก็ถูกหามไปดวย 
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  จากคําส่ังดังกลาว แมวาจะยังไมมีการแถลงอยางเปนทางการจาก SAPPRFT แตคนใน

วงการโทรทัศนของจีนก็ปฏิบัติตามกันอยางเครงครัด สงผลใหซีรีสหรือรายการตางๆ ไมไดรับอนุญาตให

เผยแพรในประเทศจีนอยางนอย 53 เรื่อง หนังสือพิมพยอนฮัพของเกาหลีใต ยังรายงานอีกวา การ

รายงานขาวคราวของศิลปนและการรีวิวซีรีสเกาหลีก็หายไปจากสื่อในจีน โดยทางการจีนไดสั่งปรับบริษัท

ในจีนถึง 14,500 เหรียญสหรัฐฯ โทษฐานท่ีฝาฝนจัดคอนเสิรตโดยไมไดรับอนุญาตจากทางการ ทั้งยังตอง

จายเงินชดเชยคาบัตรคอนเสิรตคืนเปน 2 เทาของราคาจําหนาย55 คําส่ังคว่ําบาตรอุตสาหกรรมบันเทิง

จากเกาหลีใตของจีนเริ่มตนชวงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 แมทางรัฐบาลจีนจะบอกวาไมเก่ียวกับ

สถานการณทางการเมือง แตคําส่ังคว่ําบาตรนี้กลับมีขึ้นหลังจากที่ทางการเกาหลีใตตกลงกับสหรัฐฯ เพ่ือ

นําระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD ไปติดตั้งทางตอนใตของเกาหลีใต ทําใหหลาย ๆ ฝายมองวาเปนอีก

หน่ึงมาตรการบีบบังคับเกาหลีใตของจีน  

  ดังเชน กรณีตัวอยางศิลปนวงเอ็กโซ (EXO) ท่ีมีสมาชิกในวงทั้งหมด 9 คน เปนคนจีน 1 

คน และเปนคนเกาหลีใต 8 คน ซึ่งเปนหนึ่งในศิลปนที่ไดรับกระทบจากกรณีที่ SAPPRFT คว่ําบาตรศิลปน

เกาหลี ทําใหศิลปนวงน้ีไมสามารถเขาไปจัดคอนเสิรตภายในประเทศจีนได จากเดิมการจัดแสดงคอนเสิรต 

The Exo’luxion ที่เริ่มตนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2015 และสิ้นสุดใน ค.ศ. 2016 ไดมีรอบการแสดงถึง 44 รอบ 

โดยเปนการจัดการแสดงที่จีนแผนดินใหญ 10 รอบ ฮองกง 2 รอบ มาเกา 1 รอบ แตวาคอนเสิรตของ

วงเอ็กโซในครั้งถัดมาที่มีชื่อวา The EXO’rDIUM ที่จัดขึ้นในชวงปลายค.ศ. 2016 และสิ้นสุดในค.ศ. 

2017 ไดลดรอบการแสดงเหลือ 37 รอบ โดยในน้ันมีการแสดงที่จีนแผนดินใหญ 1 รอบ ฮองกง 2 รอบ 

ถือวาเปนการลดจํานวนไปอยางมาก ทําใหสูญเสียรายไดไปคอนขางเยอะ เน่ืองจากการแสดงคอนเสิรต

เปนหนึ่งในการทํางานที่ไดเงินเยอะที่สุดของศลิปน  

  อีกทั้งสมาชิกในวงยังมีการถายภาพยนตรในประเทศจีนถึง 4 เรื่อง ไดแก Unexpected 

Love, Cat man, My Dear Archimedes และ Missing 9 แตทุกเรื่องถูกเลื่อนรอบการแสดงไปอยางไม

มีกําหนด จนปจจุบันก็ยังไมมีรอบฉายในประเทศจีน ทําใหสูญเสียรายไดจากการขายลิขสิทธภาพยนตให

โรงภาพยนตไปเปนจํานวนมาก สวนสมาชิกชาวจีนภายในวงตองแยกออกจากวงมาทํางานเด่ียวของตัวเอง

                                                           
 55 โพสตทูเดย. จีนคว่ําบาตร"เคปอป" แกเผ็ดเกาหลีใตสอเปนอริ. เขาถึงเมื่อ 7 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.posttoday.com/world/467541. 
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ดวย เน่ืองจากสมาชิกเกาหลีใตไมสามารถเขามาทํางานในประเทศจีนได และหากสมาชิกชาวจีนไปทํางาน

ที่เกาหลีก็อาจจะถูกคนจีนในชาติคว่ําบาตรได  

  แตนอกเหนือจากน้ันคือกระแสการคว่ําบาตรสินคาเกาหลีเปนอันเน่ืองมาจากการท่ีลอต

เตใหพื้นท่ีรัฐบาลเกาหลีในการติดต้ัง THAAD ทําใหผลกระทบตกมาถึง เลย หรือ จาง อี้ชิง สมาชิกชาวจีน

ในเอ็กโซดวย เน่ืองจากสมาชิกเอ็กโซทุกคนเปนพรีเซ็นเตอรของหางสรรพสินคานี้ แตหนักกวาคือเลยเปน

คนจีนทําใหถูกคนจีนโจมตีดวยเน้ือหาที่วาไมรักชาติ และสุดทายทางออกคือลอตเตตัดสินใจที่จะไมใชรูป

เลยในการโปรโมทตอและจบสัญญากันไปในภายหลัง แตก็ไมไดมีการออกแถลงอยางเปนทางการเรื่อง

ยกเลิกหรือจบสัญญากัน เปนการยกเลิกสัญญาเงียบ ๆ ระหวางตนสังกัดศิลปนกับทางบริษัทเอง 

 

 3.7.2 ผลกระทบตอบริษัทคาปลีกรายใหญ 

  ในดานของผลกระทบกับบริษัทคาปลีกใหญอยางลอตเตน้ัน หลังจากที่รัฐบาลของเกาหลี

ใตไดทําการลงนามเร่ืองที่ดินกับบริษัทลอตเต กลุมธุรกิจใหญอันดับ 5 ของเกาหลีใต ในวันที่ 29 

กุมภาพันธ ค.ศ. 2017 หลังจากนั้นเพียงแค 1 วัน เว็บไซตลอตเตดิวต้ีฟรี (Lotte Duty Free) ซึ่งเปน

กิจการในเครือของลอตเต รบกวนบนเวบ็ไซต มูลคาความเสียหายมากกวา 4 พันลานวอน ซึ่งหลายฝายมุง

ความสงสัยไปวาเปนฝมือแฮ็กเกอรของจีน  

  ตอมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2017 บริษัทลอตเตแถลงยืนยันวา หางจําหนายสินคา

ในจีนกวา 10 แหงถูกส่ังปดเพราะปญหาทางดานการเมืองระหวางประเทศของจีนและเกาหลีใต ซึ่งลอตเต

มีสาขาในประเทศจีนรวมท้ังสิ้น 115 สาขา โฆษกลอตเตมารต (Lotte mart) ระบุวา คําสั่งปดครั้งน้ียัง

สงผลตอหางของล็อตเต 2 แหงในเมืองตานตง (Dandong) ซึ่งอยูติดพรมแดนเกาหลีเหนือ และขณะนี้

โฆษกล็อตเตยังไมสามารถใหรายละเอียดมากกวาน้ีได แตพนักงานหางล็อตเต 2 แหงในเมืองตานตงไดให

สัมภาษณกับสํานักขาวรอยเตอร (Reuters) วา ทางการจีนอางปญหาดานการปองกันและระงับอัคคีภัย

เปนเหตุผลในการส่ังปด และสาขาท่ีถูกปดไปนั้น สาขาหนึ่งคาดวาจะเปดบริการไดภายใน 1 สัปดาห สวน
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อีกสาขาจะเปดในวันที่ 1 เมษยนปเดียวกันนี้56 ทางลอตเตคาดการณวา หากถูกส่ังปดตัวครบ 1 เดือน 

บริษัทอาจสูญเสียรายไดมากถึง 3,500 ลานบาท หลังจากน้ันมีการประกาศปดสาขาของหางสรรพสินคา

ลอตเต เพิ่มเติมอีก 2 ที่ คือในเมืองฉางโจว (Changzhou) 

  อีกทั้งจูเมย หยูปน บริษัทผูคาปลีกเครื่องสําอางของจีน ระบุวาไดลบชื่อของลอตเตออก

จากเว็บไซตโดยสิ้นเชิงและไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาขอยอมตาย ดีกวาตองขายสินคาของลอตเตใน

อนาคต และบริษัทผูผลิตอาหารวาง เวยหลง กลาววาจะเรียกคืนสินคาทั้งหมดออกจากหางลอตเต โดย

ระบุวาตอไปน้ีจะไมรวมมือกับบริษทัเกาหลีใตรายน้ีอีก
57

 นอกจากที่รัฐบาลจีนแทรกแซงกิจการลอตเตแลว 

ประชาชนชาวจีนเองก็ออกมาประทวงและรวมกันไมสนับสนุนกิจการของลอตเตเชนกัน  

  ไมเพียงแตหางสรรพสินคาของลอตเตเทานั้นที่ถูกตอตานในประเทศจีน รานคาปลีก 

หางสรรพสินคาสัญชาติเกาหลีใตอ่ืน ๆ ในจีนเองก็โดนตอตานเชนกัน เชน หางชินเซเก (Shinsegae) เอง 

ยอดขายก็ลดจํานวนลงมาก 

  จากความตึงเครียดระหวางเกาหลีใตกับจีน เรื่องการติดต้ังระบบ THAAD ที่ตอเน่ืองมา

นานกวา 1 ป สุดทายการกดดันภายในจีนไดมาถึงจุดที่ผูประกอบการคาปลีกเกาหลีใตในจีนตองตัดสินใจ

ลดขนาดธุรกิจลง โดยหางลอตเตและหางชินเซเก หางสรรพสินคาปลีกขนาดใหญสัญชาติเกาหลีไดพรอม

ใจกันประกาศขายกิจการบางสวนในประเทศจีนใหนักลงทุนรายอ่ืนมารับชวงตอ หลังจากถูกมาตรการ

กดดันจากรัฐบาลจีนและการคว่ําบาตรของผูบริโภคจนประสบปญหาขาดทุนตอเน่ือง 

  สํานักขาวจูนกัง เดลี่ (Joongang Daily) ของเกาหลีใตรายงานวาทางลอตเตประกาศ

ขายเครือขายรานไฮเปอรมารเก็ต ลอตเต มารต ทั้ง 112 สาขาในจีนเมื่อวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 2017 

หลังจากไตรมาสที่ 2 ของปน้ันทํายอดขายไดเพียง 2.1 หมื่นลานวอนหรือ 1 ใน 10 ของชวงเดียวกันเมื่อป

ที่แลว และประเมินวาหากสถานการณไมคล่ีคลาย ค.ศ. 2017 น้ี รายไดจะหายไปถึง 1 ลานลานวอน แมท่ี

ผานมาจะอัดฉีดเม็ดเงินเขาไปชวยถึง 7 แสนลานวอนแลวก็ตาม ในขณะที่หางซินเซเกอยูระหวาง

                                                           
 56 MGRonline. “ล็อตเต กรุป” สะเทือน! ถูก “จีน” สั่งปดหางกวา 10 แหง หลังทําสัญญาแลกท่ีดินติดต้ังระบบ THAAD. 

เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก https://mgronline.com/around/detail/9600000022988. 

 57 BBC. สงครามและการคา กลุมลอตเต ในวงพิพาทคาบสมุทรเกาหลี. เขาถึงเมื่อ 28 มกราคม 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.bbc.com/thai/international-39207697. 
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ดําเนินการขายอีมารต (e-Mart) เชนดิสเคานตสโตรในจีนจํานวน 5 จาก 6 สาขาใหกับซี.พี กรุป (C.P 

Group) ในราคาท่ีตํ่ากวาราคาประเมินมาก เน่ืองจากปญหาขาดทุนตอเนื่องรวมมากกวา 1.5 แสนลาน

วอน จนตองลดสาขาลงจาก 27 สาขาเหลือเพียง 6 สาขาในขณะนั้น และถูกกระทบซ้ําจากการติดต้ัง

ระบบ THAAD อีก ทําใหจําเปนตองถอนตัวหลังจากเปดตลาดในประเทศจีนมา 20 ป
58

 

 

 3.7.3 ผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

  ในดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเกาหลีใต นับตั้งแตค.ศ. 2013 เปนตนมา กลุม

นักทองเที่ยวชาวจีนเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่สุดในการทองเที่ยวของเกาหลีใต59 ดังน้ันการ

ทองเที่ยวจึงกลายเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากความตึงเครียดทางการเมืองในประเด็น

การติดต้ัง THAAD ครั้งน้ี  

  เริ่มแรกคือสมาคมการทองเที่ยวแหงชาติของจีน (CNTA) เชิญตัวแทนจากบริษัท

ทองเที่ยวขนาดใหญหลายแหงในกรุงปกก่ิงเขาพบและไดมีการสั่งการดวยวาจาใหระงับการขายแพคเกจ

ทองเที่ยวในเกาหลีใตในทุกกรณี โดยคําส่ังดังกลาวมีผลทันทีและครอบคลุมระยะเวลาอยางไมมีกําหนด 

หากฝาฝนจะถูกปรับ หรือรายแรงท่ีสุดก็คือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

  โดยการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อประทวงท่ีมีการติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ 

THAAD ทําใหยอดจํานวนนักทองเท่ียวในเกาหลีใตลดลงเปนจํานวนมาก จากการถูกคว่ําบาตรครั้งน้ี

เจาหนาที่ของ KTO ไดบอกกับสํานักขาวยอนฮับของเกาหลีใตวาโดยเมื่อดูจากสถานการณในปจจุบันแลว 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของเกาหลีใตมีแนวโนมวา อาจจะเขาสูสภาวะตกต่ําในระยะยาวก็เปนได 

 

 

                                                           
 58 ประชาชาติธุรกิจ. คาปลีกเกาหลีถอยทัพ “ลอตเต-ชินเซเก” ขายสาขาแดนมังกร. เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2563. เขาถึงได

จาก https://www.prachachat.net/marketing/news-49315. 

 59 Echo Huang. China inflicted a world of pain on South Korea in 2017. เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2563. เขาถึงได

จาก https://qz.com/1149663/china-south-korea-relations-in-2017-thaad-backlash-and-the-effect-on-tourism/. 
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ตารางที่ 1 : สถิติสรุปขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในเกาหลีใตค.ศ. 2016-201760 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 60  KTO Visitkorea. Korea, Monthly Statistics of Tourism. เขาถึงเมื่อ 5กุมภาพันธ 2562. เขาถึงไดจาก 

https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?fbclid=IwAR3ncwxT

ORMaAzio6Ji0WNIvbSSBBr xvchX4_nTJnEGw1EFgs4rOhiK5Vi8 

นักทองเที่ยวในประเทศเกาหลีใต 

เดือน ป 2016 ป 2017 

อัตราการ

เจริญเตบิโต 

(%) 

ม.ค. 1,077,431 1,220,695 13.3 

ก.พ. 1,126,250 1,252,080 11.2 

มี.ค. 1,389,399 1,233,640 -11.2 

เม.ย. 1,469,674 1,075,899 -26.8 

พ.ค. 1,492,680 977,889 -34.5 

มิ.ย. 1,554,413 991,802 -36.2 

ก.ค. 1,703,495 1,008,671 -40.8 

ส.ค. 1,664,303 1,103,506 -33.7 

ก.ย. 1,523,928 1,078,653 -29.2 

ต.ค. 1,587,797 1,165,638 -26.6 

พ.ย. 1,309,055 1,093,217 -16.5 

ธ.ค. 1,343,398 1,134,068 -15.6 

รวม 17,241,823 13,335,758 -22.7 
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แผนภูมิที่ 1 : แผนภูมิเปรียบเทียบสถิตินักทองเท่ียวชาวจีนในเกาหลีใต ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 201761 

 

 

 

  โดยจํานวนนักทองเท่ียวท้ังหมดท่ีมาเที่ยวเกาหลีใตในค.ศ. 2016 มีทั้งสิ้น 17,241,823 

คน เปนนักทองเที่ยวชาวจีน 8,067,722 คน นับเปนรอยละ 46.8 ของนักทองเท่ียวทั้งหมด สวนในค.ศ. 

2017 นั้น มีนักทองเท่ียวมาเที่ยวเกาหลีเปนจํานวน 13,335,758 คน เปนนักทองเท่ียวชาวจีน 4,169,353 

คน ยอดนักทองเท่ียวของเกาหลีใตลดลงไปถึงรอยละ 22.7 เนื่องจากรัฐบาลส่ังระงับการขายแพคเกจทัวร

มาเกาหลีใต ดังจะเห็นไดจากแผนผังวาในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนมี

จํานวนไมตางกับปกอนมากนัก แตเมื่อรัฐบาลส่ังระงับ นักทองเที่ยวชาวจีนจึงลดลงเปนจํานวนมากทันที 

และลดลงอยางตอเน่ือง 

  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวน้ันไมเพียงแตเปนการเผยวัฒนธรรมใหกับชาวตางชาติไดซึบ

ซับ แตยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล และเปนอุตสาหกรรมที่ชวยกระจายรายไดใหคน

                                                           
 61 KTO Visitkorea. Korea, Monthly Statistics of Tourism. เขาถึงเมื่อ 5กุมภาพันธ 2562. เขาถึงไดจาก 

https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?fbclid=IwAR3ncwxT

ORMaAzio6Ji0WNIvbSSBBr xvchX4_nTJnEGw1EFgs4rOhiK5Vi8 
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ในพื้นที่อีกดวย ดังน้ันการท่ีจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนลดลงไปจึงทําใหกระทบทั้งรายไดของรัฐ รายได

ของสายการบิน รายไดของผูประกอบการรายใหญ และรายยอย 

 ผลกระทบทั้งหมดน้ีสงผลตอเศรษฐกิจของเกาหลีใตโดยตรง และเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทําใหคน

ออกมาประทวงมากขึ้น ทั้งผูประกอบการใหญอยางลอตเตเองก็ถูกแทรกแซงกิจการจากจีน และลอตเต

เปนหน่ึงในแชโบล (Chaebol) ซึ่งเปนกลุมธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ เกิดจากระบบอุปถัมภ ในสมัยกอน

จะมีการใชเงินทุนชวยเหลือประเทศ โดยกลุมนักธุรกิจจะตองคอยใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเพื่อแลก

กับสัมปทานบางอยาง จนทําใหไมสามารถแยกแชโบลกับการพัฒนาประเทศออกจากกันได ดังน้ันกลุมนี้

จะไดรับการเอ้ืออํานาจรัฐกันอยูเสมอ เม่ือกลุมแชโบลเกิดมีปญหา แนนอนวาสงผลถึงทางรัฐบาลดวย 

ดังน้ันรัฐบาลจึงเปนหน่ึงในเสียงสนับสนุนชวยเหลือใหลอตเตฝาวิกฤตการคว่ําบาตรจากจีนใหได อีกทั้ง

ผลกระทบที่ตามมาตอธุรกิจบันเทิงและอุตสาหกรรม ทําใหรัฐบาลเกาหลีตองเรงดําเนินหนาแกไขปญหา

โดยดวน 

 

3.8 วิธีการแกไขปญหาของเกาหลีใต 

 3.8.1 การฟองรองตอ WTO 

  หลังจากที่รัฐบาลจีนส่ังปดกิจการชั่วคราวของลอตเต ทางลอตเตเองก็ไมไดออกมาระบุ

อยางตรงไปตรงมาวา กรณีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสวนเชี่อมโยงกับการติดต้ัง THAAD แตจู ฮยุง-ฮวาน (Joo 

Hyung-hwan) รัฐมนตรีพาณิชยเกาหลีของใต ไดออกมาแสดงความเห็นวาเปนกังวลกับกรณีที่เกิดขึ้น

หลายครั้งในจีน โดยทางรัฐบาลเกาหลีใตจะดําเนินการตามหลักกฎหมายสากลตอการปฏิบัติใดก็ตาม ท่ี

ละเมิดนโยบายองคการการคาโลก WTO หรือขอตกลงการคาเสรีระหวางเกาหลีใตและจีน ซึ่งจู ฮยุง-

ฮวาน รัฐมนตรพีาณิชยของเกาหลีใตแถลงท่ีกรุงโซลเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 2017 วา “เราไดแจงเตือน

ไปท่ี WTO วาการกระทําของจีนอาจเปนการละเมิดขอตกลงทางการคาบางประการ”
62

  

                                                           
 62 AEC10News. เกาหลีใตรายงาน WTO เ ร่ืองจีน. เขาถึง เ ม่ือ 10 กุมภาพันธ  2563. เขาถึงไดจาก 

http://aec10news.com/?p=4410. 
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  หลังจากที่จีนถูกเกาหลีใตยื่นฟองตอ WTO ทําใหจีนออกมาแถลงการณวา จีนใหการ

สนับสนุนธุรกิจเปนปกติ กรณีจีนใชขอบังคับตาง ๆ กับบริษัทเกาหลีใตในน้ันเปนการกระทําเพื่อเปนการ

แสดงความไมพอใจหลังเกาหลีใตตัดสินใจติดต้ังระบบ THAAD ของสหรัฐฯ เน่ืองจากจีนมองวาระบบ

ดังกลาวจะถูกใชเพื่อสอดแนมทางการทหารในจีน 

  สําหรับการฟองรองตอ WTO น้ันยังไมไดดําเนินการอะไรมากนัก และ WTO ก็ยังไมได

รับเรื่องหรือดําเนินการอะไรเปนท่ีแนชัด แตสิ่งที่เกาหลีใตไดกลับมาคือการที่เกาหลีใตไดเรียกรองความ

เปนธรรมอยางเปนทางการตอสายตาโลก และเปนการดําเนินการเรียกรองจริง ๆ ครั้งแรกนับต้ังแตมี

ปญหาประเดน็การติดตั้ง THAAD น้ีมา 

 

3.8.2 นโยบาย 3 No 

  หลังจากที่รัฐบาลภายใตประธานาธิบดีพัค กึนเฮสิ้นสุดไปเนื่องจากปญหาคอรรัปช่ันและ

ความไมพอใจของประชาชนตาง ๆ หลังจากน้ันก็มีการเลือกตั้งใหมข้ึน ซ่ึงผูสมัครที่เปนผูที่มีคะแนนนิยม

ที่สุดคือนายมุน แจอิน โดยในชวงที่ลงสมัครเลือกต้ัง มุน แจอินไดมีการไดมีหาเสียงการผลักดันเรื่องระงับ

การติดต้ัง THAAD อยูเสมอ เนื่องจากมองวารัฐบาลพัค กึนเฮในสมัยน้ันมองขามความคิดเห็นของ

ประชาชนและกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากน้ียังมีการเรียกรองใหสหรัฐฯ ระงับการติดต้ัง THAAD 

ไวกอน จนกวารัฐบาลใหมของเกาหลีใตจะตัดสนิใจเรื่องน้ีอีกคร้ัง  

  ซึ่งหลังจากการเลือกต้ังเสร็จสิ้น ผูชนะการเลือกต้ังคือมุน แจอิน และประธานาธิบดีสี  

จ้ินผิงของจีนไดออกมาแสดงความยินดีกับมุนแจอินดวย หลังจากการเขารับตําแหนง ประธานาธิบดีมุน 

ของเกาหลีใต ไดใหคําม่ันวาจะมุงสูการสรางสันติภาพรวมกับเกาหลีเหนือ พรอมวางแผนเยือนเกาหลี

เหนือ หากสถานการณอยูในภาวะเหมาะสม เพื่อโนมนาวใหเกาหลีเหนือยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร อีก

ทั้งเปดเผยวามีการเตรียมเจรจากับทั้งสหรัฐฯ และจีน ในกรณีการติดต้ังระบบตอตานขีปนาวุธ THAAD ซึ่ง

สรางความไมพอใจใหจีนอยางมากกอนหนาน้ีดวย
63

 

                                                           
 63 โพส ตทู เ ดย .  'มุ นแจอิน 'สร า งสันติ จี บ โสมแดง .  เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  13  กุมภา พันธ  2 56 3 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

https://www.posttoday.com/world/494214 
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  ตั้งแตประธานาธิบดีมุน แจอินเขารับตําแหนงก็ไดสราง 4 ยุทธวิธีในการรักษาความ

ปลอดภัยระดับชาติ ไดแก การทูตทางทิศตะวันตกกับประเทศจีน, ทิศตะวันออกกับญี่ปุน, ทิศเหนือกับ

รัสเซียตะวันออก - 3 จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน-ก่ึงกลางภูมิภาคเอเชีย และมองโกเลียและ

ทิศใตกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต-อินเดีย
64

 และในเดือนพฤษภาคม 2017 ประธานาธิบดีมุนแจอินไดแสดง

ใหเห็นถึงความพยายามอยางมากในการฟนฟูความสัมพันธกับจีนผานชองทางการทูตหลายชองทาง ทาง

รัฐบาลจีนเองก็มีการตอบรับดวยสัญญาณเชิงบวกมากข้ึนดวย  

  จากการเจรจากันน้ันไดผลสรุปมาเปนขอตกลงที่จะฟนฟูสายสัมพันธของจีนและเกาหลี

ใตดวยการตัดสินใจที่จะยุติความขัดแยงภายใตประเด็น THAAD โดยการคนหาจุดรวมในแตยังคงความ

แตกตาง (求同存异) คือแมวาในแถลงการณรวมไดประกาศใหมีการฟนฟูความรวมมือทวิภาคี แตก็ยัง

เผยใหเห็นความแตกตางที่เหลืออยู ซึ่งจีนก็ยังคงไมเห็นดวยในประเด็นการติดต้ัง THAAD และมีความ

กังวลในเรื่อง Missile Defence (MD) ของสหรัฐฯ ในเกาหลีท่ีดําเนินการติดต้ัง THAAD และเรื่องของ

ความรวมมือทางทหารของสหรัฐฯ - เกาหลีใต – ญี่ปุน 

  ในสวนของเกาหลีใตถึงแมจะไมไดมีการตอบรับการถอนการติดตั้งหรือความรวมมือตาง 

ๆ ในทันที แตในภายหลังก็มีการตอบรับออกมาโดยออมผานทางนโยบาย 3 No โดยมีเนื้อหาวา 

1. ไมติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD เพิ่มเตมิ 

2. ไมเขารวมในระบบปองกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ 

3. ไมเขารวมไตรภาคีกับญ่ีปุน – สหรัฐฯ - เกาหลีใต 

  การดําเนินงานหลังจากรางนโยบาย 3 No น้ันเริ่มออกมาบังคับใชจริงจังในชวงเดือน

ตุลาคม ค.ศ. 2017 โดยวันที่ 31 ตุลาคมน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศเกาหลีใตไดกลาววาท้ัง

จีนและเกาหลีใตตางเห็นพองกันวา การแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวางเกาหลีใตและจีน มี

ความสําคัญตอผลประโยชนรวมกัน และตกลงที่จะเรงรัดการแลกเปล่ียนและความรวมมือในทุกดานให

กลับคืนสูเสนทางการพัฒนาตามปกติ อีกทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศเกาหลีใต ไดเผยวาไดมี

                                                           
 64 สถิดาภรณ เอี่ยมธงชัย. นโยบายการตางประเทศแบบ 4 ทิศทาง ของประธานาธิบดีเกาหลีใต Moon Jae-In. 

เขาถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ 2563. เขาถึงไดจาก https://www.ditp.go.th/contents_attach/211560/211560.pdf 
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การบอกกับฝายนิติบัญญัติเกาหลีใตเปนอันเรียบรอยวาจะไมพิจารณาการปรับใช THAAD เพิ่มเติม และ

ไมเขารวมในเครือขายปองกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ดวย 

  จากท่ีทางจีนเคยปฏิเสธที่จะเขารวมเจรจาบอยครั้งที่มีเกาหลีใตรวมดวยนั้น ทั้ง 2 

ประเทศก็มีการติดตอกันมากขึ้น และเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีมุน แจอินได

เดินทางไปเยือนกรุงปกกิ่งครั้งแรกหลังจากที่เขารับตําแหนงประธานาธิบดีอยางเปนทางการดวย เพื่อหวัง

ลดบรรยากาศตึงเครียดในความสัมพันธระหวางสองประเทศมากขึ้น ใหความสัมพันธระวางประเทศเปน

ปกติโดยเร็วท่ีสุด รัฐบาลเกาหลีจึงมีการใชนโยบายการทูตเสนหเชิงรุก (Charm Offensive) ดวยการนํา

นักแสดงอยาง ซง ฮเยคโย และศิลปนที่มี ช่ือเสียง อยางวงเอ็กโซ รวมเดินทางไปดวยเน่ืองจาก

อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใตเปนภาคสวนที่ไดรับผลกระทบอยางหนัก จากความขัดแยงระหวาง

ภายใตประเด็น THAAD 

  แมวาทางรัฐบาลเกาหลีจะไมไดตัดสินใจถอดระบบ THAAD ออก แตทางรัฐบาลจีนก็ตก

ลงท่ีจะยติุการลงโทษทางเศรษฐกิจตอเกาหลีใตเพื่อแลกกับนโยบาย 3 No ท่ีเกาหลีใตรางขึ้น และถึงแมวา

การแถลงการณรวมไมไดกลาวถึงมาตรการลงโทษที่ของรัฐบาลจีนที่ดําเนินการตอเกาหลีใตอยางเปน

ทางการ แตทางรัฐบาลจีนก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรและใหคํามั่นสัญญาวาความสัมพันธ

ของจีนและเกาหลีใตจะอบอุนข้ึนจากที่อยูในสภาวะเย็นชามามากกวา 1 ป 

 

 3.8.3 นโยบายมุงใตใหม (New Southern Policy) 

  นโยบายมุงใตใหม (New Southern Policy) เปนนโยบายตางประเทศภายใตรัฐบาลมุน 

แจอิน ที่ถูกประกาศออกมาในค.ศ. 2017 ซ่ึงนโยบายน้ีมีจุดประสงคเพื่อพยายามที่จะลดการพึ่งพิงทั้งทาง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจของเกาหลีใตที่มีกับประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐฯ จีน ญี่ปุน และรัสเซีย 

และหันไปสงเสริม สนับสนุนการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ ขยายการคาการลงทุน และการทูตกับ

ภูมิภาคอินโด – แปซิฟก (Indo – Pacific) โดยเฉพาะอยางย่ิงกับอาเซียน และอินเดีย หรือเรียกไดวา

นโยบายนี้เปนนโยบายทางออกของเกาหลีหลังจากที่เกาหลีใตจากการที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจโดยจีน

ภายใตประเด็นการติดต้ังระบบขีปนาวุธ THAAD เพื่อปองกันความเสี่ยงและปดชองโหวที่การพึ่งพาจีน
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ทางเศรษฐกิจมากเกินไป จนตกเปนเครื่องมือทางการเมืองตองยอมทําตามความตองการของจีนความอยู

รอดทางเศรษฐกิจ 

  ในชวงแรกน้ี นโยบายมุงใตใหมน้ีจะเริ่มใหความสําคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอน 

กอนที่จะขยับขยายไปหาอินเดีย โดยการดําเนินการข้ันแรกคือเกาหลีใตเนนการใหความชวยเหลือ

ทางดานเศรษฐกิจ ผานการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development 

Assistance: ODA) ผาน Korea International Cooperation Agency (KOICA) และเพื่อใหการ

ดําเนินการประสานงานความสัมพันธกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตนโยบายมุงใตใหมเปนไปอยาง

ราบรื่น รัฐบาลเกาหลีใตจึงไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีประสานงานที่มี ช่ือวา Presidential 

Committee on New Southern Policy และมอบหมายใหอดีตเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศท่ี

เคยประจําอยูที่สถานทูตเกาหลีใตประจํากรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผูซึ่งมีเครือขายความสัมพันธ

กับเจาหนาที่ นักวิชาการ หรือบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศตาง ๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตมาเปนผูดูแลคณะกรรมการชุดน้ีดวย65  ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีภารกิจหลักในการ

สงเสริมการสงออกสินคาเกาหลีใตไปยังตางประเทศไดรับการแตงต้ังใหเปนประธานขององคกรพันธมิตร 

  นอกจากน้ีคณะกรรมการดังกลาวจะเปนชองทางการติดตอสื่อสารหลักระหวางรัฐบาล

เกาหลีใตกับบริษัทเอกชนเกาหลีใตกวา 8,000 บริษัทท่ีเขาไปทําธุรกิจในประเทศอาเซียนและอินเดีย และ

ทําหนาที่ใหความชวยเหลือภาคเอกชนเกาหลีใต แกไขปญหาหรือความยากลําบากที่ประสบในการเขาไป

ทําธุรกิจ
66

 

  สําหรับนโยบายน้ีเปนนโยบายใหม ซึ่งเปนการตองการลดการพึ่งพาคูคาท่ีสําคัญที่เปน

ประเทศมหาอํานาจที่กลาวไปขางตน แตก็ไมมีอะไรเดนชัดมากวาเกาหลีใตตองการดําเนินโยบายไปใน

ลักษณะใด หรือจะเจาะลึกแตละประเทศมากเพียงไหน เน่ืองจากไมไดมีวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน จนถึง

ปจจุบันน้ีมีเพียงแคการเจริญรวมสัมพันธไมตรีตอประเทศแถบอาเซียน และเขารวมประชุมเจรจาทาง

เศรษฐกิจกับการเตรียมความพรอมที่จะเขาไปลงทุนเทานั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับไตหวันที่มีนโยบายที่

                                                           
 65 นรุตม เจริญศรี. นโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต. เขาถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2563. เขาถึงไดจาก 

https://blogazine.pub/blogs/hulaohmmy/post/6412. 

 66 ธนาคารกรุงเทพ. เกาหลีใตตั้งองคกรพันธมิตรเพ่ือทําธุรกิจกลุมประเทศ ‘New South’. เขาถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2563. 

เขาถึงไดจาก https://www.bangkokbanksme.com/en/17723. 
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คลายคลึงกันอยางนโยบายมุงใตใหม (New Southbound Policy) ซึ่งเปนนโยบายที่รางข้ึนมาเพื่อถวงดุล

การคาระหวางประเทศกับจีนเนื่องจากชวงนั้นไตหวันเองก็ถูกจีนลงโทษทางเศรษฐกิจดวยการส่ังหาม

บริษัททัวรเชนกัน หากแตไตหวันถือวามีการดําเนินงานที่ชัดเจนกวามากเพราะมีการวางแผนงานเปน

ระบบ และมีวัตุประสงคท่ีชัดเจน 4 ดาน คือไดแก  ดานการบมเพาะบุคลากร ดานความรวมมือทาง

เศรษฐกิจการคา ดานการแบงปนดานทรัพยากร และดานการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค เพื่อสรางโอกาส

ทางธุรกิจใหแกผูประกอบการที่สนใจลงทุนในประเทศในอาเซียนและประเทศในเอเชียใต ทําใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วและเห็นผลมากกวาของเกาหลีใต เพราะตามที่กลาวไปขางตนวาเกาหลีใต

ไมมีความชัดเจนในนโยบายน้ีมากนัก นโยบายน้ีจึงเปรียบเสมือนการปูทางไวสูอนาคตมากกวาที่จะเรง

ปรับใชในปจจุบัน 

  นโยบายน้ีออกมาพรอมกับความพยายามที่จะฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศกับจีน

ในชวงรัฐบาลภายใตการนําของมุน แจอิน ซึ่งทําใหเห็นชัดไดวาเกาหลีใตไมไดมีความตองการที่จะตัดขาด

กับทางจีน เพียงแคพยายามลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเทานั้น การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ

อื่น ๆ ถือเปนเรื่องท่ีดี ถึงแมในอนาคตเกาหลีใตจะไมถูกจีนหรือประเทศมหาอํานาจที่เปนคูคาสําคัญอื่น ๆ 

ของเกาหลีใตลงโทษทางเศรษฐกิจอีกก็ไมไดเกิดความเสียหาย นอกจากน้ีนโยบายน้ียังถือเปนการดีท่ี

เกาหลีใตจะไดขยายตลาดมากขึ้น การตัดสินใจรางนโยบายดังกลาวจึงถือเปนอีกกาวสําคัญของเกาหลีใตที่

พัฒนาเศรษฐกิจภายระหวางประเทศดวย   

 

3.9 สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 ความสัมพันธของจีนและเกาหลีใตชวงค.ศ. 2017 มานั้นถือวาเปนชวงที่ความสัมพันธของจีนและ

เกาหลีใตยํ่าแยมาก จนกระทั่งรัฐบาลเกาหลีใตภายใตการนําของมุน แจอินไดเจรจากับรัฐบาลจีนมากขึ้น 

สถานการณก็ถือวาดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยจีนคอย ๆ ปรับลดบทลงโทษเกาหลีใต เริ่มใหนักทองเที่ยวชาวจีนมา

เที่ยวที่เกาหลีใตได เริ่มมีการหยุดแทรกแซงกิจการของบริษัทคาปลีกของเกาหลีใต โดยในชวงปลายค.ศ. 

2018 สื่อ Global Times ของจีนไดมีการรายงานขาววา นักทองเที่ยวชาวจีนไดกลับไปเท่ียวเกาหลีใต

มากขึ้น แตบริษัททองเที่ยวยังคงลังเลอยูเน่ืองจากยังไมไดมีประกาศจากรัฐบาลที่เปนทางการ จนกระทั่ง

ค.ศ. 2019 สถานการณจึงเรียกไดวาเร่ิมกลับมาเปนปกติ เห็นไดจากยอดนักทองเที่ยวจีนกลับมาสูงข้ึนกวา 
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2 ปที่ผานมา และมีการลงทุนระหวางกันมากขึ้น ในขณะที่ประเทศก็ยังคงมีการประทวงเรียกรองใหถอน

การติดต้ังระบบปองกันขีปนาวธุ THAAD อยู จึงเปนเรื่องท่ีรัฐบาลตองแกไข 

 แตถึงสถานการณตาง ๆ จะกลับมาเปนปกติ แตวาก็ยังคงผลของการถูกคว่ําบาตรในระยะยาวไว

อยู คือการขาดทุนอยางหนักของบรษัทคาปลีกเกาหลี รวมถึงกําไรของแบรนดเกาหลีตาง ๆ ดวย ทําให 

บริษัทหลายแหงตองปดตัวลงไป หรือไมก็ขายกิจการทิ้งไป นอกจากน้ีสถานการณอุตสาหกรรมบันเทิง

เกาหลีในจีนก็ไมไดกลับมาเปนปกติเทาไรนัก เน่ืองจากขณะที่คว่ําบาตรเกาหลีใต จีนก็ใชโอกาสนั้นในการ

ผลักดันวงการบันเทิงในบานตัวเอง จนกระทั่งเปนที่นิยมในกลุมผูชมมากขึ้น เม่ือยกเลิกการควํ่าบาตรกัน

แลว ในสวนของอุตสาหกรรมบันเทิงก็ยังคงปดก้ันอยู กลาวคือยังไมใหสื่อเกาหลีไดออกอากาศในประเทศ

มากนัก ถึงแมจะพอมีกิจกรรมงานของศิลปนเกาหลีในประเทศจีนอยูบาง แตศิลปนเกาหลีก็ยังไมสามารถ

เขามาจัดงานหรือกิจกรรมใหญ ๆ ในประเทศจีนแบบในสมัยกอนได  

 แนวโนมของสถานการณในอนาคตคาดวาความสัมพันธทางการเมืองของทั้ง 2 ประเทศจะคอย ๆ 

ดีข้ึน หากไมมีอุปสรรคหรือการแทรกแซงกิจการภายในประเทศเกาหลีใตจากสหรัฐฯ เนื่องจาก

ประธานาธิบดีมุน แจอินไดมีนโยบายในการฟนฟูความสัมพันธกับเกาหลีเหนืออยู ความตึงเครียดบน

คาบสมุทรเกาหลีจึงไดลดลงไปดวย จีนเองก็คอยสนับสนุนการฟนฟูความสัมพันธครั้งน้ีเชนกัน จึงมองได

วาจีนเองก็พอใจกับสถานการณของเกาหลีใตในชวงน้ีพอสมควร ในอนาคตสินคาแบรนดเกาหลีใตก็นาจะ

กลับมือเปนท่ีนิยมเหมือนเดิม รวมไปถึงวงการบันเทิงจีนก็คงจะมีมาตรการเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีมากขึ้น

ไปดวยตามลําดบั  
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บทท่ี 4  

วิเคราะหและสรุปผล   

 

4.1 วิเคราะหลักษณะการคว่ําบาตรของจีน 

 จีนไดมีการใช Economic Statecraft หรือการใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศ ซึ่งจีนไดใชอํานาจทางเศรษฐกิจของตนเปนเครื่องมือในการสรางอิทธิพลตอประเทศที่มา

พึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจีน67 และเกาหลีใตก็ไดกลายเปนหน่ึงในประเทศที่ถูกจีนลงโทษทางเศรษฐกิจ 

ถึงแมวาจะเปนการคว่ําบาตรอยางไมเปนทางการก็ตาม  

 ในชวงแรกที่รัฐบาลจีนดําเนินมาตรการลงโทษเกาหลีใตอยางไมเปนทางการ แตท่ัวโลกกลับจับ

ตามองเพราะเห็นไดชัดจากการกระทําของฝายจีนท่ีมีการเริ่มการคว่ําบาตรเชิงสัญลักษณและจิตวิทยาที่

เห็นผลไดชัดมากท่ีสุด โดยการเลือกอุตสาหกรรมบันเทิงเปนเปาหมายแรก ตามดวยอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเปนเปาหมายตอมา เพราะถึงแมวาอุตสาหกรรมท้ังสองจะมีการสงออกไดไมเทาอุตสาหกรรม

การผลิตอ่ืน ๆ แตท้ัง 2 อยางนี้สามารถดึงดูดความสนใจของสื่ออยางดี และทําใหเห็นถึงการดําเนิน

มาตรการคว่ําบาตรไดอยางชัดเจนโดยไมตองออกแถลงการณใด ๆ ออกมา อีกท้ังยังทําใหผูประกอบการ

รายใหญและรายยอย รวมไปถึงประชาชนท่ีไดผลกระทบครั้งน้ีรูสึกโกรธรัฐบาลเกาหลีมากขึ้นดวย จนเปน

อีกหน่ึงปจจัยท่ีชวยปลุกกระแสการประทวงในเกาหลีใต 

 สําหรับการดําเนินมาตรการของรัฐบาลจีนน้ันไดมีการวางแผนการดําเนินการคว่ําบาตรครั้งน้ีไว

อยางดีเพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจของตัวเองใหนอยท่ีสุด โดยการควํ่าบาตรคร้ังนี้จะเห็นได

วามีการกําหนดเปาหมายเปนบริษัทเกาหลีใตที่อยูนอกหวงโซการผลิตของจีน กลาวคือไมมีการแทรกแซง

กิจการบริษัทท่ีใชจีนเปนกําลังผลิตหรือจีนตองพึ่งพากําลังผลิตสวนน้ันจากเกาหลี ยกตัวอยางเชน สินคา

กลุมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรตาง ๆ ประเภทแผงจอแสดงผล (Display Panels) หรือสารกึ่งตัวนํา 

                                                           
 67 ชินดนัย ธีระพันธุพิเชฏฐ. (2562). จีนกับการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจในการตอรองระหวางประเทศ: ศึกษากรณีเกาะเซน

กากุ/เตยีวหยู, ป 8(1), 299-344. 
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(Semiconductor) ซึ่งเปนสัดสวนที่ใหญที่สุดประมาณรอยละ 50 ที่เกาหลีใตสงออกมายังประเทศจีน68 

หากมีการคว่ําบาตรหรือขัดขวางกระบวนการสงออกของสินคาดังกลาวจะทําใหบริษัทอิเล็กทรอนิกสของ

จีนเสียหายไปดวย 

 นอกจากน้ีอยางที่ไดกลาวไปขางตนรัฐบาลจีนหลีกเล่ียงการแจงขาวสารถึงการคว่ําบาตรตอ

สาธารณชนโดยการไมออกกฎหมายอยางเปนทางการหรือมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรและไมเคยยอมรับ

วามีมาตรการลงโทษจากความขัดแยงเร่ืองการติดต้ังระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD จนทําใหเกาหลีใตไม

สามารถออกมาเรียกรองไดเทาที่ควรเปน อยางเชนการฟองรองตอ WTO ก็ไมไดมีผลใด ๆ เทาไรนัก 

เพราะทางจีนเองก็สามารถออกมาปฏิเสธขอกลาวหาไดอยางงายดายเพราะไมมีหลักฐานใด ๆ ที่บงชี้เปน

รูปธรรม ดังน้ันเกาหลีจึงเปนผูเสียเปรียบมากกวาหรือเรียกไดวาเสียเปรียบฝายเดียวจากประเด็นความ

ขัดแยงครั้งน้ี เกาหลีตองรีบเรงที่จะขอติดตอเจรจากับทางประเทศจีนใหเร็วที่สุดเพื่อจัดการปญหาความ

ขัดแยง และฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศ จนนํามาสูนโยบายที่เอ้ือกับความสัมพันธของจีนและ

เกาหลีอยางนโยบาย 3 No’s Policy 

 

4.2 สรุป 

 เกาหลีใตเปนประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว มีทรัพยากรหลาย ๆ อยางท่ีพรอมตอการ

พัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ แตในขณะเดียวกันประเทศจีนก็เปนประเทศที่ใหญ 

ประชากรเยอะ ทําใหอัตราการบริโภคสูงไปดวย และประเทศจีนเองก็เปนประเทศท่ีเปนคูคาสําคัญของอีก 

ๆ หลายประเทศรวมถึงเกาหลีใต ทําใหมีอํานาจการตอรองที่สูง ซึ่งการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจกับจีนน้ันเปน

ทั้งประโยชนและโทษเพราะการพึ่งพาทาง เศรษฐกิจกับจีนที่มากเกินไปอาจนําไปสูความเปราะบางจาก

การถูกจีนกดดันในภายหลัง และนํามาสูความยุงยากในการปรับเปลี่ยนนโยบายใหมใหสอดคลองหรือตอบ

โต ตอการกดดันของจีน และการคว่ําบาตรของจีนตอเกาหลีใตในครั้งน้ี สงผลใหผลกระทบของเกาหลี ไม

เพียงแตสูญเสียรายไดของประเทศไปเทานั้น แตยงัเสียภาพลักษณไปดวย  

                                                           
 68 Jeongseok Lee. Back to Normal? The End of the THAAD Dispute between China and South Korea. 

เขาถงึเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2563. เขาถึงไดจาก https://jamestown.org/program/back-normal-end-thaad-dispute-china-south-

korea/. 
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 แนวทางการแกไขของเกาหลีใตนั้น เมื่อวิเคราะหดูแลวจะเห็นไดชัดวาการดําเนินนโยบายตาง ๆ 

นั้นขึ้นอยูกับรัฐบาลดวย ดังจะเห็นไดจากในชวงรัฐบาลพัค กึนเฮ ที่มีการเจรจากับสหรัฐฯ วาจะมีการ

ดําเนินการติดตั้ง THAAD แตก็มีเสียงคัดคานจากทางประเทศจีนมาโดยตลอด ถึงแมรัฐบาลเกาหลีใตจะ

พยายามที่จะกลาวถึงจุดประสงคจําเปนที่ตองมีการติดต้ัง THAAD แลวก็ตาม หากแตไมไดมีความ

พยายามที่จะติดตอสื่อสารกับทางประเทศจีนอยางจริงจัง ทําใหความเขาใจและความเช่ือใจในความกังวล

ของจีนที่เกาหลีจะไมถูกแทรกแซงกิจการภายในจากสหรัฐฯ คอนขางเบาบางในสายตารัฐบาลจีนไปดวย 

จนกระทั่งพัค กึนเฮตองโทษและถูกขับไลจากประชนชนจนกระทั่งพนจากตําแหนงประธานาธิบดี และมี

รัฐบาลรักษาการนําโดยรองประธานาธิบดีฮวาง คโยอันข้ึนมา และมีการใชอํานาจขณะที่รักษาการอยูให

เรงดําเนินการติดต้ัง THAAD ขึ้น ทําใหจีนตัดสินใจที่จะดําเนินมาตรการลงโทษเกาหลีใตชัดเจนมากขึ้นท้ัง

สั่งหามบริษัททองเที่ยว แทรกแซงกิจการของบริษัทใหญอยางลอตเต เน่ืองจากลอตเตใหพื้นที่รัฐบาล

เกาหลีในการติดต้ัง THAAD ประกอบกับรัฐบาลเกาหลีใตสมัยน้ันไมไดมีการพูดคุยหรือสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีกอน ทําใหแรงสนับสนุนสําหรับโครงการนี้

ภายในประเทศเองก็นอยมาก พรรคฝายคานเองก็เห็นตางในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเชนกัน ทําให

สถานการณของเกาหลีใตตกท่ีน่ังลําบาก 

 แตเม่ือเปลี่ยนรัฐบาลใหม ก็มีการระงับโครงการติดต้ังไวเนื่องจากผลกระทบส่ิงแวดลอมที่รัฐบาล

ชุดเกาไมไดมีการประเมินสภาพแวดลอมไวกอน ประกอบกับหลังจากน้ันรัฐบาลชุดใหมก็มีความพยายามท่ี

จะฟนฟูความสัมพันธกับจีน ออกมาเปนรูปแบบของนโยบาย 3 No นั่นเอง ทําใหสถานการณดีข้ึนเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงในอนาคตจากการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากเกินไปดวย โดยมี

การออกนโยบายมุงใตใหมมา หากแตนโยบายน้ียังอยูในข้ันเริ่มตน ปจจุบันน้ีก็ไมไดมีการดําเนินการที่

ชัดเจนและเปนรูปแบบเทาท่ีควร จึงเปรียบเสมือนนโยบายที่ปูพรมไวเตรียมพรอมสําหรับความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 ปจจุบันน้ีสถานการณระหวาง 2 ประเทศถือดีข้ึนจนเปนปกติแลวในดานความสัมพันธของทั้งสอง

ประเทศ หากแตอาจจะยงัมีการปดก้ันในบางประการ เชน ดานอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนที่ปดก้ันวงการ

บันเทิงเกาหลีไวเพ่ือผลักดันศิลปนในชาติตนเอง เปนตน 
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