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 เกาหลีใตก้า้วเขา้สู่สหสัวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 ดว้ยความทรนงภายหลงัสงัคมน้ีได้
พบกบัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1997  และตอ้งขอความช่วยเหลือเงินกูจ้ากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund - IMF) เป็นจ านวนถึง 57,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ผูน้ าประเทศคือ นายคิม เดจุง    
ผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 และเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นประมุขของประเทศอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 พร้อมกบัคณะ  
รัฐบาลไดเ้ร่งรีบปฏิรูประบบเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหา จนสามารถน าพาประเทศใหพ้ลิกฟ้ืน
คืนสู่สภาวะปกติไดส้มบูรณ์โดยใชเ้วลาเพียง 18 เดือน ดงัค าประกาศของประธานาธิบดีเม่ือเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 

ประเด็นที่ศึกษา 
 เอกสารเล่มน้ีประสงคท่ี์จะมองเกาหลี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
หรือเกาหลีใตใ้น 3 มิติใหญ่ ๆ คือ 
 (1) มองประวติัศาสตร์เกาหลียคุใหม่ในแง่เศรษฐกิจและการเมือง โดยเนน้วิเคราะห์
ตั้งแต่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งประเทศข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1948 มาจนถึงปัจจุบนั 
 (2) มองภาพลกัษณ์วฒันธรรมเกาหลีท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของคนทั้งในอดีต
และปัจจุบนั แต่เอกสารฉบบัน้ีไม่อาจน าเสนอวฒันธรรมเกาหลีไดทุ้กแง่ จึงไดเ้ลือกเฉพาะ
ประเดน็ส าคญั ๆ คือ ตลาด อาหาร กิมจิ  และวฒันธรรมและเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์
วฒันธรรมท่ีเลือกสรรมากล่าวในท่ีน้ีมีความส าคญัยิง่ต่อการรวมกลุ่มเป็นสงัคมและมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของคนเกาหลี 
 (3) มองภาพอุปนิสยัประจ าชาติของคนเกาหลี หวัขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจยิง่
เพราะผูอ้่านจะไดท้ราบถึงลกัษณะบุคลิกขั้นพื้นฐานของคนและสงัคมเกาหลีวา่เป็นเช่นไร 
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อยา่งไรกต็าม เพื่อใหเ้กิดดุลยภาพของการมองคนเกาหลีใหเ้กิดความชดัเจนอยา่งถ่องแท ้ จึง
ไดน้ าเสนอภาพสองภาพ คือ คนเกาหลีมองคนเกาหลีและคนต่างชาติมองคนเกาหลี 
 จะเห็นไดว้า่การน ามิติหลกัของสงัคมเกาหลีมาเขียนไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี ท าให้
สามารถเห็นภาพสงัคมวฒันธรรมเกาหลีไดท้ั้งแนวกวา้งและแนวลึก จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษา
และสนใจติดตามยิง่นกั 

ประวตัิศาสตร์ชาติเกาหล ี

  ในการวิเคราะห์เร่ืองราวของประเทศใดประเทศหน่ึงนั้น เรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใหค้วามสนใจเน้ือหาสาระทางประวติัศาสตร์อยา่งคร่าว ๆ เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ประวติัความเป็นมาจะท าใหเ้กิดการรู้แจง้ถึงพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมของสงัคมนั้น ๆ 
และสามารถใชอ้ธิบายเหตุการณ์ส าคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัวา่เป็นผลมาจากประวติัศาสตร์
ของชาติท่ีเราก าลงัศึกษาอยา่งไร 
  โดยทัว่ไปแลว้คนเกาหลีต่างภาคภูมิใจวา่ สงัคมของตนมีประวติัศาสตร์การก่อตั้ง
มานานเฉกเช่นประเทศมหาอ านาจของเอเชียและยโุรป โดยเช่ือกนัตามต านานวา่ เทพเจา้ตนักนุ 
(Tangun) ไดร้วบรวมบา้นเรือนท่ีตั้งอยูก่ระจดักระจายเป็นราชอาณาจกัรโคโชซอนข้ึนเป็น
คร้ังแรกในวนัท่ี 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสตศ์กัราช ช่ือของอาณาจกัรแห่งน้ีแปลตาม
ตวัอกัษรวา่ “ดนิแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และมีเมืองหลวงอยูท่ี่นคร 
เปียงยาง คนเกาหลีโบราณอยูก่นัเป็นชุมชนเป็นหยอ่ม ๆ ในหมู่คนกลุ่มท่ีสืบเช้ือสายมาจาก
ตระกลู (Clan) เดียวกนั สายตระกลูน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัครอบครัวขยายขนาดใหญ่ ต่อมา 
ตระกลูไดเ้พิ่มความสลบัซบัซอ้น โดยจะมีครอบครัวหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลางของสาย
ตระกลูหอ้มลอ้มไปดว้ยครอบครัวท่ีสืบสายโลหิตเดียวกนั ตระกลูหน่ึง ๆ จะอาศยัอยูร่วมกนั
เป็นกลุ่ม เป็นเจา้ของท่ีดินและทรัพยสิ์นร่วมกนัและมีแรงงานท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตระกลู อาณาเขตหรือท่ีดินของตระกลูถือเป็นสมบติัร่วมท่ีทุกคนจะตอ้งช่วยกนัปกป้องมิให้
คนอ่ืนหรือจากสายตระกลูอ่ืนเขา้มารุกล ้าได ้แบบแผนของสายตระกลูน้ียงัคงธ ารงอยู ่โดยคน
เกาหลีจะยดึถือสายตระกลูเป็นหลกัมาจนถึงยคุปัจจุบนั 
  สายตระกลูหลายสายรวมตวักนัเป็นแควน้เลก็แควน้นอ้ยตลอดช่วงก่อนประวติัศาสตร์ 
แควน้เหล่าน้ีไดร้วมตวัข้ึนเป็นปึกแผน่เป็นบางช่วง และบางคร้ังกล่็มสลายยบุรวมกบัแควน้อ่ืน 
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ลกัษณะเป็นดัง่น้ีตลอดยคุนีโอลีธิค ยคุทองแดง และยคุเหลก็ จนกระทัง่ในปี 37 ก่อน
คริสตศ์กัราชไดมี้การรวบรวมกนัข้ึนเป็นราชอาณาจกัรหน่ึงช่ือ  อาณาจกัรโคกริูว (Koguryo) 
ตั้งอยู ่
บริเวณท่ีราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทรโดยหวัหนา้เผา่พื้นเมืองคนหน่ึงได้
สถาปนาตนเองเป็นกษตัริย ์ อน่ึงในเวลาไล่เล่ียกนันั้นเอง กมี็การตั้งอาณาจกัรอีก 2 แห่งช่ือ 
อาณาจกัรเพก็เจ (Packche) ซ่ึงมีอาณาบริเวณครอบคลุมฝ่ังตะวนัตกของคาบสมุทร ส่วน
บริเวณแถบฝ่ังตะวนัออกนั้นเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรซิลลา (Silla) 
 

ปฎทินิประวตัศิาสตร์ของเกาหล ี
ก่อนคริศต์ศักราช  

ปี    2333 ก าเนิดชาติเกาหลีโดยตนักุน - เทพเจา้ผูส้ร้างอาณาจกัรโชซอนยคุเก่า
ข้ึนในวนัท่ี 3 ตุลาคม 

1000  ยคุนีโอลิธิค 
300  ยคุทองแดง 

57  ยคุเหล็ก 
คริสต์ศักราช  
ปี        -  667 ยคุสามอาณาจกัร - ซิลลา เพก็เจ และโคกริูว 

668 -  918 อาณาจกัรซิลลา (สหพนัธรัฐรวมซิลลา) 
919 -  1392 อาณาจกัรโคริว 

1392 - 1910 อาณาจกัรโชซอนยคุใหม่ หรือราชวงศย์ ี
1910 -  1945 ถูกญ่ีปุ่นยดึครอง 35 ปี 
1945 - 1948 เป็นดินแดนในอารักขาขององคก์ารสหประชาชาติ 

(ส่วนทางเหนืออยูใ่นอารักขาของสหภาพโซเวยีต ส่วนทางใตมี้สหรัฐฯ 
เป็นผูใ้หก้ารคุม้ครอง) 

1948  ตั้งเป็นประเทศเอกราช โดยแบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็น 2 ประเทศ 
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  โคกริูวมีอ  านาจอยูร่ะหวา่งปี 37 ก่อนคริสตก์าลถึง ค.ศ. 668 รวมเวลา 705 ปี มี
กษตัริยป์กครองจ านวน 28 พระองค ์อาณาจกัรเพก็เจมีอ  านาจอยูร่ะหวา่งปี 18 ก่อนคริสตก์าล
ถึง ค.ศ. 663 มีกษตัริยป์กครองรวม 31 พระองค ์ส่วนอาณาจกัรซิลลามีอ  านาจอยูร่ะหวา่งปี 58 
ก่อนคริสตก์าลจนถึง ค.ศ. 935 มีผูป้กครองเป็นกษตัริยร์วมทั้งส้ิน 53 พระองคแ์ละมีราชินีข้ึน
ครองราชสมบติั 3 พระองค ์นกัประวติัศาสตร์เรียกยคุน้ีวา่ ยคุสามอาณาจกัร (Three Kingdoms) 
  ในยคุสามอาณาจกัรน้ี เกาหลีธ ารงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นรัฐอิสระจากอิทธิพลและการ
เป็นอาณานิคมของจีน โดยการสถาปนาอ านาจรัฐของตนข้ึนมา อยา่งไรกต็าม อิทธิพลของจีนก็
ยงัคงมีบทบาทส าคญัต่ออารยธรรมของเกาหลี เช่น การเผยแพร่พทุธศาสนาท่ีผา่นจีนเขา้มา
อีกทอดหน่ึง และมีการพฒันารูปแบบการปกครองท่ีคลา้ยคลึงกบัของจีนในอาณาจกัรโคกริูว 
เป็นตน้ อน่ึง การช่วงชิงอ านาจระหวา่งอาณาจกัรทั้งสามไดเ้กิดข้ึนระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 
จนในท่ีสุดอาณาจกัรซิลลากส็ามารถยดึอาณาจกัรเพก็เจและอาณาจกัรโคกริูวไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
และตั้งเป็นอาณาจกัรสหพนัธรัฐรวมซิลลา (United Silla) ในปี ค.ศ. 668 
  อาณาจกัรสหพนัธรัฐรวมซิลลามีเมืองหลวงช่ือ เคียงจู (Kyongju) มีพลเมืองรวมกนั
ราวหน่ึงลา้นกวา่คน ในยคุน้ีความสงบสุขเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานานกวา่หน่ึงร้อยปีท าใหซิ้ลลา
สามารถสร้างสมความรุ่งเรืองดว้ยการพฒันาศิลปะ ศาสนา การคา้ การศึกษา และวิทยาการ
ดา้นอ่ืน ๆ มากมาย พทุธศาสนาไดแ้พร่หลายอยา่งกวา้งขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการ
สร้างอนุสาวรียท่ี์เป็นเคร่ืองหมายความโดดเด่นทางศาสนาข้ึน ไดแ้ก่ การสร้างวดัพลุกกุซา 
(Pulguksa) และเจดียซ์อกกรัูม (Sokkuram) โดยช่างฝีมือชั้นเลิศ การท านุบ ารุงพทุธศาสนา
อยา่งจริงจงัของขนุนางและราชส านกัยงัผลใหพ้ทุธศาสนาไดห้ย ัง่รากลึกไปตามบริเวณต่าง ๆ 
ทัว่ราชอาณาจกัร 
  ต่อมา อาณาจกัรสหพนัธรัฐรวมซิลลาไดเ้ส่ือมลงอนัเป็นผลมาจากความขดัแยง้ใน
หมู่ขนุนางท่ีแบ่งออกเป็นก๊กต่าง ๆ (factions) ลุถึงปี ค.ศ. 919 จกัรพรรดิผูย้ิง่ใหญ่ช่ือวงักอน 
(Wang Gon) ไดส้ถาปนาอาณาจกัรใหม่ช่ือ โคริว (Koryo) และสามารถรวบรวมแวน่แควน้ต่างๆ 
ของเกาหลีข้ึนส าเร็จ พระองคจึ์งยา้ยเมืองหลวงไปยงัเมืองเกซอง ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของ
นครโซลปัจจุบนัเพื่อใชเ้ป็นฐานท่ีมัน่ของประเทศ อน่ึง กษตัริยว์งักอนยงัไดป้ระกาศนโยบาย
ยดึดินแดนโคกริูวในแถบแมนจูเรียท่ีเสียไปใหก้บัพวกมองโกลในอดีตกลบัคืนมาอีกดว้ย 
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  อาณาจกัรโคริว (หรือเป็นท่ีมาของช่ือ “เกาหล”ี ในปัจจุบนั) มีอ  านาจครอบครอง
ดินแดนบนคาบสมุทรทั้งหมดไดเ้กือบหา้ศตวรรษ และไดรั้บความส าเร็จในการสร้างอารยธรรม
ท่ีสูงเด่นมากมาย ความส าเร็จท่ีวา่น้ีไดแ้ก่การเคลือบสีของสงัคโลกดว้ยสีเขียวอมฟ้าซ่ึง
นบัเป็นอนุสรณ์ท่ีเกาหลีไดใ้หไ้วแ้ก่ชาวโลกทีเดียว สงัคโลกของโคริวน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
รสนิยมอนัละเอียดอ่อนของชนชั้นสูงในยคุนั้น ส่วนความส าเร็จอีกช้ินหน่ึงกคื็อ การประดิษฐ์
ตวัพิมพโ์ลหะท่ีเคล่ือนไหวไดเ้ป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 และในช่วงเวลาเดียวกนั 
ช่างเกาหลียงัไดแ้กะแม่พิมพพ์ระไตรปิฎกดว้ยไมจ้ านวน 80,000 แผน่ พระไตรปิฎกฉบบัน้ี
เรียกวา่ พระไตรปิฎกฉบบัเกาหลี ปัจจุบนัเกบ็รักษาไวท่ี้วดัแฮอินซา 
  ราชส านกัของอาณาจกัรโคริวไดย้อมรับนบัถือพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ
นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ ดงันั้น พทุธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็ว ท าใหมี้การสร้างวดัวาอาราม 
มีการแกะสลกัพระพทุธรูปและมีการวาดภาพพระพทุธเจา้ไวม้ากมายทัว่ทั้งประเทศ  ดว้ยเหตุน้ี 
พระสงฆจึ์งมีอิทธิพลและมีอ านาจมากในยคุน้ี ส่วนในดา้นการบริหารราชการแผน่ดินนั้น 
อาณาจกัรโคริวไดน้ าระบบการสอบเขา้รับราชการแบบจีนมาใช ้ โดยใชคุ้ณสมบติัทางดา้น
วิชาการเป็นหลกั แต่ท่ีแตกต่างกนักคื็อ ในกรณีของจีนผูเ้ขา้สอบเพื่อเขา้รับราชการจะมาจาก
ชนทุกระดบัชั้น ส่วนของเกาหลีเนน้รับคนจากตระกลูขนุนางเท่านั้น 
  ในยคุน้ี อิทธิพลของจีนและญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทั้งต่ออารยธรรมและ
การรวมชาติของเกาหลี เพราะมีการติดต่อระหวา่งกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด ต่อมา อาณาจกัรโคริว
ไดมี้การแก่งแยง่ชิงอ านาจระหวา่งหมู่ขนุนางและขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ แต่กส็ามารถยนืหยดั
และธ ารงความเป็นปึกแผน่ไวไ้ดเ้กือบหา้ร้อยปี ในท่ีสุด ความแตกแยกกเ็กิดข้ึนอยา่งรุนแรง
ระหวา่งกลุ่มท่ีสนบัสนุนราชวงศห์มิงกบักลุ่มท่ีนิยมพวกมองโกล อีกทั้งมีการแยง่ชิง
ผลประโยชนใ์นวดัทั้งน้ีเพราะวดัของพทุธศาสนาขณะนั้นมีฐานะร ่ ารวยมหาศาล จึงเป็นแหล่ง
รวมของพวกผูเ้ก่ียวขอ้งหรือเหล่าอลชัชีทั้งหลาย สงัคมจึงแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าและ
ต่างขบัเค่ียวแยง่ชิงผลประโยชน์ระหวา่งกนัตลอดเวลา จากความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรงน้ี ท า
ใหน้ายพล   ย ีซองเกีย (Yi Song-gia) ท าการรัฐประหารยดึอ  านาจในปี ค.ศ. 1388 ไดโ้ค่นลม้
อ านาจของกษตัริยช์าง และตั้งกษตัริยค์องยางข้ึนปกครองแทน นายพลย ี และพรรคพวกได้
จดัการปฏิรูปท่ีดินและน าลทัธิขงจ้ือเขา้มาแทนท่ีพทุธศาสนา ในท่ีสุด กบี็บบงัคบัใหก้ษตัริย์
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คองยางสละราชสมบติัใหแ้ก่นายพลย ี ต่อมา เขาไดต้ั้งราชวงศย์ข้ึีนปกครองประเทศ และ
เปล่ียนช่ือประเทศเป็นอาณาจกัรโชซอน (Choson) ในปี ค.ศ. 1392 
  ภายหลงัท่ีมีการประกาศอยา่งเป็นทางการวา่อาณาจกัรโคริวไดส้ิ้นสุดลงแลว้ นายพลยกี็
ไดส้ถาปนาตนเองข้ึนเป็นกษตัริยอ์ยา่งสมบูรณ์และไดรั้บพระนามวา่กษตัริยเ์ตโจ (Taejo) ข้ึน
ครองราชยร์ะหวา่ง ค.ศ. 1392-1398 พระองคไ์ดย้า้ยเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็นเมือง
ฮานยาง (Hanyang) หรือปัจจุบนัเรียกวา่กรุงโซล (คนเกาหลีเรียกวา่ ซอ-อลู) รวมทั้งไดต้ั้งช่ือ
อาณาจกัรใหม่น้ีวา่ โชซอน ตามช่ือเดิมในอดีต ซ่ึงหมายถึง ดินแดนท่ีมีแต่ความสดช่ืน หรือ
ดินแดนท่ีสงบยามเชา้ 
  อาณาจกัรโชซอนยคุใหม่มีลกัษณะเด่นดงัน้ี ประการท่ีหน่ึง ดินแดนบนคาบสมุทร
เกาหลีไดมี้การรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นตั้งเป็นประเทศอยา่งจริงจงัในยคุน้ีเอง จริงอยูท่ี่ในอดีต
นบัตั้งแต่มีการรวบรวมบา้นเมืองเป็นปึกแผน่โดยตนักนุตามต านานการสร้างชาติ แต่มิได้
หมายความวา่สงัคมแห่งน้ีจะมีสภาพเป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตจ าเพาะแน่นอนตายตวั ทั้งน้ีเป็น
เพราะสภาพบา้นเมืองมีการแบ่งเป็นแวน่แควน้ตามกลุ่มเทือกตระกลู อีกทั้งมีการแยง่ชิงความ
เป็นใหญ่ระหวา่งอาณาจกัรเลก็ ๆ ตลอดเวลา ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ตั้งแต่ตน้ ลุถึงอาณาจกัร   
โชซอนในปี ค.ศ. 1392 เป็นตน้มา เกาหลีไดร้วมตวักนัเป็นปึกแผน่และสามารถครอบครอง
อ านาจในฐานะเป็นราชอาณาจกัรหน่ึงเดียวไดถึ้ง 518 ปี (ค.ศ. 1392-1910) จนกระทัง่ถกูญ่ีปุ่น
ยดึครองและผนวกอาณาจกัรแห่งน้ีเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิญ่ีปุ่น ประการท่ีสอง ใน
ยคุราชวงศย์มีีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประวติัศาสตร์ของเกาหลีเพราะเป็นช่วงระยะเวลา
ยาวนานท่ีสามารถหล่อหลอมความเป็นชาติ และส่งผลใหมี้การพฒันาทั้งทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจและสงัคม วฒันธรรม ตลอดจนจารีตประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งก่อใหเ้กิดผลโดยตรง
ต่อชาติเกาหลีเม่ือตอ้งเผชิญกบัการทา้ทายของอิทธิพลจากชาติตะวนัตกท่ีแผเ่ขา้มายงัโลก
ตะวนัออกในคริศตศ์ตวรรษท่ี 19 ประการสุดท้าย ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีไดร้วมตวัเป็น
อาณาจกัรของสงัคมเกาหลีเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีจะถกูลบออกจากแผนท่ีโลกในระหวา่งปี 
ค.ศ. 1910-1945 โดยตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น 

  ภายหลงัท่ีตกเป็นอาณานิคม ขา้หลวงใหญ่ญ่ีปุ่นมุ่งขดูรีดเกาหลีทางเศรษฐกิจ โดย
ชาวนาและชาวประมงของญ่ีปุ่นไดรั้บการสนบัสนุนใหอ้พยพไปตั้งรกรากในเกาหลีและ
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ไดรั้บแจกท่ีดินหรือซ้ือท่ีดินไดใ้นราคาถกู และขา้วจ านวนมากถกูส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่นใน
ขณะท่ีคนเกาหลีขาดแคลนอาหารอยา่งหนกั ท าใหม้าตรฐานการครองชีพของเกาหลีตกต ่าลง
อยา่งมาก ยงัผลใหช้าวนานบัแสนตอ้งท้ิงไร่ท้ิงนาหนีไปอาศยัอยูใ่นแมนจูเรีย และบางส่วน
ถกูกวาดตอ้นไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่น 
  ญ่ีปุ่นไดใ้ชน้โยบายกลืนชาติเกาหลีดว้ยวฒันธรรมญ่ีปุ่น โดยบงัคบัใหใ้ชภ้าษาญ่ีปุ่น
เป็นภาษากลาง ใหเ้ปล่ียนช่ือเป็นช่ือญ่ีปุ่น และแต่งตั้งคนญ่ีปุ่นปกครองเกาหลีในทุกระดบั 
เป็นตน้ 
  ในช่วงการยดึครองโดยจกัรวรรดิญ่ีปุ่นเป็นเวลาถึง 35 ปีนั้น ชาวเกาหลีไดรั้บการ 
กระตุน้ใหเ้กิดความรักชาติข้ึนและด้ินรนเพื่อใหห้ลุดพน้จากการยดึครอง ลทัธิชาตินิยมได้
เกิดข้ึนในหมู่คนแทบทุกกลุ่ม อีกทั้งไดผ้กูพนักนัในแง่เอกลกัษณ์ของชาติ และน าไปสู่การตั้ง
รัฐบาลชัว่คราวท่ีนครเซ่ียงไฮแ้ละการต่อสูก้บัญ่ีปุ่นดว้ยอาวธุในแมนจูเรีย 
  ขบวนการกูช้าติไดป้ระกาศตวัอยา่งชดัแจง้วา่ จะกระท าทุกวิถีทางท่ีจะลม้ลา้งอิทธิพล
ของญ่ีปุ่นใหห้มดไปจากดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลี เราอาจจ าแนกกลุ่มขบวนการกูช้าติ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
  (1) กลุ่มชาตนิิยมและเสรีนิยม มีผูน้ าคนส าคญัไดแ้ก่ นายปัก ยองอิน และ ดร. ซิง
มนั รี สมาชิกของกลุ่มน้ีมีฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและไดร้วมตวัภายใตส้มาคมท่ีมีช่ือ
วา่ New People’s Society มีค  าขวญัของสมาคมวา่ “ต่อสู้เพ่ือเอกราช และยกระดับการศึกษา
และธุรกิจ อุทิศตนเพ่ือสร้างเสรีภาพและความเสมอภาค และส่งเสริมเกียรติคุณของชาวเกาหลี
เพ่ือนร่วมชาติให้สูงส่ง” สมาคมน้ีมีสาขาตั้งอยูต่ามนครใหญ่ ๆ ของสหรัฐฯ ในเมืองเซ่ียงไฮ้
ของจีน และเมืองวลาดิวอสต๊อคของรัสเซีย เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีสมาชิกอีกเป็นจ านวนมาก
ท่ียงัคงอาศยัอยูใ่นดินแดนคาบสมุทรเกาหลี 
  (2) กลุ่มคอมมวินิสต์ เน่ืองจากชาวเกาหลีต่างทนต่อการปราบปรามแบบลา้งเผา่พนัธุ์
ของญ่ีปุ่นไม่ได ้ ในขณะเดียวกนั บางพวกกต็ระหนกัดีวา่ล  าพงัการกอบกูเ้อกราชของพวกตน
ไม่อาจบรรลุผลส าเร็จไดถ้า้หากไม่พึ่งพาอิทธิพลการเมืองระหวา่งประเทศ แต่จากสภาพการณ์ท่ี
ผา่นมา มหาอ านาจตะวนัตกไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการร้องขอความเมตตาของเกาหลีเลย คง
ปล่อยใหญ่ี้ปุ่นย  า่ยชีาวเกาหลีใหส้ิ้นซากและถกูลบออกไปจากแผนท่ีโลก 
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  ดงันั้น เม่ือชาวบอลเชวิคสามารถยดึอ านาจรัฐในโซเวียตไดแ้ละจดัตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต ์
ประสบการณ์ดงักล่าวจึงมีอิทธิพลต่อการด้ินรนต่อสูเ้พื่อเอกราชของชาวเกาหลีโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ต่อกลุ่มผูอ้พยพท่ีตั้งฐานอยูใ่นไซบีเรียและแมนจูเรีย ซ่ึงพวกเขามีความประทบัใจใน
ความส าเร็จท่ีชาวโซเวียตสามารถโค่นลม้ระบบทรราชยซ์าร์ลงส าเร็จ 
  ในเวลาเดียวกนัน้ี ผูน้ าคนใหม่ของโซเวียตกไ็ดป้ระกาศทนัทีวา่ คอมมิวนิสตโ์ซเวีย
ตจะใหค้วามช่วยเหลือประชาชาติผูถ้กูกดข่ีในดินแดนภาคตะวนัออกไกลใหห้ลุดพน้จากการ
ครอบง าของจกัรวรรดินิยมใหจ้งได ้ แต่หากจะวิเคราะห์ถึงเป้าหมายสูงสุดแลว้ จะเห็นไดว้า่
โซเวียตตอ้งการท่ีจะใชเ้กาหลีเป็นรัฐกนัชนกบัมหาอ านาจญ่ีปุ่น รวมทั้งประสงคท่ี์จะเผยแพร่
อุดมการณ์คอมมิวนิสตใ์หแ้พร่หลายไปทัว่โลก 
  อยา่งไรกต็าม ในระยะเร่ิมแรกน้ีคนเกาหลีไดใ้หค้วามสนใจต่อลทัธิน้ีนอ้ยมาก แต่
เพราะความตอ้งการท่ีจะกอบกูเ้อกราชเป็นวตัถุประสงคห์ลกัท่ีบดบงัความเช่ือในอุดมการณ์
ทางการเมืองใด ๆ เม่ือโซเวียตไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือแก่พวกตนแลว้ 
ชาวเกาหลีกรี็บรับเอาไวโ้ดยปราศจากการไตร่ตรองถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  กลุ่มท่ีนิยมคอมมิวนิสตป์ระกอบดว้ยกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ีคือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
จากเลนิน กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากคอมมิวนิสตส์ากลหรือโคมินเทอร์น และกลุ่มท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากคอมมิวนิสตจี์น นอกจากน้ียงัมีกลุ่มแยกยอ่ยอีกมากมาย อน่ึง การท่ีมี
การแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ น้ีเอง ก่อใหเ้กิดการแยง่ชิงความเป็นใหญ่ ซ่ึงกเ็ป็น
เช่นเดียวกบักลุ่มชาตินิยมและเสรีนิยมในภายหลงัท่ีประเทศไดรั้บเอกราช 
  อยา่งไรกต็ามในช่วงเวลาท่ีถกูยดึครอง กลุ่มชาตินิยม กลุ่มเสรีนิยม และกลุ่ม
คอมมิวนิสตต่์างร่วมกนัต่อสูก้บัญ่ีปุ่น โดยทุกกลุ่มถือวา่ ผลประโยชน์ของชาติคือเป้าหมาย
สูงสุด และใหค้วามส าคญัต่อความแตกต่างดา้นอุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์
ส่วนตนนอ้ยท่ีสุด 
  เม่ือญ่ีปุ่นประกาศยอมแพอ้ยา่งเป็นทางการต่อกองทพัฝ่ายสมัพนัธมิตรใน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองในตอนกลางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 ขา้หลวงใหญ่ญ่ีปุ่นประจ า
เกาหลีไดส่้งผา่นอ านาจในการปกครองคืนใหแ้ก่เจา้ของประเทศ อยา่งไรกต็าม ความยุง่เหยงิ
ทางการเมืองกบ็งัเกิดข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากกลุ่มการเมืองท่ีร่วมรณรงคต่์อสูเ้พื่อกอบกูเ้อก
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ราช ทั้งน้ีเพราะต่างอา้งวา่กลุ่มของตนสามารถจดัตั้งรัฐบาลเพื่อปกครองประเทศใหเ้ป็น
ปึกแผน่ได ้ การช่วงชิงอ านาจกเ็กิดข้ึนและมีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ จนยากท่ีจะ
ปรองดองกนัไดใ้นกาลเวลาต่อมา 
  รายละเอียดของเหตุการณ์มีดงัต่อไปน้ี 
  ก่อนท่ีสงครามโลกจะส้ินสุดลง ผูน้ าของประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และจีนได้
เปิดประชุมข้ึนท่ีกรุงไคโรเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 และท่ีประชุมไดล้งมติวา่ 
“หลงัจากสงครามโลกสงบลง ญ่ีปุ่นจะต้องคืนดินแดนท้ังหมดท่ีผนวกเข้าเป็นของตนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1894 ให้แก่เจ้าของเดิมและถึงเวลาแล้วท่ีชาวเกาหลีจะได้รับอิสรภาพและเป็นประเทศ
ราช” มติของการประชุมคร้ังน้ีไดรั้บการตอบสนองอยา่งดีจากนายโยเซฟ สตาลิน ผูน้ าของ
สหภาพโซเวียต ต่อมาไดมี้การตกลงกนัใหม่อีกคร้ังหลงัสงครามสงบลงก่อนท่ีจะจดัตั้งเป็น
ประเทศอิสระข้ึน ซ่ึงขอ้ตกลงคร้ังน้ีน าไปสู่การแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ส่วน 
  แต่ทนัทีท่ีญ่ีปุ่นยอมแพ ้ขา้หลวงใหญ่ไดข้อร้องใหน้ายโย อนัเฮียง ผูซ่ึ้งเป็นหวัหนา้
กลุ่มชาตินิยมฝ่ายซา้ยตั้งกลุ่มการเมืองเพื่อรับการส่งผา่นอ านาจ ดงันั้น จึงไดมี้การตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการก่อตั้งชาติเกาหลีข้ึน โดยคณะกรรมการเขา้ท างานในคณะ
รัฐบาลของชาติอิสระใหม่ท่ีท าหนา้ท่ีสร้างกฎหมาย และจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน ค.ศ. 1945 และตั้งช่ือคณะกรรมการน้ีวา่ รัฐสภาแห่งชาติ 
รวมทั้งไดป้ระกาศจดัตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีข้ึน โดยรวมเอาดินแดนทั้งหมด
บนคาบสมุทรเกาหลีเป็นประเทศเดียว รัฐบาลน้ีไดแ้ต่งตั้ง ดร.ซิงมนั รี เป็นประธานาธิบดี 
และมีผูน้ ากลุ่มต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะรัฐมนตรี เช่น นายคิม คู นายคิม คิวซิค และนายโย อนั
เฮียง เป็นตน้ ส่วนสมาชิกคณะกรรมการหรือรัฐสภาแห่งชาติประกอบไปดว้ยผูนิ้ยม
คอมมิวนิสตถึ์ง 55 คน ซ่ึงการกระท าดงักล่าวสร้างความไม่พอใจใหก้บักลุ่มชาตินิยมและเสรี
นิยมเป็นอยา่งมาก เพราะมีจ านวนสมาชิกในรัฐสภาแห่งชาติจากกลุ่มคนเพียงไม่ก่ีคน จึงพา
กนัถอนตวัไม่รับต าแหน่งส าคญั ๆ ในคณะรัฐบาล ทั้งน้ี พวกเขาเกรงไปวา่คณะรัฐบาลใหม่
จะตกอยูภ่ายใตก้ารบริหารของฝ่ายคอมมิวนิสตแ์ต่เพียงกลุ่มเดียว 
  ต่อมาในวนัท่ี 8 กนัยายน กองทหารสหรัฐอเมริกาไดย้กพลข้ึนบกเพื่อท าหนา้ท่ี
คุม้ครองดินแดนเกาหลีตอนใตต้ามขอ้ตกลงท่ีปอตสดมั เพื่อบีบบงัคบัใหท้างญ่ีปุ่นท่ียงั
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หลงเหลืออยูย่อมจ านน สหรัฐฯ ไดแ้ต่งตั้งนายพลอาร์โนลดเ์ป็นขา้หลวงใหญ่ทหารเพื่อจดัตั้ง
องคก์ร บริหารปกครองประเทศข้ึนเป็นการชัว่คราว และปฏิเสธท่ีจะรับรู้เก่ียวกบัรัฐบาลใหม่
ของชาวเกาหลีเอง ต่อมาในวนัท่ี 12 กนัยายน เขาไดเ้รียกประชุมผูแ้ทนกลุ่มต่าง ๆ ประมาณ 
1,200 คน เพื่อหาทางด าเนินงานตามนโยบายของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกนั กองทพัโซเวียตซ่ึง
เขา้รุกทหารญ่ีปุ่นทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแลว้ กส็ามารถ
ครอบครองดินแดนส่วนน้ีไวไ้ดท้ั้งหมดภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนต่อมา 
  การต่อรองเพื่อเขา้ครอบครองอ านาจในเกาหลีเพิ่มความเผด็ร้อนมากยิง่ข้ึน ระหวา่ง
ฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต ์ ฝ่ายชาตินิยมท่ีเป็นกลาง และฝ่ายเสรีนิยม ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนท่ีสุดท่ี
มหาอ านาจโซเวียตและสหรัฐอเมริกายอ่มใหค้วามสนบัสนุนฝ่ายท่ีนิยมประเทศตนอยา่ง
เปิดเผย ความรุนแรงไดป้รากฏข้ึนเม่ือมีการสงัหารผูน้ าแต่ละฝ่ายอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ท่ีเกาหลีตอ้งอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของกองทพัร่วมสหรัฐฯ-โซเวียต 
  ความหวงัของคนเกาหลีท่ีจะเห็นดินแดนในคาบสมุทรเกาหลีเป็นแผน่ดินเดียวกนั
ภายหลงัจากการไดรั้บอิสรภาพจากญ่ีปุ่นส้ินสุดลง เม่ือองคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัใหมี้การ
เลือกตั้งทัว่ไปข้ึนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 โดยใหส่้วนทางใตเ้ลือกผูแ้ทนจ านวน 210 
คน (ผูแ้ทนส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยผูน้ าฝ่ายอนุรักษนิ์ยมขวา) และจะใหส่้วนทางเหนือ
เลือกผูแ้ทนจ านวน 100 คน ในภายหลงัเพื่อจดัตั้งรัฐสภาแห่งชาติข้ึน แต่สมาชิกของทางฝ่าย
ใตก้ลบัรีบร่างรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยข้ึนทนัทีและเลือก ดร.ซิงมนั รี เป็นประธานาธิบดี
คนแรก รวมทั้งไดป้ระกาศตวัเป็นประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี หรือเกาหลใีต้ (Republic of 
Korea) ข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 
  ส่วนฝ่ายทางเหนือกไ็ดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปในเวลาต่อมา แต่เลือกผูแ้ทนจ านวน 
527 คนเป็นสภาประชาชนแห่งชาติ จากนั้น กไ็ดจ้ดัตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ีหรือ เกาหลเีหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ข้ึน ในวนัท่ี 9 
กนัยายนในปีเดียวกนั และไดเ้ลือกนายคิม อิลซุง เป็นผูน้ าข้ึนนบัตั้งแต่นั้นมา เกาหลีเหนือ
และเกาหลีใตต่้างมีฐานะเป็นประเทศอิสระ และต่างกเ็ร่ิมฟ้ืนฟบููรณะประเทศของตนต่อไป 
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ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์  
  ในการศึกษาเร่ืองราวของประเทศใดประเทศหน่ึงนั้น เรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ประมวลความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีตั้งและลกัษณะทางภูมิศาสตร์อยา่งละเอียดเพื่อจะท าให้
สามารถมองเห็นภาพรวมทางกายภาพและน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืนใหเ้กิดความรู้
อยา่งลึกซ้ึงต่อไป ทั้งน้ีเพราะสภาพทางดา้นกายภาพของชนชาตินั้นในปัจจุบนัจะเก่ียวขอ้งกบั
เหตุและผลของการก าหนดนโยบายสาธารณะ การจดัสรรทรัพยากร การขจดัขอ้ขดัแยง้และ
ความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนแบบแผนของการด าเนินชีวิตของคนทั้งสงัคม ดงันั้น อาจกล่าว
ไดว้า่ปัจจยัทางภูมิศาสตร์มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ปัจจยัทางประวติัศาสตร์ ปัจจยัทาง
สงัคมวฒันธรรม และปัจจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอน่ึง ขอ้ความเก่ียวกบัภูมิศาสตร์
น้ีจะกล่าวรวมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใตเ้ขา้ดว้ยกนั 
  (1) ทีต่ั้ง สงัคมเกาหลีตั้งอยูบ่นผืนแผน่ดินท่ีทอดยืน่ออกไปในทะเลท่ีเรียกกนัวา่ 
คาบสมุทรเกาหลี โดยทางทิศเหนือติดกบัผืนแผน่ดินใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ทวีปเอเชีย ทิศตะวนัตกเป็นทะเลเหลือง ทิศตะวนัออกเป็นทะเลตะวนัออก (แต่คนญ่ีปุ่น
เรียกวา่ทะเลญ่ีปุ่น) และทางทิศใตเ้ป็นทะเลใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิค  
  ความยาวของคาบสมุทรเกาหลีท่ีเป็นแผน่ดินยืน่ออกไปในทะเลในทางทิศใตมี้
ความยาวประมาณหน่ึงพนักิโลเมตร ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาคใตข้องไทย และของ
ประเทศอิตาลี  
  อาณาเขตทางทิศเหนือจะติดต่อกบัมณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย
ในส่วนท่ีติดต่อกบัจีนนั้นจะมีแม่น ้าสองสายเป็นเสมือนเสน้กั้นอาณาเขต คือแม่น ้ายาล ู (เรียก
ตามภาษาเกาหลีวา่ อมันกกงั) และแม่น ้าทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีวา่ ทูแมนกงั) ซ่ึงแม่น ้ า
ทูแมนน้ียงัเป็นเสน้แบ่งเขตแดนกบัรัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกดว้ย  
        ทางทิศตะวนัตกนั้นตั้งอยูห่่างฝ่ังของแผน่ดินใหญ่ของจีนในส่วนท่ีเรียกวา่คาบสมุทร
ชานตุงราว 190 กิโลเมตรโดยมีทะเลเหลืองกั้นกลาง ส่วนทางทิศตะวนัออกโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ปลายสุดของคาบสมุทรเกาหลีท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองปูซานมีระยะห่างจากเกาะฮอนชูของ
ญ่ีปุ่นเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น  
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  (2) อาณาบริเวณ อาณาบริเวณของดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะ
ต่างๆ จ านวนราว 3,400 เกาะท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังของคาบสมุทรมีเน้ือท่ีรวมกนัทั้งส้ิน 221,607 
ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล)์ อาณาบริเวณน้ีไดแ้บ่งเป็น 2 ประเทศเม่ือปี ค.ศ. 1948 
(พ.ศ. 2491) คือส่วนทางเหนือเรียกวา่ เกาหลีเหนือ มีขนาดพื้นท่ีราว 122,370 ตารางกิโลเมตร 
และส่วนทางใต ้เรียกวา่ เกาหลีใต ้ซ่ึงมีพื้นท่ีราว 99,237 ตารางกิโลเมตร   
  เกาหลีใตมี้เน้ือท่ีคิดเป็นร้อยละ 45 ของแผน่ดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และ
อาจเทียบขนาดของประเทศไดคื้อมีขนาดใหญ่กวา่ประเทศฮงัการีและปอร์ตุเกสเลก็นอ้ย แต่มี
ขนาดเลก็กวา่ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีพื้นท่ีราว 513,998 ตารางกิโลเมตร  
  เกาะต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูร่อบ ๆ คาบสมุทรเกาหลีน้ี มีเกาะใหญ่สุดช่ือเชจูโด (Chejudo) 
ตั้งอยูห่่างจากปลายแหลมของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร เกาะน้ีมีขนาด 1,830 ตาราง
กิโลเมตร เกาะน้ีเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้ (รวมกบัเกาะเลก็ ๆ อีก 26 เกาะท่ีตั้ง
อยูโ่ดยรอบ)  
  (3) ลกัษณะพืน้ที ่ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ทัว่ไปของคาบสมุทรเกาหลี อาจเรียกได้
วา่ เป็นดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยภูเขาและเนินเขาสูงต ่าซ่ึงมีถึงร้อยละ 70 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดย
บริเวณทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นท่ีราบ จากนั้นจะมีระดบัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ และเป็นเขา
สูงชนัในบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก ดงันั้นแถบทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกจึง
เหมาะสมในการท าการเพาะปลกูเพราะพื้นท่ีเป็นพื้นราบ เนินเต้ีย และท่ีราบลุ่ม  
  นอกชายฝ่ังทางทิศตะวนัตกและทิศใตจ้ะมีเกาะนอ้ยใหญ่ตั้งเรียงรายกนัเป็นจ านวนมาก 
ในขณะท่ีชายฝ่ังท่ีมีความสูงชนัของฝ่ังตะวนัออกนั้น จะมีเกาะจ านวนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  
  (4) ภูเขาและแม่น า้ มีเทือกเขาส าคญั 2 เทือกพาดยาวเป็นทิวแนวจากทิศเหนือไป
ยงัทิศใต ้ และจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องคาบสมุทร เทือกเขา
แนวแรกเป็นเสมือนกระดูกไขสันหลงัของคาบสมุทรเกาหลีและเป็นเสมือนแนวแบ่งภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัตกใหแ้ยกออกจากกนั เทือกเขาน้ีมียอดเขาสูงท่ีส าคญัและมีช่ือเสียง
หลายยอด ไดแ้ก่ นงันิมซาน (สูง 2,014 เมตร) กมุกงัซาน (สูง 1,638 เมตร) โซรัคซาน (สูง 
1,780 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) อน่ึง มีการกล่าวขวญักนัวา่ยอดเขากมุกงัซาน
และโซรัคซานมีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติยิง่นกั  
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  ภูเขาในเกาหลีบางลกูเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตกาล และบางลกูเกิด
จากการสึกกร่อนของหิน นบัเป็นเวลาหลายพนัหลายหม่ืนปี ท าใหเ้กิดทศันียภาพตระการตา
และมีรูปร่างแปลก ๆ เป็นแท่งหินสูงต ่าสลบักนัไปมา นอกจากน้ี ตามช่องเขากมี็ล  าธารไหล
เซาะ ก่อใหเ้กิดเป็นแม่น ้าสายส าคญัไหลจากฝ่ังตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงับริเวณ
ท่ีราบลุ่มภาคตะวนัตกและภาคใต ้ แม่น ้ าท่ีมีความยาวเกิน 400 กิโลเมตรท่ีส าคญัมีอยู ่ 6 สาย 
คือ อมันกกงั (ยาว 790 กม.) ทูแมนกงั (ยาว 521 กม.) ฮนักงั (ยาว 514 กม.) กมุกงั (ยาว 401
กม.) และนกัทองกงั (ยาว 525 กม.) แม่น ้าสองสายแรกเป็นเสน้กั้นอาณาเขตกบัประเทศจีน
และรัสเซียและไหลลงสู่ทะเลเหลืองและทะเลตะวนัออก แม่น ้านกัทองกงัไหลลงสู่ทะเลใต ้
ส่วนแม่น ้าสายอ่ืน ๆ ต่างไหลลงสู่ทะเลเหลืองทางทิศตะวนัตกของคาบสมุทร  
  ระดบัน ้าในแม่น ้าล  าคลองจะสูงต ่าต่างกนัไปตามฤดูกาล ทั้งน้ีเป็นผลมาจากอิทธิพล  
ของลมมรสุมท่ีพดัผา่น กล่าวคือ ในฤดูร้อน แม่น ้าต่างเตม็ปร่ิมไปดว้ยน ้าเพราะฝนตกชุก
เน่ืองจากลมมรสุมพดัผา่น ยงัผลใหบ้ริเวณพื้นราบและท่ีราบลุ่มตามหุบเขาสองฝ่ังท่ีแม่น ้ า
ไหลผา่นเจ่ิงนองไปดว้ยน ้าและมกัเกิดน ้าท่วมปีละคร้ังสองคร้ัง ส่วนฤดูอ่ืน ๆ นั้น ระดบัน ้าจะ
อยูต่  ่า นอกจากน้ี มกัจะมีพายไุตฝุ้่ นพดักระหน ่าบริเวณทางตอนใตข้องคาบสมุทร (เกาหลีใต)้ 
และจะก่อใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนัในช่วงปลายฤดูร้อนและตอนตน้ฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี  
  รัฐบาลของประเทศเกาหลีต่างสร้างอ่างเกบ็กกัน ้าและเข่ือนกั้นน ้าเพื่อใชใ้นการ 
เพาะปลกู รวมทั้งใชเ้ป็นพลงัน ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบนั พื้นท่ีเพาะปลกูร้อยละ 72 
ไดรั้บน ้าหล่อเล้ียงพืชผลจากเข่ือนและอ่างเกบ็น ้าดงักล่าว  
  (5) ทะเลและกระแสน า้ ทะเลเหลืองและทะเลใตท่ี้อยูร่อบชายฝ่ังของคาบสมุทรมี
ความลึกเพียง 100 เมตรท าใหท้อ้งทะเลของไหล่ทวีปแถบน้ีเป็นแหล่งประมงท่ีมีความส าคญั
ยิง่  
  กระแสน ้าอุ่นคุโรชิโอ ซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศฟิลิปปินส์
ไดไ้หลไปทางทิศเหนือและไดแ้ยกออกเป็น 2 แนวเม่ือไหลเขา้ใกลบ้ริเวณเกาะเชจูโด โดย
แนวแรกไหลไปทางทิศตะวนัตกเขา้สู่ทะเลเหลือง ส่วนอีกแนวหน่ึงไหลไปทางทิศตะวนัออก
เขา้สู่ทะเลตะวนัออก กระแสน ้าอุ่นน้ีไม่ก่อใหเ้กิดผลต่ออุณหภูมิในฤดูหนาวบนดินแดนของ
คาบสมุทรทั้งน้ีเพราะคล่ืนของกระแสน ้าอุ่นไม่สูง จึงไหลอยา่งชา้ ๆ ไปตามชายฝ่ังท่ีทอ้ง
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ทะเลมีความลึกไม่มากนกั ในขณะเดียวกนั กระแสน ้าเยน็พคูานกไ็หลลงไปทางทิศใตจ้ากฝ่ัง
ท่ีหนาวเยน็ของทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือ กระแสน ้าเยน็น้ีมีความรุนแรงและมีอิทธิพลต่อ
บริเวณทางตอนใตข้องคาบสมุทรมาก และเม่ือกระแสน ้าเยน็ไหลมาปะทะกบักระแสน ้าอุ่น
ในบริเวณปลายแหลมแถบทะเลใต ้ ไดก่้อใหเ้กิดผลดีต่อการประมงเป็นอยา่งยิง่เพราะเป็น
แหล่งปลาชุกชุม  
  ไดมี้การคน้พบแหล่งน ้ามนัดิบนอกชายฝ่ังของคาบสมุทรเกาหลีเม่ือไม่นานมาน้ี จึง
เป็นท่ีคาดกนัวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อสงัคมเกาหลีในอนาคต  
  (6) ภูมอิากาศ ภูมิอากาศของบริเวณส่วนน้ีของโลกเป็นเขตอบอุ่น อากาศช้ืน และ
อยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเอเชียตะวนัออก อุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
ศนูยอ์งศาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางภาคเหนือของเกาหลีเหนือท่ีติดกบัไซบีเรีย ส่วนอุณหภูมิ
เฉล่ียของกรุงโซลในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีเท่ากบั 3.5 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีในฤดู
ร้อน ทัว่ทั้งประเทศจะมีอากาศร้อนในระดบั 25 องศาเซลเซียส ท าใหค้วามแตกต่างระหวา่ง
อุณหภูมิต ่าสุดถึงสูงสุดของดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีจะตกราว 28.3 องศาเซลเซียส  
  ส าหรับลมมรสุมนั้น ลมหนาวจะพดัจากไซบีเรียโดยน าความหนาวเยน็และความ
แหง้แลง้ลงมา ส่วนในฤดูร้อน ลมมรสุมจะหอบไอน ้าและความชุ่มช้ืนจากมหาสมุทรข้ึนฝ่ัง
จากทางทิศใตข้องคาบสมุทรจะก่อใหเ้กิดฝนตกหนกั ฝนราวร้อยละ 70 ของทั้งปีจะตกในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงกนัยายน ในขณะท่ีฝนตกหนกักจ็ะมีฟ้าร้องฟ้าผา่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัสนัน่
หวัน่ไหวเสมอ ส่วนพายไุซโคลนท่ีพดัผา่นจะยงัผลใหบ้ริเวณชายฝ่ังตอนเหนือของ
คาบสมุทรไดรั้บปริมาณน ้าฝนราว 500 มิลลิเมตรและจะเพิ่มความรุนแรงมากยิง่ข้ึนในแถบ
บริเวณชายฝ่ังทางตอนใต ้ซ่ึงจะไดรั้บปริมาณน ้าฝนถึง 1,400 มิลลิเมตรทีเดียว พายไุซโคลนน้ี
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นพายท่ีุก่อตวัข้ึนในบริเวณแถบหุบเขาแยงซี
จะพดัผา่นคาบสมุทรเกาหลีในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนไปจนถึงตน้ฤดูร้อน โดยจะเป็นพายุ
ฝนท่ีน าความชุ่มฉ ่ามาหล่อเล้ียงพืชผกัในฤดูกาลเพาะปลกู ส่วนอีกประเภทหน่ึงมกัเรียกกนัวา่
พายไุตฝุ้่ น มกัก่อตั้งข้ึนบริเวณทิศตะวนัออกของประเทศฟิลิปปินส์ พายน้ีุจะพดัข้ึนไปทางทิศ
เหนือผา่นเกาะไตห้วนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้ชายฝ่ังของคาบสมุทรเกาหลีทาง
ตอนใต ้ พายน้ีุจะสร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงดว้ยการพดักระหน ่าชายฝ่ังอยา่งรุนแรง 
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ก่อใหเ้กิดน ้าท่วมและอาคารบา้นเรือนพงัพินาศ ในแต่ละปีจะมีพายท่ีุมีความรุนแรงราวสอง
ถึงสามลกู  
  ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดูท่ีก่อใหเ้กิดทศันียภาพแตกต่างกนัอยา่ง
เห็นไดช้ดั คือ ฤดูใบไมผ้ลิอยูใ่นช่วงปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูร้อนอยูใ่นระหวา่ง
มิถุนายน-กนัยายน ฤดูใบไมร่้วงอยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และฤดูหนาวตั้งแต่เดือน
ธนัวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม สภาพอากาศจะมีความแตกต่างกนัระหวา่งเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใตด้งัเช่นบริเวณชุนกงัจีนท่ีหนาวเหน็บท่ีสุดในตอนเหนือสุดของเกาหลีเหนือจะมี
อุณหภูมิติดลบถึง 20.8 องศาเซลเซียส (ในปี ค.ศ. 1933 บริเวณน้ีมีสถิติหนาวสุดคือติดลบถึง 
43.6 องศา) ในขณะท่ีอุณหภูมิบนเกาะเชจูโดทางตอนใตสุ้ดราว 5.2 องศาในช่วงเวลาเดียวกนั 
อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปแลว้ ฤดูหนาวของเกาหลีมกัถือกนัวา่เป็นฤดูกาลท่ีทรมานยิง่ โดย
หิมะจะตกมากและน ้าในแม่น ้าล  าคลองจะแขง็ตวัเป็นเวลานานหลายเดือน  
  (7) แผ่นดนิไหว ตลอดประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเกาหลี ปรากฏวา่มี
แผน่ดินไหวเกิดข้ึนราว 2,000 คร้ัง แต่มีเพียง 48 คร้ังเท่านั้นท่ีมีความรุนแรงและก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อส่ิงปลกูสร้าง นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นตน้มา ไดมี้การวดัและนบัจ านวน
แผน่ดินไหวตามหลกัวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงนบัจ านวนแผน่ดินไหวได ้ 200 คร้ังจนถึง
ปัจจุบนั 

 การเมืองและการปกครอง  
  แมว้า่ประวติัศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม 
ค.ศ. 1948 มาน้ีเอง แต่โครงสร้างของระบบการเมืองการปกครองของสงัคมน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจนไม่อาจกล่าวไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ รูปแบบเป็นเช่นนั้นเช่นน้ี ดงัเช่น
กรณีของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส หรือสหรัฐอเมริกาท่ีธ ารงรูปแบบการเมืองการปกครองไว้
เป็นเวลานาน  
  (1)  รัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐเกาหลีมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย 
โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกั ซ่ึงแยกออกเป็นสามฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั
และฝ่ายตุลาการ รัฐธรรมนูญปัจจุบนัไดก้ าหนดใหใ้ชร้ะบบประธานาธิบดีในการเลือกผูน้ า
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ฝ่ายบริหารเพื่อใหผู้น้ ามีสถานภาพท่ีมัน่คงและเขม้แขง็เพราะมีรากฐานจากการมอบอ านาจมา
จากประชาชนโดยตรง การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการแข่งขนัโดยเสรีและไดก้ าหนดใหก้าร
ด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีไดส้มยัเดียวมีวาระ 5 ปี  
  (2) สภานิตบิัญญตั ิ รัฐสภาซ่ึงมีสภาเดียวท าหนา้ท่ีในดา้นอ านาจนิติบญัญติั สมาชิก
รัฐสภา จ านวนสองในสามมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี ส่วนจ านวนหน่ึงในสามแบ่งใหก้บัพรรคการเมืองตามสดัส่วนท่ีไดรั้บเลือก 
(ใหก้บัพรรคท่ีไดรั้บเลือกตั้งแต่ 5 ท่ีนัง่ข้ึนไป) ระบบการใหต้ าแหน่งผูแ้ทนตามสดัส่วนน้ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้ช้  านาญทางการเมืองไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการเขา้ไปมีส่วน
ร่วมกบัฝ่ายนิติบญัญติัโดยผา่นทางพรรคการเมือง  
  รัฐสภาจะเลือกประธานหน่ึงคนและรองประธานสองคนท าหนา้ท่ีในการควบคุม  
ดูแลกิจกรรมของรัฐสภา หนา้ท่ีส าคญัของรัฐสภา ไดแ้ก่ อ  านาจในการเสนอ พิจารณา และ
อนุมติัหรือไม่อนุมติัร่างกฎหมาย สรุปผลและตรวจสอบการปิดบญัชีงบประมาณประจ าปีของ
ประเทศ ใหค้วามเห็นชอบต่อมติและการใหส้ตัยาบนัในสนธิสญัญา ใหค้วามเห็นชอบต่อการ
ประกาศสงครามหรือมติสงบศึก อน่ึง รัฐสภามีสิทธิในการฟ้องร้องหรือขบัประธานาธิบดี
ออกจากต าแหน่ง รวมทั้งอนุมติัค าสัง่ฉุกเฉินของประธานาธิบดีอีกดว้ย  
  (3) ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นผูน้ าของรัฐ ท าหนา้ท่ีทั้งบริหารกิจการ
ภายในประเทศ และเป็นตวัแทนของประเทศในดา้นความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ  
  ประธานาธิบดีเป็นประธานคณะรัฐมนตรี มีอ  านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมทั้งขา้ราชการระดบัสูงอ่ืน ๆ เป็นผูบ้ญัชาการสูงสุดของ
กองทพัและมีอ านาจนิรโทษกรรม ลดโทษประหาร หรือคืนสิทธิพลเมืองตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  
  ประธานาธิบดีท าหนา้ท่ีบริหารผา่นทางคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีปัจจุบนั
ประกอบดว้ยประธานาธิบดี (ประธาน) นายกรัฐมนตรี (รองประธาน) รองนายกรัฐมนตรีสอง
คน    รัฐมนตรีกระทรวงฝ่ายบริหาร 19 คน และรัฐมนตรีกิจการรัฐ 2 คน ตามรัฐธรรมนูญ
ก าหนดใหมี้รัฐมนตรีได ้15 - 30 คน   
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  ในยคุท่ีประธานาธิบดีคิม ยงัแซมข้ึนด ารงต าแหน่ง ไดมี้การปรับปรุง ยบุ/เพิ่ม
กระทรวง และก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เช่น ยบุกระทรวงคณะกรรมการวางแผน
เศรษฐกิจเขา้กบักระทรวงการคลงัเป็นกระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ ไดผ้นวกกระทรวง
การขนส่งกบักระทรวงการโยธาเป็นกระทรวงการขนส่งและการโยธา ไดป้รับปรุงโครงสร้าง
ของกระทรวงเกษตร ป่าไมแ้ละประมง และไดต้ั้งส านกังานส่ิงแวดลอ้มใหมี้ฐานะเทียบเท่า
กระทรวงและจะยกฐานะข้ึนเป็นกระทรวง เป็นตน้ อน่ึง ประธานาธิบดีเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโนยบายส าคญัทั้งหมดของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นผูช่้วยคน
ส าคญัของประธานาธิบดีในการบริหารประเทศ ดงันั้น จึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลรัฐมนตรีในดา้น
บริหารตามแนวทางท่ีประธานาธิบดีก าหนด  
  (4) ฝ่ายตุลาการ ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดมีหนา้ท่ีตรวจสอบและพิพากษาค าอุทธรณ์
คดีแพง่และคดีอาญา ค าพิพากษาของศาลฎีกาถือวา่ส้ินสุดและเป็นกรณีท่ีถือเป็นบรรทดัฐาน
ของค าพิพากษา ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานศาลฎีกา ซ่ึงด ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระ
เดียวเป็นเวลา 6 ปี โดยความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผูพ้ิพากษาศาลฎีกาคนอ่ืน ๆ นั้น
ประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งตามค าแนะน าของประธานศาลฎีกา  
  ศาลอุทธรณ์มี 3 ศาล ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาค าอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแพง่
และคดีอาญาของศาลจงัหวดั ศาลอุทธรณ์จะไต่สวนเองและพิพากษาตามหรือแยง้ค าพิพากษา
ของศาลชั้นล่าง ทั้งยงัมีหนา้ท่ีตดัสินค าฟ้องของเอกชนหรือองคก์ารท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการ
ตดัสินใจของรัฐบาลเก่ียวกบัการบริหาร ศาลจงัหวดัตั้งอยูต่ามเมืองส าคญั ๆ มีหนา้ท่ีพิพากษา
คดีแพง่และคดีอาญาซ่ึงน าข้ึนสู่ศาลเป็นคร้ังแรก ศาลครอบครัวพิจารณาปัญหาเก่ียวกบัการ
สมรสและคดีเยาวชน  

  (5) การปกครอง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็นนครหลกั 
7 นคร และจงัหวดั 9 จงัหวดั ในเขตจงัหวดัจะแบ่งยอ่ยลงไปเป็นนคร เทศมณฑล เมือง และ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน นครหลกัท่ีกล่าวถึง คือ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตก ู อลูซาน 
และปูซาน ส่วนจงัหวดัทั้งหมดไดแ้ก่ จงัหวดัเคียงก่ี จงัหวดักงัวอน จงัหวดัชุงชองเหนือ 
จงัหวดัชุงชองใต ้จงัหวดัโชลลาเหนือ จงัหวดัโชลลาใต ้จงัหวดัเคียงซงัเหนือ จงัหวดัเคียงซงัใต ้
และจงัหวดัเชจู ในอดีตประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งนายกเทศมนตรีของนครหลกัและผูว้า่
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ราชการจงัหวดั ต่อมา ไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่โดยจดัใหมี้การเลือกนายกเทศมนตรี
ของนครหลกั ผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูแ้ทนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
  (6) พรรคการเมอืง พรรคการเมืองของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัพรรคการเมืองของประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย กล่าวคือ มีการก่อตั้งข้ึนจากศนูยอ์  านาจ
ท่ีมาจากอ านาจของทหาร จากความเล่ือมใสศรัทธาในตวัผูน้ าพรรค และท่ีส าคญักคื็อก่อตวั
จากฐานพื้นเพเดิมหรือภูมิภาคนิยม อน่ึง ภายในพรรคการเมืองของแต่ละพรรคกมี็กลุ่มยอ่ย
แยกกนัหลายกลุ่มและมีการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั ก่อใหเ้กิดการแยกตวัออกมาตั้งพรรคใหม่
กนัอยูเ่สมอ ๆ ในขณะเดียวกนั กอ็าจมีการรวมพรรคเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ทางการเมือง แต่
กจ็ะมีการแตกแยกกนัอีกในกาลต่อมา ดว้ยเหตุน้ี หากจะกล่าวถึงเร่ืองราวของพรรคการเมือง
ของประเทศน้ีแลว้ จ าเป็นตอ้งใชค้  าอธิบายท่ียดืยาวเพราะเก่ียวเน่ืองกนัหลายปัจจยั เช่น สภาพ
ทางการเมืองและสงัคม การสร้างบารมีของผูน้ าพรรค ถ่ินก าเนิดหรือความสมัพนัธ์ดา้นพื้นเพ
เดิม ประวติัการต่อสูแ้ข่งขนัในการเลือกในแต่ละคร้ัง ขอ้ขดัแยง้ภายในพรรคและการแยก
ออกมาตั้งเป็นพรรคใหม่แข่งขนักบัพรรคเดิม เป็นตน้  
  พรรครัฐบาลปัจจุบนัภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีคิม เดจุง คือ พรรค National 
Congress for New Politics ซ่ึงไดเ้ร่ิมบริหารประเทศตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 
ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น Millennium Democratic Party เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม ค.ศ. 2000 ส่วน
พรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญัคือ พรรค Grand National Party ท่ีมีนายลี ฮอยแชงเป็นหวัหนา้พรรค 
นอกจากน้ียงัมีพรรคเลก็พรรคนอ้ยอีกหลายพรรค 


