
การทดสอบขีปนาวุธ....กับสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมทุรเกาหลี 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๕       วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เมื่อเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ ๖ ครั้ง ในช่วง ๑๒ วัน 
ซึ่งอยู่ในห้วงการฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธ เพ่ือแสดงขีดความสามารถในการ
โจมตีเป้าหมาย และตอบโต้เกาหลีเหนือ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่ไทยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 

สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี  
 เมือ่วนัที ่๔ ต.ค. ๖๕ เกาหลเีหนอืไดท้ดสอบยงิขปีนาวธุพิสยักลาง 
(Intermediate-Range Ballistic Missile: IRBM) โดยยิงจาก จ.จากัง 
ทางภาคเหนือ ข้ามผ่านญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเกาหลีใต้
ไดอ้อกมาประณามการกระท าดงักลา่วของเกาหลเีหนอืวา่ เปน็การยัว่ยุ
ที่บ่อนท าลายสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี ทั้งยังเป็น
การละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) ซึ่งต่อมาในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๕ 
สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธ Army Tactical Missile 
System: ATACMS จากพ้ืนทีช่ายฝัง่ทางตะวนัออกของคาบสมทุรเกาหลี
ไปตกลงยังพ้ืนที่ทะเลตะวันออก ในห้วงการฝึกซ้อมรบร่วมกันของ  
ทั้งสองประเทศ เพ่ือแสดงขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่
แม่นย า และตอบโต้เกาหลีเหนือที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง 
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๕ 
 วนัที ่๖ ต.ค. ๖๕ เกาหลเีหนอืไดท้ดสอบยงิขปีนาวธุ IRBM อีกครัง้ 
จากพ้ืนทีเ่มอืงใกลก้รงุเปียงยางไปตกในทะเลใกล้ชายฝั่งทางตะวันออก
ของเกาหลเีหนอื และในทะเลญีปุ่น่ ซึง่อยูห่า่งจากบรเิวณการซอ้มรบทาง
ทหารระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ไม่ไกลมากนัก โดยญี่ปุ่นออก
แถลงการณ์ประณามว่าการกระท าของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคาม   
ต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศ ต่อมาวันที่   
๗ ต.ค. ๖๕ ผูแ้ทนจากญีปุ่น่หารอืกบัสหรฐัฯ และเกาหลใีต ้ในประเดน็การ
ทดสอบยงิขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และการยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยภายหลังการหารือ
ร่วมกันได้มีการออกแถลงการประณามการกระท าของเกาหลีเหนือว่า 

เป็นการละเมิดมติของ UNSC และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ  
 ในขณะทีเ่กาหลเีหนอืออกแถลงการณต์อบโต ้เมือ่วนัที ่๘ ต.ค. ๖๕ 
วา่การทดสอบยงิขปีนาวธุเปน็ไปตามมาตรการปอ้งกนัตนเองตามแผนการ 
เพ่ือปอ้งกนัความมัน่คงของประเทศและสนัตภิาพในภมูภิาคจากภยัคกุคาม
โดยตรงจากสหรฐัฯ พรอ้มยนืยนัวา่ การทดสอบดงักลา่วไมเ่ปน็อันตรายตอ่
ความปลอดภยัของประเทศเพ่ือนบา้นและภมูภิาค เนือ่งจากเกาหลเีหนอืได้มี
การพิจารณาถึงความปลอดภัยอย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
  

บทวิเคราะห์ที่มีต่อสถานการณ์ 
 จากสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี
ช่วงต้นเดือน ต.ค. ๖๕ ที่ผ่านมา สามารถวิเคราะห์มุมมองได้ ดังนี้  
 มุมมองที่ ๑ การฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ 
จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ และการเตรียมความพร้อมให้ทั้ง
สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงในพ้ืนที่
คาบสมุทรเกาหลี และระงับเหตุฉุกเฉินในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการยั่วยุของเกาหลีเหนือได้ 
 มุมมองที ่๒ การพัฒนาและการทดสอบขปีนาวธุพิสยักลาง (IRBM) 
ของเกาหลเีหนอื สง่ผลท าใหเ้อ้ือตอ่การเปดิทางใหส้หรฐัฯ เขา้มามบีทบาท
ในคาบสมทุรเกาหลเีพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ การเคลือ่นไหวในลกัษณะดงักลา่ว
ของเกาหลีเหนืออาจท าให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคหันมาแข่งขันกัน
สะสมอาวุธเพ่ิมมากข้ึน 
 มุมมองที ่๓ สถานการณใ์นคาบสมทุรเกาหลยีิง่มคีวามตงึเครยีด
เพ่ิมมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลท าให้ชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
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และเกาหลีใต้ มีการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนของกรอบความร่วมมือ
ทางดา้นความมัน่คงใหม้คีวามใกลช้ดิและแนน่แฟ้นกนัมากยิง่ขึน้เทา่นัน้ 
 มุมมองที่ ๔ การทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งนี ้  
มเีปา้หมายเพ่ือเปน็การตอบโตแ้ละแสดงใหเ้หน็ถงึความไมพ่อใจสหรฐัฯ 
เกี่ยวกบัการฝกึร่วมกบัเกาหลีใต้ และการน าเรอืบรรทกุเครื่องบิน USS 
Ronald Reagan และกองเรือรบ กลับมาประจ าการในบริเวณพ้ืนที่
คาบสมุทรเกาหล ีซึ่งการกระท าในลักษณะดงักลา่วของสหรฐัฯ ยิง่เป็น
การเตมิเชือ้ไฟแหง่ความขดัแยง้และความตึงเครยีดในคาบสมทุรเกาหลี
เพ่ิมมากยิง่ขึน้  
 มุมมองท่ี ๕ เกาหลีเหนือมองว่าการกระท าของสหรัฐฯ ถือเป็น
ภัยคุกคามร้ายแรงต่อเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาค 
ในขณะที่สหรัฐฯ มองว่าการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปเพ่ือการรักษา
เสถยีรภาพและความมัน่คงในภมูภิาคเทา่นัน้ 
 มุมมองที่ ๖ สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่
เกิดข้ึนในช่วงต้นเดือน ต.ค. ๖๕ กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งทางทะเล
อีกพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้จะมีกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน พ้ืนที่ทะเลจีนใต้ และทะเลด า ซึ่งส่งผลท าให้ต่อสถานการณ์
ความม่ันคงในภาพรวมของโลกยิง่ทวคีวามตงึเครยีดเพ่ิมมากขึน้  
 

 ผลกระทบต่อไทย 
 มิติความม่ันคงทางเศรษฐกิจ :  
 หากสถานการณค์วามขดัแยง้ในคาบสมทุรเกาหล ีมคีวามรนุแรง
จนน าไปสู่มาตรการลงโทษทางการค้า หรือมาตรการคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมเติม อาจส่งผลท าให้การส่งออกสินค้าของไทยไปยัง
เกาหลีเหนือบางรายการ ต้องด าเนินการตามมาตรการคว่ าบาตรของ
องค์การการค้าโลกไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนของไทย และรายได้ของประเทศ 
 มิติความม่ันคงทางสังคม :  
 ในอนาคตหากสถานการณ์ความขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้น 
หน่วยงานภาครัฐของไทยย่อมมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือและอพยพคนไทยในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งจะส่งผล
ท าให้หน่วยงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด าเนินการในขั้นตอน
ตา่ง ๆ เชน่ การตรวจสอบหลกัฐานและออกเอกสารเดนิทางใหก้บัคนไทย 
การจดัเตรยีมงบประมาณ การจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราว ยานพาหนะ 
อุปกรณ์สื่อสาร น้ าและอาหาร ฯลฯ ตลอดจนการประสานงานกับ
ประเทศที่สามเพ่ือขอความร่วมมือให้ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
อพยพคนไทย 
 สว่นการเตรยีมแผนรองรบัการอพยพคนไทย ซึง่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ้งพิจารณาให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ และยังต้องมีการซ้อมแผน

อย่างสม่ าเสมอเพ่ือทดสอบระบบให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ต้องมีการ
ทบทวนแผนอพยพเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งอาจมีความจ าเปน็ต้องจดัท าคู่มือและฝกึอบรม
บุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าแผนมาใช้ในยาม
ฉุกเฉิน 
  

ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล 
 ๑) หนว่ยงานความมัน่คงของไทย อาท ิกระทรวงการตา่งประเทศ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ/
ประชาคมข่าวกรอง กองทัพไทย ฯลฯ ควรติดตามสถานการณ์ความ
ตงึเครยีดในคาบสมทุรเกาหลอียา่งใกลช้ดิ รวมทัง้บรูณาการงานทางดา้น
การข่าวระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว
และท าให้การรับรู้ข้อมูลเป็นไปอย่างรอบด้าน สามารถน าไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในมิติต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งถกูต้องแมน่ย า จนน าไปสูก่ารก าหนดท่าทแีละนโยบายของไทย
ที่เหมาะสมต่อประเด็นความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีได้ 
 ๒) หน่วยงานภาครัฐควรติดต่อประสานกับภาคเอกชน หรือ
ภาคธรุกจิที่ประกอบการเก่ียวกับการเดินเรอืเชงิพาณิชย์ ให้ระมดัระวัง
หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง ภาครัฐควรมีแผน
รองรับต่อสถานการณ์ที่อาจขยายตัวและส่งผลกระทบต่อไทย ทั้งใน
ด้านความมั่นคง การเมืองระหว่างประเทศ การคมนาคมทางทะเล 
และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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