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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

(Democratic People’s Republic of Korea-DPRK) 

 
 

 

เมืองหลวง กรุงเป(ยงยาง 

 

ท่ีต้ัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ บนภาคเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ระหว@างเสAนละติจูดท่ี 

38-43 องศาเหนือ เสAนลองจิจูดท่ี 125-130 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 120,538 ตร.กม. คิดเปRน 55% ของพ้ืนท่ี

คาบสมุทรเกาหลี มีขนาดใหญ@เปRนลำดับท่ี 98 ของโลก มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบAานยาว 1,973 กม. 

และแนวชายฝ\]งทะเลยาว 2,495 กม. เวลาเกาหลีเหนือเร็วกว@าไทย 2 ชม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับจีนและภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลญ่ีปุaน (ทะเลตะวันออก) 

 ทิศใตA  ติดกับเกาหลีใตAโดยมีเสAนขนานท่ี 38 และเขตปลอดทหาร  
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   (Demilitarized Zone) ความกวAาง 4 กม. (ฝaายละ 2 กม.)  

   เปRนเสAนแบ@งเขตแดน 

 ทิศตะวันตก ติดกับจีนและทะเลเหลือง (ทะเลตะวันตก) 

 

ภูมิประเทศ ส@วนใหญ@เปRนเทือกเขาสลับซับซAอน มีท่ีราบและพ้ืนท่ีเหมาะแก@การเพาะปลูก 17% ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด (ท่ีมา: องคrการอาหารและการเกษตรแห@งสหประชาชาติ) ตอนกลางของประเทศมีเทือกเขาใหญ@     

ยอดท่ีสูงท่ีสุดคือยอดเขาแพ็กตู สูง 2,744 ม. จากระดับน้ำทะเล ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ       

มีเทือกเขาตาแบ็กทอดเปRนแนวยาว การท่ีเกาหลีเหนือมีแนวเทือกเขาท่ีเปRนเสมือนกระดูกสันหลังและลาดเอียง

ไปทางตะวันตกทำใหAบริเวณชายทะเลตะวันตกเปRนท่ีราบแคบ ๆ มีแม@น้ำสายส้ัน ๆ และไหลเช่ียว แม@น้ำท่ีมี

ความยาวท่ีสุด คือ แม@น้ำอัมนก (790 กม.) เปRนท่ีต้ังเข่ือนผลิตไฟฟxาขนาดใหญ@ท่ีสุด ซ่ึงเปRนโครงการร@วมทุนกับจีน 

แม@น้ำเทดองเปRนแม@น้ำท่ีมีสาขาคลุมบริเวณกวAางท่ีสุดจากตอนกลางของประเทศออกสู@ทะเลเหลือง 

 

ภูมิอากาศ มีภูมิอากาศแบบภาคพ้ืนทวีป มี 4 ฤดู คือ ฤดูหนาว 4-6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) อากาศหนาวจัด

และแหAงแลAง หิมะตก อุณหภูมิเฉล่ีย -15 องศาเซลเซียส ถึง -30 องศาเซลเซียส ฤดูใบไมAผลิ 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค.)  

ฤดูรAอน 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไมAร@วง 1-2 เดือน (ก.ย.-ต.ค.) ฝ\]งตะวันตกเปRนทางผ@านของลมหนาวจาก

ทะเลทรายในจีน จึงมีความหนาวแหAงแลAง มีฝนตกเฉพาะใน ก.ค. เกาหลีเหนือมีอากาศหนาวกว@าเกาหลีใตA  

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝน 40 น้ิวต@อป( ในแต@ละป( จะมีพายุไตAฝุaน 1-2 ลูก พัดเขAาในช@วง ก.ค.-ส.ค. 

 

ประชากร 25,955,138 คน (ป( 2565) มากเปRนลำดับท่ี 55 ของโลก ส@วนใหญ@เปRนชาวเกาหลี มีชุมชน

ชาวจีนและชาวเกาหลีเช้ือสายญ่ีปุaนเล็กนAอย อัตราส@วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป() 20.33%

วัยรุ@นถึงวัยกลางคน (15-64 ป() 69.93% วัยชรา (65 ป(ข้ึนไป) 9.75% อายุขัยเฉล่ียของประชากรโดยรวม

ประมาณ 71.77 ป(  เพศชายประมาณ 67.88 ป(  เพศหญิงประมาณ 75.88 ป(  อัตราการเกิด 14.21 คน  

ต@อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.53 คน ต@อประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.46%   

 

ศาสนา ชาวเกาหลีเหนือส@วนใหญ@ไม@มีศาสนา บางส@วนนับถือศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ้ือ คริสตr และ    

ลัทธิช็อนโด (ศาสนาแห@งวิถีสวรรคr) ป\จจุบันแทบจะไม@มีการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอย@างอิสระ 

 

ภาษา ภาษาเกาหลี (เกาหลีเหนือเรียกว@าโชซอนมัลหรือโชซอนอ แต@เกาหลีใตAเรียกว@าฮัลกึล) 

 

การศึกษา อัตราการรูAหนังสือ 100% (ชายและหญิงเท@ากันท่ี 100%) เกาหลีเหนือปรับระบบการศึกษา

ภาคบังคับจาก 11 ป( เปRน 12 ป( ตามหลักสากล หลังจากการประชุมสมัยวิสามัญของสภาประชาชนสูงสุดมีมติ

เม่ือ 25 ก.ย.2555  
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การก/อต้ังประเทศ   ภายหลังคาบสมุทรเกาหลีไดAรับอิสรภาพจากการยึดครองของญ่ีปุaน เกิดการแย@งชิง

อิทธิพลทางการเมืองของกลุ@มฝaายซAายและเสรีนิยมในช@วงการจัดรูปแบบการปกครองประเทศเกาหลีใหม@ 

ขณะท่ีสหรัฐฯ เขAาครอบครองดินแดนตอนใตA ส@วนอดีตสหภาพโซเวียตเขAาครอบครองดินแดนตอนเหนือ ทำใหA

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ@งแยกออกเปRน 2 ส@วน ต@อมาสหประชาชาติจัดการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึนเม่ือ พ.ค.2491 โดย 

ผูAแทนเกาหลีฝaายอนุรักษrนิยมขวาจัดไม@ยอมรับรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยท่ีร@างไวAและชิงประกาศจัดต้ัง

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใตA ก@อนเม่ือ 15 ส.ค.2491 ส@วนผูAแทนฝaายเหนือจัดการเลือกต้ังท่ัวไปในเวลา     

ต@อมา และประกาศจัดต้ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ เกาหลีเหนือ เม่ือ 9 ก.ย.2491  

พรAอมกับเลือกนายคิม อิล-ซุง เปRนประธานาธิบดีคนแรก 

 

วันชาติ 9 ก.ย.  

 

การเมือง เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสตrตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต และบนพ้ืนฐานของ

ลัทธิจูเช@ (Juche-เนAนการพ่ึงพาตนเอง) ซ่ึงประธานาธิบดีคิม อิล-ซุง บัญญัติข้ึนเม่ือ 26 ธ.ค.2498 หลักการสำคัญ

คือ เอกราชทางการเมืองอย@างแทAจริง การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการปxองกันประเทศดAวยตนเอง   

เม่ือ ก.ย.2541 มีการยกเลิกตำแหน@งประธานาธิบดีโดยประกาศยกย@องประธานาธิบดีคิม อิล-ซุง เปRน

ประธานาธิบดีตลอดกาล (Eternal President) และใหAตำแหน@งประธานคณะกรรมาธิการปxองกันประเทศ 

(Chairman of the National Defense Commission-NDC) เปRนผูAนำสูงสุดตามรัฐธรรมนูญฉบับแกAไข 

เม่ือ เม.ย.2552 และยกเลิกการใชAคำว@า “คอมมิวนิสตr” ในรัฐธรรมนูญฉบับแกAไขใหม@ เพ่ือปรับแนวทาง      

การปกครองเปRนสังคมนิยมแบบเกาหลี 

 ผูAนำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนป\จจุบัน คือ นายคิม จ็อง-อึน ซ่ึงรับตำแหน@งผูAนำประเทศต@อจาก

นายคิม จ็อง-อิล ผูAเปRนบิดา (อดีตผูAนำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว@างป( 2540-2554) โดยหลังการถึงแก@

อสัญกรรมของนายคิม จ็อง-อิล เม่ือ 17 ธ.ค.2554 ท่ีประชุมพรรคคนงานเกาหลีสมัยพิเศษเม่ือ 11 เม.ย.2555 

แต@งต้ังนายคิม จ็อง-อึน บุตรชายคนท่ี 3 ของนายคิม จ็อง-อิล ดำรงตำแหน@ง “เลขาธิการพรรคคนงาน” หรือ First 

Secretary of the Workers’ Party of Korea พรAอมมอบตำแหน@งเลขาธิการพรรคตลอดกาล (Eternal General 

Secretary) เพ่ือเปRนเกียรติแก@นายคิม จ็อง-อิล ต@อมาท่ีประชุมสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s 

Assembly-SPA) คร้ังท่ี 12 สมัยท่ี 5 เม่ือ 13 เม.ย.2555 ลงมติรับรองการแต@งต้ังนายคิม จ็อง-อึน เปRน

เลขาธิการพรรคคนงาน และประธานคณะกรรมาธิการปxองกันประเทศ (First Chairman of the National 

Defense Commission-NDC) หรือผูAนำสูงสุดของประเทศ ขณะท่ี NDC เปRนองคrกรท่ีมีอำนาจสูงสุดของประเทศ

ในการกำหนดนโยบาย และการควบคุมดูแลกิจการดAานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร นายคิม จ็อง-อึน       

ยังไดAรับแต@งต้ังอย@างเปRนทางการเม่ือ 30 ธ.ค.2554 ใหAดำรงตำแหน@งผูAบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme 

Commander of the Korean People’s Army) หรือจอมทัพ  

 ในการประชุมสภาประชาชนสูงสุดเม่ือ 29 มิ.ย.2559 เกาหลีเหนือดำเนินการปรับโครงสรAาง

อำนาจทางการเมืองอีกคร้ัง โดยแต@งต้ังใหAนายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหน@งประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐ 
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(Chairman of the State Affairs Commission) ซ่ึงคณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐถือเปRนหน@วยงานท่ีต้ังข้ึน

แทนคณะกรรมาธิการปxองกันประเทศเดิม  

 รัฐธรรมนูญฉบับใหม@เม่ือ 13 เม.ย.2555 มีสาระสำคัญท่ีแตกต@างจากเดิม โดยนายคิม จ็อง-อึน 

กล@าวว@า เกาหลีเหนือเปRนรัฐท่ีมีอาวุธนิวเคลียรr และเปRนมหาอำนาจดAานการทหาร อันจะนำไปสู@การสรAางชาติ 

ท่ีแข็งแกร@ง และเจริญรุ@งเรือง ต@อมาเม่ือ ก.ค.2562 เกาหลีเหนือแกAไขรัฐธรรมนูญใหAนายคิม จ็อง-อึน เปRนผูAแทน

สูงสุดของชาวเกาหลี หมายถึงเปRนประมุขของรัฐ (Head of State) และจอมทัพ (Commander-in-Chief) 

รับผิดชอบงานดAานการดำเนินความสัมพันธrทางการทูตกับต@างประเทศ รวมถึงการแต@งต้ังและเรียกกลับ

เอกอัครราชทูต ก@อนหนAาน้ีประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (President of the 

Presidium of the Supreme People’s Assembly) ถือเปRน Head of State (เพียงในนาม)  

 ในการประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลี คร้ังท่ี 8 เม่ือ ม.ค.2564 นายคิม จ็อง-อึน ไดAรับ

แต@งต้ังเปRน “เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี” (General Secretary) ซ่ึงเปRนตำแหน@งเทียบเท@าบิดาและปูa 

รวมถึงมีการแต@งต้ังตำแหน@ง “เลขาธิการคนท่ี 1” (First Secretary) มีอำนาจบริหารแทนนายคิม จ็อง-อึน 

ทางพฤตินัย แต@ยังไม@ระบุผูAดำรงตำแหน@งดังกล@าว นอกจากน้ี ท่ีประชุมรับร@างแกAไขระเบียบเปล่ียนระบบริหาร

งานภายในพรรคเปRนระบบเลขาธิการ (Secretariat) แทนระบบคณะกรรมาธิการบริหารนโยบาย (Executive 

Policy Council) เพ่ือใหAพรรคมีอำนาจสูงสุดในการบริหารงาน และจะจัดประชุมคณะกรรมาธิการทหารกลาง

เพ่ือติดตามสถานการณrทันทีหากเกิดเหตุการณrฉุกเฉินทางทหาร รวมถึงกำหนดเวลาชัดเจนท่ีจะจัดประชุม

สมัชชาพรรคคนงานเกาหลีทุก 5 ป( 

 ท่ีประชุมสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s Assembly) คร้ังท่ี 7 ของชุดท่ี 14   

เม่ือ 8 ก.ย.2565 ออกกฎหมายใหม@ย้ำสถานะของเกาหลีเหนือเปRนรัฐครอบครองอาวุธนิวเคลียรr โดยจะใชA

อาวุธนิวเคลียรrเม่ือระบบส่ังการและควบคุมของกองกำลังนิวเคลียรrตกอยู@ในอันตรายจากการโจมตีโดย       

กองกำลังศัตรู สอดคลAองกับคำประกาศของนายคิม จ็อง-อึน ว@า เกาหลีเหนือจะไม@ยกเลิกการพัฒนาอาวุธ

นิวเคลียรr ไม@ปลดอาวุธนิวเคลียรrอย@างสมบูรณr และไม@ต@อรองประเด็นดังกล@าวกับสหรัฐฯ  

 ฝaายบริหาร : นายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหน@งผู Aนำสูงสุดของประเทศ เปRนประธาน

คณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐ ประธานคณะกรรมการกลางประชาชน/องคrกรดAานบริหารท่ีกำหนดนโยบาย

ของรัฐ และเลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี 

 ฝaายนิติบัญญัติ : สภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชนสูงสุด (Supreme 

People’s Assembly-SPA) เปRนองคrกรนิติบัญญัติสูงสุด มีนายชเว รยง-แฮ เปRนประธานสภา Presidium 

ของ SPA รับผิดชอบงานดAานการดำเนินความสัมพันธrทางการทูตกับต@างประเทศ สมาชิก SPA มีจำนวน 687 คน 

มาจากการเลือกตั้งที่เสนอชื่อโดยพรรคคนงานเกาหลี และมีวาระการดำรงตำแหน@ง 5 ป( การประชุม SPA 

ส@วนใหญ@จัดคร้ังเดียวในช@วงตAน เม.ย. ของทุกป( หากมีกรณีเร@งด@วนจะจัดการประชุมวิสามัญในช@วง ก.ย. 

 ฝaายตุลาการ : หน@วยงานท่ีมีอำนาจสูงสุด คือ ศาลกลาง (Central Court) แต@เดิมเรียกศาลสูงสุด 

(Supreme Court) รองลงไปเปRนศาลระดับกลาง มีศาลจังหวัด ศาลเมืองระดับล@าง คือ ศาลอำเภอ และศาลตำบล 

หน@วยงานอัยการกลางมีหนAาท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานของอัยการท่ัวประเทศ และทำหนAาท่ีเปRนอัยการแห@งรัฐ 
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ตรวจสอบการดำเนินงานของฝaายบริหาร ฝaายตุลาการ และการปฏิบัติของประชาชน ไม@ใหAขัดต@อกฎหมาย และ

อุดมการณrของชาติ 

 พรรคการเมือง : มีพรรคเดียว คือ พรรคคนงานเกาหลี มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุดในการควบคุม

หน@วยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ สมาชิกพรรคมีมากกว@า 3 ลAานคน พรรคมีคณะกรรมการบริหาร  

3 คณะ ไดAแก@ 1) คณะกรรมการกลาง 2) คณะกรรมาธิการทหารกลาง และ 3) คณะกรรมาธิการตรวจสอบ 

 

เศรษฐกิจ หลังจากนายคิม จ็อง-อึน ประสบความสำเร็จในการกระชับอำนาจทางการเมืองและการทหาร

ในช@วง 3 ป(แรกท่ีดำรงตำแหน@งผูAนำสูงสุดอย@างเปRนทางการ นายคิม จ็อง-อึน มีความม่ันใจจะเร่ิมผลักดันแผน

ปฏิรูปเศรษฐกิจ และเป�ดประเทศตามแนวคิดของตนเองดAวยการผลักดันนโยบาย “พย็องจิน” (การพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู@กับการพัฒนานิวเคลียรr) ใหAมีการผ@อนคลายการควบคุมเศรษฐกิจ การปรับระบบป\นส@วนอาหาร 

และใหAชาวเกาหลีเหนือสามารถเก็บผลผลิตไวAเพ่ือการบริโภคและจำหน@ายไดAมากข้ึนก@อนจัดส@งใหAส@วนกลาง  

 ในการประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลี คร้ังท่ี 8 เม่ือ ม.ค.2564 นายคิม จ็อง-อึน ยอมรับว@า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระหว@างป( 2559-2563 ไม@บรรลุเปxาหมายท่ีกำหนด และจะแกAไขโดยใชA

หลักพ่ึงพาตนเองมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป( ฉบับใหม@ โดยเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา

ตนเองคือ อุตสาหกรรมเหล็กและเคมี ซ่ึงจะต@อยอดสู@อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดAแก@ ไฟฟxา ถ@านหิน เคร่ืองจักร 

ระบบขนส@งทางรถไฟ และระบบขAอมูลและการส่ือสาร ขณะเดียวกัน จะส@งเสริมอุตสาหกรรมเบาเพ่ือใหAสินคAา

บริโภคมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน พรAอมใหAความสำคัญต@อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และเพ่ิมผลผลิต

ท้ังภาคการเกษตรและการประมง รวมท้ังเสริมสรAางภาควิทยาศาสตรrและเทคโนโลยี ท้ังน้ี ต้ังแต@ป( 2563 

เศรษฐกิจเกาหลีเหนือไดAรับผลกระทบอย@างมากจากภัยธรรมชาติ การป�ดประเทศเพ่ือปxองกันการแพร@ระบาด

ของโรค COVID-19 และมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติและสหรัฐฯ ส@งผลใหAเกิดวิกฤตขาดแคลน

อาหารเม่ือป( 2564 อย@างไรก็ดี การร้ือฟ£¤นการขนส@งสินคAาผ@านเสAนทางเดินรถไฟระหว@างเกาหลีเหนือกับจีน

ต้ังแต@ตAนป( 2565 ช@วยบรรเทาสถานการณrขาดแคลนอาหารไดAระดับหน่ึง 

 

 สกุลเงิน : อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลวอนเกาหลีเหนือต@อดอลลารrสหรัฐไม@แน@นอน โดย           

อัตราแลกเปล่ียนอย@างเปRนทางการ คือ 1 ดอลลารrสหรัฐ : 900 วอนเกาหลีเหนือ แต@อัตราแลกเปล่ียนเงินวอน    

เกาหลีเหนืออย@างไม@เปRนทางการอยู@ท่ี 1 ดอลลารrสหรัฐ : 5,200 วอนเกาหลีเหนือ (ป( 2564) ส@วนอัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลวอน เกาหลีเหนือต@อเงินหยวนของจีนอย@างเปRนทางการอยู@ท่ี 1 หยวน : 124 วอนเกาหลีเหนือ 

ขณะท่ีขAาวกิโลกรัมละประมาณ 5,600 วอนเกาหลีเหนือ (ก.ย.2565)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปi 2564)  

ผลิตภัณฑrมวลรวมในประเทศ (GDP) : 23,071 ลAานดอลลารrสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -0.1% (ป( 2564 ท่ีมา : Bank of Korea) 

รายไดAเฉล่ียต@อหัวต@อป( : 1,045.26 ดอลลารrสหรัฐ 
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แรงงาน : 14 ลAานคน (ป( 2557 ขAอมูล CIA Factbook) 

มูลค@าการคAาต@างประเทศ : 710 ลAานดอลลารrสหรัฐ ลดลงต@อเน่ืองจาก 860 ลAานดอลลารrสหรัฐ เม่ือป( 2563 และ 

3,250 ลAานดอลลารrสหรัฐ เม่ือป( 2562 เปRนผลจากมาตรการควบคุมการคAาบริเวณพรมแดนท่ีเขAมงวด เพ่ือปxองกัน

การแพร@ระบาดของ COVID-19 ท้ังน้ี เกาหลีเหนือยังทำการคAากับเกาหลีใตA ซ่ึงหลายหน@วยงานไม@นำมานับรวม

เปRนการคAาต@างประเทศของเกาหลีเหนือ ก@อนหนAาน้ี การคAาระหว@างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตAส@วนใหญ@เปRน

การคAาท่ีนิคมอุตสาหกรรมแคซ็อง ซ่ึงเปRนโครงการความร@วมมือระหว@างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตA ซ่ึงเม่ือป( 2558 

มีมูลค@าการคAา 2,714.5 ลAานดอลลารrสหรัฐ อย@างไรก็ดี เม่ือความสัมพันธrระหว@างสองเกาหลีเส่ือมทรามลง จาก

การท่ีเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียรrและขีปนาวุธ เกาหลีใตAตอบโตAดAวยการยุติการดำเนินการท่ีนิคมอุตสาหกรรม

แคซ็องเม่ือ 10 ก.พ.2559 มูลค@าการคAาระหว@างสองเกาหลีลดลงอย@างมาก โดยป( 2564 อยู@ท่ี 1.1 ลAานดอลลารrสหรัฐ 

ดุลการคAาต@างประเทศ : ขาดดุล 550 ลAานดอลลารrสหรัฐ 

มูลค@าการส@งออก : 80 ลAานดอลลารrสหรัฐ (ลดลงรAอยละ 8.2 เม่ือเทียบกับป( 2563) 

สินคAาส@งออก : ช้ินส@วนนา§ิกา ผมปลอม ผลิตภัณฑrเหล็กและโลหะ แร@โลหะทังสเตน (Tungsten) และพิมพr

เขียว (Instructional models) (เม่ือป( 2562)  

มูลค@าการนำเขAา : 630 ลAานดอลลารrสหรัฐ (ลดลงรAอยละ 18.4 เม่ือเทียบกับป( 2563) 

สินคAานำเขAา : เส้ือผAาและส่ิงทอ น้ำมันถ่ัวเหลือง ขAาว ธัญพืช นา§ิกาและนา§ิกาขAอมือ (ป( 2562) 

คู@คAาสำคัญ : จีน และซูรินาม (ป( 2562 ขAอมูล CIA Factbook) 

* ขAอมูลส@วนใหญ@มาจากธนาคารกลางเกาหลีใตA (Bank of Korea) 

 

การทหาร กองทัพเกาหลีเหนือ หรือ กองทัพประชาชนเกาหลี (Korean People’s Army-KPA) ก@อต้ังเม่ือ 

8 ก.พ.2491 มีจุดมุ@งหมายเพ่ือปxองกันตนเองและรวมชาติเกาหลี แต@ถูกใชAเปRนฐานค้ำจุนอำนาจการปกครองของ

ผูAนำประเทศ นอกจากน้ี เกาหลีเหนือใหAความสำคัญกับวันก@อต้ังกองทัพปฏิวัติประชาชนเกาหลี (Korean 

People’s Revolutionary Army-KPRA) ซ่ึงเปRนกองกำลังต@อตAานจักรวรรดิญ่ีปุaนท่ียึดครองเกาหลี KPRA 

ก@อต้ังเม่ือ 25 เม.ย.2475 ก@อนนายคิม อิล-ซ็อง ปรับเปRนกองทัพประชาชนเกาหลี (KPA) ในป\จจุบัน 

 กำลังพล 1.28 ลAานนาย แบ@งเปRน ทบ.ประมาณ 1.1 ลAานนาย ทร.ประมาณ 60,000 นาย ทอ.

ประมาณ 110,000 นาย กกล.ทางยุทธศาสตรr (Strategic Forces) ประมาณ 10,000 นาย และ กกล.สำรอง 

600,000 นาย ระยะเวลาเกณฑrทหาร ทบ. 5-12 ป( ทร. 5-10 ป( ทอ. 3-4 ป( เกาหลีเหนือคAนควAาวิจัยเพ่ือพัฒนา

กองทัพอย@างต@อเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรr ขีปนาวุธ อาวุธเคมีและชีวภาพ และกองทัพผลิตอาวุธ

เพ่ือการส@งออกเปRนรายไดAเขAาประเทศอีกทางหน่ึง ขณะท่ี กกล.รบพิเศษ (Special Purpose Forces Command) 

ประมาณ 88,000 นาย มีขีดความสามารถแทรกซึมเพ่ือสรAางความเสียหายหลังแนวรบของเกาหลีใตA 

 เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสงครามไซเบอรrท่ีสามารถสรAางความเสียหายใหAเกาหลีใตA

และ กกล.สหรัฐฯ ในเกาหลีใตA โดยหน@วยงานท่ีรับผิดชอบการทำสงครามไซเบอรr อาทิ 1) State Security 

Agency ทำหนAาท่ีเฝxาติดตามเครือข@ายอิเล็กทรอนิกสr ซ่ึงข้ึนตรงกับ Korea Computer Center มีบุคลากร

ประมาณ 1,000 นาย 2) Unit 121 จัดต้ังเม่ือป( 2541 มีกำลังพลเร่ิมแรกประมาณ 1,000 นาย มีงบประมาณ   
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56 ลAานดอลลารrสหรัฐ อยู@ภายใตAการกำกับของ General Reconnaissance Bureau ทำหนAาท่ีกำหนด

ยุทธศาสตรrการปฏิบัติการและเทคนิค ข้ึนตรงต@อเสนาธิการทหารเกาหลีเหนือ มีเปxาหมายต@อหน@วยงานของ

รัฐบาลและเอกชนเกาหลีใตA รวมถึงสหรัฐฯ เกาหลีเหนือมีบุคลากรในหน@วยงานดAานการทำสงครามทาง

คอมพิวเตอรr (cyber warfare) ประมาณ 7,000 นาย และยังคงใหAการฝ®กอบรมผูAมีความสามารถพิเศษหรือ

อัจฉริยะใหAเปRนผูAเช่ียวชาญดAานการเจาะระบบคอมพิวเตอรr 

 อาวุธนิวเคลียรr เกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียรrใตAดิน 6 คร้ัง เม่ือ 9 ต.ค.2549  25 พ.ค.2552  

12 ก.พ.2556  6 ม.ค.2559  9 ก.ย.2559 และ 3 ก.ย.2560 โดยการทดลองนิวเคลียรrคร้ังท่ี 6 ท่ีเขตพุงกเย 

เมืองกิลจู จ.ฮัมเกียงเหนือ วัดแรงส่ันสะเทือนไดA 6.3 แมกนิจูด (US Geological Survey) เกาหลีเหนืออAางว@า    

เปRนการทดลองระเบิดไฮโดรเจน นอกจากน้ี มีความเปRนไปไดAท่ีเกาหลีเหนืออาจครอบครองหัวรบนิวเคลียรr

ประมาณ 40-70 ลูก ซ่ึงเกาหลีใตAกับสหรัฐฯ ประเมินต้ังแต@ พ.ค.2565 ว@า เกาหลีเหนือมีความพรAอมทดลอง

ระเบิดนิวเคลียรrคร้ังท่ี 7 หลังจากเกาหลีเหนือบูรณะอุโมงคrท่ี 3 ในภูเขาเขตพุงกเย ก@อนหนAาน้ี เกาหลีเหนือป�ด

อุโมงคr 4 แห@ง ในเขตพุงกเยต้ังแต@ป( 2561  

 การพัฒนาขีปนาวุธ เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธ (Ballistic Missiles) รวมกว@า 1,000 ลูก โดยเปRน

ขีปนาวุธแบบ Scud (ประมาณ 600 ลูก) มีพิสัยการยิงครอบคลุมเกาหลีใตA ขณะที่ขีปนาวุธแบบโนดอง 

(Rodong-ออกเสียงเปRน Nodong) มีพิสัยการยิงถึงญ่ีปุaน ขีปนาวุธพิสัยปานกลาง-ไกล (Intermediate Range 

Ballistic Missile-IRBM) แบบ BM 25/ Musudan มีพิสัยทำการ 3,000 กม. ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตA นอกจากน้ี เกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธพิสัยขAามทวีป (Intercontinental Ballistic Missile-ICBM) แบบ 

Hwasong-15 และ Hwasong-17 ซ่ึงมีพิสัยทำการ 6,000-15,000 กม. สามารถโจมตีถึงดินแดนของสหรัฐฯ ท่ี

เกาะกวม หรืออาจถึงแผ@นดินใหญ@ของสหรัฐฯ  

 เกาหลีเหนือใหAความสำคัญกับการพัฒนาอาวุธอย@างต@อเน่ือง อาทิ จรวดหลายลำกลAอง 

(Multiple-Launch Rocket System-MLRS) รวมถึงอาวุธความแม@นยำสูง ขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดำน้ำ 

(Submarine-Launch Ballistic Missile-SLBM) ขีปนาวุธพิสัยไกล และขีปนาวุธขAามทวีป (Intercontinental 

Ballistic Missile-ICBM) โดยเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธรุ@นใหม@หลายชนิดเม่ือหAวงป( 2564-2565 อาทิ 

จรวดร@อนพิสัยไกล (Long-Range Cruise Missile) ขีปนาวุธนำวิถีจากรถไฟ (Railway Mobile Missile 

Regiment) ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) และขีปนาวุธต@อตAานอากาศยาน (Anti-

Aircraft Missile) ต้ังแต@ ม.ค.-พ.ย.2565 เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากกว@า 80 ลูก รวมถึงขีปนาวุธขAามทวีป 

และขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลขAามญ่ีปุaน นับเปRนการยิงขีปนาวุธมากท่ีสุดในรอบ 1 ป( 

 เกาหลีเหนือมีเรือดำน้ำกว@า 70 ลำ ส@วนใหญ@เปRนเรือดำน้ำดีเซลไฟฟxา (Diesel-Electric 

Submarines) ช้ัน Romeo ในสมัยสหภาพโซเวียตซ่ึงค@อนขAางลAาสมัย อย@างไรก็ดี กรณีท่ีเกาหลีใตAและสหรัฐฯ 

เช่ือว@าเรือดำน้ำขนาดเล็ก (ขนาด 90-370 ตัน) ของเกาหลีเหนือใชAตอรrป�โดจมเรือรบชอนันของเกาหลีใตAเม่ือ 

26 มี.ค.2553 สะทAอนว@า เรือดำน้ำขนาดเล็กซ่ึงเดิมเนAนใชAในภารกิจแทรกซึมมีขีดความสามารถและความเงียบ 

(ยากต@อการตรวจจับ) จนอาจเปRนภัยคุกคามต@อเรือผิวน้ำไดAโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเขตน@านน้ำต้ืน 

 



                                                      ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 8 

 เกาหลีเหนือมีขีดความสามารถผลิตอาวุธเบา ยานยนตrหุAมเกราะ และระบบขีปนาวุธและ

นิวเคลียรr แต@ไม@สามารถส@งออกอาวุธ เน่ืองจากมาตรการคว่ำบาตของคณะมนตรีความม่ันคงแห@งสหประชาชาติ 

(United Nations Security Council-UNSC) ขAอมติท่ี 1718  1874  2087 และ 2270 อย@างไรก็ดี เกาหลีเหนือ

ยังคงลักลอบส@งออก-นำเขAาอาวุธอย@างต@อเน่ือง โดยใชAเครือข@ายการขนส@งท่ีซับซAอน ใชAการขนส@งหลายทอด และ

อาศัยช@องว@างของขAอมติโดยใหAประเทศท่ีสามเปRนตัวกลาง ตลอดจนการใชAบริษัทบังหนAาเพ่ือหลีกเล่ียงการ

ตรวจจับของนานาชาติ ทำใหAยากต@อการตรวจพบ นอกจากน้ี รูปแบบการคAายังเปล่ียนไปจากเดิมท่ีชำระเงิน

เม่ือรับสินคAา เปRนการใหAลูกคAาชำระเงินสดท่ีเกาหลีเหนือ จากน้ัน ลูกคAาจะเปRนผูAรับผิดชอบการจัดส@งสินคAา อาวุธ

ท่ีเกาหลีเหนือส@งออก ส@วนใหญ@เปRนเรือรบ ขีปนาวุธ อาวุธตามแบบ (เคร่ืองกระสุนป£นเล็ก ป£นใหญ@) เทคโนโลยี

การผลิตอาวุธและช้ินส@วนอาวุธ นอกจากน้ี รายงานของหน@วยข@าวกรองสหรัฐฯ ท่ีลดช้ันความลับและเป�ดเผย

ทางส่ือมวลชนสหรัฐฯ เม่ือ 5 ก.ย.2565 พบส่ิงบ@งช้ีว@า รัสเซียพยายามจัดซ้ือกระสุนป£นใหญ@และจรวดจำนวน

มากกว@า  1 ลAานลูกจากเกาหลีเหนือ เพ่ือนำไปใชAทำสงครามกับยูเครน  

 

ปlญหาด"านความม่ันคง 

 การเมืองภายในของเกาหลีเหนือยังคงมีเสถียรภาพ หลังจากนายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหน@งผูAนำ

สูงสุดของเกาหลีเหนืออย@างเปRนทางการเม่ือป( 2555 แมAเกิดขAอขัดแยAงภายในจนทำใหAมีการประหารชีวิตนายชัง     

ซ็อง-แท็ก อาเขยของนายคิม จ็อง-อึน ผูAนำสูงสุด และถือเปRนผูAมีอำนาจลำดับ 2 ของเกาหลีเหนือ เม่ือ ธ.ค.2556 

โดยนายคิม จ็อง-อึน ดำเนินการกระชับอำนาจอย@างเด็ดขาดดAวยการกวาดลAางฐานอำนาจเก@าของนายชัง ซ็อง-แท็ก 

และแต@งต้ังโยกยAาย จนท.ระดับสูงท่ีไวAวางใจใหAดำรงตำแหน@งสำคัญ ท้ังน้ี เม่ือป( 2563 มีรายงานของส่ือมวลชน

ต@างประเทศว@า นายคิม จ็อง-อึน มีอาการปaวยข้ันวิกฤตในหAวงท่ีไม@ปรากฏตัวต@อสาธารณะเม่ือ เม.ย.2563 และหAวง 

ส.ค.2563 มีรายงานว@า ผูAนำเกาหลีเหนือมอบอำนาจการบริหารประเทศบางส@วนใหAกับนางสาวคิม ยอ-จ็อง นAองสาว

และบุคคลใกลAชิด ผูAมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธrระหว@าง   เกาหลีเหนือกับเกาหลีใตAและสหรัฐฯ ท้ังน้ี นางสาว

คิม ยอ-จ็อง ดำรงตำแหน@งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธr  ของพรรคคนงานเกาหลี (Vice Director of the party's 

information and instruction department) และเปRนสมาชิกคณะกรรมาธิการแห@งรัฐ  

 

สมาชิกองคmการระหว/างประเทศ   เกาหลีเหนือเปRนสมาชิกองคrการระหว@างประเทศและกลุ@มความร@วมมือ

หลายแห@ง อาทิ ARF การประชุมองคrการอาหารโลก G-77, NAM, UN, ICAO, IFAD, IMO, IOC  

 

วิทยาศาสตรmและเทคโนโลยี  นายคิม จ็อง-อึน ใหAความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตรrและเทคโนโลยีมาใชA    

เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเบา นอกเหนือจากการใชAเพ่ือวัตถุประสงคrของกองทัพ ท้ังโครงการ

พัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียรr โครงการพัฒนา การสำรวจอวกาศ และการทำสงครามไซเบอรr โดยต้ังแต@ป( 2555 

เกาหลีเหนือนำความรูAดAานวิทยาศาสตรrและเทคโนโลยีมาใชAเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาสินคAา

อุปโภคบริโภค เพ่ือยกระดับความเปRนอยู@ของประชาชน เช@น การปรับปรุงเคร่ืองจักรกลการผลิตปุ²ย การเพ่ิม

ผลผลิตต@อไร@ การกำจัดศัตรูพืช และการลดตAนทุนต@อหน@วย 
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การขนส/งและโทรคมนาคม  เกาหลีเหนือมีท@าอากาศยาน 82 แห@ง ลานจอด ฮ. 23 แห@ง ท@าอากาศยานนานาชาติ

ที่สำคัญ คือ ท@าอากาศยานนานาชาติซุนอัน (Sunan International Airport) สายการบินประจำชาติ คือ 

สายการบินแอรrโคเรียว (Air Koryo) มีสำนักงานที่กรุงป\กกิ่ง เสิ่นหยาง เซ่ียงไฮA ตานตง เบอรrลิน มอสโก 

วลาดิวอสต³อก และคูเวต เสAนทางการบินท่ียังทำการบินอยู@ ไดAแก@ ป\กก่ิง เส่ินหยาง ตAาเหลียน ฮารrบิน มอสโก    

วลาดิวอสต³อก และคูเวต ส@วนการบินไปยุโรป EU ผ@อนปรนขAอมติท่ีหAามสายการบินแอรrโคเรียวบินผ@าน โดยยกเวAน

ใหAทำการบินเฉพาะเคร่ืองบินของสายการบินแอรrโคเรียว 2 ลำใหม@ท่ีซ้ือจากรัสเซียเม่ือป( 2553 นอกจากน้ี         

เม่ือ ก.ค.2558 เกาหลีเหนืออนุญาตใหAนักท@องเท่ียวสามารถเดินทางดAวยสายการบินภายในประเทศไดAหลังจาก

ส่ังระงับเปRนเวลาหลายป( อย@างไรก็ดี สถานการณrการแพร@ระบาดของ COVID-19 ส@งผลใหAสายการบินระงับ

เท่ียวบินช่ัวคราวตามมาตรการควบคุมพรมแดนของทางการเกาหลีเหนือ 

 ถนนในเกาหลีเหนือมีระยะทางประมาณ 25,554 กม. เปRนทางหลวงระยะทาง 724 กม. และ     

ถนนในชนบท 24,830 กม. ส@วนใหญ@เปRนทางลูกรัง เกาหลีเหนือใหAความสำคัญกับระบบขนส@งทางรถไฟมากกว@า        

ทางรถยนตr โดยมีเสAนทางรถไฟระยะทาง 7,435 กม. ส@วนใหญ@เปRนการเดินรถดAวยระบบไฟฟxา ท่ีเหลือเปRนระบบ

ดีเซลและไอน้ำ มีระบบรถไฟฟxาใตAดินและรถรางในเป(ยงยางและเมืองใหญ@ และทางรถไฟเช่ือมต@อกับจีน    

และรัสเซีย โดยเม่ือ ก.ย.2558 จีนเร่ิมเป�ดการเดินรถไฟความเร็วสูงกว@า 250 กม. ต@อ ชม. จากเมืองเส่ินหยาง

ไปยังเมืองตAานต@งติดกับชายแดนเกาหลีเหนือระยะทาง 207 กม. และเสAนทางฉางชุน-หันชุน เช่ือมไปยังเมือง

ราจินซอนบองของเกาหลีเหนือ นอกจากน้ี เกาหลีเหนือและรัสเซียร@วมกันพัฒนาเสAนทางรถไฟเช่ือมระหว@าง   

เมืองราจินในเกาหลีเหนือกับเมืองคาซานในรัสเซีย ซ่ึงบริษัท KORAIL รัฐวิสาหกิจของเกาหลีใตAสนใจเขAาร@วมทุน

เพ่ือพัฒนาเสAนทางดังกล@าว โดยระยะยาวเกาหลีใตAตAองการพัฒนาเสAนทางรถไฟเช่ือมต@อระหว@างเกาหลีใตA-      

เกาหลีเหนือ-รัสเซีย เน่ืองจากหวังใหAเปRนเสAนทางใหม@ในการขนส@งสินคAาจากเอเชียไปยุโรป 

 การคมนาคมทางน้ำ 2,250 กม. ท@าเรือท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ท@าเรือชองจิน เฮจู ฮุงนาม (ฮัมฮุง) 

คิมเช็ก โควอง ราจิน นามโป ชินึยจู ซองนิม ซอนบอง อึงซัง และวอนซาน มีเรือสินคAา 158 ลำ  

 การส่ือสาร เกาหลีเหนือมีโทรศัพทr 2 ลAานคู@สาย มีเครือข@ายโทรศัพทrติดต@อไดAท่ัวประเทศ และ 

ส@วนใหญ@เปRนโทรศัพทrมือถือ ป\จจุบันบริษัท Orascom Telecom Holding ของอียิปตrเขAาไปลงทุนร@วมกับบริษัท 

Koryolink ของเกาหลีเหนือเพื่อติดตั้งเครือข@ายโทรศัพทrมือถือ (3G) ตั้งแต@ 15 ธ.ค.2551 ในเขตเป(ยงยาง 

ซึ่งจนถึง ม.ค.2559 มีผูAใชAบริการประมาณ 3.8 ลAานราย มีบริการ 3G ครอบคลุม 15 เมืองหลักทั่วประเทศ 

ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป( 2552 จำนวน 100,000 ราย กลางป( 2554 จำนวน 500,000 ราย ก.พ.2555 จำนวน 1 ลAานราย 

และ พ.ย.2555 จำนวน 1.5 ลAานราย นักท@องเท่ียวต@างชาติสามารถใชAเครือข@ายโทรศัพทrของเกาหลีเหนือ

เช่ือมต@อกับอินเทอรrเน็ตเพ่ือใชAงานเครือข@ายสังคมออนไลนr อาทิ facebook และ twitter ไดA แต@ตAองผ@าน

เครือข@ายภายในของเกาหลีเหนือและ SIM card สำหรับนักท@องเท่ียวเกาหลีเหนือจะมีอายุใชAงานไดAตามวันท่ี

ระบุในหนังสือเดินทางเท@าน้ัน รหัสโทรศัพทr +850 รหัสอินเทอรrเน็ต .kp 

 ส่ือสารมวลชน สำนักข@าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เปRนสำนักข@าวของรัฐบาล และพรรคคนงาน

เกาหลีเหนือ ทำหนAาท่ีผลิตและเผยแพร@ข@าว เม่ือป( 2554 KCNA บรรลุความตกลงกับสำนักข@าว AP และ Reuters 

ใหAจัดต้ังสำนักงาน และนำภาพในเกาหลีเหนือเผยแพร@สู@สายตาชาวโลกไดA ซ่ึงจะช@วยใหAเขAาถึงขAอมูลในเกาหลีเหนือ



                                                      ข"อมูลพ้ืนฐานของต/างประเทศ 2566 10 

ไดAมากข้ึน สำหรับส่ือต@างประเทศท่ีติดตามความเคล่ือนไหวในเกาหลีเหนือโดยเฉพาะ ไดAแก@ Open Radio for 

North Korea (ORNK)  Radio Free Asia  The Daily NK และ Radio Free Chosun    

 

การเดินทาง สายการบินไทยไม@มีเท่ียวบินตรงไปเป(ยงยาง การเดินทางไปเกาหลีเหนือตAองบินจากกรุงเทพฯ 

ไปป\กก่ิง เพ่ือเดินทางต@อไปเป(ยงยาง ก@อนหนAาน้ี สายการบินแอรrโคเรียวมีขAอตกลงทำการบินสัปดาหrละ 1 เท่ียว 

หรือนAอยกว@าน้ันข้ึนอยู@กับจำนวนผูAโดยสาร ซ่ึงไม@มีความแน@นอน ระยะทางการบิน 3,737 กม. ใชAเวลาบิน

ประมาณ 4 ชม. อย@างไรก็ดี เมื่อ 28 เม.ย.2559 สายการบินแอรrโคเรียวยุติการบินในไทย นักท@องเที่ยวไทย  

ที่ตAองการเดินทางไปเกาหลีเหนือจะตAองดำเนินการตามข้ันตอนท่ียุ@งยาก โดยหากเดินทางเปRนหมู@คณะหรือ

คณะของทางราชการตAองยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงเทพฯ 

แต@หากเดินทางท@องเท่ียวส@วนตัวตAองย่ืนขอรับการตรวจลงตราท่ีจีนแทน 

 

สถานการณmสำคัญท่ีน/าติดตาม 

 1) สถานการณrตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี 

 2) เสถียรภาพทางการเมืองภายในของเกาหลีเหนือ  

 3) ความกAาวหนAาในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรrและขีปนาวุธพิสัยไกล  

 4) การดำเนินนโยบายพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ  

 5) ความพยายามร้ือฟ£¤นการเจรจาระหว@างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ การเจรจาสองเกาหลี และ

การเจรจา 6 ฝaาย เพ่ือใหAเกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียรr  

 6) ป\ญหาชาวเกาหลีเหนือหลบหนีออกนอกประเทศ ซ่ึงจำนวนผูAลักลอบเขAาเมืองและผูAล้ีภัย

ชาวเกาหลีเหนือท่ีเกาหลีใตAรับตัวไปลดลงอย@างมาก เน่ืองจากเกาหลีเหนือเพ่ิมความเขAมงวดตามแนวพรมแดน 

และปรับเปล่ียนนโยบายต@อผูAล้ีภัยชาวเกาหลีเหนือ โดยนายคิม จ็อง-อึน เรียกรAองใหAกลับประเทศโดยไม@ถูกลงโทษ 

และใหAหน@วยพิเศษติดตามจับกุมชาวเกาหลีเหนือท่ีเปRนบุคคลสำคัญกลับประเทศ ท้ังน้ี ไทยไม@มีนโยบายผลักดัน

ชาวเกาหลีเหนือกลับประเทศ ประกอบกับเกาหลีใตAมีนโยบายรับผูAล้ีภัยชาวเกาหลีเหนือ และเพ่ิมงบประมาณใน

การดูแล ทำใหAชาวเกาหลีเหนือยังคงนิยมใชAไทยเปRนทางผ@านท่ีสะดวกท่ีสุด เพ่ือขอล้ีภัยไปประเทศท่ีสาม 

 

ความสัมพันธmไทย-เกาหลีเหนือ 

 สถาปนาความสัมพันธrทางการทูตเม่ือ 8 พ.ค.2518 โดย ออท.เกาหลีเหนือประจำเมียนมา 

(ในขณะน้ัน) ดำรงตำแหน@ง ออท.ประจำประเทศไทย และ ออท.ไทย/ป\กก่ิง ดำรงตำแหน@ง ออท.ไทย/เป(ยงยาง 

เม่ือ 15 มี.ค.2534 เกาหลีเหนือไดAยกระดับสำนักงานของเกาหลีเหนือในกรุงเทพฯ (ต้ังเม่ือ 25 ธ.ค.2522) เปRน

สถานเอกอัครราชทูต ส@วนไทยยังคงใหAสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ป\กก่ิง มีเขตอาณาครอบคลุมเกาหลีเหนือ 

 ความร@วมมือดAานการคAาและการลงทุนกลไกความสัมพันธrทวิภาคี ไดAแก@ คณะกรรมาธิการร@วม

ทางการคAา (Joint Trade Commission-JTC) รมว.กระทรวงพาณิชยrของทั้งสองประเทศเปRนประธานร@วม 

เพ่ือส@งเสริมความสัมพันธrและความร@วมมือทางการคAาระหว@างกัน 
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 การลงทุนของไทยในเกาหลีเหนือ บริษัท ล็อกซเลยr จำกัด โดยบริษัท LOXPAC ลงทุนดAานกิจการ

โทรคมนาคมกับกระทรวงไปรษณียrและโทรคมนาคมเกาหลีเหนือเม่ือป( 2539 โดยต้ังเปRนบริษัท Northeast 

Asia Telephone and Telecommunication เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพทrมือถือ (GSM) ในเกาหลีเหนือ 

เฉพาะอย@างย่ิงในเขตเศรษฐกิจพิเศษราจิน-ซอนบอง (ราซอน) อย@างไรก็ตาม บริษัท LOXPAC ยุติการดำเนินกิจการ

ในไทยและขายกิจการใหAแก@บริษัทของฮ@องกง พรAอมยAายบริษัทไปอยู@ท่ีฮ@องกงเม่ือป( 2560 

 การคAาไทยกับเกาหลีเหนือ ไทยเปRนฝaายเสียดุลการคAา เม่ือป( 2564 มูลค@าการคAารวม 11.16   

ลAานบาท โดยเปRนการนำเขAามูลค@าประมาณ 8.41 ลAานบาท และส@งออกมูลค@า 2.75 ลAานบาท ส@วนมูลค@าการคAา  

เม่ือ ม.ค.-ก.ย.2565 รวม 2.35 ลAานบาท เปRนการนำเขAามูลค@า 350,000 บาท และส@งออกมูลค@า 2 ลAานบาท ท้ังน้ี 

ไม@มีการรายงานขAอมูลการคAาระหว@างไทยกับเกาหลีเหนือต้ังแต@ป( 2563 (กระทรวงพาณิชยr) 

 เกาหลีเหนือยังคงคAางชำระหน้ีค@าขAาวไทย หลังจากการส่ังซ้ือขAาวจากไทยเม่ือป( 2536 ดAวย

ระบบการใหAสินเช่ือโดยการผ@อนชำระค@าขAาว โดยเกาหลีเหนือคAางชำระค@าขAาว (รวมดอกเบ้ีย) ประมาณ 300 

ลAานดอลลารrสหรัฐ (ขAอมูลเม่ือป( 2562) 

 ดAานวัฒนธรรม ไทยและเกาหลีเหนือแลกเปล่ียนการติดต@อและการดำเนินกิจกรรมทางดAาน

วัฒนธรรมในสาขาต@าง ๆ ท่ีมีการลงนามความตกลงดAานวัฒนธรรมระหว@างกันเม่ือ 1 มี.ค. 2545 

 กรณีนางสาวอโนชา ป\นจAอย หญิงไทยท่ีคาดว@าถูกลักพาตัวไปเกาหลีเหนือเม่ือป( 2521 

ทางการเกาหลีเหนือตรวจสอบแลAวในเบ้ืองตAนไม@พบหลักฐานว@ามีบุคคลช่ือนางสาวอโนชาอยู@ในเกาหลีเหนือ 

อย@างไรก็ตาม กระทรวงการต@างประเทศไดAขอความร@วมมือกับทางการเกาหลีเหนือในการตรวจสอบขAอเท็จจริง

กรณีนางสาวอโนชาเปRนระยะ โดยขอใหAคำนึงถึงความสนใจของสาธารณชนและความสัมพันธrอันดีระหว@างสอง

ประเทศ แต@ไม@ไดAกำหนดเง่ือนไขในเร่ืองเวลาของการดำเนินการตรวจสอบ ป\จจุบัน สถานภาพของนางสาว

อโนชาเปRนบุคคลหายสาบสูญ 

 

--------------------------------------------------- 
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นายคิม จ็อง-อึน 

(Kim Jong - un)  

 

ตำแหน/ง   ผูAนำสูงสุด 

 

เกิด    8 ม.ค.2526 (อายุ 40 ป(/ป( 2566) ท่ีเป(ยงยาง (บางรายงานระบุเกิดป( 

    2527 ซ่ึงตามหลักการนับอายุของชาวเกาหลีเหมือนชาวจีนท่ีนับอายุป(เกิด 

ต้ังแต@อยู@ในครรภrมารดา) บิดา คือ นายคิม จ็อง-อิล อดีตผูAนำสูงสุด          

(ถึงแก@อสัญกรรมเม่ือ 17 ธ.ค.2554) โดยเปRนบุตรชายคนท่ี 3 ของนาย      

คิม จ็อง-อิล กับนางโค ย็อง-ฮี ภรรยาคนท่ี 3 (ถึงแก@กรรมเม่ือป( 2547)  

 

สถานภาพ   สมรสแลAวกับนางรี ซ็อล-จู (Ri Sol-ju หรือ Ri Sol-chu อายุประมาณ 

    37 ป(/ป( 2566) แต@ไม@มีขAอมูลจำนวนบุตรท่ีแน@นอน แต@มีการคาดการณrว@า    

มีบุตร 3 คน คนแรกเกิดเม่ือป( 2553 คนท่ีสองเปRนบุตรสาวช่ือ คิม จู-แอ 

(เกิดป( 2556) และคนท่ีสามเกิดเม่ือป( 2560 

 

การศึกษา    

ไม@ระบุป(    - ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ Berne สวิตเซอรrแลนดrจนถึงป( 2541 

ป( 2545-2550               - สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทหารคิม อิล-ซุง (นายคิม จ็อง-อิล  

ตAองการใหAนายคิม จ็อง-อึน เปRนทหาร จึงใหAเขAาศึกษาต้ังแต@อายุนAอย และ

ไม@ไดAไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย แต@ใหAอาจารยrสอนเปRนการส@วนตัวท่ีบAาน)  

 

ประวัติการทำงาน 

ป( 2551     - ไดAรับการวางตัวเปRนทายาททางการเมืองหลังจากนายคิม จ็อง-อิล บิดา  

    มีป\ญหาสุขภาพดAวยโรคเสAนโลหิตในสมองแตกเม่ือ เม.ย.2551 และ

 ไดAรับแต@งต้ังเปRนหัวหนAาหน@วยตำรวจลับ แต@ไม@มีหลักฐานยืนยัน 
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ป( 2552     - ไดAรับการแต@งต้ังอย@างไม@เปRนทางการใหAเปRนผูAสืบทอดอำนาจทางการเมือง 

8 มี.ค.2553    - ไดAรับเลือกเปRนผูAแทนเขต 216 ในการเลือกต้ังสมาชิกพรรคคนงาน 

28 ก.ย.2553    - ไดAรับแต@งต้ังเปRนพลเอก (นายพล 4 ดาว) ก@อนเขAาร@วมการประชุมสมัชชา 

พรรคคนงานเกาหลีเหนือในวันเดียวกัน ในฐานะผูAแทนกองทัพประชาชน

เกาหลีเหนือ 

28 ก.ย.2553   - ท่ีประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลีเหนือลงมติเลือกนายคิม จ็อง-อึน ใหA  

ดำรงตำแหน@งสำคัญทางการเมือง 2 ตำแหน@ง คือ 1) รองประธาน

คณะกรรมการทหารกลางของพรรคคนงาน (มีนายคิม จ็อง-อิลเปRน

ประธาน) และ 2) สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคนงาน ซ่ึงเปRนคร้ังแรก

ท่ีมีการประกาศอย@างเปRนทางการถึงการแต@งต้ังตำแหน@งทางการเมืองของ

นายคิม จ็อง-อึน 

10 ต.ค.2553    - นายคิม จ็อง-อิลเป�ดตัวทายาททางการเมืองต@อประชาคมโลก โดยอนุญาต 

ใหA ส่ือมวลชนต@างประเทศถ@ายทอดสดภาพนายคิม จ็อง-อิล และนาย       

คิม จ็อง-อึน ขณะชมพิธีสวนสนามเน่ืองในวันครบรอบ 65 ป( การก@อต้ัง

พรรคคนงานเกาหลี (10 ต.ค.2553) เพ่ือแสดงใหAเห็นว@านายคิม จ็อง-อึน 

ไดAรับการยอมรับจากท้ังคณะผูAนำกองทัพประชาชนและท่ีสำคัญคือ ไดAรับ

การยอมรับจากจีน เพราะจีนไดAส@งผูAนำระดับสูงของพรรคเขAาร@วมงานดังกล@าว 

ป( 2553-2554   - ติดตามนายคิม จ็อง-อิลไปตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีต@าง ๆ บ@อยคร้ัง 

15 ธ.ค.2554    - ติดตามนายคิม จ็อง-อิล และคณะ ไปเย่ียมชมหAางสรรพสินคAากวางบ³อก 

และศูนยrดนตรีก@อนการเป�ดอย@างเปRนทางการ 

19 ธ.ค.2554    - ไดAรับแต@งต้ังเปRนประธานคณะกรรมการจัดงานรัฐพิธีศพนายคิม จ็อง-อิล 

ซ่ึงถึงแก@อสัญกรรมเม่ือ 17 ธ.ค.2554   

31 ธ.ค.2554    - ไดAรับแต@งต้ังเปRนผูAบัญชาการทหารสูงสุด 

11 เม.ย.2555   - ท่ีประชุมพรรคคนงานสมัยพิเศษลงมติเลือกนายคิม จ็อง-อึน เปRนเลขาธิการ 

    พรรคคนงานแทนนายคิม จ็อง-อิล 

13 เม.ย.2555   - ท่ีประชุมสภาประชาชนสูงสุดลงมติรับรองนายคิม จ็อง-อึน เปRนเลขาธิการ 

 พรรค และประธานคณะกรรมาธิการปxองกันประเทศ ทำใหAนายคิม จ็อง-อึน   

ดำรงตำแหน@งผูAนำสูงสุดของเกาหลีเหนืออย@างเปRนทางการท้ังตามกฎพรรค 

และรัฐธรรมนูญ 

18 ก.ค.2555    - ไดAรับการเล่ือนยศเปRนจอมพล (Marshall)  

6 พ.ค.2559    - ประธานพรรคคนงานเกาหลี 
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29 มิ.ย.2559    - ประธานคณะกรรมาธิการแห@งรัฐ (chairman of the State Affairs 

Commission) ซ่ึงเปRนหน@วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนใหม@แทนคณะกรรมาธิการ

ปxองกันประเทศ ซ่ึงเดิมเปRนหน@วยงานท่ีมีอำนาจสูงสุดของเกาหลีเหนือ 

ม.ค.2564     - ไดAรับแต@งต้ังเปRนเลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี (General Secretary) 

 

----------------------------------------- 
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สมาชิกสภาบริหารสูงสุดของกรมการเมือง (The Presidium of WPK’s Politburo) 

 

 สภาบริหารสูงสุดของกรมการเมืองเปRนคณะบริหารท่ีมีอำนาจตัดสินใจนโยบายสำคัญของเกาหลีเหนือ 

มีท้ังหมด 6 คน ดังน้ี 1) Kim Jong-un 2) Choe Ryong-hae 3) Jo Yong-won 4) Kim Tok-hun 5) Pak 

Jong-chon และ 6) Ri Pyong-chol 

 

คณะรัฐมนตรีเกาหลีเหนือ 

 

ประธานาธิบดีตลอดกาล  Kim Il Sung 

เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลีตลอดกาล  Kim Jong Il 

ผูAนำสูงสุด  Kim Jong-un 

เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี 

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐ 

ผูAบัญชาการทหารสูงสุด  

รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐลำดับท่ี 1  Choe Ryong Hae  

รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห@งรัฐ  Kim Tok Hun 

นรม.  Kim Tok Hun 

รอง นรม.  Pak Jong Gun 

รอง นรม.  Jon Hyon Chol 

รอง นรม.  Kim Song Ryong 

รอง นรม.  Ri Song Hak 

รอง นรม.  Pak Hun  

รอง นรม.  Yang Sung Ho 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงเกษตร  Ju Chol Gyu 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเคมี  Ma Jong Son 

รมว.กระทรวงการคAาต@างประเทศ  Yun Jong Ho 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Ri Yong Gil 

รมว.กระทรวงความม่ันคงของรัฐ  Jong Kyong Thaek  

รมว.กระทรวงความม่ันคงของประชาชน   Pak Su Il 

รมว.กระทรวงการต@างประเทศ  Choe Son Hui 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟxา  Kim Yu Il 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมถ@านหิน  Jon Hak Chol 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมโลหะ  Kim Chung Gol 
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รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมการบริโภคสินคAา  Ri Kang Son 

รมว.กระทรวงรถไฟ  Jang Chung Song 

รมว.กระทรวงการขนส@งทางบกและทางทะเล  Kang Jong Gwan 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร@  Kim Chol Su 

รมว.กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  Kim Chung Song 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมน้ำมัน  Ko Kil Son 

รมว.กระทรวงปaาไมA  Han Ryong Guk 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักร  Yang Sung Ho 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียรr  Wang Chang Uk 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสr  Kim Jae Song 

รมว.กระทรวงไปรษณียrและโทรคมนาคม  Ju Yong Il 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมวัสดุและการก@อสรAาง  So Jong Jin 

รมว.กระทรวงควบคุมการก@อสรAางแห@งชาติ  Ri Hyok Gwon 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมทAองถ่ิน  Jo Yong Chol 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเบา  Jang Kyong Il 

รมว.กระทรวงประมง  Song Chun Sop 

รมว.กระทรวงการคลัง  Ko Jong Bom 

รมว.กระทรวงแรงงาน  Jin Kum Song 

รมว.กระทรวงท่ีดินและรักษาส่ิงแวดลAอม  Kim Kyong Jun 

รมว.กระทรวงการบริหารมหานคร  Im Kyong Jae 

รมว.กระทรวงบริหารการจัดซ้ืออาหาร  Mun Ung Jo 

รมว.กระทรวงพาณิชยr  Pak Hyok Chol 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Choe Kyong Chol 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Sung Jong Gyu 

รมว.กระทรวงกีฬา  Kim Il Guk 

รมว.กระทรวงศึกษาข้ันสูง  Ri Kuk Chol 

รมว.กระทรวงการต@อเรือ  Kang Chol Gu 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา   Kim Sung Du 

ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรrและเทคโนโลยีแห@งชาติ  Ri Chung Gil 

ประธานสถาบันวิทยาศาสตรrแห@งชาติ  Kim Sung Jin 
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ผูAว@าการธนาคารกลาง  Choe Song Hak 

เลขาธิการ ครม.  Kim Kum Chol 

----------------------------------------- 

 (พ.ย.2565) 


