
  

 

   

ประจ ำวันที่ 22 กันยำยน 2560 

 

 ประเด็นสถำนกำรณ ์

•  11 กันยำยน 2560 คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ (UNSC) ทั้ง 15 ประเทศ มีมติเป็นเอกฉันท์ สนับสนุนร่ำง
มติกำรคว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจ (Economic Sanction) เกำหลีเหนือท่ีเสนอโดยสหรัฐฯ เพื่อเป็นการลงโทษการทดสอบระเบิด
นิวเคลียร์ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการทดสอบท่ีมีอานุภาพรุนแรงท่ีสุด นับต้ังแต่เกาหลีเหนือทดสอบระเบิด
นิวเคลียร์เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2549 ท้ังนี้ ร่างมติการคว่่าบาตรข้างต้น มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากมติคว่่าบาตรของคณะมนตรีความมั่นคง
ฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2560 สรุป ได้ดังนี ้

ประเด็น รำยละเอียด 

ด้ำนกำรค้ำ ห้ำมเกำหลีเหนือส่งออก ถ่ำนหิน เหล็ก แร่เหล็ก ทั้งหมด รวมถึงตะก่ัว แร่ตะก่ัว และอำหำร
ทะเล 

ห้ำมเกำหลีเหนือน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) หรือคอนเดนเสท* 

คว่ ำบำตรอุตสำหกรรมส่ิงทอของเกาหลีเหนือ* 

จ ำกัดกำรน ำเข้ำน้ ำมันของเกำหลีเหนือ ให้อยู่ในระดับเท่ากับในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา* 

จ ำกัดปริมำณกำรน ำเข้ำของเกำหลีเหนือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้อยู่ท่ีไม่เกิน 2 ล้านบาร์เรลต่อปี* 

การเฝ้าติดตำมกำรเข้ำ-ออกท่ำเรือของเรือขนส่งสินค้ำเกำหลีเหนืออย่างใกล้ชิด* 

ด้ำนแรงงำน ห้ำมประเทศสมาชิกรับแรงงำน และออกใบอนุญำตใหม่* ให้แก่แรงงานเกำหลีเหนือ 

ด้ำนกำรลงทุน การขึ้นบัญชีด ำบุคคล 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการเงิน การธนาคาร และอำยัดทรัพย์สิน 4
บริษัท 

ห้ำมตั้งบริษัทร่วมทุนหรือขยำยกำรลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับเกาหลีเหนือ 

หมายเหตุ * คือ มาตรการคว่่าบาตรเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2560 

•  15 กันยำยน 2560 เกำหลี เหนื อยิ งขีปนำวุ ธผ่ำนน่ ำนฟ้ ำของญี่ ปุ่ นเป็นคร้ังที่  2 ภำยในระยะเวลำ 2 สัปดำห์  
น่ ำนฟ้ ำของเกำะฮอกไกโด  สร้ างความกั งวล ต่อสถานการณ์ ความขั ดแย้ งบนคาบสมุ ทรเกาหลี เพิ่ มขึ้ น  ในเบ้ื องต้ น  
ตลาดเงินตลาดทุนยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ส่าคัญท่ัวโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ท้ังในประเทศเกาหลี
ใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และสหรัฐฯ ส่วนราคาสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะทองค่าปรับตัวลดลง ขณะท่ีราคาน้่ามันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ส ะ ท้ อ น ถึ ง นั ก ล ง ทุ น ท่ั ว โล ก ยั ง เชื่ อ มั่ น ว่ า ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ะ ส า ม า ร ถ ผ่ อ น ค ล า ย ล ง ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร ทู ต  
ในขณะท่ีเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ่าสหประชาชาติ นิกกี้ เฮลีย์ กล่าวในวันท่ี 17 กันยายน ท่ีผ่านมาว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (UNSC) ได้ใช้ทางเลือกต่าง  ๆไปจนหมดสิ้นแล้ว ดังนั้น ในความพยายามท่ีจะจ่ากัดขีดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือ สหรัฐฯ อาจจ่าเป็นต้องด่าเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งอาจจะหมายถึงการใช้ก่าลังทางทหารเข้าแทรกแซง 

 
 

 
 
 
 
 

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งบนคำบสมุทรเกำหลีล่ำสุด 



 

ประเด็นวิเครำะห์ 

•  ในแง่ของผลกระทบทางการค้าต่อไทย ประเมินว่า สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งบนคำบสมุทรเกำหลี และมำตรกำรคว่ ำ
บำตรทำงเศรษฐกิจดังกล่ำวยังไม่กระทบต่อภำพรวมกำรค้ำของไทย เนื่องจากมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเกาหลีเหนือมี
สัดส่วนน้อยมาก และไม่ใช่ตลาดส่งออก/น่าเข้า เป้าหมายของไทย (เกาหลีเหนือเป็นเป็นคู่ค้าอันดับท่ี 139 ของไทย และมี
สัดส่วนการค้าร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย) นอกจากนี้ ในเบ้ืองต้นพบว่ำสินค้ำหลักที่ประเทศไทยค้ำขำย
กับเกำหลีเหนือไม่เข้ำข่ำยสินค้ำต้องห้ำมและจ ำกัดกำรค้ำของประเทศสมำชิกกับเกำหลีเหนือ อย่างไรก็ตาม มีแรงงาน
ไทยในเกาหลีใต้ประมาณ 8 หมื่น – 1 แสนราย (เกาหลีเหนือยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด) ซึ่งจะได้รับผลกระทบในกรณีท่ีเกิดความ
รุนแรงและเหตุการณ์ยืดเยื้อ 

•   ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมินระดับความรุนแรงของความขัดแย้งครั้งนี้เป็น 3 
กรณ ีดังนี ้ 

กรณีที่  1 UN เพิ่มควำมรุนแรงในกำรคว่ ำบำตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่ งมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดและ  
ถือเป็นมาตรการเชิงบวกท่ีกดดันให้เกาหลีเหนือชะลอการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งจะมีผลให้ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี
ผ่อนคลายลง ช่วยรักษาเสถียรภาพตลาดเงินและตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
การค้าโลกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย และการลงทุนในประเทศไทยจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีความ
ต่อเนื่อง โดยในช่วงท่ีเหลือของปีค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเล็กน้อยในกรอบ 33.0-34.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ท้ังนี้ คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้อของไทยยังคงมีเสถียรภาพ 

กรณีที่ 2 สหรัฐฯ อำจจะคว่ ำบำตรประเทศ/บริษัทที่มีกำรค้ำกับประเทศเกำหลีเหนือ หากมาตรการคว่่าบาตรเกาหลีเหนือท่ีมี
ความเข้มงวดเพิ่มขึ้นไม่เกิดผล และไม่ได้รับความร่วมมือจากจีนและรัสเซีย ในกรณีนี้ ความขัดแย้งบนคาบสมุทรจะเริ่มลุกลามไปสู่
การค้าระหว่างประเทศในวงกว้าง ตลาดเงินและตลาดทุนเกิดความผันผวนและนักลงทุนเริ่มมองหาการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย 
ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มผันผวน และเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกจะ
เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ในระยะสั้น ไทยจะได้รับผลกระทางลบเพิ่มขึ้นในภาพรวมเนื่องจากการส่งออกลดลงตามการชะลอตัวของ
การค้าโลกและการลงทุนจากต่างประเทศอาจมีการชะลอการลงทุน และค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าในกรอบ 32.0-33.0 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ.   ส่วนผลกระทบระยะยาว คาดว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศท่ีอาจมีการย้าย
ฐานการผลิตมาจากพื้นท่ีเสี่ยง (ในกรณีท่ีเหตุการณ์ยืดเยื้อ) 

กรณีที่ 3 มีกำรใช้ก ำลังทำงทหำรเข้ำแทรกแซง นักวิเคราะห์คาดว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อและสามารถจบในระยะ 2 – 3 สัปดาห์
เนื่องจากข้อจ่ากัดทางทรัพยากรของเกาหลี เหนือ และเกาหลีใต้จะได้รับความเสียหายมากท่ีสุด และผลของสงคราม 
จะกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อท้ังตลาดเงินและตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มผันผวนอย่างรุนแรง
ก่อให้ เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง(hyperinflation) เศรษฐกิจโลกและการค้าโลก โดยเฉพาะเกาหลีใต้และญี่ ปุ่ นชะลอตัว  
สินค้ าส่ งออกส่าคัญของท้ั งสองประเทศ เช่น ที วี  มือถือ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอื่ นๆและรถยนต์ จะเข้ าสู่  global supply  
chain disruptions อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยืดเยื้อ นักลงทุนจะโยกย้ายการลงทุนไปยังประเทศท่ีไม่มีความเสี่ยงทางสงคราม 
ในระยะสั้น ค่าเงินบาทจะแข็งค่ ารุนแรง อาจปรับตัวต่่ากว่า 32.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และเงินเฟ้อมีความเสี่ยง 
เพิ่ มสูงขึ้นมาก ในระยะกลาง – ระยะยาว ภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามจะท่าให้การส่งออกโดยรวมของไทยขยายตัว 
ในอัตราต่่า ท้ังนี้ ไทยจะได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศ 

บทสรุป 

•  ปัจจุบัน ภำพรวมกำรค้ำโลกยังคงขยำยตัวได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง  โดยคณะมนตรีความมั่นคงฯ และประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง ยังคาดหวังและมุ่งใช้การเจรจาทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งมากกว่าการตอบโต้ทางการทหาร ดังนั้น 
แนวโน้มท่ีความขัดแย้งนี้จะลุกลามเป็นสงครามจึงอยู่ในระดับต่่า 

•  อย่ำงไรก็ตำม สถานการณ์เปราะบางทางการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือกับนานาประเทศ และการถูกคว่่าบาตรครั้งนี้
ถอืเป็นครั้งท่ีรุนแรงท่ีสุดของเกาหลีเหนือ ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 

 
 

ประจ ำวันที่ 11 สิงหำคม 2560 


