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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี

(Democratic People’s Republic of Korea-DPRK) 
 

 
 

 

เมืองหลวง กรุงเปยงยาง 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ บนภาคเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ระหวางเสนละติจูดท่ี 

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

คาบสมุทรเกาหลี มีขนาดใหญเปนลำดับท่ี 98 ของโลก มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานยาว 1,973 กม. 

และแนวชายฝงทะเลยาว 2,495 กม. เวลาเกาหลีเหนือเร็วกวาไทย 2 ชม.  

 

อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดกับจีนและภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลญี่ปุน (ทะเลตะวันออก) 
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 ทิศใต  ติดกับเกาหลีใตโดยมีเสนขนานท่ี 38 และเขตปลอดทหาร  

   (Demilitarized Zone) ความกวาง 4 กม. (ฝายละ 2 กม.)  

   เปนเสนแบงเขตแดน 

 ทิศตะวันตก ติดกับจีนและทะเลเหลือง (ทะเลตะวันตก) 

 

ภูมิประเทศ สวนใหญเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีท่ีราบและพ้ืนท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก 17% ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด (ท่ีมา: องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ) ตอนกลางของประเทศมีเทือกเขาใหญ ยอด

ท่ีสูงท่ีสุดคือยอดเขาแพ็กตู สูง 2,744 ม. จากระดับน้ำทะเล ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือมี

เทือกเขาตาแบ็กทอดเปนแนวยาว การท่ีเกาหลีเหนือมีแนวเทือกเขาท่ีเปนเสมือนกระดูกสันหลังและลาดเอียง

ไปทางตะวันตกทำใหบริเวณชายทะเลตะวันตกเปนท่ีราบแคบ ๆ มีแมน้ำสายสั้น ๆ และไหลเชี่ยว แมน้ำท่ีมี

ความยาวท่ีสุด คือ แมน้ำอัมนก (790 กม.) เปนท่ีตั้งเข่ือนผลิตไฟฟาขนาดใหญท่ีสุด ซ่ึงเปนโครงการรวมทุนกับ

จีน แมน้ำเทดองเปนแมน้ำท่ีมีสาขาคลุมบริเวณกวางท่ีสุดจากตอนกลางของประเทศออกสูทะเลเหลือง 

 

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

และแหงแลง หิมะตก อุณหภูมิเฉลี่ย -15 องศาเซลเซียส ถึง -30 องศาเซลเซียส ฤดูใบไมผลิ 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค.)  

ฤดูรอน 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไมรวง 1-2 เดือน (ก.ย.-ต.ค.) ฝงตะวันตกเปนทางผานของลมหนาวจาก

ทะเลทรายในจีน จึงมีความหนาวแหงแลง มีฝนตกเฉพาะใน ก.ค. เกาหลีเหนือมีอากาศหนาวกวาเกาหลีใต  

ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝน 40 นิ้วตอป ในแตละป จะมีพายุไตฝุน 1-2 ลูก พัดเขาในชวง ก.ค.-ส.ค. 

 

ประชากร 25,831,360 คน (ป 2564) มากเปนลำดับท่ี 54 ของโลก สวนใหญเปนชาวเกาหลี มีชุมชน

ชาวจีนและชาวเกาหลีเชื้อสายญ่ีปุนเล็กนอย อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 20.33%

วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 69.93% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 9.75% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม

ประมาณ  71.65 ป  เพศชายประมาณ  67.79 ป  เพศหญิงประมาณ  75.74 ป  อัตราการเกิด 14.35 คน  

ตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 9.39 คน ตอประชากร 1,000 คน อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.49%   

 

ศาสนา ชาวเกาหลีเหนือสวนใหญไมมีศาสนา บางสวนนับถือศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื้อ คริสต และลัทธิ

ช็อนโด (ศาสนาแหงวิถีสวรรค) ปจจุบันแทบจะไมมีการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอยางอิสระ 

 

ภาษา ภาษาเกาหลี (เกาหลีเหนือเรียกวาโชซอนมัลหรือโชซอนอ แตเกาหลีใตเรียกวาฮัลกึล) 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 100% (ชายและหญิงเทากันท่ี 100%) เกาหลีเหนือปรับระบบการศึกษา

ภาคบังคับจาก 11 ป เปน 12 ป ตามหลักสากล หลังจากการประชุมสมัยวิสามัญของสภาประชาชนสูงสุดมีมติ

เม่ือ 25 ก.ย.2555  
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การกอตั้งประเทศ   ภายหลังคาบสมุทรเกาหลีไดรับอิสรภาพจากการยึดครองของญ่ีปุน เกิดการแยงชิง

อิทธิพลทางการเมืองของกลุมฝายซายและเสรีนิยมในชวงการจัดรูปแบบการปกครองประเทศเกาหลีใหม 

ขณะท่ีสหรัฐฯ เขาครอบครองดินแดนตอนใต สวนอดีตสหภาพโซเวียตเขาครอบครองดินแดนตอนเหนือ ทำให

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบงแยกออกเปน 2 สวน ตอมาสหประชาชาติจัดการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึนเม่ือ พ.ค.2491 โดย 

ผู แทนเกาหลีฝายอนุรักษนิยมขวาจัดไมยอมรับรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยท่ีรางไวและชิงประกาศจัดตั้ง

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต กอนเม่ือ 15 ส.ค.2491 สวนผูแทนฝายเหนือจัดการเลือกตั้งท่ัวไปในเวลา     

ตอมา และประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ เกาหลีเหนือเม่ือ 9 ก.ย.2491  

พรอมกับเลือกนายคิมอิลซุงเปนประธานาธิบดีคนแรก 

 

วันชาต ิ 9 ก.ย.  

 

การเมือง เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสตตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต และบนพ้ืนฐานของ

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

คือ เอกราชทางการเมืองอยางแทจริง การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการปองกันประเทศดวยตนเอง   

เม่ือ ก .ย .2541 มีการยกเลิกตำแหนงประธานาธิบดีโดยประกาศยกยองประธานาธิบดี คิม  อิล-ซุง เปน

ประธานาธิบดีตลอดกาล (Eternal President) และใหตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการปองกันประเทศ 

(Chairman of the National Defense Commission-NDC) เปนผูนำสูงสุดตามรัฐธรรมนูญฉบับแกไข 

เม่ือ เม.ย.2552 และยกเลิกการใชคำวา “คอมมิวนิสต” ในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขใหม เพ่ือปรับแนวทางการ

ปกครองเปนสังคมนิยมแบบเกาหล ี

 ผูนำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนปจจุบัน คือ นายคิม จ็อง-อึน ซ่ึงรับตำแหนงผูนำประเทศตอจาก

นายคิม จ็อง-อิล ผู เปนบิดา (อดีตผูนำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหวางป 2540-2554) โดยหลังการถึงแก

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

แตงตั้งนายคิม จ็อง-อึน บุตรชายคนท่ี 3 ของนายคิม จ็อง-อิล ดำรงตำแหนง “เลขาธิการพรรคคนงาน” หรือ First 

Secretary of the Workers’ Party of Korea พรอมมอบตำแหนงเลขาธิการพรรคตลอดกาล (Eternal General 

Secretary) เพ่ือเปนเกียรติแกนายคิม จ็อง-อิล ตอมาท่ีประชุมสภาประชาชนสูงสุด (Supreme People’s 

Assembly-SPA) ครั้งท่ี 12 สมัยท่ี 5 เม่ือ 13 เม.ย .2555 ลงมติรับรองการแตงตั้ งนายคิม จ็อง-อึน เปน

เลขาธิการพรรคคนงาน และประธานคณะกรรมาธิการปองกันประเทศ (First Chairman of the National 

Defense Commission-NDC) หรือผูนำสูงสุดของประเทศ ขณะท่ี NDC เปนองคกรท่ีมีอำนาจสูงสุดของประเทศ

ในการกำหนดนโยบาย และการควบคุมดูแลกิจการดานการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร นายคิม จ็อง-อึน       

ยังไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการเม่ือ 30 ธ.ค.2554 ใหดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme 

Commander of the Korean People’s Army) หรือจอมทัพ  

 ในการประชุมสภาประชาชนสูงสุดเม่ือ 29 มิ.ย.2559 เกาหลีเหนือดำเนินการปรับโครงสราง

อำนาจทางการเมืองอีกครั้ง โดยแตงตั้งใหนายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการกิจการแหงรัฐ 

(Chairman of the State Affairs Commission) ซ่ึงคณะกรรมาธิการกิจการแหงรัฐถือเปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึน

แทนคณะกรรมาธิการปองกันประเทศเดิม  
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 รัฐธรรมนูญฉบับใหมเม่ือ 13 เม.ย.2555 มีสาระสำคัญท่ีแตกตางจากเดิม โดยนายคิม จ็อง-อึน 

กลาววา เกาหลีเหนือเปนรัฐท่ีมีอาวุธนิวเคลียร และเปนมหาอำนาจดานการทหาร อันจะนำไปสูการสรางชาติ 

ท่ีแข็งแกรง และเจริญรุงเรือง ตอมาเม่ือ ก.ค.2562 เกาหลีเหนือแกไขรัฐธรรมนูญใหนายคิม จ็อง-อึน เปนผูแทน

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

รับผิดชอบงานดานการดำเนินความสัมพันธทางการทูตกับตางประเทศ รวมถึงการแตงตั้งและเรียกกลับ

เอกอัครราชทูต กอนหนานี้ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (President of the 

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

 ในการประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลี ครั้งท่ี 8 เม่ือ ม.ค.2564 นายคิม จ็อง-อึน ไดรับ

แตงตั้งเปน “เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี” (General Secretary) ซ่ึงเปนตำแหนงเทียบเทาบิดาและปู 

รวมถึงมีการแตงตั้งตำแหนง “เลขาธิการคนท่ี 1” (First Secretary) มีอำนาจบริหารแทนนายคิม จ็อง-อึน 

ทางพฤตินัย แตยังไมระบุผูดำรงตำแหนงดังกลาว นอกจากนี้ ท่ีประชุมรับรางแกไขระเบียบเปลี่ยนระบบริหาร

งานภายในพรรคเปนระบบเลขาธิการ (Secretariat) แทนระบบคณะกรรมาธิการบริหารนโยบาย (Executive 

Policy Council) เพ่ือใหพรรคมีอำนาจสูงสุดในการบริหารงาน และจะจัดประชุมคณะกรรมาธิการทหารกลาง

เพ่ือติดตามสถานการณทันทีหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินทางทหาร รวมถึงกำหนดเวลาชัดเจนท่ีจะจัดประชุม

สมัชชาพรรคคนงานเกาหลีทุก 5 ป 

 ฝายบริหาร : นายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหนงผู นำสูงสุดของประเทศ เปนประธาน

คณะกรรมาธิการกิจการแหงรัฐ ประธานคณะกรรมการกลางประชาชน/องคกรดานบริหารท่ีกำหนดนโยบาย

ของรัฐ และเลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี 

 ฝายนิติบัญญัติ : สภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชนสูงสุด (Supreme 

People’s Assembly-SPA) เปนองคกรนิติบัญญัติสูงสุด มีนายชเว รยง-แฮ เปนประธานสภา Presidium 

ของ SPA รับผิดชอบงานดานการดำเนินความสัมพันธทางการทูตกับตางประเทศ สมาชิก SPA มีจำนวน 687 คน 

มาจากการเลือกตั้งที่เสนอชื่อโดยพรรคคนงานเกาหลี และมีวาระการดำรงตำแหนง 5 ป การประชุม SPA 

สวนใหญจัดครั้งเดียวในชวงตน เม.ย. ของทุกป หากมีกรณีเรงดวนจะจัดการประชุมวิสามัญในชวง ก.ย. 

 ฝายตุลาการ : หนวยงานท่ีมีอำนาจสูงสุด คือ ศาลกลาง (Central Court) แตเดิมเรียกศาลสูงสุด 

(Supreme Court) รองลงไปเปนศาลระดับกลาง มีศาลจังหวัด ศาลเมืองระดับลาง คือ ศาลอำเภอ และศาลตำบล 

หนวยงานอัยการกลางมีหนาท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานของอัยการท่ัวประเทศ และทำหนาท่ีเปนอัยการแหงรัฐ 

ตรวจสอบการดำเนินงานของฝายบริหาร ฝายตุลาการ และการปฏิบัติของประชาชน ไมใหขัดตอกฎหมาย และ

อุดมการณของชาติ 

 พรรคการเมือง : มีพรรคเดียว คือ พรรคคนงานเกาหลี มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุดในการควบคุม

หนวยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ สมาชิกพรรคมีมากกวา 3 ลานคน พรรคมีคณะกรรมการบริหาร  

3 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการกลาง 2) คณะกรรมาธิการทหารกลาง และ 3) คณะกรรมาธิการตรวจสอบ 
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เศรษฐกิจ หลังจากนายคิม จ็อง-อึน ประสบความสำเร็จในการกระชับอำนาจทางการเมืองและการทหาร

ในชวง 3 ปแรกท่ีดำรงตำแหนงผูนำสูงสุดอยางเปนทางการ นายคิม จ็อง-อึน มีความม่ันใจจะเริ่มผลักดันแผน

ปฏิรูปเศรษฐกิจ และเปดประเทศตามแนวคิดของตนเองดวยการผลักดันนโยบาย “พย็องจิน” (การพัฒนา

เศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนานิวเคลียร) ใหมีการผอนคลายการควบคุมเศรษฐกิจ การปรับระบบปนสวนอาหาร 

และใหชาวเกาหลีเหนือสามารถเก็บผลผลิตไวเพ่ือการบริโภคและจำหนายไดมากข้ึนกอนจัดสงใหสวนกลาง  

 ในการประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลี ครั้งท่ี 8 เม่ือ ม.ค.2564 นายคิม จ็อง-อึน ยอมรับวา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระหวางป 2559-2563 ไมบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด และจะแกไขโดยใช

หลักพ่ึงพาตนเองมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับใหม โดยเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา

ตนเองคือ อุตสาหกรรมเหล็กและเคมี ซ่ึงจะตอยอดสูอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดแก ไฟฟา ถานหิน เครื่องจักร 

ระบบขนสงทางรถไฟ และระบบขอมูลและการสื่อสาร ขณะเดียวกัน จะสงเสริมอุตสาหกรรมเบาเพ่ือใหสินคา

บริโภคมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน พรอมใหความสำคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และเพ่ิมผลผลิต

ท้ังภาคการเกษตรและการประมง รวมท้ังเสริมสรางภาควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ตั้งแตป 2563 

เศรษฐกิจเกาหลีเหนือไดรับผลกระทบอยางมากจากภัยธรรมชาติ การปดประเทศเพ่ือปองกันการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 และมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติและสหรัฐฯ สงผลใหเกิดวิกฤตขาดแคลน

อาหารในป 2564 

 

 สกุลเงิน : อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลวอนเกาหลีเหนือตอดอลลารสหรัฐไมแนนอน โดยอัตรา

แลกเปลี่ยนอยางเปนทางการ 1 ดอลลารสหรัฐ : 900 วอนเกาหลีเหนือ แตอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอนเกาหลีเหนือ

อยางไมเปนทางการอยูท่ี 1 ดอลลารสหรัฐ : 5,200 วอนเกาหลีเหนือ สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลวอน 

เกาหลีเหนือตอเงินหยวนของจีนอยางเปนทางการอยูท่ี 1 หยวน : 141 วอนเกาหลีเหนือ ขณะท่ีขาวกิโลกรัมละ

ประมาณ 5,500 วอนเกาหลีเหนือ (ก.ค.2564)  

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 26.7 ลานดอลลารสหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : -4.5% (ป 2563 ท่ีมา : Bank of Korea) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 1,168 ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน : 14 ลานคน (ป 2557 ขอมูล CIA Factbook) 

มูลคาการคาตางประเทศ : 860 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจาก 3,250 ลานดอลลารสหรัฐเม่ือป 2562 เปนผลจาก

มาตรการควบคุมการคาบริเวณพรมแดนท่ีเขมงวดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ท้ังนี้ เกาหลีเหนือยัง

ทำการคากับเกาหลีใต ซ่ึงหลายหนวยงานไมนำมานับรวมเปนการคาตางประเทศของเกาหลีเหนือ กอนหนานี้ 

การคาระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใตสวนใหญเปนการคาท่ีนิคมอุตสาหกรรมแคซ็อง ซ่ึงเปนโครงการความ

รวมมือระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ซ่ึงเม่ือป 2558 มีมูลคาการคา 2,714.5 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ดี 

เม่ือความสัมพันธระหวางสองเกาหลีเสื่อมทรามลง จากการท่ีเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียรและขีปนาวุธ เกาหลีใต
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ตอบโตดวยการยุติการดำเนินการท่ีนิคมอุตสาหกรรมแคซ็องเม่ือ 10 ก.พ.2559 มูลคาการคาระหวางสองเกาหลี

ลดลงอยางมาก โดยป 2563 อยูท่ี 3.9 ลานดอลลารสหรัฐ 

ดุลการคาตางประเทศ : ขาดดุล 680 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 90 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : ชิ้นสวนนาิกา ผมปลอม ผลิตภัณฑเหล็กและโลหะ แรโลหะทังสเตน (Tungsten) และพิมพ

เขียว (Instructional models) (ป 2562) 

มูลคาการนำเขา : 770 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เสื้อผาและสิ่งทอ น้ำมันถ่ัวเหลือง ขาว ธัญพืช นาิกาและนาิกาขอมือ (ป 2562) 

คูคาสำคัญ : จีน และซูรินาม (ป 2562 ขอมูล CIA Factbook) 

* ขอมูลสวนใหญมาจากธนาคารกลางเกาหลีใต (Bank of Korea) 

 

การทหาร กองทัพเกาหลีเหนือกอตั้งเม่ือ 8 ก.พ.2491 มีจุดมุงหมายเพ่ือปองกันตนเองและรวมชาติเกาหลี 

แตถูกใชเปนฐานค้ำจุนอำนาจการปกครองของผูนำประเทศ 

 กำลังพล 1.28 ลานนาย แบงเปน ทบ.ประมาณ 1.1 ลานนาย ทร.ประมาณ 60,000 นาย และ ทอ.

ประมาณ 110,000 นาย กกล.ทางยุทธศาสตร (Strategic Forces) ประมาณ 10,000 นาย ระยะเวลาเกณฑ

ทหาร ทอ. 3-4 ป ทบ. 5-12 ป ทร. 5-10 ป เกาหลีเหนือคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนากองทัพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ขีปนาวุธ อาวุธเคมีและชีวภาพ และกองทัพผลิตอาวุธเพ่ือการสงออกเปนรายไดเขา

ประเทศอีกทางหนึ่ง ขณะท่ี กกล.รบพิเศษ (Special Pupose Forces Command) ประมาณ 88,000 นาย  

มีขีดความสามารถแทรกซึมเพ่ือสรางความเสียหายหลังแนวรบของเกาหลีใต 

 เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสงครามไซเบอรท่ีสามารถสรางความเสียหายใหเกาหลีใต

และ กกล.สหรัฐฯ ในเกาหลีใตมาแลว โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการทำสงครามไซเบอร อาทิ 1) State 

Security Agency ทำหนาท่ีเฝาติดตามเครือขายอิเล็กทรอนิกส หนวยนี้จะข้ึนตรงกับ Korea Computer Center 

มีบุคลากรประมาณ 1,000 นาย 2) Unit 121 จัดตั้งเม่ือป 2541 มีกำลังพลเริ่มแรกประมาณ 1,000 นาย          

มีงบประมาณ 56 ลานดอลลารสหรัฐ อยูภายใตการกำกับของ General Reconnaissance Bureau ทำหนาท่ี

กำหนดยุทธศาสตรการปฏบิัติการและเทคนิค ข้ึนตรงตอเสนาธิการทหารเกาหลีเหนือ มีเปาหมายตอหนวยงาน

ของรัฐบาลและเอกชนเกาหลีใต รวมถึงสหรัฐฯ เกาหลีเหนือมีบุคลากรในหนวยงานดานการทำสงครามทาง

คอมพิวเตอร (cyber warfare) ประมาณ 7,000 นาย และยังคงใหการฝกอบรมผูมีความสามารถพิเศษหรือ

อัจฉริยะใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบคอมพิวเตอร 

 อาวุธนิวเคลียร เกาหลีเหนือทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน 6 ครั้ง 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 โดยการทดลองนิวเคลียรครั้งท่ี 6 ท่ีเขตพุงกเย 

เมืองกิลจู จ.ฮัมเกียงเหนือ วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.3 ริกเตอร (US Geological Survey) เกาหลีเหนืออางวาเปน

การทดลองระเบิดไฮโดรเจน  
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 การพัฒนาขีปนาวุธ เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธ (Ballistic Missiles) รวมกวา 1,000 ลูก โดยเปน

ขีปนาวุธแบบ Scud (ประมาณ 600 ลูก) มีพิสัยการยิงครอบคลุมเกาหลีใต ขณะที่ขีปนาวุธแบบโนดอง 

(Rodong-ออกเสียงเปน Nodong) มีพิสัยการยิงถึงญ่ีปุน ขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (Intermediate Range Ballistic 

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

นอกจากนี้ เกาหลีเหนือพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลแบบ KN-01/KN-14 ซ่ึงมีพิสัยทำการ 6,000-10,000 กม . 

สามารถโจมตีถึงดินแดนของสหรัฐฯ ท่ีเกาะกวม หรืออาจถึงแผนดินใหญของสหรัฐฯ  

 เกาหลีเหนือใหความสำคัญกับการพัฒนาอาวุธอยางตอเนื่อง อาทิ จรวดหลายลำกลอง (Multiple-

Launch Rocket System-MLRS) รวมถึงอาวุธความแมนยำสูง ขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดำน้ำ (Submarine-Launched 

Ballistic Missile-SLBM) ขีปนาวุธพิสัยไกล และขีปนาวุธขามทวีป (Intercontinental Ballistic Missile-ICBM) 

และเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธรุนใหมหลายชนิดเม่ือหวงป 2564 อาทิ จรวดรอนพิสัยไกล (Long Range 

Cruise Missile) ขีปนาวุธนำวิถีจากรถไฟ (Railway Mobile Missile Regiment) ขีปนาวุธความเร็วเหนือ

เสียง (Hypersonic Missile) และขีปนาวุธตอตานอากาศยาน (Anti-aircraft Missile)  

 เกาหลีเหนือมีเรือดำน้ำกวา 70 ลำ สวนใหญเปนเรือดำน้ำดีเซลไฟฟา (Diesel-Electric Submarines) 

ชั้น Romeo ในสมัยสหภาพโซเวียตซ่ึงคอนขางลาสมัย อยางไรก็ดี กรณีท่ีเกาหลีใตและสหรัฐฯ เชื่อวาเรือดำน้ำ

ขนาดเล็ก (ขนาด 90-370 ตัน) ของเกาหลีเหนือใชตอรปโดจมเรือรบชอนันของเกาหลีใตเม่ือ 26 มี.ค.2553 

สะทอนวา เรือดำน้ำขนาดเล็กซ่ึงเดิมเนนใชในภารกิจแทรกซึมมีขีดความสามารถและความเงียบ (ยากตอการ

ตรวจจับ) จนอาจเปนภัยคุกคามตอเรือผิวน้ำไดโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเขตนานน้ำตื้น 

 การสงออกอาวุธของเกาหลีเหนือ ถูกหามสงออกตามขอมติท่ี 1718  1874  2087 และ 2270 

ของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council-UNSC) อยางไรก็ดี 

เกาหลีเหนือยังคงพยายามลักลอบสงออก-นำเขาอาวุธอยางตอเนื่อง โดยใชเครือขายการขนสงท่ีซับซอน ใชการ

ขนสงหลายทอด และอาศัยชองวางของขอมติโดยใหประเทศท่ีสามเปนตัวกลาง ตลอดจนการใชบริษัทบังหนา

เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจจับของนานาชาติ ทำใหยากตอการตรวจพบ นอกจากนี้ รูปแบบการคายังเปลี่ยนไปจาก

เดิมท่ีชำระเงินเม่ือรับสินคา เปนการใหลูกคาชำระเงินสดท่ีเกาหลีเหนือ จากนั้น ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบการ

จัดสงสินคา อาวุธท่ีเกาหลีเหนือสงออก สวนใหญเปนเรือรบ ขีปนาวุธ อาวุธตามแบบ (เครื่องกระสุนปนเล็ก 

ปนใหญ) เทคโนโลยีการผลิตอาวุธและชิ้นสวนอาวุธ 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 การเมืองภายในของเกาหลีเหนือยังคงมีเสถียรภาพ หลังจากนายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหนง

ผูนำสูงสุดของเกาหลีเหนืออยางเปนทางการเม่ือป 2555 แมเกิดขอขัดแยงภายในจนทำใหมีการประหารชีวิต

นายชัง ซ็อง-แท็ก อาเขยของนายคิม จ็อง-อึน ผูนำสูงสุด และถือเปนผูมีอำนาจลำดับ 2 ของเกาหลีเหนือ    

เม่ือ ธ.ค.2556 โดยนายคิม จ็อง-อึน ดำเนินการกระชับอำนาจอยางเด็ดขาดดวยการกวาดลางฐานอำนาจเกาของ

นายชัง ซ็อง-แท็ก และแตงตั้งโยกยาย จนท.ระดับสูงท่ีไววางใจใหดำรงตำแหนงสำคัญ ท้ังนี้ เม่ือป 2563 มี

รายงานของสื่อมวลชนตางประเทศวา นายคิม จ็อง-อึน มีอาการปวยข้ันวิกฤตในหวงท่ีไมปรากฏตัวตอสาธารณะ

เม่ือ เม.ย.2563 และหวง ส.ค.2563 มีรายงานวา ผูนำเกาหลีเหนือมอบอำนาจการบริหารประเทศบางสวนใหแก

นางสาวคิม ยอ-จ็อง นองสาวและบุคคลใกลชิด  
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ   เกาหลีเหนือเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกลุมความรวมมือ

หลายแหง อาทิ ARF การประชุมองคการอาหารโลก G-77, NAM, UN, ICAO, IFAD, IMO, IOC  

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นายคิม จ็อง-อึน ใหความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช    

เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเบา นอกเหนือจากการใชเพ่ือวัตถุประสงคของกองทัพ ท้ังโครงการ

พัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร โครงการพัฒนา การสำรวจอวกาศ และการทำสงครามไซเบอร โดยตั้งแตป 2555 

เกาหลีเหนือนำความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาสินคา

อุปโภคบริโภค เพ่ือยกระดับความเปนอยูของประชาชน เชน การปรับปรุงเครื่องจักรกลการผลิตปุย การเพ่ิม

ผลผลิตตอไร การกำจัดศัตรูพืช และการลดตนทุนตอหนวย 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  เกาหลีเหนือมีทาอากาศยาน 82 แหง ลานจอด ฮ. 23 แหง ทาอากาศยานนานาชาติ

ท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยานนานาชาติซูนาน (Sunan International Airport) สายการบินประจำชาติ คือ 

สายการบินแอรโคเรียว มีสำนักงานที่กรุงปกกิ่ง เสิ่นหยาง มาเกา กรุงเทพฯ โตรอนโต เบอรลิน มอสโก 

มีสำนักงานขายท่ีฮองกง กัวลาลัมเปอร สิงคโปร โตเกียว ไทเป คาบารอฟ และวลาดิวอสตอก เสนทางการบินท่ียัง

ทำการบินอยู ไดแก ปกก่ิง เซ่ียงไฮ เสิ่นหยาง ตาเหลียน ฮารบิน มอสโก วลาดิวอสตอก คาบารอฟ กัวลาลัมเปอร 

คูเวต สวนการบินไปยุโรป EU ผอนปรนขอมติท่ีหามสายการบินแอรโคเรียวบินผาน โดยยกเวนใหทำการบินเฉพาะ

เครื่องบินของสายการบินแอรโคเรียว 2 ลำใหมท่ีซ้ือจากรัสเซียเม่ือป 2553 นอกจากนี้ เม่ือ ก.ค.2558 เกาหลีเหนือ

อนุญาตใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศไดหลังจากสั่งระงับเปนเวลาหลายป 

 ถนนในเกาหลีเหนือมีระยะทางประมาณ 25,554 กม. เปนทางหลวงระยะทาง 724 กม. และถนน

ในชนบท 24,830 กม. สวนใหญเปนทางลูกรัง เกาหลีเหนือใหความสำคัญกับระบบขนสงทางรถไฟมากกวา        

ทางรถยนต โดยมีเสนทางรถไฟระยะทาง 7,435 กม. สวนใหญเปนการเดินรถดวยระบบไฟฟา ท่ีเหลือเปนระบบ

ดีเซลและไอน้ำ มีระบบรถไฟฟาใตดินและรถรางในเปยงยางและเมืองใหญ และทางรถไฟเชื่อมตอกับจีนและ

รัสเซีย โดยเม่ือ ก.ย.2558 จีนเริ่มเปดการเดินรถไฟความเร็วสูงกวา 250 กม. ตอ ชม. จากเมืองเสิ่นหยางไปยัง

เมืองตานตงติดกับชายแดนเกาหลีเหนือระยะทาง 207 กม. และเสนทางฉางชุน-หันชุน เชื่อมไปยังเมืองราจินซอน

บองของเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ เกาหลีเหนือและรัสเซียรวมกันพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมระหวางเมืองราจิน      

ในเกาหลีเหนือกับเมืองคาซานในรัสเซีย ซ่ึงบริษัท KORAIL รัฐวิสาหกิจของเกาหลีใตสนใจเขารวมทุนเพ่ือพัฒนา

เสนทางดังกลาว โดยระยะยาวเกาหลีใตตองการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมตอระหวางเกาหลีใต-เกาหลีเหนือ-รัสเซีย 

เนื่องจากหวังใหเปนเสนทางใหมในการขนสงสินคาจากเอเชียไปยุโรป 

 การคมนาคมทางน้ำ 2,250 กม. ทาเรือท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ทาเรือชองจิน เฮจู ฮุงนาม (ฮัมฮุง) 

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

 การสื่อสาร เกาหลีเหนือมีโทรศัพท 2 ลานคูสาย มีเครือขายโทรศัพทติดตอไดท่ัวประเทศ และ 

สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ ปจจุบันบริษัท Orascom Telecom Holding ของอียิปตเขาไปลงทุนรวมกับบริษัท 

Koryolink ของเกาหลีเหนือเพื่อติดตั้งเครือขายโทรศัพทมือถือ (3G) ตั้งแต 15 ธ.ค.2551 ในเขตเปยงยาง 
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ซ่ึงจนถึง ม.ค.2559 มีผูใชบริการประมาณ 3.8 ลานราย มีบริการ 3G ครอบคลุม 15 เมืองหลักท่ัวประเทศ 

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

และ พ.ย.2555 จำนวน 1.5 ลานราย นักทองเท่ียวตางชาติสามารถใชเครือขายโทรศัพทของเกาหลีเหนือ

เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพ่ือใชงานเครือขายสังคมออนไลน อาทิ facebook และ twitter ได แตตองผาน

เครือขายภายในของเกาหลีเหนือและ SIM card สำหรับนักทองเท่ียวเกาหลีเหนือจะมีอายุใชงานไดตามวันท่ี

ระบุในหนังสือเดินทางเทานั้น รหัสโทรศัพท +850 รหัสอินเทอรเน็ต .kp 

 สือ่สารมวลชน สำนักขาวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เปนสำนักขาวของรัฐบาล และพรรคคนงาน

เกาหลีเหนือ ทำหนาท่ีผลิตและเผยแพรขาว เม่ือป 2554 KCNA บรรลุความตกลงกับสำนักขาว AP และ Reuters 

ใหจัดตั้งสำนักงาน และนำภาพในเกาหลีเหนือเผยแพรสูสายตาชาวโลกได ซ่ึงจะชวยใหเขาถึงขอมูลในเกาหลีเหนือ

ไดมากข้ึน สำหรับสื่อตางประเทศท่ีติดตามความเคลื่อนไหวในเกาหลีเหนือโดยเฉพาะ ไดแก Open Radio for 

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

 

การเดินทาง สายการบินไทยไมมีเท่ียวบินตรงไปเปยงยาง การเดินทางไปเกาหลีเหนือตองบินจากกรุงเทพฯ 

ไปปกก่ิง เพ่ือเดินทางตอไปเปยงยาง กอนหนานี้ สายการบินแอรโคเรียวมีขอตกลงทำการบินสัปดาหละ 1 เท่ียว 

หรือนอยกวานั้นข้ึนอยูกับจำนวนผูโดยสาร ซ่ึงไมมีความแนนอน ระยะทางการบิน 3,737 กม. ใชเวลาบิน

ประมาณ 4 ชม. อยางไรก็ดี เมื่อ 28 เม.ย.2559 สายการบินแอรโคเรียวยุติการบินในไทย นักทองเที่ยวไทย  

ที่ตองการเดินทางไปเกาหลีเหนือจะตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ียุงยาก โดยหากเดินทางเปนหมูคณะหรือ

คณะของทางราชการตองยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงเทพฯ 

แตหากเดินทางทองเท่ียวสวนตัวตองยื่นขอรับการตรวจลงตราท่ีจีนแทน 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) สถานการณในคาบสมุทรเกาหลีและการเจรจาระหวางสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือตอประเด็น

การปลดอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ  

 2) เสถียรภาพทางการเมืองภายในของเกาหลีเหนือ  

 3) ความกาวหนาในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธพิสัยไกล  

 4) การดำเนินนโยบายพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ  

 5) ความพยายามรื้อฟนการเจรจา 6 ฝาย เพ่ือใหเกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร  

 6) ปญหาชาวเกาหลีเหนือหลบหนีออกนอกประเทศ ซ่ึงจำนวนผูลักลอบเขาเมืองและผูลี้ภัย

ชาวเกาหลีเหนือท่ีเกาหลีใตรับตัวไปลดลงอยางมาก เนื่องจากเกาหลีเหนือเพ่ิมความเขมงวดตามแนวพรมแดน 

และปรับเปลี่ยนนโยบายตอผูลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ โดยนายคิม จ็อง-อึน เรียกรองใหกลับประเทศโดยไมถูกลงโทษ 

และใหหนวยพิเศษติดตามจับกุมชาวเกาหลีเหนือท่ีเปนบุคคลสำคัญกลับประเทศ ท้ังนี้ ไทยไมมีนโยบายผลักดัน

ชาวเกาหลีเหนือกลับประเทศ ประกอบกับเกาหลีใตมีนโยบายรับผูลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ และเพ่ิมงบประมาณ

ในการดูแล ทำใหชาวเกาหลีเหนือยังคงนิยมใชไทยเปนทางผานท่ีสะดวกท่ีสุด เพ่ือขอลี้ภัยไปประเทศท่ีสาม 
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ความสัมพันธไทย-เกาหลีเหนือ 

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 8 พ.ค.2518 โดย ออท.เกาหลีเหนือประจำเมียนมา 

(ในขณะนั้น) ดำรงตำแหนง ออท.ประจำประเทศไทย และ ออท.ไทย/ปกก่ิง ดำรงตำแหนง ออท.ไทย/เปยงยาง 

เม่ือ 15 มี.ค.2534 เกาหลีเหนือไดยกระดับสำนักงานของเกาหลีเหนือในกรุงเทพฯ (ตั้งเม่ือ 25 ธ.ค.2522) เปน

สถานเอกอัครราชทูต สวนไทยยังคงใหสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ปกก่ิง มีเขตอาณาครอบคลุมเกาหลีเหนือ 

 ความรวมมือดานการคาและการลงทุนกลไกความสัมพันธทวิภาคี ไดแก คณะกรรมาธิการรวม

ทางการคา (Joint Trade Commission-JTC) รมว.กระทรวงพาณิชยของท้ังสองประเทศเปนประธานรวม 

เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางการคาระหวางกัน 

 การลงทุนของไทยในเกาหลีเหนือ บริษัทล็อกซเลยจำกัด โดยบริษัท LOXPAC ลงทุนดานกิจการ

โทรคมนาคมกับกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมเกาหลีเหนือเม่ือป 2539 โดยตั้งเปนบริษัท Northeast 

Asia Telephone and Telecommunication เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพทมือถือ (GSM) ในเกาหลีเหนือ 

เฉพาะอยางยิ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษราจิน-ซอนบอง (ราซอน) อยางไรก็ตาม บริษัท LOXPAC ยุติการดำเนินกิจการ

ในไทยและขายกิจการใหแกบริษัทของฮองกง พรอมยายบริษัทไปอยูท่ีฮองกงเม่ือป 2560 

 การคาไทยกับเกาหลีเหนือ ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด เม่ือป 2562 มูลคา

การคารวม 5.17 ลานบาท โดยเปนการนำเขามูลคาประมาณ 290,000 บาท และสงออกมูลคา 4.88 ลานบาท 

ลดลง 80% จากป 2561 ท่ีมีมูลคาการคา 26 ลานบาท ท้ังนี้ ไมมีการรายงานขอมูลการคาระหวางไทยกับ

เกาหลีเหนือตั้งแตป 2563 (กระทรวงพาณิชย) 

 เกาหลีเหนือยังคงคางชำระหนี้คาขาวไทย หลังจากการสั่งซ้ือขาวจากไทยเม่ือป 2536 ดวย

ระบบการใหสินเชื่อโดยการผอนชำระคาขาว โดยเกาหลีเหนือคางชำระคาขาว (รวมดอกเบี้ย) ประมาณ 300 

ลานดอลลารสหรัฐ (ขอมูลเม่ือป 2562) 

 ดานวัฒนธรรม ไทยและเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนการติดตอและการดำเนินกิจกรรมทางดาน

วัฒนธรรมในสาขาตาง ๆ ท่ีมีการลงนามความตกลงดานวัฒนธรรมระหวางกันเม่ือ 1 มี.ค.2545 

 กรณีนางสาวอโนชา ปนจอย หญิงไทยท่ีคาดวาถูกลักพาตัวไปเกาหลีเหนือเม่ือป 2521 ทางการ

เกาหลีเหนือตรวจสอบแลวในเบื้องตนไมพบหลักฐานวามีบุคคลชื่อนางสาวอโนชาอยูในเกาหลีเหนือ อยางไรก็ตาม 

กระทรวงการตางประเทศไดขอความรวมมือกับทางการเกาหลีเหนือในการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี 

นางสาวอโนชาเปนระยะ โดยขอใหคำนึงถึงความสนใจของสาธารณชนและความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ 

แตไมไดกำหนดเง่ือนไขในเรื่องเวลาของการดำเนินการตรวจสอบ ปจจุบัน สถานภาพของนางสาวอโนชาเปน

บุคคลหายสาบสูญ 

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

(Kim Jong - un)  

 

ตำแหนง  ผูนำสูงสุด 

 

เกิด  8 ม.ค.2526 (อายุ 39 ป/ป 2565) ท่ีเปยงยาง (บางรายงานระบุเกิดป 2527 ซ่ึงตาม

  หลักการนับอายุของชาวเกาหลีเหมือนชาวจีนท่ีนับอายุปเกิดตั้งแตอยูในครรภมารดา) 

  บิดา คือ นายคิม จ็อง-อิล อดีตผูนำสูงสุด (ถึงแกอสัญกรรมเม่ือ 17 ธ.ค.2554) โดย เป น

  บุตรชายคนท่ี 3 ของนายคิม จ็อง-อิล กับนางโค ย็อง-ฮี ภรรยาคนท่ี 3 (ถึงแกกรรมเม่ือ

  ป 2547)  

 

การศกึษา  ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ Berne สวิตเซอรแลนดจนถึงป 2541 

  สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยทหารคิม อิล-ซุงระหวางป 2545-2550 (นายคิม จ็อง-อิล

  ตองการใหนายคิม จ็อง-อึน เปนทหาร จึงใหเขาศึกษาต้ังแตอายุนอย และไมไดไปเรียน

  ท่ีมหาวิทยาลัย แตใหอาจารยสอนเปนการสวนตัวท่ีบาน) พูดไดหลายภาษา เชน  

  อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสแลวกับนางรี ซ็อล-จู (Ri Sol-ju หรือ Ri Sol-chu อายุประมาณ 36 ป/ป 2565) 

   ไมมีขอมูลจำนวนบุตรท่ีแนนอน แตมีการคาดการณวา มีบุตร 3 คน คนแรกเกิด

   เม่ือป 2553 คนท่ีสองเปนบุตรสาวชื่อ คิม จู-แอ (เกิดป 2556) และคนท่ีสามเกิด

   เม่ือป 2560 

 

บุคลิกและนิสัย  สวนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 120-130 กก. มีหนาตาและบุคลิกคลายบิดา มนุษยสัมพันธดี 

แตเปนคนเก็บตัว เนื่องจากบิดาไมตองการใหรับอิทธิพลจากตะวันตกมากเกินไป มีนิสัยมุงม่ันและบุคลิกเปน

ผูนำมากกวาพ่ีชายท้ังสองคน (นายคิม จ็อง-นัม และนายคิม จ็อง-ชอ็ล) ชื่นชอบการเปนทหาร ชอบเยี่ยมเยียน

คายทหาร มีความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่นชอบกีฬาสกี และบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐฯ 
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มีปญหาสุขภาพเพราะมีน้ำหนักมากเกินไป เคยเปนโรคลมชักอยางรุนแรง เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

และอาจมีปญหาสุขภาพ ซ่ึงเปนผลกระทบจากอุบัติเหตุทางรถยนต และไมคอยไดออกกำลังกาย อยางไรก็ดี 

นายคิม จ็อง-อึน ปรากฎตัวตอสาธารณะหวง ก.ย.-ต.ค.2564 ดวยน้ำหนักตัวท่ีลดลงอยางชัดเจน คาดวาเปน

ผลจากการพยายามลดน้ำหนักเพ่ือรักษาสุขภาพ 

  

ประวัติการทำงาน 

ป 2551   ไดรับการวางตัวเปนทายาททางการเมืองหลังจากนายคิม จ็อง-อิล บิดามีปญหาสุขภาพ

ดวยโรคเสนโลหิตในสมองแตกเม่ือ เม.ย.2551  

  ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาหนวยตำรวจลับ แตไมมีหลักฐานยืนยัน 

ป 2552   ไดรับการแตงตั้งอยางไมเปนทางการใหเปนผูสืบทอดอำนาจทางการเมือง 

8 มี.ค.2553  ไดรับเลือกเปนผูแทนเขต 216 ในการเลือกตั้งสมาชิกพรรคคนงาน 

28 ก.ย.2553  ไดรับแตงตั้งเปนพลเอก (นายพล 4 ดาว) กอนเขารวมการประชุมสมัชชาพรรคคนงาน

เกาหลเีหนือในวันเดียวกันในฐานะผูแทนกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือ 

28 ก.ย.2553  ท่ีประชุมสมัชชาพรรคคนงานเกาหลีเหนือลงมติเลือกนายคิม จ็อง-อึน ใหดำรงตำแหนง

สำคัญทางการเมือง 2 ตำแหนง คือ 1) รองประธานคณะกรรมการทหารกลางของ

พรรคคนงาน (มีนายคิม จ็อง-อิลเปนประธาน) และ 2) สมาชิกคณะกรรมการกลาง

พรรคคนงาน ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีมีการประกาศอยางเปนทางการถึงการแตงตั้งตำแหนง

ทางการเมืองของนายคิม จ็อง-อึน 

10 ต.ค.2553  นายคิม จ็อง-อิลเปดตัวทายาททางการเมืองตอประชาคมโลก โดยอนุญาตให

สื่อมวลชนตางประเทศถายทอดสดภาพนายคิม จ็อง-อิลและนายคิม จ็อง-อึน ขณะชม

พิธีสวนสนามเนื่องในวันครบรอบ 65 ป การกอตั้งพรรคคนงานเกาหลี (10 ต.ค.2553) 

เพ่ือแสดงใหเห็นวานายคิม จ็อง-อึน ไดรับการยอมรับจากท้ังคณะผูนำกองทัพประชาชน

และท่ีสำคัญคือไดรับการยอมรับจากจีน เพราะจีนไดสงผูนำระดับสูงของพรรคเขา

รวมงานดังกลาว 

ป 2553-2554 นายคิม จ็อง-อึน ติดตามนายคิม จ็อง-อิลไปตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีตาง ๆ บอยครั้ง 

15 ธ.ค.2554  นายคิม จ็อง-อึน ติดตามนายคิม จ็อง-อิล และคณะ ไปเยี่ยมชมหางสรรพสินคากวางบอก 

และศูนยดนตรีกอนการเปดอยางเปนทางการ 

17 ธ.ค.2554  นายคิม จ็อง-อิล ถึงแกอสัญกรรม 

19 ธ.ค.2554  นายคิม จ็อง-อึน ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการจัดงานรัฐพิธีศพนายคิม จ็อง-อิล 

31 ธ.ค.2554  นายคิม จ็อง-อึน ไดรับแตงตั้งเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด 

11 เม.ย.2555 ท่ีประชุมพรรคคนงานสมัยพิเศษลงมติเลือกนายคิม จ็อง-อึน เปนเลขาธิการพรรค

คนงานแทนนายคิม จ็อง-อิล 
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13 เม.ย.2555 ท่ีประชุมสภาประชาชนสูงสุดลงมติรับรองนายคิม จ็อง-อึน เปนเลขาธิการพรรค และ

  ประธานคณะกรรมาธิการปองกันประเทศ ทำใหนายคิม จ็อง-อึน ดำรงตำแหนงผูนำสูงสุด

  ของเกาหลีเหนืออยางเปนทางการท้ังตามกฎพรรค และรัฐธรรมนูญ 

18 ก.ค.2555  นายคิม จ็อง-อึน ไดรับการเลื่อนยศเปนจอมพล (Marshall)  

6 พ.ค.2559  ประธานพรรคคนงานเกาหลี 

29 มิ.ย.2559  ประธานคณะกรรมาธิการแหงรัฐ (chairman of the State Affairs Commission) 

ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหมแทนคณะกรรมาธิการปองกันประเทศ ซ่ึงเดิมเปน

หนวยงานท่ีมีอำนาจสูงสุดของเกาหลีเหนือ 

ม.ค.2564   นายคิม จ็อง-อึน ไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี (General Secretary) 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีเกาหลีเหนือ 

 

ประธานาธิบดีตลอดกาล  Kim Il Sung 

เลขาธิการพรรคตลอดกาล  Kim Jong Il 

ผูนำสูงสุด  Kim Jong-Un 

เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี 

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการแหงรัฐ 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด  

รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการแหงรฐัลำดับท่ี 1  Choe Ryong Hae  

รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการแหงรฐั  Pak Pong Ju 

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.กระทรวงการคาตางประเทศ  Yun Jong Ho 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Kim Jong Gwan 

รมว.กระทรวงความม่ันคงของรัฐ  Jong Kyong Thaek  

รมว.กระทรวงความม่ันคงของประชาชน   Jang Jong Num 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Ri Son Gwon 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา  Kim Yu Il 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมถานหิน  Jon Hak Chol 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมโลหะ  Kim Chung Gol 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมการบริโภคสนิคา  Ri Kang Son 

รมว.กระทรวงรถไฟ  Jang Chung Song 

รมว.กระทรวงการขนสงทางบกและทางทะเล  Kang Jong Gwan 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร  Ryom Chol Su 

รมว.กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  Kim Chung Song 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมน้ำมัน  Ko Kil Son 
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รมว.กระทรวงปาไม  Han Ryong Guk 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร  Yang Sung Ho 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร  Wang Chang Uk 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  Kim Jae Song 

รมว.กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม  Ju Yong Il 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมวัสดุและกอสราง  So Jong Jin 

รมว.กระทรวงควบคุมการกอสรางแหงชาติ  Ri Hyok Gwon 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมทองถ่ิน  Jo Yong Chol 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมเบา  Jang Kyong Il 

รมว.กระทรวงประมง  Song Chun Sop 

รมว.กระทรวงการคลัง  Ko Jong Bom 

รมว.กระทรวงแรงงาน  Jin Kum Song 

รมว.กระทรวงท่ีดินและรักษาสิ่งแวดลอม  Kim Kyong Jun 

รมว.กระทรวงการบริหารมหานคร  Im Kyong Jae 

รมว.กระทรวงบริหารการจัดซ้ืออาหาร  Mun Ung Jo 

รมว.กระทรวงพาณิชย  Pak Hyok Chol 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Choe Kyong Chol 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  Sung Jong Gyu 

รมว.กระทรวงกีฬา  Kim Il Guk 

รมว.กระทรวงศึกษาข้ันสูง  Ri Kuk Chol 

รมว.กระทรวงการตอเรือ  Kang Chol Gu 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา   Kim Sung Du 

ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  Ri Chung Gil 

ประธานสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ  Kim Sung Jin 

ผูวาการธนาคารกลาง  Choe Song Hak 

เลขาธิการ ครม.  Kim Kum Chol 

 

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

 (พ.ย.2564) 

 

 


