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1.  สาธารณรัฐที่หนึ่ง (ค.ศ. 1948-1960)  
 เม่ือองคก์ารสหประชาติไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปในเกาหลีส่วนทางใตใ้นเดือน
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1948 เพื่อเลือกผูแ้ทนจ านวน 210 คน เขา้ไปจดัตั้งสมชัชาแห่งชาติและท า
หนา้ท่ีร่างรัฐธรรมนูญของประเทศรวมทั้งจดัตั้งรัฐบาล สมชัชาแห่งชาติไดเ้ลือก ดร.ซิงมนั รี 
ข้ึนเป็นประธานาธิบดีและมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึน ต่อมาหวัหนา้รัฐบาลทหารอเมริกนั
ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกครองเกาหลีระหวา่งปี ค.ศ.1945-1948 กไ็ดป้ระกาศมอบอ านาจในการบริหาร
ประเทศใหแ้ก่รัฐบาลใหม่เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 1948 ซ่ึงในวนัน้ีเองท่ีถือกนัวา่เป็นวนัก าเนิด
ของสาธารณรัฐทีห่นึ่งของประเทศเกาหลีใตแ้ละรัฐบาลไดถื้อเป็นวนัชาติตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  
 การเมืองในยคุตน้ของสาธารณรัฐท่ีหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่ มีลกัษณะเป็นแบบ
ประชาธิปไตยมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นปรากฏการณ์ท่ีมี
ลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจยิง่ในระบบการเมืองของประเทศท่ีเกิดใหม่ กล่าวคือ  
 (1) การเลือกตั้งทัว่ไปเป็นการแข่งขนัระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีเป็นผูน้ าหรือ
วีรบุรุษของชาติท่ีเคยต่อสูก้บัผูป้กครองจกัรวรรดินิยมญ่ีปุ่นเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน โดยได้
ด าเนินการต่อสูท้ั้งกลุ่มท่ีอพยพหนีไปอยูต่่างประเทศ และกลุ่มใตดิ้นภายในประเทศ ดงันั้น 
ผูน้ าของแต่ละกลุ่มจึงไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชนเกาหลีเป็นอนัมาก เช่น ดร.ซิงมนั รี นาย
คิม ซุง นายคิม คู นายอนั ไซฮอง และนายปัก เอิน เป็นตน้  
 ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งขาวสะอาด ปราศจากการใชอ้  านาจอ่ืนใดแอบแฝง 
เพราะทุกคนท่ีสมคัรต่างเร่ิมตน้จากจุดเดียวกนัทั้งส้ิน ผลแห่งการเลือกตั้งปรากฏวา่ ผูส้มคัร
อิสระไดรั้บเลือก 85 ท่ีนัง่ กลุ่มของ ดร.ซิงมนั รี ไดรั้บเลือก 55 ท่ีนัง่ พรรคประชาธิปไตย
เกาหลี (Korean Democratic Party) ได ้28 ท่ีนัง่ และผูส้มคัรจากพรรคเลก็ ๆ ได ้32 ท่ีนัง่  

  

บทที่ 2 
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 การท่ีสมชัชาแห่งชาติเลือก ดร.ซิงมนั รี เป็นผูน้ าประเทศเพราะบุคคลน้ีไดเ้สียสละ
และยนืหยดัต่อสูเ้พื่อกอบกูเ้อกราชของชาติ แมต้อ้งไปล้ีภยัยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้
ตั้งตวัเป็นผูน้ าและร่วมมือกบัเพื่อนร่วมชาติทุกกลุ่มในการต่อตา้นการยดึครองของญ่ีปุ่น  
 (2) เป้าหมายหลกัของพรรคและกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มคือการสร้างชาติโดยคน
เกาหลีเอง ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายหลกัน้ีจึงไดม้อบอ านาจใหก้บัประธานาธิบดีเพื่อ
สร้างประเทศใหเ้ป็นปึกแผน่และเขม้แขง็  
 (3) การแบ่งแยกเกาหลีออกเป็นสองส่วนยงัผลใหก้ารเมืองเกาหลีใตป้ลอดจากการ
ทา้ทายจากกลุ่มซา้ยจดั เพราะฝ่ายนิยมคอมมิวนิสตไ์ดแ้ยกตวัออกไปปกครองเกาหลีเหนือ ใน
ขณะเดียวกนัผูน้ าของเกาหลีใตต้อ้งร่วมกนัพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ การน าระบบทุนนิยมประชาธิปไตย
มาใชเ้ป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะท าใหป้ระเทศชาติพฒันาไดดี้และรวดเร็วกวา่การปกครอง
ตามลทัธิคอมมิวนิสต ์ ดว้ยเหตุน้ี เอกลกัษณ์ของชาติจึงไดถ้กูจดัสร้างข้ึนมาอยา่งรีบด่วนโดย
อิงแม่แบบการเมืองการปกครองของประเทศเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นมหาอ านาจท่ีคอยปกป้องและช่วยเหลือเกาหลีใตม้าตั้งแต่ตน้ รวมทั้งเป็น
ผูน้ าการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมดว้ย  
 อน่ึง ในช่วงเวลานั้น ประชาชนเกาหลีใตทุ้กคนมีความปิติยนิดีท่ีประเทศไดรั้บเอก
ราชและปกครองในระบอบประชาธิปไตยดว้ยคนเกาหลี รวมทั้งคาดหวงัไวว้า่สกัวนัหน่ึง
ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใตค้งจะสามารถรวมกนัเป็นประเทศเดียวกนัไดเ้ช่นอดีตกาล 
แต่ความยนิดีปรีดาดงักล่าวมิไดเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนนานนกั เพราะในวนัท่ี 25 มิถุนายน ปี 
ค.ศ. 1950 เกาหลีเหนือไดส่้งกองก าลงัมากกวา่ 60,000 คนรุกล ้าขา้มเสน้ขนานท่ี 38 ลงไป
และสามารถยดึกรุงโซลไดภ้ายใน 5 วนั วตัถุประสงคส์ าคญักคื็อการรวมประเทศดว้ยก าลงั
โดยมิใหฝ่้ายทางใตรู้้ตวั  
 จากเหตุการณ์ดงักล่าว สหรัฐอเมริกาและองคก์ารสหประชาชาติจึงตอ้งทุ่มเทก าลงั
ทหารเพื่อช่วยเหลือประเทศเกาหลีใตต่้อสูข้บัไล่กองทพัแดงออกไป กองทพัของ
สหประชาชาติ 18 ชาติสามารถรุกไล่เกาหลีเหนือออกไปและยดึเขตแดนตอนเหนือไวไ้ด ้
ต่อมาสงครามไดข้ยายตวัออกไปเม่ือจีนแดงเขา้ร่วมกบัเกาหลีเหนือเพื่อแยง่ดินแดนกลบัคืน
มาท าใหส้งครามทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน สงครามเกาหลีด าเนินไปเป็นเวลานานถึง 3 ปี จึง
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ไดมี้การลงนามในสญัญาหยดุยงิข้ึนท่ีหมู่บา้นปันมุนจอมในวนัท่ี 27 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1953 
ผลของสงครามก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นมากมาย กล่าวกนัวา่มีผูเ้สียชีวิต
และบาดเจบ็กวา่ 1.3 ลา้นคน ทรัพยสิ์นเสียหายราว 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ สภาพบา้นแตก
สาแหรกขาด คนไร้ท่ีอยูอ่าศยันบัลา้น และมีผูอ้พยพมาจากเกาหลีเหนือไม่นอ้ยกวา่ 1.5 ลา้น

คน
1
  

 สงครามเกาหลีท าให ้ดร.ซิงมนั รีสามารถด ารงอยูใ่นต าแหน่งต่อไปเพื่อต่อตา้นการ
รุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ ทั้ง ๆ ท่ีความนิยมของประชาชนท่ีเลือกพรรคการเมืองของเขา
ลดนอ้ยลง ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ีสองท่ีพรรคชาตินิยมเกาหลี (Korean 
Nationalist Party) ซ่ึงเป็นพรรคท่ีสนบัสนุนเขาไดรั้บเลือกเพียง 24 ท่ีนัง่ ส่วนพรรคฝ่ายคา้นท่ี
ส าคญั คือ พรรคประชาธิปไตยเกาหลีไดรั้บเลือกเพียง 23 ท่ีนัง่ สาเหตุของการเส่ือมความ
นิยมต่อพรรคการเมืองไดแ้ก่ การแตกแยกและการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนัภายในแต่ละพรรค 
อยา่งไรกต็ามสงครามท าใหป้ระธานาธิบดีมีอ  านาจมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นเผดจ็การโดย
การรวบอ านาจ ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลเดียวมีอ  านาจสิทธ์ิขาดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1951 
เป็นตน้มา ดงัมีเหตุการณ์ในรายละเอียด คือ  
 กลุ่มผูส้นบัสนุนตวัเขาไดผ้ลกัดนัใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อใหมี้การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่ หากจะใหรั้ฐสภาเลือกดงัปรากฏตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีใชก้นัอยู ่ดร.ซิงมนั รีอาจจะไม่ไดรั้บเลือก แต่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญจะ
เกิดข้ึนไดจ้ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาจ านวนสองในสามของสมาชิก
ทั้งหมด ดงันั้น ผูน้ าประเทศจึงประกาศกฏอยัการศึกเพื่อใหอ้  านาจแก่ตนเองในการจบักมุ
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์แต่ตามความเป็นจริงแลว้เขาไดส้ัง่จบักมุสมาชิกรัฐสภากวา่ 50 คนท่ี
คดัคา้นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญไวร้ะยะเวลาหน่ึง ในท่ีสุดผลของการแกไ้ขรัฐธรรมนูญได้
เป็นไปตามท่ีคาดหมายเอาไว ้ และ ดร.ซิงมนั รี ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกหน่ึงสมยัตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ปี ค.ศ.1952 อยา่งไรกต็าม ภายใตรั้ฐบาลใหม่หากปรากฏวา่ผูใ้ด
คดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาลไม่วา่กรณีใดกต็าม กม็กัจะถกูกล่าวหาวา่เป็นพวกฝักใฝ่ในลทัธิ
คอมมิวนิสตแ์ละจะถกูจบักมุทนัที ในแง่ดงักล่าวท าใหฝ่้ายรัฐบาลสามารถยดึอ านาจของรัฐไว้
อยา่งเดด็ขาด รวมทั้งไดส้ร้างความชอบธรรมในการกระท าของฝ่ายตนดว้ยการบีบบงัคบัให้
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รัฐสภาปฏิบติัตามความตอ้งการ จึงอาจกล่าวไดว้า่ในทศวรรษท่ี 50 แห่งคริสตศ์กัราชของ
สาธารณรัฐท่ีหน่ึง เกาหลีใตไ้ดก้ลายเป็น “รัฐต ารวจ” ไป  
 กล่าวโดยสรุป การเมืองของเกาหลีไดเ้ร่ิมตน้จากการเป็นประชาธิปไตยอยา่ง
แทจ้ริงในระยะเร่ิมแรกของการตั้งเป็นสาธารณรัฐท่ีหน่ึง  และไดก้ลายเป็นการเมืองในระบบ
เผดจ็การในระยะเวลาต่อมา แมว้า่จะมีการใชก้ลไกทางการเมือง เช่น ระบอบประชาธิปไตย
ตามแม่แบบของประเทศตะวนัตก กล่าวคือ มีการแข่งขนัระหวา่งพรรคการเมือง มีการ
เลือกตั้งทัว่ไป มีรัฐสภา และมีรัฐธรรมนูญ แต่กลุ่มผูป้กครองกลุ่มนั้นกลบัใชอ้  านาจบีบบงัคบั
ใหก้ลไกทางการเมืองเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กลุ่มตนเพียงฝ่ายเดียว  
 1.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาสมยัสาธารณรัฐท่ีหน่ึง ภายหลงัท่ีไดรั้บเอกราชจากญ่ีปุ่น 
สภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใตต้กอยูใ่นสภาพดอ้ยพฒันาอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะช่วงเวลาของ
การยดึครองนั้น ญ่ีปุ่นมิไดป้รับปรุงและเสริมสร้างใหส่้วนทางใตข้องคาบสมุทรเกาหลีเกิด
ความเจริญนอกจากจะใชดิ้นแดนเกาหลีใตเ้ป็นแหล่งผลิตอาหารและวตัถุดิบป้อนใหแ้ก่เมืองแม่ 
ต่อมารัฐบาลทหารสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมสร้างปัจจยัพื้นฐานเพื่อเร่งฟ้ืนฟฐูานะทางเศรษฐกิจ
ตลอดช่วง 3 ปีท่ีท าหนา้ท่ีอารักขาเพื่อเตรียมส่งผา่นอ านาจใหแ้ก่คนพื้นเมือง ส่ิงจ าเป็น
รีบด่วนของรัฐบาลทหารไดแ้ก่ การผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อสนองความตอ้งการของ
ประชาชนเกาหลี ดงันั้น อุตสาหกรรมผลิตสินคา้ประเภทดงักล่าวจึงเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง อยา่งไรกต็ามทุกส่ิงทุกอยา่งไดถ้กูท าลายจนหมดส้ิน
เม่ือเกิดสงครามเกาหล ี (ค.ศ. 1950-1953) ข้ึน อน่ึง รัฐบาลของ ดร.ซิงมนั รี ไดพ้ยายามทุ่มเท
ทรัพยากรทุกประเภทเพื่อท าสงครามใหไ้ดรั้บชยัชนะ ผลกคื็อท าใหเ้กิดความขาดแคลนสินคา้
ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประชาชนต่างพบกบัความ
ยากแคน้แสนสาหสั ดงันั้น เม่ือสงครามเกาหลีส้ินสุดลง การพฒันาประเทศจึงไดเ้ร่ิมตน้อีก
คร้ังหน่ึง และไดก่้อรูปร่างอยา่งเด่นชดั เช่น การใชย้ทุธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ดว้ย
การใชเ้งินทุนช่วยเหลือจากมิตรประเทศเป็นหลกั  
 การฟ้ืนฟเูพื่อบูรณะประเทศไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนทนัทีดว้ยแรงสนบัสนุนส าคญัทั้งดา้น
การเงินและผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารสหประชาชาติและประเทศสหรัฐอเมริกา องคก์าร
สหประชาชาติไดจ้ดัตั้งหน่วยงานช่ือ องคก์ารฟ้ืนฟเูพื่อบูรณะเกาหลีของสหประชาชาติ 
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(United Nations Korean Reconstruction Agency) ใหท้ าหนา้ท่ีช่วยเหลือแก่เกาหลีใต ้เพื่อฟ้ืน
คืนจากความหายนะทางเศรษฐกิจและสงัคม ส่วนสหรัฐอเมริกาทุ่มเททรัพยากรจ านวนมหาศาล
เพื่อปรับปรุงประเทศใหมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน ดงัจะเห็นไดว้า่ ช่วงปี ค.ศ.1953-1959 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีใหเ้งินช่วยเหลือในโครงการพฒันาต่าง ๆ แก่เกาหลีใตร้าวร้อยละ 

80 ของเงินช่วยเหลือท่ีส่งไปจากต่างประเทศทั้งหมด
2 

ตารางที ่2.1  จ านวนเงินช่วยเหลือท่ีเกาหลีใตไ้ดรั้บจากสหรัฐอเมริกาในระหวา่ง 
     ปี ค.ศ.1945-1961  

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ)  
                ประเภท                 ปี ค.ศ 1954-1961    ปี ค.ศ. 1945-1953   
เงินใหเ้ปล่า 
เงินกูเ้พื่อการพฒันา                 
ความช่วยเหลืออาหาร (PL.480)      
เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

164 
-               29              

742                       

     1,835               
20              320              

118             

                          รวมทั้งส้ิน 935 2,293         

ทีม่า : Sang Chul Suh, Korean Studies. 2 (1978) table 4, p.73.  
  
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศดงักล่าวท าใหก้ารสร้างอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน
การน าเขา้บรรลุผล กล่าวคือ เนน้การผลิตสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือมาจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไดเ้ร่งรัดพฒันา
โครงการ พื้นฐาน (infrastructures) เช่น ถนน ท่าเรือ การติดต่อส่ือสาร การสาธารณสุข และ
การศึกษาอยา่งรีบเร่ง มีการตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งเกาหลี-
สหรัฐฯ ในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1953 เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างและฟ้ืนฟู
ประเทศ อน่ึง คณะกรรมการชุดน้ีไดต้กลงกนัเพื่อตั้งขอ้ก าหนดการน าสินคา้เขา้จาก
ต่างประเทศและการกระจายสินคา้ไปสู่ประชาชน รวมทั้งท าหนา้ท่ีควบคุมอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราและวางนโยบายการคลงัของประเทศ  
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 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอีกอยา่งหน่ึง คือ การลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งน้ีเพราะเงิน
ช่วยเหลือจ านวนมหาศาลจากต่างประเทศท าใหน้กัธุรกิจชาวสหรัฐฯ เดินทางมาร่วมลงทุนใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในเกาหลีเป็นจ านวนมาก  
 ตลอดช่วงทศวรรษท่ี 50 แห่งคริสตศ์กัราช รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดป้รับใชน้โยบาย
เศรษฐกิจหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่  
 (1) ก าหนดใหร้าคาผลผลิตทางการเกษตรต ่าเพื่อใหป้ระชาชนทุกคนมีอาหารเพื่อ
บริโภคในราคาถกูซ่ึงการท่ีราคาอาหารสามารถก าหนดใหต้ ่าลงไดเ้ป็นเพราะความช่วยเหลือ
แบบใหเ้ปล่าของสหรัฐอเมริกาท่ีส่งไปเป็นจ านวนท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการในระยะแรก 
ต่อมาสหรัฐฯ กไ็ดข้ายพืชผลไปใหใ้นราคาต ่ากวา่ตน้ทุน ภายใตก้ฎหมายความช่วยเหลือดา้น
อาหารเพื่อการบริโภค (PL.480)  
 (2) พยายามปรับอตัราดอกเบ้ียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าโดยใชส้ถาบนัการเงินของรัฐท า
หนา้ท่ีควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารลงทุนภายในประเทศเพิ่มมากยิง่ข้ึน  
 (3) รักษาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์จากเงิน

ช่วยเหลือต่างประเทศใหม้ากท่ีสุด
3
 อน่ึง รัฐบาลไดใ้ชน้โยบายโดยตรงเพื่อปกป้อง

อุตสาหกรรมภายในประเทศดว้ยการจ ากดัการน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้ไปขายในเกาหลี
ดว้ยมาตรการท่ีเคร่งครัดและเขม้งวดท่ีสุด  
 ความพยายามของรัฐภายใตก้ารน าของ ดร.ซิงมนั รี ในการพฒันาเศรษฐกิจได้
ปรากฏผลในตอนปลายของทศวรรษท่ี 50 นัน่คือ ในระหวา่งปี ค.ศ.1958-1961 กิจการ
อุตสาหกรรมของประเทศสามารถผลิตสินคา้ไดห้ลายประเภทและมีจ านวนเพียงพอกบัความ
ตอ้งการภายในประเทศ รวมทั้งยงัสามารถส่งสินคา้บางส่วนออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ
ไดอี้กดว้ย ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.2 ประเทศเกาหลีใตส้ามารถผลิตสินคา้ส่ิงทอ หนงั กระดาษ 
อาหารและยาง รวมทั้งเคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็ จกัรเยบ็ผา้ และเคร่ืองไฟฟ้า เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม เกาหลีใตก้มี็ลกัษณะเช่นเดียวกบัประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายท่ีตอ้งพึ่งพาทั้งดา้นเงินทุน
และเทคโนโลยจีากชาติมหาอ านาจ รวมทั้งขาดดุลการคา้กบัประเทศอ่ืน ๆ เร่ือยมา  
 1.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเมืองกบัการพฒันาเศรษฐกิจสมยัสาธารณรัฐท่ีหน่ึง 
เม่ืออ านาจเผดจ็การตกอยูใ่นมือของคนกลุ่มนอ้ยเพียงกลุ่มเดียว โดยทัว่ไปคนกลุ่มน้ีจะพยายาม
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กระท าทุกวิถีทางท่ีจะครอบครองอ านาจการบริหารงานของรัฐและใชต้ าแหน่งหนา้ท่ี
แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัสมาชิกของกลุ่มใหม้ากท่ีสุด สถานการณ์ของเกาหลีใตใ้นยคุน้ี
เป็นตวัอยา่งอนัดีท่ีสนบัสนุนค ากล่าวขา้งตน้ ดงัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 
ค.ศ.1954 ซ่ึงถือวา่เป็นตวัอยา่งส าคญั นัน่คือพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) ท่ีเป็นพรรค
การเมืองท่ีตั้งข้ึนใหม่โดยประธานาธิบดี ดร.ซิงมนั รี  ไดเ้สนอการแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อให้
ประธานาธิบดีมีสิทธิเขา้รับเลือกตั้งเป็น ผูน้ าประเทศเป็นสมยัท่ี 3 ได ้ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
ตอ้งใหรั้ฐสภารับรอง ผลปรากฏวา่ ขอ้เสนอไม่ผา่นความเห็นชอบเพราะไดรั้บคะแนนเสียง
สนบัสนุนไม่ถึง 136 เสียง โดยมีเสียงสนบัสนุนเพียง 135.3 เสียง (ค านวณจากอตัราส่วน 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงในรัฐสภาทั้งหมด) ในวนัต่อมาผูน้ าประเทศไดส้ัง่ใหแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญ
ทนัทีโดยอา้งว่าเศษของ 0.3 สามารถปัดเป็น 1 เสียงได ้จึงเป็นจ านวนครบ 136 เสียงพอดี 

ตารางที ่2.2  กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมระหวา่งปี ค.ศ.1946-1961 
 

  ปี ค.ศ.1946-1952    ปี ค.ศ.1953-1957  ปี ค.ศ.1958-1961   
ขั้นตน้ของการพฒันา น าสินคา้ส าเร็จรูปจาก 

ต่างประเทศดว้ยเงิน  
ช่วยเหลือ 

พฒันาอุตสาหกรรม    
ผลิตสินคา้อุปโภค     
บริโภค 

อุตสาหกรรมผลิตสินคา้ 
อุปโภคบริโภคเร่ิมถึง  
จุดอ่ิมตวัและเป็นระยะ 
เร่ิมแรกของการพฒันา 
อุตสาหกรรมผลิตสินคา้ 
เพื่อส่งออก 

อุตสาหกรรมใหม่ท่ี 
ส าคญั 

ไม่มี 
(อยูใ่นภาวะสงคราม  
เกาหลี) 

ส่ิงทอ หนงั กระดาษ  
อาหาร ยาง 

เคร่ืองจกัรขนาดเล็ก  
จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใช ้
ไฟฟ้า เคร่ืองมือส่ือ-  
สาร วทิย ุปุ๋ย เคร่ือง ทอ
ผา้ เคร่ืองสูบน ้า 
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ตารางที ่2.2   (ต่อ) 
 

  ปี ค.ศ.1946-1952    ปี ค.ศ.1953-1957  ปี ค.ศ.1958-1961   
การคา้ระหวา่ง
ประเทศ            
- สินคา้ส่งออก   
- สินคา้น าเขา้                

 
 

- 
สินคา้บริโภคส าเร็จรูป                   

                                                                                                     
 

- 
สินคา้ประเภททุนและ 
สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป     

                                                
 
สินคา้บริโภค         
สินคา้บริโภคและสินคา้
ก่ึงส าเร็จรูป         

ทีม่า : Kyong-dong Kim, Man and Society in Korea's Economic Growth. p.67.  

การกระท าดงักล่าวท าใหค้ะแนนเสียงสนบัสนุนในตวั ดร.ซิงมนั รี ไดต้กลงไปอยา่งมาก ต่อมา
ในเดือนกนัยายน ปี ค.ศ.1955 สมาชิกของพรรคเสรีนิยมช่ือ นายซิน อิคฮี นายชอฟ เบียงออ็ค นาย
แชง เหมียน และนายปัก ชนัเชียน ไดแ้ยกตวัออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ช่ือ พรรค
ประชาธิปไตย (Democratic Party) และตั้งตวัเป็นปฏิปักษต่์อรัฐบาล  ส่วนอดีตรัฐมนตรีวา่การ  
กระทรวงเกษตรช่ือ นายโช บองอมั กไ็ดแ้ยกตวัออกไปตั้งพรรคกา้วหนา้ (Progressive Party) เพื่อ
สมคัรลงแข่งขนัเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1956 
อยา่งไรกต็าม ผลการเลือกตั้งคราวน้ี ดร.ซิงมนั รี กย็งัคงไดรั้บเลือกเป็นผูน้ าประเทศต่อไปอีก
สมยัหน่ึง แต่ในคร้ังน้ีเขาไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนเพียงร้อยละ 55 เท่านั้น  
 เม่ือการเมืองในสมยัสาธารณรัฐท่ีหน่ึงมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการท าธุรกิจการคา้เพื่อสะสมทุน (capital accumulation)
4
 กบัการเมือง

จึงมีอยูอ่ยา่งแน่นแฟ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเก่ียวพนักบัเงินท่ีไดรั้บจากการช่วยเหลือ
จ านวนมหาศาล เพราะการท่ีจะแบ่งสรรเพื่อใชจ่้ายหรือใหล้งทุนในกิจการประเภทใดนั้น
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของนกัการเมืองท่ีอยูใ่นอ านาจ ดงันั้น การรู้จกัมกัคุน้กบัผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัธุรกิจ ในขณะเดียวกนันกัการเมืองกต็อ้ง
พึ่งพาพอ่คา้เน่ืองจากตอ้งหาเงินเพื่อใชใ้นการรณรงคเ์พื่อหาเสียงเลือกตั้ง ดว้ยเหตุน้ีการฉอ้
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ราษฎร์บงัหลวงและการเล่นพรรคเล่นพวกในหมู่ขา้ราชการระดบัสูง นกัการเมืองและนกั
ธุรกิจจึงมีปรากฏทัว่ไป ดงัตวัอยา่งท่ีจะไดย้กมากล่าวต่อไปน้ี  
 กรณทีีห่นึ่ง ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ีรู้จกักนัวา่ “เงินดอลลาร์ทงัสเตน” กรณีน้ีเกิดข้ึนในปี 
ค.ศ.1952 ในขณะนั้นสงครามเกาหลียงัด าเนินการสูร้บอยูอ่ยา่งดุเดือด รัฐบาลไดจ้ดัสรรเงินท่ี
ไดรั้บจากการขายแร่ทงัสเตนไปยงัตลาดต่างประเทศจ านวน 3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ใหก้บั
บริษทัเอกชนจ านวน 40 บริษทัเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นท่ีสุดเขา้ประเทศ ผลปรากฏวา่รัฐบาล
กลบัมอบเงินใหแ้ก่นกัธุรกิจจ านวนไม่ก่ีรายอยา่งผิดกฎหมายเพื่อใหพ้วกเขาซ้ือขา้วและปุ๋ย
เขา้ประเทศ การกระท าดงักล่าวท าใหน้กัธุรกิจเหล่านั้นไดรั้บก าไรมหาศาลเพราะสามารถ
ผกูขาดการขายสินคา้ และไดรั้บผลประโยชน์จากการก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ี
แตกต่างกนัมาก ในขณะเดียวกนัพรรคเสรีนิยมกไ็ดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไรนั้นเพื่อใชใ้นการ
รณรงคห์าเสียงสนบัสนุนการแกไ้ขรัฐธรรมนูญท่ียอมใหป้ระธานาธิบดีสามารถลงสมคัรเป็น
ประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหน่ึงได ้ 
 กรณทีีส่อง ไดแ้ก่การกระท าอนัไม่ชอบธรรมของรัฐบาลในการใหเ้งินกู ้ กล่าวคือ 
ในฤดูใบไมผ้ลิของปี ค.ศ.1957 พรรคเสรีนิยมไดบี้บบงัคบัใหธ้นาคารเพื่อการบูรณะของเกาหลี
จดัสรรเงินกูก้อ้นใหญ่ใหแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่ 12 แห่ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการ
สร้างอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินคา้ แต่ในกระบวนการของการใหเ้งินกูน้ั้น บริษทัท่ีไดรั้บเงิน
จ าตอ้งตดัส่วนแบ่งของเงินท่ีกูใ้หก้บัพรรคการเมืองของรัฐบาลจ านวนหน่ึง  
 กรณทีีส่าม ไดแ้ก่ การเสียภาษีท่ีไม่เป็นธรรม บริษทัและผูป้ระกอบการขนาดใหญ่
ท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบันกัการเมืองฝ่ายรัฐบาลสามารถหลีกเล่ียงไม่เสียภาษีเงินได้
ใหก้บัรัฐบาล  
 กรณทีีส่ี่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้างซ่ึงกลุ่มท่ีมีอิทธิพลส าคญั ท่ีไดรั้บสมญา
วา่กลุ่มหา้เสือจะไดรั้บงานการก่อสร้างในโครงการของรัฐเสมอ ทั้งน้ีเพราะพวกเขาไดม้อบ
เงินสนบัสนุนใหแ้ก่พรรครัฐบาลอยูต่ลอดเวลา  
 อน่ึง ตอนปลายของทศวรรษท่ี 50 ประชากรเกาหลีต่างเร่ิมมีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน
บา้งแลว้ ท าใหป้ระชากรสามารถเพิ่มการบริโภคมากข้ึน ท าใหเ้กิดมีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการกอบโกยผลประโยชน์ทางการคา้โดยไม่ตอ้งลงทุนลงแรงอะไรมากนกั เป็นตน้วา่ 
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การกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อเกง็ก าไร การหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร และการไดรั้บประโยชน์จาก
ภาวะเงินเฟ้อท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ การกระท าดงักล่าวจ าเป็นตอ้งสร้างความชอบพอ
กบันกัการเมืองฝ่ายรัฐบาลจึงจะไดรั้บผลประโยชน์เป็นกอบเป็นก า ส่วนนกัธุรกิจขนาดกลาง
และรายยอ่ยกจ็ะไดรั้บความกระทบกระเทือนในการด าเนินธุรกิจ ทา้ยท่ีสุดกจ็ าตอ้งขายกิจการ
ใหแ้ก่นายทุนร ่ ารวย ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงกเ็ป็นผลสืบเน่ืองมาจากการผกูขาดทางการคา้ของนกั

ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมกัจะบีบบงัคบัมิใหน้กัธุรกิจรายยอ่ยด าเนินงานตามความสามารถได้
5
  

 ดงันั้น นกัธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษจึงมีอิทธิพลส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
เกาหลีและต่างกพ็ยายามทุกวิถีทางท่ีจะผลกัดนัใหรั้ฐบาลของ ดร.ซิงมนั รี ครอบครองอ านาจอยู่
ต่อไปดว้ยการใชเ้งินทุ่มซ้ือเสียงและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งออกหนา้ออกตา  
  1.3 จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมนั รี พรรคเสรีนิยมท าการเคล่ือนไหวอีกคร้ังเม่ือ
รัฐบาลจะมีอายคุรบในวาระท่ีสามโดยไดเ้สนอใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญอีกคร้ัง เพื่อเปล่ียน
ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรงมาเป็นการเลือกโดยสมาชิกรัฐสภา 
ทั้งน้ีกเ็พื่อจะให ้ ดร.ซิงมนั รี ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีหนท่ีส่ี สาเหตุส าคญักเ็พราะทาง
พรรคมีความเห็นวา่ ความนิยมของประชาชนทัว่ไปต่อตวัประธานาธิบดีผูน้ี้ตกต ่าลงไปมาก 
ดงัจะเห็นไดจ้ากผลของการเลือกตั้งคราวก่อน ซ่ึงประธานาธิบดีไดรั้บเสียงสนบัสนุนเกิน
ร้อยละหา้สิบเพียงเลก็นอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม รัฐบาลสามารถบีบบงัคบัสมาชิกรัฐสภาให้
กระท าในส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งการไดง่้ายกวา่ ดงันั้น จึงมีการรณรงคห์าเสียงสนบัสนุนใหมี้การ
แกไ้ข  รัฐธรรมนูญ อยา่งไรกต็าม ประธานาธิบดีและพรรคพวกไดต้ระหนกัดีวา่ขอ้เสนอ
ดงักล่าวคงจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกรัฐสภาตามจ านวนเสียงสนบัสนุนท่ีตอ้งการ 
รัฐบาลจึงประกาศกฎหมายวา่ดว้ยความมัน่คงแห่งชาติข้ึนในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1959 
เพื่อใหอ้  านาจแก่ฝ่ายบริหารบีบบงัคบัฝ่ายคา้นใหย้อมท าตาม โดยจะตั้งขอ้กล่าวหาวา่ ผูท่ี้ไม่
เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของรัฐบาลนั้นคือพวกคอมมิวนิสตห์รือเป็นผูไ้ม่ประสงคดี์ต่อ
ประเทศชาติ ซ่ึงจะตอ้งถกูจบักมุและลงโทษอยา่งรุนแรง ต่อมาเม่ือมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ขอ้แกไ้ขรัฐธรรมนูญอยูน่ั้นมีสมาชิกพรรคฝ่ายคา้นจ านวนหน่ึงไม่เห็นดว้ย เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล
จึงสัง่ใหต้  ารวจ 300 นาย เขา้ไปไล่ตอ้นสมาชิกฝ่ายคา้นลงไปขงัไวใ้นหอ้งใตถุ้นรัฐสภา จากนั้น
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กล็งมติผา่นกฎหมายรวม 25 ฉบบัภายในเวลาอนัรวดเร็วในจ านวนน้ีมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีมอบ
อ านาจใหแ้ก่รัฐบาลในการเขา้ควบคุมกิจการทางการเมืองตั้งแต่ระดบัสูงสุดไปถึงระดบัต ่าสุด  
 เหยือ่รายแรกของกฎหมายใหม่น้ี ไดแ้ก่ การจบักมุนกัการเมืองฝ่ายคา้น คือนายโช 
บองอมั ต่อมาไดมี้การสัง่ปิดหนงัสือพิมพข์องฝ่ายคาทอลิคช่ือ Kyeonghyang เพราะเป็น
หนงัสือพิมพท่ี์มีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นอีกคนหน่ึงช่ือนายแชง เหมียน 
นอกจากน้ีรัฐบาลไดป้ระกาศหา้มการเดินขบวนใด ๆ โดยถือวา่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม ปี ค.ศ.1960 ดร.ซิงมนั รี ไม่มี
คู่แข่ง เพราะนายชอฟ เบียงออ๊คคู่แข่งขนัแห่งพรรคประชาธิปไตยเกาหลีเพิ่งเสียชีวิต 1 เดือน
ก่อนการเลือกตั้ง อน่ึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่ใหก้าเคร่ืองหมายเลือกสมาชิก
พรรครัฐบาลลงในบตัรเลือกตั้งและบรรจุในหีบบตัร เพื่อส่งไปยงัหน่วยเลือกตั้งทัว่ประเทศ
อยูก่่อนแลว้ ผลจึงปรากฏวา่พรรคของ ดร.ซิงมนั รี ไดรั้บเลือกดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้  
 พรรคประชาธิปไตยเกาหลีไดป้ระกาศวา่ การเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังน้ีสกปรกมากท า
ผิดกฎหมายและเรียกร้องใหศ้าลสัง่ใหก้ารเลือกตั้งเป็นโมฆะ ส่วนประชาชนกมี็ความเห็น 
เช่นเดียวกนัวา่ การเลือกตั้งดงักล่าวเป็นการเลือกตั้งท่ีสกปรกท่ีสุดท่ีไม่อาจวางเฉยได ้ ดงันั้น 
นกัศึกษาจึงท าการเดินขบวนประทว้งเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน ปี ค.ศ.1960 แต่ต ารวจไดเ้ขา้ขบัไล่
และยงิปืนใส่กลุ่มนกัศึกษาจนท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตหลายคน ท าใหป้ระชาชนทัว่ประเทศลุกฮือ
ข้ึนต่อสูก้บัเผดจ็การ ดร.ซิงมนั รี เม่ือเหตุการณ์เป็นไปดงัน้ี ผูน้ าประเทศจึงประกาศกฎอยัการ
ศึกเพื่อบงัคบัมิใหป้ระชาชนต่อตา้นรัฐบาลดว้ยการจบักมุ แต่ทหารผูท้  าหนา้ท่ีรักษากฎอยัการ
ศึกษากลบัเขา้ขา้งนกัศึกษา และไม่ท าการจบักมุผูเ้ดินขบวนแต่อยา่งใด การเดินขบวนคร้ังน้ี
ไม่เพียงแต่จะยงัผลให ้ดร.ซิงมนั รี และครอบครัวตอ้งรีบเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น คู่
สมคัรแข่งขนัเป็นรองประธานาธิบดีคือ นายลี คิปุงและครอบครัวไดก้ระท าอตัวินิบาตกรรม
ดว้ย  
 เม่ือประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศไปแลว้ นายพลซอง ยนูซนั ผูบ้ญัชาการกฎ
อยัการศึกไดพ้ยายามรักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดข้ึนภายในประเทศ ต่อมา รัฐสภาไดรี้บ
จดัตั้งรัฐบาลรักษาการข้ึนโดยแต่งตั้งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ คือ นายฮู ชุง เป็น
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ผูน้ าประเทศชัว่คราวและถือวา่การหนีออกนอกประเทศของประธานาธิบดีซิงมนั รี เป็นการ
ส้ินสุดของสาธารณรัฐท่ีหน่ึง  
 1.4 รัฐบาลรักษาการ นายฮู ชุงเม่ือไดเ้ป็นผูน้ าประเทศกไ็ดเ้ร่ิมไต่สวนอดีตรัฐมนตรี
เก่าจ านวน 30 คน และนกัการเมืองคนส าคญัของพรรคเสรีนิยมในขอ้หาร่วมกนัท าการทุจริต
การเลือกตั้งทัว่ไป งานเด่นของรัฐบาลรักษาการน้ีกคื็อการร่างกฎหมายเพื่อแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
ท่ีเคยใหน้ายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเพียงเป็นผูค้อยก ากบัรัฐสภาในการออกกฎหมาย
มาเป็นหวัหนา้ คณะผูบ้ริหารของรัฐบาล และไดล้ดอ านาจของประธานาธิบดีลงเพื่อใหท้ า
หนา้ท่ีในทางพิธีกรรมเท่านั้น รวมทั้งไดมี้การเปล่ียนแปลงใหมี้การเลือกตั้งแบบใหม่เป็น
ระบบรัฐสภา ส าหรับสาเหตุส าคญัของท่ีมาของการลดอ านาจประธานาธิบดีลงกเ็พราะไม่
ตอ้งการใหมี้การรวบอ านาจไวใ้นมือของบุคคลคนเดียวซ่ึงกฎหมายใหม่น้ีปรากฏวา่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอยา่งท่วมทน้ หลงัจากนั้นรัฐบาลรักษาการไดจ้ดัใหมี้การ
เลือกตั้งข้ึนในวนัท่ี 29 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1960 ผลปรากฏวา่ พรรคประชาธิปไตยเกาหลีไดรั้บ
เลือกดว้ยเสียงขา้งมาก นายยนู โปชนัไดรั้บต าแหน่งเป็นประธานาธิบดี และ ดร.แชง    เหมียน
เป็นนายกรัฐมนตรีและผูน้ าประเทศ ส่วนสมาชิกของพรรคไดรั้บเลือกถึง 175 ท่ีนัง่ในจ านวน
ทั้งส้ิน 233 ท่ีนัง่ และไดรั้บเลือกในสภาสูงจ านวน 31 ใน 58 ท่ีนัง่ จากนั้นรัฐบาลใหม่กเ็ขา้
บริหารประเทศอนัเป็นการเขา้สู่สาธารณรัฐท่ีสอง  

2.  สาธารณรัฐที่สอง (ค.ศ.1960-1961)  
 เม่ือมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาธิปไตยพฒันาในสงัคมท่ีเคยถกูปิดกั้นในการใชสิ้ทธิ
เสรีภาพ ท าใหค้นเกาหลีในช่วงน้ีใชป้ระชาธิปไตยอยา่งไม่มีขอบเขต ต่างฝ่ายต่างเสนอความ
ตอ้งการของตนโดยไม่รับฟังเสียงผูอ่ื้น ผลกคื็อท าใหก้ลุ่มการเมืองท่ีเคยผนึกก าลงักนัต่อสูก้บั
รัฐบาลเผดจ็การเร่ิมแตกแยก เพราะต่างฝ่ายต่างถือทิฐิและไม่ยอมออมชอมระหวา่งกนั ดงันั้น 
การเมืองในสมยัสาธารณรัฐท่ีสองจึงเป็นตวัอยา่งอนัดีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจลาจลวุน่วาย ดงั
ล  าดบัเหตุการณ์ต่อไปน้ี  
 ผูน้ าประเทศ ดร.แชง เหมียน ไดเ้ขา้บริหารประเทศเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม ค.ศ.1960 
เจตนารมณ์ของผูน้ าใหม่ คือ ความพยายามท่ีจะท าใหสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเคยถกูละเลย
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จากรัฐบาลเก่าไดรั้บการปฏิบติัใหถ้กูตอ้งเท่ียงธรรมในหมู่ของประชาชน แต่เม่ือพรรค
รัฐบาลเขา้บริหารประเทศในเวลาไม่นานนกักต็อ้งพบกบัปัญหาความแตกแยกภายในพรรค 
กล่าวคือ กลุ่มหวัเก่าซ่ึงน าโดยประธานาธิบดียนู โปซนั มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกบักลุ่มหวั
ใหม่ของนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกนักลุ่มหวัเก่ากแ็ยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มหวัเก่าสาย
กลางและกลุ่มหวัเก่าขวาจดั ส่วนกลุ่มหวัใหม่แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มหวัใหม่รุ่น
อาวโุส กลุ่มหวัใหม่วยักลางคน และกลุ่มหวัใหม่รุ่นเยาว ์ การแตกแยกภายในพรรคเป็นไป
อยา่งรุนแรง และไม่อาจปรองดองกนัได ้ จนกระทัง่ถึงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1960 กลุ่มหวัเก่า
ไดแ้ยกตวัออกไปตั้งพรรคใหม่ช่ือ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (New Democratic Party)  
 การบริหารงานของรัฐบาลชุดน้ีโดยทัว่ไปอ่อนแอมาก ส่วนรัฐมนตรีแต่ละคนกเ็ร่ิม
แปรเปล่ียนไปกลายเป็นผูร่้วมขบวนการคอรัปชัน่และมีการเล่นพรรคเล่นพวกมากยิง่ข้ึนใน
ขณะเดียวกนัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกลบัเส่ือมทรามลง ท าใหก้ารวา่งงานเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว รัฐบาลพยายามหาทางแกไ้ขดว้ยการตดังบประมาณเพื่อป้องกนัประเทศลง และ
น าเอาไปใชเ้พื่อผอ่นคลายปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ไดส้ัง่ใหล้ด
อตัราก าลงัพลกวา่ 1 แสนคนโดยทนัที แมว้า่จะไดรั้บการคดัคา้นจากฝ่ายทหารกต็าม การ
กระท าดงักล่าวท าใหก้องทพัเร่ิมไม่พอใจ ส่วนพรรคฝ่ายคา้นกโ็จมตีรัฐบาลตลอดเวลา ท าให้
รัฐบาลของ ดร.แชง เหมียน ตกอยูภ่ายใตม้รสุมทางการเมืองทั้งจากภายในและภายนอกพรรค  
        2.1 การก าเนิดอ านาจของทหารในทางการเมือง สงครามเกาหลีมีส่วนท าใหล้กูหลาน 
ของคนชั้นต ่า คนชนบทและคนชั้นกลางไดมี้โอกาสเขา้รับการศึกษาอบรมผา่นทาง
สถาบนัการศึกษาของทหาร อนัเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่คนทัว่ไปอีก
รูปแบบหน่ึง ทหารไดรั้บการฝึกฝนอบรมจากผูฝึ้กชาวสหรัฐฯ และไดเ้รียนรู้ถึงการใชอ้าวธุ
ยทุโธปกรณ์ท่ีสัง่ไปจากต่างประเทศ รวมทั้งไดรั้บการฝึกอบรมระเบียบวินยัและการบริหาร
กองทพัเพื่อต่อสูก้บัศตัรู ผลกคื็อท าใหก้องทพัของเกาหลีใตเ้ขม้แขง็ทั้งก าลงัคนและอาวธุ 
อน่ึง ในระหวา่งสงคราม ทหารเกาหลีใตร่้วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัทหารของบรรดามิตร
ประเทศจ านวน 18 ชาติเป็นระยะเวลานานหลายปี ท าใหท้หารเหล่าน้ีไดเ้รียนรู้ถึงวฒันธรรม
และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศอ่ืน ๆ ดงันั้น ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 50 เป็นตน้มาทหารเกาหลี
จึงไดก้ลายเป็นกลุ่มท่ีมีความคิดกวา้งไกลเรียนรู้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ทนัต่อโลก และเร่ิมเป็น
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กลุ่มท่ีมีพลงัทางการเมืองมากเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ส าหรับสาเหตุท่ีท าใหท้หารเร่ิมสนใจการเมือง
ตลอดจนความเป็นไปของบา้นเมืองเร่ิมจากการท่ีนกัการเมืองและคนชั้นสูงขาดคุณภาพและ
ไร้ระเบียบวินยัในการบริหารประเทศ มวัแต่แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นระหวา่งกนัทั้งในดา้นการ
แสวงหาต าแหน่งและการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงจนท าใหภ้าวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
เส่ือมโทรมลง กลุ่มนายทหารจึงเร่ิมใหค้วามสนใจในเร่ืองของบา้นเมือง เพราะพวกเขามี
ความมัน่ใจวา่อ  านาจทางการทหารมีเหนือกวา่พลเรือน และพร้อมท่ีจะกา้วมาช่วยเหลือและ
ปกป้องประเทศในยามวิกฤต ในยคุรัฐบาลรักษาการและสมยัสาธารณรัฐท่ีสองนั้น รัฐบาล
พลเรือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ คณะนายทหารจึงกลายเป็นกลุ่มหลกัท่ีคอย
ประคบัประคอง ดูแลบา้นเมืองใหอ้ยูร่อด อน่ึง ทหารเป็นสถาบนัท่ีควบคุมกองก าลงัและ
อาวธุ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการสนบัสนุนพลงัของทหารอยูแ่ลว้ท าใหบ้ทบาทของทหารเด่นชดั
ในทางการเมืองมากข้ึนทุกที จนถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1961 นายทหารราบซ่ึงส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาในรุ่นท่ี 8 ระหวา่งปี ค.ศ.1948-1949 น าโดยนายพลปัก จุงฮีและพนั
โทคิม จองพิล ไดก้ระท ารัฐประหารยดึอ  านาจลม้ลา้งรัฐบาลของ ดร.แชง เหมียนไดส้ าเร็จ 
และตั้งรัฐบาลรักษาการทหารข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ.1961-1963 อนัเป็นการส้ินสุดยคุ
สาธารณรัฐท่ีสอง  
  2.2 การพฒันาเศรษฐกิจ สาธารณรัฐท่ีสองมีอายสุั้นเพียง 10 เดือน ในช่วงเวลานั้น 
รัฐบาลมีภาระในการจดัตั้งรัฐบาลและจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางการเมืองและสงัคมท่ีมีอยู่
รอบดา้น ต่อมาเม่ือเวลาผา่นไปไม่นานนกั ขอ้พิพาททางการเมืองและความขดัแยง้ดา้นการ
จดัสรรผลประโยชน์ไดเ้กิดข้ึนภายในพรรคของรัฐบาลเอง ดงันั้น ผูน้ าประเทศจึงตอ้งทุ่มเท
ก าลงัและเวลาไปกบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ท าใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจมิไดรั้บการเอาใจใส่
อยา่งจริงจงั นอกจากปล่อยใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีรัฐบาลชุดก่อนไดว้างแนวไว ้ 

3.  รัฐบาลรักษาการทหาร (ค.ศ.1961-1963)  
 การยดึอ  านาจในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1961 ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในมิติใหม่ของเกาหลีใต ้ กล่าวคือจากประเทศท่ีคุน้เคยกบัการเมืองท่ีพลเรือนมี
บทบาทส าคญัมาเป็นระบบการเมืองทหารท่ีทหารมีบทบาทส าคญั  
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 ก่อนหนา้ท่ีจะมีการปฏิวติันั้น คณะนายทหารหนุ่มไดก่้อตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
ปฏิวติั (Military Revolutionary Committee) ข้ึนมาเพื่อหาแนวทางท่ีจะขจดัความไร้
สมรรถภาพของรัฐบาลพลเรือนและขจดัสถานการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ภายในพรรค
ของรัฐบาล ต่อมาเม่ือท าการปฏิวติัไดส้ าเร็จ คณะกรรมการฯ ไดใ้ชอ้  านาจประกาศกฎอยัการ
ศึกโดยการสัง่ยบุสภาผูแ้ทนและสภาทอ้งถ่ิน ยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง และรวบอ านาจ
เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ มีอ  านาจเหนือฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ ในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1961 คณะกรรมการไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น สภาสูงสุดเพื่อสร้างชาติเกาหลี 
(Supreme Council for National Reconstruction of Korea) เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รบริหาร
ประเทศ  
 คณะนายทหารหนุ่มท่ีมีเลือดรักชาติสูงไดท้ าการปกครองประเทศโดยมีเป้าหมายท่ี
จะช่วยชาติใหร้อดพน้จากความหายนะ สมาชิกของกลุ่มบางคนไดรั้บการศึกษาสมยัญ่ีปุ่นยดึ
ครองและไดรั้บอิทธิพลเก่ียวกบัการพฒันาประเทศใหไ้ปสู่ความทนัสมยั (modernization) 
ของชาวอาทิตยอ์ุทยัรวมทั้งไดฝึ้กฝนยทุธวิธีการรบ ความมีระเบียบวินยั และตั้งเป้าหมาย
ร่วมกนั ท าใหค้ณะนายทหารมีอุดมการณ์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ประเทศชาติ 
จึงไดร่้วมกนัระดมสรรพก าลงัของคนในชาติสร้างนโยบายและแผนพฒันาประเทศท่ีกอปร
ไปดว้ยเหตุและผลเพื่อใหส้งัคมเจริญรุ่งเรืองมิใหน้อ้ยหนา้ต่อชาติใด ๆ ดงันั้นแผนพฒันา
เศรษฐกิจจึงไดป้ระกาศใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1962 เป็นแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 1 มีก าหนดการ
ด าเนินงาน 5 ปี  
 (1) ทหารกบัการเมือง คณะปฏิวติัไดเ้ร่งระดมเพื่อใหเ้กิดประชาธิปไตยข้ึนทนัที
ภายหลงัการยดึอ  านาจไดส้ าเร็จ และในวนัท่ี 12 สิงหาคม ปี ค.ศ.1961 นายพลปัก จุงฮี 
ประธานสภาสูงสุดฯ ไดป้ระกาศต่อสาธารณชนวา่จะจดัใหมี้การเลือกตั้งเพื่อโอนอ านาจ
ใหแ้ก่รัฐบาลพลเรือนในกลางปี ค.ศ.1963 ต่อมาเขาไดอ้อกกฎหมายในเดือนมีนาคม ปี 
ค.ศ.1962 ท่ีมีช่ือวา่ กฎหมายสร้างความบริสุทธ์ิในกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเปิดเผยรายช่ือ
นกัการเมืองจ านวน 4,372 คน ซ่ึงอยูใ่นบญัชีด าของรัฐบาลชุดก่อน มาใหส้าธารณชนได้
ทราบ จากนั้นในวนัท่ี 26 ธนัวาคม ปี ค.ศ.1962 รัฐบาลทหารไดเ้สนอร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง ซ่ึงกฎหมายทั้งสองไดผ้า่นการรับรองจากสภาสูงสุด
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ฯ ลกัษณะเด่นของกฎหมายดงักล่าวกคื็อ ใหมี้การเลือกประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรงและให้
ประธานาธิบดีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้รัฐบาล รวมทั้งไดก้  าหนดวาระใหผู้น้ าประเทศอยูใ่น
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ภายหลงัท่ีกฎหมายไดป้ระกาศใชบ้งัคบัในตอนตน้ปี ค.ศ.1963 
นกัการเมืองต่างเร่ิมรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกของระบอบ
ประชาธิปไตย  
 อยา่งไรกต็ามหลงัจากท่ีรัฐบาลทหารเขา้ปกครองประเทศไดไ้ม่นาน การแข่งขนั
เพื่อแยง่ชิงอ านาจในหมู่ทหารและพลเรือนกเ็กิดข้ึนในสภาสูงสุดฯ กล่าวคือ ทหารกลุ่มหน่ึง
ตอ้งการจะยดึอ านาจไวเ้ป็นเวลานาน ท าใหน้ายกรัฐมนตรีชอง ยซูานไม่พอใจ เพราะเป็นการ
ขดักบัเจตนารมณ์ของการยดึอ านาจ ส่วนนายพลคิม ตองฮาไดตี้จากกลุ่มปฏิวติัเพราะมี
ความเห็นขดัแยง้กบัผูอ้  านวยการองคก์ารสืบราชการลบัช่ือนายคิม จองพิล เม่ือเหตุการณ์เป็น
เช่นน้ี ผูน้ าการปฏิวติักไ็ดย้อมรับปัญหาดงักล่าวและไดพ้ยายามประสานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อลด
ขอ้ขดัแยง้ทางการเมือง ท าใหพ้นัโทคิม จองพิลลาออกจากต าแหน่งทางการเมืองในคณะ
รัฐบาล และแยกตวัออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ช่ือพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
(Democratic Republican Party) ส่วนนายพลคิม ซุนผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการองคก์ารสืบ
ราชการลบัคนต่อมากไ็ดต้ั้งพรรคการเมืองช่ือ พรรคประชาธิปไตยเสรีนิยม (Liberal 
Democratic Party) นายทหารเหล่าน้ีไดล้าออกจากการเป็นทหารประจ าการเพื่อเขา้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีไดก้ าหนดไว ้ แมว้า่ในความเป็นจริงแลว้
อิทธิพลของทหารกย็งัมีอยูเ่หนือพรรคการเมืองทั้งสอง  
 ส่วนพรรคการเมืองของพรรคพลเรือนซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิ ปี ค.ศ. 
1963 กไ็ดป้ระสบปัญหาขอ้ขดัแยง้เช่นเดียวกนั จึงไดมี้การตั้งพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ่ 
คือ พรรคประชาธิปัตย ์(Democratic Party) และพรรคพลเรือน (Civil Ruling Party)  
 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวนัท่ี 15 ตุลาคม ปี ค.ศ.1963 ปรากฏวา่นายปัก จุงฮี 
แห่งพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยชนะคู่แข่งนายยนู โปซนัแห่งพรรคพลเรือนเพียงเลก็นอ้ย 
ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน ปีเดียวกนั พรรคของนายปัก จุงฮี
ไดรั้บชยัชนะ 110 ในจ านวนทั้งส้ิน 175 ท่ีนัง่ เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูช้นะจึงไดจ้ดัตั้งรัฐบาลเพื่อ
ปกครองประเทศอนัเป็นการเขา้สู่ยคุสาธารณรัฐท่ีสาม 
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 (2) ทหารกบัการพฒันา รัฐบาลไดเ้ปล่ียนยทุธวิธีการพฒันาจากการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ (Import-substitution) มาเป็น “การผลิตเพื่อการส่งออก” (Export-oriented 
strategy) ตามนโยบาย “การมองออกไปขา้งนอก” (Outward-looking policy) ในขณะเดียวกนั 
ผูน้ าการปฏิวติัมีเจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ท่ีจะเห็นประเทศเกาหลีใตเ้จริญกา้วหนา้เฉกเช่น
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหลาย จึงระดมความรู้ความสามารถของทุกฝ่ายเพื่อสร้างแผนพฒันา
และสัง่การใหด้ าเนินการพฒันาแผนอยา่งรีบเร่งและจริงจงั  
 อยา่งไรกต็าม นกัวิชาการเกาหลีบางท่านไดอ้า้งถึงสาเหตุท่ีท าใหผู้น้ าประเทศปรับ
ใชน้โยบายการผลิตเพื่อการส่งออกวา่น่าจะเป็นเพราะ  
 ก. ยทุธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ในสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคท่ี
เคยใชใ้นช่วงทศวรรษท่ี 50 เร่ิมถึงจุดอ่ิมตวั เพราะตลาดภายในมีขนาดเลก็  
 ข. ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาตินอ้ย จึงไม่สามารถขดุคน้เพื่อส่งออกและท า
รายไดห้ลกัมาสู่ประเทศ  
 ค. เงินช่วยเหลือจากมิตรประเทศและสหรัฐอเมริกาลดลงเร่ือย ๆ ท าใหข้าด 
เงินตราต่างประเทศและการขาดดุลการช าระเงินเพิ่มมากข้ึนทุกปี  
 ง. ประเทศมีทรัพยากรคนท่ีมีการศึกษาและมีคุณภาพดา้นการผลิตท าใหง่้ายต่อ

การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
6
 

 แผนพฒันาฉบบัท่ีหน่ึงเนน้ใหรั้ฐแทรกแซงการพฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองทั้ง
ในดา้นการผลิตและการตลาด เช่น รัฐบาลส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก 
ระดมเงินทุนและเทคโนโลยทีั้งจากภายในและต่างประเทศ สร้างปัจจยัพื้นฐาน นิคม
อุตสาหกรรม และการส่ือสาร รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของรัฐเพื่อตอบสนอง
ต่อการพฒันาทางการผลิต ขณะเดียวกนัรัฐบาลไดทุ่้มเททรัพยากรเพื่อหาตลาดต่างประเทศ
รองรับสินคา้ท่ีผลิตข้ึน  

4.  สาธารณรัฐที่สาม (ค.ศ.1963-1971)  
 เม่ือรัฐบาลพลเรือนของนายปัก จุงฮี ไดรั้บเลือกใหบ้ริหารประเทศซ่ึงเป็นการเขา้สู่
ยคุสาธารณรัฐท่ีสาม การเมืองของเกาหลีใตก้ไ็ดก้ลบัเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ัง แมว้า่
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ในคร้ังน้ีบรรดาผูบ้ริหารประเทศจะประกอบไปดว้ยขนุศึกแม่ทพันายกองท่ีเพิ่งลาออกจาก
การเป็นทหารประจ าการกต็าม (และพวกเขากย็งัคงมีสายสมัพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นกบักองทพั
มาก) ผูน้ าประเทศไดใ้ชก้ารประชาสมัพนัธ์ทุกประเภทเพื่อโนม้นา้วจิตใจใหค้นทุกหมู่เหล่า
เขา้ร่วมในการพฒันาประเทศดว้ยการช้ีใหเ้ห็นถึงเป้าหมายท่ีชดัเจน และย  ้าถึงบทบาทของรัฐ
ท่ีมีต่อการพฒันาอยา่งจริงจงั ดงันั้น ในวาระแรกและวาระท่ีสอง (ระหวา่งปี ค.ศ.1963-1971) 
ของการเป็นประธานาธิบดีของปัก จุงฮี ประชาชนทั้งชาติไม่วา่จะอาศยัอยูใ่นเมืองหรือชนบท
ต่างใหก้ารสนบัสนุนโครงการพฒันาของรัฐ เพราะเลง็เห็นวา่ผูน้ าคนน้ีเป็นคนท่ีมีความ
เขม้แขง็ เดด็เด่ียว สามารถน าประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ได ้ 
 4.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาในทศวรรษท่ี 60 นบัตั้งแต่มีรัฐบาลรักษาการทหารเป็นตน้
มา การพฒันาประเทศอยูใ่นแนวเดียวกนัมาโดยตลอด นัน่คือ รัฐบาลไดต้ั้งเป้าหมายใหป้ระเทศ
กลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรมตามทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization Theory) ทั้งน้ีเพราะ
กลุ่มผูน้ าประเทศเป็นบุคคลคนเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่ ตลอดช่วงทศวรรษท่ี 60 
แห่งคริสตศ์กัราช การพฒันาไดใ้ชย้ทุธศาสตร์การผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกั เนน้การ
พฒันาอุตสาหกรรมมากกวา่เกษตรกรรม และตอ้งการใหเ้กาหลีใตมี้ฐานะทางเศรษฐกิจ
เทียบเคียงกบัประเทศอุตสาหกรรมแนวหนา้ทั้งหลาย  
 การใชอ้  านาจเผดจ็การของทหารก่อใหเ้กิดผลต่อการก าหนดเป้าหมายและแนวทาง
ในการพฒันา กล่าวคือ เป้าหมายของการพฒันามีเพียงเป้าหมายเดียว เพราะปราศจากผู ้
คดัคา้นหรือวิพากษวิ์จารณ์เพื่อใหทิ้ศทางการพฒันาเฉไปมา ดงันั้น การรวมอ านาจทางการ
เมืองไวท้ าใหผู้มี้อ  านาจสามารถด าเนินงานการพฒันาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยการใชอ้  านาจ
บีบบงัคบัใหทุ้กส่วนของสงัคม ทั้งท่ีเป็นองคก์รของรัฐและเอกชนร่วมกนัท างานตามทิศทาง
ท่ีก าหนดไว ้ผลกคื็อท าใหป้ระเทศกา้วไปสู่จุดหมายไดส้ าเร็จภายในช่วงระยะเวลาอนัสั้น  
 ประธานาธิบดีปัก จุงฮีไดป้รับใชท้ฤษฎีความทนัสมยัซ่ึงเป็นทฤษฎีการพฒันากระแส
หลกัในทศวรรษท่ี 60 และในยคุนั้นองคก์ารสหประชาชาติกไ็ดป้ระกาศใหท้ศวรรษนั้นเป็น  
“ทศวรรษแห่งการพฒันา” เพื่อเรียกร้องใหป้ระเทศท่ีเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพฒันาประเทศ
ของตนใหเ้จริญกา้วหนา้ ผูน้ าของเกาหลีใตจ้ดัตั้งคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ (Economic 
Planning Board) ใหเ้ป็นองคก์รส่วนกลางมีฐานะเท่าเทียมกบักระทรวงเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นองคก์ร
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การวางแผนและมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมการด าเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ให้
ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ 
 แผนพฒันาประเทศฉบบัท่ีหน่ึง (ปี ค.ศ.1962-1966) และฉบบัท่ีสอง (ปี ค.ศ. 1967-
1971) มีแนวทางหลกัดงัต่อไปน้ี  
 (1) ใชย้ทุธวิธีการพฒันาการผลิตเพื่อการส่งออก  
 (2) ส่งเสริมใหเ้กิดอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก  
 (3) ส่งเสริมใหร้ะดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
 (4) สนบัสนุนใหมี้การสะสมทุนภายในประเทศดว้ยการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
เป็นร้อยละ 26.4  
 (5) ส่งเสริมใหมี้การหาตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับสินคา้ท่ีผลิตได ้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่น  
 (6) รัฐเขา้แทรกแซงการผลิตและการตลาดแบบเขม้ (Excessive intervention) เช่น 
ยกเวน้ภาษีสินคา้ขาเขา้ท่ีจะน าไปผลิตเพื่อส่งออก หา้มน าสินคา้ท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศเขา้
เดด็ขาด ตั้งก าแพงภาษีสินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือยสูงมาก และใหกู้ย้มืเงินเพื่อการผลิตดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียต ่าสุด เป็นตน้  
 นอกจากน้ี รัฐบาลไดจ้ดัตั้งองคก์รเพื่อศึกษาขอ้มูลการตลาดและฝึกอบรมใหแ้ก่พอ่คา้
ท่ีท าการคา้ระหวา่งประเทศ รัฐใหทุ้นอุดหนุนเพื่อพฒันาคุณภาพของแรงงานและเทคโนโลย ี
และตั้งศนูยส่์งออกเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการทุกระดบั

7
 

 ผลของการเนน้การพฒันาอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง
การผลิตอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างในทศวรรษท่ี 50 กล่าวคือ ภาค
เกษตรกรรมและประมงท่ีเคยเป็นแหล่งรวมของแรงงานและรายไดห้ลกัของประเทศไดล้ด
ความส าคญัลงไปในตอนช่วงปลายทศวรรษท่ี 60 แห่งคริสตศ์กัราช ดงัจะเห็นไดว้า่ การจา้ง
งานในภาคเกษตรกรรมไดล้ดลงจากร้อยละ 63 มาเป็นร้อยละ 48 และรายไดป้ระชาชาติจาก
ภาคเกษตร กรรมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 27 ในปี ค.ศ.1970 ในขณะท่ีรายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรม 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 27 มาเป็นร้อยละ 86 ในช่วงเวลาเดียวกนั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3.3 ท่ีแสดง
ถึงประเภทสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ในช่วงหลงัแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ีหน่ึง 
ไดแ้ก่ ใยสงัเคราะห์ ปุ๋ยเคมี ซีเมนต ์น ้ ามนัหล่อล่ืน รถยนต ์และท่อ ส่วนสินคา้อุปโภคบริโภค
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กส็ามารถส่งออกไปขายยงัตลาดต่างประเทศไดม้ากข้ึน อน่ึง ตลอดช่วงทศวรรษท่ี 60 แห่ง
คริสตศ์กัราชน้ี อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.5 ต่อปี การ
ส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 39.1 ต่อปี โดยท่ีในปี ค.ศ.1961 มูลค่าการส่งออกมีเพียง 550 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มเป็น 10,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ.1971 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ย
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ีสอง  

ตารางที ่2.3  กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมระหวา่งปี ค.ศ.1962-1976  
  ค.ศ.1962-1966 ปี ค.ศ.1967-1976 
ขั้นการพฒันาตามแผน ระยะตน้ของอุตสาหกรรมผลิต

สินคา้เพื่อส่งออก การพฒันา
อุตสาหกรรมผลิตสินคา้ก่ึง
ส าเร็จรูป 

ระยะท่ีสองของอุตสาหกรรม
ผลิต  สินคา้เพื่อส่งออก การ
พฒันาเพื่อ  ผลิตสินคา้ก่ึง
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ทีม่า : Kyong-Dong Kim. Man and Society in Korea's Economic Growth.   
 
 4.3 ความผนัแปรทางการเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาในช่วงตอนปลายทศวรรษท่ี 60 
แห่งคริสตศ์กัราช เม่ือรัฐเป็นผูน้ าในการพฒันา กลไกของรัฐทุกประเภททั้งท่ีเป็นของทหาร
และพลเรือนกไ็ดต้อบสนองและพยายามผลกัดนัใหน้โยบายตลอดจนแผนงานต่าง ๆ บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ นัน่หมายความวา่ไดมี้การเพิ่มอ  านาจใหแ้ก่นกัการเมือง ทหารและขา้รัฐการ
ระดบัสูงท่ีควบคุมกลไกของรัฐใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และคนกลุ่มน้ีกไ็ด้
ร่วมมือกบัภาคเอกชนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อเร่งรัดการขยายการผลิตและการจดัจ าหน่ายในแง่
ดงักล่าวได ้ท าใหท้หารและขา้รัฐการ (ขา้ราชการ) กลายเป็นคนกลุ่มท่ีมีอ  านาจทางการเมืองท่ี
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ส าคญั เพราะเป็นกลุ่มวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินงานการพฒันาของประเทศ
ตลอดจนควบคุมเพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปตามทิศทางท่ีผูน้ าประเทศตอ้งการ  
 อ านาจทางการเมืองโดยทัว่ไปมกัจะผกูพนักบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง 
ดงันั้น เม่ืออ านาจน้ีตกเป็นของทหารและขา้รัฐการระดบัสูงเป็นเวลานาน จึงท าใหเ้กิดการ
ผกูขาดและตอ้งการรักษาอ านาจน้ีไวต้ลอดกาล ในกรณีของเกาหลีใต ้ กลุ่มผูมี้อ  านาจท่ีกล่าว
ขา้งตน้มีความประสงคเ์ช่นเดียวกนัท่ีจะรวบอ านาจน้ีไวต่้อไป จุดแรกท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การ
เรียกร้องใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญข้ึนในปี ค.ศ.1969 เพื่อท่ีจะใหป้ระธานาธิบดีปัก จุงฮี 
สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งไดเ้ป็นวาระท่ี 3 ซ่ึงก าหนดจะใหมี้การเลือกตั้งผูน้ าประเทศในปี 
ค.ศ.1971  
 อยา่งไรกต็าม การรณรงคเ์พื่อสร้างฐานทางการเมืองแก่นายปัก จุงฮีในตอนปลาย
ทศวรรษท่ี 60 น้ี ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจแก่นกัการเมืองพรรคฝ่ายคา้น กลุ่มนกัศึกษา   นกับวช
และประชาชนบางกลุ่ม คนเหล่าน้ีเร่ิมเคล่ือนไหวเพราะเลง็เห็นวา่ ระบบเผดจ็การก าลงัจะก่อ
ตวัและบดบงัการปกครองระบอบประชาธิปไตยดงัเช่นยคุสาธารณรัฐท่ีหน่ึงอีกแลว้ แต่กลุ่ม
ผูมี้อ  านาจเหล่าน้ีกลบัลุ่มหลงมวัเมาในยศฐาบรรดาศกัด์ิ ไม่ฟังเสียงคดัคา้นจากผูใ้ด 
ขณะเดียวกนัไดพ้ยายามใชม้าตรการ 3 ประการเพื่อสร้างความชอบธรรมใหก้บัฝ่ายตน คือ  
 (1) พยายามโฆษณาถึงความส าเร็จในการพฒันาท่ีผา่นมา พร้อมทั้งชกัชวนให้
มวลชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาเพื่อใหป้ระเทศกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและไม่
หยดุย ั้ง ในขณะเดียวกนัเม่ือเห็นวา่ชาวชนบทไดรั้บผลพวงจากการพฒันานอ้ยเกินไปกเ็ร่ิม
ด าเนินการพฒันาชนบทดว้ยการประกนัราคาพืชผล เช่น รัฐบาลออกซ้ือขา้วฟ่างในราคาสูง
กวา่ราคาตลาดในปี ค.ศ.1969 ซ่ึงเป็นการกระท าคร้ังแรกนบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งประเทศข้ึน และ
เร่ิมขบวนการพฒันาชนบทแซมาอึล อุนดง ในปีถดัมา  
 (2) ใชก้องก าลงัทหารและต ารวจจบักมุผูต่้อตา้นรัฐบาล มีการประกาศหา้มการ
เดินขบวนใด ๆ และหา้มส่ือมวลชนเสนอข่าวท่ีเป็นปฏิปักษต่์อรัฐบาลรวมทั้งมีการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินข้ึนในปี ค.ศ.1971 เป็นตน้ ขณะเดียวกนัรัฐบาลไดใ้ชอ้งคก์ารสืบราชการลบัท า
หนา้ท่ีคอยสอดส่องดูแลความประพฤติของประชาชนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัฝ่ายรัฐบาลและเขา้
จบักมุคนเหล่านั้นทนัที  
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 (3) รัฐบาลประกาศใชก้ฎหมายความมัน่คงแห่งชาติ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ขจดั “ผูไ้ม่ประสงคดี์ต่อชาติบา้นเมือง” ดว้ยขอ้หาการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต ์นอกจากน้ี
ยงัไดใ้ชอ้  านาจสัง่ปิดมหาวิทยาลยัและใหท้หารจบักมุนกัศึกษาในปี ค.ศ.1969, 1971, 1972 
และปี ค.ศ.1973 เป็นตน้  
 ดว้ยการใชม้าตรการดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหพ้รรครัฐบาลสามารถแกไ้ขรัฐธรรมนูญได ้
และในท่ีสุดนายปัก จุงฮีกไ็ดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดีอีกวาระหน่ึงในการเลือกตั้งปี 
ค.ศ.1971  
 กลุ่มท่ีมีบทบาททางการเมืองนอกจากกลุ่มขา้รัฐการและทหารแลว้ยงัมีอีกส่วนหน่ึง 
ไดแ้ก่ นกัธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่คนกลุ่มน้ีเร่ิมมีการสะสมทุน
มาตั้งแต่สาธารณรัฐท่ีหน่ึง ต่อมาเม่ือมีการยดึอ  านาจจากรัฐบาล ดร.ซิงมนั รี สภาสูงสุดฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อไต่สวนนกัธุรกิจชั้นน าวา่พวกเขาไดรั้บทรัพยสิ์นและ
ความมัง่คัง่มาจากไหน การแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าวข้ึนมาเป็นการแต่งตั้งตามนโยบายท่ี
จะขจดัความไม่เป็นธรรมและการฉอ้ราษฏร์บงัหลวงใหห้มดส้ินไป อยา่งไรกต็าม ทางการไม่
สามารถจบัผิดนกัธุรกิจเหล่าน้ีได ้ เพราะนกัธุรกิจต่างเป็นแรงส าคญัในการพฒันาประเทศ 
ดงันั้น รัฐบาลทหารรักษาการจ าเป็นตอ้งอาศยันกัธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใหเ้ร่งสร้าง
อุตสาหกรรมและการพาณิชยใ์หเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว อน่ึง ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ในปี ค.ศ.1963 และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภานั้น เงินช่วยเหลือต่อพรรคการเมืองของนาย
ปัก จุงฮี ไดม้าจากกลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมน้ีเอง ดว้ยเหตุน้ี การประนีประนอมระหวา่งนกั
ธุรกิจกบัคณะปฏิวติัจึงหลีกเล่ียงไม่พน้  
 กลุ่มนกัธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ซมัซุง (Samsung) ฮุนได (Hyundai) เดว ู (Daewoo) 
ลกัก้ี (Lakhee) และซนัเกียง (Sangyong) ไดใ้ชทุ้นท่ีท าการสะสมมาตั้งแต่ตน้ ลงทุนกิจการ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ช่วงการพฒันาในทศวรรษท่ี 60 ในขณะท่ีรัฐบาลไดใ้หสิ้ทธิ
พิเศษมากมายตามโครงการขยายฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าใหก้ลุ่มนกัธุรกิจเหล่าน้ีมี
ก าไรมหาศาลและครอบครองอ านาจทางเศรษฐกิจทัว่ประเทศ กล่าวคือ บริษทัขนาดใหญ่ 50 
บริษทัไดข้ยายงานดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวา่ 400 ประเภท (บริษทัยอ่ย) และมีเครือข่าย
การคา้ไปยงัต่างประเทศในทุกทวีปของโลก จะเห็นไดว้า่ กลุ่มนกัธุรกิจขนาดใหญ่เหล่าน้ี
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ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากแผนการเร่งรัดพฒันาประเทศของรัฐบาล ดงันั้น พวกเขาจึงได้
ช่วยสนบัสนุนแก่พรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยและไดช่้วยผลกัดนัใหน้ายปัก จุงฮี ด ารงอยู่
ในอ านาจต่อไปเร่ือย ๆ   
 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองนอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้  ยงัมีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทาง
การเมืองอีกกลุ่มหน่ึง ไดแ้ก่ นกัธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัธุรกิจชาวสหรัฐฯ 
และญ่ีปุ่น ในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้นถือไดว้า่ไดช่้วยเหลืออุม้ชูทุกทางดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ใน
ตอนตน้ จากการช่วยเหลือดงักล่าวท าใหบ้ริษทัของสหรัฐฯ เขา้มาลงทุนตั้งอุตสาหกรรมร่วม
หุน้กบันกัธุรกิจชาวเกาหลีมากมาย  
 อยา่งไรกต็าม ในทศวรรษท่ี 60 จ านวนเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ไดล้ดลงเป็นล าดบั 
กรณีของญ่ีปุ่นในปี ค.ศ.1965 รัฐบาลไดเ้ซ็นสนธิสญัญากบัประเทศญ่ีปุ่นเพื่อร้ือฟ้ืน
ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการข้ึนเป็นคร้ังแรก และเร่ิมกูเ้งินจากญ่ีปุ่นและเช้ือเชิญนกัธุรกิจ
ชาวอาทิตยอ์ุทยัเขา้มาลงทุนในเกาหลี จนถึงปี ค.ศ.1973 แหล่งเงินท่ีมาจากต่างประเทศแหล่ง
ใหญ่ท่ีสุดท่ีเขา้ไปในเกาหลีใตม้าจากประเทศญ่ีปุ่น ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลในตารางท่ี 2.4 
ต่อไปน้ี  

ตารางที ่2.4 เปอร์เซนตแ์หล่งเงินทุนจากต่างประเทศท่ีเขา้สู่ประเทศเกาหลีใตน้บัจนถึงปี 
   ค.ศ. 1973  
 สหรัฐฯ        ญีปุ่่น        อืน่ ๆ         รวม     
จ านวนเงินทุนเขา้ประเทศทั้งส้ิน 
เงินกูข้องรัฐบาล 
เงินกูข้องภาคเอกชน 
การลงทุนโดยตรง         

40 
61 
31 
27 

32 
21 
26 
67 

28 
18 
43 
6 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

ท่ีมา : Sang Chul Kuh. Korean Studies. 2 (1978), p.74.  

 จากเงินลงทุนจ านวนมหาศาลท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในเกาหลี ท าใหน้กัธุรกิจชาว
ต่างประเทศมีบทบาททางการเมืองในประเทศน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อกระบวนการตดัสินใจ
ในการด าเนินงานการพฒันาทางอุตสาหกรรมและการคา้และพวกเขาไดพ้ยายามสร้าง
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ความสมัพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นกบันกัการเมืองของรัฐบาลปัก จุงฮีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ฝ่ายตน  

 

5.  ก าเนิดสาธารณรัฐที่ส่ี  
 เม่ือพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลไดร่้างกฎหมายเพื่อ
เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยยอมใหป้ระธานาธิบดีสามารถด ารงต าแหน่งเป็นวาระท่ีสามใน
เดือนกนัยายน ปี ค.ศ.1969 สมาชิกพรรคฝ่ายคา้นจึงท าการประทว้งดว้ยการไม่ยอมเขา้ร่วม
พิจารณากฎหมายฉบบัน้ี ผลคือท าใหรั้ฐสภายอมรับร่างกฎหมายไปไดโ้ดยง่าย ต่อมาในเดือน
ตุลาคมของปีเดียวกนั รัฐบาลไดน้ ารัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ลงประชามติเพื่อใหป้ระชาชน
รับรองซ่ึงกผ็า่นการยอมรับในเวลาต่อมา ในท่ีสุด นายปัก จุงฮีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูน้ าประเทศ
ในการเลือกตั้งชิงต าแหน่งประธานาธิบดีคร้ังท่ี 7 ท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในเดือนเมษายน ปี 
ค.ศ.1971 แต่ในคร้ังน้ีเขาไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนเพียงร้อยละ 51  
 คู่แข่งขนัของประธานาธิบดีปัก จุงฮี คือ นายคิม เดจุง ผูซ่ึ้งเป็นผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นท่ี
ส าคญัคือ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (New Democratic Party) และไดรั้บคะแนนเสียงนอ้ยกวา่
ประธานาธิบดีปัก จุงฮีในการเลือกตั้งเม่ือเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1971 น้ีเพียงเลก็นอ้ย ได้
กล่าวหารัฐบาลวา่ ท าการโกงการเลือกตั้งและใชอ้  านาจมืดเพื่อผกูขาดต าแหน่งผูน้ าประเทศ
ไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว นายคิมไดร้ณรงคต่์อตา้นดว้ยค ากล่าวท่ีวา่  

  “เผดจ็การกดข่ีข่มเหงประชาชนมิใหมี้สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออก และฉอ้ราษฎร์บงัหลวง”  

 รวมทั้งกล่าวหาวา่รัฐบาลโดยการน าของนายปัก จุงฮี ตกอยูภ่ายใตก้ารบงการของ
สหรัฐอเมริกา การต่อตา้นรัฐบาลไดแ้พร่ระบาดไปยงัหมู่นกัศึกษา ปัญญาชนและนกับวชทัว่
ประเทศ ดงันั้น จึงเกิดมีการเดินขบวนเพื่อขบัไล่รัฐบาลตามเมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศ แต่ส่ิงท่ี
กลุ่มฝ่ายคา้นไดรั้บกคื็อแก๊สน ้าตา ถกูจบักมุ และถกูทรมานในขณะท่ีถกูจองจ าดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
นานา  
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 เม่ือเหตุการณ์จะลุกลามไปใหญ่ รัฐบาลจึงประกาศภาวะฉุกเฉินข้ึนในปี ค.ศ.1972 
และไดส้ัง่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีเพิ่งใชน้ี้เสีย จากนั้นกร่็างรัฐธรรมนูญใหม่ข้ึนช่ือยชิูน 
(Yushin) และไดป้ระกาศใชต้อนปลายเดือนธนัวาคมปีเดียวกนั รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีประเดน็
ท่ีน่าสนใจ คือ การใหต้ าแหน่งท่ีคน ๆ เดียวสามารถครองอ านาจไดต้ลอดกาล แมว้า่จะสมคัร
รับเลือกตั้งหรือเคยเป็นประธานาธิบดีมาก่ีคร้ังแลว้กไ็ด ้ อน่ึง มีการแกไ้ขใหป้ระธานาธิบดีใช้
อ  านาจอยา่งกวา้งขวาง เช่น มาตราท่ี 53 ก าหนดไวว้า่  

  “ในภาวะใดท่ีประธานาธิบดีพิจารณาเห็นวา่เป็นภาวะคบัขนั
แลว้ ประธานาธิบดีมีอ  านาจอนัสมบูรณ์ท่ีจะประกาศใชม้าตรการ
ฉุกเฉินเพื่อแทรกแซงกิจการทั้งหมดภายในรัฐได ้  ทั้งในดา้นการ
ป้องกนัประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความมัน่คงภายใน เศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ  ตลอดจนการ
มีอ านาจเหนือศาลยติุธรรม”  

  ส่วนมาตราท่ี 34 มีสาระส าคญัวา่  
  “ประธานาธิบดีมีอ  านาจท่ีจะออกค าสัง่ระดมก าลงัต ารวจ
และทหารทุกเหล่าทพัเขา้มารักษาระเบียบของสงัคมและความมัน่คง
ปลอดภยัของประเทศ ในเวลาใดกไ็ดแ้ลว้แต่ดุลยพินิจของประธานาธิบดี

ควบคู่กบัการประกาศกฎอยัการศึกไดต้ามความเหมาะสม”
8
 

 รัฐธรรมนูญฉบบัยชิูนไดก้ าหนดต าแหน่งประธานาธิบดีโดยจะเลือกมาจากการ
ลงคะแนนเสียงของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดี ซ่ึงสมาชิกของคณะ
กรรมการฯจะไดรั้บเลือกจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จากนั้นกใ็หค้ดัเลือก
ประธานาธิบดีโดยวิธีลงคะแนนลบั หากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แข่งขนัไดรั้บคะแนนเสียง

เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ผูน้ั้นกจ็ะไดรั้บเลือกเป็นผูน้ าประเทศ
9
 

 เม่ือรัฐบาลไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่น้ีในเดือนธนัวาคมปี ค.ศ.1972 
จ านวนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีมีจ านวน 2,395 คน และไดเ้ลือกนายปัก 
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จุงฮีเป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหน่ึงเป็นเวลา 6 ปีอนัเป็นการเร่ิมตน้สาธารณรัฐท่ี 4 
นบัตั้งแต่นั้นมา  
 5.1 เหตุการณ์ทางการเมืองในยคุสาธารณรัฐท่ีส่ี (ค.ศ.1972-1979) การประกาศ
ภาวะฉุกเฉินและยบุรัฐสภาในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1972 และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัยชิูน 
ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจแก่พรรคการเมืองฝ่ายคา้น รวมทั้งกลุ่มผูแ้สวงหาความชอบธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศเกาหลีใตใ้นยคุน้ีอาจกล่าวไดว้า่ เป็นยคุเผดจ็
การประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึงเฉกเช่นสมยัประธานาธิบดีซิงมนั รี ในทศวรรษท่ี 50 แห่ง
คริสตศ์กัราชท่ีสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางการเมืองถกูริดรอนไปเพราะอ านาจของรัฐ
ถกูครอบง าดว้ยกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว พวกเขาไดใ้ชอ้  านาจของรัฐกดข่ีข่มเหงผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย
กบัฝ่ายรัฐบาลดว้ยการจบักมุและลงโทษอยา่งรุนแรง ส่วนเสรีภาพในการแสดงออกถกูจ ากดั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขม้งวดในการเสนอข่าวของส่ือมวลชนท่ีหา้มตีพิมพข์อ้ความใด ๆ ท่ี
โจมตีหรือเสียดสีรัฐบาล 
 ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.1973 ต ารวจไดจ้บักลุ่มผูน้ าศาสนา อาจารยม์หาวิทยาลยั 
นกัหนงัสือพิมพ ์ และนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงภายหลงัจากท่ีพวกเขาไดอ้่านแถลงการณ์เก่ียวกบั
สถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นใหส้าธารณชนฟัง เน้ือหาของแถลงการณ์มีวา่  

  “...รัฐบาลปกครองประเทศในระบบเผดจ็การ สร้างความ
หวาดกลวัและข่มขู่จิตส านึก รวมทั้งกดดนัวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของประชาชน กฎแห่งความถกูตอ้งของสงัคมไดถ้กูท าลายโดยอ านาจมืด  
สถานการณ์ทัว่ไปเตม็ไปดว้ยความสยองขวญัและหวาดหวัน่ของ
การเมืองในระบบซีไอเอชนชั้นน าใชอ้  านาจหนา้ท่ีฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 

ตลอดจนช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจนห่างกนัมากมาย...”
10

  

 อิสรภาพในการแสดงออกถกูจ ากดัลงไปมาก มีรายงานข่าววา่เม่ือประธานาธิบดี
ข้ึนครองอ านาจใหม่ ๆ มหาวิทยาลยัถกูจ ากดัสิทธิมิใหมี้การเดินขบวน มีการจบักมุนกัศึกษาท่ี
มีความเห็นแตกต่างจากของรัฐบาลตลอดเวลา มีการทรมานเพื่อใหน้กัศึกษาสารภาพผิด และ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดส้ัง่ใหม้หาวิทยาลยัทุกแห่งตรวจสอบประวติัของผูท่ี้สมคัร
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ก่อนรับเขา้เรียน
11
 ส่วนนกัการเมืองฝ่ายคา้นบางคนกถ็กูจบัและจ าคุกโดยปราศจากการไต่

สวน บางรายกถ็กูสงัหารอยา่งทารุณ ยงัผลใหน้กัการเมืองฝ่ายคา้นบางคนตอ้งหนีไปล้ีภยัอยู่
ในต่างประเทศ เช่น นายคิม เดจุง ไดห้นีไปอยูญ่ี่ปุ่น แต่กถ็กูองคก์ารสืบราชการลบัพาตวั
กลบัมาลงโทษท่ีเกาหลีใตใ้นปี ค.ศ. 1973 ท าใหเ้กิดความบาดหมางกนัข้ึนระหวา่งประเทศ  
 ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1978 พรรคฝ่ายคา้น 3 พรรคไดร่้วมกนัเสนอญติัใหย้กเลิก
รัฐธรรมนูญฉบบัยชิูนเพื่อใหเ้กิดมีสิทธิมนุษยชนข้ึนอยา่งสมบูรณ์ และนกัศึกษาต่างร่วม
เดินขบวนประทว้งอยา่งต่อเน่ือง จากนั้นสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศกมี็แต่ความ
ระส ่าระสาย ฝ่ายต่อตา้นไดร้วมตวักนัคดัคา้นแต่กถ็กูจบักมุมากมาย ต่อมาไดมี้การเรียกร้องให้
ปลดปล่อยนกัโทษการเมืองท่ีถกูจบัไปโดยแรงผลกัดนัของนายจิมม่ี คาร์เตอร์ ผูน้ าประเทศ
สหรัฐอเมริกาสมยันั้น การปลดปล่อยนกัโทษจึงเกิดข้ึนเป็นบางส่วน กล่าวคือ ในเดือน
พฤษภาคม ปี ค.ศ.1979 ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ไดส้ัง่ปล่อยนกัโทษการเมืองจ านวน 1,004 
คน และลดโทษใหแ้ก่นกัโทษอีก 2,870 คน  เป็นตน้ จนกระทัง่วนัท่ี 16 ตุลาคม ปี ค.ศ.1979 
ผูอ้  านวยการสืบราชการลบัของเกาหลีใตก้ไ็ดส้งัหารผูน้ าประเทศผูซ่ึ้งเป็นเจา้นายของตน
นัน่เอง  
 5.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาในทศวรรษท่ี 70 แห่งคริสตศ์กัราช ความส าเร็จของการ
พฒันาเศรษฐกิจในทศวรรษท่ี 60 ไดเ้พิ่มพลงัผลกัดนัใหค้ณะผูบ้ริหารประเทศคิดหาหนทาง
ต่อไปเพื่อใหป้ระเทศกา้วหนา้ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง การกา้วกระโดดใหม่ในยคุน้ี ไดแ้ก่ 
ความพยายามในการเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรมจากการใชแ้รงงานมาก (labor intensive 
industries) มาเป็นอตุสาหกรรมหนกัและเคมีภณัฑซ่ึ์งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินลงทุนจ านวน
มหาศาลและเทคโนโลยรีะดบัสูง ตลอดจนมีการปรับใชย้ทุธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการ
น าเขา้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมท่ีเกิดใหม่อีกคร้ัง อน่ึง ไดมี้การรณรงคเ์พื่อการพฒันาชนบท
โดยรัฐเขา้ไปแทรกแซงแบบเขม้ เพื่อใหก้ารพฒันาชนบทไดรั้บผลสมัฤทธ์ิโดยเร็ว นอกจากน้ี
รัฐบาลไดร้ะดมทุนและเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาเป็นตวัเร่งใหก้ารพฒันาบรรลุเป้าหมาย
โดยเร็ว  
 แมว้า่ ความป่ันป่วนวุน่วายทางการเมืองภายในและแรงกดดนัจากภาวะเศรษฐกิจ  
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ของโลกจะมีมากมายเพียงใดกต็าม เจตนารมณ์ทางการเมืองของผูน้ า-ขา้ราชการ-นกัธุรกิจท่ี
จะใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้ยงัมีอยูอ่ยา่งเดิม หรืออาจมีเพิ่มมากข้ึนดว้ยซ ้า ดงันั้น เราจึงควร
ศึกษาในรายละเอียดดงัน้ี  
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 3 (ปี ค.ศ.1972-1976) ไดต้ั้งเป้าหมายการพฒันาไว ้
ดงัน้ี (1) ขยายอุตสาหกรรมหนกัและเคมีภณัฑ ์(2) สนบัสนุนการพฒันาส่วนภูมิภาค และ (3) 
ปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิตของชาวชนบท ส่วนสาระส าคญัของแผน คือ ปรับปรุง
รูปแบบของการพฒันาใหดี้ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้า้วไปสู่เป้าหมายท่ีส าคญัในระดบัมห
ภาค รูปแบบของการพฒันาน้ีมุ่ง (1) วิเคราะห์เพื่อใหเ้กิดการสะสมทุนภายในใหมี้เพิ่มมากข้ึน 
(2) ส่งเสริมการส่งสินคา้ออก (3) ใหค้วามส าคญัแก่อุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้
พอสมควร (4) ค านึงถึงขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งเงินลงทุนและดุลการช าระเงิน (5) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประสานงานและผลการปฏิบติัของการวางแผนรวมทั้งการด าเนินงาน
เพื่อการพฒันา โดยย  ้าถึงความยดืหยุน่ของกระบวนการวางแผนใหเ้หมาะสมกบัสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงและ (6) พฒันาระบบติดตามผลของการลงทุนใหมี้
ความฉบัไวยิง่ข้ึนเพื่อใหส้ามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและช่วยใหเ้กิดความ
ต่อเน่ืองระหวา่งนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงาน ส่วนการพฒันาชนบทนั้น แมว้า่จะเร่ิม

ด าเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 แลว้กต็าม แต่ในช่วงแรก ๆ นั้นเป็นการลองผิดลองถกู
12
 จึงมิได้

ปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาฉบบัท่ี 3  
 แผนพฒันาฉบบัท่ี 4 (ปี ค.ศ.1977-1981) มีเป้าหมาย ดงัน้ี (1) ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อใหเ้กิดการพฒันาดว้ยการพึ่งตวัเองมากยิง่ข้ึน และย  ้าถึงความเจริญเติบโตท่ีเท่า
เทียมกนัในทุกส่วนของเศรษฐกิจและสงัคม (2) เนน้การพฒันาชนบทโดยสร้างขบวนการ
พฒันาหมู่บา้นใหม่ (Saemuel Undong) ข้ึน (3) ปรับปรุงการกระจายรายได ้ และ (4) เร่ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก เช่น การผลิตเคร่ืองจกัร อิเลก็ทรอนิกส์ และการต่อ
เรือเพื่อใหเ้จริญรุดหนา้เท่าเทียมกบัการอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในการวางแผนฉบบัน้ีไดเ้ปิด
โอกาสใหก้ลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน กล่าวคือ ไดจ้ดัตั้งอนุกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ี
ในการวางแผนจ านวนถึง 22 กลุ่ม ซ่ึงนบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีไดเ้ชิญสถาบนัและเอกชนเขา้
มาร่วมเพื่อร่างแผนในสาขาต่าง ๆ ในขณะเดียวกนักเ็ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
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แผนพฒันาใหม้ากข้ึน โดยไดน้ าเอาประสบการณ์และวิธีการวางแผนของประเทศท่ีพฒันา
แลว้มาใชใ้นการวางแผนทุกสาขาดว้ยการจา้งผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศมาร่วมงานดว้ย 
นอกจากน้ี ในแผนพฒันาฉบบัท่ีส่ียงัไดน้ าระบบการทบทวนแผนซ่ึงเร่ิมใชเ้ป็นคร้ังแรกในช่วง
แผนพฒันาฉบบัท่ี 3 และน ามาปรับใชอ้ยา่งเป็นทางการในแผนพฒันาฉบบัท่ี 4 เพื่อช่วยให้
สามารถทบทวนและประสานงานของแผนท่ีก าลงัใชต่้อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
และขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน 
  

6.  รัฐบาลรักษาการ (ค.ศ.1979-1981)  
 คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีไดเ้ลือกนาย ฉ่อย คิวฮา เป็นผูน้ าประเทศใน
วนัท่ี 6 ธนัวาคม ปี ค.ศ.1979 จากนั้นกมี็การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมีนายชิน เฮียนฮวาค
เป็นนายกรัฐมนตรีท าหนา้ท่ีบริหารประเทศชัว่คราว ประธานาธิบดีคนใหม่ประกาศวา่จะให้
มีการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนโดยเร็วโดยตวัเองจะไม่ลงสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การป้องกนัการครหาและความเคลือบแคลงใจของประชาชนเก่ียวกบัการผกูติดกบัอ านาจ
ของเขา  
 ผูอ้  านวยการสืบราชการลบั นายคิม แซคิวมือสงัหารนายปัก จุงฮี และพรรคพวกได้
ถกูศาลตดัสินประหารชีวิต ส่วนพรรคการเมืองของอดีตประธานาธิบดีนั้นไดเ้ลือกนายคิม 
จองพิลเป็นหวัหนา้พรรคคนต่อมา อน่ึง ไดมี้การประกาศกฎอยัการศึกและยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบั
ยชิูนในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1979 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ในกาลน้ี นกัโทษการเมือง
จ านวน 1,064 คน ไดรั้บการปลดปล่อยเป็นอิสระ  
 อยา่งไรกต็าม ความสบัสนวุน่วายทางการเมืองไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะทุก
ฝ่ายต่างใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนเองอยา่งไม่มีขอบเขต ส่ือมวลชนต่างเสนอข่าวตามอ าเภอใจ 
ในขณะท่ีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการมีข้ึนตลอดเวลา นอกจากน้ี มีการแตกแยก
อยา่งรุนแรงภายในกองทพั ท าใหท้หารแบ่งออกเป็นฝ่าย ๆ เพื่อรีรอหาจงัหวะท่ีแยง่ชิงอ านาจ
ทางการเมือง ดงันั้น ในวนัท่ี 16 สิงหาคม ปี ค.ศ.1979 นายพลชุน ดูฮวาน จึงท าการยดึอ  านาจ
ในกองทพัและท าใหเ้ขากลายเป็นบุคคลส าคญัของประเทศ  
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 ความวุน่วายทางการเมืองยงัคงด าเนินอยูต่่อไปโดยท่ีผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นคนส าคญั 
คือ นายคิม เดจุง นายคิม ยงัแซม และนายคิม จองพิล ไดป้ระกาศใหมี้การใชรั้ฐธรรมนูญและ
ใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว รวมทั้งเรียกร้องใหป้ลดปล่อยนกัโทษการเมืองท่ีเหลือใหห้มด แต่
เม่ือการเรียกร้องไม่เป็นผลในทนัที นกัการเมืองฝ่ายคา้นกบักลุ่มนกัศึกษากแ็สดงความไม่
พอใจและไดเ้ดินขบวนกนัทัว่ประเทศในระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี ค.ศ.1980 
ต่อมาเม่ือมีการแต่งตั้งนายพลชุน ดูฮวาน เป็นผูอ้  านวยการองคก์ารสืบราชการลบั นกัศึกษา
นบัแสนไดอ้อกเดินขบวนเรียกร้องใหเ้ขาลาออกและใหย้กเลิกกฎอยัการศึก  การเดินขบวน
คร้ังน้ีไดป้ะทะกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ดงันั้น ทหารจึงขยายการประกาศกฎอยัการศึกไปทัว่
ประเทศในวนัท่ี 17 พฤษภาคม และมีการไต่สวนผูน้ าทางการเมืองคนส าคญัหลายคน ในเวลา
ต่อมามหาวิทยาลยัถกูสัง่ปิดรัฐสภาถกูยบุเลิก และหา้มการแสดงกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ 
แต่นกัศึกษาในเมืองกวางจูไม่เช่ือฟังและไดน้ าการเดินขบวนประทว้งการกระท าของทหาร 
รวมทั้งเรียกร้องใหย้กเลิกกฎอยัการศึก ต่อมาการเดินขบวนไดป้ะทะกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจและ
นกัศึกษาถกูยงิตาย ท าใหค้นทั้งเมืองเขา้ร่วมประทว้ง นายพลชุน ดูฮวานจึงสัง่ใหท้หารบดขยี้ 
ท าใหมี้ผูล้ม้ตายนบัพนัคน เหตุการณ์คร้ังน้ีไดส้ร้างความสลดใจไปทัว่ประเทศและทัว่โลก  
 เม่ือสถานการณ์ท่ีเมืองกวางจูสงบลง ทหารไดส้ัง่ลงโทษนายคิม เดจุงวา่เป็นผูป้ลุก
ป่ันยยุงใหเ้กิดความวุน่วายในเมืองกวางจูซ่ึงเป็นบา้นเกิดของเขาดว้ยการประหารชีวิต แต่
ทางการสหรัฐฯ ไดร้้องขอชีวิตไว ้ รัฐบาลจึงสัง่จ าคุกและหา้มร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็น
เวลา 20 ปี  
 นายพลชุน ดูฮวาน ไดต้ั้งองคก์ารรักษาความปลอดภยัภายในข้ึนและไดใ้ชอ้  านาจ
แต่ผูเ้ดียวในการแกปั้ญหาทางการเมือง ท าใหเ้หตุการณ์ต่าง ๆ สงบเรียบร้อยลง แต่การ
ต่อตา้นรัฐบาลกย็งัคงมีอยูใ่นใจของประชาชนทัว่ไป มิหน าซ ้ าปัญหาทางเศรษฐกิจไดเ้กิดข้ึน 
ท าใหอ้ตัราการวา่งงานและภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ในวนัท่ี 16 สิงหาคม ปี 
ค.ศ.1980 ประธานาธิบดีฉ่อย คิวฮาไดป้ระกาศลาออกจากต าแหน่งผูน้ าประเทศ 
คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีจึงไดเ้ลือกนายพลชุน ดูฮวานเป็นประธานาธิบดีคน
ต่อไปในวนัท่ี 27 สิงหาคม และในกลางเดือนกนัยายนมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีถกูสัง่ปิดตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมกเ็ร่ิมเปิดสอนเป็นปกติ  
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 รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ไดร่้างข้ึนเสร็จในวนัท่ี 30 กนัยายน ปี ค.ศ.1980 และไดใ้ห้
ประชาชนลงประชามติในวนัท่ี 22 ตุลาคม จากนั้นประธานาธิบดีชุน ดูฮวานกใ็หมี้การ
เคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไป  

 กล่าวโดยสรุป นบัตั้งแต่นายพลปัก จุงฮีไดท้  าการยดึอ  านาจและปกครองประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเม่ือปี ค.ศ. 1961 จนถึงปี ค.ศ. 1979 ท่ีเขาถกูสงัหารนั้น นายพลกระดูกเหลก็ผู ้
น้ีไดร้วบอ านาจการเมืองการปกครองไวใ้นมือ จากนั้นไดใ้ชอ้  านาจของรัฐผลกัดนัใหป้ระเทศ
เร่งรัดพฒันาข้ึนเพื่อใหส้งัคมเกาหลีกลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรมใหจ้งได ้ ปัก จุงฮีไดก้ระท า
การพฒันาดว้ยวิธีการผลกัดนั 2 ดา้น ในดา้นหน่ึงไดผ้ลกัดนัใหรั้ฐเป็นองคก์รน าในการพฒันา 
และในอีกดา้นหน่ึงคือผลกัดนัให้ประชาชนฮึดสูด้ว้ยการใหแ้รงจูงใจทุกรูปแบบตามคติพจน์
ท่ีวา่ “เราท าได้” เพื่อชีวิตท่ีสดใสในอนาคต เม่ือรัฐน า-ราษฎร์หนุนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใตเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนั ชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนกเ็ร่ิมดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
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