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	 “คาบสมุทรเกาหลี” ดินแดนที่ถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและ 

ประเทศเกาหลีใต้จากความแตกต่างด้านการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์และ 

ระบอบประชาธิปไตย ในอดีตทั้งสองชาติต้องเผชิญกับความตึงเครียดจากปัญหา 

ต่าง  ๆ หลายต่อหลายครั้ง แต่คาบสมุทรเกาหลีก็ยังคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

ของทั้งสองชาติ ที่ทำให ้ “เกาหลี” มีอัตลักษณ์เป็นที่รู้จักของชาวโลก

	 ความขัดแย้งระหว่างสองกาหลีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่ง  27  

เมษายน พ.ศ. 2561 นายคิม จองอึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ และนายมุน  

แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้พบกันบริเวณจุดแบ่งเขตแดนของทั้งสองชาติ  

โดยนายมุน แจอิน ได้กล่าวกับนายคิม จองอึน ว่า “I’m happy to meet you.”  

จากนั้นได้จับมือทักทายและเดินข้ามพรมแดนไปยังเรือนสันติภาพ หมู่บ้าน 

ปันมุนจอม ซึ่งนายคิม จองอึน ได้เขียนข้อความในสมุดเยี่ยมว่า “A new history  

begins now–at the starting point  of  history and era of  peace.”  

เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนคาบสมุทรเกาหลี ทำให้ทั่วโลก 

จับตามองสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความยินดี

	 ความเป็นมาของคาบสมุทรเกาหลีและเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่กล่าวไปนั้น  

จึงเป็นที่มาให้สำนักพิมพ์อมรินทร์ผลิตหนังสือ  เกาหลี เล่มเดียวรู้เรื่อง ภายในเล่ม 

ได้นำเสนอเรื่องราวทุกแง่มุมของเกาหลีตั้งแต่ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เกาหลีใต้ 

กับการพัฒนาชาติ และเรื่องราวของเกาหลีเหนือ คอมมิวนิสต์แห่งศตวรรษที่ 21  

ไว้ในเล่มเดียวอย่างครบถ้วน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน 

เขา้ใจ “เกาหล”ี และรว่มกนัถอดบทเรยีนจากความขดัแยง้ การตอ่สู ้ และการพฒันา 

ของทั้งสองชาติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พฤษภาคม 2562

คำนำสำนักพิมพ์







รู้จักเกาหลี
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ภูมิประเทศ
คาบสมุทรเกาหลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเอเชีย  
แวดล้อมไปด้วยทะเลและมหาสมุทร ทิศเหนือติด 
ประเทศจีน ทิศตะวันตกติดทะเลเหลือง (Yellow  
Sea) ทศิตะวนัออกตดิทะเลญีปุ่น่ (Sea of Japan)  
ส่วนทิศใต้ติดกับช่องแคบเกาหลี-ญี่ปุ่น  (Korea  
Strait )  มี เกาะเชจู เป็นเขตปกครองพิ เศษของ 
ประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน

Kor ea
한국
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พื้นที่มากกว่าครึ่งเป็นเทือกเขา
โดยเทือกเขาที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีคือ

เทือกเขาแพ็กต ู (Paektu Mountain)
ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือ ที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณ 
ดา้นตะวนัตกของคาบสมทุร มแีมน่ำ้สายสำคญัหลายสาย  
เช่น แม่น้ำยาลู กั้นระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
กับเกาหลีเหนือ แม่น้ำแตดอง ไหลผ่านกรุงเปียงยาง  
เมืองหลวงของเกาหลีเหนือ และแม่น้ำฮัน แม่น้ำสายหลัก  
ไหลผ่านกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้

คาบสมุทรเกาหลี
มีความยาวทั้งสิ้น

1,100 กิโลเมตร

กว้างประมาณ 175 กิโลเมตร
(ณ จุดที่แคบที่สุด)

Kor ea



ม.ค. มี.ค. พ.ค.ก.พ. เม.ย. ก.ค.มิ.ย.
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สภาพอากาศในคาบสมุทรเกาหลี แบ่งออกเป็น 4 ฤดูหลัก คือ

ฤดูใบไม้ผลิ
มีนาคม - พฤษภาคม 

ฤดูร้อน
มิถุนายน - สิงหาคม

ทรพัยากรธรรมชาตบินคาบสมทุรเกาหล ี เนือ่งจากมลีกัษณะภมูปิระเทศเปน็ 
เทือกเขาสูง จึงทำให้มีถ่านหิน ทังสเตน แกรไฟต์ และตะกั่วมาก นอกจากนี้ยังมี 
ทรัพยากรทางทะเลอย่างปลาและสาหร่ายที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเล 
เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบทรัพยากรทางธรรมชาติระหว่าง 
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้ว ประเทศเกาหลีเหนือมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากกว่า 
ประเทศเกาหลีใต้

ถ่านหิน

ปลาแกรไฟต์

ทังสเตน

สาหร่ายตะกั่ว



ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ด้วยรูปลักษณ์ของคาบสมุทรที่มีความก้ำกึ่งระหว่างเสือกับกระต่าย ทำให้ประเด็นนี้ 
เป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มชาวเกาหลีและประเทศข้างเคียง ชาวเกาหลีมองว่าคาบสมุทร 
ของตนมีรูปร่างคล้ายเสือ ซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีพละกำลัง เปรียบเหมือนประเทศ 
ของตนมีอำนาจและพร้อมก้าวกระโจนไปข้างหน้า ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง 
ญี่ปุ่นและจีนกลับมองว่าคาบสมุทรเกาหลีมีรูปร่างคล้ายกระต่ายน้อยมากกว่า  
และด้วยความบาดหมางที่เคยมีในประวัติศาสตร์จึงทำให้ 
เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ชาวเกาหลีส่วนมาก 
ไม่ช่ืนชอบนักหากมีคนบอกว่า คาบสมุทรเกาหลี 
เหมือนกับกระต่ายน้อย

เกร็ดอัจฉริยะ
น่ารู้

อุณหภูมิเฉลี่ย
บนคาบสมุทรเกาหลี

ในฤดูร้อนสูงสุดถึง

 34 องศา

ในฤดูหนาวจะอยู่ที่

-10 องศา

ฤดูใบไม้ร่วง
กันยายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว
จะครอบคลุม

ระยะเวลานานที่สุด
ตั้งแต่

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

เสือหรือกระต่าย
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เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ค.ศ.1948 ด้วยเหตุผลทางการเมือง คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 
สองส่วน คือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ นับแต่นั้นมาทำให้คาบสมุทรเกาหลี 
ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ สองระบอบการปกครอง

เกาหลีใต้
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Democratic People’s

Republic of Korea (DPRK)

คอมมิวนิสต์

เปียงยาง

120,538
พื้นดิน : 120,408
พื้นน้ำ : 130

พื้นดิน : 96,920
พื้นน้ำ : 2,800

สาธารณรัฐเกาหลี
Republic of Korea (ROK)

ประชาธิปไตย

โซล

99,720

เกาหลีเหนือ

ชื่อประเทศ

พื้นที่
(ตร.กม.)

เมืองหลวง

ระบอบการ
ปกครอง
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9 กันยายน 
(วันก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือ)

70.7

0.53%

ราว

44,000

25,695,553
(ข้อมูลเดือนมีนาคม 2019)

ราว 1,100,000 ราว 600,000

82.5

0.48%

ราว

960,000

51,291,876
(ข้อมูลเดือนมีนาคม 2019)

15 สิงหาคม
(วันได้รับเอกราช) 

วันชาติ

จำนวน
ประชากร

(คน)

รายได้
ประชากรเฉลี่ย
ต่อหัวต่อปี

(บาท)

ทหาร
ประจำการ

(นาย)

อายุขัย
เฉลี่ย
(ปี) 

อัตรา
การเกิด
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เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบบนและล่างมีสีน้ำเงิน พื้นตรงกลางเป็นสีแดง และ 
มีดาวแดงบนวงกลมพื้นขาวค่อนไปทางซ้ายของธง โดยธงอินคงกีถูกนำมาใช้เป็น 
ธงประจำชาติเกาหลีเหนือเมื่อ  ค.ศ.1948 ภายหลังการประกาศแยกตัวของทั้งสอง 
ประเทศ

ธงชาติ
ธงชาติ

เกาหลีเหนือ
ภาษาเกาหลีเรียกว่า

“อินคงกี”
แปลว่า

“ธงสาธารณรัฐประชาชน” 

สีแดง
หมายถึง

จิตวิญญาณ
และการต่อสู้ของประชาชน
เพื่อลัทธิสังคมนิยม
หรือคอมมิวนิสต์

วงกลมพื้นขาว
หมายถึง

ความบริสุทธิ์
ในอุดมการณ์ของชาติ

สีน้ำเงิน
หมายถึง

อำนาจอธิปไตย
สันติภาพ และ

มิตรภาพของประชาชน

ดาวแดง
หมายถึง

ความมุ่งหวังถึง
ความสุขของประชาชน 
ภายใต้การดูแลของ
พรรคแรงงานเกาหลี
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พื้นธงสีขาว ตรงกลางมีรูปวงกลมสัญลักษณ์หยินหยาง หรือต้นกำเนิดสรรพสิ่ง 
ตามความเชือ่ของลทัธเิตา๋ ภายในวงกลมประกอบไปด้วยสแีดงและสนีำ้เงนิ หมายถงึ 
ความหวังและแสงสว่างของแสงอาทิตย์ ที่มุมทั้งสี่ด้านมีสัญลักษณ์ขีดดำสามเส้น 
แตกต่างกัน โดยขีดสามเส้นมีที่มาจากสัญลักษณ์ 4 ใน 8 อย่างของคัมภีร์อี้จิง  
ซึ่งเป็นตัวแทนของปรัชญาทั้งสี ่ ได้แก ่ ความกลมกลืน ความสมดุล ความสมมาตร  
และการหมุนเวียน

ธงชาติ
เกาหลีใต้

ภาษาเกาหลีเรียกว่า

“แทกึกกี”
แทกึก แปลว่า จักรวาล

ก ี แปลว่า ธง

สัญลักษณ์

สวรรค์ ทิศตะวันออกฤดูใบไม้ผลิ โลหะ ความยุติธรรม

ดวงจันทร์ ทิศเหนือฤดูหนาว น้ำ ความสามัคคี

ดวงอาทิตย์ ทิศใต้ฤดูใบไม้ร่วง ไฟ ปัญญา

โลก ทิศตะวันตกฤดูร้อน แผ่นดิน ความเจริญ

ฤดูธรรมชาติ ทิศทั้งสี่ ธาตุทั้งสี่ ความหมาย
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ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
เกาหลีเหนือ

ตราแผ่นดิน
เกาหลีใต้

มีลักษณะเป็นวงกลม
ด้านบนยอดมีรูปดาวสีแดง
แทนสัญลักษณ์ของ
ลัทธิคอมมิวนิสต ์

ด้านข้างทั้งสอง
ประกบด้วย
รวงข้าวสีเหลืองทอง
สะท้อนถึงการ
ให้ความสำคัญ
กับภาคการเกษตร
เพื่อการพัฒนาชาติ

รอบนอกล้อมด้วยริบบิ้นขาว 
พร้อมชื่อทางการ
ของประเทศเกาหลีใต้

ใต้ดาวแดงคือ
ภูเขาแพ็กตู

และเขื่อนกั้นน้ำ

มีลักษณะเป็นวงกลม
ตรงกลางคือ “แทกึก”

หรือสัญลักษณ์หยินหยาง
ในที่นี้คือจักรวาล

ตามความเชื่อของชาวเกาหลี 
ที่ปรากฏอยู่บน
ธงชาติเกาหลีใต ้

ล้อมรอบด้วย
กลีบดอกชบา

หรือดอกมูกุงฮวาห้ากลีบ
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติ

ของเกาหลีใต้
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9 ตุลาคม ค.ศ.1446 : วันฮันกึล
อักษรฮันกึลถูกนำออกมาใช้และตีพิมพ์ครั้งแรก จึงถือเอาวันที่ 9 ตุลาคม
เป็นวันฮันกึล หรือวันภาษาเกาหลี รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ให้ความสำคัญ

และประกาศเป็นวันหยุดราชการ

ภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการของชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

ในสมัยพระเจ้าเซจง กษัตริย์องค์ที ่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอน
พระองค์ทรงเห็นว่าอักษรจีนที่ใช้มีไม่เพียงพอที่จะเขียนเป็นคำเกาหลี

อีกทั้งตัวหนังสือมีความซับซ้อน ทำให้มีคนอ่านออกเขียนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
พระองค์จึงคิดค้นรูปแบบและประดิษฐ์อักษรเกาหลีขึ้นใช้เอง 

โดยเรียก
อักษรเกาหล ีว่า

“ฮันกึล”
ในอดีตชาวเกาหลี

ใช้อักษรจีนในการสื่อสาร 
เขียนและอ่าน เรียกว่า 

“อักษรฮันจา” 
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รูปแบบการผสมคำในภาษาเกาหลีมีลักษณะที่คล้ายกับภาษาไทย คือใช้การผสมคำ 
เปน็ตวั มพียญัชนะ สระ และตวัสะกด โดยแบง่รปูแบบการสรา้งคำไดเ้ปน็ 4 รปูแบบ 
หลักด้วยกัน ดังนี้

เพลงชาติ
เกาหลีใต้

สแกน QR Code น้ี
เพื่อฟัง

เพลงชาติ
เกาหลีเหนือ

สแกน QR Code น้ี
เพื่อฟัง

พยัญชนะต้น ตัวสะกดสระ

พยัญชนะต้นอยู่หน้าสระ 
ตัวอย่างเช่น 이 = /อี/, 가 = /คา/,

저 = /ชอ/, 여 = /ยอ/, 나라 = /นา-รา/,
네 = /เน/, 화 = /ฮวา/

พยัญชนะต้นอยู่ข้างบนสระ
ตัวอย่างเช่น 코 = /โค่/, 고 = /โค/,

토요일 = /โท-โย-อิล/

มีพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด 
ตัวอย่างเช่น 안 = /อัน/, 상 = /ซาง/,

밥 = /พับ/, 원 = /วอน/

พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด
เรียงจากบนลงล่าง 

ตัวอย่างเช่น 층 = /จึง/, 물 = /มุล/



살까기

다
이
어
트

도넛
가락지빵

가
락
지
빵

빵
เกร็ดอัจฉริยะ

น่ารู้
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도넛

นับตั้งแต่  ค.ศ.1948  ที่ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถูกแบ่งแยก 
ออกจากกัน ภาษาเกาหลียังคงเป็นภาษาที่ทั้งสองประเทศใช้สื่อสารจนถึง 
ปัจจุบัน ความต่างในการใช้ภาษาเกาหลีของทั้งสองประเทศคือ สำเนียง 
การออกเสียงและคำศัพท์ที่ทั้งสองใช้ต่างกันบ้างในบางคำ โดยส่วนมาก 
ชาวเกาหลีใต้นิยมใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก 
สหรัฐอเมริกามากกว่า ตัวอย่างเช่น คำว่า “ไดเอท ” คนเกาหลีใต้ 
จะใช้ทับศัพท์ว่าไดเอท ซึ่งแปลว่าลดความอ้วนไปเลย ส่วนคนเกาหลีเหนือ 
จะใช้คำว่า “ซัลก๊ากี ” ซ่ึงแปลตรงตัวว่าลดน้ำหนัก หรือคำว่า “โดนัท”  
ที่คนเกาหลีใต้ ใช้ทับศัพท์ว่า  “โดนัท ” ส่วนคนเกาหลีเหนือใช้คำว่า  
“การักจ ี ” ซึ่งแปลตรงตัวว่าขนมปังทรงแหวน เป็นต้น

ชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
พดูภาษาเกาหลแีบบเดยีวกนัหรอืไม่

가락지빵

도넛
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ชุดประจำชาติของชาวเกาหลีเรียกว่าชุด  “ฮันบก” ชุดฮันบกมีประวัติความเป็นมา 
ยาวนานนบัพนัป ี ในอดตีสตรชีาวเกาหลจีะใสช่ดุฮนับกเปน็ปกตทิกุวนั โดยมลีกัษณะ 
ชุดพองและใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อปกปิดส่วนเว้าส่วนโค้งของสตรีไม่ให้เป็นที่ดึงดูด 
สายตาผู้ชาย ผ้าที่นำมาใช้ตัดชุดจะแตกต่างกัน

ชุดประจำชาติเกาหลี

ชุดฮันบกที่ใส่ในฤดูร้อน
นิยมใช้ผ้าป่าน ผ้าไหม หรือผ้าแพร

เพื่อระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนจนเกินไป 

ชุดฮันบกในฤดูหนาว
นิยมใช้ผ้าฝ้าย

เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
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ชุดฮันบกจะมีสีสันและลวดลายแตกต่างกัน 
ออกไป สว่นมากนยิมสนีำ้เงนิ แดง เหลอืง  
และดำเป็นส่วนประกอบ 

ปัจจุบันชุดฮันบกนิยมแต่งเฉพาะในงานพิธีสำคัญ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นปีใหม่  
โดยชุดฮันบกของสตรีในเกาหลีเหนือจะนิยมใส่สีเดียวกันทั้งท่อนบนและล่าง ปกเสื้อ 
จะมีขนาดเล็กและมีคอที่ลึกกว่าชุดฮันบกของชาวเกาหลีใต้ 

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้  
แบ่งประเทศกันที่เส้นขนาน 
ที่เท่าไหร่

ก  เส้นขนานที ่ 36 องศาเหนือ

ข  เส้นขนานที ่ 38 องศาเหนือ
เฉลย

คำถามอัจฉริยะ

ข เส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ


