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 เม่ือนายคิม ยงัแซมกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศในยคุสาธารณรัฐทีเ่จด็ เขาเป็น
บุคคลท่ีมองเห็นการณ์ไกล ดงัปรากฏในนโยบายการบริหารประเทศท่ีเนน้เป็นขั้นเป็นตอน 
เขาย  ้าถึง “การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในอดีตเพื่อกา้วไปสู่อนาคตท่ีสดใส” ซ่ึงเป็นเสมือนการสร้าง
รากฐานทางการเมือง - เศรษฐกิจ - สงัคมใหแ้ขง็แกร่งเพื่อน าเกาหลีใตเ้ขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 
อยา่งสง่าผา่เผยและสูงเด่น โดยในปีแรกเม่ือกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งเขาไดย้  ้าถึง “การสร้างเกาหลี
ใหม่” ปีต่อมาเขาเนน้ “การปฏิรูประบบสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์” และกา้วต่อไปในปีน้ีไดแ้ก่
การประกาศนโยบาย “การน าเกาหลีใหเ้ป็นชาติชั้นแนวหนา้”  
 สามปีแรกแห่งการด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของชาตินั้น นายคิมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหาร
ประเทศใหบ้รรลุนโยบายท่ีวางไว ้ มาตรการท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการสร้างเกาหลี
ใหม่ ประกอบดว้ย (1) ขจดัการปกครองแบบเผดจ็การใหห้มดส้ินไปจากระบบการเมืองของ
เกาหลี (2) ประธานาธิบดีประกาศแจง้ทรัพยสิ์นต่อสาธารณชนไดรั้บทราบในวาระท่ีกา้วข้ึนสู่
ต าแหน่ง พร้อมกบัก าหนดใหข้า้ราชการระดบัสูงและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกระท าตาม 
อนัเป็นการกระท าเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งการใหผู้ด้  ารงต าแหน่งส าคญัของ
ประเทศไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ตน ต่อมา ไดมี้การตรากฎหมาย
เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม (3) ในวนัท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ.1993 ประธานาธิบดีใหย้กเลิก
การใชช่ื้อปลอมหรือช่ือคนอ่ืนเปิดบญัชีธนาคาร ซ่ึงการกระท าท่ีผา่นมานั้นก่อใหเ้กิดการฉอ้
ราษฎร์บงัหลวงและการด าเนินธุรกิจท่ีไม่โปร่งใส ดว้ยเหตุน้ี ทุกคนจะตอ้งใชช่ื้อจริงของตน
ในระบบการเงิน และ (4) ในเร่ืองการเมืองนั้น ประธานาธิบดีไดเ้สนอใหอ้อกกฎหมายจ ากดั
วงเงินท่ีใชใ้นการรณรงคห์าเสียงเพื่อใหก้ารเลือกตั้งสะอาดบริสุทธ์ิยติุธรรม  
 เม่ือมีการน ามาตรการเหล่าน้ีไปปฏิบติัใช ้ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทนัตาเห็น กล่าวคือ 
มีขา้ราชการระดบัสูงและนายทหารระดบันายพลหลายคนถกูจบัเพราะตรวจพบวา่ คน

  

บทที่ 4  
ยุคแห่งการปฏิรูป 
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เหล่านั้นไดใ้ชต้  าแหน่งหนา้ท่ีสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจใหก้บัตน และท่ีเป็นข่าวเด่นดงั
ท่ีสุดกคื็อ การจบักมุอดีตประธานาธิบดีโรห์ เตวท่ีูไดรั้บเงินอยา่งไม่เป็นทางการจากนกัธุรกิจ
ถึงหา้แสนลา้นวอนในขณะท่ีด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของชาติระหวา่งปี ค.ศ.1988-1992 
และยงัมีเงินเหลืออีกหน่ึงในสามของเงินทั้งหมดฝากไวใ้นธนาคารภายใตช่ื้อของผูท่ี้เคยท างาน
หอ้มลอ้มเขาในยคุท่ีครองอ านาจ  
 ในดา้นการบริหารงานแผน่ดิน ประธานาธิบดีไดต้ั้งกลุ่มศึกษาและวางแผนองคก์ร
ของรัฐใหมี้ขนาดเลก็และมีประสิทธิภาพ ดว้ยการยบุกระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ
ใหม้าอยูก่บัการคลงั โดยตั้งเป็น “กระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ” ตั้งกระทรวงข่าวสารและ
การคมนาคม รวมทั้งยบุกรมกองท่ีท างานซ ้าซอ้นกนัลง ท าใหส้ามารถลดจ านวนรัฐมนตรีได ้
2 ต าแหน่งรองและผูช่้วยรัฐมนตรี 7 ต าแหน่ง และอธิบดีกรมต่าง ๆ ถึง 23 ต าแหน่งทีเดียว  
 ในดา้นเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลของนายคิมไดเ้ร่งรัดการผลิตและการจดัจ าหน่ายสินคา้
ของเกาหลีใตไ้ปยงัตลาดโลกใหม้ากท่ีสุด ยงัผลใหก้ารส่งสินคา้ออกในปีน้ีรวมทั้งส้ินถึงหน่ึง
แสนลา้นเหรียญสหรัฐและเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการคา้มากเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก (พอถึงปี 
ค.ศ. 1996 ขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก) อีกทั้งท าใหร้ายไดต่้อหวั
พุง่ข้ึนเป็น 10,000 เหรียญต่อคนต่อปี อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเป็นร้อยละ 9 
ต่อปี ขนาดและปริมาณการลงทุนจากกลุ่มบริษทัภายในและจากต่างประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว และเกาหลีใตไ้ดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารโออีซีดี  
 ในดา้นการเตรียมคนเพื่อศตวรรษหนา้นั้น ไดมี้การปฏิรูประบบการเรียนการสอน
ทุกระดบัและปรับปรุงการสอบเขา้มหาวิทยาลยัเสียใหม่เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดรั้บ
การศึกษาตามความถนดัและความสามารถ มีการก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเพิ่มจ านวน
นกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการคา้ระหวา่งประเทศใหม้ากข้ึน และมี
การขยายฐานการวิจยัของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์พื้นฐานใหมี้ความลุ่มลึกและกวา้งขวางเพื่อ
เป็นภูมิปัญญาของเกาหลีชนท่ีจะน าไปใชใ้นกิจการอุตสาหกรรมของชาติ นอกจากน้ี ยงัเนน้ 
“ความเป็นนานาชาติ” ดว้ยการเร่งรัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศเพื่อให้
ประชาชนสามารถติดต่อกบัประชาคมโลกในยคุโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 ในดา้นการต่างประเทศนั้น ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมไดเ้ดินทางไปเยีย่มเยอืนมิตร
ประเทศอยา่งเป็นทางการในแทบทุกทวีป และเขา้ร่วมประชุมระดบัโลกตลอดเวลา  ดงัเช่น 
กล่าวสุนทรพจน์ในองคก์ารสหประชาชาติ เขา้ร่วมประชุมกบัผูน้ ากลุ่มประเทศเอเปค เป็นตน้ 
ในขณะเดียวกนั ผูน้ าชาติต่าง ๆ ไดเ้ดินทางมายงัเกาหลีเพื่อสร้างสมัพนัธ์ไมตรีและเร่งรัด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้อยา่งไม่ขาดสาย  
 ในดา้นชีวิตส่วนตวัของผูน้ าคนน้ี อาจถือไดว้า่นายคิมเป็นตวัอยา่งท่ีดีของ
นกัการเมืองทั้งมวล เขาใชชี้วิตเรียบง่าย และไม่หรูหราฟุ้ งเฟ้อ อาหารหลกัท่ีจดับริการภาย
หลงัจากการประชุมคณะรัฐมนตรีกคื็อบะหม่ีธรรมดา เขาอ่านหนงัสือพิมพเ์ป็นประจ าท าให้
ล่วงรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งเสียงสะทอ้นในการปฏิบติังานของคณะ
รัฐบาล เขานิยมการว่ิงเพื่อออกก าลงักาย และเขียนตวัหนงัสือจีนในยามวา่ง เขาปฏิเสธการรับเงิน
ใด ๆ จากนกัธุรกิจนอกเหนือจากการสนบัสนุนทางการเมืองและเขาไม่สะสมทรัพยส์มบติัท่ีเกิน
กวา่ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ดงันั้น เวลาและความสามารถทั้งหมดท่ีมีอยูจึ่งใชทุ่้มเทไป
กบัการท างานใหก้บัชาติบา้นเมืองสมกบัความไวว้างใจท่ีประชาชนไดเ้ลือกเขาเป็นผูน้ า
ประเทศ  
 การท่ีจะกา้วไปสู่สงัคมชั้นแนวหนา้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ประธานาธิบดีคิมได้
ประกาศนโยบายท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อเตรียมคนและสงัคมใหเ้พรียบพร้อมสอดคลอ้งกบั
สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีจะสูงเด่นดงัน้ี (1) เสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อกา้ว
ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าดว้ยมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม นัน่คือ การรักษาระดบัเงินเฟ้อ
ใหค้งท่ีราวร้อยละ 4.5 และรักษาดชันีค่าครองชีพใหต้ ่า รวมทั้งลดความแตกต่างของขนาด
ระหวา่งธุรกิจขนาดใหญ่ กบัขนาดกลางและขนาดเลก็ (2) ปฏิรูปองคก์รและระบบการเมือง
ใหโ้ปร่งใส และแยกการเมือง-เศรษฐกิจออกจากกนั ตลอดจนใหมี้การเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม (3) ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนเกาหลีใหดี้ข้ึน โดยรัฐจะใหค้วามสะดวกปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น และการประชาสงเคราะห์เป็นอยา่งดีแก่ผูด้อ้ยโอกาส คนแก่ และคน
พิการ รวมทั้งพฒันาเมืองใหน่้าอยู ่อน่ึง รัฐจะปฏิรูปทางการศึกษาทุกโรงเรียนและชั้นเรียนใน
การเตรียมคนเพื่อสงัคมใหม่ในอนาคต (4) จะน าเกาหลีใหเ้ป็นชาติแถวหนา้ในหมู่ประชาคม
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โลก (5) จะสร้างระบบโลกใหม่ท่ีทุกชาติจะตอ้งเช่ือมัน่และร่วมมือกนั และ (6) จะลดความ
ตรึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเกาหลีเหนือ1  
 หลงัจากท่ีไดก้ล่าวถึงภาพในมุมกวา้งหรือบริบทในยคุศกัราชใหม่ของสาธารณรัฐ
เกาหลีแลว้ ต่อไปน้ีจะเจาะลึกวิเคราะห์ถึงปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมทีละปัจจยัเพื่อดูวา่ปัจจยั
เหล่านั้นมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  

1.  ปัจจัยทางด้านโครงสร้างสังคมและวฒันธรรม  
 1.1 นโยบาย “การสร้างสังคมใหม่” เอกสารของทางการเกาหลีกล่าววา่ การสร้าง
เกาหลีใหม่หมายถึงภาระกิจท่ีจะตอ้งกระท า 3 ประการคือ การขจดัความไม่ยติุธรรมทาง
สงัคมและคอร์รัปชัน่ การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของชาติและการสร้างวินยัขา้ราชการ และระเบียบ
สาธารณะ 
 ในขณะนั้น (ค.ศ.1993 เม่ือนายคิม ยงัแซมเขา้รับต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศ) 
ในประเทศเกาหลีเตม็ไปดว้ยโรคท่ีเรียกกนัวา่ “โรคเกาหลี” ซ่ึงมีอาการดงัน้ี  
 1) การสูญเสียความขยนัหมัน่เพียรของชาวเกาหลี  
 2) ค่านิยมค่อย ๆ เส่ือมหายไป เพราะความอยติุธรรม คอร์รัปชัน่ ความเกียจคร้าน ไร้
เหตุผล เฉ่ือยชา การทะเลาะเบาะแวง้ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 3) ความเช่ือมัน่ในตนเองหายไปและกลบัไปยอมรับการพา่ยแพ ้ 
 ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม เห็นวา่ความพยายามท่ีจะปฏิรูปเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อ
การรักษาโรคเกาหลีมาก ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความพยายามท่ีจะปฏิรูปนั้น 
ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัชาติ และการยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่องประเทศ ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างส านึกแก่ประชาชนใหนึ้กถึงเป้าหมายของชาติในทา้ยท่ีสุด และท าใหป้ระเทศ
กา้วหนา้อยูใ่นระดบัเดียวกบัชาติอ่ืน ๆ ท่ีกา้วล ้าน าสมยั  
 ก. แนวคิดของเกาหลีใหม่ การสร้างเกาหลีใหม่หมายถึงการสร้างประเทศ
ประชาธิปไตยใหเ้ติบโตเตม็ท่ีและเป็นเอกภาพ หนา้ท่ีน้ีตอ้งอาศยักระบวนการปฏิรูป
ระดบัชาติ เพื่อสร้างสงัคมใหม่โดยการรักษาโรคท่ีระบาดไปทัว่สงัคม ส่ิงจ าเป็นเร่งด่วนต่อ
การสร้างเกาหลีใหม่คือ การเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและการปฏิรูปเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
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ประชาชนทุกคนท่ีไดเ้สียสละในการต่อสูเ้รียกร้อง เพื่อความเจริญกา้วหนา้ในช่วงเวลากวา่ 30 ปี
ท่ีผา่นมา  
 อนาคตของเกาหลีจะเป็นอยา่งไร ประธานาธิบดีคิมไดก้ล่าวไวใ้นสุนทรพจน์เม่ือ
เขา้รับต าแหน่งวา่ เกาหลีใหม่จะเป็น  
 - สงัคมประชาธิปไตยท่ีเติบโตเตม็ท่ีและมีเสรีภาพกวา่เดิม  
 - ประชาคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วม ท างานและอาศยัอยูด่ว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้ง 
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน และศกัด์ิศรีบุคคลไดรั้บการเชิดชู  
 - รัฐท่ีมีความยติุธรรมทัว่ถึงเสมือนแม่น ้าไหลไปทัว่แผน่ดิน หรือกล่าวไดว้า่
เป็นสงัคมท่ียติุธรรมซ่ึงบุคคลท่ีซ่ือสตัยแ์ละขยนัสามารถมีชีวิตท่ีดีได ้ 
 - ประเทศใหม่ท่ียอมรับนบัถือศกัด์ิศรีของมนุษยแ์ละเทิดทูนวฒันธรรม  
 - ดินแดนท่ีมีเอกภาพท่ีประชาชนซ่ึงถกูแบ่งแยกอยูจ่ะอยูร่่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว
อยา่งสนัติและ  
 - จะเป็นศนูยก์ลางอนัโดดเด่นและน่าภาคภูมิใจของโลกท่ีเจริญกา้วหนา้ มีส่วน
ร่วมอยา่งมหาศาลต่อสนัติภาพและความกา้วหนา้ของโลก  
 ข. จุดมุ่งหมายหลกัของรัฐบาล จุดมุ่งหมายหลกัส่ีประการของรัฐบาลใหม่ คือ
รัฐบาลมือสะอาด เศรษฐกิจดี สงัคมดี และการรวมชาติอยา่งสนัติ จุดมุ่งหมายเหล่าน้ีจะไดรั้บ
การเนน้และปฏิบติัโดยรัฐบาลใหม่เพื่อน าไปสู่ยคุโลกาภิวตัน์  
 รัฐบาลมือสะอาด  หมายถึง  รัฐบาลท่ีปลอดจากคอร์รัปชัน่ และความอยติุธรรม ซ่ึง
หมายถึงจะตอ้งเร่ิมปฏิวติัจากบนหรือระดบัสูง นัน่คือ รัฐบาลไดใ้หค้ณะรัฐมนตรีและ   
ขา้ราชการระดบัสูงแจง้และประกาศทรัพยสิ์นส่วนตวัเพื่อมิใหเ้กิดการสะสมความมัง่คัง่โดย
ผิดกฎหมายภายใตก้ฎหมายจริยธรรมของขา้ราชการ ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขในเดือนพฤษภาคม ปี 
1993 ประธานาธิบดีเองไดป้ระกาศทรัพยสิ์นของตนเองเป็นคนแรกในสองวนัต่อมาหลงัการ
เขา้รับต าแหน่ง ก่อนท่ีกฎหมายฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช ้ พร้อมทั้งไดป้ฏิญาณวา่จะไม่รับการ
บริจาคเพื่อการเมืองใด ๆ ทั้งส้ินประธานาธิบดีคิมประกาศวา่ จะตอ้งไม่มีการหลบหนีหรือ
หลีกเล่ียงจากการรณรงคก์วาดลา้งคร้ังน้ี และไดบ้งัคบัขา้ราชการระดบัสูงจ านวนหน่ึงลาออก 
เพราะพบวา่มีการสะสมความมัง่คัง่อยา่งผิดกฎหมายหรือแจง้ทรัพยสิ์นไม่ถกูตอ้ง เขาเนน้วา่
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กฎหมายจริยธรรมใหม่น้ีจะตอ้งแพร่หลายทัว่โลกและกลายเป็นวิถีชีวิตอยา่งหน่ึงของชาว
เกาหลี  
 การเขา้รับต าแหน่งของประธานาธิบดีคิม เป็นจุดส้ินสุดของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของทหาร การคอร์รัปชัน่ในกองทพัต่าง ๆ ซ่ึงเดิมเป็นเร่ืองตอ้งหา้มท่ีจะกล่าวถึง 
กลายเป็นเป้าของการรณรงคเ์พื่อปฏิรูปเร่ืองอปัยศเก่ียวกบัการทุจริตในการเล่ือนต าแหน่งถกู
เปิดเผยและนายทหารระดบัสูงหลายคนถกูยา้ย ในขณะเดียวกนัประธานาธิบดีคิมไดเ้สนอให้
ลม้เลิกการเก่ียวพนัทางการเมืองในระบบราชการ กล่าวคือ เขาไดป้ฏิรูปกลไกทางสมองของ
ชาติ ยติุการเขา้แทรกแซงในกิจการการเมืองในประเทศ และชกัน าใหมุ่้งไปสนใจต่อความ
มัน่คงของชาติเกาหลีเท่านั้น  
 เศรษฐกิจ หมายถึง เศรษฐกิจใหม่ท่ีเสรีจากการควบคุมและการป้องกนัท่ีปราศจาก
เหตุผล เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีประกนัการควบคุมตนเองและการแข่งขนัอยา่งอยติุธรรม 
รวมทั้งกระตุน้ใหมี้การริเร่ิมและสร้างสรรคด์า้นเอกชนเพื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ
เคยถกูวดัดา้นการขยายตวัทางปริมาณในสามทศวรรษท่ีผา่นมา ในปัจจุบนัจะตอ้งมีการ
พฒันาเชิงคุณภาพ เพื่อจะพฒันาเศรษฐกิจใหม่ เกาหลีตอ้ง  
 (1) จดัตั้งระบบตลาดเสรี  
 (2) มีการลงทุน  
 (3) กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ และ  
 (4) ส่งเสริมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  
 ในศตวรรษท่ี 21 ความแขง็แกร่งของชาติจะวดัไดจ้ากระดบัการพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี ดว้ยเหตุผลน้ี รัฐบาลใหม่จึงเพิ่มเงินค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาใหม้าก
ยิง่ข้ึน  
 เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 1993 ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ประกาศใหใ้ชร้ะบบนามจริง
ในการด าเนินการทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยใหเ้กิดความยติุธรรมทางเศรษฐกิจ และรัฐบาลมือ
สะอาด ประธานาธิบดียงัประกาศวา่ รัฐบาลจะมีการควบคุมตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย ์เป็นท่ี
คาดหมายวา่ระบบการเงินต่าง ๆ และอสงัหาริมทรัพยจ์ะโปร่งใส ปัญหาเศรษฐกิจใตดิ้นกจ็ะ
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ค่อย ๆ หมดไป และยงัช่วยในการเหน่ียวร้ังการซ้ือขายท่ีดินท่ีไม่สามารถท าประโยชน์ได ้ มี
เงินทุนหมุนเวียนในวงจรการเมือง ท าใหรั้ฐบาลมีส่วนร่วมในการลงทุนร่วมกบัเอกชน  
 สงัคมดี หมายถึง สงัคมท่ีประชาชนทุกคนท างานหนกัและไดรั้บผลตอบแทนท่ี
ยติุธรรม จะเห็นไดช้ดัวา่ เพียงรัฐบาลมือสะอาดและเศรษฐกิจท่ีดีเท่านั้น ไม่สามารถสร้าง
เกาหลีใหม่ได ้ สงัคมท่ีดีกเ็ป็นส่ิงท่ีจ าเป็นดว้ย ทุกคนจะตอ้งร่วมรับผิดชอบดว้ยกนัเพื่อ
ช่วยกนัสร้างสงัคมท่ีดี  
 การเสนอร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปฏิรูปทางการเมือง 3 ประการนั้น ผา่นท่ี
ประชุมสภาแห่งชาติอยา่งเป็นเอกฉนัทเ์ม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 1994 โดยจะมีโทษปรับอยา่ง
หนกัส าหรับผูฝ่้าฝืนและไดมี้การร่างกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และมีการป้องกนั
การเลือกตั้งท่ีไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ ทั้งน้ีเพื่อความโปร่งใสของเงินท่ีใชใ้นการหาเสียง โดย
จะมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในการหาเสียง ขณะเดียวกนักส่็งเสริมใหมี้การหาเสียงอยา่งอิสระ
ข้ึนและมีการหา้มไม่ใหเ้ลือกก่อนก าหนดและเลือกอยา่งผิดวิธี มีการแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยเงิน
ซ่ึงถกูใชโ้ดยพรรคการเมือง โดยจะควบคุมการเพิ่มของจ านวนเงินซ่ึงถกูใชโ้ดยพรรคการเมือง
และนกัการเมือง เพื่อก าจดัความคิดการเมืองเพื่อเงิน และการเขา้แทรกแซงธุรกิจการเมือง 
ขณะเดียวกนัส่งเสริมการรวมตวัของบุคคลและกลุ่มบุคคล กฎหมายทั้ง 2 ฉบบัมีเป้าหมายเพื่อ
การเมืองท่ีเสรี ยติุธรรม สะอาดและไม่ฟุ่ มเฟือย มีการแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นเอกเทศของ
ทอ้งถ่ิน ในการเลือกตั้งผูน้ ารัฐบาลทอ้งถ่ินรวมไปถึงสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมีข้ึนในปี 1991 เพื่อท่ีจะ
ฟ้ืนฟคูวามเป็นเอกเทศของทอ้งถ่ิน หลงัจากท่ีเป็นช่องโหวม่าตลอดสามทศวรรษ  
 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 1995 ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นเอกเทศของทอ้งถ่ิน 
ไดร้ะบุใหมี้การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 4 ประเภท ในการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
นายกเทศมนตรีนคร จ านวน 15 คน สมาชิกสภามณฑล และสภาจงัหวดัอีก 866 คน และ
สมาชิกสภานครเมือง สภาอ าเภอ และผูน้ าชุมชนอีก 260 คน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินระดบั
ล่างอีก 4,304 คน รวมทั้งส้ิน 5,445 คน  
 จากการปฏิรูปทางการเมืองและการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่ 2 ฉบบั ส่งเสริม
ความสามารถของประชาชนชาวเกาหลีใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยมากข้ึนกวา่เดิม  
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 การรวมชาติอยา่งสนัติเป็นงานอนัยิง่ใหญ่ของชาวเกาหลี ประชาคมการรวมชาติ
ของสาธารณรัฐเกาหลีไดเ้ผชิญหนา้กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อตกลง
ในการสร้างความเช่ือถือทางการเมือง เศรษฐกิจและการทหารและฟ้ืนฟคูวามเป็นเอกภาพ
ของชาติ น าประเทศไปสู่การเลือกตั้งเสรีบนคาบสมุทรเกาหลี ประธานาธิบดีคิม ยงัคงด าเนิน
นโยบายรวมชาติอยา่งไม่เปล่ียนแปลง แต่ยงัคงความยดืหยุน่ไปตามสถานการณ์โลก  ในวนั
อิสรภาพของชาติวนัท่ี 15 สิงหาคม 1994 ประธานาธิบดีคิมเสนอโครงการความร่วมมือ 
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใตใ้นการพฒันาประเทศ คือโครงการเตาแยกปรมาณูนิวเคลียร์ภายใต้
ขอ้ตกลง U.S.-DPRK เพื่อแกปั้ญหาอาวธุนิวเคลียร์ซ่ึงคาดวา่จะเป็นโครงการแรก  
 ค. การปฏิรูปอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จของเกาหลียคุโลกาภิวตัน์ เม่ือวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน 1994 ขณะท่ีประธานาธิบดีคิม อยูร่ะหวา่งการเยอืนซิดนียไ์ดก้ล่าวเนน้วา่       
สาธารณรัฐเกาหลีตอ้งเร่ิมยคุโลกาภิวตัน์อยา่งจริงจงั โดยมีภาระงานส าคญั ๆ 5 ประการ
ดงัต่อไปน้ี  
 (1) สาธารณรัฐเกาหลีจะตอ้งสามารถมีบทบาทส าคญั ๆ ต่อกิจการโลกได ้ 
 (2) ประเทศตอ้งพฒันานโยบายใหมี้ความเหมาะสมประสานสนิท กบัแนวโลกาภิวตัน์ 
โดยส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัความร่วมมือและปลกูฝังผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีความสามารถ  
 (3) ทศันคติและรัฐธรรมนูญเกาหลี ตอ้งถกูปฏิรูปเสียใหม่ เพื่อใหน้ ามาซ่ึงยคุโลกา
ภิวตัน์  
 (4) ประเทศตอ้งเลง็เห็นถึงการสร้างความส าเร็จใหก้บับุคคลโดยการใหร้างวลักบั
ความสามารถของพวกเขา ดว้ยเหตุน้ีผลงานของรัฐบาลจะตอ้งเพิ่มข้ึนก่อนเป็นส่ิงแรก ก่อน
ส่ิงอ่ืนใด  
 (5) สาธารณรัฐเกาหลีตอ้งสร้างสงัคมท่ีเนน้มนุษยนิ์ยมและคุณความดีมากกวา่
วตัถุนิยม  
 ประธานาธิบดีคิมใหข้อ้คิดน้ีแก่เหล่าบริษทัเกาหลีท่ีเดินทางไปร่วมงานประชุมผูน้ า
เอเปคท่ีอินโดนีเซียและอีก 3 ชาติในเอเชียแปซิฟิค และขณะเดินทางกลบัไดแ้นะน า
คณะรัฐมนตรีใหจ้ดัตั้งร่วมกบัภาคเอกชน กลไกท่ีจะน าทุกคนไปสู่ยคุโลกาภิวตัน์ได้
โดยสะดวกและง่ายข้ึน  
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 การเรียกร้องยคุโลกาภิวตัน์ของประธานาธิบดีคิม คือการขยายตวัของประเทศชาติ
การเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ของโลก เขาเสนอกระบวนการหรือแผนการระยะยาว ในการ
ปลกูฝังและเป็นแนวทางไปสู่ความสามารถของชาติท่ีจะประสบความส าเร็จและมีอนาคตท่ีดีข้ึน  
 กระบวนการโลกาภิวตัน์ของคณะรัฐบาลพลเรือนในระบอบประชาธิปไตยชุด
ปัจจุบนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เขา้รับต าแหน่งในเดือนกมุภาพนัธ์ 1993 มีพื้นฐานอยูบ่นความคิด
พื้นฐานเร่ืองการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปวา่ จะตอ้งไม่เป็นเพียงการปฏิรูปเฉพาะเกาหลี
เท่านั้น แต่ควรจะเป็นการสร้างมนุษยชาติท่ีดีข้ึนโดยรวมมากกวา่แนวนโยบายโลกาภิวตัน์ ซ่ึง
เป็นสาเหตุส าคญัท่ีเกาหลีสามารถมีบทบาทส าคญัต่อกิจการโลกได ้ 
 ง. โลกาภิวตัน์ : จุดมุ่งหมายของการปฏิรูป ประธานาธิบดีคิมสนบัสนุนแนวคิด
โลกาภิวตัน์ โดยตอ้งการจะยกระดบัรัฐธรรมนูญ ทศันคติ พฤติกรรมและวิจารณญาณของ
ประชาชนทั้งหมดใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ กล่าวไดว้า่ยคุโลกภิวตัน์น้ีจะส่งผลใหก้บั
ลกูหลานรุ่นต่อมามากกวา่ เพราะมุ่งท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีข้ึนแก่ประเทศชาติ นัน่หมายถึง 
แมว้า่การปฏิวติัท่ีจ าเป็นบางอยา่ง อาจไม่ไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั แต่กต็อ้งด าเนินต่อไป 
ทั้งน้ีเพราะผลประโยชน์ในอนาคตขา้งหนา้  
 นโยบายโลกาภิวตัน์ควรเก่ียวพนักบัความพยายามท่ีจะปฏิรูปในเร่ืองต่อไปน้ี  
 (1) นโยบายโลกาภิวตัน์ควรจะกระตุน้ความพยายามของประชาชนในการท่ีจะ
ปฏิรูปหรือพดูง่าย ๆ คือ เราตอ้งด าเนินต่อไปโดยเกิดการเปล่ียนแปลงและมีการปฏิรูปควบคู่
ไปดว้ย และเราตอ้งยกระดบัความพยายามของเราใหก้า้วไปอีกขั้นพร้อม ๆ ไปกบัด าเนิน
นโยบายน้ี  
 (2) นโยบายโลกาภิวตัน์ คือ กระบวนการการมองไปขา้งหนา้ ใหค้วามสนใจกบั 
ลกูหลานรุ่นต่อมา เราตอ้งออกจากอดีตอยา่งสะอาด และเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับอนาคตใน
ศตวรรษท่ี 21  
 (3) จุดมุ่งหมายสุดทา้ยของนโยบายโลกาภิวตัน์ ควรเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์
และการแข่งขนัของชาติเกาหลี ดว้ยความหวงัท่ีจะท าใหเ้กาหลีเป็นประเทศชั้นน าท่ีสุดของ
โลกประเทศหน่ึงในทุกแขนงทุกสาขา  
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 นโยบายโลกาภิวตัน์น้ีมีเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศใหก้า้วล ้าทดัเทียม

กบัประเทศพฒันาแลว้ในทุกแขนงทุกสาขา
2
 

 1.2 สภาพการเปลีย่นผ่านทางด้านสังคมการเมอืง ประเทศเกาหลีใตไ้ดผ้า่นอุปสรรค
นานปัการ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากอุดมการณ์ในดา้นการพฒันาประเทศท่ีผูน้ าคนก่อน ๆ 
เนน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว รัฐบาลไดใ้ชอ้  านาจเผดจ็การเบด็เสร็จ
บีบบงัคบัมิใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นการเมืองข้ึน ซ ้ าร้ายยงัไดใ้ชต้วับทกฎหมายทั้งท่ีชอบ
ธรรมและไม่ชอบธรรม (อ านาจมืด) ท าลายผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัฝ่ายบา้นเมืองตลอดเวลา โดยมกั
อา้งถึง “เหตุผลของความอยูร่อดของชาติ ความมัน่คง และความผาสุขในการมีกินมีใชข้อง
ประชาชน” เป็นส าคญั ต่อมา เม่ือผูค้นไม่อาจทนต่อความไม่เป็นธรรมและต่อสภาพสงัคมท่ี
บีบคั้นเป็นเวลานานกวา่สามทศวรรษ การปะทุทางการเมืองกร็ะเบิดข้ึนซ่ึงไดส้ร้างความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งประมาณค่ามิไดแ้ละเกิดความระส ่าระสายข้ึนในบา้นเมือง จนถึงมี
การเสียชีวิตและเลือดเน้ือของผูนิ้ยมประชาธิปไตยเป็นจ านวนหน่ึง อยา่งไรกต็าม เม่ือมีการ
เปล่ียนนโยบายทางการเมืองการปกครองของประเทศตามค าประกาศของนายโรห์ เตวใูนช่วง
ก่อนท่ีเขาจะเขา้รับต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศ ท าใหส้งัคมเกาหลีมีการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ส าคญัในประวติัศาสตร์การเมืองและคุณลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรม โดยประชาชนสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิต ในการพฒันาประเทศ และสร้างเสริม
ความเป็นธรรมทางสงัคมไดม้ากยิง่ข้ึน จนในท่ีสุดกส็ามารถเลือกผูน้ าประเทศท่ีเป็น
นกัการเมืองอาชีพท่ีไม่ใช่มาจากสายทหารเป็นคร้ังแรก และมีผลใหข้อ้พิพาททางดา้นแรงงาน
ลดลงอยูใ่นระดบัปกตินบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นตน้มา  
 เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสาธารณรัฐท่ีเจด็จนมาถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1996 มี
ดงัต่อไปน้ี  
 ก. ความแตกแยกในพรรครัฐบาล พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือดีโมแครท ลิเบอ
เรอล ์ ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลท่ีไดร้วมตวักนั 3 พรรคเม่ือตน้ปี ค.ศ.1990 และท าใหน้ายคิม ยงั
แซมไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบนันั้นไดเ้กิดความร้าวฉานข้ึนเม่ือ นายคิม จองพิล 
ประธานพรรคผูไ้ดรั้บการวางตวัใหเ้ป็นผูสื้บทอดต าแหน่งผูน้ าทางการเมืองต่อจาก
ประธานาธิบดีคิมไดล้าออกจากต าแหน่งและออกจากพรรค และไปตั้งพรรคใหม่ช่ือพรรคยู
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ไนเตด ลิเบอเรอล ์ ดีโมแครท (United Liberal Democrats) เม่ือกลางปี ค.ศ.1995 ทั้งน้ีเพราะ
นายคิม จองพิลถกูกระแสต่อตา้นจากคนในพรรคท่ีอา้งวา่เขามีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์
นิยม พรรคใหม่ของนายคิม จองพิลน้ีเป็นพรรคฝ่ายคา้นท่ีมีฐานเสียงอยูใ่นจงัหวดัชุงชองเหนือ
และจงัหวดัชุงชองใต ้ ซ่ึงเป็นถ่ินบา้นเกิดของนายคิม ปัจจุบนั พรรคน้ีเร่ิมมีความส าคญัข้ึนมา
เม่ือผลการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 11 เมษายน ค.ศ.1996 สมาชิกพรรคไดรั้บเลือกถึง 50 ท่ีนัง่ 
(มากกวา่ท่ีคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บเลือกเพียง 25-30 ท่ีนัง่)  
 ข. พรรคฝ่ายคา้นใหม่ ในวนัท่ี 5 กนัยายน ค.ศ.1995 นายคิม เดจุงนกัการเมือง
อาวโุสไดห้วนกลบัมาเล่นการเมืองอีกคร้ัง โดยตั้งพรรคใหม่ช่ือ เนชัน่แนล คองเกรส ออฟ 
นิว โพลิติก (National Congress of New Politics) ซ่ึงดึงนกัการเมืองจากพรรคดีโมแครท 
(Democrats Party) ไปร่วมกบัพรรคของเขาเป็นจ านวนมาก จึงกลายเป็นพรรคฝ่ายคา้นท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด พรรคน้ีมีฐานเสียงในจงัหวดัโชลลาเหนือและโชลลาใตซ่ึ้งเป็นถ่ินบา้นเกิด
ของนายคิม แต่การเลือกตั้งในวนัท่ี 11 เมษายน ค.ศ.1996 สมาชิกพรรคน้ีไดรั้บเลือกเพียง 79 
ท่ีนัง่ (ต ่ากวา่ท่ีคาดไวว้า่จะไดรั้บเลือกราว 100 ท่ีนัง่) อีกทั้งตวัหวัหนา้พรรคคือนายคิมเองก็
ไม่ไดรั้บเลือก  
 ค. การเปล่ียนช่ือพรรครัฐบาล พรรครัฐบาลถกูโจมตีอยา่งหนกัวา่เป็นพรรครวม
ท่ีผูน้ าคนก่อนมาจากสายทหาร อีกทั้งมีการตรวจพบวา่อดีตประธานาธิบดีโรห์ เตว ู และอดีต
ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ไดใ้ชอ้  านาจเผดจ็การกวาดลา้งผูนิ้ยมประชาธิปไตยท่ีเมืองกวางจู
ในปี ค.ศ.1980 รวมทั้งข่าวการเรียกเงินจ านวนมหาศาลจากกลุ่มนกัธุรกิจมาใชด้  าเนินงานทาง
การเมืองและส่วนตวั ดงันั้น ในเดือนมกราคม ค.ศ.1996 จึงไดมี้มติใหเ้ปล่ียนช่ือพรรคเป็น 
พรรคนิวโคเรีย (New Korea Party) หรือพรรคเกาหลีใหม่ตามนโยบายการสร้างเกาหลีใหม่
ของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม  
 พรรครัฐบาลมีฐานเสียงอยูใ่นจงัหวดัเคียงซงัเหนือและเคียงซงัใต ้ซ่ึงเป็นถ่ินจงัหวดั
บา้นเกิดของนายคิม ยงัแซมและประธานาธิบดีคนก่อน ๆ ในการเลือกตั้งคร้ังท่ี 15 ในเดือน
เมษายน ค.ศ.1996 สมาชิกพรรคไดรั้บเลือก 139 ท่ีนัง่ แมว้า่จะไม่สามารถครองเสียงขา้งมากใน
สภาเพราะขาดไป 11 ท่ีนัง่ แต่กถื็อวา่เป็นชยัชนะของพรรครัฐบาล (อีกทั้งสามารถก าชยัชนะใน
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สนามของเมืองโซลและอินชอน ซ่ึงเคยเป็นฐานเสียงส าคญัของพรรคฝ่ายคา้น) ประธานาธิบดี

คิมจึงประกาศวา่ “ประชาชนไดใ้หก้ารสนบัสนุนแผนการปฏิรูปเกาหลีต่อไป”
3
 

 จะเห็นไดว้า่ สงัคมการเมืองของเกาหลียงัคงแบ่งฐานเสียงตามภูมิภาคนิยมท่ีเป็น
บา้นเกิดของหวัหนา้พรรคอยา่งชดัเจน ลกัษณะดงัน้ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกกงัวลใจต่อคนเกาหลี
ส่วนใหญ่ท่ีมองเห็นภาพความแตกแยกของคนในชาติท่ีมีเช้ือสายเผา่พนัธุ์เดียวกนั แมว้า่ผูน้ า
ทางการเมืองจะย  ้าอยูเ่สมอถึงการยติุการใชพ้ื้นเพเดิมมาเป็นประเดน็ในการหาเสียง ดงัท่ีนาย
คิม เดจุงเคยกล่าววา่ “เราควรยติุรูปลกัษณ์ทางการเมืองท่ีมุ่งกล่าวหากนัและกนัและการ
แข่งขนัตามภูมิภาคนิยมเสียที ต่อไปน้ี พรรคของเราจะเนน้การชูประเดน็ดา้นนโยบายเป็น

หลกัในการหาเสียง
4
 

 อยา่งไรกต็าม จากการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการของผูวิ้จยักบัผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งท่ีมีถ่ินก าเนิดจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นนกัศึกษา และคนท างานในอาชีพต่าง ๆ เป็น
เวลา 2 เดือน ผูวิ้จยัพบวา่ ทุกคนยงัคงเนน้การสนบัสนุนพรรคการเมืองท่ีมีหวัหนา้พรรคมา
จากจงัหวดับา้นเกิดของตน ท าใหผ้ลการเลือกตั้งคร้ังท่ี 15 ปรากฏผลตามภูมิภาคนิยมจริง ๆ   
 1.3 ขนาดและบทบาทของแชโบล์ กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ของเกาหลีราว 108 กลุ่ม
ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมกระจายไปแทบทุกสาขาครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม กิจการบริการ และการเงินการธนาคาร โดยมีบริษทัลกูรวมกนัทั้งส้ิน 788 
บริษทั  
 ตารางท่ี 4.1 แสดงรายช่ือกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ท่ีสุด 20 กลุ่มท่ีมีฐานะการเงิน
สูงสุด และมีขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลก แชโบลเ์หล่าน้ีผลิตสินคา้ท่ีมีปริมาณและมาตรฐานสูง
สามารถแข่งขนักบับรรษทัขา้มชาติของโลก สินคา้อุตสาหกรรมหลกัท่ีผลิตไดแ้ก่ รถยนต ์
รถบรรทุก รถตกัดิน เรือเดินสมุทร เคร่ืองจกัร ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ สินคา้ประเภท
อิเลก็ทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ วีดีโอ เคร่ืองคิดเลข) โทรศพัท ์เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ือง
เขียน ฯลฯ นอกจากน้ีธุรกิจก่อสร้างของบริษทัก่อสร้างเกาหลีกมี็ขนาดใหญ่และออกไปรับ
งานก่อสร้างตามประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
 ตารางท่ี 4.2 แสดงตวัเลขการส่งออก-น าเขา้ในปี ค.ศ.1994 และมีขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของปี ค.ศ.1995 ท่ีบ่งบอกวา่เกาหลีใตมี้มูลค่าทางการคา้ทั้งส้ิน 260.3 พนัลา้นเหรียญ หรือ
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เป็นประเทศท่ีมีมูลค่าทางการคา้มากเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก5 และส่งผลใหป้ระชากรมี
รายไดต่้อหวัปีละ 10,036 เหรียญ (ในตอนตน้ของปี ค.ศ.1996) ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก
การด าเนินธุรกิจของเหล่าแชโบล ์ อีกทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงภาพรวมของขนาดของแชโบลว์า่ใหญ่โต
เพียงใด  

ตารางที ่4.1  กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ในเกาหลีใต ้ 
 

ต าแหน่ง ช่ือกลุ่ม ช่ือประธานบริษัท ปีทีก่่อตั้ง จ านวนบริษัทลูก 
1. ซมัซุง กุนลี ลี 1938 25  
2. ฮุนได แซยงุ ชุง 1950 32  
3. ลกัก้ี-โกลสตาร์ จาเคียง ก ู 1947 26  
4. เดว ู วชุูง คิม 1967 25  
5. ซนัเกียง จองเอียน แชร์ 1953 14  
6. แซงเกียง ซุกวอน คิม 1954 13  
7. โคเรียเอกโพลสซีฟ เซินยอน คิม 1952 20  
8. ฮานจิน ชุงฮูน โช 1945 12  
9. เฮียวซงั ซุกไร โช 1957 19  

10. เดลิม แจจูน ลี 1939 11  
11. ดอง-เอ วอนซุก แชร์ 1945 18  
12. เดฮานเกียวโบ ยองอุย ชิน 1958 2  
13. ดูซาน ยองกอน ปัก 1952 16  
14. ลอตเต ้ เคียกโฮ ชิน 1967 22  
15. ดองบู เจินคี คิม 1964 11  
16. เกีย เคียงจุง มิน 194 49  
17. โชแยง นมักิว ปัก 1961 10  
18. โคลอน ดองแชน ลี 1957 14  
19. ชิน ดอง-เอ ซูนยงั แชร์ 1946 10  
20. ดองกุก เจ กงั ซงัเต แชง 1954 14  
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ทีม่า  Chung and Lee, Korean Managerial Dynamics. (1989) p.183  
 
ตารางที ่4.2  มูลค่าทางการคา้ของเกาหลีในปี ค.ศ.1994  

(หน่วย : พนัล้านเหรียญสหรัฐ)  
 มูลค่าทางการค้า  
 ส่งออก น าเข้า  
อาหารและเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,543.4 5,111.8  
วตัถุดิบและน ้ามนั 2,252.1 25,913.9  
สินคา้อุตสาหกรรมเบา 28,101.8 10,837.0  
สินคา้อุตสาหกรรมหนกั 63,116.0 60,485.5  

รวม 96,013.2 102,348.2  
ทีม่า : Korean Foreign Trade Association, The Trend of Foreign Trade 1995.  

 ปัจจุบนั แชโบลมี์อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนเกาหลีอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ี
เพราะ (1) เป็นแหล่งวา่จา้งแรงงานขนาดใหญ่ (2) เป็นแหล่งผลิตสินคา้และบริการท่ี
ครอบคลุมตลาดภายในถึงร้อยละ 40 และส่งสินคา้ไปขายยงัตลาดต่างประเทศเป็นจ านวนกวา่
ร้อยละ 70 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด (3) ออกไปลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมยงัประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลก และ (4) แชโบลไ์ดก้วา้นซ้ือกิจการของบรรษทัขา้มชาติท่ีเขา้ไปลงทุนใน
เกาหลีเพื่อผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคตั้งแต่ทศวรรษท่ี 50 ตามนโยบายการส่งเสริมการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเขา้ การซ้ือกิจการของบรรษทัต่างชาติไดก้ระท ากนัอยา่งกวา้งขวาง 
รวมทั้งไดใ้ชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธ์โดยเนน้ลทัธิชาตินิยมเรียกร้องใหค้นเกาหลีเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีผลิตโดยบริษทัของคนเกาหลี ท าใหบ้รรษทัขา้มชาติไม่สามารถด าเนินธุรกิจและ
ไดรั้บผลก าไรท่ีคุม้กบัการลงทุน จึงจ าเป็นตอ้งขายธุรกิจใหก้บัแชโบลไ์ป  
 การรณรงคมิ์ใหช้าวเกาหลีเลือกซ้ือสินคา้จากต่างประเทศมกัจะอา้งถึงการท าให้
ประเทศขาดดุลการคา้ ตวัอยา่งเช่น ในตอนปลายทศวรรษท่ี 80 แชโบลแ์ห่งหน่ึงผลิต
น ้าอดัลมข้ึนมาจ าหน่าย และไดเ้รียกร้องใหค้นเกาหลีหนัไปด่ืมน ้าอดัลมชนิดนั้นวา่ “คน
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เกาหลีตอ้งด่ืมน ้าอดัลมท่ีผลิตข้ึนโดยคนเกาหลีเอง” ลกัษณะการใชย้ทุธวิธีการตลาดแบบน้ี
ยงัผลใหสิ้นคา้ต่างประเทศค่อย ๆ หายไปจากตลาดเกาหลี อยา่งไรกต็าม เม่ือมีนโยบายผอ่น
ปรนความเขม้งวดในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศตามกฎเกณฑท่ี์เกาหลีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขององคก์ารการคา้ระหวา่งประเทศ สินคา้ฟุ่ มเฟือยจึงทะลกัเขา้ไปวางขายในตลาดเกาหลีมาก
ข้ึน ท าใหก้ลุ่มแชโบลเ์รียกร้องใหรั้ฐบาลออกค าเตือนเป็นระยะ ๆ วา่ “ในช่วงน้ี สินคา้
ประเภทนั้นประเภทน้ีน าเขา้มากเกินไป ท าใหเ้กิดปัญหากบัผูผ้ลิตภายใน” นัน่หมายความวา่ 
กลุ่มแชโบลมี์บทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายหลกัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศน้ีเป็นอยา่งมาก  
 ผูเ้ขียนเคยไปเยีย่มชมเมืองอลูซานท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องคาบสมุทร 
เมืองน้ีเป็นเสมือนอาณาจกัรฮุนไดโดยแท ้ กล่าวคือ เกือบทุกคนท่ีอาศยัอยูต่่างเป็นพนกังาน
ของบริษทัฮุนไดท่ีผลิตสินคา้อุตสาหกรรมหนกั เช่น รถยนต ์ การต่อเรือ และอุตสาหกรรม
ขนาดกลางทุกประเภท กิจการทุกอยา่งจะด าเนินการโดยบริษทัทั้งส้ิน เช่น โรงเรียน วิทยาลยั
และมหาวิทยาลยั หา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล โรงแรม และสถานบนัเทิงเริงรมย ์
ตลอดจนศาสนสถานไวบ้ริการพนกังานของบริษทั นอกจากน้ี ยงัมีการใหทุ้นการศึกษาแก่
ลกูหลานพนกังาน และการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั อน่ึง กลุ่ม
บริษทัฮุนไดยงัออกหนงัสือพิมพช่ื์อ Munhwa Ilbo ฉบบัตอนบ่ายอีกดว้ย จึงไม่น่าแปลกใจวา่ 
การด ารงชีวิตของคนเกาหลีในยคุน้ีผกูพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัแชโบล ์ 
 1.4 การสร้างความเป็นเอกทางวฒันธรรม รัฐบาล (และดว้ยการสนบัสนุนทาง
การเงินจากแชโบล)์ ไดทุ่้มเทงบประมาณจ านวนมหาศาลในการสร้างความเป็นหน่ึงทาง
วฒันธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งคนในชาติและเผยแพร่
ใหท้ัว่โลกล่วงรู้ถึงอารยธรรมอนัสูงส่งของคนเกาหลี ดงัน้ี  
 ก. พิพิธภณัฑ ์ จ านวนและความทนัสมยัของพิพิธภณัฑท์ัว่ประเทศเป็นดชันีบ่งช้ี
ถึงการทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัสมองและก าลงังบประมาณในการจดัตั้งเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงจุดก าเนิด
และวฒันธรรมของคนเกาหลี  
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 ข. อาหาร โสมและกิมจิเป็นอาหารท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ
ชาติ จึงมีการวิเคราะห์วิจยัเชิงวิชาการ และน าผลไปประชาสมัพนัธ์ รวมทั้งสร้างพิพิธภณัฑ์
เฉพาะอีกดว้ย  
 ค. การเผยแพร่และการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มูลนิธิหลายแห่งทั้งท่ี
เป็นของราชการและภาคเอกชน เช่น Korea Foundation, Korea Research Foundation, 
Cultural Exchange Division of Ministry of Culture and Sports, National Academy of Arts, 
National Academy of Korean Language, Korea Development Institute (International 
Development Exchange Program) ฯลฯ จะใหทุ้นแก่ผูส้นใจเร่ือง เกาหลีศึกษา ภาษาเกาหลี 
ศิลปวฒันธรรม และการพฒันา เดินทางไปสมัมนา ดูงาน ศึกษาวิจยัในเกาหลี นอกจากน้ียงัมี
เงินทุนสนบัสนุนการพิมพว์ารสารและหนงัสือเก่ียวกบัเกาหลีในต่างประเทศ อีกทั้งใหทุ้น
ก่อตั้งและสนบัสนุนศนูยเ์กาหลีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
 รัฐบาลไดจ้ดัส่งคณะนกัแสดงกายกรรมและระบ าพื้นเมืองไปแสดงในประเทศ
ต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เพื่อท าหนา้ท่ีเผยแพร่วฒันธรรมเกาหลี อน่ึง มีการส่งอาสาสมคัรหนุ่ม
สาวชาวเกาหลีออกไปร่วมพฒันากบัคนทอ้งถ่ินของประเทศก าลงัพฒันาทัว่โลก (รวมทั้ง
ประเทศไทยดว้ย)  
 ง. การกีฬา คนเกาหลีเร่ิมมีความเช่ือมัน่ในสินคา้ของตนนบัตั้งแต่ประเทศน้ีเป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนท่ีกรุงโซลในปี ค.ศ.1988 และนกักีฬาเกาหลีได้
สร้างช่ือเสียงดว้ยการกวาดเหรียญทองมากเป็นอนัดบัส่ี ดงันั้น ประเทศน้ีจึงพยายามหาทาง
เป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาส าคญั ๆ ของโลกเสมอมา  
 ในยคุแห่งการส่ือสารทางไกลเช่นน้ี การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัความส าเร็จในการ
พฒันาเศรษฐกิจ การโฆษณาสินคา้ และการเผยแพร่การด ารงชีวิตทางสงัคมวฒันธรรมควบคู่
ไปกบัการเสนอข่าวการแข่งขนักีฬาโดยผา่นทางวิทย ุ โทรทศัน์และหนงัสือพิมพน์ั้นมกั
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ เพราะข่าวสารเดินทางไปถึงผูบ้ริโภคยงัต่างประเทศทัว่โลกภายใน
ระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้น ประเทศเกาหลีใตจึ้งปรารถนาท่ีจะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬา
ระดบันานาชาติและไดทุ่้มเทความพยายาม รวมทั้งงบประมาณจ านวนมหาศาลในการแข่งขนั
กบัประเทศอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดรั้บเลือกเป็นเจา้ภาพ  
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2.  ปัจจัยทางด้านศาสนาและความเช่ือ  
 นบัจนถึงตน้ทศวรรษท่ี 90 ผูท่ี้แสดงตนวา่นบัถือศาสนาในเกาหลีไดเ้พิ่มจ านวนข้ึน
เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวนประชากรทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั 10 ปี
ก่อนหนา้น้ี และมีแนวโนม้จะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ต่อไปในอนาคต ปรากฏการณ์ดงัน้ีเป็นมิติใหม่ท่ี
มีความส าคญัทางสงัคม ดร.คิม กวางออ๊ก อาจารยภ์าควิชามานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัโซล
แห่งชาติไดก้ล่าววา่ “ศาสนาในเกาหลียคุปัจจุบนัไดท้ าหนา้ท่ีหลกัในการตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคมดว้ยการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัและกนั ทั้งในเชิงธุรกิจและมิใช่ธุรกิจ... 

ศาสนามีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ... การรับรู้เก่ียวกบัภาพรวมของสงัคม”
6
 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้อยูใ่นวยั 40 ปีข้ึนไปเคยผา่นชีวิตในช่วงท่ีประเทศมีการผกผนัสูงและ
ตอ้งเผชิญกบัชีวิตท่ีทุกขย์ากแสนสาหสั ดงันั้น ภายหลงัท่ีไดทุ่้มเทกบัการท างานการสร้างเน้ือ
สร้างตวัจนมีอายลุ่วงเลยเขา้วยักลางคน อีกทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีความมัน่คงในชีวิต
มากข้ึน จึงพากนัหนัหนา้เขา้หาศาสนาเพื่อมุ่งเสริมสร้างความหมายของชีวิตดว้ยการสะสาง
และสงัเคราะห์บริบททางสงัคมท่ีผา่นมากบัความเช่ือทางศาสนาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเนน้วตัถุนิยม  
 ก. ขอ้มูลทางสถิติบ่งช้ีวา่ ราวคร่ึงหน่ึงของผูน้บัถือศาสนาบอกวา่พวกเขาเป็น
พทุธศานิกชน ในสงัคมเกาหลี วดัของพทุธศาสนาจะตั้งอยูบ่นเชิงเขาห่างจากชุมชนท่ีอยูอ่าศยั
มาก ผูท่ี้สนใจปฏิบติัธรรมตอ้งใชเ้วลาเดินทางและพกัแรมคา้งคืนท่ีโรงแรมในชุมชนท่ีอยูเ่ชิง
เขาก่อนออกเดินเทา้ไปยงัวดัในตอนเชา้มืดของวนัรุ่งข้ึนเพื่อประกอบกิจทางศาสนา ผูเ้ขียน
ไดร่้วมเดินทางไปวดัพบัจูท่ีตั้งอยูบ่นเขาโซกรีในจงัหวดัชุงชองเหนือ โดยเดินเทา้จากโรงแรม
ในเวลา 5.00 น. ของวนัท่ี 27 ตุลาคม ค.ศ.1995 ในขณะนั้นมีพทุธศาสนิกชนเดินทางบน
เสน้ทางเดียวกนั ซ่ึงมีความยาวราว 3 กิโลเมตรเป็นจ านวนมาก มีเดก็นกัเรียนระดบัชั้น
ประถมและมธัยมศึกษานบัพนัเดินข้ึนเขาราวกบัไปชมมหกรรมคร้ังส าคญั และอีกทั้งมีคน
จ านวนไม่นอ้ยท่ีออกเดินทางไปวดัก่อนหนา้ท่ีกลุ่มพวกเราจะไปถึง ณ วดัแห่งนั้นเป็นพระ
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อารามขนาดใหญ่ราว 40 ไร่ เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดใหญ่ มีพระอุโบสถ กฏิุและ
ศาลา ผูค้นท่ีมาส่วนใหญ่จะเท่ียวชมภูมิทศัน์และส่ิงปลกูสร้างของวดั พร้อมกบัถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก จากนั้นกพ็ากนัเดินทางกลบั  
 ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ.1995 ผูเ้ขียนไดเ้ดินทางไปยงัวดัซองกวางซา ใน
จงัหวดัโชลลาใต ้ซ่ึงเป็นวดัหน่ึงในสามวดัท่ีมีขนาดใหญ่และส าคญัท่ีสุดของประเทศ  โดยวดั
น้ีเป็นแหล่งพ านกัของสงฆท่ี์มีช่ือเสียง (The monk-treasure temple ในขณะท่ีวดัอีก 2 แห่ง
เป็น The law-treasure temple และ The buddha-treasure temple) พวกเราเดินเทา้จากโรงแรม
ท่ีพกัข้ึน ภูเขาในเวลา 03.30 น. เพื่อไปดูและร่วมกิจกรรมกบัพทุธศาสนิกชนอีกราว 30 คน ณ 
พระอุโบสถของวดัน้ี ชาวพทุธต่างน าหมอนรองส าหรับนัง่ท่ีวดัจดัเตรียมไวม้านัง่เรียงรายกนั
เป็นแถว จากนั้น กส็วดมนตพ์ร้อมกนัโดยมีพระนัง่เคาะเกราะไมท้ าจงัหวะ การสวดมนตใ์ช้
เวลาราว 30 นาที ต่อมาผูเ้ขา้พิธีจะผลุดนัง่ผลุดยนืสลบักนัไปเป็นเวลานานราว 30 นาทีอนัเป็น
การอธิฐานขอพรพร้อมกบัสวดออ้นวอน ตอนสุดทา้ย เจา้อาวาสออกมายนืหนัหนา้เขา้หาผู ้
จาริกและเทศน์ราว 20 นาที รวมเวลาท ากิจกรรมท่ีโบสถแ์ห่งน้ี 1.50 ชัว่โมง เม่ือเสร็จ
พิธีกรรม ทุกคนจะเกบ็หมอนรองนัง่ไปกองรวมกนัไวท่ี้เดิม ชาวพทุธท่ีมาร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี 
บา้งกพ็กัในวดัซ่ึงทางวดัจดัเตรียมท่ีพกัให ้บางส่วนจะพกัท่ีโรงแรมท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขา  
 จะเห็นไดว้า่ การมาท าบุญและร่วมประกอบศาสนกิจทางพทุธศาสนาตามวดัต่าง ๆ 
นั้น ชาวพทุธตอ้งใชเ้วลาเดินทางไปยงัวดัราว 2-3 วนัและเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางจ านวน
หน่ึง (ไม่นบัจ านวนเงินท่ีใชใ้นการท าบุญ) ทั้งน้ีเพราะวดัตั้งอยูห่่างไกล ส่วนในเมืองนั้น จะมี
เพียงศนูยก์ลางเผยแพร่พทุธศาสนา (คงัน าโพคิโยวอน) ซ่ึงเป็นสถานท่ีคลา้ยคลึงกบัโบสถ์
ของคริสตศ์าสนาท่ีตั้งอยูต่ามตึกแถวหรือเป็นโรงเรือนท่ีปลกูสร้างเป็นอาคารเฉพาะในแถบท่ี
อยูอ่าศยั ผูเ้ขียนมีโอกาสไปร่วมกิจกรรม ณ ศนูยแ์ห่งหน่ึงทางตอนใตข้องกรุงโซลและพบวา่ 
ทางศนูยไ์ดจ้ดัใหมี้การท ากิจกรรมทางศาสนาในวนัพธุและวนัอาทิตย ์ โดยจะใชเ้วลาราว 1 
ชัว่โมงในช่วงเวลา 11.00-12.00 น.  
 วนันั้นเป็นวนัอาทิตยท่ี์ 15 ตุลาคม ค.ศ.1995 มีชาวพทุธเขา้ร่วม 75 คน เป็นผูห้ญิง
ราว 2 ใน 3 ของคนทั้งหมด พิธีเร่ิมตน้ข้ึนเวลา 11.00 น. โดยแจกเอกสารซ่ึงเป็นบทเทศนา 
และมีรายการกิจกรรมของศนูยใ์นตอนทา้ยของเอกสารนั้นใหทุ้กคนในขณะท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะน า
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หนงัสือสวดมนตท่ี์เป็นภาษาเกาหลี (คลา้ยค าภีร์ไบเบิล) ติดตวัเขา้ไปดว้ย เบ้ืองหนา้ของหอ้ง
ประชุมจะมีพระประธานตั้งอยูแ่ละมีพระรูปหน่ึงเคาะเกราะไมใ้หส้ญัญาณแก่ทุกคนท่ีสวด
มนตพ์ร้อมกนั เสร็จแลว้พระจะลุกมายนืท่ีแท่นบรรยาย อ่านบทสวดร่วมกบัพทุธศาสนิกชน
ราว 3 นาที จากนั้นกจ็ะเทศน์ดว้ยการอ่านเอกสารท่ีแจกซ่ึงพระรูปนั้นเป็นผูเ้ขียนเป็นเวลาราว 
20 นาที เม่ือจบแลว้กจ็ะร่วมกนัสวดมนตพ์ร้อมกนัอีกคร้ังราว 2 นาที ต่อมา ทุกคนจะลุกจาก
ท่ีนัง่ไปยนืเขา้แถวเดินน าเงินใส่ซองไปหยอ่นลงในกล่องไม ้พร้อม ๆ กบัมีการขบัร้องประสาน
เสียงเปียโนซ่ึงมีสตรีคนหน่ึงบรรเลง โดยเน้ือความค าร้องท่ีแปลวา่เราจะกลบัมาพบกนัอีกท่ีน่ี 
จากนั้นพระกจ็ากไป เป็นอนัส้ินสุดกิจกรรมทางศาสนา อน่ึง เม่ือมีการนบัเงินท าบุญในวนันั้น 
ไดเ้งินรวมทั้งส้ิน 200,000 วอน (ราว 6,600 บาท)  
 เม่ือพิธีกรรมทางศาสนาส้ินสุดลง มคันายกกอ็อกมากล่าวต่อหนา้ท่ีประชุมวา่ ดีใจท่ี
เราไดพ้บกนัในวนัน้ี และมีการแนะน าผูเ้ขา้มาใหม่ รวมทั้งมีการนดัหมายถึงกิจกรรมท่ีศนูย์
จะจดัข้ึน ในวนันั้นไดก้ล่าวถึงการนดัท่ีจะไปทศันศึกษาท่ีวดัแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือ
ของกรุงโซลในวนัเสาร์ถดัไป สุดทา้ยทุกคนข้ึนไปชั้นบนเพื่อรับประทานอาหารพร้อมกนัท่ี
เหล่าพทุธศาสนิกชนร่วมกนัท าข้ึนเพื่อแจกใหผู้ม้าร่วมในวนันั้น ตลอดช่วงเวลาท่ีรับประทาน
อาหารกนัจะมีการพดูคุยและท าความรู้จกักนั รวมทั้งเอ้ืออารีต่อกนัอยา่งท่ีไม่ค่อยไดพ้บเห็น
ในสงัคมเมืองใหญ่เช่นน้ี ภายหลงัท่ีคนส่วนใหญ่กลบับา้น คณะกรรมการของศนูยไ์ดร่้วม
ประชุมจนกระทัง่เวลา 14.00 น.  
 ศนูยแ์ห่งน้ีมี 4 ชั้น ชั้นใตดิ้นเป็นหอ้งประชุมใชท้ ากิจกรรมทางศาสนา ชั้นระดบั
พื้นดินเป็นหอ้งอาหาร หอ้งจ าหน่ายหนงัสือและศาสนวตัถุ ชั้นท่ีสองเป็นหอ้งสมุดและหอ้ง
โถงเพื่อท ากิจกรรมทางศาสนาของเหล่าเดก็ ๆ ส่วนชั้นท่ีสามเป็นท่ีพกัของพระและเดก็วดั 
(เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมท่ีอาศยัศนูยเ์ป็นท่ีพกัในขณะท่ีศึกษาเล่าเรียน โดยท างานบริการพระ
และช่วยงานกิจกรรมทุกอยา่ง) และเป็นหอ้งประชุมเลก็ ๆ   
 กล่าวโดยยอ่ เน้ือแทข้องพทุธศาสนาในเกาหลีเหนือกคื็อการแยกตวัเองออกจาก
ชุมชนไปตั้งฐานเผยแพร่ตามวดัท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาและใหพ้ระสงฆป์ฏิบติัศาสนกิจ ณ สถานวิเวก 
แมใ้นปัจจุบนัจะมีความพยายามน าพทุธศาสนาเขา้สู่สงัคมเมืองในรูปการจดัตั้งศนูยก์ลาง
เผยแพร่ทางพทุธศาสนาข้ึนเพื่ออ  านวยความสะดวกแก่ผูค้น แต่ศนูยด์งักล่าวกมิ็ไดเ้ป็นวดั



 

AN 353 97 

หรือพทุธสถานท่ีแทจ้ริงเม่ือเปรียบเทียบกบัโบสถข์องศาสนาอ่ืนท่ีตั้งฐานถาวรอยูใ่นชุมชน 
อยา่งไรกต็าม ในใจกลางกรุงโซลจะเป็นท่ีตั้งของวดัโจเคซา แห่งนิกายโจเค (พทุธศาสนาใน
เกาหลีแบ่งออกเป็น 17 นิกาย) และมีผูค้นมาร่วมท ากิจกรรมทางศาสนาเป็นจ านวนมากในแต่
ละวนั แต่วดัน้ีกก็ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไป ดว้ยเหตุน้ี อาจกล่าวไดว้า่ความเก่ียวพนั
ระหวา่งพทุธศาสนากบัสงัคมท่ีเป็นรูปธรรมเป็นไปอยา่งจ ากดั ดงันั้น ผูค้นจึงใหก้ารนบัถือ
ศาสนาพทุธในทางจิตใจมากกวา่ท่ีจะเดินทางไปร่วมพิธีกรรมท่ีวดัดงัเช่นชาวพทุธในประเทศ
ไทยท่ีวดักบับา้นตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั  
 ข. คริสตศ์าสนาไดรั้บความส าเร็จในการชกัชวนคนใหห้นัไปเขา้พิธีลา้งบาปเพื่อ
แสดงวา่เป็นผูน้บัถือพระเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนชั้นกลางท่ีหนัไปนบัถือคริสตศ์าสนาเป็น
จ านวนมาก ดงัเช่นครอบครัวท่ีผูเ้ขียนไปอาศยัอยูไ่ดเ้ล่าใหฟั้งวา่ เขาและภรรยาไดเ้ปล่ียนจาก
การนบัถือศาสนาพทุธมาเป็นคริสตศ์าสนานิกายโปรแตสแตนท ์ ทั้งน้ีเพราะหลกัความเช่ือ
หลายอยา่งสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในปัจจุบนั  
 การเปล่ียนไปนบัถือคริสตศ์าสนาในเกาหลีไดก้ระท ากนัอยา่งกวา้งขวางในช่วง
ทศวรรษท่ี 60-90 หรือท่ีเรียกวา่ conversion boom จากจ านวนผูน้บัถือนิกายโปรแตสแตนท์
เพียงแปดแสนคนในปี ค.ศ.1957 มาเป็น 11 ลา้นคนในปี ค.ศ.1995 และปัจจุบนัมีผูน้บัถือ
นิกาย โรมนัคาธอลิกอีก 3 ลา้นคน จึงนบัไดว้า่ เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีมหาชนเปล่ียนเป็น
คริสตศ์าสนิกชนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก  
 แอนดรู คิม นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาสงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัโตรอนโต 
ประเทศแคนาดา ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองการเปล่ียนศาสนาของคนเกาหลีใต ้ และสรุปวา่ 
นบัตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นตน้มา คริสตศ์าสนจกัรไดท้ างานร่วมกบัชุมชนอยา่งใกลชิ้ดดว้ย
การใหก้ารสงเคราะห์ เช่น แจกเคร่ืองอุปโภคบริโภคและปลอบประโลมใจแก่ผูทุ้กขย์าก 
ผูด้อ้ยโอกาส และยงัสนบัสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยและเรียกร้องประชาธิปไตย
เคียงบ่าเคียงไหล่กบัชาวเกาหลีตลอดมา นอกจากน้ี ไดมี้การแปลค าภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเกาหลี 
จดัตั้งสถานีวิทยแุละจดัพิมพห์นงัสือพิมพเ์ผยแพร่กิจกรรมแก่ประชาชน มีการสร้างวดั 
(โบสถ)์ ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และเนน้กิจกรรมท่ีสนบัสนุนสัง่สอนใน
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สถานศึกษาและการสาธารณสุข อน่ึง ในปี ค.ศ. 1969 พระคริสตช์าวเกาหลีไดอ้อกเดินทางไป

เผยแพร่ศาสนายงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกอีกดว้ย
7 

 
 
สรุป 
 การวิพากษส์งัคมตนเองถึง “โรคเกาหลี” ของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม เม่ือปี 
ค.ศ.1992 นบัเป็นการวิพากษค์ร้ังท่ีสองในประวติัศาสตร์ของประเทศน้ี (คร้ังแรกวิพากษโ์ดย
ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ซ่ึงประสงคท่ี์จะใหค้นเกาหลีละท้ิงความทอ้แทใ้จในการด ารงชีวิตมา
เป็นนกัสูท่ี้เตม็เป่ียมไปดว้ยความหวงัท่ีจะกา้วหนา้สูงสุดในชีวิต) โดยผูน้ าประเทศไดช้ี้ใหเ้ห็น
ถึงการตกต ่าในจริยธรรมการท างานและค่านิยมเป็น “ท างานนอ้ยและสนุกสนาน” อนัจะเป็น
สาเหตุน าพาชาติไปสู่ความล่มจมได ้ ดว้ยเหตุน้ี ผูน้ าประเทศจึงประกาศนโยบายการสร้างเกาหลี
ใหม่ ท่ีมีเป้าหมายท่ีจะยกฐานะของชาติใหรุ่้งโรจน์เป็นประเทศชั้นแนวหนา้ของโลกใหจ้งได ้ 
 ในบทน้ีไดวิ้เคราะห์เน้ือหาสองกระแส กระแสท่ีหน่ึงคือจริยธรรมการท างานท่ีลดต ่าลง
นบัตั้งแต่การปฏิรูปทางการเมืองโดยมวลชนนบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 ท่ีส่งผลใหเ้กิดลทัธิบริโภคนิยม 
และการใชชี้วิตท่ีเป็นเสรีและสนุกสนานจนเกินขอบเขต ก่อใหเ้กิดความเสียหายของดา้น
เศรษฐกิจ ดงัเช่น การล่มสลายของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในแต่ละปีเพราะ
ตอ้งจ่ายค่าจา้งแรงงานในอตัราสูง อีกทั้งคนไม่สนใจท างานหนกัและหลีกเล่ียงงานท่ีไม่กา้วหนา้  
 กระแสท่ีสองคือ ความแขง็แกร่งของระบบเสริมก าลงั ท่ีรัฐบาลไดใ้ชปั้จจยัทาง
การเมืองเป็นหลกัในการชกัจูงใหค้นหนักลบัมาท างานหนกักนัเพื่อน าชาติใหเ้จริญกา้วหนา้
เหนือชาติอ่ืนใด ระบบเสริมก าลงัยงัเป็นผลมาจากปัจจยัทางประวติัศาสตร์ ขอ้จ ากดัทาง
ภูมิศาสตร์ และความส านึกของคนในชาติท่ีตระหนกัวา่ หากชาวเกาหลีไม่ขยนัท างานดงัเช่น
อดีตแลว้ พวกเขาจะไม่สามารถอยูร่อดไดใ้นสงัคมโลกท่ีมีการแข่งขนัสูง  
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