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  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 เป็นวนัเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใตค้ร้ังท่ี 
15 ผลปรากฏวา่ นายคิม เดจุง แห่งพรรค National Congress for New Politics (NCNP) ไดรั้บ
เสียงสนบัสนุนร้อยละ 40.3 ในขณะคู่แข่งขนัจากพรรค Grand National Party (GNC) ซ่ึงเป็น
พรรครัฐบาลเดิม ท่ีมีนายลี ฮอยแซงเป็นคู่แข่งขนัไดรั้บคะแนนร้อยละ 38.7 ส่วนผูส้มคัรอีก
คนหน่ึงช่ือนายรี อินเจ แห่งพรรค New Party by the People (NPP) ไดรั้บคะแนนร้อยละ 19.2 
ส่วนผูส้มคัรอีก 4 รายคือ นายกวนั ยงัคิล นายฮู เคียงยงั นายคิม ฮนัซิค และนายซิน เจียงยคิ 
ต่างไดรั้บเสียงสนบัสนุนเพียงเลก็นอ้ย 
  ต่อไปน้ีจะขอน าสภาพทางสงัคมการเมืองก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาเสนอ
ไวพ้อสงัเขปดงัน้ี 
  ก. พรรครัฐบาล พรรครัฐบาลภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม คือ 
พรรค New Korea Party (NKP) พรรคน้ีมีการแบ่งแยกภายในออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ซ่ึงขบัเค่ียว
แข่งขนักนัเพื่อจะเป็นฝ่ายท่ีมีอ  านาจในพรรคมากท่ีสุด ภาพความขดัแยง้เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดั
เม่ือมีการเลือกตวัแทนของพรรคเพื่อลงสมคัรแข่งขนัเป็นประธานาธิบดี โดยจดัใหมี้ข้ึนเม่ือ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1997 ปรากฏวา่นายลี ฮอยแซง ไดรั้บเลือก ในขณะท่ีกลุ่มมินจูของนาย  
รี อินเจไดรั้บคะแนนเป็นรองเพียงเลก็นอ้ย ท าใหก้ลุ่มมินจูไม่พอใจ รอยร้าวจึงเกิดข้ึนอยา่ง
รุนแรง ในท่ีสุด นายรี อินเจ ไดป้ระกาศแยกตวัออกไปตั้งพรรคใหม่ช่ือ พรรค New Party by 
People 
   ส่วนนายลี ฮอยแซงไดพ้ยายามตีตวัออกห่างจากผูน้ าคนเก่าคือ ประธานาธิบดี
คิม ยงัแซม ท่ีช่ือเสียงมวัหมองเม่ือมีการจบักมุบุตรชาย คือ นายคิม เฮียนโซล ในขอ้หารับสินบน
จากบริษทั 3 แห่ง อีกทั้งคนใกลชิ้ดกบัประธานาธิบดีกถ็กูจบักมุในขอ้หารับสินบน
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีในช่วงตอนปลายของปี 1997 ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
เกาหลีใตต้อ้งพบกบัวิกฤตการณ์ทางการเงิน ท าใหพ้รรครัฐบาลถกูฝ่ายคา้นโจมตีอยา่งหนกั 

บทที่ 5  
ปัญหาเศรษฐกจิและการแก้ไข 
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ดงันั้น ผูน้ าพรรคคนใหม่จึงไดเ้ปล่ียนช่ือพรรคเป็นพรรค Grand National Party (GNP) หรือ
เรียกในภาษาเกาหลีวา่ พรรค Hannara Party โดยเนน้ค าขวญัของพรรควา่ “การเมืองโปร่งใส
และสะอาด จะน าเศรษฐกิจของชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง” พรรคใหม่น้ีไดป้ระกาศเป็นพนัธมิตรและ
ในท่ีสุดกร็วมกนัเป็นพรรคเดียวกนักบัพรรค Democratic Party ซ่ึงมีนายโช ซูน เป็นหวัหนา้ 
จากนั้นกร็ณรงคห์าเสียงอยา่งจริงจงัในเวลาต่อมา 
  ข. พรรคฝ่ายค้านหลกั คือ พรรค National Congress for New Politics มีนายคิม 
เดจุง เป็นหวัหนา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ผา่นสงัเวียนการเมืองมานาน ต่อมาไดป้ระกาศรวมกบัพรรคฝ่าย
คา้นอีกพรรคหน่ึงช่ือ พรรค United Liberal Democrats (ULD) ท่ีมีนายคิม จองพิลเป็น
หวัหนา้ นโยบายหลกัของพรรค NCNP คือ การสร้างความร่วมมือกบัมิตรประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ และสร้างทีมเศรษฐกิจเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหก้ลบั
เป็นเกาหลีท่ีเขม้แขง็เช่นเดิม 
  ค. พรรคใหม่ของนายรี อนิเจ ไดร้ณรงคห์าเสียงโดยโจมตีคู่แข่งขนัวา่เป็น
นกัการเมืองรุ่นเก่า กล่าวคือ นายลี ฮอยแซง อาย ุ62 ปี และนายคิม เดจุง อาย ุ73 ปี ซ่ึงเป็นคน
ลา้สมยั แต่พรรคของเขาเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ท่ีตวัเขามีอายเุพียง 49 ปี จะน าประเทศให้
กา้วไปสู่ยคุใหม่ดว้ยความองอาจทรนง  
  ดงันั้น ในช่วงเวลาระหวา่งเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 จึงเป็นช่วงท่ี
การเมืองเกาหลีมีความเผด็ร้อนรุนแรงท่ีผูส้มคัรต่างโจมตีซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งการรวมพรรค
เขา้เป็นพนัธมิตรกนัก่อใหเ้กิดเสียงวิพากษวิ์จารณ์อยา่งกวา้งในหมู่ประชาชนและนกัการเมือง
ทั้งหลาย อน่ึง ส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่กคื็อ หวัหนา้พรรคต่างเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของพรรค และมี
ความส าคญัมากกวา่นโยบายของพรรคเสียอีก ทั้งน้ีทั้งนั้น อาจเป็นเพราะวา่นโยบายของแต่
ละพรรคไม่ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั ดงันั้น การขดุคุย้เร่ืองส่วนตวัเพื่อท าลายช่ือเสียงของ
ฝ่ายตรงขา้มจึงเป็นเร่ืองท่ีท ากนัอยา่งจริงจงั โดยโจมตีทุกเร่ืองท่ีพอจะหาได ้ ในขณะท่ีมีการ
ใชเ้งินจ านวนมหาศาลในการรณรงคห์าเสียง 
  ในช่วงท่ีมีการต่อสูท้างการเมืองก่อนการเลือกตั้งน้ีเป็นระยะท่ีระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก าลงัเส่ือมถอยอยา่งรุนแรงเม่ือแชโบลข์นาดใหญ่ 8 แห่งประกาศลม้ละลาย แต่ผูค้น
ทัว่ไป รวมทั้งรัฐมนตรีท่ีด ารงต าแหน่งอยูไ่ม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อปัญหาทางเศรษฐกิจมากนกั 
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โดยรัฐมนตรีการคลงัและเศรษฐกิจไดแ้จง้ใหแ้ก่ผูน้ าวา่ พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศยงั
ดีอยู ่  จนกระทัง่เดือนตุลาคมท่ีเร่ิมมีการโจมตีเงินวอนจากนกัเกง็ก าไรต่างชาติ ธนาคารจึงได้
น าเงินทุนส ารองไปป้องกนัดว้ยการซ้ือขายเงินวอนล่วงหนา้แต่กสู็ไ้ม่ไหว ค่าของเงินวอนเร่ิม
อ่อนตวัลงในขณะท่ีเงินทุนส ารองไดล้ดลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น รัฐมนตรีการคลงัและเศรษฐกิจ จึง
ไดแ้จง้ใหแ้ก่ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของประเทศเม่ือตอน
ปลายเดือนตุลาคม ในท่ีสุด จึงไดมี้มติขอรับความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟในตอนตน้ของ
เดือนพฤศจิกายน ประธานาธิบดีโกรธมาก จึงสัง่ปลดรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจออก
จากต าแหน่งทนัที 
  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจก่อใหเ้กิดผลดีแก่พรรค NCNP ท่ีสามารถโจมตีพรรค
รัฐบาลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และสามารถก าชยัชนะไดเ้ป็นผลส าเร็จในการเลือกตั้งวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
จากนั้นไดเ้ขา้รับต าแหน่งอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998  

ประธานาธิบดีคนใหม่ : นายคมิ เดจุง 
  วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เป็นวนัท่ีคนเกาหลีใตต่้างแซ่ซอ้ง นาย
คิม เดจุง เขา้รับต าแหน่งเป็นประธานาธิบดี อนัเป็นการเปิดศกัราชใหม่แห่งสาธารณรัฐท่ีแปด
โดยผูน้ าคนใหม่ประกาศวา่จะน าพาชาติเมืองโสมกา้วเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษรัฐท่ี 21 อยา่งองอาจ
มาดมัน่ 
  คิม เดจุง นกัการเมืองอาวโุส วยั 73 ปี เป็นสญัลกัษณ์ของนกัสูเ้ผดจ็การทหารเพื่อ
สร้างสงัคมประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสิทธ์ิมีเสียงอยา่งเท่าเทียมกนั เพราะตลอดชีวิตแห่ง
การต่อสูบ้นถนนทางการเมือง เขาและครอบครัวไดถ้กูพายรุ้ายและอ านาจมืดโหมกระหน ่า
คร้ังแลว้คร้ังเล่า จนตอ้งสูญเสียภริยาสุดท่ีรักไป รวมทั้งตวัเขาแทบเอาชีวิตไม่รอดจากการ
ตามล่าของสมุนเผดจ็การในช่วงทศวรรษท่ี 70 และ 80 ต่อมาเม่ือบรรยากาศทางการเมืองได้
คล่ีคลายภายหลงัท่ีมีการประกาศปฏิญญาวา่ดว้ยประชาธิปไตยเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 
1987 เป็นผลใหล้ทัธิเผดจ็การทหารค่อย ๆ เส่ือมความนิยมลงไป และเปิดทางใหน้กัการเมือง
อาชีพไดรั้บเลือกเขา้บริหารประเทศ นบัตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 90 เป็นตน้มา และจวบจนถึง
วนัน้ี โอกาสกเ็ป็นของเขา 
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  คิมเป็นบุตรคนท่ีสองของครอบครัวนายคิม ยนุซิก และนางแซง ซูกมุ เกิดเม่ือวนัท่ี 
3 ธนัวาคม ค.ศ. 1925 ท่ีหมู่บา้นฮกัวงั บนเกาะฮาอุย อ  าเภอชินอนั จงัหวดัโซลลาใต ้ เขาให้
ความสนใจการเมืองมาตั้งแต่วยัเดก็ 
  ภายหลงัท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยกรรมท่ีเมืองมอ็คโพ เขาไดเ้ร่ิมเขา้ท างาน
กบับริษทัเดินเรือดว้ยวยัเพียง 20 ปี ต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นประธานสมาคมหนงัสือพิมพ์
ดว้ย คิมไดก้ระโจนเขา้สู่สนามเลือกตั้งเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1954 แต่กส็อบตกถึงสามคร้ัง
ติดต่อกนัแต่ไฟทางการเมืองยงัคงลุกโชนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ไดรั้บความส าเร็จเป็น 
ส.ส. แห่งเมืองอินเจ จงัหวดักงัวอนในปี 1961 อยา่งไรกต็าม ยงัไม่ทนัท่ีจะเขา้สาบานตนเขา้
นัง่ในสภากเ็กิดการปฏิวติัเสียก่อน 
  บทบาททางการเมืองของคิม เร่ิมตน้อยา่งจริงจงัเม่ือเขาไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนจาก
เขตเมืองมอ็กโพ ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาคร้ังท่ีหกดว้ยคะแนนเสียงสนบัสนุนท่วม
ทน้ เขาไดก้ลายเป็นตวัแทนของผูน้ าทางการเมืองรุ่นใหม่ ทั้งเป็นผลมาจากความเป็นคนเจา้
คารมคมคายและการประกาศตวัตวัเป็นปฏิปักษต่์อเผดจ็การทุกรูปแบบ ท าใหเ้ขาตกเป็นเป้า
แห่งการถกูกลัน่แกลง้จากอิทธิพลมืดและถกูกีดกนัทางการเมืองในยคุของประธานาธิบดีปัก 
จุงฮีเสมอมา อยา่งไรกต็าม เขาสามารถก าชยัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังท่ี
เจด็ ท าใหช่ื้อเสียงเด่นดงัยิง่ข้ึน จึงไดต้ดัสินใจลงสมคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 1971 
แต่ตอ้งพา่ยแพแ้บบเฉียดฉิวต่ออดีตนายพลปัก จุงฮี 
  จากนั้นชีวิตทางการเมืองของเขากต็กอยูใ่นภาวะมืดมน เพราะถกูสัง่จ  าคุก กกับริเวณ
และหา้มยุง่เก่ียวทางการเมือง อีกทั้งถกูบงัคบัใหล้ี้ภยัไปอาศยัอยูใ่นต่างประเทศ ตลอดช่วง 
ทศวรรษท่ี 70 จนกระทัง่ถกูศาลสัง่ใหป้ระหารชีวิตดว้ยขอ้หาเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการจลาจลท่ี
เมืองกวางจูในปี ค.ศ. 1980 แต่เดชะบุญท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดข้อร้องไว ้ เขาจึงรอดพน้
จากความตายในคร้ังนั้น และเดินทางไปล้ีภยัทางการเมืองยงัเมืองลุงแซมนานถึงสามปี 
  แมว้า่จะตอ้งผา่นขวากหนามท่ีอนัตรายและยากยิง่เพียงใด บุรุษกระดูกเหลก็ผูน้ี้
ยงัคงสูไ้ม่ถอย จนกระทัง่เขาไดรั้บความไวว้างใจเป็นผูน้ าประเทศในการลงสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดีคร้ังท่ีส่ีเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 ในนามพรรคเนชัน่แนล คองเกรส 
ฟอร์ นิวโพลิติกส์ ดว้ยคะแนนร้อยละ 40.3 มีชยัเหนือคู่แข่งจากพรรครัฐบาลเพียงเลก็นอ้ย แต่
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กถื็อไดว้า่เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีพรรคฝ่ายคา้นก าชยัในการเลือกตั้งนบัแต่ก่อตั้ง
ประเทศเป็นตน้มา 
  คิมมีฐานเสียงสนบัสนุนส าคญัจากจงัหวดัในภาคตะวนัตกของคาบสมุทร คือโชลลา
เหนือและโชลลาใต ้ เขายงัไดรั้บคะแนนสนบัสนุนไม่นอ้ยจากจงัหวดัซุงซองเหนือและใต ้ และ
แถบจงัหวดัเคียงซงัเหนือบริเวณเมืองเตก ู อนัเป็นผลมาจากการรวมกบัพรรคยไูนเตด็ ลิเบอรอล 
ท่ีมีนายคิม จองพิว และนายปัก เตจูน (อดีตประธานบริษทัเหลก็กลา้พอสโค) เป็นผูน้ า 
  การเขา้บริหารประเทศของเขามิใช่เป็นหนทางท่ีโปรยดว้ยดอกกหุลาบ แต่เป็นการ
เขา้ไปแกปั้ญหาท่ียากยิง่ เพราะเป็นท่ีรู้กนัวา่ เกาหลีใตป้ระสบกบัภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และตอ้งเขา้โครงการความช่วยเหลือจากกองทุนระหวา่งประเทศดว้ยเงินกูถึ้ง 57 พนัลา้นเหรียญ 
ดงันั้น ทนัทีท่ีผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาคิมไดป้ระกาศกอ้งวา่ ภารกิจสามประการท่ีตอ้ง
กระท าเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
  ประการท่ีหน่ึง คืองานกอบกูฐ้านะทางเศรษฐกิจ โดยจะเร่งสร้างความเช่ือมัน่จาก
ต่างชาติดว้ยการยดึมัน่กระท าตามมาตรการท่ีก าหนดข้ึนโดยไอเอม็เอฟอยา่งเคร่งครัด รวมทั้ง
สญัญาวา่จะปฏิรูปทางเศรษฐกิจและเปิดตลาดใหก้วา้ง แมจ้ะเป็นการกลบัค าพดูตามสญัญา
ในช่วงหาเสียงบา้ง เขากย็อม เช่น ตอ้งลดอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหต้ ่าลง 
ยนิยอมใหเ้กิดเงินเฟ้อ และมีการวา่งงานในระดบัสูง ในประการหลงัน้ี ไม่สามารถกระท าได้
ง่าย เพราะผูใ้ชแ้รงงานมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกบันโยบายน้ีเท่าใดนกั 
  ประการท่ีสอง คิมไดป้ระกาศขจดัปัญหาภูมิภาคนิยมลงเพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียว
ในชาติ โดยจะลืมเร่ืองราวความแคน้เคืองในอดีตท่ีเขาเคยถกูกระท าโดยกลุ่มผูน้ าท่ีมาจากภาค
ตะวนัออกล่าไล่และจะไม่แกแ้คน้ อน่ึง เขาไดใ้หไ้ฟเขียวอภยัโทษแก่อดีตประธานาธิบดี ชุน 
ดูฮวาน และโรห์ แตว ูซ่ึงถกูจ าคุกดว้ยขอ้หากระท าการรัฐประหารและการรับสินบน 
  ประการท่ีสาม เขาไดป้ระกาศนโยบายเสรีและเปิดศกัราชความสมัพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดกบัญ่ีปุ่น สหรัฐฯ และมิตรประเทศในยโุรปและเอเซีย เพื่อเพิ่มพนูการคา้และการ
ลงทุน นโยบายน้ีไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดีจากต่างประเทศ อน่ึงแมว้า่จะไม่มีปฏิกิริยา
ใด ๆ จากเกาหลีเหนือภายหลงัท่ีเขาไดรั้บเลือกตั้ง แต่คิมกป็ระกาศวา่เขาจะส่งคณะผูแ้ทน
พิเศษไปเจรจาใหมี้การจดัการประชุมสุดยอดระหวา่งเกาหลีทั้งสอง อีกทั้งจะสนบัสนุนการ
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ประชุมส่ีฝ่าย เร่งเร้าใหมี้การช่วยเหลือเกาหลีเหนือในดา้นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ใหมี้การเพิ่มพนูความร่วมมือและการไปมาหาสู่กนัมากข้ึน อีกทั้งปฏิเสธ
การใชน้โยบายดูดกลืนเกาหลีเหนือเขา้เป็นประเทศเดียวกนัดงัเช่นกรณีของเยอรมนี 
  บุรุษเหลก็ทางการเมืองคิม เดจุง มีความมุ่งมัน่และปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
สร้างสรรคใ์หเ้กาหลีพฒันากา้วหนา้เป็นหน่ึงในเจด็ของประเทศกา้วหนา้ของโลกในอนาคต
อนัใกลน้ี้ แต่ภาระหนา้ท่ีท่ีก าลงัเผชิญอยูเ่ป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมือง ท่ีจะเพิ่มความเร่าร้อนทุกขณะเพราะเป็นรัฐบาลท่ีมีเสียงขา้งนอ้ย6  

การขอรับการช่วยเหลอืจากไอเอม็เอฟ : บทเรียนราคาแพง 
  คงไม่มีประเทศใดในโลกยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รการเงินระหวา่งประเทศ
เขา้มาช่วยเหลือในการกอบกูภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศตน ทั้งน้ีเพราะจ าเป็นตอ้งยอมรับ
เง่ือนไขมากมายวา่จะปฏิบติัตามหากไดรั้บเงินกู ้ ในกรณีของประเทศเกาหลีใตน้ั้น เม่ือ
สถานการณ์ทางการเงินมีปัญหารุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997 แต่
กระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจยงัคงบิดเบือนและปิดบงัขอ้มูลต่อสาธารณชน เม่ือหนงัสือพิมพ์
ต่างประเทศรายงานฐานะเงินทุนส ารองวา่ลดลงมาก กระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจกลบัขู่วา่
จะฟ้องหาวา่รายงานเทจ็ อีกทั้งยงัไดก้ล่าวหาประชาชนชาวเกาหลีวา่ ภาวะเศรษฐกิจท่ีแยล่ง
เป็นผลมาจากการออกไปท่องเท่ียวต่างประเทศและซ้ือสินคา้ต่างประเทศมากเกินไป โดย
ไม่ไดเ้กิดจากปัญหาการควบคุมก ากบัดูแลของทางราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพแต่อยา่งใด ใน
ขณะเดียวกนั นกัเศรษฐศาสตร์ไดค้าดกนัวา่ประเทศมีหน้ีระยะสั้นท่ีจะตอ้งจ่ายคืนภายในส้ิน
ปี ค.ศ. 1997 จ านวน 30,000 ลา้นเหรียญ ส่วนธนาคารและนกัลงทุนต่างประเทศต่างโอนเงิน
ออกจากเกาหลีใต ้ ท าใหส้ถาบนัการเงินในประเทศขาดสภาพคล่องชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน 
จึงส่งผลใหค่้าเงินวอนลดลงจาก 885.5 เป็น 1,139 วอนต่อเหรียญสหรัฐเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1997 
  รัฐบาลจึงตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาโดยไดข้อร้องใหส้หรัฐอเมริกาช่วยเหลือในลกัษณะ
ทวิภาคี เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งไปขอรับความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟ เน่ืองจากไม่ตอ้งการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีเขม้งวด แต่การเจรจาไม่เป็นผลเพราะสหรัฐฯ ไดต้อบปฏิเสธ โดยบอกวา่
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ไอเอม็เอฟเป็นองคก์รหลกัในการใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งประเทศ7 ดงันั้น รัฐบาลจึงตอ้งลง
มติประกาศขอรับความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟ ดว้ยการกูเ้งินฉุกเฉินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
ส ารอง 20,000 ลา้นเหรียญในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน และสรุปยอดเงินกูจ้ากไอเอม็เอฟทั้งส้ิน
จ านวน 57,000 ลา้นเหรียญเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 โดยนาย Michel Camdessus 
กรรมการผูจ้ดัการของไอเอม็เอฟประกาศในวนัท่ี 4 ธนัวาคมวา่ ทางกองทุนจะยติุการ
ช่วยเหลือทนัทีหากรัฐบาลเกาหลีใตบิ้ดพร้ิวไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้8 
  เง่ือนไขของไอเอม็เอฟมีรายละเอียดในดา้นการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจระดบั  
มหภาคและการปฏิรูปการคลงั ในท่ีน้ีจะขอสรุปเง่ือนไขส าคญั ๆ ออกมาเป็นขอ้ ๆ เพื่อให้
ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือความหลกั และไดน้ าเง่ือนไขท่ีเขียนข้ึนเป็นภาษาองักฤษมาเสนอไวใ้นกรณีท่ี
ผูส้นใจตอ้งการศึกษารายละเอียดของเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย 
  ประเดน็ส าคญัของเง่ือนไขภายใตก้ารใหเ้งินกูข้องไอเอม็เอฟแก่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีดงัต่อไปน้ี 
  (1) ใหป้ล่อยอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั 
  (2) จะตอ้งก าหนดนโยบายการเงินท่ีเขม้งวดโดยใหก้ าหนดอตัราดอกเบ้ียเพิ่มจาก
ร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 21 
  (3) ใหปิ้ดกิจการของธนาคารพาณิชย ์ 14 แห่ง และอีก 2 แห่งใหอ้ยูใ่นการดูแล
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ส่วนสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ใหด้  าเนินการเพิ่มทุน 
  (4) เร่งรัดในการใชง้บประมาณอยา่งประหยดั เพิ่มภาษีสรรพสามิตและภาษีการ
ขนส่ง เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีรายได ้ใหย้กเลิกการสนบัสนุนบริษทัและตดัทอนงบลงทุน 
  (5) ใหรั้ฐสภาผา่นกฎหมายการปรับปรุงธนาคาร โดยใหธ้นาคารมีอิสรภาพอยา่ง
เตม็ท่ีและกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมดูแลสถาบนัการเงิน 
  (6) ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ใหมี้การปรับปรุงงบบญัชีอยา่งโปร่งใสเพื่อให้
องคก์ารตรวจสอบภายนอกท าการควบคุม และจะตอ้งเปิดเผยงบดุลของแต่ละบริษทัของแชโบล ์
  (7) ตอ้งปรับปรุงตลาดแรงงานใหมี้ความยดืหยุน่ รวมทั้งใหส้ามารถปลดคนงาน
ได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 
  (8) จะตอ้งเปิดตลาดการเงินเสรี ยกเลิกขอ้ก าหนดทางการคา้ 
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ปฏิกริยาต่อวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกจิภายหลงัการขอความช่วยเหลอืจากไอเอม็เอฟ 
  คนเกาหลีทุกเพศทุกวยั ทุกอาชีพและชนชั้นต่างต่ืนตระหนกภายหลงัท่ีรัฐบาลได้
ประกาศวา่ ประเทศไดป้ระสบวิกฤตการณ์ทางการเงินคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ และ
ตอ้งขอความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟดว้ยการขอกูเ้งินจ านวนมหาศาล ข่าวคราวน้ีเป็นเสมือน
สายฟ้าฟาดเปร้ียงลงมาผา่กลางหวัใจของชาวเมืองโสมทุกคนท่ีต่างภาคภูมิใจกนัวา่ประเทศ
ของพวกเขาไดบ้รรลุถึงขั้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมพฒันาแลว้ (advanced industrialized 
country) ทั้งน้ีเพราะองคก์าร OECD ไดรั้บเขา้เป็นสมาชิก ซ่ึงถือไดว้า่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก 
อีกทั้งประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 11 ของโลก (นบัจนถึงปี ค.ศ. 1996 เน่ืองจาก
ปี ค.ศ. 1995 ขนาดเศรษฐกิจเกาหลีถกูจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 12) ประเทศไดเ้ปล่ียนผา่นจากการ
มีรัฐบาลเผดจ็การทหารมาเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ประเทศสามารถจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิกฤดูร้อนไดเ้ป็นผลส าเร็จอยา่งงดงามในปี ค.ศ. 1988 และมีการคาดการณ์วา่ ใน
คริสตศตวรรษท่ี 21 เกาหลีใตจ้ะกลายเป็นชาติชั้นแนวหนา้ในหมู่ประชาคมโลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ไม่นอ้ยหนา้ญ่ีปุ่นท่ีเป็นศตัรูคู่แคน้อีกต่อไป 
  ความภาคภูมิใจเหล่าน้ีไดส้ะดุดหยดุลงโดยทนัที ความอบัอายและความเสียใจเขา้
มาแทนท่ีและความโกรธแคน้ไดบ้งัเกิดข้ึนในหวัใจของคนทัว่ไปท่ีมองเห็นสงัคมของตนถกู
ท าลายจากคนกลุ่มเลก็ ๆ ทั้งท่ีเป็นนกัการเมือง ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ นกัการเงินการธนาคาร และ
แชโบล ์ ซ่ึงไดน้ าพาประเทศชาติไปสู่กาลวิบติั ความสบัสนวุน่วายกบ็งัเกิดข้ึนทัว่ทุกหวั
ระแหง และมีการกล่าวหากนัและกนัวา่เป็นตวัการสร้างปัญหาอยา่งกวา้งขวาง 
  คนส่วนใหญ่พุง่โทษะและความเคียดแคน้ไปยงัรัฐบาลของนายคิม  ยงัแซม โดย
กล่าวหาวา่ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ปล่อยใหมี้การ
คอรัปชัน่อยา่งกวา้งขวาง ไม่สามารถก ากบัการบริหารการเงินและงบประมาณของประเทศ
ใหอ้ยูใ่นกรอบมาตรฐานสากล และสร้างภาพลวงตาในดา้นเศรษฐกิจสงัคมใหผู้ค้นหลงเช่ือ 
จนประธานาธิบดีตอ้งออกมากล่าวขอโทษประชาชนผา่นทางโทรทศัน์ดว้ยน ้าตานองหนา้
และยอมรับความผิดพลาดทุกขอ้กล่าวหาเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 19979 
  อน่ึง ปฏิกริยาของคนหลายกลุ่มไดแ้สดงออกมาหลายทิศทาง ดงัจะขอยกตวัอยา่ง
ขอ้วิพากษ ์2 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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  (1) ศาสตราจารยซ์อง โฮเกียน แห่งภาควิชาสงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัโซลแห่งชาติ 
ไดวิ้จารณ์วา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของเกาหลีเขา้สู่ขั้นวิกฤตเป็นเพราะการบริหารงานท่ีไร้ 
ประสิทธิภาพของคณะรัฐบาลภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ในขณะเดียวกนั 
เขาไดเ้นน้วา่ เกาหลีใตจ้ะไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงเม่ือตอ้งกระท าตามเง่ือนไขท่ีเขม้งวด
ของไอเอม็เอฟ ทั้งน้ีเพราะองคก์รน้ีมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และจะเขา้มามีบทบาท
ส าคญัในเกาหลี โดยรัฐบาลและแชโบลข์องเกาหลีใตจ้ะตอ้งถอดเข้ียวเลบ็และสิทธิอนัชอบ
ธรรมทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อยอมศิโรราบแก่องคก์รการเงินระหวา่งประเทศน้ี หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เกาหลีใตต้อ้งยอมอ่อนขอ้ต่อลทัธิทุนนิยมวอลลส์ตรีทของสหรัฐฯ (US. 
Wall-Street Capitalism) และเกาหลีจะกลายเป็นตลาดใหญ่รับสินคา้ทุกชนิดท่ีส่งมาจากสหรัฐฯ 
  นกัวิชาการผูน้ี้กล่าวต่อไปวา่ ลทัธิทุนนิยมวอลลส์ตรีทเป็นทฤษฎีการบริหารธุรกิจ
ท่ีพฒันามาจากกลุ่มท่ีมีพลงัหลกัคือ มหาวิทยาลยั อุตสาหกรรมซอฟแวร์และซิลิคอน แวลเล่ห์ 
และเงินทุนจากเกาะแมนฮตัตนั ลทัธิทุนนิยมชนิดใหม่น้ีจะแตกต่างจากทฤษฎีลทัธิทุนนิยมท่ี
เคยเรียนรู้กนัมา เพราะมีจุดเนน้อยูต่รงท่ีการบริหารดา้นการเงินและเงินทุนมากกวา่จะเนน้
ทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีนายทุนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต แต่นายทุนของลทัธิใหม่น้ีจะไดรั้บ
การสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและนกัการเงินมือฉมงัท าการ
เคล่ือนยา้ยเงินดอลลาร์จ านวนมหาศาลในแต่ละวนัไปท าธุรกรรมในตลาดการเงินทุกแห่งใน
โลกเพื่อสร้างผลก าไร จากการท่ีนายทุนกลุ่มดงักล่าวไดค้รอบครองการส่ือสารท่ีทนัสมยัน้ี
เองท าใหพ้วกเขาสามารถเขา้ไปท าการแทรกแซงตลาดการแลกเปล่ียนเงินตราในประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาไดง่้ายและยงัผลใหป้ระเทศเหล่านั้นประสบกบัการลม้ละลาย 
  ในหนงัสือช่ือ A Brief Trial for Another Miracle10 ซ่ึงศาสตราจารยซ์องไดอ้ธิบาย
วา่ การใหค้วามช่วยเหลือกอบกูเ้ศรษฐกิจของไอเอม็เอฟสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ และนายทุนวอลลส์ตรีทในการเปล่ียนตลาดเกาหลีใหเ้ป็นตลาดตามสไตลข์องสหรัฐฯ 
เม่ือสหรัฐฯ สามารถใชก้ฎเกณฑท์างการเงินของตนซ่ึงพยายามขยายเขา้ไปในประเทศเกาหลี 
ท าใหเ้งินทุน ทรัพยากร และการบริการของสหรัฐฯ เคล่ือนไหวเขา้-ออกไดอ้ยา่งเสรี ใน
ขณะเดียวกนั สหรัฐฯ กไ็ดใ้ชไ้อเอม็เอฟลงโทษเกาหลีในแง่การปกป้องตลาดภายในเพราะ
สหรัฐฯ ถือวา่เป็นการท าการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 



 

AN 353 

 

109 

  ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้กาหลีตกอยูใ่นฐานะเสียเปรียบสองประการ คือ 
สูญเสียสิทธิอนัชอบธรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และตอ้งขายธุรกิจอุตสาหกรรมใหแ้ก่
ต่างชาติในราคาต ่า 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของไอเอม็เอฟ รัฐบาลเกาหลีไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ าหนดแผนพฒันา
เศรษฐกิจมหภาคของตนเองโดยปราศจากความเห็นชอบของไอเอม็เอฟ ท าใหเ้กาหลีสูญเสีย
อิสรภาพทางเศรษฐกิจไปอยา่งส้ินเชิง อน่ึง เม่ือเกาหลีเปิดตลาดเงินทุนข้ึน จะท าใหเ้งินทุน
ไหลเขา้เพื่อซ้ือธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศในราคาต ่าเพราะตลาดหุน้ภายในผนัผวน
และส่งผลใหมู้ลค่าหุน้ตกต ่าอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน 
  ประการสุดทา้ยวิกฤตการณ์ของเกาหลีท่ีผา่นมาเป็นผลมาจาก “การลม้ละลายสอง
ชั้น” (dual bankruptcy) นัน่คือ การลม้ละลายของยทุธศาสตร์การพฒันาวา่ดว้ยความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลม้ละลายทางโครงสร้างสงัคมท่ีไม่เท่าเทียมกนั ทั้งน้ี
ยทุธศาสตร์ท่ีรัฐเป็นผูน้ า-แชโบลเ์ป็นผูต้ามในการพฒันานั้นเป็นการปิดกั้นหลกัการทางการ
ตลาด จึงส่งผลใหเ้กิดการสร้างภาพลวงตาในการจดัสรรทรัพยากรท่ีถกูตอ้ง ดงันั้น ตลาดท่ี
เกิดจากการเมืองน้ีน าไปสู่ความเก่ียวพนักนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งนกัการเมืองกบันกัธุรกิจ และ
ก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่ข้ึนทุกส่วนของสงัคม อน่ึง การคอรัปชัน่ในหมู่ผูน้ าก่อใหเ้กิดความ
ระส ่าระสายและการท าลายมาตรฐานทางดา้นจิตใจในหมู่ประชาชน อีกทั้งความยติุธรรมได้
ขาดหายไปจากสงัคมเกาหลี 
  (2) แชโบลคื์อตน้เหตุของปัญหา นายคิม ชุงซู ผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจของหนงัสือพิมพจ์ูง
องั อิลโบ ไดวิ้พากษวิ์จารณ์แชโบลอ์ยา่งรุนแรง ดงัน้ี11 
  ก. คนเกาหลีส่วนใหญ่ต่างมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกล่าวหา
วา่แชโบลเ์ป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศเกิดวิกฤตทางการเงิน ขอ้วิพากษท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ 
การท่ีแชโบลไ์ม่ไดใ้ชค้วามนึกคิดอยา่งรอบคอบในการลงทุนและไม่สนใจต่อการบริหารท่ี
เนน้ประสิทธิภาพ อีกทั้งไดด้  าเนินธุรกิจผิดพลาดมากมายจนตอ้งกูย้มืเงินจ านวนมหาศาลจาก
สถาบนัการเงินทั้งในและต่างประเทศ 
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  การกูเ้งินจ านวนมากเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหช้าติตอ้งพบกบัความวิบติัทางเศรษฐกิจ 
เพราะเป็นการเพิ่มปัญหาทางการเงิน จนไม่สามารถช าระเงินตน้ได ้ จึงตอ้งกูใ้หม่เพื่อชดใช้
หน้ีเก่าและกลายเป็นวงเวียนท่ียากจะแกไ้ขได ้
  ในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะเจริญกา้วหนา้ แชโบลไ์ดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเช่ือวา่จะสามารถคืนเงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ียได ้ ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจตกอยู่
ในภาวะเส่ือมถอยในปี ค.ศ. 1996 แชโบลไ์ม่สามารถคืนเงินกู ้จึงประสบกบัการลม้ละลาย ท า
ใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศไม่สามารถเรียกเกบ็เงินกูไ้ดแ้ละธนาคารในประเทศต่างมีหน้ี
เสียเพิ่มมากข้ึน ในท่ีสุดต่างชาติกข็าดความเช่ือมัน่อนัน าไปสู่วิกฤตทางการเงิน 
  แชโบลไ์ดข้ยายกิจการในธุรกิจต่าง ๆ มากมายหลายสาขา โดยไม่ค านึงวา่กิจการนั้น
จะน าผลก าไรมาใหห้รือไม่ มีการเปรียบเทียบการขยายตวัน้ีวา่เป็นเสมือนปลาหมึกท่ีพยายามท า
กิจการในทุกสาขา (octopus-like expansion) 
  แชโบลท์ าการขยายธุรกิจโดยใชเ้งินกูเ้ป็นหลกั อีกทั้งบริหารงานท่ีใชต้น้ทุนสูงแต่
ประสิทธิภาพต ่า (high costs but low efficiency) อน่ึง โครงสร้างของแชโบลผ์กูพนักบับริษทั
ลกูอยา่งแน่นแฟ้น หากบริษทัลกูใดเกิดปัญหา กจ็ะใหอี้กบริษทัหน่ึงเขา้ไปซ้ือผลผลิตและให้
การสนบัสนุนทางการเงิน หรือถ่ายเทบุคลากรออกไป จนมีผูก้ล่าววา่ แชโบลมี์ขนาดใหญ่เกิน
กวา่ท่ีจะลม้ได ้ แต่ในท่ีสุด แชโบลบ์างแห่งกไ็ปไม่รอด ประการสุดทา้ย แชโบลบ์ริหารงาน
แบบครอบครัว และมีการถ่ายทอดกิจการไปยงัลกูชายคนโต (ตามธรรมเนียมของเกาหลี) 
ของเจา้ของ ท าใหเ้กิดความไม่คล่องตวัและเป็นการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
เพราะอาจมีการแต่งตั้งผูด้อ้ยประสิทธิภาพเขา้ไปท างานในต าแหน่งส าคญัท่ีสุดของบริษทั 
  ข. ในอดีต รัฐบาลต่างไม่ค่อยใหค้วามสนใจถึงความผกูพนัระหวา่งนกัการเมือง
กบักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแสดงปฏิกริยาท่ีไม่เห็นดว้ยต่อการสนบัสนุนแชโบลม์ากเกิน
ขอบเขต ต่อมาเม่ือประธานาธิบดีคิม ยงัแซมแสดงความประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะไม่อุม้ชูแชโบล์
และจะแยกระหวา่งการเมืองกบัภาคธุรกิจ จึงท าใหแ้ชโบลต์อ้งช่วยเหลือตวัเองในการหาเงินกู ้
ท าใหแ้ชโบลไ์ม่สามารถปรับตวัและประสบกบัปัญหาการลม้ละลาย 
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มาตรการและแผนปฏิบัตงิานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ 
  นโยบายจะเป็นกรอบท่ีจะก าหนดเป็นมาตรการต่าง ๆ ต่อไป ซ่ึงมาตรการน้ีเองจะ
ใชเ้ป็นแผนเพื่อปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีนโยบายนั้นไดต้ั้งไว ้ โดยภายหลงัรู้ผลวา่ผูน้ าพรรค 
National Congress for New Politics ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง นายคิม เดจุงไดแ้ถลงต่อ
สาธารณชนในวนัท่ี 19 ธนัวาคม เพื่อแสดงความขอบคุณประชาชนท่ีใหค้วามไวว้างใจเลือก
เขาเป็นประธานาธิบดี ถอ้ยแถลงมีขอ้ความตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจวา่ 
“...ประชาชนท่ีเคารพรักทั้งหลาย ผมประสงคท่ี์จะไดรั้บความช่วยเหลือจากทุกคนในการ
ร่วมกนัแกไ้ขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นขั้นวิกฤตในขณะน้ี หากปราศจากความ
ช่วยเหลือของพวกท่านแลว้ ความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาอนัหนกัอ้ึงน้ีคงจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ...” ต่อมาในวนัท่ี 18 มกราคม ค.ศ. 1998 นายคิมไดก้ล่าวย  ้ากบัผูใ้ชแ้รงงานถึง
นโยบายการใหอ้อกจากงานวา่ “...ขอใหเ้หล่าผูใ้ชแ้รงงานช่วยกนัแบ่งปันความยากล าบาก
ดว้ยการยอมรับการใหอ้อกจากงาน เพื่อเอาชนะปัญหาเศรษฐกิจ...” 
  มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมมีดงัต่อไปน้ี 
  (1) การลดเงนิเดอืน ก่อนท่ีนายคิม เดจุงจะเขา้รับต าแหน่งอยา่งเป็นทางการใน
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 เขาไดเ้สนอใหใ้ชม้าตรการลดค่าใชจ่้ายของรัฐบาลลง คือ (1) 
ลดเงินเดือนของขา้ราชการ 10 เปอร์เซนต ์และ (2) ลดจ านวนขา้ราชการลง 10 เปอร์เซนต ์
  (2) กนุซือทางเศรษฐกจิของประธานาธิบด ี ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจคนส าคญัของ
ประธานาธิบดีคิม เดจุง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างและด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเกาหลีใตท่ี้ตกอยูใ่นภาวะวิกฤตนบัตั้งแต่ประเทศน้ีขอความช่วยเหลือจากไอเอม็เอฟ
เป็นตน้มา คือ นายย ูจองเกียน (You Jong-Keun) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ค.ศ. 1998 
นายยไูดเ้ดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ 9 คร้ัง ใน 7 ประเทศเพื่อท าหนา้ท่ีในการเจรจาเก่ียวกบั
การขอกูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ ท าการเจรจาผอ่นปรนและการพกัการช าระหน้ี 
และท าสญัญาเก่ียวกบัหน้ีระยะสั้น ฯลฯ 
  นายย ู จองเกียน อาย ุ54 ปี จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัเกาหลี
ในปี ค.ศ. 1966 และไดรั้บปริญญาเอกสาขาเดียวกนัจากมหาวิทยาลยันิวยอร์ค (บิงแฮมตนั) 
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ในปี ค.ศ. 1973 จากนั้นไดเ้ป็นอาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัรัทเจอร์ 
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานหลายปี 
  ภายหลงัท่ีเดินทางกลบัภูมิล  าเนาท่ีจงัหวดัโชลลาเหนือ เขาไดท้ างานในต าแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นเวลา 3 ปี ก่อนท่ีจะกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งผูว้า่ราชการของจงัหวดันั้น 
ปัจจุบนั เขาไดรั้บเลือกเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัโชลลาเหนือเป็นสมยัท่ีสอง และเป็นท่ีปรึกษา
ทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี 
  ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมาในต าแหน่งผูน้ าของจงัหวดับา้นเกิด  เขาไดส้ร้างแผนพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ต่อจงัหวดั อีกทั้งไดเ้ชิญชวนใหน้กัธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศเขา้ไปลงทุนในจงัหวดัโชลลาเหนือ ในขณะเดียวกนั เขาไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกบัพรรคอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 เป็นตน้มา 
  จากความสามารถและบทบาทของเขาทั้งทางดา้นการเมืองและการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ท าใหเ้ขาไดรั้บเลือกจากวารสาร Business Week (ฉบบัวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 
1998) ใหเ้ป็นหน่ึงในหา้สิบของบุคคลชั้นน าของเอเชีย พร้อมกบันายคิม เดจุง ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
  (3) การปฏิรูปกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ ในวนัท่ี 13 มกราคม ค.ศ. 1998 นายคิม เดจุง
ไดเ้ชิญเจา้ของของแชโบลข์นาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศมาร่วมประชุมร่วมกบัทีมท่ีปรึกษา
ทางเศรษฐกิจ เพื่อหาทางแกปั้ญหาวิกฤตการณ์ของชาติ ทั้งน้ีเพราะแชโบลไ์ดรั้บการประนามวา่
เป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดปัญหา ท่ีประชุมไดบ้รรลุขอ้ตกลง 5 
ขอ้ ดงัน้ี 

 ขจดัการค ้าประกนัระหวา่งบริษทัในเครือของแต่ละแชโบล ์
 ลดสดัส่วนของหน้ีสินต่อเงินทุน (debt-equity ratio) ลงใหอ้ยูใ่นระดบัสากล 
 ปรับปรุงโครงสร้างแชโบลใ์หม่ดว้ยความสมคัรใจ เช่น ใหเ้จา้ของใชเ้งิน

ส่วนตวัในการใชห้น้ีแทนการกูเ้งินเพิ่ม 
 ใหท้ างบดุลตามมาตรฐานสากล 
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 ใหแ้ยกความเป็นเจา้ของออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงคือ ใหล้กูหลานของเจา้ของลาออกจากการด ารงต าแหน่งส าคญั ๆ ของบริษทั และใหใ้ช้
ผูบ้ริหารมืออาชีพเขา้ท าหนา้ท่ีแทน 

 ใหแ้ต่ละแชโบลเ์นน้การด าเนินธุรกิจไม่เกิน 3-4 สาขา โดยไม่ควรขยายกิจการ
ใหค้รอบคลุมไปทุกสาขา และใหย้บุหรือรวมกิจการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลก าไรลง 
  เจา้ของแชโบลต่์างรับท่ีจะน าขอ้ตกลงน้ีไปปฏิบติัในกิจการของตนเอง 
  (4) กฎหมายเกีย่วกบัการเลกิจ้างแรงงาน รัฐสภาไดผ้า่นกฎหมายการเลิกจา้ง
แรงงานเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 กฎหมายฉบบัน้ียนิยอมใหบ้ริษทัสามารถเลิกจา้ง
คนงานไดโ้ดยไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งแจง้ใหแ้ก่สหภาพแรงงานเม่ือบริษทัเผชิญกบัปัญหาสภาวะ
วิกฤตและจ าเป็นตอ้งยบุรวมกิจการหรือเขา้ควบกิจการหรือยบุกิจการลง 
  กฎหมายฉบบัน้ีเป็นเง่ือนไขหน่ึงของไอเอม็เอฟท่ีรัฐบาลเกาหลีจ าเป็นตอ้งปฏิบติั
ตาม ดงันั้น ในช่วงท่ีมีการผา่นกฎหมายฉบบัน้ี สมาชิกของพรรคนายคิม ยงัแซมและของ
พรรคนายคิม เดจุงต่างสนบัสนุนอยา่งท่วมทน้ แมว้า่ในช่วงการหาเสียงนั้น นายคิม เดจุงได้
คดัคา้นการเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกบัการเลิกจา้งแรงงาน โดยยนืเคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูใ้ช้
แรงงานมาตลอด 
  อน่ึง ในการประชุมสภาในวนัเดียวกนัน้ี รัฐสภาไดผ้า่นร่างกฎหมายทางเศรษฐกิจ 
18 ฉบบั ในจ านวนน้ีรวมถึงกฎหมายท่ียนิยอมใหช้าวต่างชาติมาร่วมหรือซ้ือกิจการของบริษทั
ในประเทศเกาหลีไดอ้ยา่งเสรี 
  นอกจากน้ี รัฐสภาไดใ้ชเ้วลาถกเถียงกนันานกวา่ 11 ชัว่โมง และในท่ีสุดกไ็ดผ้า่น
กฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารท่ียนิยอมใหป้ระธานาธิบดีมีอ  านาจเขา้ไป
ควบคุมหน่วยงานการวางแผนและการคลงัของประเทศ ซ่ึงในอดีตนั้น กระทรวงการคลงัและ
เศรษฐกิจจะเป็นอิสระจากการควบคุมของผูน้ าของรัฐ แมว้า่จะมีรัฐมนตรีประจ ากระทรวงท่ี
ด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีดว้ย แต่การด าเนินงานของกระทรวงจะยดึผลประโยชน์
ของชาติเป็นหลกั โดยท่ีฝ่ายบริหารจะปล่อยใหมี้การตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลตามหลกั
วิชาการและขอ้เทจ็จริง 
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  การโตเ้ถียงในรัฐสภาเป็นระยะเวลายาวนานนั้น เป็นเพราะพรรค Grand National 
Party ซ่ึงเป็นพรรคใหญ่ท่ีสุดในขณะนั้นไม่เห็นดว้ยท่ีจะมอบอ านาจดา้นน้ีใหแ้ก่ประธานาธิบดี 
อยา่งไรกต็าม ในท่ีสุดกฎหมายฉบบัน้ีกผ็า่นไปได ้ ทั้งน้ีเพราะมีการยืน่เง่ือนไขใหมี้การแยก
หน่วยงานน้ีออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ (Planning and 
Budgeting Committee) และ (2) หน่วยงานงบประมาณ (Budget Office) โดยมีการยมิยอมให้
ประธานาธิบดีมีอ  านาจควบคุมโดยตรงต่อคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ซ่ึงมี
เจา้หนา้ท่ีระดบัรัฐมนตรีเป็นผูดู้แล หนา้ท่ีหลกัของหน่วยงานน้ีกคื็อ ดูแลงบประมาณให้
เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปทางการเงินและการบริหาร 
  ส่วนหน่วยงานงบประมาณใหเ้ป็นองคก์รใหม่ อยูภ่ายใตก้ระทรวงการคลงัและ
วางแผน ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีระดบัรัฐมนตรีช่วยวา่การท าหนา้ท่ีในการจดังบประมาณ ด าเนินการ
และการตรวจสอบ 
  ส่วนกฎหมายอีกฉบบัหน่ึง ไดก้  าหนดใหมี้จ านวนรัฐมนตรี 17 คน จากเดิมท่ีมี
จ านวน 22 คน โดยยบุต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีท่ีท าหนา้ท่ีดูแลทางเศรษฐกิจและรัฐมนตรี
เก่ียวกบัการรวมชาติไป ส่วนกระทรวงการต่างประเทศผนวกกบักระทรวงการคา้ อุตสาหกรรม
และพลงังานเขา้ดว้ยกนั เป็นกระทรวงการต่างประเทศและการคา้ (Ministry of Foreign Affairs and 
Trade) 
  (5) ความป่ันป่วนวุ่นวายทางด้านแรงงาน ภายหลงัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการเลิกจา้งผา่น
รัฐสภาเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 อีกทั้งไดมี้ขอ้ตกลงกบัผูน้ าสหภาพแรงงานถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งผา่นร่างกฎหมายฉบบัน้ีออกมาแลว้กต็าม สหภาพแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
หนกัและสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหลก็ท่ีอา้งวา่มีสมาชิกกวา่ 55,000 คนไดร่้วมกนัผละ
งานประทว้งแผนการปลดคนงานออก แมว้า่รัฐบาลจะออกค าเตือนวา่เป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย   กต็าม แต่กลุ่มผูป้ระทว้งไดก้ล่าวหาวา่รัฐบาลไม่ไดรั้กษาค ามัน่สญัญาท่ีวา่จะจบักมุ
เจา้ของกิจการท่ีกระท าผิดกฎหมายแรงงาน อน่ึง พวกเขายงัเรียกร้องใหบ้ริษทัฮุนไดมอเตอร์
ยกเลิกแผนการปลดคนงานออก 4,830 คน และใหรั้ฐบาลบงัคบับริษทัเกียร์มอเตอร์จ่าย
ค่าแรงงานท่ีคงคา้งใหแ้ก่ลกูจา้งดว้ย นอกจากน้ี ยงัขอใหรั้ฐบาลยติุการบีบบงัคบัการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจและหาทางมิใหเ้กิดการเลิกจา้งข้ึน 
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  การผละงานของพนกังานและคนงานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรถยนต ์  มี
ข้ึนในหลายบริษทั ไม่วา่จะเป็นบริษทัฮุนได และบริษทัเดวอูุตสาหกรรมหนกัตามโรงงาน   ต่าง ๆ 
ในเมืองอลูซาน เมืองอินชอน และกรุงโซล รวมทั้งเมืองอ่ืน ๆ อีก 11 เมือง  กลุ่มสหภาพ
แรงงานดงักล่าวไดเ้รียกร้องใหมี้การหยดุงานอยา่งไม่มีก าหนดจนกวา่รัฐบาลจะประกาศ
ยอมรับเง่ือนไขของพวกตน 
  อน่ึง ในช่วงตน้เดือนกรกฎาคม พนกังานรถไฟใตดิ้นของเมืองปูซาน เมืองใหญ่
อนัดบัท่ีสองไดห้ยดุงานประทว้งเป็นเวลา 12 วนั 
  การประทว้งไดมี้ข้ึนอยา่งกวา้งขวาง โดยพนกังานของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเลก็ และธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีถกูปิดกิจการ และ/หรือลม้ละลาย ต่างพากนั
เดินขบวนและนัง่ประทว้งตามเมืองใหญ่ ๆ ทัว่ประเทศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 
1998 รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดเ้รียกร้องใหส้หภาพแรงงานงดแผนการสไตร๊คใ์นระหวา่งวนัท่ี 15-
16 กรกฎาคม เป็นเวลา 2 วนัเพราะจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากมายแก่วงการธุรกิจท่ี
ก าลงัตกอยูใ่นภาวะล าบาก และนายลี คิวชุง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ
ไดเ้ตือนวา่รัฐบาลจะใชม้าตรการจดัการขั้นเดด็ขาดกบัผูท่ี้เขา้ร่วมการผละงานท่ีผิดกฎหมาย 
  อยา่งไรกต็าม การประชุมเพื่อวางแผนการนดัหยดุงานมีข้ึนภายหลงัท่ีกลุ่มสหภาพ
แรงงาน 2 องคก์รไดเ้ดินขบวนท่ีเขตยอยโด กรุงโซลเพื่อเรียกร้องใหห้ยดุย ั้งการเลิกจา้ง
พนกังานและคนงานเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเพราะการเลิกจา้งไม่ใช่เป็นความประสงคข์องลกูจา้ง 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมดงักล่าวไดป้ฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมโต๊ะเจรจากบัฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนายจา้ง 
  ในวนัต่อมา ประธานาธิบดีคิมไดป้ระกาศดว้ยน ้าเสียงท่ีแขง็กร้าวถึงการใช้
มาตรการท่ีจ าเป็นในการจดัการกบัการนดัหยดุงานท่ีผิดกฎหมาย นายคิม เดจุงกล่าววา่ 
“รัฐบาลจะปกป้องสิทธิของแรงงานในการสไตร๊คอ์ยา่งสงบแมว้า่เราจะไม่ค่อยสบายใจใน
กิจกรรมเหล่านั้นเท่าใดนกั” นายคิมยงัไดช้ี้แจงต่อไปอีกวา่ “ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจย  า่แยอ่ยา่ง
น้ี แรงงานไม่ใช่เป็นประชากรกลุ่มเดียวท่ีไดรั้บความเดือดร้อน แต่คนทุกหมู่เหล่าในสงัคม
ตอ้งพบกบัความทุกขร์ะทมทั้งส้ิน ดงัเช่น รัฐบาลไดส้ัง่ปิดบริษทัเงินทุนและธนาคาร ท าให้
พนกังานตอ้งออกจากงานและผูถื้อหุน้สูญเสียทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก หากบริษทั
ผูป้ระกอบการไม่ปลดคนงานออกบา้ง สินคา้ของเกาหลีกจ็ะสูญเสียความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและองักฤษท่ีการปลดออกจากงานท าไดง่้าย ท าใหอ้ตัรา
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การวา่งงานมีอยูค่่อนขา้งต ่า แต่กรณีของฝร่ังเศสและเยอรมนัท่ีการเลิกจา้งท าไดย้าก จึง
ยงัผลใหอ้ตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัสูง อยา่งไรกต็าม เม่ือภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน บริษทัต่าง ๆ 
กจ็ะเปิดรับคนเขา้ท างานใหม่อยา่งแน่นอน อน่ึง การยอมใหมี้การปลดคนงานไดน้ั้นเป็น
ขอ้ตกลงท่ียอมรับกนัแลว้ระหวา่งคนงาน-รัฐบาล-ผูป้ระกอบการ” 
  ค าขอร้องและการขู่ของรัฐบาลท่ีเรียกร้องใหผู้ใ้ชแ้รงงานยติุการประทว้งไดผ้ลใน
ระดบัหน่ึง โดยผูป้ระทว้งเขา้ใจความจ าเป็นท่ีบริษทัต่าง ๆ ตอ้งปลดพนกังานออก พนกังาน
คนงานบางส่วนจ าตอ้งรับสภาพและไดรั้บเงินค่าทดแทนและค่าช่วยเหลือเพื่อยงัชีพจ านวน
ไม่มากนกั คนเหล่าน้ีต่างเสาะแสวงหาและฝึกฝนทกัษะใหม่ ๆ เพื่อหางานท าต่อไป 
  อยา่งไรกต็าม พนกังานคนงานของบริษทัฮุนไดมอเตอร์ ซ่ึงท างานในโรงงานผลิต
และประกอบรถยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไม่ยอมรับค าร้องขอจากผูใ้ด และยงัด าเนินการ
ประทว้งเป็นเวลาถึงหน่ึงเดือน ระหวา่งวนัท่ี 20 กรกฎาคมถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 1998 ใน
ท่ีสุด การเจรจากบ็รรลุผลดว้ยการประนีประนอมจากฝ่ายนายจา้งและฝ่ายคนงาน  โดยฝ่าย
ลกูจา้งคนงานไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นของการปลดคนงาน ในขณะท่ีนายจา้งจะไม่ใชก้าร
ปลดคนงานเป็นมาตรการลดค่าใชจ่้ายเป็นเร่ืองแรก แต่จะใหมี้การลดวนัท างานและสลบัวนั
ท างานเพื่อลดค่าใชจ่้ายลง รวมทั้งลดค่าจา้งแรงงานลงเพื่อใหท้ั้งบริษทัและคนงานอยูไ่ด ้
อยา่งไรกต็าม จะมีคนจ านวนหน่ึงจะตอ้งถกูออกจากงาน ซ่ึงมีจ านวนราว 4,000 คน แทนท่ีจะ
ใหอ้อกถึง 9,800 คนดงัท่ีวางแผนในคร้ังแรก คนงานท่ีใหอ้อกจากงานน้ีจะไดรั้บค่าทดแทน
อยา่งเหมาะสมและมีการฝึกหดัอาชีพใหม่เพื่อจะเขา้ท างานในบริษทัในเครืออ่ืน ๆ ต่อไป 
  บริษทัฮุนไดมอเตอร์มีพนกังานทั้งส้ิน 36,000 คน สามารถผลิตรถยนตไ์ดปี้ละ 1.65 
ลา้นคนั การนดัหยดุงานเป็นแรมเดือนคร้ังน้ี ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตรถยนตไ์ดถึ้ง 
100,400 คนั ก่อใหเ้กิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าถึง 968 พนัลา้นวอน (708 ลา้นเหรียญ) 
  (6) การจ้างนักวทิยาศาสตร์และวศิวกรทีไ่ม่มงีานท า ในภาวะวิกฤตท่ีคนตกงานเป็น
จ านวนมากนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดว้างแผนในการสร้างงานจ านวน 5,000 
อตัราแก่บณัฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีราว 3,600 คนท่ียงัไม่มีงานท าใหเ้ขา้ไปฝึกงานใน
สถาบนัวิจยัของรัฐและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ โดยท าหนา้ท่ีเป็นนกัวิจยัผูช่้วยหรือผูฝึ้กงาน 
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และไดรั้บค่าจา้งราวเดือนละ 600,000 วอน (หรือ 430 เหรียญสหรัฐ) ไปจนถึงหน่ึงลา้นวอน 
องคก์รเหล่าน้ีไดรั้บการร้องขอจากรัฐบาลใหรั้บบณัฑิตเหล่าน้ีเขา้ไปท างานในองคก์รของตน 
  อน่ึง รัฐบาลด าริจะส่งวิศวกรท่ีไดรั้บปริญญาเอกจ านวนราว 800 คนท่ีตกงานใหไ้ป
ท างานในสถาบนัวิจยัทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งรัฐบาลจะออกเงินสนบัสนุนให้
สถาบนัวิจยัเอกชนเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งวิศวกรเหล่าน้ีดว้ย แหล่งข่าวของรัฐแถลงวา่ 
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะตกต ่าดงัน้ี บริษทัต่างตดังบประมาณทางดา้นการวิจยัและพฒันา 
จึงยงัผลใหวิ้ศวกรดงักล่าวตอ้งถกูใหอ้อกจากงาน 
  (7) การเจรจาต่อรองเงือ่นไขกบัไอเอม็เอฟ กรณีของเกาหลีใตก้เ็ป็นเช่นเดียวกบั
กรณีของประเทศไทยท่ีตอ้งยืน่หนงัสือแจง้ความจ านงเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
และการเงินจากไอเอม็เอฟเป็นงวด ๆ โดยหนงัสือแต่ละฉบบัจะกล่าวถึงสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจและความจ าเป็นเร่งด่วน ตลอดจนผลการด าเนินงานตามนโยบาย เพื่อใหไ้อเอม็เอฟ
พิจารณา อยา่งไรกต็าม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีเป็นผลมาจากทั้งปัจจยั
ภายในและภายนอกประเทศ ท าใหต้อ้งมีการเจรจาปรับปรุงเง่ือนไขเงินกูแ้ละมีการระบุใน
หนงัสือแจง้ความจ านงแต่ละฉบบั 
  ตวัอยา่งการเจรจาท่ีกรุงวอชิงตนั ดีซี เพื่อขออนุมติัเงินกูค้ร้ังท่ี 5 ในวงเงิน 2.03 
พนัลา้นเหรียญ ตวัแทนของไอเอม็เอฟและของรัฐบาลเกาหลีใตไ้ดบ้รรลุขอ้ตกลงในตน้เดือน
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 มีดงัต่อไปน้ี 

 อนุญาตใหมี้การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหต้ ่าลง 
 อนุญาตใหต้วัเลขดุลเงินเดินสะพดั (current account) เกินดุล 8 พนัลา้นเหรียญ 

ในปี ค.ศ. 1998 เพื่อใหเ้งินส ารองคงคลงัเป็น 39.1 พนัลา้นเหรียญ 
 ผลกัดนัใหส้ถาบนัการเงินและกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีการบริหารไร้

สมรรถภาพท าการปรับปรุงเสียใหม่ 
 ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค โดย 
ก. ลด GDP ใหมี้อตัราการเจริญเติบโต 1-2% ต่อปี 
ข. ใหอ้ตัราเงินเฟ้ออยูท่ี่ 9% 
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 อตัราความเจริญเติบโตของ GDP นั้นสามารถลดลงในอตัราติดลบได ้ เพื่อให้
การวา่งงานอยูใ่นระดบั 1.2 ลา้นคน 

 ตกลงกนัวา่ จะอนุญาตใหง้บประมาณขาดดุลไดร้าวร้อยละ 0.8 ของ GDP 
เพื่อใหรั้ฐบาลจดัสรรเงินเพื่อใชใ้นการประกนัการจา้งงาน 

 ใหล้ดอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบั 1,300 วอนต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐ ส่วนอตัรา
แลกเปล่ียนเฉล่ียทั้งปีจะอยูใ่นระดบั 1,400 วอนต่อหน่ึงเหรียญ 

 รัฐบาลตกลงท่ีจะตั้ง Bank Restructuring Unit โดยใหอ้ยูภ่ายใตค้ณะกรรมการ
ควบคุมก ากบัสถาบนัการเงิน (Financial Supervisory Board) ซ่ึงจะจดัตั้งในวนัท่ี 30 เมษายน
เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลโครงสร้างและการจดัการท่ีเหมาะสมแก่สถาบนัการเงิน 

 รัฐบาลจะประเมินธนาคารท่ียงัคงด าเนินกิจการจ านวน 20 แห่ง และจะปิด
ธนาคารบางแห่ง และจะส้ินสุดกระบวนการขายธนาคาร Korea First Bank และ Seoul Bank 
ใหเ้สร็จส้ินในปลายเดือนพฤศจิกายน 

 บริษทัในตลาดหุน้ จะตอ้งจดัการเร่ืองบญัชี (financial statement) ใหเ้รียบร้อย
เหมาะสมตามเกณฑส์ากล (international standard) และจะจดัใหมี้องคก์รการควบคุม
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระเพื่อดูแลงบดุลของบริษทัเหล่าน้ี 

 รัฐบาลย  ้าถึงภาระหนา้ท่ีท่ีจะยกเลิกมาตรการการกระจายการน าเขา้ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1999 และจะเปิดเสรีตลาดการเงินแก่นกัลงทุนต่างชาติ และยนิยอมใหน้กั
ลงทุนต่างชาติเขา้มาซ้ือหุน้หรือลงทุนร่วมกบับริษทัภายในประเทศ 
  จะเห็นไดว้า่ รัฐบาลเกาหลีพยายามท่ีจะขอลดเง่ือนไขเดิมท่ีท าไวก้บัไอเอม็เอฟใน
ตอนตน้เพื่อใหรั้ฐบาลสามารถท างานไดค้ล่องและลดกระแสเรียกร้องของแรงงานและสงัคม
ท่ีไม่สามารถรองรับเง่ือนไขเดิมไดท้ั้งหมด อนัเป็นการลดกระแสความกดดนัทางสงัคมไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
  (8) มติใิหม่ทางการค้าและการลงทุนของเกาหล ีในอดีต นกัธุรกิจมกัจะถือวา่การท่ี
นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาเป็นเจา้ของธุรกิจอุตสาหกรรมและถือครองท่ีดินในประเทศเป็นส่ิงท่ี
เลว เพราะถือวา่เป็นการสูญเสียอธิปไตยทางการคา้ อุตสาหกรรมและดินแดนใหก้บัคนชาติ
อ่ืนไป พอมาถึงยคุท่ีประเทศตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ แนวคิดใหม่ท่ีจะให้
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ชาวต่างชาติเขา้มาเป็นเจา้ของและครอบครองท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้ร่ิมบงั
เกิดข้ึน อนัเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของแนวคิดของรัฐฤาษีน้ี 
  นายแบ ซูนฮูน รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารและการคมนาคมและนายฮนั ดคัซู 
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการคา้ของรัฐบาลนายคิม เดจุงไดป้ระกาศอยา่ง
ชดัเจนวา่ ในยคุใหม่ของเกาหลีใต ้ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยอมรับการลงทุนจากนกัธุรกิจ
ต่างประเทศและการเขา้มามีบทบาทในธุรกิจอุตสาหกรรมของเกาหลีมากข้ึน บุคคลทั้งสองต่าง
ย  ้าวา่ “ความเช่ือเก่า ๆ ท่ีต่อตา้นนกัลงทุนต่างชาติน่าจะเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัและเป็นอนัตรายต่อ
เศรษฐกิจของชาติ... เราจ าเป็นตอ้งเปิดเกาหลีเพื่อรับนกัลงทุนต่างประเทศใหม้ากข้ึน” 
  ในขณะเดียวกนั นายฮนั ดคัซูไดก้ล่าวต่อไปวา่ “เกาหลีจะตอ้งแสวงหาการลงทุน
จากต่างประเทศโดยยดึผลประโยชน์ร่วมกนั... เกาหลีจะตอ้งยดึนโยบายเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศใหอ้ยูใ่นกรอบของเศรษฐกิจการตลาดและตรงตามหลกัสากลของการคา้โลก” 
  รัฐมนตรีทั้งสองต่างไดรั้บการศึกษา โดยจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา นายแบ
จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลจากเอม็ไอที ส่วนนายฮนัจบสาขาเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ทั้งสองไดรั้บความส าเร็จสูงสุดในหนา้ท่ีการงานท่ีผา่นมาและไดรั้บ
การยอมรับจากสงัคมเป็นอยา่งมาก 
  อน่ึง นายย ูจองเกียน ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีกไ็ดก้ล่าววา่ บริษทั
ของเกาหลีจะตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างดว้ยการเปิดประตูใหเ้งินลงทุนจากต่างประเทศเขา้มา
เพื่อสร้างงาน ส่งผา่นเทคโนโลยสีมยัใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานใหเ้ป็นสากลมากข้ึน 
  ดว้ยเหตุน้ี เกาหลีใตจึ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเ้ปิดกวา้งและ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้มาของนกัลงทุนชาวต่างชาติในยคุท่ีเงินของ
ประเทศขาดหายไปและหน้ีสินของบริษทัต่าง ๆ พอกพนูข้ึนเป็นจ านวนมาก 
  (9) การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไดท้ างานอยา่ง
หนกัเพื่อศึกษาตลาดและเร่งรัดการส่งออกใหไ้ดผ้ลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้หน่วยงานของ
รัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัใหมี้การประชุมเอกอคัราชทูตท่ีประจ าอยูใ่นต่างประเทศ
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน ค.ศ. 1998 ท่ีกรุงโซล โดยนายปัก ชุงซู รัฐมนตรีไดเ้ร่งเร้าใหทู้ตทุกคน
ท าหนา้ท่ีในการแสวงหาตลาดสินคา้ของเกาหลี เชิญชวนต่างชาติใหน้ าเงินมาลงทุนในประเทศ 
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และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัต่างชาติ นอกจากน้ี ยงัเร่งรัดใหส้ถานเอกอคัราชทูต 102 แห่งและ
ส านกังานกงสุลอีก 10 แห่งจดันกัธุรกิจต่างประเทศเขา้มายงัเกาหลีเพื่อซ้ือสินคา้ 
  การรณรงคน์ าผูแ้ทนการคา้ต่างประเทศเขา้มาซ้ือสินคา้ของเกาหลีเป็นไปอยา่ง
กวา้งขวาง ท าใหพ้อ่คา้ต่างเดินทางเขา้ไปในเกาหลีอยา่งไม่ขาดสาย อีกทั้งองคก์รภาคเอกชน 
เช่น KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) ท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศกไ็ดป่้าว
ประกาศรายช่ือสินคา้และตวัแทนส่งออกในงานแสดงสินคา้เกาหลีเสมอ 
  ในคร่ึงแรกของปี ค.ศ. 1998 กระทรวงการคา้ อุตสาหกรรมและพลงังานไดร้ายงาน
ถึงสภาพการคา้กบัต่างประเทศวา่ เกาหลีใตไ้ดเ้ปรียบดุลการคา้จ านวน 19,990 ลา้นเหรียญ 
และคาดวา่จนถึงส้ินปีน้ี ประเทศจะมีดุลการคา้เกินถึง 40,000 ลา้นเหรียญทีเดียว 
  สินคา้ส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ เหลก็กลา้ เคมีภณัฑ ์เคร่ืองจกัร และส่ิงทอ ส่วนสินคา้
ประเภทเซมิคอนดกัเตอร์ รถยนต ์ และผลิตภณัฑเ์สน้ใย มีปริมาณการส่งออกลดลง ส่วน
ตลาดหลกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ตะวนัออกกลาง และลาตินอเมริกา 
  ในช่วงเวลาเดียวกนั สินคา้น าเขา้ลดลงถึง 36.1 เปอร์เซนต ์หรือมีมูลค่า 47,500 ลา้น
เหรียญ (ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 67,570 ลา้นเหรียญ) ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการสินคา้
จากต่างประเทศลดลง อีกทั้งวตัถุดิบมีราคาต ่า ตลอดจนเป็นเพราะระบบการเงินทัว่โลกมี
ความไม่มัน่คง 
  ส่วนดา้นการลงทุนจากต่างประเทศนั้น รัฐบาลไดพ้ยายามออกกฎหมายเก่ียวกบั
การใหสิ้ทธิพิเศษแก่นกัลงทุน และใหค้วามสะดวก รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการบริหารให้
เหมาะสมกบัการเขา้มาลงมาทุน อน่ึง ประธานาธิบดีไดเ้ร่งรัดใหค้ณะรัฐมนตรีหาทางดึงดูด
นกัลงทุนต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุน ในขณะท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเพิ่มกิจการอีก 22 สาขา
เพื่อใหน้กัลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได ้ ซ่ึงท าใหส้าขากิจการท่ีสงวนไวเ้ฉพาะของคน
เกาหลีเหลือเพียง 20 สาขา (ผูส้นใจในเร่ืองน้ี สามารถสอบถามไดจ้ากสถานทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี ประจ าประเทศไทย เลขท่ี 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 โทร. 247-7537-41 แฟกซ์ 247-7535) 
  การรณรงคเ์พื่อดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศอยา่งจริงยงัผลใหมี้บริษทัราว 222 แห่ง
สนใจท่ีจะเขา้มาลงทุนในเกาหลีในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 1998 โดยแยกเป็นนกัลงทุนจาก
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สหรัฐฯ 76 ราย จากประเทศตลาดร่วมยโุรป 80 ราย จากญ่ีปุ่น 34 ราย จากแคนาดา 17 ราย 
และจากประเทศอ่ืน ๆ อีก 15 ราย 
  อยา่งไรกต็าม การลงทุนจากต่างประเทศกไ็ม่ไดเ้ป็นไปดงัท่ีรัฐบาลคาดหวงั ขอ้มูล
ไดช้ี้วา่ แนวโนม้การลงทุนลดลงหลงัจากท่ีพุง่ข้ึนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 ทั้งน้ี
เพราะคนเกาหลีต่างยงัท าใจไม่ไดก้บัการลงทุนของชาวต่างชาติบนแผน่ดินของตน และความ
ยุง่ยากของประเพณีการบริหารและกฎเกณฑก์ารลงทุนท่ีไม่เอ้ือต่อนกัลงทุนชาวต่างประเทศ  
  (10)  การประเมนิผลในรอบหกเดอืนภายหลงัทีไ่อเอม็เอฟเข้ามาช่วยเหลอื ในช่วง
หกเดือนแรกภายหลงัท่ีเกาหลีใตไ้ดข้อความช่วยเหลือเงินกูจ้ากไอเอม็เอฟ ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศอยา่งเคร่งครัดนั้น รัฐบาลเมืองโสมขาว
ไดด้  าเนินการตามนโยบายแกไ้ขภาวะเศรษฐกิจตกต ่าตามเง่ือนไขอยา่งเขม้งวดเร่ือยมา ท าให้
ประเทศไดรั้บเงินกูเ้ป็นงวด ๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินของเกาหลีใต ้ อีกทั้งได้
รับค าชมเชยจากไอเอม็เอฟวา่ ประเทศน้ีไดย้ดึแนวนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีถกูตอ้ง อนัจะ
ส่งผลใหภ้าวะวิกฤตผา่นพน้ไปในไม่ชา้น้ี 
  อยา่งไรกต็าม ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา การตกต ่าทางดา้นเศรษฐกิจไดส้ร้างความต่ืน
ตระหนกใหก้บัคนเกาหลีอยา่งรุนแรงในระยะแรก อยา่งไรกต็าม ในกาลต่อมา ชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนกไ็ม่เหมือนเดิม กล่าวคือ อตัราการวา่งงานสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และเกิด
ปัญหาขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โจรกรรมและการลกัทรัพยเ์พิ่ม
สูงข้ึนร้อยละ 60 ในช่วงหา้เดือนแรกเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ยงัผลใหจ้ านวน
นกัโทษในเรือนจ าเพิ่มร้อยละ 20 
  สถิติของรัฐบาลเปิดเผยวา่ จ านวนชนชั้นกลางไดล้ดนอ้ยลง ทั้งน้ีเพราะคนท างาน
ในบริษทัและผูป้ระกอบการรายยอ่ยซ่ึงเคยเป็นผูส้ร้างความมัง่คัง่ถึงร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์น
ในประเทศมีรายไดล้ดต ่าลง ท าใหพ้วกเขาสูญเสียสถานภาพชนชั้นกลางไป 
  เกาหลีใตต้อ้งเผชิญกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัสูง ท าใหไ้ม่สามารถสร้างผลก าไรได้
หากกูเ้งินไปลงทุนในการท าธุรกิจอุตสาหกรรม แต่ในทางกลบักนั กมี็ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จาก
อตัราดอกเบ้ียเม่ือฝากเงินตามสถาบนัการเงินต่าง ๆ  



 

AN 353 

 

122 

  จากเงินกูจ้ากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศและดุลการคา้ท่ีเกินดุลตลอดมานั้น 
ท าใหเ้งินทุนส ารองของประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อน่ึง ประธานาธิบดีคิม เดจุงได้
เรียกร้องใหช้าวเกาหลีไดร่้วมมือและใหโ้อกาสแก่เขาเป็นเวลาปีคร่ึงนบัตั้งแต่น้ีไปเพื่อท าการ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ และจะน าพาบา้นเมืองใหห้ลุดพน้จาก “บ่วงกรรมไอเอม็เอฟ” 
โดยประธานาธิบดีไดแ้ถลงนโยบายผา่นทางโทรทศัน์ในเร่ืองการด าเนินการแกไ้ขปัญหาทาง
เศรษฐกิจตามแผนท่ีรัฐบาลไดว้างไวแ้ละเก่ียวกบัการปฏิรูปกลุ่มบริษทัธุรกิจขนาดใหญ่ (ซ่ึง
ยงัไม่ไดด้  าเนินการอยา่งจริงจงั) อยา่งไรกต็าม การปฏิรูปดงักล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการเลิก
จา้งพนกังานของกลุ่มบริษทัเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก 
  เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบทางดา้นเศรษฐกิจไดเ้สนอใหธ้นาคารใหกู้เ้งินเพื่อ
ช่วยเหลือผูว้า่งงานเพื่อป้องกนัปัญหาการก่อหวอดของเหล่ากรรมกร ธนาคารต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งยอมท าตามค าขอของรัฐบาล 
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