
บทที่ 6 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
Democratic People’s Republic of Korea 

 

 
 
 
 
 

EF304(S) 129 



1. ลักษณะทั่วไป (General Background)  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือตั้งอยูบทคาบสมุทรเกาหลี
ซึ่งมีเขตรวมกันระหวางประเทศมหาอํานาจ  2  ประเทศ  คือ จีน  และสหภาพโซเวียต   และ
ติดตอกับทะเลญี่ปุน   ประมาณหาพันป  (Five  milleniums)  ผานมาแลวที่ประชาชนที่อาศัยอยู
บนคาบสมุทรเกาหลีไดใชวัฒนธรรมรวมกัน  ภาษารวมกัน  ซึ่งเปรียบเสมือนมีสะพานของ
เกาหลีเชื่อมตอวัฒนธรรมของจีน   สหภาพโซเวียตและญี่ปุนเขาดวยกัน   การรวมตัวกันของชน
เผาจึงทําใหความเปนอยูของชุมชนขึ้น 
 ประเทศเกาหลีเหนือมีชื่อเต็ม  สาธารณประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  (Democratic  
People’s  Republic  of  Korea)  ซึ่งมีพ้ืนที่  46,750   ตารางไมล    หรือ  ประมาณ  121,125   
ตารางกิโลเมตร  เกาหลีเหนือมีพรมแดนติดตอกับแมนจูเลีย   และไซบีเรีย   พ้ืนที่สวนมากจะ
เปนภูเขาและที่ราบสูง ประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก   ปจจุบันเกาหลี
เหนือมีประชากรประมาณ  23,922,000   คน    (http://encarta.msn.com)   และสวนมากจะมี
เชื้อสายจากชาวจีนและชาวมองโกล  (Mongols) ชาวเกาหลีเหนือสวนมากนับถือศาสนาพุทธ  
ลัทธิขงจ้ือ  ภาษาราชการที่ใช  คือ  ภาษาเกาหลีประเทศเกาหลีเหนือมีเมืองหลวงคือ  กรุง
เปยงยาง  (Pyongyang)    ซึ่งเปนศูนยรวมของการอุตสาหกรรมและการศึกษา   รวมทั้งเปน
ศูนยรวมพรรครัฐบาลซึ่งมีพรรคคมิวนิสตเปนแกนนําในการปกครองประเทศ 
 

 
ที่ตั้งของกรงุเปยงยางและสภาพของกรุงเปยงยางในปจจุบัน 
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จากลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาและที่ราบสูงจึงทําใหประเทศเกาหลีเหนือมีผลผลิต
ทางการเกษตรมาก  เชน  ขาว  ขาวโพด   ผลไม   รวมทั้งผักตาง ๆ   และผลิตผลทางการ
เกษตรเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งโสมเกาหลีเปนที่นิยมของคนทั่วไปในการบํารุงรางกาย จึง
กลายเปนสินคาอยางดีและทํารายไดใหแกเกาหลีเหนือเปนจํานวนมาก 
 

2. พัฒนาการดานการศึกษา (Educational Development) 
 กอนศตวรรษที่  19   ดินแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใตอยูรวมกันมาอยางปกติสุข   
ชวงทายของศตวรรษที่  19   ประเทศเกาหลีไดถูกชวงชิงการเขามาครอบครองของชาวตางชาติ  
โดยเฉพาะสงครามรัสเซียกับญี่ปุนในป ค.ศ. 1905   สงครามสงบลงดวยชัยชนะของญี่ปุนซ่ึงทํา
ใหเกาหลีตกเปนเมืองขึ้นของญี่ปุนในป  ค.ศ. 1910 
 

 
แมในปจจุบนัชาวเกาหลก็ียังคงประทวงถงึการกระทําของชาวญี่ปุนที่มีตอชาวเกาหล ี

 
 อนึ่งบทสรุปของสงครามโลกครั้งที่  2  (ค.ศ. 1939 – 1945)   ในชวงเดือนสิงหาคม  
ค.ศ. 1945 กําหนดใหเกาหลีเปนอิสระจากการเปนเมืองขึ้นถึง 30 ปกองกําลังทหารของโซเวียต 
และอเมริกาไดเขาครอบครองคาบสมุทรเกาหลีเปนการชั่วคราว   โดยแบงประเทศตามเสน
ขนานที่  38  เพ่ือที่จะทําใหกองกําลังทหารของญี่ปุนยอมจํานน แตไมมีใครคาดคิดวาการเขา
ครอบครองของอเมริกาและโซเวียตจะทําใหเกิดการแบงคาบสมุทรเกาหลีออกเปน 2 ประเทศอยาง
ถาวร  คือ  ประเทศเกาหลีเหนือ  (Democratic  People’s  Republic  of  Korea)   และ
ประเทศเกาหลีใต  (Republic  of  Korea)  
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อนุสาวรียและบรเิวณจุดแบงเขตเกาหลีเหนือ-ใต เสนขนานที่ 38 

  
 ประเทศเกาหลีเหนืออยูภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตโดยมีประเทศรัสเซียเปนผู
วางนโยบายการเมืองให   โดยมีนายคิม  อิล  ซุง  (Kim  Il  Sung)    เปนนายกรัฐมนตรี   
หลังจากการสถาปนาประเทศเกาหลีเหนือไมนาน  
ประเทศเกาหลีใตก็พัฒนาการเมืองการปกครองของ
ตนเองเปนระบบของสาธารณรัฐ  (Republic)  เชนกัน 
 พัฒนาการการศึกษาของเกาหลีเหนือ  จะแบง
ออกเปน 3 ชอง  คือ ชองกอตัว ชวงการปรับปรุงสูสภาพ
เดิม  และชวงที่ทําให ม่ันคง  โดยแตละชวงก็จะมี
จุดมุงหมายทางดานการเมือง   ทางดานเศรษฐกิจ  และ
ทางดานการศึกษาที่แตกตางกันในแตละชวง 
 2.1 ระยะกอตัวหรือการสรางพื้นฐาน  
(Foumsation-builsing  Peroid   ค.ศ.  1945 – 1953)     
        หลังจากเกาหลีเหนือไดรับอิสระภาพในป ค.ศ.  1945  คณะกรรมการชั่วคราว
เกาหลีเหนือไดเริ่มจัดระบบการศึกษาโดยอิงการจัดการศึกษาแบบคอมมิวนิสตหรือสังคมนิยม   
โดยนโยบายการศึกษาอันดับแรกไดแก  การจัดระบบการศึกษาชั่วคราว   ซึ่งจะชวยในการ
เสริมสรางชาตินิยมทางดานการเมืองนั้นไดเนนการสอนอักขระเกาหลี  อักกรู  และประวัติความ
เปนมาของเกาหลี   ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางกัน   โดยบรรจุไวในวิชา
ประวัติศาสตร    การศึกษาในสมัยนี้ยังไมมีความทันสมัยมากนัก  สิ่งที่มีความแตกตางไปจาก 
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สังคมเดิมของเกาหลีเหนือ  การศึกษาของเด็ก ๆ ที่มีสามคมเกาหลีเปนผูดุแลซ่ึงในอนาคตพวก
เขาจะตองกลายเปนผูนําลัทธิคอมมิวนิสตในโรงเรียนหรือฟารม  หรือแวดวงธุรกิจที่ยิ่งใหญของ
เกาหลีเหนือตอไป 
 

 
การศึกษาในชั้นเรียน 

 
 สวนนโยบายประการที่สอง   คือ  การรวมกันที่เรียกวาการกําหนดมาตรา  20  (20 – 
item  political  platform)    ในป  ค.ศ.  1946   เพ่ือเปนมาตรการกําหนดการกระตุนการจัด
การศึกษา  เปนการกระตุนใหเกิดการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งมีเด็กเกาหลีเหนือทุกคนจะตองไดรับ
โอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน   โครงสรางทางการมีการเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะการ
กอตั้งมหาวิทยาลัย  Kim  Il  Sung   ในเปยงยาง   ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวของเกาหลี
เหนือในสมัยน้ัน   การศึกษาในสมัยน้ีมีความสําคัญมากโดยที่รัฐบาลพยายามนําเอาการศึกษา
มาเปนเครื่องมือในการสรางชาติ   อนึ่งในป  ค.ศ.  1949   ระบบการศึกษาในโรงเรียนของ
ประเทศเกาหลีเหนือไดมีการปรับใหมโดยประกอบดวย   โรงเรียนแบบ  5  ป  ซึ่งเปนโรงเรียน
สําหรับทุกคนเรียน   (People’s  school)   โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป   และใชเวลาเรียน  4  ป  ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย   ฉะนั้น
กลาวไดวาโครงสรางการศึกษาของเกาเหนือในสมัยน้ีคือ 5: 3 : 3: 4  เรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  5 ป  มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป   มัธยมศึกษาตอนปลายเรียน  3  ป  และเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอีก 4 ป (Kim. J. C, 1979: 67)   นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียน
วิชาชีพชางที่มีฐานะเทียบเทากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดวย  อน่ึงในระยะป  ค.ศ. 
1950 – 1953  การพัฒนาการศึกษาของเกาหลีสวนมากจะตอบสนองนโยบายทางดานทหาร
เปนสําคัญ  
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โรงเรียนจะมีการฝกอบรมวิชาทางดานทหารมากขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   ดังน้ันในชวงน้ีจึงมีการสงนักเรียนไปเรียนวิชาทางดานทหารที่สหภาพโซเวียตและ
ประเทศยุโรปตะวันออกเพ่ิมมากขึ้น  เหตุการณทางการศึกษาของเกาหลีที่มีการเปลี่ยนแปลงอีก
ประการหนึ่งก็คือ  ในชวงเดือนกรกฎาคม ป  ค.ศ. 1953  รัฐบาลไดยุบโรงเรียนประถมศึกษาที่
เคยเรียน  5  ป ใหเหลือแค 4  ป  และการกําหนดหลักสูตรวิชาเตรียมตาง ๆ   หรือวิชาพื้นฐาน   
ซึ่งเรียน  2 – 3  ปกอนที่จะเขาเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย   เพ่ือเด็กที่จบจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมตองการเปนทหาร 
 2.2   ระยะที่  2  ระยะฟนฟูประเทศ  (Repubilitation  Peroid  1953 – 1957)     
         การเกิดสงครามเกาหลีทําใหประเทศตองประสบปญหามากมายชวง  3  ปที่เกิด
สงคราม   เปนเหตุใหเศรษฐกิจตกต่ํา   และแผนการฟนฟูทางเศรษฐกิจและการฟนฟูโรงเรียน
ภายใตการฟนฟู  3  ปและในชวงน้ีการปฏิวัติทางดานวัฒนธรรมไดมีการปรับปรุงเปนระยะแรก
ภายใตกระบวนการ  ซูลลิมา  (Chullima  Movement)   ซึ่งเปนแผนที่มีความเกี่ยวของกับการ
พัฒนาครู  อาจารย   และวัฒนธรรมในองคกร   รวมทั้งการฟนฟูสภาพแรงงานตาง ๆ   ที่มา
จากนักเรียน   และอาจารยแนวทางการพัฒนานี้จะตองสอดคลองกับทั้งทางดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอีกครั้งในป  ค.ศ.  1980   ของเกาหลี   นโยบาย
การฟนฟูที่กลาวมานั้นไดรับการสนับสนุนในลักษณะดังตอไปน้ี 
 1.   การกอตั้งวิทยาลัยประชาชน  มีการปรับปรุงนโยบายการฝกพัฒนาอาชีพและการ
จัดระบบราชการใหดีที่สุดทั้งในแงของเศรษฐศาสตรและการจัดการ 
 2.  การกอตั้งสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของกับการศึกษา  (Social – Education  Institution) 
 3.  การกอตั้งวิทยาลัยครูและสถาบันฝกสอน 
 การกลับคืนสูความเปนชาติ   จึงเปนผลทําใหเกาหลีเหนือประกาศการใชการศึกษาภาค
บังคับเปนเวลา  4 ปในเดือนเมษายน ค.ศ. 1956  
    2.3  ชวงรวมตัวกัน  (Consolidation  Period  since  1958) 
            ชวงรวมตัวกันของสภาพสังคมของเกาหลีเหนือทําใหรัฐบาลไดตระหนักถึงการเรง
สรางสภาพเศรษฐกิจใหดีขึ้น    การปรับปรุงการศึกษารวมทั้งการขยายนโยบายการศึกษาภาค
บังคับจาก  4 ป เปน 7 ปในป ค.ศ. 1958 
       หลังจากป  ค.ศ.  1961   ไดมีการขยายการศึกษาทุกระดับของโรงเรียนเพราะ
สาเหตุที่ตองการคนที่มีความรูความชํานาญเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนเทคนิคตางๆ ดังจะ
เห็นไดจากตารางขางลาง 
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ร.ร. ประถมศกึษา โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 
ป 

จํานวน ร.ร. 
จํานวน 

น.ร. (พัน) 
จํานวน ร.ร. 

จํานวน 
น.ร. (พัน) 

จํานวน ร.ร. 
จํานวน 

น.ร. (พัน) 
1945 1431 1183 674 311 4 3 
1960 4145 957 3166 1186 76 97 
1970 4470 1590 4820 1811 140 95 
1981 8700 1748 4100 2398 170 256 

 

 ที่มา: Postlethwaite,  T. N,  1988: 422 
 

 ในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ. 1966   การชุมชนเรียกรองใหมีการศึกษาภาคบังคับทาง
วิชาชีพ  9  ป   จึงเริ่มในป  ค.ศ.  1967 – 1968   ในขณะเดียวกันการศึกษาในชวงน้ีก็มีการ
เปลี่ยนแปลงกลาวคือ  มีการเรียนเพ่ิมอีก  2  ป  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   ซึ่งเปนการเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  5  ป  และสามารถไปตอที่โรงเรียนเทคนิคอีก  2  ป 
 ตอมาในป  ค.ศ.  1982   การศึกษาภาคบังคับของเกาหลีเหนือไดขยายออกไปอีกเปน  
10  ป   โดยเริ่มใชเฉพาะบางพื้นที่กอนแลวคอยขยายไป    แตทั้งน้ีการศึกษาภาคบังคับจะรวม
เอาการอนุบาลศึกษาเขาดวย   ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษาของเกาหลีเหนือครั้งนี้ทําใหนําไปสู
การศึกษาเพื่อปวงชน 

3. จุดมุงหมายทางการศึกษา (Education Goals)    
 ปรัชญาการศึกษาของเกาหลีเหนือมีรากฐานแนวความคิดของกลุมคอมมิวนิสตรวมทั้ง
แนวความคิดที่ไดเผยแพรไปยังประเทศสังคมนิยมอ่ืน ๆ  ดวย  ดังน้ีจุดมุงหมายการศึกษานี้จึง
มุงใหประชาชนที่อยูในวัยเด็กจะไดรับการศึกษามากขึ้น   ซึ่งการมีการศึกษาจะนําไปสูการ
พัฒนาดานความประพฤติ  บุคลิกภาพและกิริยาวาจา   ซึ่งเปนความตองการทางศีลธรรมของ
กลุมคอมมิวนิสต  หัวใจของจุดมุงหมายของการศึกษามี  3 สวน คือ   

1. การศึกษาประวัติศาสตรของระบบทุนโดยเฉพาะแบบวิภาษวิธี  
2. การปดกั้นการปฏิรูปที่รุนแรง 
3.    การใหความจงรักภักดีตอรัฐ 
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กระบวนการแบบวิภาษวธีิ 

 
 จากคุณลักษณะของจุดมุงหมายของกลุมคอมมิสมิสตจะเปนการชวยสนับสนุนในการ
สรางประสิทธิภาพและประโยชนกอเศรษฐศาสตร    รวมทั้งการดําเนินงานทางการศึกษา   แต
อยางไรก็ตามการวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันไมใชจุดสําคัญที่สุด   การพัฒนา
การศึกษาโดยใหโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและศึกษาวิชาชีพตางหาก  ตลอดจนการสราง
สถานที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับการสรางงานใหมเพ่ือการพัฒนาประเทศตอไป 
 

จุดมุงหมายทางการศึกษา 
1. คนหนุมสาวจะตองไดรับการขัดเกลาอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยตอพรรค 

คอมมิวนิสต   และการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนา 
 2.   การศึกษาจะตองควบคูไปกับการพัฒนาทางดานแรงงาน 
 3.   การศึกษาทางดานวิชาชีพจะตองมีความสําคัญ  
 4.   จะตองมีการฝกอบรมหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว   โดยเฉพาะการ   
อบรมทางดานวิชาชีพ 
 5.   การศึกษาผูใหญตองใหความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการฝกทักษะวิชาชีพ 
 6.   ทุกคนจะตองมีความซาบซึ้งในวิชาวรรณคดีและศิลปศาสตร   ซึ่งตองสอดคลองกับ
กลไกของ   Chullima 
 7.   พรรคคอมมิวนิสต  (The  Communist  Party)  จะตองมีการปรับปรุงวิธีการแนะนํา
และการดูแลควบคุมในทุกสวน   เพ่ือใหการสงเสริมทางการเมืองของพรรคจะไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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 จากจุดมุงหมายทางการศึกษาของเกาหลีเหนือดังกลาว   อาจจะกลาวไดวา   พรรค
คอมมิวนิสตมีบทบาทอยางมากในการวางนโยบายทางการศึกษารวมทั้งกําหนดทิศทางของ
การศึกษาวาจะดําเนินไปอยางไร 

 
การเรียนคอมพิวเตอรในชั้นเรียน 

 

4. ระบบการศึกษา (Education System) 
 การศึกษาของประเทศเกาหลีเหนือแบงเปน 4 ระดับ  เหมือนกับทุกประเทศ  แต
โดยทั่วไปแลวรูปแบบการจัดการศึกษาของเกาหลีเหนือจะมีลักษณะดังนี้  คือ 
 1.   การศึกษาผูใหญ (Adult education)   
 2.   การศึกษาทั่วไป (General Education) 
 3.   การศึกษาพิเศษ   (Special Education) 
 การศึกษาทั่วไปนั้นประกอบดวยการศึกษา 4 ระดับ คือ  อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา 
 4.1 อนุบาลศึกษา (Kindergarten)  จะรับเขาเรียนเปนเวลา 4 ป  สวนมากจะเปนการ
ฝกความพรอมของเด็กในการใชประสาทมือ  เนนการฝกหัดใหเด็กไดเรียนรูถึงการอยูรวมกัน
ทางสังคม  มีการฝกการอานการเขียนภาษาเกาหลี   และการรองเพลงเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต   
ความยิ่งใหญในชาติ  เปนตน   ผูปกครองที่ทํางานในเมืองใหญ ๆ  นิยมสงบุตรหลานเขาเรียน
เพ่ือผูปกครองจะไดมีเวลาทํางานมากขึ้น   สวนผูปกครองของเด็กที่อยูตามเขต 
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ชนบท  หรือเขตภูเขานิยมเลี้ยงและอบรมเด็กเอง  โดยภาพรวมแลวรัฐบาลยังไมสามารถจัดการ
อนุบาลศึกษาใหแกชาวเกาหลีไดอยางทั่วถึง 
 4.2 ประถมศึกษา  (Primary School)   ในประเทศเกาหลีใชคําศัพทวา   การศึกษา
สําหรับประชาชน  (People’s  school)   จะใชเวลาเรียน 4 ป การศึกษาในระดับนี้ถือวาเปน
การศึกษาภาคบังคับ 1  ซึ่งมีผลตามกฎหมายพรรคคอมมิวนิสต  คือ 9 ป  รวมกันกับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน   การเรียนการสอนในระดับน้ีจะมีเรียนวิชาภาษาประจําชาติ   
ภูมิศาสตร   และประวัติศาสตร    คิดเปนจํานวน  40  เปอรเซ็นตของเนื้อหาวิชาที่จัดไว    สวน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร    วิทยาศาสตรนั้นเรียนเพียง  30  เปอรเซ็นต   ที่เหลืออีก  30  
เปอรเซ็นตจะเปนการเรียนทางดานวัฒนธรรม   กิจกรรมทางดานการทหารเพื่อเสริมสรางความ
รักชาติ   เด็กสวนมากนิยมไปโรงเรียน   
 4.3 มัธยมศึกษาตอนตน (Lower – Secondary  School)  ใชเวลาเรียน 5 ปเรียกวา
โรงเรียนชั้นกลาง  (Middle school)  การเรียนการสอนในระดับนี้จะอิงหลักสูตรที่ประกอบดวย
วิชาศึกษาทั่วไป  (General study)  จะมีการเนนเพ่ิมมากขึ้นในการเรียนทางดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ  (National sciences)  เชน คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี เทคโนโลยีการจัดการทฤษฎี
และ วิชาที่มีการฝกปฏิบัติ  นอกจากนี้จะมีวิชาบังคับใหเด็กเรียนวิชาประวัติศาสตร   ธรรมชาติ
ศึกษาและงานปฏิบัติดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 4.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  (Upper – secondary school)  การศึกษาของเกาหลีใน
ระดับนี้จะใชเวลาเรียน   2  ป   สวนมากจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการตอในมหาวิทยาลัยหรือไมก็
เพ่ือฝกเขาเรียนในโรงเรียนฝกหัดครู   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะรวมเอาโรงเรียนทั่วไปซึ่ง
ใชเวลาเรียน  3  ปเนนการเรียนเพ่ือฝกฝนวิชาความรูทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

 
กิจกรรมชมรมฟุตบอลของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยัประเทศเกาหลีเหนือ 
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4.5 อุดมศึกษา (Higher Education) การศึกษาในระดับนี้แบงออกเปนการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู  รวมทั้งโรงเรียนฝกทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะใชเวลาเรียน  4 – 5  ป   ในระดับปริญญาตรี   ซึ่งจะมีทั้ง
สาขาทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  นักศึกษาสวนมากนิยมเรียนทางดานสังคมศาสตร
มาก   ปญหาอยางหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยของเกาหลีเหนือ คือจํานวนอาจารยที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาไมพอกับจํานวนนักศึกษา   การเรียนแพทยในมหาวิทยาลัยใชเวลา
เรียน  6  ป    และฝกงานอีก  1  ป    เกาหลีเหนือมีมหาวิทยาลัยเพียงมหาวิทยาลัยเดียว
เทานั้น  คือ  มหาวิทยาลัย   คิม  อิล  ซุง  (Kim  Il  Sung   University)   นอกจากนั้นจะเปน
เพียงวิทยาลัยเทานั้น  สวนมากจะเปนวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม   ปจจุบันน้ีมี
มหาวิทยาลัยเพียง  5  แหงเทานั้น   สวนสถาบันวิจัยแหงชาติ  (National   Research  
Institution)    นั้นจะขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัย  คิม  อิล  ซุง 
 อนึ่งในการเรียนปริญญาโท   ปริญญาเอกนั้นจะเนนทางดานวิจัยเปนหลักมีเรียน
กระบวนวิชาตาง ๆ  (Course   work)   การเรียนในระดับปริญญาเอกสวนมากรัฐบาลจะมีทุนให
ไปศึกษากอที่ตางประเทศ   เปนที่นาสังเกตประการหนึ่งคือประเทศที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให
ไปเรียนคือประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต  เชน  จีน   โซเวียต  เปน
ตน 
 วิทยาลัยครู  (Teacher  Training)    ผูทีจะเปนครูในเกาหลีเหนือน้ันจะตองไดรับการ
ฝกอบรมจากสถาบันฝกหัดครู  ดังนี้  
 -   ครูที่สอนในโรงเรียนอนุบาลศึกษาจะตองเขาเรียน   Kodung  Sabun  HaKyo   ซึ่ง
เรียนตอจากมัธยมศึกษาตอนตน   (Middle   School)    เปนเวลา  3  ป 
 -   ครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะตองเขาเรียน     Sabum  Daihak   ซึ่งเปน
วิทยาลัยการศึกษา  (College  of  education)   เปนเวลา  4  ป  เพ่ือจบออกไปจะไดประกอบ
อาชีพครูไดตามความตั้งใจ 
 -   สําหรับผูที่จะเปนครูทางดานวิชาชีพเทคนิคตาง ๆ  นั้น   จะตองเรียน  3 ถึง  4  ป  
ในโรงเรียนฝกวิชาชีพเปนเวลา  3 – 4  ป 
 การศึกษาผูใหญ   (Adult  Education)  การศึกษาผูใหญนั้นสวนมากจะเปนการฝก
ทักษะในการทํางานของผูที่ทํางานในโรงเรียนอุตสาหกรรมมีระยะการเรียน  เปน  4  ระดับ ดังน้ี
 1.  โรงเรียนฝกผูทํางาน  (Workers School) ใชเวลาเรียน  2  ป   เปรียบเสมือนผูที่ 
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ไมคอยจะมีฝมือในการทํางาน คือ   Unskilled workers  สวนมากเปนการเรียนเพ่ือใชเครื่องมือ
คอมพิวเตอรควบคุมในการทํางานรวมทั้งการฝกทักษะเบื้องตน 
 2.   โรงเรียนฝกผูทํางานในระดับกลาง  (Workers’middle  school) จะใชเวลาเรียน  3  
ป   เปรียบเสมือนพวกแรงงานกึ่งฝมือ  (Semi – skilled  workers)   เปนที่ฝกทักษะในการ
ทํางานเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหน่ึง 
 3.  โรงเรียนฝกผูทํางานในระดับวิชาชีพชั้นสูง  (Workers’ higher Technical school)   
มีการเรียน  3   ป  เนนความรูเชิงปฏิบัติการมากขึ้นผสมผสานกับทฤษฎี และเปนการฝกใน
สถานประกอบการจริงเสียสวนใหญ 
 4. การฝกทักษะในสถานชั้นสูง  (Corresponded  course  in  colleges,   university  
and  factory  colleges)  ใชเวลาเรียน 4–5 ป  เพ่ือฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนการ 
ผสมผสานระหวางทฤษฎีกับเชิงปฏิบัติทักษะ   โดยมีหลักสูตรที่มุงเพื่อมุงใหไปใชในวิชาชีพ
อยางแทจริง   การเรียนแผนการศึกษาผูใหญในระดับนี้เปรียบเสมือนการผลิตชางเทคนิคที่มี
ความชํานาญงานในเรื่องนั้น ๆ  (Skilled   workers) 
 จะเห็นไดวา  การศึกษาผูใหญของเกาหลีเหนือน้ันจะเปนการฝกอบรมแกผูที่ทํางานแลว  
นอกจากนี้ถือวาเปนหนาที่โดยตรงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ   ที่จะตองมีการฝกอบรม
ใหแกพนักงานเปนประจํา  ซึ่งอาจจะเขาไปทํางานไดระยะหน่ึง  สองหรือสามปแลวใหพนักงาน
เหลานั้นมาฝกภาคทฤษฎีและทักษะอีกเรียกวา   รีเทรนนิ่ง  (Retraining)   อน่ึงการศึกษา
ผูใหญของเกาหลีเหนือรวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียนถือวาเปนกลยุทธหนึ่งในการขัดเกลาให
สมาชิกของประเทศชาติมีความจงรักภักดีตอพรรคคอมมิสนิสต 
 การศึกษาพิเศษ  (Special   Education)  การศึกษาพิเศษของเกาหลีเหนือน้ัน  ตามนัย
ความหมายของบริบทการจัดการศึกษานั้นไมไดหมายถึงการจัดการศึกษาใหแกคนพิการหรือ
คนที่ผิดปกติทั่วไปหรือเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   การศึกษาพิเศษในเกาหลีเหนือน้ัน
หมายถึงโรงเรียนตาง ๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะทาง  เชน   โรงเรียนพลศึกษา   โรงเรียนสอนดนตรี   
โรงเรียนสอนเตนรํา   โรงเรียนการแสดง   รวมทั้งโรงเรียนที่เปดสอนสําหรับเด็กใหมีความรัก
ชาติโดยเฉพาะการปกครองแบบคอมมิวนิสตของเกาหลี   ซึ่งมีชื่อวา   School  for  the  bereft  
children  of  revolutionaries     ซึ่งจะใหเด็กเรียนเปนเวลา  11  ป  อน่ึงโรงเรียนที่ฝกความ
ชํานาญพิเศษตามที่กลาวมาแลวก็จะใชเวลาเรียน  11  ป  เชนกัน 
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5. การบริหารการศึกษา (Education administration) 
 การบริหารการศึกษาของเกาหลีเหนือเรียนไดวาเปนการบริหารในลักษณะที่รวมอํานาจ  
(Centralization)   โดยที่อํานาจการบริหารจะอยูภายใตการสั่งการของพรรคคอมมิวนิสตแต
สามารถกระจายอํานาจในการทํางาน  เชน  นโยบายการศึกษาพื้นฐานนั้นเลขานุการของ
คณะกรรมการพรรคแรงงาน  (Worker’s   Party)    โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ทั้งหมด   จึงนํานโยบายทางการจัดการศึกษานั้น ๆ  ออกมาใช 
 กระทรวงที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการศึกษามีกระทรวงอุดมศึกษา (Ministry  of  Higher   
education)  กระทรวงการศึกษาทั่วไป (Ministry of Common Education) และกระทรวงวัฒนธรรม   
(Ministry of Culture)  สวนการจัดการศึกษาดานเกษตรกรรมนั้นจะอยูภายใตการดูแลของ
กระทรวงเกษตร  (Ministry  of  Agriculture)      
 แตโดยภาพรวมแลวถึงแมวาจะมีกระทรวงหลาย ๆ กระทรวงที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอ
การจัดการศึกษาก็ตาม   แกพรรคคอมมิวนิสตของประเทศจะมีบทบาทในกําหนดหลักสูตร   
ตําราเรียน  และรายละเอียดกระบวนวิชาตาง ๆ   จากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคของประเทศ 
 

6.  ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
 รูปแบบการปกครอง สังคมนิยม 
 ผูนําประเทศ นายคิม จอง อิล (Kim Jong Il)  

 
Kim Jong Il 

 ประธานสภาบริหารสูงสุด นายคิม ยอง นาม (Kim Yong Nam)  
 นายกรัฐมนตรี นายปารค พง จู (Park Pong Ju)  
 รัฐมนตรีตางประเทศ นายเปก นัม ซุน (Paek Nam Sun)  
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 วันชาติ 9 กันยายน  
 ที่ตั้ง ระหวางเสนลองติจูดที่ 125-130 องศาตะวันออก และเสนละติจูดที่ 38-43  องศา
เหนือ  
 พื้นที่ 120,540 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 55 ของพ้ืนที่คาบสมุทรเกาหลี โดยมี
พรมแดนติดกับจีน เกาหลีใต และรัสเซีย  
 ประชากร 22.46 ลานคน (2546)  
 เมืองหลวง กรุงเปยงยาง (Pyongyang) 
 เมืองทาสําคัญ Nampo เปนทาเรือบนฝงทะเลเหลือง Wonan และ Chongjin บนฝง
ทะเลญี่ปุน  
 ภาษา เกาหลี (Korean)  
 อัตราการรูหนังสือ รอยละ 99  
 การเมืองการปกครอง  
 - เกาหลีเหนือปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต 
ระบบการเมืองของเกาหลีเหนือตั้งอยูบนพื้นฐานของลัทธิจูเช (Juche) ซึ่งอดีตประธานาธิบดี คิม 
อิล ซุง ไดบัญญัติขึ้นเม่ือ 26 ธ.ค. 2498 ประกอบดวยหลักการสําคัญ คือเอกราชทางการเมือง
อยางแทจริง การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และการปองกันประเทศดวยตนเอง 
 - เกาหลีเหนือมีการปกครองระบบพรรคเดียวมาโดยตลอด นับตั้งแตมีการกอตั้งประเทศ
เม่ือ 9 ก.ย. 2491 โดยมีพรรคคนงานเกาหลี (Workers Party of Korea) เปนองคกรที่มีบทบาท
และอิทธิพล สูงสุดในทางการเมืองที่คอยควบคุมหนวยงานของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
ตามที่รัฐธรรมนูญปกครองประเทศของเกาหลีเหนือบัญญัติไววา อํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเปนของสมัชชาประชาชนสูงสุด ซึ่งมีสมาชิก 687 คน มาจากการเลือกตั้งและมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 5 ป  
 - สถานการณการเมืองภายในของเกาหลีเหนือไดเขาสูความไมแนนอน ภายหลังจาก
การถึงแกอสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ในป 2537 ซึ่งทําใหประชาคมระหวางประเทศ
กังวลวาเกาหลีเหนือจะประสบปญหาวุนวาย อยางไรก็ตาม การเขารับตําแหนงผูนําประเทศของ
นายคิม จอง อิล ในเดือนกรกฎาคม 2541 แสดงใหเห็นวานายคิม จอง อิล สามารถกุมอํานาจ
การปกครองประเทศไดอยางเบ็ดเสร็จ โดยนายคิม จอง อิล ก็ไดมีทาทีที่ตองการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศในโลกเสรีมากขึ้น คาดวาเพราะตองการไดรับเงินตรา
ตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  
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 - เม่ือ 5 ก.ย. 2541 การประชุมสภาประชาชนสูงสุดครั้งที่ 10 มีมติใหแกไขรัฐธรรมนูญ
โดยระบุวา 1) นายคิม อิล ซุง เปนผูกอตั้งเกาหลีเหนือ และเปนบรรพบุรุษแหงสังคมนิยมของ
เกาหลี ดังน้ัน จึงยกยองใหเปนประธานาธิบดีตลอดกาล (Eternal President) 2) ยกเลิกระบบ
ประธานาธิบดีเปนประมุข ใหประธานคณะกรรมการปองกันประเทศ (Chairman of the 
National Defense Commission) เปนตําแหนงสูงสุดของประเทศ โดยมีอํานาจปกครองดาน
การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ 3) ใหสภาบริหารสูงสุด (Presidium) ของสภาประชาชน
สูงสุดเกาหลีเหนือ (Supreme People's Assembly) เปนองคกรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ  
 เศรษฐกิจการคา  
 - เกาหลีเหนือมีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะวางแผนเศรษฐกิจจากสวนกลาง 
โดยเกาหลีเหนือไดยึดถืออุดมการณลัทธิจูเช (Juche) ของพรรคแรงงานเกาหลีมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ  โดยเนนความเปนเอกภาพ  การพึ่งพาตนเอง  เกียรติภูมิของชาติ และ
การสรางความเจริญใหกับประเทศ พรอมกับประกาศ “ขบวนการมาบิน” (Chollima Movement) 
ในป 2501 ที่กระตุนใหประชาชนขยันขันแข็งในการทํางาน เรงเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะทางดาน
การเกษตร  
 - เกาหลีเหนือมีระบบการคาผูกขาดโดยภาครัฐ ทั้งการคาในประเทศและตางประเทศ 
โดยกระทรวงพาณิชยควบคุมการคาภายในประเทศ และกระทรวงการคาตางประเทศควบคุม
การคาระหวางประเทศ โดยไดจัดตั้งบริษัทการคาของรัฐหรือสหกรณการคาของรัฐ เปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับการคา รัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามขยายการคากับตางประเทศใหมากขึ้น 
โดยไดเนนการผลิตสินคาที่ตลาดตางประเทศมีความตองการเพิ่มขึ้น พยายามปรับปรุงเครดิต
ของเกาหลีเหนือ สงเสริมสินคาออกทั้งแบบ merchant trade และ barter trade สงเสริมการรวม
ลงทุนกับตางประเทศ นอกจากนี้ เกาหลีเหนือไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (Commission for the Promotion of Foreign Trade) เพ่ือสนับสนุนการคากับประเทศ
ที่ยังไมมีความสัมพันธทางการทูตกับเกาหลีเหนือ  
 - เกาหลีเหนือสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพียงรอยละ 20 ของปริมาณความตองการ
ใชไฟฟาภายในประเทศเทานั้น ภาวะการขาดแคลนพลังงานของเกาหลีเหนือ สงผลให
ภาคอุตสาหกรรมสามารถทําการผลิตไดเพียงรอยละ 20 ของความสามารถในการผลิต ทั้งน้ี มี
รายงานวาระบบการสื่อสารและคมนาคมขนสงของเกาหลีเหนืออยูในสภาพย่ําแย ซึ่งหากสภาวะ
เชนน้ีดํารงตอไป อาจสงผลใหระบบเศรษฐกิจเกาหลีเหนือลมสลายได และนําไปสูการอพยพของ
ชาวเกาหลีเหนือไปสูจีนและเกาหลีใต  
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 - ในป 2538 และ 2539 ไดประสบอุทกภัยครั้งใหญที่สุดในรอบ 10 ป ซึ่งไดสรางความ
เสียหายใหกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ตอมาในป 
2540 เกาหลีเหนือประสบกับภาวะภัยแลงและพายุในชวงฤดูใบไมรวง ซึ่งไดสรางความเสียหาย
ใหพ้ืนที่เพาะปลูกขาวทางฝงตะวันตกของประเทศ ทําใหไมสามารถผลิตอาหารใหเพียงพอกับ
ความตองการภายในประเทศ กอใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ประชาชนเจ็บปวยและลมตาย
เปนจํานวนมาก รัฐบาลเกาหลีเหนือจึงไดเร่ิมขอรับความชวยเหลือจากประชาคมโลกมาตั้งแตป 
2538 ทั้งน้ี กอนการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตในป 2532-2533 ประเทศที่เคยเปนคูคาที่
สําคัญของเกาหลีเหนือคือ สหภาพโซเวียตและกลุมประเทศยุโรปตะวันออก แตหลังจากการลม
สลายของสหภาพโซเวียต มูลคาการคากับรัสเซียไดลดนอยลงอยางมาก และประเทศยุโรป
ตะวันออกก็ไมมีกําลังซ้ือ นอกจากนี้ สินคาสงออกของเกาหลีเหนือ ก็ไมสามารถแขงขันกับ
สินคาประเภทเดียวกันจากประเทศอื่นๆ ทั้งทางดานคุณภาพและราคาได รวมทั้ง เกาหลีเหนือ
ยังประสบปญหาการขาดเแคลนเงินตราตางประเทศ เพ่ือนําไปซื้อวัตถุดิบตาง ๆ เพ่ือนําไปใชใน
การผลิตสินคา     อีกดวย 
 - รัฐบาลเกาหลี เหนือไดพยายามหาเงินตราจากตางประเทศ โดยไมตองการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังน้ี 1) ในป 2534 ไดพยายามทดลองเปดเขต
เศรษฐกิจพิเศษในลักษณะเดียวกับจีน บริเวณใกลพรมแดนจีนและรัสเซียเรียกวา Rajin-
Sonbong Free Trade Zone (FTZ) เพ่ือเปนเขตผอนผันใหกับนักลงทุนตางชาติผานเขาออกได 
โดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา มีการลดภาษีศุลกากร และมีสิ่งจูงใจอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดใหนัก
ลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในเขตดังกลาว อยางไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวไดรับ
ความสนใจนอยมาก (มีนักลงทุนจากไทยและจีนเขาไปลงทุนในขณะนี้) เน่ืองจากคาจางแรงงาน
ที่สูง การแทรกแซงจากเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินงาน นอกจากนี้ นักลงทุนตางชาติ ยังไม
คอยแนใจในสถานการณทางการเมืองภายในเกาหลีเหนือ ตลอดจนปญหาเรื่องนโยบายคุมครอง
การลงทุน รวมทั้งความไมพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ อาทิ สนามบิน ทาเรือ และการ
ขาดพื้นฐานทางอุตสาหกรรม และ 2) ในป 2541 ไดเปดใหบริษัทฮุนไดของเกาหลีใตเขาไป
ลงทุนโดยการนํานักทองเที่ยวเขาชมบริเวณเทือกเขา Kumgang โดยบริษัทฮุนไดตองจายคา
สัมปทานใหกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเดือนละ 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ [แตปรากฏวาจํานวน
นักทองเที่ยวจากเกาหลีใตนอยเกินคาด คือนอยกวา 4,000 คนตอเดือนทําใหบริษัทฮุนได
ขาดทุนอยางนัก จนเม่ือเดือน ม.ค. 2545 รัฐบาลเกาหลีใตประกาศใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกโครงการดังกลาว เพราะเห็นวาเปนโครงการที่สงเสริมนโยบายปรองดองระหวาง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต] 
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 - อยางไรก็ตาม โครงการทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ก็เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการลงทุนจากตางประเทศชะงักงัน หากปญหาตางๆ ดังกลาวไดรับการ
แกไข รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางการเงินใหเปนสากลมากขึ้น ก็อาจทําใหการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจดังกลาวไดรับความสนใจจากตางประเทศมากขึ้นกวาในปจจุบัน  
 - เม่ือ 2 ส.ค. 2545 เกาหลีเหนือไดเริ่มทดลองมาตรการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ โดยลด
การปนสวนอาหาร และใหประชาชนซื้ออาหารจากตลาดมากขึ้นแทน และเพ่ิมคาแรงเพ่ือให
ประชาชนมีกําลังซ้ืออาหารจากตลาดเอง รัฐบาลเกาหลีเหนือจะใช family production system 
ในพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งคลายกับระบบที่จีนใชเม่ือเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมๆ เพ่ือสราง
แรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิต รัฐบาลเกาหลีเหนือจะลดการซื้อธัญญพืชสําหรับการปนสวน
ของรัฐ และจะปลอยใหเกษตรกรสามารถขายพืชผลไดเองมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลี
เหนือจะลดคาเงินของเกาหลีเหนือจาก 2.2 วอนตอ 1 เหรียญสหรัฐ เปน 200 วอนตอ 1 เหรียญ
สหรัฐ เพื่อใหสอดคลองกับการปรับตัวเขาสูระบบตลาดตอไปในอนาคต  
 - เม่ือ ก.ย. 2545 เกาหลีเหนือไดประกาศใหเมือง Shinnuiju ซึ่งเปนเมืองใหญติด
ชายแดนจีนตรงขามเมืองตานตงของมณฑลเหลียวหนิงมีแมน้ํายาลูเปนเสนกั้นพรมแดน ใหเปน
เขตบริหารพิเศษขึ้นตรงตอรัฐบาลกลางโดยสามารถบัญญัติกฎหมายมีอํานาจบริหารและอํานาจ
ตุลาการ 
 - การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมีความคืบหนาที่ดีขึ้น ถือวาประสบ
ผลสําเร็จในระดับหน่ึง โดยเกาหลีเหนือสามารถรับมือกับปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิรูปได มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง มีการปรับปรุงการจัดสรรอุปทานพลังงานเพื่อ
รองรับความตองการไดดีขึ้น มีความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นทั้งในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และการคาระหวางประเทศ ในป 2546 ภาคเกษตรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเปน
จํานวน 4.156 ลานตันจากความตองการบริโภค 5.1 ลานตัน ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 
12 และภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2,390 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนมูลคา
สูงสุดในรอบ 11 ป  
 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
 - เริ่มตนในป 2515 จากการแลกเปลี่ยนการติดตอในดานการคาและกีฬาอยางไมเปน
ทางการ 
 - ในป 2517 เกาหลีเหนือแสดงความสนใจที่จะขอเปดความสัมพันธทางการทูตกับไทย 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
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 - 8 พ.ค. 2518 ไทยและเกาหลีเหนือไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน 
และมีการแลกเปลี่ยน ออท.ระหวางกันในเวลาตอมา โดย ออท.เกาหลีเหนือประจําสหภาพพมา 
(ในขณะนั้น) ดํารงตําแหนง ออท.ประจําประเทศไทย และออท.ณ กรุงปกกิ่ง ดํารงตําแหนง
ออท.ณ กรุงเปยงยาง 
 - 15 มี.ค. 2534 เกาหลีเหนือไดยกระดับสํานักงานผูแทนการคาของเกาหลีเหนือใน
กรุงเทพฯ (ที่ตั้งขึ้นเม่ือ 25 ธ.ค.2522) เปน สอท.แตไทยยังไมไดเปด สอท.ณ กรุงเปยงยาง โดย
ขณะนี้ สอท.ณ กรุงปกกิ่ง เปนผูดูแล 
 การเยือนที่สําคัญจากฝายไทย  
 - 8-15 พ.ค. 2530 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 
 - 22-26 มี.ค. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 - 9-14 มี.ค. 2535 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ เสด็จฯ เปน
ครั้งที่ 2 เม่ือปลาย มิ.ย.2536  
 - 18-25 ต.ค. 2546 กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีเหนือ 
 ความรวมมือดานการคา/การลงทุน 
 - กลไกความสัมพันธทวิภาคีไดแก คณะกรรมาธิการรวมทางการคา (Joint Trade 
Commission:JTC) รมว.พณ.ของทั้งสองประเทศเปนประธานรวมเพ่ือสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือทางการคาระหวางกัน 
 - การลงทุนไทยในเกาหลีเหนือ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด มหาชน (Loxley Public 
Co.,Ltd) ลงทุนดานกิจการโทรคมนาคม  
 - การคาไทยกับเกาหลีเหนือ ไทยเปนฝายไดดุลการคามาโดยตลอด ทั้งน้ี ในป 2546 มี
มูลคาการคารวม 254.3 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลคาการนําเขา 50.7 ลานเหรียญสหรัฐ มูลคา
การสงออก 203.6 ลานเหรียญสหรัฐ 
 - สินคานําเขาจากไทยไดแก เม็ดพลาสติก สิ่งทอ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ ขาว น้ําตาลทราย ยางพารา น้ํามันสําเร็จรูป ไกสดแชเยน็
แชแข็ง 
 - สินคาสงออกมาไทยไดแก เคมีภัณฑ หลอดภาพโทรทัศน เหล็กและเหล็กกลา 
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม เครื่องใชไฟฟา ผาผืน อัญมณี ผลิตภัณฑโลหะ 
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ดานวัฒนธรรม 
 - ไทยและเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนการติดตอและการดําเนินกิจกรรมทางดาน
วัฒนธรรมในสาขาตาง ๆ ระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ เชน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน กีฬา นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกระทรวง
การตางประเทศไทย-เกาหลีเหนือ โดยเริ่มมาตั้งแตป 2534 เปนตน 
 - อน่ึง เกาหลีเหนือไดเคยทาบทามขอทําความตกลงดานวัฒนธรรมกับไทยในป 2532 
และป 2534 แตไทยไมไดตอบสนอง ลาสุด เม่ือนายคิม ยอง นาม ประธานสภาบริหารสูงสุด
กําหนดเยือนไทยตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีระหวาง 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2545 ฝายเกาหลี
เหนือไดเสนอรางความตกลงฯ อีกครั้ง และไทยตอบรับ และมีการลงนามความตกลงใน 1 
มีนาคม 2545 
 - ในโอกาสครบรอบ 30 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป 2548  
ไทยและเกาหลีเหนือไดเห็นชอบใหมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเกาหลีเหนือ
เสนอจะนําคณะกายกรรมเปยงยางมาเปดการแสดงในไทย 
 ความรวมมือทางวิชาการ 
 - ปจจุบันไทยไดใหความรวมมือทางวิชาการแกเกาหลีเหนือภายใตการดําเนินงานของ
กรมวิเทศสหการ โดยเม่ือป 2539 เกาหลีเหนือไดจัดสงคณะผูแทนเขาหารือกับผูแทนกรมวิเทศ
สหการเพื่อแสดงความประสงคในการที่จะจัดสงเจาหนาที่เขารวมในโครงการหลักสูตรฝกอบรม
ประจําป ซึ่งรัฐบาลไทยไดจัดขึ้นเปนประจําทุกปในสาขาตาง ๆ เชน สาขาการคาระหวาง
ประเทศ การคลัง การลงทุน และการขนสง โดยการเขารวมการฝกอบรมดังกลาวของเกาหลี
เหนืออยูในรูปแบบของความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical 
Cooperation among Developing Countries - TCDC) ซึ่งรัฐบาลของประเทศผูขอรับการ
ฝกอบรมจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศ และรัฐบาลของประเทศผูจัดการ
ฝกอบรมจะรับผิดชอบคาใชจายภายในประเทศทั้งหมด พรอมกันน้ี เกาหลีเหนือยังไดเสนอที่จะ
ใหไทยจัดสงเจาหนาที่ไปเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมที่เกาหลีเหนือจัด ซึ่งเกาหลี
เหนือมีศักยภาพ เชน สาขาเหมืองแร และนิวเคลียร เปนตน ซึ่งในป 2541 คณะผูแทนกรมวิเทศ
สหการไดเดินทางไปหารือความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับเกาหลีเหนือที่กรุงเปยงยาง 
ตามคําเชิญของรัฐบาลเกาหลีเหนือ โดยฝายไทยไดตกลงที่จะใหความรวมมือทางวิชาการ ดังน้ี 
ทุนฝกอบรม/ดูงานระยะสั้นทางดานวิทยาศาสตรและการเกษตรฯ การเชิญเจาหนาที่เกาหลี
เหนือเยือนไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญ เปนตน นอกจากนี้ กรมวิเทศสหการยังได
จัดสรรการใหความรวมมือในกรอบการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third Country Training 
Program)  
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โดยรวมมือกับ WHO ในการจัดการฝกอบรม/ดูงานดานสาธารณสุขใหแกเกาหลีเหนือปละ
ประมาณ 15-18 หลักสูตรดวย  
 

7. บทสรุป (Conclusion)  
 ในประเทศเกาหลีเหนือนั้นลัทธิ  มารกซีสต–เลนิน  (Marxist – Leninist)   จะมีอิทธิพล
ตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก   อนึ่งหลักสูตรสวนมากจะเนนใหเด็กไดฝกการทํางาน   ดัง
จะเห็นไดจากหลักสูตรบังคับใหเด็กจะตองทํางานเปนเวลา  10  ชั่วโมงโรงงานอุตสาหกรรม   
หรือจะตองฝกงานใน  2 – 3  สัปดาหซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกในหลักสูตร   นอกจากนี้
นักเรียนของเกาหลีเหนือจะตองมีชั่วโมงการฝกทางดานทหาร   1200 – 1400  ชั่วโมง  คลาย
กับการเรียน  ร.ด. (รักษาดินแดนของประเทศไทย)   การเรียนในลักษณะนี้จะเรียนในวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย   ผูที่สอนไมผานวิชาทางดานทหารถือวาไมมีสิทธิสอนในวิชาปกติทั่วไป 
 แมวาสังคมโลกจะมีความเจริญไปมากแลวก็ตามแตสังคมเกาหลีเหนือยังติดอยูกับ
รูปแบบสังคมนิยมแบบเกา   การยืนประจัญหนากันระหวางทหารรักษาความมั่นคงของเกา
เหนือและเกาหลีใต   เปนผลสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางทางดานลัทธิการปกครอง  ซึ่ง
อาจจะนํามาซึ่งความไมรูเทาทันของประชาชนทั้งสองประเทศก็ได   ปจจุบันนี้เกาหลีเหนือก็ยัง
ติดกับรูปแบบการปกครองแบบเดิมแตพรอมที่จะกาวไปใหทันกับสังคมโลกเสรีอยางคอยเปน
คอยไปตามสภาพแหงบริบทของประเทศ 
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