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บทที่ 6 
การเมืองและเศรษฐกจิปี 2000 

 นายคิม เดจุง ผูซ่ึ้งข้ึนด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ าประเทศเกาหลีใตค้รบปีท่ีสองในวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2000 ไดก้ล่าวกบัประชาชนเน่ืองในวนัตอ้นรับปีใหม่ท่ีเพิ่งผา่นพน้มาวา่ 
“ในสหสัวรรษใหม่น้ี เราชาวเกาหลีจะเร่ิมตน้ศกัราชใหม่ท่ีเตม็ไปดว้ยความหวงัและความฝัน 
โดยจะเนน้สนัติภาพ ความมัง่คัง่ และร่วมกนัท าใหเ้กาหลีเป็นชาติชั้นแนวหนา้ของโลก” 
 ค ามัน่สญัญาของบุรุษวยั 76 ปี ท่ีไดน้ าเกาหลีฟันฝ่าอุปสรรคแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ
ท่ีตกอยูใ่นภาวะวิกฤตท่ีสุดเม่ือสองปีก่อนหนา้น้ี จนสามารถบรรลุผลส าเร็จ ท าใหป้ระเทศ
กลบัฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติไดภ้ายในเวลาเพียง 18 เดือน (เม่ือเทียบกบักรณีของประเทศองักฤษ
ท่ีตอ้งใชถึ้ง 15 ปี กวา่จะท าใหช้าติผา่นพน้มรสุมของเศรษฐกิจตกต ่าในยคุก่อนหนา้) เป็นการ
ส่งสญัญาณวา่ เขาไดใ้ชวิ้กฤตท่ีเพิ่งผา่นพน้มาเป็นโอกาสผลกัดนัใหค้นเกาหลีเร่งโถม
พละก าลงัเดินหนา้น าชาติใหก้า้วกระโดดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษท่ี 21 
 เม่ือยอ้นกลบัไปดูการเยยีวยารักษาแผลทางเศรษฐกิจท่ีบาดลึกในช่วงสองปีท่ีผา่น
มานั้น รัฐบาลของนายคิมไดทุ่้มเทก าลงักายก าลงัใจท างานกนัอยา่งหนกั นบัตั้งแต่เขากา้วข้ึน
สู่ต าแหน่งประธานาธิบดีอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 คณะผูบ้ริหาร
ประเทศไดมุ่้งมัน่แกไ้ขปัญหาดว้ยการเร่งปฏิรูปกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือแชโบลใ์หมี้ขนาด
เลก็ลงและลดอตัราหน้ีสินต่อทรัพยสิ์นใหเ้หลือเพียงร้อยละ 200 ไดย้ดึและขายธนาคารและ
สถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา ยดึและปรับโครงสร้างของบริษทัท่ีอยูใ่นข่ายลม้ละลายเพื่อใหพ้ลิก
ฟ้ืนคืนสู่สภาพท่ีสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้กระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการจา้งงานในโครงการ
ก่อสร้างงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด าเนินการขายรัฐวิสาหกิจ เร่งการผลิตและการ
ส่งออก เป็นอาทิ  
 นอกจากนั้น ยงัเรียกร้องใหเ้พื่อนร่วมชาติร่วมแบ่งภาระความทุกขย์ากและ
สร้างสรรคส์ปิริตใหแ้ขง็แกร่งมุ่งมัน่กา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่ยอ่ทอ้ท่ามกลางความทอ้แทส้ิ้น
หวงัของคนส่วนใหญ่และกระแสการต่อตา้นจากกลุ่มผูต้กงานและท่ีสูญเสียผลประโยชน์ 
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 คิม เด จุง และคณะสวมหวัใจหินเดินหนา้ดว้ยจิตใจท่ีมัน่คง แมว้า่จะตอ้ง
ปรับเปล่ียนตวันายกรัฐมนตรีไปหน่ึงคน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและเศรษฐกิจ 2 
คน รวมทั้งปรับคณะรัฐมนตรีสองคร้ัง ตลอดจนเปล่ียนท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจแลว้หลายทีม 
เพื่อรับกบัสถานการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีทั้งนั้นกเ็พื่อผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส าคญั 
 นัน่คือ ใหก้ารแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจบรรลุผลอยา่งรวดเร็ว และกา้วไปสู่เป้าหมาย
ใหม่ดว้ยความทระนง 
 ตลอดปีท่ีสองแห่งการเป็นผูน้ าประเทศนั้น คิมไดรั้บแรงสนบัสนุนและผลกัดนัทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความร่วมมือร่วมใจขององคก์รเอกชน 
ขา้ราชการ และประชาชนท่ีบริจาคเงินและทองช่วยชาติ การอดออม ลดการใชจ่้ายและไม่ซ้ือ
สินคา้ฟุ่ มเฟือยจากต่างประเทศ และการมุ่งมัน่ผลิตสินคา้เพื่อการส่งออก ท าใหป้ระเทศ
ไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การยกยอ่งนายคิมวา่เป็นบุรุษท่ีทรงพลงัดีเด่นท่ีสุดใน
เอเชียประจ าปี 1999 จากนิตยสารเอเชียวีค และเขาไดรั้บเหรียญเสรีภาพฟิลาเดลเฟียในฐานะ
ท่ีเป็นนกัต่อสูเ้พื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี มิตรประเทศต่างให้
การสนบัสนุนโครงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจหลายโครงการ 
 ในขณะเดียวกนั เกาหลีใตไ้ดต้อ้นรับอาคนัตุกะคนส าคญั อนัไดแ้ก่ สมเดจ็พระนาง
เจา้อลิซาเบธท่ี 2 แห่งสหราชอาณาจกัร นายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุ่น และผูน้ าจากหลาย
ประเทศ รวมทั้งนายชวน หลีกภยัของไทยดว้ย เหตุการณ์ดงักล่าวลว้นเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ี
สร้างความเช่ือมัน่แก่นานาชาติวา่ เกาหลีใตก้า้วพน้จากจุดต ่าสุดของวิกฤตการณ์ไปแลว้ และ
ฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมอยา่งรวดเร็ว 
 สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของโลกไดเ้พิ่มระดบัความน่าเช่ือถือแก่เกาหลี
อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  
 อยา่งไรกต็าม รัฐบาลของนายคิม เดจุง มิไดห้ยดุมองและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
เท่านั้น แต่ยงัไดเ้นน้ใหเ้กาหลีเป็นสงัคมท่ีมีฐานทางการศึกษา (education-based society) ใน
ระดบัสูงเพื่อกา้วไปขา้งหนา้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในสหสัวรรษใหม่ โดยรัฐบาล
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ไดทุ่้มเทการลงทุนในการสร้างและขยายก าลงัคนและอุตสาหกรรมในกลุ่มไฮเทค เนน้อุตสาหกรรม
ดิจิตอลเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไบโอเทค 
 ในขณะท่ีส่ีกลุ่มบริษทัยกัษใ์หญ่หรือแชโบล ์  คือฮุนได ซมัซุง แอลจีและซนัเกียง
ต่างทุ่มงบประมาณถึง 23 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2000 ในการลงทุนอุตสาหกรรมประเภท
น้ี และจะเพิ่มข้ึนอีกในปีต่อ ๆ ไปในดา้นการวิจยัพฒันาเพื่อใหเ้กาหลีกา้วเป็นสงัคม
อุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานความรู้ไฮเทค (knowledge-based industries) อีกดว้ย 
 แมว้า่การบริหารของประธานาธิบดีคิมจะประสบผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัเกรดเอเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียกต็าม แต่มิไดห้มายความวา่
จะดีไปเสียทุกส่วน เดว ูกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศและบริษทัอีกหลาย
สิบแห่งท่ีมีขนาดรองลงมาตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดสภาพคล่อง บางรายถึงกบัลม้ละลาย 
และบางรายตอ้งขายกิจการใหแ้ก่นกัลงทุนต่างชาติหรือถกูยดึกิจการไป พนกังานของบริษทั
เหล่าน้ีตอ้งประสบชะตากรรมและส่งผลกระทบโดยตรงกบัครอบครัวของพวกเขา ดงัท่ีปรากฏ
ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัเม่ือพนกังานท่ีถกูลอยแพเดินขบวนเรียกร้องสิทธิการมีงานท าตลอดมา 
 นอกจากน้ี นกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนถกูจบัในขอ้หาคอร์รัปชัน่ ใน
จ านวนน้ีมีผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งรัฐมนตรี ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี และผูว้า่ราชการจงัหวดัรวมอยู่
ดว้ย แมพ้วกเขาจะถกูลงโทษอยา่งสาสม แต่กเ็ป็นการสร้างรอยด่างพร้อยใหแ้ก่นายคิม ผูซ่ึ้ง
ประกาศกอ้งอยา่งต่อเน่ืองวา่ รัฐบาลของเขาจะตอ้งปลอดจากการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง1 

การประกาศนโยบายของผู้น ารัฐบาล 
 ผูน้ ารัฐบาลเกาหลีใตไ้ดป้ระกาศผลงาน การด าเนินงานการบริหารประเทศครบสอง
ปีและเนน้นโยบายท่ีจะด าเนินการต่อไปในการด ารงต าแหน่งในปีท่ีสามและปีต่อ ๆ ไป ใน
ท่ีน้ีขอน าเน้ือหาเร่ือง Two-year achievements of the Kim Dae-jung administration 
(ผลสมัฤทธ์ิในสองปีแห่งการบริหารงานของรัฐบาลคิม เดจุง) ซ่ึงส่งมาจากท าเนียบประธานาธิบดี
เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2000 มาเสนอไวด้งัน้ี 
1.  Successfully Overcoming the Foreign Exchange Crisis 
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 Korean foreign currency reserves that reached a critically low point in late 1997 
had returned to a substantial level in one-and-a-half years. At the end of 1997, the reserves 
were a mere US$3.8 billion; in January 2000, the figure reached a whopping US$76.8 
billion. The emergency loan of US$13.5 billion from the IMF has been repaid in full.  On 
December 16 last year, the IMF Board of Directors resolved to the effect that Korea had 
graduated from its emergency bailout plan. 
 At the end of 1999, the Republic regained its international credit rating of “fit for 
investment.” The country saw the Standard & Poor’s rating climb five steps during the one-
and-a-half-year period.  At the same time, the economy, too, showed a remarkable annual 
growth rate of 5.8 percent in 1998 and 10.1 percent in 1999. 
 Commodity prices were stabilized at an annual inflation rate of 0.8 percent in 
1999 compared to 7.5 percent the previous year. The inflow of the foreign capital was also 
record-breaking; the country induced US$8.9 billion in 1998 and US$15.4 billion last year 
from the international money market. Business Week said, in its January 17, 2000 issue, that 
Korea has made a brilliant economic turnaround in two years. 
2.  Reforming the Conglomerates : the Myth of Immortal Chaebol Crumbles 
 The chaebol, or conglomerates, which were a major problem for the Korean 
economy, began showing some changes. The debt-ridden chaebol have traditionally been 
criticized for bad management and engaging in reckless expansion.  Now, faced with the 
reality of a free market, the Daewoo Group has been dismantled and the corporate 
governance of 11 of Korea’s 30 largest business groups have been improved. 
 The Big Five chaebol used to directly control 272 subsidiaries; now, the number 
has been reduced to 136. Their average debt-asset ratio has been reduced to 200 percent or 
less. They are being reborn as truly profit-making business enterprises. 
 The international evaluation of the Kim Dae-jung Administration’s chaebol 
reform is quite positive.  The Journal of Commerce, in its October 22, 1999 issue, 
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commented that Korea, by restructuring the Daewoo Group, was keeping its promise with 
the IMF to reform the economy and that the time-honored Government-business collusion 
seemed to be ending. 
 In the November 5, 1999 issue, the Financial Times commended President Kim 
for managing the disaster of the Daewoo Group well. On August 17, 1999, Reuter reported 
that the dissolution of the Daewoo Group symbolized the dawning of a new era in the 
Korean economic scene. 
 
3.  Building a Knowledge and Information Infrastructure 
 As the world is expected to undergo a continuous revolution in knowledge and 
information, the countries with the strongest competitive edge in those industries will lead 
the rest. The Korean Government, in cooperation with the private sector, has embarked on a 
plan to build and information superhighway that is 1,000 times faster than current 
computers. The Government’s campaign to enhance the nation’s information capabilities 
includes equipping every teacher and classroom in the nation with at least one PC in the 
next few years, ultimately making every Korean a PC owner.  Members of the Korean 
Armed Forces and one million homemakers will be trained in computer skills free of 
charge. 
 On February 25, the Government will launch an Internet petition site on its 
homepage (Internet shinmun-go) to monitor pubic opinion and further democratize the 
Government’s administration with a view to realizing an electronic democracy. New laws 
and regulations are being made to encourage and expand electronic commerce. Time 
magazine, in its January 29 edition, commented that Korea is the Asian leader in Internet 
use. 
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4.  Productive Welfare: Nurturing a Strong Middle Class and Protecting Low- Income 
Families. 

 Hardest hit during the financial crisis were middle-class and low-income families. 
In mid-1999, the Government started implementing a comprehensive economic plan to 
restore the nation’s solid middle class. By the end of the year, the unemployment rate, 
which once approached a double-digit figure, dropped to the 4 percent level and the 
average income of workers was showing a definite improvement. 
 The Government measures for realizing productive welfare include building 
enough housing units for all families meeting minimal down-payment requirements by 
2002.  To that end, 500,000 units will  be constructed in 2000.  Housing loans of up to 50 
million won per family will be available for deposit money required for long-term rents. 
National pension and health insurance will be expanded.  Tuition for 400,000 secondary 
school children from low-income households will be paid by the Government. Low-interest 
educational loans will be extended to 300,000 college students. In September 1999, the 
National Assembly passed a law guaranteeing the basic needs of all citizens. The law, 
which goes into effect in October 2000, will protect families whose incomes fall beneath 
the poverty level. 
 In an attempt to distribute profits more fairly, new tax laws are now in place. 
Income tax deductions for wage earners have been increased, enabling 8 million persons to 
save 28 percent in taxes. Special consumption taxes on TVs and refrigerators were 
abolished. Taxes on interest income were revised and inheritance tax rates were raised to a 
maximum of 50 percent. 
5.  Rejuvenating Cooperation and Interaction With North Korea 
 In 1999, inter-Korea trade amounted to US$333.43 million representing a 50.2 
percent increase over the previous year. As of January 30, some 171,500 South Koreans 
had toured Kumgangsan (the Diamond Mountains) in North Korea.  In 1998, 3,317 South 
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Koreans visited the North and the figure increased to 5,599 last year. People-to-people 
exchanges have been diversified to include scholars, journalists, religious leaders, athletes 
and performing artists. Soccer teams representing workers organizations in the two Koreas 
had games in Pyongyang, and South and North Korean basketball teams exchanged 
goodwill matches. 
 The Government’s efforts to arrange reunions of families separated on both sides 
of the divided land are continuing.  In the past two years, 834 South Koreans were able to 
confirm whether their aging relatives in the North were alive or not. There were 295 family 
reunions in third countries. South Korean passport requirements for those visiting North 
Korea for family reunions have been simplified. Travel subsidies for older applicants are 
available. The Government helped establish the Information Center for Separated Families 
in December 1998. 
 In assessing the Administration’s accomplishments in its August 25, 1999 
edition, the Australian commented that President Kim Dae-jung made many impossibles 
possible in the area of democracy, Seoul-Pyongyang relations and reconciliation between 
Korea and Japan. 
6.  Efforts to Engage North Korea and Step Up Diplomacy with Four Powers. 
 The main objective of the Korean Government’s engagement policies toward 
North Korea is prevention of war on the Korean Peninsula. In close cooperation with 
neighboring powers, ASEAN and the EU, Korea has been successful in deterring a major 
conflict and maintaining relative stability on the peninsula. Investigations were made into 
North Korea’s suspected underground nuclear facilities in Kumchang-ri, and the reported 
attempt by Pyongyang to test-fire a second Taepodong missile last year was precluded. 
 The backbone of the Republic’s North Korea policy is a thorough security 
preparedness against possible armed provocation. Last year, a South Korean tourist was 
detained by North Korean guards on Mt. Kumgangsan for allegedly making a derogatory 
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comment. But the Government was successful in securing her freedom. The Republic’s 
Navy achieved a smashing victory in a sea battle over half a dozen North Korean navy 
boats that crossed the West Sea’s Northern Limit Line (NLL). 
 A future-oriented partnership has been forged with the four powers whose 
interests converge in the region. The country’s traditional alliance in all areas with the U.S. 
is stronger than ever before. Korea and Japan pledged to work together as genuine friends 
burying the unfortunate history of the colonial era. Seoul and Beijing, enemies during the 
Korean War, have become solid cooperative partners as a result of very effective summit 
diplomacy. Leaders of Korea and Russia promised to work together toward a constructive 
and complementary relationship. 
 The country is also working diligently to help launch viable regional cooperative 
bodies. Leaders of Korea, China and Japan met in November 1999 for the first time in 
recent history to lay a framework for effective regional cooperation. The Korean 
Government has also proposed an East Asia Vision Group to that end. The Republic is 
firmly committed to the promotion of world peace and human rights and is participating in 
the UN Peacekeeping Force in East Timor and other international efforts. Asiaweek 
recently commented that South Korea’s Sunshine Policies toward Pyongyang is a win-win 
strategy for both Koreas and for the world. 
7.  Improving Human Rights Conditions and Building a Social Safety Net 
 The Government is working to prohibit a broad interpretation or other abuses of 
the national security law. In 1998, the number of those arrested on charges of violating the 
national security law declined by 27.5 percent from 1997 to 465 in 1998.  The number 
further declined in 1999 to 312.  The Government is also trying to revise provisions in the 
law that run counter to efforts to improve human rights and inter-Korean cooperation. 
 In addition, the Government is trying to enact a human rights law and establish a 
human rights commission. 
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 The long-serving prisoners, all of whom were arrested as North Korean spies, 
were released and the system of requiring political prisoners to renounce Communism as a 
condition for release was abolished. With the release of 19 long-serving North Korean 
spies, there is not a single so-called prisoner of conscience in Korea. In June 1998, the 
Government stopped requiring political prisoners to renounce Communism as a condition 
of release and has been flexible applying the requirement to sign a pledge to abide by the 
laws of the Republic Korea. In addition, the Government released or reduced prison terms 
for 247 prisoners who had been convicted of violating the national security law or the labor 
law. 
 President Kim Dae-jung granted five general amnesties to promote reconciliation 
and unity. In January 2000, the Government pardoned some 320,000 persons who had been 
listed as a credit risk. 1999 was also noted as the first year in the history of the Republic 
during which no tear gas has been used by riot police against demonstrators. 
8.  Fostering Equitable Labor-Management Relations and Supporting the Unemployed 
 Based on an agreement reached by the Tripartite Committee of representatives 
from labor, management and the Government, the system of dismissing redundant workers 
was introduced in February 1998, and another system of sending workers to subsidiaries or 
affiliated companies was adopted in July 1998, to help raise the flexibility of the labor 
market. Labori management and the government also concluded an agreement in February 
1998 to overcome the economic crisis that hit the nation in December 1997. The Tripartite 
Committee, which had been an advisory body, was made a legal entity in May 1999. 
 To help expand the activities of labor unions, the Government decided to allow 
them to take part in politics from April 1998 and to legalize the teachers unions. The 
Government also allow the establishment of councils of government workers in January 
1999. In addition, the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) was legalized in 
November 1999. 
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 The Government has formulated measures to help the unemployed. They 
included an increase in the budget for this purpose from 10 trillion won in 1998 to 16 
trillion won in 1999.  The Government has also helped create 2 million new jobs by 
fostering small and medium-sized manufacturing companies and the service industry. The 
number of the unemployed has also been on the decline.  It dropped 8.6 percent from 1.78 
million in February 1999 to 970,000.  Because of seasonal factors, it rose slightly to 1.04 
million as of December 1999, but the number of the unemployed is expected to drop below 
the 1 million mark again and remain there. 
9.  Promoting Culture and Tourism 
 To promote cultural opportunities, the Government set aside a cultural budget of 
more than 1 percent of the total government budget for the first time in the nation’s history. 
Specifically, the budget for cultural promotion and development rose 43 percent from 664.7 
billion won in 1999 to 953.8 billion won in 2000. The budget also provided 10 billion won 
for the promotion of creative activities in 2000, including literary and theatrical works. 
 As a result of efforts to turn the culture industry into a strategic industry, the 
market share for domestic movies rose from 25 percent in 1998 to 40 percent in 1999. The 
government budget for the promotion of the culture industry rose from 16.8 billion won in 
1998 to 178.2 billion won in 2000, up 1,060 percent. In July 1999, a center for the 
comprehensive support of the computer game industry was established. 
 The tourism industry has also developed drastically, enjoying a surplus for two 
years. The tourism surplus was US$3.7 billion in 1998 and US$2.5 billion in 1999.  The 
number of Chinese tourists topped the 310,000 mark in 1999 and is expected to rise to 
500,000 this year. The Government set aside a budget to develop a tourism infrastructure 
on the South Sea coast and in the areas most influenced by Confucianism and Kaya culture. 
 President Kim Dae-jung said that the 21st century will be the age of knowledge 
and culture and that these will be some of the major factors that will give a competitive 
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edge to any nation.  The Korean people have proved over several thousand years that they 
have the potential to accept foreign culture and develop it into their own. 
10. Improving Women’s Rights and Participation in Political and Civic Activities 
 The Government has revised various laws to improve women’s rights, including 
the law prohibiting gender discrimination in February 1999, the law aimed at providing 
support for businesswomen in February 1999, and the law concerning the protection of 
youths against sexual abuses in January 2000. 
 The Govenment has also worked to expand opportunities for women. 
Specifically, it increased the number of women appointed to high government positions, 
including two woman cabinet ministers, six Presidential secretaries and two chiefs of police 
stations. 
 The National Assembly has also passed a law requiring that 30 percent of 
proportional representatives in the Assembly be women.  The number of women in various 
Government committees is also expected to increase to 30 percent by 2002. 
 In other efforts to improve women’s rights and realize equality between the 
sexes, the Government established offices to receive complaints about sexual 
discrimination and job discrimination against women. It also increased the number of 
women to be accepted at the Military Academy and Korea National Police University. 
 The status of women in Korea has been improving. The UNDP Gender Related 
Development Index ranked Korea 30th in 1999, up from 37th in 1998.  The UNDP Gender 
Empowerment Measure put Korea in 78th place in 1999, up from 83rd in 1998.  In 1999, 
the United Nations also selected Korea as one of the nations in Asia that has improved 
women’s rights most. 
 In addition, there is a plan to upgrade the Presidential Commission on Women’s 
Affairs to the Ministry of Women’s Affairs. 
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11. Improving Education for the 21st Century 
 The Government has been working to create a new environment for education, 
aimed at fostering creativity. More than 10,000 elementary schools are teaching computer 
science, foreign languages and traditional arts. The Government also came up with a 
framework for the establishment of a new system of university entrance examinations, 
putting more weight on developing the aptitude and talent of individual students and 
fostering their development. As part of the “Brains 21” project, the Government will spend 
150 billion won to build graduate schools that could reach the world’s top level and 
excellent universities in provincial cities. 
 The Government laid the ground for adult education and job training in August 
1999. It has also allowed teachers to form more than one unions and gave jobs back to 
teachers who had been fired for various reasons including charges of violating the national 
security law. 
 The Government will push plans to build up cyber education in two stages in 
2000.  It will construct a super-fast computer network, provide schools with 93,000 
personal computers or at least one computer per elementary classroom. It will also provide 
70,500 teachers with personal computers. The Government will also teach computer use to 
500,000 children from low-income families while giving personal computers to 50,000 
students who show an aptitude for computers and let them use the Internet for free for five 
years. 
 The Government also plans to extend financial support for the education of 
children from low-income families in 2000. The Government will spend 320 billion won 
for education of 40,000 middle and high school students and another 900 billion won in 
low-interest loans to university students. 
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12. Dawn of Venture Businesses and Fostering Fair Competition 
 Along with chaebol, venture businesses have become the core of the Korean 
economy as they produce value-added products. The number of venture businesses 
incerased from 5,000 in 1999 to 10,000 at the  end of the year.  The Government plans to 
encourage the growth of venture businesses until their number increases to 40,000. The 
Government will also support the KOSDAQ market to help venture businesses raise funds. 
In addition, it will help form venture business complexes such as the Tehran Valley and 
Taedok Science Complex. It set up the Korea Venture Business Support Center in Silicon 
Valley in California. 
13.  Helping Farmers and Fishermen Earn More 
 To help farmers and fishermen reduce their debts, the Government cut interest 
rates on loans to them from 12 to 13 percent to 6.5 percent between January and April 
2000. 
 Loans totaling 848 billion won due to be paid back in 2000 will be postponed for 
one year. Some 7.7 trillion won loaned to farmers and fishermen on joint and collective 
surety will be changed to credit loans in the first half of 2000. The government lowered 
taxes on farmland by up to 40 percent in January 2000 and stopped levying charges on farm 
water. 
 As part of the reform of the distribution structure for farm products, the 
Government is encouraging producers to sell their produce directly to consumers.2 

ผลการเลอืกตั้งทั่วไป 
 เหตุการณ์ผกผนัทางการเมืองของเกาหลีใตเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัข้ึนเสมอ ๆ จนดูเหมือนวา่มีความมัน่คงนอ้ย แต่โดยแทจ้ริงแลว้ 
การเมืองระบบประธานาธิบดี (Presidential system) ท่ีประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผูน้ าได้
โดยตรง ซ่ึงผูน้ าเป็นทั้งประมุขของชาติและหวัหนา้ฝ่ายบริหารดงัเช่นของประเทศเกาหลีใตน้ี้
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ถือวา่เป็นระบบท่ีมีความมัน่คงท่ีสุด เพราะประธานาธิบดีเป็นผูอ้  านาจสูงสุดท่ีไม่อาจมีการถอด
ถอนไดใ้นวาระของการด ารงต าแหน่ง 5 ปี เวน้แต่จะกระท าผิดอยา่งร้ายแรงจริง ๆ  
 คิม เดจุง หวัหนา้พรรค National Congress for New Politics (NCNP) ไดรั้บเลือก
เป็นประธานาธิบดีกเ็พราะไดร่้วมเป็นพนัธมิตรกบัพรรค United Liberal Democrats (ULD) 
ซ่ึงมีนายคิม จองพิว เป็นหวัหนา้พรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
1997 ท าใหน้ายคิม เดจุงไดเ้ป็นประธานาธิบดี และนายคิม จองพิวเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะ
ท่ีพรรคฝ่ายคา้นท่ีมีนายลี ฮอยแชงแห่งพรรค Grand National Party มีจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนจ านวนมากกวา่พรรคร่วมรัฐบาล อยา่งไรกต็าม พรรคร่วมรัฐบาลกไ็ดดึ้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนจากพรรคฝ่ายคา้นใหย้า้ยพรรคเขา้มาร่วมกบัรัฐบาลทีละคนสองคน 
 นายคิม จองพิวเสนอใหมี้การเปล่ียนรัฐธรรมนูญเพื่อใหเ้กาหลีใตมี้ระบบการเมือง
เป็นแบบรัฐสภา (Parliamentary system) โดยเร่ิมร่วมเป็นพนัธมิตรก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี
นั้น ไดส้ญัญากนัวา่จะด าเนินการแกไ้ขรัฐธรรมนูญภายหลงัท่ีไดเ้ป็นรัฐบาลครบหน่ึงปี แต่
ขอ้เสนอของเขาไม่เป็นผล เขาจึงประกาศลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี3 และแต่งตั้งให้
นายปัก เตจูนท่ีปรึกษาพรรค ULD เป็นแทนในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 อยา่งไรกต็าม พรรค 
ULD กไ็ดถ้อนตวัจากการร่วมเป็นพรรครัฐบาลในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2000  โดยให้
เหตุผลวา่ พรรค ULD ไม่รับการยกยอ่งจากพรรค NCNP เท่าท่ีควร 
 แต่เหตุผลส าคญัท่ีพรรค ULD ถอนตวัเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มองคก์รประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย (Civic groups) ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระไดป้ระกาศรายช่ือนกัการเมืองท่ีมี
ประวติัไม่ดีและมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในโครงการ “การช าระลา้งนกัการเมืองโฉดชัว่” 
รายช่ือนกัการเมืองในกลุ่มน้ีมีช่ือของนายคิม จองพิวรวมอยูด่ว้ย แต่ประธานาธิบดีคิมกลบัให้
การสนบัสนุนองคก์รดงักล่าวอยา่งออกนอกหนา้ จึงสร้างความไม่พอใจใหก้บัพรรค ULD 
เป็นอยา่งยิง่ จึงถอนตวัออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล4  
 อน่ึง ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 พรรครัฐบาล NCNP ไดเ้ปล่ียนช่ือพรรคเป็น
พรรค Millennium Democratic Party ไดพ้ยายามรณรงคเ์พื่อเรียกเสียงสนบัสนุนใหก้ลบัคืน
มาทั้งน้ีเพราะในช่วงปี ค.ศ. 1999 คะแนนนิยมต่อตวัประธานาธิบดีไดล้ดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
ยงัผลใหก้ารเลือกตั้งซ่อมตกเป็นของพรรคฝ่ายคา้นและพรรค ULD หลายท่ีนัง่ รัฐบาลจึงได้
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ประกาศเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1999 วา่ การบริหารประเทศภายใตก้ารน าของประธานาธิบดี
คิม เดจุง สามารถน าชาติพน้วิกฤตทางการเงินท่ีเกิดข้ึนเม่ือปลายปี ค.ศ. 1997 ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
อีกทั้งยงัพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศวา่ อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 
ค.ศ. 1999 เท่ากบั 10 เปอร์เซนต ์ และจะสูงเป็นปีละ 6 เปอร์เซนตจ์นถึงปี ค.ศ. 2005 เป็นตน้5 
นอกจากน้ีประธานาธิบดีคิมยงัไดป้ระกาศใหมี้การประชุมสุดยอดกบัผูน้ าเกาหลีเหนือตาม 
นโยบายซนัชาย (Sunshine Policy) ทั้งน้ีเพราะท่ีผา่นมาความสมัพนัธ์กบัเกาหลีเหนือไม่ไดรั้บ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะรัฐบาลของนายคิม จองอิลไม่ไดต้อบสนองต่อนโยบายซนัชาย
ของเกาหลีใตอ้ยา่งท่ีคาดหวงั ถึงแมว้า่รัฐบาลของนายคิม เดจุงจะพยายามอยา่งยิง่สกัปานใดก็
ตาม ดงันั้น ก่อนการเลือกตั้งทัว่ไปท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 13 เมษายน ค.ศ. 2000 รัฐบาลจึงประกาศ
ในตอนตน้เดือนเมษายนวา่ ไดมี้การตกลงจะจดัการประชุมสุดยอดระหวา่งนายคิม เดจุงกบั
นายคิม จองอิลในระหวา่งวนัท่ี 12-14 มิถุนายน ค.ศ. 20006 ในขณะท่ีพรรคฝ่ายคา้นกล่าว
โจมตีวา่รัฐบาลใชก้ลอุบายในเร่ืองการประชุมสุดยอดเพื่อหวงัผลในการเลือกตั้งทัว่ไป อนั
เป็นการกระท าท่ีน่าอบัอายเป็นท่ีสุด 
 ผลการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน ค.ศ. 2000 มีดงัน้ี 
ตารางที ่6.1  ผลการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ี 16 ของเกาหลีใต ้

 
พรรคการเมือง GNP MDP ULD DPP อ่ืน ๆ 

ส.ส.ท่ีไดรั้บเลือกจากประชาชน 112 96 12 1 6 
ส.ส.ท่ีไดรั้บการจดัสรร 21 19 5 1 - 

รวม 133 115 17 2 6 
 

หมายเหตุ    
 GNP = Grand National Party  (พรรคฝ่ายคา้น) 
 MDP = Millennium Democratic Party (พรรครัฐบาล) 
 ULD = United Liberal Democrats  (พรรคฝ่ายคา้น) 
 DPP = Democratic People’s Party (พรรคใหม่) 
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 อ่ืน ๆ = ผูส้มคัรอิสระและพรรค NKP 
ท่ีมา : Korea Herald.   April 15, 2000, p. 1. 
 
 อน่ึง ผลการเลือกตั้งคร้ังน้ี ยงัคงมีการย  ้าถึงลทัธิภูมิภาคนิยมมีอยูอ่ยา่งเหนียวแน่น 
โดยพรรค GNP กวาดท่ีนัง่จากจงัหวดัเคียงซงัเหนือ เคียงซงัใต ้ เคียงก่ีและคร่ึงหน่ึงของ
จงัหวดักงัวอน พรรค MDP ไดรั้บคะแนนเสียงจากจงัหวดัโชลลาเหนือ โชลลาใต ้ เมืองโซล
และเมืองอินชอน ส่วนพรรค ULD มี ส.ส. ไดรั้บเลือกจากจงัหวดัชุงชองเหนือและชุงชองใต้7 
นอกจากน้ี การประกาศรายช่ือนกัการเมืองท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและคอร์รัปชัน่ จ านวน 
86 คนโดยกลุ่มองคก์รประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (มีช่ือเตม็วา่ Citizens’ Alliance for the 
2000 General Election - CAGE) นั้น มีถึง 59 คนท่ีไม่ไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังน้ี และสมาชิกของ
องคก์รดงักล่าวปฏิญาณวา่จะท าหนา้ท่ีต่อไปเพื่อกวาดลา้งนกัการเมืองสกปรกออกจากวง
การเมืองเกาหลี8  

สหัสวรรษใหม่กบัอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 
 รัฐบาลเกาหลีใตเ้ลง็เห็นความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมเกาหลีไปสู่
คนทัว่โลกเพื่อหวงัผลท่ีจะใหผู้ค้นรู้จกัประเทศเกาหลี อนัจกัก่อใหเ้กิดประโยชน์คือ (1) การ
ซ้ือสินคา้เกาหลีท่ีส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ และ (2) ชกัชวนนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มายงั
เกาหลีจ านวนมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลเกาหลียงัประสงคท่ี์จะใหเ้กาหลีเป็นข่าวใน
ส่ือมวลชนทัว่โลกอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนใหบ้รรจุเน้ือหาสาระเก่ียวกบัเกาหลีลงใน
หลกัสูตรชั้นประถมศึกษาจนถึงขั้นอุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั้งน้ีทั้งนั้นกเ็พื่อเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสงัคมเกาหลีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายอีกทางหน่ึง 
 ท่ามกลางสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษท่ี 1990 รัฐบาลเกาหลีใต้
ไดเ้ร่งส่งเสริมใหข้ยายอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (cultural industries) ดว้ยการวางรากฐาน
ทางวฒันธรรม (cultural infrastructure) ใหมี้ความแขง็แกร่ง นายปัก ไจวอน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของรัฐบาลนายคิม เดจุงไดป้ระกาศนโยบายเสริมสร้าง
ปัจจยัพื้นฐานทางวฒันธรรมนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้ไป คือ เร่งก่อสร้างศนูยว์ฒันธรรม
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และศิลปะขนาดใหญ่ (a giant cultural and art complex) ท่ีเขตโซคกวานทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงโซลบนท่ีดินส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลยัโซลแห่งชาติ 
 ส่วนทางตอนใตข้องกรุงโซลนั้นจะขยายศนูยศิ์ลปะแห่งกรุงโซล (Seoul Arts 
Center) และศนูยศิ์ลปะการแสดงพื้นเมืองแห่งชาติ (National Center for Korean Traditional 
Performing Arts) อีกทั้งมีแผนในการปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมเพื่อใหผู้ค้นท่ีอาศยัอยูท่าง
ตอนเหนือของกรุงโซลสามารถเดินทางไปยงัศนูยต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก อน่ึง รัฐบาลจะ
ปรับปรุงศนูยว์ฒันธรรมกษตัริยเ์ซจอง (Sejong Cultural Center) และโรงละครแห่งชาติ 
(National Theater of Korea) ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของกรุงโซลใหท้นัสมยัข้ึนอีกดว้ย 
 รัฐบาลจะส่งเสริมปรับปรุงและขยายศนูยว์ฒันธรรมท่ีตั้งอยูน่อกกรุงโซลจ านวน 30 
แห่งทัว่ประเทศ เพื่อใหเ้กาหลีเป็น “เมืองวฒันธรรม” (Cultural District) ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกไกล 
 กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวจะทุ่มเงินกวา่ 50 พนัลา้นวอน (30 วอน 
เท่ากบัหน่ึงบาท) เพื่อท าภาพยนตร์สารคดี ซ๊อฟแวร์คอมพิวเตอร์ ส่ิงตีพิมพ ์ดนตรีและขอ้มูล
การกระจายเสียงท่ีเก่ียวกบัเกาหลีเพื่อส่งไปเผยแพร่ยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก อน่ึง กระทรวงฯ จะ
จดัใหปี้ 2001 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวเกาหลี (Visit Korea Year 2001) โดยมีการจดังานทัว่
ประเทศ เช่น เทศกาลการเล่นสกีและหิมะ เทศกาลทางทะเลท่ีเกาะเชจู เทศกาลการซ้ือของ
และแฟชัน่นานาชาติ เทศกาลกีฬาเทคกวานโด เทศกาลภาพยนตร์ เทศกาลโสม เทศกาลดนตรี 
เทศกาลอาหาร และเทศกาลระบ าหนา้กากแห่งเมืองอนัดงอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 ประการสุดทา้ย รัฐบาลพยายามส่งเสริมการท่องเท่ียว ดว้ยการชกัชวนคนต่างชาติ
เขา้มาท่องเท่ียวในเกาหลีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพราะรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะช่วย
ใหป้ระเทศมีอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน9 
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ตารางที ่6.2 การพยากรณ์อตัราการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวเขา้ไปยงัเกาหลีใต ้
 

ปี จ านวนนกัท่องเท่ียว 
(คน) 

รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว 
(100 ลา้นเหรียญ) 

1968 100,000 0.35 
1978 1,080,000 4.1 
1988 2,340,000 32.7 
1998 4,250,000 56.0 
2001 5,300,000 90.0 
2003 7,000,000 120.0 

ท่ีมา : Korea Herald.  February 24, 2000, p. 19. 

สังคมอุตสาหกรรมที่มีรากฐานความรู้ไฮเทค 

 ดงัท่ีกล่าวแลว้ในตอนตน้ของบทน้ีวา่ รัฐบาลของนายคิม เดจุงประกาศใหเ้กาหลีใต้
เป็นสงัคมอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานความรู้ไฮเทค (knowledge-based society) โดยสงัคมประเภทน้ี
จะปลอดจากอุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งน้ีเพราะการเมืองจะมีความแตกต่างระหวา่ง “สงัคม
คอมมิวนิสต”์ และ “สงัคมทุนนิยม” ท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบัอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีย  ้าถึงการ 
กระจายรายได ้ หรือบทบาทของรัฐในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม แต่สงัคมอุตสาหกรรมท่ี
มีรากฐานความรู้ไฮเทคจะเป็นสงัคมท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นปัญญาซ่ึงเป็นแหล่ง
ส าคญัในการเพิ่มพนูผลผลิตและจะส่งผลใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม10  ดงันั้นในศตวรรษท่ี 
21 ระบบเศรษฐกิจของโลกจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีรากฐานของความรู้ (knowledge-based 
economy) ท่ีทุกประเทศจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน พฒันาและการจดัการเพื่อใหป้ระเทศของตน
สามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกในดา้นความรู้ไฮเทคและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อุตสาหกรรมในยคุสหสัวรรษใหม่ อาจจ าแนกดงัน้ี 
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 1. ความรู้พื้นฐาน ไดแ้ก่ อิเลก็ทรอนิกส์ (electronics) และส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน (environment and energy) ในส่วนของอิเลก็ทรอนิกส์นั้น ประกอบดว้ย System 
LSI(large system integration) ซ่ึงรวมหนา้ท่ีหลาย ๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนัไวใ้นหน่วยความจ า
หน่วยเดียว (semi-conductor chip) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือต่าง ๆ (manufacturing equipments) 
และจอภาพทั้งหลาย (flat panel displays) ในส่วนของส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ประกอบดว้ย 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (recycle) การก าจดัของเสีย (disposal of waste) พลงังาน พลงังาน
แสงอาทิตย ์และอุปกรณ์ชนิดใหม่ ๆ 
 2. การใชค้วามรู้หลาย ๆ ดา้นมาผสมกนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่ือสาร (Information and 
telecommunications) และอุตสาหกรรม (industry) ในส่วนของขอ้มูลส่ือสาร ประกอบดว้ย 
Internet, e-commerce, contents, wired and wireless, telecommunications, telecommunication 
service industry, multifunctional mobile telephone service ในส่วนของอุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ย fiber optic communication, information equipment, optical precision 
equipment และ optical equipment 
 นอกจากน้ี ยงัมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ ซ่ึงประกอบดว้ย artical intelligence, 
หุ่นยนต ์(robots) และ voice recognition equipment 
 3. ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม ไดแ้ก่ เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละชีวอุตสาหกรรม
ในส่วนของเคร่ืองมือทางการแพทย ์ ประกอบดว้ย visual diagnosis equipment, medical 
equipment for household use ในส่วนของชีวอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย genetically 
engineered food, genetic diagnoses, medical information service11 
 ในกรณีของเกาหลีใต ้ รัฐบาลไดส่้งเสริมใหเ้กิดอุตสาหกรรมดงักล่าวนบัตั้งแต่ตน้
ทศวรรษท่ี 1990 ยงัผลใหอุ้ตสาหกรรมซ๊อฟแวร์ของเกาหลีมีส่วนแบ่งของตลาดราว 5.57 
พนัลา้นเหรียญในปี ค.ศ. 2000 และจะเพิ่มเป็น 7.98 พนัลา้นเหรียญในปี ค.ศ. 2001 ในขณะท่ี
มีจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตของเกาหลีใตมี้กวา่ 5.2 ลา้นคนในปลายปี ค.ศ. 1999 หรือเป็น
อนัดบัท่ีเจด็ของโลกทีเดียว อยา่งไรกต็าม อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัเป็นรองสหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุ่นอยูม่าก รัฐบาลจึงเร่งสร้างศนูยอ์ุตสาหกรรมข้ึนใหมี้ลกัษณะคลา้ยกบั Silicon Valley 
ของสหรัฐอเมริกาเพื่อน าเกาหลีใหเ้ป็นชาติท่ีมีเทคโนโลยกีารส่ือสารขนาดใหญ่หน่ึงในสิบ
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ของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ปัจจุบนั ศนูยอ์ุตสาหกรรมเทคโนโลยขีองเกาหลีมีช่ือวา่ Teharan 
Valley 

เกาหลใีต้ยุคใหม่ 
 มีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเกิดข้ึนในเกาหลีใต ้ดงัน้ี 
 (1) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ ประจ าปี ค.ศ. 2000 
อนัเป็นผลมาจากการจดัประชุมสุดยอดกบัผูน้ าเกาหลีเหนือในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 
 (2) เกาหลีใตคื้นเงินกูท้ั้งหมดใหแ้ก่กองทุนการเงินระหวา่งประเทศเม่ือเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 2001 อนัเป็นการส้ินสุดพนัธะจากการเป็นลกูหน้ี แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของเกาหลีใตย้งัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ท่ี เพราะเศรษฐกิจโลกก าลงัอยูใ่นภาวะกระถดถอย 

อรรถประโยชน์ของการศึกษาสังคมและวฒันธรรมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 หวัขอ้สุดทา้ยของบทน้ีจะเนน้กล่าวถึงการน าขอ้มูลของสงัคมเกาหลีท่ีมีอยูใ่น
เอกสารเล่มน้ี (และเล่มอ่ืน ๆท่ีผลิตโดยศนูยเ์กาหลีศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง) มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและสงัคมไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ สังคมและวฒันธรรมเกาหล ี  แลว้วา่ การศึกษาสงัคม
วฒันธรรมของสงัคมอ่ืน (other cultures) ก่อใหเ้กิดประโยชน์คือ (1) การรู้จกัเขา-รู้จกัเราเป็น
อยา่งดีจกัก่อใหเ้กิดการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชนต่างวฒันธรรม เพราะจะยงัผลให้
เกิดความเขา้ใจและการยอมรับนบัถือความเหมือนและความแตกต่างของสงัคมวฒันธรรม
ของแต่ละสงัคม (2) ก่อประโยชน์ในดา้นการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี ใน
ปัจจุบนั การคา้ระหวา่งไทย-เกาหลีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนทุกปี อีกทั้งมีนกัลงทุนเกาหลีเขา้มาร่วม
ท าธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ มากมาย ในขณะเดียวกนั นกัลงทุนไทย
กเ็ขา้ไปลงทุนในเกาหลีดว้ยเช่นกนั13 
 ในรอบสิบปีท่ีผา่นมาเกาหลีใตส่้งสินคา้เขา้มาขายในประเทศเป็นจ านวนมาก และ
ไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัไทยปีละไม่นอ้ย ในขณะท่ีไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้กบัเกาหลีเหนือ อน่ึง 
บริษทัของเกาหลีเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากมาย ส่วนบริษทัของไทยเขา้ไปลงทุนใน
กิจการโรงแรมและร้านอาหารไทยในเกาหลีเพียง 1-2 ราย (แถบบริเวณอิเตวอนในกรุงโซล) 
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ท าใหไ้ทยเสียเปรียบทั้งขนาดและมูลค่าการคา้และการลงทุนใหก้บัเกาหลีใตจ้ านวนมากใน
แต่ละปีและติดต่อกนัมานาน ดงันั้น การศึกษาเร่ืองคนและสงัคมวฒันธรรมเกาหลีจกัช่วยให้
เราไดไ้ตร่ตรองอยา่งละเอียด โดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นเอกสารเล่มน้ี (และเล่มอ่ืน ๆ) มาเป็น
พื้นฐานในการมองหาลู่ทางในการส่งออกสินคา้ไทยไปยงัตลาดเกาหลีใต ้ ทั้งท่ีเป็นสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป ทั้งน้ีทั้งนั้นเพื่อลดการไดเ้ปรียบดุลการคา้ของเกาหลีลง และ
ในท่ีสุด ไทยกจ็ะสามารถส่งสินคา้ไปขายใหแ้ก่เกาหลีใตจ้นสามารถไดเ้ปรียบดุลการคา้กบั
เกาหลีดงัเช่นในอดีตได ้
 ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใตไ้ดบ้รรลุถึงจุดสูงสุดในการพฒันาเศรษฐกิจ โดย
ประชาชนมีรายไดต่้อหวัเท่ากบั 10,548 เหรียญสหรัฐต่อปี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 
11 ของโลก สามารถผลิตสินคา้ใชเ้ทคโนโลยสูีง เช่น รถยนต ์เรือเดินสมุทร ไมโครชิฟ ตูเ้ยน็ 
เคร่ืองไฟฟ้า เหลก็กลา้ และสินคา้อ่ืน ๆ มากมายนบัไม่ถว้น นอกจากน้ีเกาหลีใตย้งัไดรั้บการ
ยอมรับเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารของกลุ่มประเทศร ่ ารวย (Organization for Economic Cooperation 
and Development-OECD) เป็นชาติสมาชิกล าดบัท่ี 29 ต่อมา เม่ือภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ของ
เอเชียแตกใน ค.ศ. 1997 เกาหลีใตก้ป็ระสบกบัวิกฤตทางการเงินคร้ังร้ายแรงท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ และตอ้งพึ่งพาการกูย้มืเงินจากองคก์รการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund-IMF) ในช่วงปลายปีนั้น เหตุการณ์ในคร้ังนั้น ก่อใหเ้กิดความสูญเสียมหาศาล
แก่เกาหลีใต ้และยงัผลใหร้ายไดต่้อหวัของประชาชนลดลงเกือบคร่ึงหน่ึง 
 ดว้ยความพยายามของภาครัฐบาลและเอกชนตลอดหว้งเวลาแห่งความอบัจนขดัสน
นบัเป็นเวลา 18 เดือน เกาหลีใตก้เ็ร่ิมฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ โดยมีเงินไหลกลบัเขา้ไปในประเทศใน
รูปของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการไดเ้ปรียบดุลการคา้ จนสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ เช่น Moody’s และ S&P ไดเ้ล่ือนระดบัเกาหลีใตสู้งข้ึนเร่ือยมาเป็น BBB และ 
Baa2 อีกทั้งหวัหนา้ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคิม เดจุง ช่ือ นายลี กีโฮ 
(เลขาธิการประธานาธิบดี) พยากรณ์วา่ อีกสองสามปีต่อน้ีไป รายไดต่้อหวัของคนเกาหลีจะ
เป็น 15,000 เหรียญต่อปี (ในราวปี ค.ศ. 2002)14 
 การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีแก่ไทย คือ (1) สามารถซ้ือ
สินคา้จากไทยเพิ่มมากข้ึน เพราะมีอ านาจในการสัง่ซ้ือสูงข้ึน (2) ไทยสามารถต่อรองการคา้
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กบัเกาหลีไดดี้ยิง่ข้ึน เพราะไทยยงัมีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู ่ อีกทั้งค่าเงินบาทต ่า ท าใหข้าย
สินคา้ไดม้ากข้ึน (3) มีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีเขา้มายงัไทยมากข้ึน โดยในปี ค.ศ. 1995 มี
นกัท่องเท่ียวเกาหลีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 446,222 คน ต่อมาเพื่อเกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจ จ านวนนกัท่องเท่ียวเกาหลีท่ีเขา้มายงัประเทศไทยไดล้ดจ านวนลงไปมาก และ
ไดเ้พิ่มมากข้ึนในเวลาต่อมา หากเศรษฐกิจของเกาหลีเจริญรุ่งเรือง จ านวนนกัท่องเท่ียวของ
ประเทศน้ีกจ็ะเดินทางมายงัเมืองไทยมากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้น คนไทยควรเตรียมตวัดงัน้ี (1) ในกรณีของการท่องเท่ียว ควรศึกษาภาษา
เกาหลีและสงัคมวฒันธรรมของเกาหลีจนเกิดความเช่ียวชาญ สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งแทจ้ริง อน่ึง ควรส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน และ
ร่วมกนัผลิตสินคา้ประเภทของท่ีระลึกท่ีคนเกาหลีช่ืนชอบ อีกทั้ง ตั้งร้านอาหารเกาหลี-อาหาร
ไทยตรงตามรสนิยมของนกัท่องเท่ียว (2) ในการส่งออกสินคา้อุปโภคบริโภค ควรศึกษา
กฎระเบียบการน าเขา้สินคา้ประเภทน้ี รวมทั้ง กฎเกณฑท่ี์มิใช่การใชภ้าษีศุลกากรท่ีเกาหลี
สร้างข้ึนเพื่อจ ากดัการน าเขา้ (3) การส่งออกสินคา้วตัถุดิบและสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป เพื่อเกาหลี
จะน าไปผลิตสินคา้ส าเร็จรูปต่อไป ผูส้นใจควรปรึกษากรมส่งเสริมการส่งออก เลขท่ี 22/77 
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ10900 โทรศพัท ์511-5066-77 (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ต่อ 
611 และ 472) และส านกังานท่ีปรึกษาการพาณิชย ์ สถานเอกอคัราชทูตไทย ประจ ากรุงโซล 
ท่ีอยูด่งัน้ี Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy. 738-20, Hannam-dong, 
Yongsan-ku, Seoul 140-210, Korea. Tel: (822) 795-2431, 795-4446 fax (822) 795-2998 
 ส่วนนโยบายของรัฐบาลเกาหลีจะมีประโยชน์ต่อไทยดงัน้ี (1) นโยบายการเปิด
ตลาดเสรีและการเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) จะท าใหสิ้นคา้ไทยท่ีส่งออกไปขาย
ยงัเกาหลีมีราคาต ่า ทั้งน้ีเพราะตน้ทุนในการผลิตสินคา้ของไทยต ่ากวา่ อยา่งไรกต็าม ตอ้ง
ศึกษาสินคา้ของประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ ท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่ของไทย เช่น จีน อินเดีย และบงัคลา
เทศดว้ย (2) นโยบายเก่ียวกบัเกาหลีเหนือ ปัจจุบนั ประเทศต่าง ๆ เร่ิมเปิดความสมัพนัธ์กบั
เกาหลีเหนือหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสของไทยท่ีจะส่งออกไปยงัเกาหลีเหนือทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มข้ึน อน่ึง หากสนัติภาพถาวรเกิดข้ึนบนคาบสมุทรเกาหลี อนัเป็นผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดของผูน้ าเกาหลีเหนือ-ใต ้ เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000 ยิง่จะเป็นผลดีแก่การ
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ส่งออกสินคา้ไทย ทั้งน้ีเพราะประเทศเกาหลีทั้งสองอาจไม่จ าเป็นตอ้งแข่งขนัการสะสมอาวธุ
อีกต่อไป จะท าใหมี้การใชเ้งินทองไปซ้ือและน าเขา้สินคา้ประเภทอาหารและอ่ืน ๆ แทนการ
ซ้ืออาวธุ (3) นโยบายการสนบัสนุนอุตสาหกรรมไฮเทค การส่ือสารและชีวอุตสาหกรรม ไทย
จ าเป็นตอ้งพฒันาอุตสาหกรรมทางดา้นน้ีใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อจะสามารถแข่งขนักบัสินคา้จาก
เกาหลี อน่ึง ความร่วมมือทางดา้นเทคโนโลยคีวรไดรั้บการส่งเสริม 
 ผลประโยชน์ของชาติมีความส าคญัยิง่ โดยประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะเนน้ประเดน็
น้ีเป็นหลกัในความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ ดงันั้น คนไทยและประเทศไทยจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงอรรถประโยชน์ในการศึกษาสงัคมและวฒันธรรมอ่ืนเช่นกนั 
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