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 กฎอยัการศึกไดถ้กูยกเลิกในวนัท่ี 10 มกราคม ปี ค.ศ.1981 จากนั้นพรรคการเมือง
ต่างเคล่ือนไหวและรวมตวักนัข้ึน ส่วนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีจ านวน 
5,278 คนกไ็ดรั้บการคดัเลือกในเดือนกมุภาพนัธ์ ต่อมาในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดเ้ลือกนายชุน ดูฮวานข้ึนด ารงต าแหน่งไดเ้พียง 1 วาระเท่านั้น ดงันั้น สาธารณรัฐท่ี
หา้จึงเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม เม่ือนายชุน ดูฮวานไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีข้ึน
บริหารประเทศ  
 การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 25 มีนาคม จ านวนสมาชิกจากพรรค
ของประธานาธิบดีชุน ดูฮวานช่ือพรรคประชาธิปไตยยติุธรรมไดรั้บเลือก 151 จากจ านวน
ทั้งส้ิน 276 ท่ีนัง่ ส่วนฝ่ายคา้นท่ีส าคญัคือพรรคประชาธิปไตยเกาหลีใหม่ไดรั้บเลือก 81 ท่ีนัง่ 
อน่ึง องคก์ารสืบราชการลบัเกาหลีไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็นองคก์ารเพื่อความมัน่คงแห่งชาติใน

เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1981 นัน่เอง
1
 

 ผูน้ าสาธารณรัฐท่ีหา้ไดต้ั้งเป้าหมายของชาติ คือ การท าใหเ้กาหลีใตก้ลายเป็น “สงัคม
ประชาธิปไตยสวสัดิการ” (Democratic welfare society) ซ่ึงหมายถึงสงัคมท่ีประชาชนมี
ความมัง่มีศรีสุขโดยถว้นหนา้ ไดรั้บบริการทางสงัคมและการปกป้องจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั 
ทุกคนจะมีงานท าในสงัคมอุตสาหกรรมยคุใหม่ และทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยเฉกเช่นประเทศประชาธิปไตยท่ีเจริญแลว้ทัว่ไป เม่ือเป้าหมายของชาติ
ไดต้ั้งเป็นเช่นน้ีแลว้ รัฐบาลจึงไดเ้ร่ิมงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

1.  การเมืองในสมัยสาธารณรัฐที่ห้า (ค.ศ.1981-1987)  
 การไดอ้  านาจของประธานาธิบดีชุน ดูฮวานโดยนบัตั้งแต่เป็นรัฐบาลรักษาการและ
เหตุการณ์สยองขวญัท่ีเมืองกวางจูนั้น ท าใหป้ระชาชนเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัการเมือง
ฝ่ายคา้น นกัศึกษาหวัรุนแรง และนกับวชคริสตศ์าสนาต่างเคลือบแคลงใจในค าประกาศและ

  

บทที่ 3  
ยุคแห่งการเปลีย่นแปลง 
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การบริหารแผน่ดินของผูน้ าคนน้ี เพราะในทางปฏิบติัจริงนั้น ประธานาธิบดียงัมีอ  านาจสูงสุด
ท่ีจะกดดนัและกวาดลา้งฝ่ายตรงขา้ม โดยอาศยักฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีอนุญาตใหผู้น้ า
ประเทศใชสิ้ทธิพิเศษได ้ อน่ึง รัฐบาลไดค้วบคุมการแสดงออกทางการเมืองและตรวจสอบ
การเสนอข่าวของส่ือมวลชนอยา่งเคร่งครัด การเดินขบวนถือวา่เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีผิด
กฎหมาย หากมีการเดินขบวนข้ึน ต ารวจจะเขา้สลายฝงูชนดว้ยก าลงัและจบักมุผูร่้วมประทว้ง
ทนัที  
 ถึงแมว้า่จะมีการใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดกต็าม การเมืองของเกาหลีใตก้มิ็ไดอ้ยูใ่น
ภาวะสงบเงียบ เพราะในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1982 กลุ่มนกัศึกษาไดเ้ผาส านกังานการส่ือสาร
นานาชาติของสหรัฐฯ สาขาเมืองปูซานเพื่อเรียกร้องใหก้องทหารอเมริกนัท่ียงัคงประจ าอยูท่ี่
ฐานทพัในเกาหลีใตก้วา่ 40,000 คนใหอ้อกไป ทั้งน้ีเพราะพวกเขาเช่ือวา่สหรัฐฯ อยูเ่บ้ืองหลงั
การไดรั้บอ านาจของประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน และสมรู้ร่วมคิดกบัผูน้ าประเทศในการโจมตี
นกัศึกษาและพลเรือนท่ีเมืองกวางจู ความรู้สึกต่อตา้นอเมริกนั และรัฐบาลมีกระจายทัว่
ประเทศ จึงมีการเดินขบวนเป็นระลอก ๆ และการต่อตา้นใตดิ้นมีปรากฏทัว่ไป  
 ในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ.1985 มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา พรรคประชาธิปไตย
ยติุธรรมของรัฐบาลไดรั้บคะแนนเสียงเพียง 148 ท่ีนัง่ ในขณะท่ีพรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญัคือ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ไดรั้บถึง 102 ท่ีนัง่ ท าใหรั้ฐบาลเร่ิมผอ่นคลายการควบคุมกิจการ
ทางการเมืองลง โดยอนุญาตใหส่ื้อมวลชนเสนอข่าวท่ีเป็นจริงเพิ่มมากข้ึน แต่กน็อ้ยกวา่
ประเทศเสรีนิยมอ่ืน ๆ มาก ส่วนนกัศึกษาและนกัการเมืองฝ่ายคา้นกด็  าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองเพื่อเรียกร้องการมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน กา้วแรกกคื็อ การเรียกร้องใหมี้การแกไ้ข
รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ต่อมารัฐบาลไดต้ั้งกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อพิจารณา
ขอ้เรียกร้อง พรรคฝ่ายคา้นซ่ึงน าโดยพรรคประชาธิปไตยใหม่ตอ้งการใหเ้ปล่ียนรัฐธรรมนูญ
โดยใชร้ะบบประธานาธิบดีโดยตรง กล่าวคือ ใหผู้มี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี มิใช่ใหเ้ลือกโดยผา่นคณะกรรมการสรรหาฯ ดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นและให้
ประธานาธิบดี   ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้รัฐบาล ในขณะเดียวกนั พรรครัฐบาลกไ็ดเ้สนอใหมี้การ
แกไ้ขเพื่อปรับใชร้ะบบรัฐสภา (Parliamentary System) การเมืองระบบน้ีเปิดใหมี้การเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาโดยประชาชน จากนั้นใหพ้รรคการเมืองท่ีไดรั้บเลือกตั้งขา้งมากเป็นฝ่ายเลือก
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นายกรัฐมนตรีเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารประเทศส่วนตวัประธานาธิบดีจะท าหนา้ท่ีเพียงเป็นประมุข
ของรัฐเท่านั้น  
 เม่ือความแตกต่างของขอ้เสนอการแกไ้ขรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน การเจรจาต่อรองระหวา่ง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้นกเ็ร่ิมตน้ แต่กไ็ร้ผลเพราะการไม่ประนีประนอมกนัระหวา่งสองฝ่าย
ซ่ึงต่างด้ือดึงท่ีจะแกไ้ขรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามท่ีฝ่ายตนตอ้งการ อยา่งไรกต็าม เกณฑข์อง
การแกไ้ขไดร้ะบุไวว้า่  สมาชิกรัฐสภาจะตอ้งเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่สองในสาม
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด แต่ในความเป็นจริง สมาชิกของพรรครัฐบาลมีเสียงสนบัสนุน
เพียงร้อยละ 54 ส่วนพรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญัมีเพียงร้อยละ 33 ดงันั้น เกมการเมืองจึงมีความ
รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดปี ค.ศ.1986 และปี ค.ศ.1987 เพราะพรรคการเมืองฝ่ายคา้นไดใ้ช้
วิธีการปลุกป่ันใหมี้การเดินขบวนดว้ยการใชข้อ้กล่าวอา้งวา่ รัฐบาลเป็นเผดจ็การประชาธิปไตย 
อยูใ่ตอิ้ทธิพลการครอบง าของสหรัฐฯ และใชก้ าลงัเขา้ขู่เขญ็คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่วนรัฐบาลกใ็ชก้  าลงัต ารวจเขา้สลายฝงูชน มีการยงิแก๊สน ้าตาและจบักมุผูป้ระทว้งอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหภ้าวะการเมืองร้อนระอุและลุกเป็นไฟซ ้าแลว้ซ ้ าเล่า  
 ตลอดระยะเวลาก่อนและหลงัการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ (วนัท่ี 20 กนัยายน - 5 
ตุลาคม ปี ค.ศ.1986) สมาชิกของพรรคฝ่ายคา้นไดก้ล่าวโจมตีรัฐบาลวา่ เป็นทรราชย ์ และ 
เป็นสมุนรับใชจ้กัวรรดินิยมอเมริกนั รวมทั้งพยายามเบนความสนใจของประชาชนดว้ยการ
รับเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาดงักล่าว แต่ต ารวจกเ็ขา้จบักมุผูค้นเหล่านั้น ภายหลงัการ
แข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ การประทว้งของกลุ่มฝ่ายคา้นมีมากยิง่ข้ึนและไดเ้รียกร้องใหมี้การ
เดินขบวนทัว่ประเทศ โดยกล่าวหาวา่รัฐบาลไม่จริงใจท่ีจะแกไ้ขรัฐธรรมนูญและตอ้งการ
ครองอยูใ่นอ านาจตลอดกาล  
 เหตุการณ์ไดเ้พิ่มความรุนแรงข้ึนเม่ือนกัศึกษาจาก 19 สถาบนัทั้งในกรุงโซลและ
ต่างจงัหวดัร่วมเดินขบวนประทว้ง และไดม้าชุมนุมท่ีมหาวิทยาลยัคอนคุกในวนัท่ี 28 ตุลาคม 
ปี ค.ศ.1986 เป็นเวลา 3 วนั เพื่อเรียกร้องใหป้ระธานาธิบดีลาออกและปล่อยนกัโทษการเมือง
ทุกคน ค าตอบท่ีพวกเขาไดรั้บกคื็อ ในตอนเชา้ตรู่ของวนัท่ี 31 ตุลาคม เจา้หนา้ท่ีต ารวจกวา่ 
7,000 คน ไดบุ้กเขา้ไปในมหาวิทยาลยัและเกิดปะทะกบันกัศึกษา นกัศึกษาไดต่้อสูด้ว้ยระเบิด
ขวดน ้ามนัและกอ้นหิน ต ารวจตอ้งใชเ้วลากวา่ 1 ชัว่โมงคร่ึงเพื่อยติุการต่อสู ้ในท่ีสุดไดจ้บักมุ
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นกัศึกษาถึง 1,219 คน ผลการต่อสูท้  าใหไ้ฟเผาผลาญอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้
ทรัพยสิ์นเสียหายถึง 2.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และมีผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ทั้งเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
และนกัศึกษา 85 คน อยา่งไรกต็าม ผูน้ าทางการเมืองพรรคฝ่ายคา้นคือ นายคิม เดจุง และนาย
คิม ยงัแซมไดร้ณรงคต่์อตา้นรัฐบาลและร่วมมือกบันกัศึกษาเพื่อใหก้ลุ่มปกครองประเทศยอมท า

ตามขอ้เสนอของตน ดงันั้นการเดินขบวนกย็งัคงเป็นไปอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง
2
 

 ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1987 พรรคการเมืองฝ่ายคา้นกมี็การแตกแยกอยา่งหนกั 
เพราะหวัหนา้พรรคคือนายลี เทคกีและนายลี ชูลชงัไดพ้ยายามประนีประนอมกบัฝ่ายรัฐบาล
เก่ียวกบัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ท าใหน้ายคิม เดจุง และนายคิม ยงัแซมไม่พอใจ จึงไดเ้สนอให้
พรรคขบัไล่นายลีออกจากพรรค แต่ผูส้นบัสนุนนายลีไม่กระท าตาม ดงันั้น นายคิม ยงัแซม
และนายคิม เดจุง จึงไดแ้ยกตวัเองออกตั้งพรรคใหม่ช่ือพรรครวมประชาธิปไตย (Reunification 
Democratic Party) โดยมีนายคิม ยงัแซมเป็นหวัหนา้พรรค และมีสมาชิกรัฐสภาท่ีสนบัสนุน
เขาท่ีแยกตวัออกมาดว้ยกนั 70 คน อีกทั้งยงัไดป้ระณามรัฐวา่อยูเ่บ้ืองหลงัการท าลายเอกภาพ
ของพรรคฝ่ายคา้น  
 พรรคการเมืองใหม่ยงัคงด าเนินงานตามขอ้เสนอเพื่อใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
เช่นเดิม จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์ท่ีเศร้าสลดใจอีกคร้ังในประวติัศาสตร์เกาหลี เม่ือกลุ่ม
นกัศึกษาหวัรุนแรง นกับวช และนกัการเมืองฝ่ายคา้นไดเ้ร่ิมปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจตั้งแต่
วนัท่ี 10 มิถุนายนไปจนถึงวนัท่ี 23 มิถุนายน ปี ค.ศ.1987 และเหตุการณ์ลุกลามไปทัว่ประเทศ 
กล่าวกนัวา่มีผูร่้วมเดินขบวนร่วมแสนคนและไดส้ร้างความเสียหายมากมาย ในท่ีสุด
ประธานาธิบดีกไ็ดป้ระกาศยอมรับขอ้เสนอของพรรคฝ่ายคา้นเพื่อใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
เป็นระบบประธานาธิบดี อน่ึง พรรครัฐบาลไดเ้ลือกผูน้ าพรรคใหม่ช่ือนายโรห์ เตว ู ซ่ึงเคย
เป็นนายทหารรุ่นเดียวกบัประธานาธิบดีชุน ดูฮวานมาก่อน ผูน้ าพรรครัฐบาลไดพ้ยายามหาทาง
ปรองดองกบัพรรคฝ่ายคา้นในประเดน็ต่าง ๆ   
 การยอมรับขอ้เสนอของนายโรห์ เตวกู่อใหเ้กิดการเรียกร้องมากมายจากพรรคฝ่าย 
คา้น เช่น การใหมี้การเลือกตั้งข้ึนภายหลงัการแกไ้ขรัฐธรรมนูญก่อนท่ีวาระของการด ารง
ต าแหน่งของประธานาธิบดีชุน ดูฮวานจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ.1988 และ
การปลดปล่อยนกัโทษการเมืองกวา่สองพนัคน นอกจากน้ีไดมี้การนดัหยดุงานทัว่ประเทศใน
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ระหวา่งเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกนัยายนเพื่อเรียกร้องใหมี้การข้ึนค่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึนอีก
ร้อยละ 15-30 ท าใหเ้กิดการปะทะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจกบัคนงานตลอดช่วงเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย ส่วนการเจรจาเพื่อแกไ้ขรัฐธรรมนูญไดก้ระท ากนัอยา่งรีบด่วนเพื่อใหเ้สร็จส้ินก่อน
เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1987  

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาในทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราช  
 หลงัจากท่ีเกาหลีใตไ้ดรั้บความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 20 ปี
ท่ีผา่นมา ประเทศน้ีกก็า้วเขา้สู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนั และความวุน่วาย
ทางการเมืองและสงัคมอนัเน่ืองมาจากสงัหารประธานาธิบดีปัก จุงฮีในปี ค.ศ.1979 ดว้ยเหตุน้ี 
ในปี ค.ศ.1980 จึงเป็นปีแรกท่ีอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบร้อยละ 5.2 และ
ดรรชนีเงินเฟ้อพุง่ข้ึนสูงถึงร้อยละ 39  
 นกัเศรษฐศาสตร์ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการถดถอยทางเศรษฐกิจวา่ เป็นผล
เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของราคาน ้ามนั และการจลาจลวุน่วายทางการเมือง ราคาผลผลิตตกต ่า 
และยงัไดวิ้เคราะห์ถึงสาเหตุพื้นฐานอีกหลายประการท่ีรัฐบาลไม่สามารถปรับแต่งกลยทุธ์
การพฒันาใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาตามมามากมาย สาเหตุพื้นฐานเหล่าน้ีไดแ้ก่  
 (1) เกิดภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะก่อน
หนา้น้ีมีข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าใหป้ริมาณเงินเพิ่มจ านวนมากข้ึนและส่งผลใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ 
ในทางกลบักนั ภาวะเงินเฟ้อกมี็ผลใหค้วามสามารถในการออมทรัพยข์องประชาชนลดลง 
และสินคา้ส่งออกไม่สามารถแข่งขนัในตลาดโลกไดด้งัเดิม ดงันั้น การขาดดุลการช าระเงินจึง
เพิ่มข้ึนมากมาย  
 (2) การไร้ประสิทธิภาพแผก่ระจายไปทัว่ระบบเศรษฐกิจเกาหลี แมว้า่ประเทศจะ
ไดรั้บความส าเร็จในการพฒันาการเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว แต่กเ็ป็นผลเน่ืองมาจากการ
แทรกแซงของรัฐบาลต่อการลงทุนและการปกป้องการน าเขา้ รวมทั้งการผกูขาดในกิจการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมบางชนิด มาตรการดงักล่าวก่อใหเ้กิดความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและไม่
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบักลไกของตลาดได ้ 
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 (3) ความเหล่ือมล ้าในดา้นรายไดร้ะหวา่งต่างชนชั้นและต่างภูมิภาค แมว้า่อตัรา
ความยากจนจะลดลงอยา่งมากกต็าม แต่การกระจายรายไดร้ะหวา่งคนในเมืองใหญ่กบัเมือง
เลก็ห่างกนัมากข้ึน คนยากจนไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานอยา่งเพียงพอ 
ดงันั้น การรณรงคเ์พื่อความเสมอภาคและความเจริญเท่าเทียมกนัระหวา่งภูมิภาคและสาขา
เศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการจดัใหมี้รัฐสวสัดิการข้ึนเพื่อท่ีจะเอาชนะอุปสรรคดงักล่าว
ขา้งตน้และเสริมสร้างเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษท่ี 80 แห่ง
คริสตศ์กัราช แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 5 จึงก าหนดข้ึนใหแ้ตกต่างจากการเนน้ “ปริมาณ” 
ของการเจริญเติบโตดงัเช่นแผนอ่ืน ๆ ท่ีผา่นมา มาเป็นการเนน้ความเจริญกา้วหนา้ท่ีมีความ 
“สมดุล มัน่คง และเชิงคุณภาพ” ในทุกแขนงและส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจของเกาหลี  
 จุดประสงคพ์ื้นฐานของแผนพฒันาฉบบัท่ี 5 ไดแ้ก่การสร้างความมัน่คง 
ประสิทธิภาพ และความสมดุลในการสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ประชากร การสร้างความสามารถในการแข่งกนัในตลาดโลก และปรับปรุงดุลการช าระเงิน
ใหดี้ข้ึน การขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งมัน่คงจะเป็นการสร้างงานใหแ้ก่ประชาชน และ
ยกระดบัรายได ้ ในขณะท่ีความสมดุลของความเจริญดา้นเศรษฐกิจทั้งระหวา่งกลุ่มคนและ
ภูมิภาค จะน าไปสู่ความเสมอภาคและสวสัดิการแก่ทุกคนในชาติ  
 เพื่อท่ีจะใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายดงักล่าว ยทุธวิธีของแผนพฒันาฉบบัท่ี 5 ไดย้  ้าถึง
การสร้างฐานเศรษฐกิจท่ีจะก่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตท่ีมัน่คงและต่อเน่ืองในสาขาต่าง ๆ 
ตามท่ีจะเป็นไปไดจ้ริง ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นนโยบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 (1) ความส าคญัอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ การสร้างเสถียรภาพในดา้นราคาเพื่อท่ีจะลด
อตัราเงินเฟ้อลงใหต้ ่ากวา่ร้อยละ 10  
 (2) การจดัสรรเพื่อการลงทุนนั้นจะมุ่งเนน้ถึงประสิทธิภาพเป็นส าคญั และจะให้
ความส าคญัต่อการออมภายในเพื่อประกนัใหเ้กิดความเจริญทางเศรษฐกิจร้อยละ 7-8 ต่อปี  
 (3) เพื่อใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนันั้นรัฐบาลจะใชก้ลไกของตลาดเป็น
เคร่ืองก าหนด  
 (4) ยทุธวิธีผลิตเพื่อส่งออกยงัคงเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลธ ารงไวแ้ละจะยดึถือนโยบาย
การคา้เสรีมากข้ึน  
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 (5) จะสนบัสนุนการอุตสาหกรรมท่ีไดเ้ปรียบทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ  
 (6) จะสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาในทุกภูมิภาค และเนน้ถึงการป้องกนัสภาวะ
แวดลอ้ม  
 (7) รัฐตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการพฒันาสงัคมมากยิง่ข้ึน  

3.  บทบาทของรัฐ กลไกการตลาด การเมอืง  
 สถานการณ์ในทศวรรษท่ี 80 แห่งคริสตศ์กัราช ปรากฏข้ึนท่ามกลางความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ทั้งน้ีเป็นเพราะภาคพื้นแปซิฟิคมีบทบาทส าคญัในวงการ
คา้โลก กล่าวคือ ญ่ีปุ่นกลายเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ส่วนเกาหลีใต ้ไตห้วนั ฮ่องกง และ
สิงคโปร์กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่ง
รวดเร็วของประเทศกลุ่มอาเชียน ดงันั้น ผลท่ีตามมาไดแ้ก่ (1) ความเขม้ขน้ของการแข่งขนัใน
การส่งสินคา้ออกและแยง่ตลาดสินคา้ประเภทท่ีใชแ้รงงานมาก และ (2) ลทัธิกีดกนัสินคา้ซ่ึง
ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ  
 ส าหรับดา้นการเมือง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกลุ่มคอมมิวนิสตท่ี์เคย
เป็นมาดงัในอดีตไดแ้ปรเปล่ียนไป เพราะความแตกต่างดา้นความคิดและนโยบายของจีนและ
รัสเซียมีมากยิง่ข้ึน อน่ึง การแทรกแซงดว้ยก าลงัทหารต่อประเทศอ่ืนไดเ้ส่ือมความนิยมลง 
ปัจจุบนัสงครามท่ีเกิดข้ึนคือสงครามเศรษฐกิจ ท าใหป้ระเทศท่ีเคยมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั
มาตั้งแต่อดีตกลบักลายเป็นศตัรูคู่คา้ เช่น ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัมิตรประเทศ
ในโลกเสรีซ่ึงกลบัเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัสหรัฐฯ มากมายจนสหรัฐฯ จ าเป็นตอ้งใช้
มาตรการโตต้อบอยา่งรุนแรง นอกจากน้ีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศก าลงัพฒันากเ็ร่ิม
กระชบัข้ึนเพื่อรวมพลงักนัต่อรองกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Organization for Economic 
Cooperation and Development) หรือองคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ  
 สถานการณ์ดงักล่าวถึงขา้งตน้โดยทัว่ไปมีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งสินคา้ออก
ของเกาหลีใต ้เพราะถกูกีดกนัจากประเทศท่ีเป็นตลาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ยโุรป นอกจากน้ีการกีดกนัมิใช่ภาษีศุลกากร เช่น การจ ากดัจ านวนการน าเขา้และการก าหนด
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สิทธิบตัร การน าเขา้ไดถ้กูน ามาใชเ้พื่อลดจ านวนการน าเขา้ ดว้ยเหตุน้ี เกาหลีใตจึ้งจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนบทบาทของรัฐในการพฒันาใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหาทั้งท่ีเกิดจากภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อใหก้ารส่งออกอยูใ่นระดบัสูงเช่นท่ีเคยเป็นมา ไดแ้ก่  
 (1) ยทุธวิธีในการส่งออก ในแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 5 (ปี ค.ศ.1982-1986) 
รัฐบาลเกาหลีไดป้รับแต่งนโยบายเพื่อแกปั้ญหาท่ีปรากฏข้ึนในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 80 น้ีดว้ย
การส่งเสริมการคา้เสรีและเปิดตลาดภายในประเทศเพื่อใหมี้การแข่งขนักนัมากข้ึน นโยบายน้ี
มีผลท าใหมี้การเปล่ียนบทบาทของรัฐจากท่ีเคยเป็นผูน้ าในการพฒันามาเป็นการสนบัสนุน
หรือประสานความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการกระท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนเป้าหมาย
ส าคญัของแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 6 (ปี ค.ศ.1987-1991) คือ (1) ส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนั
โดยเสรีของตลาดภายในประเทศดว้ยการลดการแทรกแซงโดยตรงลง ในขณะเดียวกนักต็ั้ง
กฏเกณฑใ์นการช่วยเหลือธุรกิจอุตสาหกรรมเสียใหม่ (2) เปิดตลาดภายในประเทศให้
กวา้งขวางข้ึนดว้ยการลดเง่ือนไขการน าสินคา้จากต่างประเทศเขา้ทีละขั้น โดยตั้งเป้าหมายวา่
ในปี ค.ศ.1988 การน าเขา้เสรีจะใหเ้ป็นร้อยละ 95 ของจ านวนสินคา้เขา้ทั้งหมด ซ่ึงจะเป็น
ระดบัเดียวกบัประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (3) จะเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลท่ีจะแสดง
บทบาทในสงัคมเศรษฐกิจตลาดเสรีซ่ึงก าลงัจะปรากฏข้ึนในสาธารณรัฐเกาหลี อาจกล่าวได้
วา่ แผนพฒันาฉบบัท่ี 6 ไดเ้นน้เป้าหมายต่อจากแผนพฒันาฉบบัท่ี 5 ดว้ยการปล่อยให้
เศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกมากยิง่ข้ึน  
 (2) นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม เพื่อใหค้วามเจริญกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรม
เจริญเติบโตต่อไป รัฐบาลไดเ้นน้ใหก้ารอุตสาหกรรมของประเทศตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกลไก
ตลาดและลดการแทรกแซงจากรัฐบาลลงใหม้ากท่ีสุด ดงันั้น การท่ีรัฐบาลลดบทบาทในการ
สนบัสนุนโดยตรงต่ออุตสาหกรรมหลกัจึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัในแผนพฒันาประเทศฉบบั
น้ี และท าใหภ้าคเอกชนสามารถตดัสินใจเพื่อการลงทุนดว้ยตวัเอง รัฐบาลท าหนา้ท่ีเพียงแต่
วางกรอบกวา้ง ๆ ใหเ้ท่านั้น โดยหวงัผลคือ  
 (1) การแข่งขนั เม่ือรัฐบาลประกาศใชน้โยบายการคา้เสรีโดยลดขอ้จ ากดัในการ
น าสินคา้เขา้จะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้นคุณภาพและราคาระหวา่งอุตสาหกรรมท่ีผลิต
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สินคา้ วิธีการน้ีจะขจดัสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพซ่ึงเป็นผลมาจากระบบการผกูขาดตั้งแต่อดีต
ออกไป  
 (2) การวิจยัและพฒันา เม่ือภาคเอกชนแสดงบทบาทส าคญัในทางเศรษฐกิจกจ็ะ
เกิดการพฒันาเทคโนโลย ีดงัจะเห็นไดว้า่การลงทุนดา้นการวิจยัพฒันาไดเ้พิ่มข้ึนถึงร้อยละ 15 
ในปี ค.ศ.1986 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฉบบัท่ี 5 เม่ือเทียบกบัปีแรกของแผนน้ีและมี
อตัราการลงทุนในดา้นน้ีต่อมวลรวมประชาชาติเท่ากบัร้อยละ 2  
 อน่ึง รัฐบาลเร่งรัดท่ีจะใหป้ระเทศกลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรมชั้นน า จึงไดเ้นน้
ส่งเสริมการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงตั้งแต่แผนพฒันาฉบบัท่ี 3 เป็นตน้มา ดงันั้น การวิจยั
และพฒันาจึงมีบทบาทส าคญัต่อการผลิตและท าใหสิ้นคา้เกาหลีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด
เน่ืองจากมีคุณภาพดีข้ึน  
 (3) เนน้การส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง ทั้งน้ีเพราะในอดีต 
อุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางไม่ไดรั้บการเอาใจใส่จากรัฐบาลเท่าท่ีควร ดงันั้น 
ในช่วงต่อไปน้ีรัฐบาลจึงใหค้วามสนใจดว้ยการจดัตั้งสหกรณ์และใหข่้าวสารขอ้มูลดา้นตลาด 
อีกทั้งยงัสนบัสนุนใหผ้ลิตสินคา้เฉพาะประเภทเพื่อเพิ่มคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดอีกดว้ย  
 จะเห็นไดว้า่ เกาหลีใตไ้ดก้  าหนดใหรั้ฐมีบทบาทเป็นตวัน าและตวัเร่งในการพฒันา
ในยคุตน้ของการเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ โดยรัฐไดผ้ลกัดนัโดยตรงต่อการพฒันา
ติดต่อกนัมานานกวา่ 20 ปี จากนั้น รัฐจึงเปล่ียนบทบาทมาเป็นผูส้นบัสนุนการพฒันาโดยให้
กลไกของตลาดเป็นไปตามธรรมชาติของมนัเอง อนัจะส่งผลใหร้ะบบการผลิตของประเทศ
ปรับโครงสร้างและคุณภาพใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ 
 (3) ผลของการพฒันา ดงัท่ีไดก้ล่าวตั้งแต่ตน้แลว้วา่ เกาหลีใตไ้ดรั้บความส าเร็จใน
การพฒันาทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศหน่ึง ปัจจุบนัสินคา้อุตสาหกรรมหนกัและเคมีภณัฑไ์ด้
กา้วหนา้ไปมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุตสาหกรรมการต่อเรือไดน้ าหนา้เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
ส่วนสินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์เป็นรองประเทศญ่ีปุ่นเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น นอกจากน้ี
เกาหลีใตส้ามารถส่งสินคา้ประเภทน้ีออกจ าหน่ายต่างประเทศ เช่น เหลก็กลา้ เคร่ืองจกัร 
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ผลิตภณัฑเ์คมี รถยนตแ์ละอุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต ์ เป็นตน้ ส าหรับสินคา้อุตสาหกรรมเบาท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ ส่ิงทอ รองเทา้ ยางรถยนต ์อุปกรณ์การเดินทางและตุ๊กตา เป็นตน้  

ตารางที ่3.1 อตัราความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อปีของประเทศเกาหลใีต้   
(หน่วย:ร้อยละ)  

ปี ค.ศ. อตัรา ปี ค.ศ. อตัรา ปี ค.ศ. อตัรา ปี ค.ศ. อตัรา 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

ไม่มีขอ้มูล 
ไม่มีขอ้มูล 

2.2 
9.1 
9.6 
5.8 

12.7 
6.6 

11.3 
13.8 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

7.6 
8.8 
5.7 
14.1 
7.7 
6.9 
14.1 
12.7 
9.7 
6.5 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

-5.2 
6.2 
5.6 
9.5 
7.6 
5.1 

12.2 
12.3 
12.0 
6.9 

1990 
1991 
1992 

 

9.6 
9.1 
5.0 

 ทีม่า Bank of Korea. National Income in Korea. (1961-1992); National  
 Statistical Office, Major Statisfics of Korean Economy, 1995.  
  
 ตารางท่ี 3.1 แสดงถึงอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนบัตั้งแต่เร่ิมใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจเป็นตน้มา ดงัจะเห็นไดว้า่ เกาหลีใตส้ามารถพฒันาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ไดสู้งท่ีสุดในโลกทีเดียว  
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ตารางที ่3.2  เปรียบเทียบรายไดข้องครัวเรือนชนบทและในเมืองระหวา่งปี ค.ศ.1965-1982  
(หน่วย : พนัวอน)  

ปี ค.ศ. ครัวเรือนในชนบท (ก) ครัวเรือนในเมอืง (ข) ร้อยละของ ก/ข 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

112 
130 
149 
179 
217 
256 
356 
429 
481 
674 
873 

1,156 
1,433 
1,884 
2,227 
2,693 
3,688 
4,465        

          113 
162 
249 
286 
334 
381 
452 
517 
550 
645 
859 

1,158 
1,405 
1,916 
2,630 
3,205 
3,450 
4,520        

99.1 
80.2 
59.8 
62.6 
65.0 
67.2 
98.8 
83.0 
87.5 

104.5 
101.6 

99.8 
102.0 

98.3 
84.7 
84.0 

106.9 
98.8 
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Sources : Ministry of Agriculture and Fisheries, Farm Household Economy Survey. (1965-
82) ; Economic Planning Board, Urban Household Living Expenditure Survey. 
(1965-82).  

 
 ในดา้นการพฒันาชนบทนั้น ประชากรจ านวนร้อยละ 25 ท่ีอาศยัอยูน่อกเมืองใหญ่
ทัว่ประเทศต่างมีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึนกวา่เดิมมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 วา่ 
นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 เป็นตน้มา คนชนบทมีรายไดเ้ทียบเคียงกบัคนในเมือง กล่าวคือ ความ
แตกต่างระหวา่งรายไดข้องคนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไม่มากนกั ดงันั้น จึงมี
การสะสมทุนข้ึนในชนบทและส่งผลใหช้าวนาพยายามผลิตอาหารใหพ้อเพียงกบัความ
ตอ้งการภายในประเทศ ในยคุน้ีเกาหลีใตไ้ม่ตอ้งพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศ
ดงัเช่นทศวรรษท่ี 50 และ 60 อีกต่อไป  

 ตารางที ่3.3 โครงสร้างการส่งออก-น าเขา้ของเกาหลี ปี ค.ศ.1985  
(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ)  

 เกาหลใีต้ส่งสินค้าไปขาย  เกาหลใีต้น าสินค้าเข้า 

สหรัฐฯ 10,754 ญ่ีปุ่น 7,560 
ญ่ีปุ่น 4,543 สหรัฐฯ 6,489 
ฮ่องกง 1,566 มาเลเซีย  1,234 
 แคนาดา 1,229 ออสเตรเลีย 1,116 
เยอรมนันีตะวนัตก 979 เยอรมนันีตะวนัตก 979 
ซาอุดีอาระเบีย 969 อินโดนีเซีย 669 
องักฤษ 913 ซาอุดิอาระเบีย 640 
ปานามา 746 แคนาดา 630 
สิงคโปร์ 490 องักฤษ 566  
นอร์เวย ์ 485 ปานามา 525 

ทีม่า : Lloyds Bank, Republic of Korea : Economic Report 1986. Seoul, pp. 16, 18.  
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 โดยสรุป อาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาเศรษฐกิจของเกาหลีใตไ้ดรั้บความส าเร็จสูง
ท่ีสุดประเทศหน่ึงในช่วงระยะเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา ประชาชนทัว่ไปมีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน
กวา่เดิม จึงเป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่ ยทุธวิธีการพฒันาท่ีเกาหลีใตไ้ดป้รับภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
หรือบริบทของตนไดร้วมคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันา มีการ
เนน้การพฒันาจิตใจใหแ้ก่สมาชิกของสงัคม นัน่คือ การย  ้าถึงวิญญาณของความขยนัขนัแขง็ 
การช่วยเหลือตวัเอง และการร่วมมือกนัท างาน สปิริตน้ีเป็นแกนน าท่ีใชผ้นึกก าลงัของคนทั้ง
ชาติใหร่้วมกนัสร้างความผาสุกและความมัน่คงใหก้บัสาธารณรัฐเกาหลี  

4.  ศักราชใหม่ทางการเมือง  
 ในแง่ของการพฒันาเศรษฐกิจนั้น ภาวะทางการเมืองมีส่วนเก้ือหนุนส าคญัท่ีจะ
ยงัผลใหก้ารพฒันาบรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วหรือชา้ เพราะการเมืองเป็นตวัช้ีน าใหรั้ฐทุ่มเททรัพยากร
และหล่อหลอมจิตใจของคนทั้งชาติใหก้า้วไปสู่จุดหมายเดียวกนั กรณีของเกาหลีเป็นตวัอยา่ง
ท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการรวบอ านาจ
ทางการเมืองไวก้บัคนกลุ่มหน่ึงภายใตก้ารน าของพรรคการเมืองของรัฐบาล และผูน้ าทางการ
เมืองต่างใชอ้  านาจของตนผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา แทนท่ีจะเบียดบงัทรัพยสิ์นของแผน่ดิน
ไปเป็นของตนดงัเช่นผูน้ าเผดจ็การของประเทศดอ้ยพฒันาอ่ืน ๆ   
 การรวบอ านาจทางการเมืองไวใ้นมือของคนกลุ่มนอ้ยเพื่อบริหารประเทศนั้น
ก่อใหเ้กิดทั้งผลดีและผลเสีย ในแง่ของผลเสียนั้น ผูเ้ขียนไดก้ล่าวอยา่งละเอียดขา้งตน้แลว้วา่ 
(1) พรรคการเมืองฝ่ายคา้น นกัศึกษา และนกับวชตลอดจนประชาชนบางส่วนเกิดความไม่
พอใจท่ีพวกเขาถกูกีดกนัออกไปจากกระบวนทางการเมือง ดงันั้น เม่ือมีโอกาส พวกเขาจะ
เรียกร้องสิทธิทางการเมืองกลบัคืนมาใหจ้งได ้ ไม่วา่วิธีการนั้นจะเป็นวิธีการรุนแรงจนถึงขั้น
เลือดตกยางออกหรือแมแ้ต่ตอ้งสละชีวิตของตนกต็าม (2) ประชาคมโลกจะกล่าวต าหนิติ
เตียนเสมอ เช่น รายงานขององคก์ารนิรโทษกรรมของโลกไดก้ล่าวไวใ้นรายงานหนากวา่ 90 
หนา้ เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน ปี ค.ศ.1986 วา่ รัฐบาลเมืองโสมขาวไดล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนมา
โดยตลอด และนกัโทษทางการเมืองมกัจะถกูท าทารุณกรรมดว้ยวิธีการต่าง ๆ นานา เพื่อให้
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พวกเขายอมสารภาพผิด ส่วนในเรือนจ ามีการทารุณ ไดแ้ก่ กดหวัจุ่มน ้า มดัโยงเป็นเวลานาน 
และประหารชีวิต เป็นตน้  
 ในแง่ผลดีนั้น อาจจ าแนกไดห้ลายประเดน็ ดงัน้ี (1) การรวบอ านาจ ท าใหผู้น้ า
สามารถก าหนดเป้าหมายของการพฒันาไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงได ้ ประเดน็น้ีมี
ความส าคญัมากในระยะเร่ิมตน้และขั้นต่อเน่ือง ก่อนท่ีอุตสาหกรรมของประเทศจะอยูใ่น
ภาวะท่ีมัน่คงหรือเจริญเติบโตเตม็ท่ี ทั้งน้ีเพราะหากมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมายของการพฒันา
บ่อย ๆ ตามแนวคิดของแต่ละกลุ่มแลว้ จะท าใหก้ารด าเนินงานตามเป้าหมายหลกัตอ้ง
หยดุชะงกัลง และจะท าใหมี้การเร่ิมตน้ใหม่กนัอีก จริงอยูท่ี่แนวคิดของแต่ละกลุ่มนั้นต่างกมี็
เหตุมีผลดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่การท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของคนทุกกลุ่มในเวลาเดียวกนัดว้ย
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดันั้นคงเป็นไปไดย้าก ฉะนั้น จึงจ าเป็นตอ้งเลือกเป้าหมายใด
เป้าหมายหน่ึง แลว้ทุ่มเททรัพยากรทุกอยา่งเพื่อด าเนินการพฒันาใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิโดยเร็ว ใน
กรณีน้ี การปกครองแบบเผดจ็การในรูปของประชาธิปไตยจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิด
ผลดีในการเลือกเป้าหมายและยทุธวิธีการพฒันา (2) ก่อใหเ้กิดการสะสมทุนข้ึนในประเทศ
เพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะการรวบอ านาจมีผลท าใหน้กัธุรกิจสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตดว้ยการจ่ายค่าแรงงานต ่าได ้ ผลก าไรท่ีเกิดข้ึนกน็ าไปใชใ้นการลงทุนต่อไป 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีน้ีก่อใหเ้กิดการกระจุกตวัของทรัพยสิ์นในมือของกลุ่มนกัธุรกิจขนาด
ใหญ่ หรือท่ีเรียกกนัในภาษาเกาหลีวา่ แชโบล ์ (Chaebol) หากรัฐบาลไม่ระมดัระวงัแลว้คน
กลุ่มน้ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเมืองต่อไป ประเทศเกาหลีใตไ้ดต้ระหนกัถึงความจริงขอ้
น้ีตั้งแต่ทศวรรษท่ี 70 และไดอ้อกกฎหมายหลายฉบบัเพื่อป้องกนัการกระจุกตวัของกลุ่ม
นายทุน ผลท่ีไดรั้บกเ็ป็นท่ีน่าพอใจระดบัหน่ึง (3) การรวบอ านาจท าใหผู้น้ าประเทศสามารถ
บงัคบักลไกของรัฐใหต้อบสนองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการพฒันาไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การปรับปรุงระบบบริหารงานของรัฐ  
 ศกัราชแห่งการเขม้งวดและควบคุมกิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงด าเนินมานานตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1950-1986 ไดผ้า่นพน้ไปพร้อม ๆ กบัฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพฒันามาถึงจุดท่ีแขง็แกร่ง
และการอุตสาหกรรมท่ีบรรลุขั้น “วฒิุภาวะ”(maturity stage) หรือเจริญเท่าเทียมอารยประเทศ 
ในขณะเดียวกนั มวลชนเกาหลีไดรั้บการศึกษาโดยทัว่ถึงกนั รวมทั้งมีทกัษะและความรู้
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เพียงพอเพื่อเขา้สู่สงัคมอุตสาหกรรมประชาธิปไตย ดงันั้น จุดเปลีย่นผ่านทางการเมอืงจงึ
เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1987 เม่ือนกัการเมืองฝ่ายคา้น นกัศึกษาและประชาชนไดย้ืน่เจตจ านงอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะเขา้ร่วมในกระบวนการทางการเมืองอยา่งเตม็ตวั ผูน้ าทางการเมืองฝ่ายรัฐบาล
คนใหม่คือนายโรห์ เตว ู กไ็ดต้อบสนองความตอ้งการของพรรคฝ่ายคา้นและประชาชนโดย
ยอมใหมี้การเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญตามขอ้เสนอของพรรคฝ่ายคา้น กล่าวคือ ใหมี้การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน การกระท าดงักล่าวนบัเป็นคร้ังแรกท่ีฝ่ายรัฐบาล “ยอม
ตาม” พลงัเรียกร้องของฝ่ายคา้นโดยสนัติแทนการประกาศกฎอยัการศึกหรือรัฐประหารดงัท่ี
เคยเป็นมาในอดีต ซ่ึงก่อใหเ้กิดการปฏิรูปทางการเมอืงทีเ่รียกว่า “June 29 declaration 
1987”  
 การยอมตามของฝ่ายรัฐบาลยงัผลใหมี้การปรับเปล่ียนรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมี้การ
เลือกตั้งผูน้ าประเทศโดยตรง จากผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอยา่งรีบเร่ง ก่อนท่ีนายชุน ดูฮวาน
จะหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1988 ดงันั้น คณะกรรมการ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญจึงไดรั้บการแต่งตั้งและไดร่้างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จนเสร็จสมบูรณ์
ภายในระยะเวลา 1 เดือน ต่อมารัฐสภาไดผ้า่นร่างกฎหมายดงักล่าวในวนัท่ี 12 ตุลาคม ปี 
ค.ศ.1987 และประชาชนไดรั้บรองกฎหมายใหม่ดว้ยคะแนนเสียงประชามติอยา่งท่วมทน้ใน
วนัท่ี 27 รัฐบาลจึงประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ีในวนัท่ี 30 ของเดือนเดียวกนันั้นเอง  
 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่จ านวน 7 คน ต่างรณรงคห์าเสียง โดย
พรรครัฐบาล (Democratic Justice Party) ไดส่้งนายโรห์ เตว ูเป็นตวัแทน ส่วนพรรคฝ่ายคา้น 
(Reunification Democratic Party) กลบัไม่สามารถตกลงกนัไดว้า่นายคิม ยงัแซม ซ่ึงเป็น
หวัหนา้พรรค หรือนายคิม เดจุง ท่ีปรึกษาพรรคจะเป็นตวัแทนเพื่อลงสมคัรรับเลือกตั้ง ทั้งน้ี
เพราะทั้งคู่ต่างประสงคจ์ะลงสมคัร ความแตกแยกดงักล่าวท าใหน้ายคิม เดจุงไดแ้ยกตวัและ
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ช่ือพรรคเพื่อสนัติ และประชาธิปไตย (Party for Peace and 
Democracy) รวมทั้งประกาศตวัลงแข่งขนัดว้ย ท าใหก้ารหาเสียงเป็นไปดว้ยความเผด็ร้อน
ระหวา่งผูส้มคัรคนส าคญั 3 คน คือ นายโรห์ เตว ู นายคิม ยงัแซม และนายคิม เดจุง ส่วน
ผูส้มคัรท่ีเหลืออีก 4 คนนั้น ต่อมามีการถอนตวัออกจากการเลือกตั้ง 2 คน ท าใหมี้ผูส้มคัร
แข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดีทั้งส้ินเพียง 5 คน  
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 ผลการเลือกตั้งในวนัท่ี 16 ธนัวาคม ปี ค.ศ.1987 ปรากฏวา่ นายโรห์ เตว ูไดรั้บชยั
ชนะดว้ยคะแนนสนบัสนุนร้อยละ 36 ในขณะท่ีนายคิม ยงัแซมและนายคิม  เดจุง ไดรั้บร้อย
ละ 27 และ 26 ตามล าดบั อยา่งไรกต็าม ผูแ้พก้โ็วยวายดว้ยขอ้กล่าวหาท่ีวา่มีการทุจริตในการ
เลือกตั้งและเรียกร้องใหค้นร่วมเดินขบวนเพื่อใหก้ารเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ประชาชนกลบัไม่
สนใจ เพราะต่างกส็มน ้าหนา้ท่ีหวัหนา้พรรคฝ่ายคา้นแตกแยกกนัเองและแยง่กนัสมคัร  
 นายโรห์ เตวไูดเ้ขา้รับต าแหน่งต่อจากประธานาธิบดีชุน ดูฮวานในวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1988 อนัเป็นการเร่ิมตน้สาธารณรัฐทีห่กของสาธารณรัฐเกาหลีและได้
ประกาศเจตนารมณ์วา่จะผลกัดนัใหป้ระเทศกา้วไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมประชาธิปไตยท่ี
กา้วหนา้เฉกเช่นประเทศในยโุรป อเมริกา และญ่ีปุ่นใหไ้ดก่้อนจะส้ินสุดคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
น้ีนัน่หมายความวา่ แนวคิดในการพฒันาประเทศของรัฐบาลภายใตก้ารน าของประธานาธิบดี
โรห์ เตวกูคื็อการเนน้ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจตามแนวคิดพื้นฐานของผูน้ าคนก่อนๆ 
นัน่เอง ส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ การเนน้ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนและความ
เท่าเทียมกนัในเชิงเศรษฐกิจหรือการกระจายผลพวงการพฒันาไปสู่ประชากรในอตัราส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนัเพื่อลดความแตกต่างของรายไดร้ะหวา่งชนชั้นและภูมิภาค ในขณะเดียวกนั 
นโยบายของนายโรห์ เตว ู คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซงการพฒันา
เศรษฐกจิโดยจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิง่ขึน้  

5.  นโยบายส่งเสริมการส่งออก  
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รวมทั้งใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศ รัฐบาลเกาหลีใตจึ้งตอ้งเนน้ความสามารถในการ
แข่งขนัภาคอุตสาหกรรมดว้ยการน าเอานวตกรรมมาใชใ้นการผลิต การลดตน้ทุน และการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน อน่ึง ดงัท่ีกล่าวแลว้ในตอนตน้วา่ รัฐบาลไดใ้ชน้โยบายเปิด
ตลาดเพื่อใหก้ารแข่งขนัเป็นไปตามกลไกของตลาด อนัจะยงัผลใหอุ้ตสาหกรรมภายในปรับปรุง
คุณภาพการผลิตใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ดงันั้น นโยบายการเปิดตลาดจึงเป็นหวัใจส าคญัต่อนโยบาย
ส่งเสริมการส่งออกในปัจจุบนัและอนาคต  
 ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงมาตรการส่งเสริมการส่งออกท่ีเนน้การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่  
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 (1) ปรับปรุงโครงสร้างการส่งออกและขยายฐานการแข่งขนั รัฐบาลไดเ้ปล่ียนแปลง
โครงสร้างการส่งออกท่ีเคยยดึแนวทางการส่งสินคา้ท่ีใชแ้รงงานมากมาเป็นการส่งสินคา้
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง ทั้งน้ีเพราะสินคา้ประเภทดงักล่าวสามารถเพิ่มมูลค่า
สินคา้ใหสู้งข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดเ้นน้มาตรการปรับปรุงวิธีการผลิตและคุณภาพของสินคา้อีก
ดว้ย  
 มาตรการท่ีเพิ่งกล่าวถึงน้ีไดข้ยายไปยงัสินคา้ท่ีเคยส่งออกส าคญั ๆ เช่น ส่ิงทอ 
เส้ือผา้ และรองเทา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะสินคา้เหล่าน้ีไม่อาจไดเ้ปรียบเพียงเพราะมีราคาต ่า
เท่านั้น คุณภาพจ าตอ้งดีเลิศดว้ย  
 (2) การจูงใจดว้ยภาษี ระบบภาษีอากรของเกาหลีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลาย
คร้ังนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นตน้มา ประเดน็ส าคญัของการปรับปรุงระบบภาษีไดแ้ก่ การ
เพิ่มความเสมอภาคและความยติุธรรมในแง่ภาษีอากรไดม้ากยิง่ข้ึน นัน่คือ การใชห้ลกัการ
เกบ็ภาษีในอตัราต ่าแต่มีการยกเวน้นอ้ย  
 สาเหตุส าคญัของการเปล่ียนแปลงดว้ยภาษีมาจากขอ้ความจริงท่ีวา่ เม่ือค่าจา้ง
แรงงานไดเ้พิ่มสูงข้ึน ดงันั้น “คุณภาพ” จึงมีบทบาทแทนท่ี “ปริมาณ” ส่วนการจูงใจดา้นภาษี
ในกิจการอุตสาหกรรมหลกันั้นจะค่อย ๆ ลดลง และเปล่ียนมาเป็นการใหก้ารจูงใจทางออ้ม 
ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้นรวมทั้งดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะไดรั้บการจูงใจดา้นภาษีอากรเพิ่มมากข้ึน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 มาตรการทางออ้มท่ีใหก้ารจูงใจแก่กิจการอุตสาหกรรมหลกัแทนมาตรการทางตรง
(เช่น การยกเวน้การเกบ็ภาษีและการลดอตัราภาษี) ไดแ้ก่  
 ก. การตั้งกองทุนส ารองเพื่อการลงทุน เงินกองทุนส ารองไดต้ั้งไวร้้อยละ 5 ของ
มูลค่าธุรกิจทั้งหมด เพื่อใชใ้นการลงทุนในกรณีท่ีเกิดการเสียหายกบัธุรกิจอุตสาหกรรม  
 ข. ค่าเส่ือมพิเศษ การตดัค่าเส่ือมพิเศษในทรัพยสิ์นถาวรมีถึงร้อยละ 100 โดย
น าไปหกัลบกบัรายไดข้องธุรกิจนั้น ๆ เป็นรายปี  
 ส่วนมาตรการจูงใจดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากรเพิ่มข้ึนในธุรกิจขนาดเลก็
และขนาดกลางนั้น ไดแ้ก่  
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 ก. การตั้งกองทุนส ารองเพื่อการลงทุน เงินกองทุนส ารองไดต้ั้งไวร้้อยละ 15 ของ
มูลค่าธุรกิจทั้งหมด เพื่อใชใ้นการลงทุนในกรณีท่ีเกิดการเสียหายกบัธุรกิจอุตสาหกรรม  
 ข. ค่าเส่ือมพิเศษ การตดัค่าเส่ือมพิเศษในทรัพยสิ์นถาวรมีถึงร้อยละ 100 โดย  
น าไปหกัลบกบัรายไดข้องธุรกิจนั้น ๆ เป็นรายปี  
 ส าหรับมาตรการจูงใจดว้ยการใชสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรแก่การพฒันา
เทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่  
 ก. การตั้งเงินทุนส ารองเพื่อการพฒันาทางเทคโนโลย ี โดยใหคิ้ดเป็นจ านวนร้อย
ละ 1 ของมูลค่าการขายทั้งหมดหรือราวร้อยละ 20 ของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจในปีนั้น ๆ   
 ข. ลดหยอ่นภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดข้องบริษทั จ านวนร้อยละ 10 เพื่อใชใ้น
การพฒันาเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษยห์รือการพฒันาบุคลากรของธุรกิจอุตสาหกรรม
นั้นๆ   
 ค. ใหก้ารจูงใจทางภาษีอากรแก่บริษทัท่ีตั้งใหม่ ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  
 (3) การจูงใจทางการเงินท่ีมิใช่การจูงใจดว้ยการลดอตัราดอกเบ้ีย นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.  
1982 เป็นตน้มา รัฐบาลไดเ้พิ่มจ านวนการใหเ้งินกูเ้พื่อการส่งออกต่อมูลค่าหน่ึงดอลลาร์ท่ี
ส่งออกสูงข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ี ไดเ้พิ่มยอดกองทุนเงินกูเ้พื่อซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือเพื่อขยาย
ธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น เคยตั้งไวจ้  านวน 300 พนัลา้นวอน เพิ่มเป็น 600 พนัลา้นวอนในปี 
ค.ศ. 1985  
 อน่ึง มีการสนบัสนุนสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกมากยิง่ข้ึน เช่น เพิ่มทุนแก่
ธนาคารเพื่อการส่งออก-น าเขา้และสถาบนัการเงินต่าง ๆ รวมทั้งการใหสิ้ทธิพิเศษแก่บริษทั
การคา้ทัว่ไป  
 (4) การจูงใจดว้ยอตัราดอกเบ้ีย มาตรการการจูงใจดว้ยอตัราดอกเบ้ียไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข กล่าวคือ (1) อตัราดอกเบ้ียระหวา่งเงินกูท้ัว่ไปกบัเงินกูท่ี้ใชใ้นกิจกรรมการ
ส่งออกท่ีเคยแตกต่างกนัมากในอดีตนั้น ใหล้ดความแตกต่างนั้นลงตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 80 
เป็นตน้มา ทั้งน้ีเพื่อใหอ้ตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิง่ข้ึน (2) การก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหเ้ป็นไปตามอตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน  
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 วิธีการเช่นน้ีจะท าใหธุ้รกิจการส่งออกด าเนินไปตามเง่ือนไขของตลาดมากยิง่ข้ึน 
และเป็นการลดการแทรกแซงโดยตรงของรัฐในการใชอ้ตัราดอกเบ้ียเป็นแรงจูงใจมากดงัเช่น
ท่ีเคยเป็นมา  
 (5) การจูงใจดว้ยอตัราแลกเปล่ียน หลงัจากท่ีรัฐบาลปล่อยค่าเงินวอนใหล้อยตวั 
ค่าของเงินวอนไดล้ดค่าลงเร่ือย ๆ เม่ือค่าของวอนลดลงยอ่มมีผลใหสิ้นคา้ของเกาหลีมีราคา
ถกูลง อนัเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกและสามารถเพิ่มจ านวน
สินคา้ท่ีส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ  
 ค่าของเงินวอนลดลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดงัเช่น ลดลงร้อยละ 6.2 ใน
ปี ค.ศ.1981 ร้อยละ 6.9 ในปี ค.ศ.1982 และร้อยละ 6.2 ในปี ค.ศ.1983 เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม 
ค่าของเงินวอนกลบัเพิ่มสูงข้ึนในปี ค.ศ.1986 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการไดเ้ปรียบดุลการคา้กบั
ต่างประเทศ และอาจจะเพิ่มสูงข้ึนถา้หากเกาหลีใตส้ามารถส่งสินคา้ออกไปขายยงัต่างประเทศได้
มากกวา่การน าสินคา้เขา้  
 จะเห็นไดว้า่ การใชร้ะบบปล่อยค่าของเงินใหล้อยตวัตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็น
จริงกเ็ป็นมาตรการจูงใจอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมการส่งออกใหเ้พิ่มสูงข้ึน  
 (6) การปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกบัการคา้ ในกระบวนการปรับปรุงระเบียบปฏิบติั
ทางการคา้นั้น รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดพ้ยายามลดความสลบัซบัซอ้นใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกแก่ผูส่้งออก โดยไดต้ั้งคณะกรรมการข้ึนท างานเพื่องานน้ีในปี ค.ศ.1983 
มาตรการน้ีเป็นความพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะบริการใหผู้ป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศ
ไดรั้บประโยชน์และสามารถกระท าตามเง่ือนไขของรัฐบาลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในอนาคต รัฐจะ
ใชค้วามพยายามต่อไปอีกเพื่อเปล่ียนแปลงกระบวนการส่งออกใหมี้ความสะดวกมากยิง่ข้ึน  
 (7) มาตรการอ่ืน ๆ รัฐบาลไดก้ าหนดมาตรการจูงใจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมการส่งออก ไดแ้ก่ นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและเทคโนโลยี
ชั้นสูง และมาตรการดา้นภาษีศุลกากรซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงดว้ยการใชม้าตรการการคา้เสรี
เพื่อใหสิ้นคา้ต่างประเทศเขา้มาขายในตลาดเกาหลีมากข้ึนเป็นล าดบั อนัจะก่อใหเ้กิดการ
แข่งขนัเสรีและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีผลิตจากเกาหลี มาตรการเหล่าน้ี
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ไดส้ร้างข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและกระบวนการกลายเป็นสงัคม
อุตสาหกรรมในทศวรรษท่ี 80 และ 90 แห่งคริสตศ์กัราช  
 นอกจากน้ี เกาหลีใตพ้ยายามหาทางเปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อจะสามารถหลีกเล่ียงการ
พึ่งพาตลาดหลกั ไดแ้ก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และยโุรปตะวนัตก ดงันั้น การรณรงคเ์พื่อ
หาขอ้มูลดา้นการตลาดตลอดจนการเช่ือมสมัพนัธไมตรีกบัประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ จึงมีมาก
ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อหาลู่ทางขยายการคา้ใหก้ระจายไปทัว่โลก เพราะตลาดแถบเอเชียอาคเนย ์    

ยโุรปตะวนัออก ลาตินอเมริกา และแอฟริกายงัเปิดกวา้งส าหรับสินคา้เกาหลีอีกมาก
3 

 

 

6.  การบริหารการพฒันาเทคโนโลย ี 
 การท่ีจะท าใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมไดรั้บความส าเร็จนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการเพื่อใหคุ้ณภาพของผลิตภณัฑดี์เหนือประเทศคู่
แข่งขนั อีกทั้งเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลิตใหต้ ่าท่ีสุด ในประเดน็น้ี เกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศตวัอยา่งท่ีสามารถพฒันาเทคโนโลยใีหก้า้วไกลเทียบเท่ากบัอารยประเทศภายใน
ระยะเวลาอนัสั้น ดงัจะเห็นไดว้า่ เม่ือราว 35 ปีท่ีผา่นมา ประเทศน้ีเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ี
ลา้หลงัท่ีสุดประเทศหน่ึง พอถึงยคุน้ี มีสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ รถยนต ์เคมีภณัฑ ์เรือเดิน
สมุทร เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ ตูเ้ยน็ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เทปบนัทึกเสียง วิดีโอ เคร่ืองมือส่ือสาร ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีเจริญรวดเร็วท่ีสุด กล่าวคือในปี ค.ศ.1966 
เป็นตน้มา ปริมาณการผลิตสินคา้ประเภทน้ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 50 และมีมูลค่าส่งออกเพิ่ม
กวา่ร้อยละ 100 ต่อปี สินคา้ของเกาหลีทั้งหลายมีคุณภาพสูงแต่ราคาต ่า ท าใหส้ามารถตีตลาด
ต่างประเทศไดท้ัว่โลก  
 ศาสตราจารยลิ์นซู คิม แห่งมหาวิทยาลยัเกาหลีไดอ้ธิบายวา่4 ความส าเร็จในการ
พฒันาเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมของประเทศโสมขาวเป็นผลมาจากการจดัการอยา่งเป็น
ระบบและพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน โดยเขาไดล้  าดบัขั้นของการพฒันาไวด้งัน้ี  
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 1. ขั้นการใช ้ (implementation stage) ในขั้นน้ีอยูใ่นยคุก่อนอุตสาหกรรมมีลกัษณะ
ส าคญัคือ การออกแบบผลผลิต (production design) และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิต 
(production technology) ไดน้ าเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด กิจการอุตสาหกรรมของเกาหลีใน
ยคุน้ีจึงเป็นเพียงโรงงานประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป (assembly plants) โดยน าเอาช้ินส่วนท่ี
ส่งมาจากบริษทัแม่ในต่างประเทศมาประกอบเป็นสินคา้เพื่อใชบ้ริโภคภายในประเทศและ
ส่งออก อาจกล่าวไดว้า่โรงงานของบริษทัเกาหลีท าหนา้ท่ี “ใช”้ เทคโนโลยท่ีีไดผ้ลิตข้ึนใน
ต่างประเทศมาใชใ้นการประกอบเป็นสินคา้  
 อน่ึง ในช่วงน้ี แมว้า่จะมีความพยายามท่ีจะน าเทคโนโลยพีื้นบา้นมาใชใ้นการผลิต
บา้งแต่กก็ระท ากนัอยูใ่นวงจ ากดั ทั้งน้ีเป็นเพราะขาดทั้งความรู้ความสามารถในการสร้างและ
เช่ือมต่อทางเทคโนโลย ีและขาดแรงจูงใจทางดา้นการตลาด  
 2. ขั้นการผสมผสาน (assimilation stage) เม่ือมีการน าการออกแบบผลิตภณัฑ์
และเทคนิคในการผลิตเขา้มาในประเทศหลายปี จึงมีการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัวิศวกรและ
พนกังานของบริษทัทัว่ประเทศ ต่อมา เม่ือเกิดมีการแข่งขนัสินคา้ชนิดเดียวกนัระหวา่งบริษทั
ข้ึน ท าใหมี้การน าเอาความรู้ท่ีไดส้ัง่สมมาใชผ้สมผสานกบัการดดัแปลงเทคโนโลยท่ีีมีอยู่
แลว้ ซ่ึงจุดน้ีเองไดก้ลายเป็นพื้นฐานหลกัเช่ือมต่อไปยงัการพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 3. ขั้นการปรับปรุงพฒันา (improvement stage) จะเห็นไดว้า่ การผสมผสานทาง
เทคโนโลย ี การแข่งขนัสินคา้ชนิดเดียวกนัในตลาด และการเพิ่มความสามารถของบุคลากร
ชาวเกาหลีในดา้นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์น้ีน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยี
ท่ีเป็นของเกาหลีเอง ดว้ยเหตุน้ี ในขั้นน้ีจึงเป็นขั้นท่ีคนเกาหลีพยายามปรับปรุงเทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่
หยดุย ั้ง  
 ค าอธิบายของ ดร.ลินซู คิม เป็นการกล่าวถึงการพฒันาเทคโนโลยอียา่งกวา้ง ๆ ใน
ทศันะของผูเ้ขียนเห็นวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหล้  าดบัขั้นการพฒันาน้ีประสบผลส าเร็จกคื็อ การท่ี
รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นถึงความจ าเป็นในการสัง่สมและพฒันาเทคโนโลยตีั้งแต่เร่ิมแรกในการ
พฒันาประเทศ และไดล้งทุนตั้งสถาบนัวิจยัเพื่อท าหนา้ท่ีถ่ายทอด คน้ควา้ และพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลย ี เช่นตั้ง Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea 
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Advanced Energy Research, Korea Research Institute of Chemical Technology, Korea 
Electrotechnology and Telecommunications Research Institute เป็นตน้  
 ในขณะเดียวกนัภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่กไ็ดจ้ดัตั้ง
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัของตนเองเพื่อท าการศึกษา สัง่สมความรู้ และคน้ควา้นวตกรรมใน
การออกแบบและผลิตสินคา้ใหม่ ๆ เสมอ  
 ทีน้ีลองหนัมาพิจารณาการศึกษาของนกัวิชาการอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดดู้รายละเอียด
ของการบริหารงานการพฒันาเทคโนโลยขีองบริษทัผลิตเคร่ืองจกัรกลขนาดเลก็และขนาด
กลางของเกาหลี และไดแ้บ่งขั้นตอนของการพฒันาเทคโนโลยอีอกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี

5
 

 (1) ขั้นลอกแบบผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศโดยปราศจากการออกแบบ (copy of 
foreign products without drawings) ในยคุตน้หรือทศวรรษท่ี 50 และ 60 บริษทัของเกาหลี
ต่างมีขนาดเลก็และมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยอียา่งจ ากดั แต่กมี็แรงบนัดาลใจท่ีจะ
เรียนรู้ดว้ยการแสวงหาความรู้ทางเทคโนโลยจีากทัว่โลกและจากทุกแหล่งท่ีจะสามารถหาได ้
กล่าวคือ ศึกษาจากเอกสารแจง้รายการสินคา้ (catalogue) ประเภทเดียวกนัของบริษทัต่าง ๆ 
ทัว่โลกจากเอกสารทางวิชาการ จากค าแนะน าของผูข้ายสินคา้วตัถุดิบ จากการไปดูงานแสดง
สินคา้และโรงงานในต่างประเทศ และจากสถาบนัการศึกษาในประเทศ  
 ความส าเร็จหรือลม้เหลวในขั้นน้ีข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจเลือกเทคโนโลย ี หาก
ช่องวา่งทางเทคโนโลย ี (ท่ีรู้กบัท่ีไม่รู้) มีมากเกินไป ความส าเร็จในการลอกแบบกจ็ะเป็นไป
ไดย้าก หากช่องวา่งแคบ การลอกเลียนกเ็ป็นไปไดง่้าย บริษทัท่ีไดรั้บความส าเร็จกคื็อบริษทั
ท่ีสามารถลอกแบบและน าความรู้นั้นไปใชใ้นการแปลความหมายของการออกแบบ
ผลิตภณัฑที์ละนอ้ย ๆ อนัเป็นการสัง่สมความรู้ความสามารถในดา้นการออกแบบมากข้ึน
เร่ือย ๆ   
 อยา่งไรกต็าม การแสวงหาและใชวิ้ธีการแบบน้ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เทคโนโลยท่ีีมี
ระดบัค่อนขา้งต ่าในสายตาของคนในประเทศตะวนัตกและท าใหก้ระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพต ่าดว้ย แต่มนักย็งัคงเป็นของใหม่ส าหรับเกาหลี และประเทศดอ้ยพฒันาอ่ืน ๆ 
อยูดี่  
 (2) ขั้นเอาอยา่งผลิตภณัฑต่์างประเทศดว้ยการออกแบบตาม (imitation of foreign 
products with drawings) ในขั้นน้ีเป็นการผลิตสินคา้ตามแบบของผลิตภณัฑต่์างประเทศดว้ย
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การ “สะเกต็ซ์” แบบหรือลอกแบบอยา่งหยาบ ๆ กรรมวิธีทัว่ไปคือเจา้ของกิจการอุตสาหกรรมจะ
พิจารณาตวัสินคา้ของต่างประเทศวา่มีการออกแบบอยา่งไร จากนั้นกล็อกออกมาเขียนเป็น
พิมพเ์ขียวเพื่อน าไปผลิตสินคา้จ าหน่ายต่อไป ทั้งน้ีเป็นเพราะบริษทัมีขอ้จ ากดัทางดา้นเทคโนโลยี
และมีขอ้จ ากดัดา้นความรู้ทางการตลาด เช่น รสนิยมของผูซ้ื้อ คุณภาพของสินคา้ท่ีตอ้งการ
ภายใตร้าคาท่ีสามารถซ้ือได ้ ฯลฯ จึงตอ้งอาศยัการลอกเลียนรูปแบบสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม
ในทอ้งตลาดแลว้น ามาใชเ้ป็นพื้นฐานการผลิตสินคา้ในธุรกิจของตนเองต่อไป  
 ส่ิงส าคญัในขั้นน้ีกคื็อ ปัญหาทางดา้นวิศวกรรมท่ีตอ้งซ้ือเคร่ืองส าหรับผลิตสินคา้
มาจากต่างประเทศ เพราะจะตอ้งปรับแต่งเคร่ืองจกัรบางส่วนเพื่อผลิตสินคา้ใหแ้ตกต่าง
ออกไปจากเดิมบา้ง เพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดงันั้น บริษทัของเกาหลีหลายแห่งจึงขอ
ความช่วยเหลือและค าแนะน าจากสถาบนัการศึกษาในประเทศเพื่อหาหนทางปรับปรุงแกไ้ข  
 ต่อมา เม่ือมีการสะสมความรู้ดา้นการลอกแบบในตวับุคลากรของบริษทัมากยิง่ข้ึน 
และบริษทัต่างไดรั้บความส าเร็จในขั้นน้ี ท าใหมี้การกา้วไปสู่การออกแบบสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์
เป็นของบริษทัเองต่อไป  
 (3) การพฒันาผลิตภณัฑช์นิดใหม่ดว้ยการออกแบบเอง (development of new 
products through drawings) จากความพยายามในการแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิค ท าใหบ้ริษทั
บางแห่งสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละสร้าง
เคร่ืองจกัรเพื่อผลิตสินคา้ดว้ยตวัเอง การออกแบบดงักล่าวเป็นผลมาจากการส ารวจความ
ตอ้งการของลกูคา้และความสามารถในการใชป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุด โดยทัว่ไปแลว้ บริษทัท่ี
สามารถพฒันามาถึงขั้นน้ีไดม้กัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีเงินทุนเพียงพอ และไดท้ าการสะสม
ความรู้เทคโนโลยมีาอยา่งเพียงพอดว้ย ส่วนบริษทับางแห่งกใ็ชวิ้ธีการ “ร่วมมือ” และ 
“ถ่ายทอด” จากบริษทัต่างประเทศในรูปของการร่วมลงทุน  
 เม่ือไดบ้รรลุถึงขั้นน้ีแลว้ ท าใหบ้รรยากาศของกิจการอุตสาหกรรมของเกาหลี
เปล่ียนแปลง โดยมีการแข่งขนัระหวา่งบริษทัต่าง ๆ มากข้ึนในทุกดา้น อน่ึง สภาพเช่นน้ีได้
ยงัผลใหบ้ริษทัขนาดเลก็ซ่ึงเคยมีอยูเ่ป็นจ านวนมากและแยกท าธุรกิจอยา่งอิสระในยคุก่อน
หนา้น้ีจ าตอ้งเปล่ียนแปลงดว้ยการร่วมกนัท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนั โดยผลิตช้ินส่วนป้อน
ใหแ้ก่บริษทัขนาดใหญ่เพื่อผลิตสินคา้ส าเร็จรูป นอกจากน้ีมีการเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ์
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ใหม่ และมีการพฒันากระบวนการและการดูดซบัเอาเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นจากทัว่โลกเพื่อ
น ามาศึกษาเปรียบเทียบกบังานของบริษทัตนเอง อาจกล่าวไดว้า่ยคุน้ีเป็นยคุของสงัคม
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีแทจ้ริง  
 (4) การวิจยัพฒันาเพื่อปรับปรุงการออกแบบ (indigenous R & D for improved 
design) ทิศทางของขั้นน้ีกคื็อการมีเทคโนโลยท่ีีเพรียบพร้อมและยนือยูบ่นล าแขง้ของตนเอง 
(technology self-reliance) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏท่ีใดในโลก 
(radically innovative new products) ดงันั้นรัฐบาลและบริษทัเอกชนจึงทุ่มเทดา้นการวิจยั
พฒันาและวิศวกรรม (research development and engineering : RD & E) อยา่งจริงจงั ในยคุ
น้ี บริษทัต่าง ๆ ไดต้ั้งงบประมาณในดา้นการวิจยัระหวา่ง 2.5-5 เปอร์เซนตข์องยอดขาย
ทั้งหมดทีเดียว  
 จากการศึกษาของนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้น้ี คงท าใหผู้อ้่านเขา้ใจถึง
กระบวนการบริหารงานเพื่อพฒันาเทคโนโลยไีปพร้อม ๆ กบัการบริหารองคก์ารและบุคคล
ในกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมของเกาหลี  

 กล่าวโดยสรุป รัฐบาลเกาหลีใตย้งัคงใชย้ทุธวิธีท่ีใหรั้ฐบาลเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิด
การพฒันาและยดึหลกัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด ท าใหป้ระเทศไดเ้ปรียบดุลการคา้ต่างประเทศ 
เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1986 อีกทั้งสามารถจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนเม่ือปี ค.ศ. 
1988 ไดเ้ป็นผลส าเร็จ ในช่วงน้ีเองท่ีเกาหลีใตไ้ดท้  าใหท้ัว่โลกมองเห็นศกัยภาพในการพฒันา 
จากการท่ีเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดในทศวรรษท่ี 50 กลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ไดภ้ายในช่วงเวลาไม่ก่ีสิบปี จนมีการขนานนามวา่ “มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝ่ัง
แม่น ้าฮ่ัน”  
 แต่การเนน้การพฒันาเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียวและละเลยการพฒันาทางการเมือง
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเมืองอยา่งรุนแรงในระหวา่งปี ค.ศ. 1986-1989 ท่ีมีการเดินขบวน
เรียกร้องประชาธิปไตย และเกิดปัญหาดา้นแรงงานสมัพนัธ์ จึงส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลง
ระบบการเมืองและการบริหารคร้ังส าคญัในประวติัศาสตร์เกาหลีในยคุสาธารณรัฐท่ีหก ตาม
ปฏิญญาเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 (June 29 Declaration) มิติใหม่ของสงัคมเกาหลีจึง



 

AN 353 77 

เกิดข้ึนอนัส่งผลต่อการด าเนินชีวิตความเป็นอยู ่ ทั้งในดา้นระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
วฒันธรรม จริยธรรมในการท างานและค่านิยม การบริโภค และคุณภาพชีวิตของคนเกาหลี 
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