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ภาคผนวก 3 :  การเลอืกตั้งประธานาธิบดี คร้ังที ่15 ของเกาหลใีต้ 
   
 ในวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 เป็นวนัเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้
คร้ังท่ี 15   ผลปรากฏวา่ นายคิม เดจุง แห่งพรรค National Congress for New Politics 
(NCNP) ไดรั้บชยัชนะ โดยไดรั้บเสียงสนบัสนุนร้อยละ 40.3  ผูส้มคัรจากพรรค Grand 
National Party (GNP) ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลในขณะนั้นท่ีมี นายลี ฮ่อยแชง ไดรั้บการเลือก
จ านวนร้อยละ 38.7  ส่วนผูส้มคัรส าคญัอีกคนหน่ึง คือ นายรี อินเจ  แห่งพรรค New Party by 
the People (NPP) ไดรั้บเสียงสนบัสนุนเพียงร้อยละ 19.2  นอกจากน้ี มีผูส้มคัรอิสระอีก 4 ราย 
คือนายกวนั ยงัคิล  นายฮู  เคียงยงั  นายคิม ฮนัซิค และนายชิน เจียงยลิ  ต่างไดรั้บเสียง
สนบัสนุนเพียงเลก็นอ้ย  
 ชยัชนะของ นายคิม เดจุง  ถือเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การเมืองของประเทศน้ี
ท่ีผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูน้ าประเทศ  และเป็นชยัชนะของผูส้มคัรท่ีมาจาก 
“ภูมิภาคท่ีถกูทอดท้ิง”  กล่าวคือนายคิม เป็นผูท่ี้ถือก าเนิดในจงัหวดัโชลลาใต ้  ซ่ึงเป็นบริเวณ
ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องคาบสมุทร  ภูมิภาคน้ีเรียกวา่แถบโฮนมั (Honam) ประกอบดว้ย
จงัหวดัโชลลาเหนือ และโชลลาใต ้  ผูค้นท่ีอาศยัอยูส่่วนใหญ่จะด ารงชีพดว้ยการเป็นเกษตรกร
บางส่วนกต็อ้งอพยพไปขายแรงงานในภูมิภาคอ่ืนๆ  รวมทั้งในเมืองใหญ่ดงัเช่น  กรุงโซล 
และเมืองอินชอน ในขณะท่ีแถบยองนมั (Yongnam) ซ่ึงเป็นบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง
คาบสมุทร  ประกอบดว้ยจงัหวดัเคียงซงัเหนือ และเคียงซงัใต ้  บริเวณแถบน้ีเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ  ประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ป็นผูมี้ความรู้  เป็นผูป้ระกอบการ 
และเป็นนกัการเมือง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ  อน่ึง ตลอดช่วงเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา  ผูท่ี้ไดรั้บการ
เลือกใหเ้ป็นประธานาธิบดีมกัจะมาจากภูมิภาคน้ีแทบทั้งส้ิน 
 บทความน้ี จะวิเคราะห์การเลือกประธานาธิบดีในคร้ังน้ีเพื่อใหร้ายละเอียด และ
ช้ีใหเ้ห็นวา่เหตุใดนายคิม เดจุง จึงไดรั้บชยัชนะ 

1.  พรรครัฐบาล 
พรรครัฐบาลภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม คือ New Korea Party 

(NKP)  มีกลุ่มสมาชิกแบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ท าการขบัเค่ียวแข่งขนักนัเพื่อตอ้งการมี
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อ านาจเหนือพรรค  ภาพของความขดัแยง้เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัข้ึนเม่ือมีการเลือกตั้งตวัแทนของ
พรรคในการลงสมคัรเป็นประธานาธิบดีในเดือนกรกฎาคม  ปรากฏวา่นายลี ฮ่อยแชง ไดรั้บ
เลือก  ในขณะท่ีนายรี อินเจ ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มมินจูไดรั้บคะแนนเป็นรองเพียงเลก็นอ้ย  ท าให้กลุ่ม
มินจูไม่พอใจเป็นอยา่งยิง่  รอยร้าวเร่ิมเกิดข้ึนนบัแต่นั้นมา ในท่ีสุดนายรี อินเจ และพรรคพวก
จึงไดแ้ยกตวัออกไปตั้งพรรคใหม่ และประกาศกร้าววา่จะลงสมคัรเขา้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
ในนามของพรรคใหม่ 
 นายลี ฮ่อยแชง อดีตประธานศาลฎีกา อาย ุ 62 ปี  ไดร่้วมงานกบัประธานาธิบดีคิม
ในต าแหน่งส าคญั ๆ มานาน  ฐานเสียงสนบัสนุนเขาอยูท่ี่จงัหวดัเคียงซงัเหนือ และเคียงซงัใต ้ 
ซ่ึงเป็นฐานทางการเมืองส าคญัของพรรครัฐบาลตลอดมา  ทั้งน้ีเพราะเป็นถ่ินบา้นเกิดของอดีต
ผูน้ าของพรรครัฐบาลแทบทุกคน  นายลี ฮ่อยแชง หวัหนา้พรรคคนใหม่มิไดมี้ถ่ินก าเนิดใน
แถบยองนมั  ทั้งน้ีเขาเกิดท่ีจงัหวดัฮวางเฮ ในเกาหลีเหนือ และไดอ้พยพมาอาศยัในเกาหลีใต ้ 
จึงถือวา่ เป็นคร้ังแรกท่ีผูน้ าพรรครัฐบาลไม่มีถ่ินก าเนิดในจงัหวดัเคียงซงั แต่เขากเ็ป็นทายาท
ทางการเมืองท่ีมีฐานเสียงในบริเวณน้ี 
 ในเดือนพฤศจิกายนก่อนการเลือกตั้ง  ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ไดล้าออกจากการ
เป็นสมาชิกพรรครัฐบาล เพื่อแสดงให้เห็นจุดยนืว่าเขาจะเป็นกลางในการเลือกตั้ง  ประธานาธิบดี
ท่ีจะมีข้ึนในตอนกลางเดือนธนัวาคม  การลาออกของนายคิมท าใหอิ้ทธิพลของกลุ่มมินจู ซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีมีอ  านาจเหนือพรรคไดล้ดลงเป็นอนัมาก  สมาชิกของกลุ่มไดแ้ตกกระจดักระจาย 
และลาออกไปอยูร่่วมกบัพรรคอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พรรคใหม่ท่ีมีนายรี อินเจ เป็นผูน้ า  
ดงันั้น จึงเป็นการส้ินสุดของกลุ่มมินจูในพรรครัฐบาล 
 ต่อมา ในตอนกลางเดือนพฤศจิกายน พรรครัฐบาลภายใตก้ารน าของนายลี  ฮ่อยแชง 
ไดป้ระกาศรวมตวักบัพรรค Democratic Party (DP) ซ่ึงมีนายโช ซูน อดีตผูว้า่ราชการกรุงโซล 
เป็นหวัหนา้พรรค  ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงเคยประกาศวา่เขาจะลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
ดว้ยเช่นกนั  แต่เม่ือมีการรวมพรรคแลว้ เขาไดเ้ขา้รับหนา้ท่ีเป็นประธานของพรรครัฐบาล อีก
ทั้งไดย้ืน่ขอ้เสนอวา่สมาชิกพรรคของเขาจะขอด ารงต าแหน่งส าคญั ๆ ในพรรครัฐบาลราวร้อย
ละ 30 ของต าแหน่งในพรรครัฐบาลทั้งหมด  อยา่งไรกต็าม การรวมพรรค NKP และ DP น้ี
ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจกบัสมาชิกพรรคบางคน  ดงัเช่นรองหวัหนา้พรรค DP ช่ือ นายลี บูยงั 
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และกลุ่มนกัการเมืองอีกราว 30 คน ไดป้ระกาศแยกไปรวมกบัพรรคใหม่ท่ีตั้งข้ึนโดย นายรี 
อินเจ  โดยพวกเขาใหเ้หตุผลวา่  “ เหตุท่ีพวกเราไม่ตอ้งการรวมกบัพรรค NKP กเ็พราะตอ้ง
ไปอยูร่่วมกบันกัการเมืองรุ่นเก่าท่ีท างานทางการเมืองมานานแลว้” 1 

 ภายหลงัท่ีมีการรวมพรรคแลว้  ไดมี้การเปล่ียนช่ือพรรคเป็น Grand National Party 
(GNP) หรือเรียกเป็นภาษาเกาหลีวา่ Hannara Party เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน และเนน้ค าขวญั
ของพรรควา่ เป็นพรรคท่ีจะท าให้ “การเมืองโปร่งใส และสะอาด”  และ “น าเศรษฐกิจใหรุ่้งเรือง”  
นโยบายของพรรคท่ีส าคญัคือ 

(1) จะท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีความรุ่งเรืองและใหห้ลุดพน้จากปัญหาความ 
หายนะทางดา้นการเงินของประเทศใหเ้ร็วท่ีสุด 

(2) จะท าใหก้ฎระเบียบมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งถกูตอ้ง อีกทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพ และ
น าเทคโนโลยชีั้นสูงมาใชใ้นการด าเนินงานของรัฐบาล 

(3) จะลงทุนเพื่อปรับปรุงทางดา้นการศึกษาจ านวนราวร้อยละ 6 ของผลิตภณัฑ ์
มวลรวมประจ าชาติ และย  ้าถึงความต่อเน่ืองแน่นอนของระบบการศึกษา 

(4) จะใชค้นใหด้ ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถในงานของ
รัฐบาล  โดยจะไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก  ดงัเช่นรัฐบาลของประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ท่ี
บรรจุคนเขา้ท างานในต าแหน่งส าคญั ๆ ในดา้นการวางแผนและกระทรวงหลกัจากเมืองปู
ซานและจากจงัหวดัเคียงซงัใตเ้ท่านั้น 
 2.  พรรคฝ่ายคา้น 
 พรรคฝ่ายคา้นท่ีส าคญัช่ือ NCNP มีนายคิม เดจุง เป็นหวัหนา้พรรค ผูน้ าพรรคน้ีมี
ฐานเสียงสนบัสนุนจากจงัหวดัโชลลาเหนือ และโชลลาใต ้
 คิม  เดจุง เป็นบุตรคนท่ีสองของ นายคิม  ยนุซิค และ นางแชง ซูกมุ  ซ่ึงเป็นตระกลู
ชาวนา  เกิดเม่ือ วนัท่ี 3 ธนัวาคม ค.ศ. 1925  ท่ีหมู่บา้น Hugwang บนเกาะ Haeui อ าเภอ Shin-
an จงัหวดัโชลลาใต ้  คิมสนใจทางดา้นการเรียนรู้ตั้งแต่เยาวว์ยั  โดยเม่ืออายไุด ้8 ขวบ กเ็ร่ิม
อ่านหนงัสือพิมพญ่ี์ปุ่นท่ีพอ่ของเขาผูซ่ึ้งเป็นหวัหนา้หมู่บา้นรับเป็นประจ าทุกวนั  ภายหลงัท่ี
เขาส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยก์ารท่ีเมืองมอ็คโพ  เขากไ็ดต้ั้งบริษทัเดินเรือของเขา
เองข้ึนเม่ืออายยุา่งเขา้วยั 20 ปี และไดด้  าเนินธุรกิจน้ีติดต่อกนัเป็นเวลานานราว 10 ปี ต่อมาเขา
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ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมหนงัสือพมิพแ์ห่งเมืองมอ็คโพ และด ารงอยูใ่นต าแหน่ง 3 ปี  
ในช่วงนั้นความสนใจทางดา้นการเมืองของเขามีอยูต่ลอดเวลา  จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1954 ได้
สมคัรลงแข่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตเมืองมอ็คโพ เป็นคร้ังแรก 
 คิมประสบกบัความพา่ยแพใ้นการเลือกตั้งถึง 3 คร้ังติดต่อกนั  ในท่ีสุดกไ็ดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งเมืองอินเจ  จงัหวดักงัวอนในปี ค.ศ. 1961  อยา่งไร
กต็าม เขาไดรั้บเลือกเพียง 3 วนั กเ็กิดการปฏิวติัรัฐประหารในวนัท่ี 16 พฤษภาคม ท าให้
ต าแหน่ง ส.ส. ของเขาหมดสภาพไปทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ไดมี้โอกาสเขา้ไปนัง่ในสภาเลย 
 บทบาททางการเมืองของเขาเร่ิมตน้อยา่งแทจ้ริงเม่ือเขาไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนจาก
เขตเมืองมอ็คโพ  ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ี 6 ดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้ ท าใหเ้ขา
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของตวัแทนของผูน้ าทางการเมืองรุ่นใหม่  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความเป็น
เจา้คารมคมคาย และการประกาศตวัเป็นปฏิปักษต่์อเผดจ็การทุกรูปแบบในสภา  บุคลิกภาพ
ดงัน้ีไม่เป็นท่ีพอใจของประธานาธิบดีปัก จุงฮี  มีบทบาททางการเมืองดว้ยการใชอ้  านาจมืด
ต่อนายคิม เดจุงเสมอมา  อยา่งไรกต็าม เขากย็งัสามารถก าชยัในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังท่ี 7  ช่ือเสียงของคิมจึงโดดเด่นกลายเป็นดาวจรัสแสงในรัฐสภา
ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1970 
 ในปี ค.ศ. 1971  เขาไดต้ดัสินใจสมคัรแข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในนาม
พรรค New Democratic Party แต่กพ็า่ยแพแ้บบเฉียดฉิวแก่นายปัก จุงฮี  ดว้ยเหตุผลท่ีผูน้ า
ประเทศมีทหารหนุนหลงัอยู ่  ท าใหคิ้มถกูจ าคุกเป็นเวลาถึง 5 ปี ดว้ยขอ้หาก่อความวุน่วาย
ของการเมือง  ต่อมา กถ็กูจ ากดัใหอ้ยูแ่ต่ในบริเวณบา้น 6 ปีคร่ึง และหา้มยุง่เก่ียวกบักิจกรรม
ทางการเมือง 16 ปี  อีกทั้งถกูบงัคบัใหล้ี้ภยัทางการเมืองในต่างประเทศอีก 3 ปี 
 คิมเดินทางกลบัมายงัเกาหลีในเดือน กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1985  และไดก่้อตั้งสมาพนัธ์
เพื่อประชาธิปไตยต่อสูก้บัเผดจ็การในเกาหลี  ผลการต่อสูท้  าใหมี้การเปล่ียนแปลง รัฐธรรมนูญ 
โดยใหมี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรงแทนการเลือกจากคณะผูแ้ทนการ
เลือกตั้ง 
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 ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1987 เขา และนายคิม ยงัแซมไดแ้ยกกนัลง
สมคัรแข่งขนักบั นายโรห์ เตว ู  อดีตนายทหารผูซ่ึ้งเป็นทายาททางการเมืองของประธานาธิบดี
ชุน ดูฮวาน  ผลปรากฏวา่ นายโรห์ ไดรั้บชยัชนะ 
 ต่อมา เขาไดล้งสมคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นคร้ังท่ี 3 ในปี ค.ศ. 1992  ใน
นามพรรค Democratic Party (DP)  แต่กพ็า่ยแพแ้ก่นายคิม ยงัแซม  ท าใหเ้ขาประกาศเลิกเล่น
การเมือง  อยา่งไรกต็าม เขาไดห้วนกลบัมาเล่นการเมืองอีกคร้ัง  โดยตั้งพรรคการเมืองใหม่คือ 
พรรค NCNP ในปี ค.ศ. 1995 และไดค้วา้ชยัชนะในต าแหน่งประธานาธิบดี ในการเลือกตั้ง
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 สมปรารถนา 
 ในการเลือกตั้งคร้ังน้ี พรรค NCNP ไม่อาจไดรั้บต าแหน่งสูงสุดน้ีไดห้ากไม่ไดร้วม
กบัพรรคการเมืองฝ่ายคา้นอีกพรรคหน่ึง  คือพรรค United Liberal Democrats (ULD) ท่ีมีนาย
คิม จองพิว เป็นหวัหนา้พรรค นายคิม จองพิว  ผูมี้ถ่ินก าเนิดในจงัหวดั ชุนชอง ไดเ้คยรวมกบั
พรรคของนายคิม ยงัแซม และไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1992  
ต่อมา เขาไดแ้ยกตวัออกจากการร่วมเป็นรัฐบาลเพราะเกิดการแก่งแยง่อ  านาจระหวา่งกลุ่ม
สมาชิกพรรคของเขากบักลุ่มมินจูของนายคิม ยงัแซม ในคร้ังน้ีกเ็ช่นเดียวกนั โดยก่อนการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีคร้ังท่ี 15 เขาไดป้ระกาศเป็นพนัธมิตรกบัพรรค NCNP เม่ือเดือน
พฤศจิกายน ท าใหพ้รรค NCNP ไดค้ะแนนเสียงสนบัสนุนท่ีผา่นทางนายคิม จองพิว ใน
จงัหวดัชุงชองเหนือและชุงชอง ใต ้นายคิม เดจุงจึงมีชยัเหนือหวัหนา้พรรค GNP 
 ขอ้ไดเ้ปรียบของพรรค NCNP อีกประการหน่ึงกคื็อ การเขา้เป็นสมาชิกพรรค ULD 
ของนายปัก เตจูน  ผูซ่ึ้งเคยด ารงต าแหน่งสูงสุดในโรงงานอุตสาหกรรมเหลก็กลา้โปฮางท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  แต่ไดห้ลบหนีไปอาศยันอกประเทศ เม่ือประธานา ธิบดีคิม ยงัแซม 
ไดต้ั้งขอ้สงสยัวา่เขาพวัพนักบัการคอร์รัปชัน่ เม่ือเขาเดินทางกลบัประเทศภายหลงัท่ี
ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมหมดวาระในการด ารงผูน้ าประเทศต าแหน่งลง และไดส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิกพรรค ULD นายปัก เตจูน ผูน้ี้มีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวางในบริเวณเมืองเตก ูและจงัหวดั
เคียงซงัเหนือ (TK region) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอดีตประธานาธิบดีหลายคนเคยมีฐานเสียง อน่ึงใน
การรณรงคห์าเสียงของพรรค NCNP จึงใชอ้กัษรยอ่วา่ DJT ซ่ึงมาจากช่ือตน้ของ Dae-jung, 
Jong-pil และ Tae-joon โดยไดใ้ชอ้กัษรดงักล่าวแต่งเป็นค าขวญัของพรรควา่ For Democracy, 
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Joyful Troika ท าใหไ้ดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนจากบริเวณ TK region อีกจ านวนหน่ึง ซ่ึง
ในอดีต  คิม เดจุง แทบไม่มีเสียงสนบัสนุนจากผูอ้อกเสียงจากบริเวณน้ีเลย 2 
 คิม เดจุงไดแ้ถลงนโยบายวา่เขาจะใหค้วามส าคญักบัการสร้างความร่วมมือกบัมิตร
ประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา และสร้างทีมเศรษฐกิจเพื่อแกปั้ญหาวิกฤต
ท่ีเกิดข้ึน  อน่ึง เขายดึนโยบายท่ีจะใหก้ลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แตกตวัออกเป็นบริษทัยอ่ย และให้
ใชก้ารบริหารงานท่ีมิใช่เป็นธุรกิจแบบครอบครัว  นอกจากน้ี เขาจะเล่ือนการบงัคบัใชช่ื้อจริง
ในการเปิดบญัชีเงินฝากในธนาคาร  ทั้งน้ีเพราะการบงัคบัใชน้โยบายน้ีของประธานาธิบดีคิม 
ยงัแซม ก่อใหเ้กิดความสบัสนและไม่มีมาตรการใดมารองรับ ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการ
ปฏิบติั 

3.   พรรคใหม่ 
ภายหลงัท่ีนายรี อินเจ แยกตวัเองออกมาตั้งพรรคใหม่ช่ือ NPP เหล่าบรรดาสมาชิก

กลุ่มมินจูจากพรรค NKP กไ็ดย้า้ยออกตามมา รวมทั้งสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการ
ยา้ยสงักดั  กไ็ดเ้ขา้ไปร่วมอยูก่บัพรรคใหม่น้ีดว้ย  นายรี อินเจ เป็นคนหนุ่มอาย ุ49 ปี มีความ
ปรารถนาท่ีจะเปล่ียนรูปลกัษณ์ทางการเมืองจากระบบเก่าคนเก่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  านาน
ทางการเมืองของ 3 คิม คือ คิม เดจุง   คิม จองพิว  และคิม ยงัแซม ไปเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวไฟแรง 
 นายรี เป็นอดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัเคียงก่ี  ซ่ึงลาออกเพื่อเขา้ร่วมงานกบัประธานาธิบดี
คิม ยงัแซม นายรีไดป้ระกาศความเป็นไทในเร่ืองภูมิภาคนิยม  และการแยง่ชิงอ านาจโดย
วิธีการดั้งเดิม  เขาพยายามใชข้อ้ไดเ้ปรียบน้ีป่าวประกาศใหผู้อ้อกเสียงทัว่ประเทศไดล่้วงรู้  
อยา่งไรกต็าม ขอ้ดอ้ยของเขากคื็อการท่ีเขาไม่ยอมรับมติพรรค NKP ท่ีไดเ้ลือกนายลี ฮ่อยแซง 
เป็นผูน้ า เขาจึงถกูตราหนา้วา่ ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เพราะเขาแยกออกมาตั้งพรรคใหม่
เป็นผลมาจากภายหลงัการพา่ยแพก้ารเลือกผูน้ าภายในพรรค NKP 
 
แบบแผนทางการเมอืง 
 ข่าวคราวความเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง และผูส้มคัรอิสระเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นตน้มา มีข่าวคราวในเร่ืองการจบัขั้วทางการเมืองและ
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การเปล่ียนขั้ว  และการยา้ยพรรคตามผูน้ าทางการเมืองท่ีสมาชิกช่ืนชอบ  ทั้งน้ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางวฒันธรรมทางการเมืองของเกาหลี ซ่ึงมีลกัษณะเด่นดงัน้ี 

(1) ผูน้ าทางการเมืองจะมีบทบาทเด่นของแต่ละพรรค  จนเกือบจะกล่าวไดว้า่ 
หวัหนา้พรรคเป็นเสมือนเจา้ของพรรค  หวัหนา้พรรคจะถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยสมาชิกพรรคท่ี
ส่วนใหญ่มาจากพื้นเพหรือเป็นผูใ้กลชิ้ดท่ีเคยเป็นเพื่อนนกัเรียนนกัศึกษารุ่นเดียวกนั หรือเคย
ท างานร่วมกนัมาอยา่งสนิทสนมในอดีต 

การเรียกช่ือพรรค ส่วนใหญ่จะเรียกตามช่ือหวัหนา้พรรค เช่น พรรคของนายคิม   
เดจุง (แทนการเรียกช่ือของพรรค NCNP) และพรรคของนายคิม จองพิว (แทนการเรียกช่ือ
ของพรรค ULD) เป็นตน้ นัน่หมายความวา่ ความส าคญัของพรรคมีนอ้ยกวา่ความส าคญัของ
ตวัแกนน าพรรค ลกัษณะดงัน้ีจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือหวัหนา้พรรคออกจากพรรคท่ีสงักดั 
พรรคนั้นๆ อาจกลายเป็นพรรคท่ีมีความส าคญั หรือเป็นพรรคใหญ่ หรือในทางตรงขา้ม อาจ
ไม่มีความส าคญัไปเลย  ดงักรณีของพรรค DP ท่ีนายคิม เดจุง ไปสงักดัอยูใ่นปี ค.ศ. 1992  ท า
ใหก้ลายเป็นพรรคท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมาทนัที  ต่อมา นายคิม เดจุง ไดล้าออกเพราะเลิกเล่น
การเมือง พลพรรคท่ีเคยอยูร่่วมกบันายคิม กล็าออกไปดว้ย ท าใหพ้รรค DP กลายเป็นพรรค
เลก็ไร้ความส าคญัลงไปทนัที  ลกัษณะของพรรคท่ีมีหวัหนา้พรรคเป็นตวัแสดงโดดเด่นของ
เกาหลี จะแตกต่างจากพรรคการเมืองของญ่ีปุ่นท่ีหวัหนา้พรรคเป็นเพียงผูป้ระสานงาน และไม่มี
ความส าคญัมากนกั  

(2)  ภูมิภาคนิยม (regionalism)   นบัตั้งแต่การเลือกตั้งคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1948 เป็นตน้
มา ผูส้มคัรจากแถบโฮนมั หรือจงัหวดัโชลลาไม่เคยไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นประธานาธิบดีเลย  
และการเลือกตั้งคร้ังต่อ ๆ มากเ็ป็นเช่นเดียวกนั จึงก่อใหเ้กิดการแตกแยกระหวา่งภูมิภาค
ตะวนัออก หรือยองนมั (จงัหวดัเคียงซงัเหนือ และจงัหวดัเคียงซงัใต)้ กบัภูมิภาคตะวนัตก (จงั
หวดัโชลลาเหนือ และจงัหวดัโชลลาใต)้  ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องคาบสมุทร อยา่งชดัเจน
ยิง่ข้ึนเร่ือยมา 
 ชาวยองนมัถือวา่เป็นจงัหวดัท่ีพวกตนอาศยัอยู ่ ท่ีเป็นศนูยก์ลางทั้งทางวฒันธรรม 
และเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ  กล่าวคือในแถบน้ีเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรซิลลาในอดีต  ท่ี
มีเมืองเคียงจูเป็นเมืองหลวง  ปัจจุบนัมีโบราณสถานส าคญัมากมาย จนเมืองเคียงจูไดรั้บการ
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ขนานนามวา่เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีองคก์ารยเูนสโกของสหประชาชาติไดถื้อเป็นมรดก
ของโลก  อน่ึง แถบน้ีเป็นท่ีตั้งของสถาบนัการศึกษาชั้นสูงมากมาย ท าใหอ้ตัราผูท่ี้ไดรั้บ
การศึกษาสูงมีเป็นจ านวนมาก  บุคคลเหล่าน้ีต่างเขา้ท างานในต าแหน่งระดบัสูง และเป็น
ผูป้ระกอบการในดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ  ส่วนในดา้นอุตสาหกรรมนั้น 
รัฐบาลไดทุ่้มเททรัพยากร และพลิกใหแ้ถบยองนมัเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มากมาย  โดยมีถนนสายโซล-ปูซาน เช่ือมต่อระหวา่งเมืองหลวงกบัเมืองใหญ่
อนัดบัสองนบัตั้งแต่ในสมยัของประธานาธิบดีปัก จุงฮี  เป็นตน้มา ดงันั้นจึงเกิดมีเมืองส าคญั
ท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรม เช่น เมืองคมิู  เมืองเตก ู เมืองอลูซาน  และเมืองเมซาน เป็นตน้  ดว้ย
เหตุน้ี ชาวยองนมัจึงถือวา่พวกตนเป็นแหล่งมนัสมองท่ีผลิตผูน้ าของประเทศ  และคนท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณแถบอ่ืนของประเทศ 
 ในทางตรงกนัขา้ม  แถบโฮนมัเป็นแหล่งเกษตรกรรมใหญ่  ประชาชนส่วนใหญ่
ไดรั้บการศึกษาไม่สูงนกั และในอดีตขาดการดแูลเอาใจใส่จากผูป้กครองประเทศมานาน  ท า
ใหม้าตรฐานชีวิตความเป็นอยูข่องคนต ่ากวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นภูมิภาคอ่ืน ๆ  นอกจากน้ี ชาว
โฮนมัยงัไดรั้บการตราหนา้วา่เป็นคนโง่ คนเกียจคร้าน เป็นนกัฉวยโอกาส และไวใ้จไม่ค่อย
ได ้อีกทั้งนิยมใชค้วามรุนแรง 
 เมืองใหญ่ของแถบโฮนมัคือเมืองกวางจู  นอกนั้นจะเป็นเมืองท่ีมีขนาดเลก็ มีถนน
เช่ือมต่อกนัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมมีไม่มากนกั ท าใหมี้ผูค้นในวยัหนุ่ม
สาวตอ้งอพยพไปท างานต่างถ่ินทั้งในแถบยองนมั และในเมืองใหญ่ๆ รวมเช่น กรุงโซล  คน
เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจา้ง และเป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม  พวกเขา
จะอยูร่วมตวักนัเป็นกลุ่ม ๆ และมีบทบาทส าคญัในสหภาพแรงงาน  ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกใจ
วา่  เหตุใดท่ีผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุน จากจงัหวดัชุงชอนเหนือ และชุงชอนใต้
เป็นหลกั  ส่วนนายรี อินเจกไ็ดรั้บการสนบัสนุนนายคิม เดจุงในการเลือกตั้งทุกคร้ัง ในขณะท่ี
นายคิม จองพิวไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ลือกตั้งในจงัหวดัเคียงกี  
 ภูมิภาคนิยมเป็นปัญหาท่ีคนเกาหลีถือวา่เป็นจุดด่างทางการเมือง อนัก่อใหเ้กิดขอ้
ขดัแยง้ และความไม่ร่วมมือในการพฒันาประเทศบา้นเมือง  ผูน้ าพรรคการเมืองทุกคนต่างช้ี
ถึงปัญหาน้ี และประกาศวา่จะลม้ลา้งปัญหาภูมิภาคนิยมใหห้มดส้ิน  อยา่งไรกต็ามเม่ือมีการ
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เลือกตั้งทุกคร้ัง  ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
แบบแผนของการลงคะแนนเสียงมกัจะเป็นไปตามภมิูภาคนิยมแทบทุกคร้ัง  อาจกล่าวไดว้า่  
ภูมิภาคนิยมเป็นปัจจยัส าคญัในวงการเมืองของเกาหลีใตไ้ปเสียแลว้ 
 ปรากฎการณ์ในดา้นภูมิภาคนิยมแสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดักคื็อ ภายหลงัท่ีทราบผล
การเลือกตั้งประธานาธิบดีในวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 ประชาชนแทบทุกส่วนในแถบโฮนมั  
ไม่วา่จะอาศยัอยูใ่นเมืองกวางจู เมืองเลก็เมืองนอ้ยหรือในชนบท หรือตามเกาะแก่งต่างออกมา
กระโดดโลดเตน้เม่ือไดท้ราบข่าววา่ นายคิม เดจุงไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง  ฝงูชนต่าง
ออกมาร้องร าท าเพลงตามทอ้งถนนหนทาง และตะโกนกอ้งวา่ “เราท าส าเร็จแลว้” ….“คิม เด
จุง – ประธานาธิบดีของเรา” 2     โดยส่ือมวลชนไดน้ าภาพเหตุการณ์น้ีมาตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ์
อยา่งต่อเน่ือง 3 

(2)  การไร้ทิศทางในนโยบายของพรรค  ดว้ยเหตุท่ีการเมืองของเกาหลีใตผ้กูพนั 
ตามตวัผูน้ าของพรรค และตามภูมิภาคนิยม  ยงัผลใหร้ะบบพรรคการเมืองขาดนโยบายท่ีเป็น
แกนหลกัในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง 
 ดงัท่ีหนงัสือพิมพ ์โคเรีย แฮโรลด ์ไดตี้พิมพบ์ทบรรณาธิการเร่ือง “พรรคท่ีปราศจาก
ทิศทาง” ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง วา่ 
 “การก่อตั้งพรรค New Party by the People ของนายรี อินเจไดก่้อใหเ้กิดมิติใหม่ทาง
การเมือง แต่กส็ร้างความสบัสนใหก้บัระบบการเมืองของเกาหลีท่ีท าใหมี้การแบ่งแยก
ออกเป็นพรรคเลก็พรรคนอ้ย คือ พรรค NCNP   พรรค ULD  พรรค NPP เป็นตน้” 
 ส่ิงท่ีเป็นรอยด่างของพรรคเหล่าน้ีกคื็อการต่อสูก้นัภายในพรรค  ยกตวัอยา่งเช่น 
นายคิม เดจุงก่อตั้งพรรค NCNP เป็นผลมาจากการท่ีเขาไดแ้ยกตวัออกจากพรรค  Democratic 
Party เม่ือมีการแยง่ชิงอ านาจกบันายลี  กีเทค  ส่วนนายคิม  จองพิวแห่งพรรค ULD ไดล้าออก
จากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกบัพรรค NKP เป็นผลมาจากการเผชิญหนา้กบักลุ่มมินจู  
ในขณะท่ีนายรี อินเจ ท่ีแยกกลุ่มออกจากพรรครัฐบาลออกไปตั้งพรรค NPP เพราะแพก้าร
ลงคะแนนเสียงในการเลือกตวัแทนของพรรคเพื่อลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดี  ผลท่ีเกิดข้ึนก็
คือพรรคการเมืองเหล่าน้ีไดก่้อตั้งข้ึนจากช่ือเสียงของบุคคล และความสมัพนัธ์กบัผูน้ า  ท าให้
พรรคขาดอุดมการณ์ และโครงการท่ีแขง็แกร่งมัน่คง  จึงเป็นส่ิงท่ีประจกัษช์ดัวา่พรรคไม่มี
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พื้นฐานทางความคิดความเช่ือ  ขาดทิศทาง และความเหนียวแน่นของการเกาะกลุ่มท่ีจะเป็น
พรรคการเมืองตามมาตรฐานสากล 
 บทบรรณาธิการดงักล่าวไดเ้ขียนต่อไปวา่ความจงรักภกัดีต่อพรรค รวมทั้งจริยธรรม
ทางการเมืองถกูท้ิงลงไปในถงัขยะ เม่ือผูน้ าของทั้งสามพรรคแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
และพรรคพวก  การต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ  านาจจึงมีบทบาทเด่นในทางการเมือง  แต่เป็นการ
ต่อสูท่ี้อยูน่อกกฎเกณฑ ์ปรากฏการณ์ดงัน้ีจึงเป็นรูปแบบหลกัของการเมืองเกาหลี 
 ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั เม่ือนายลี  ฮ่อยแชงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของพรรครัฐบาล
เพื่อเขา้แข่งขนัเป็นประธานาธิบดีในการประชุมใหญ่ของพรรค NKP สมาชิกทุกคนในพรรค
มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนเพื่อใหเ้ขาไดรั้บความส าเร็จในการเลือกตั้ง แต่ในความเป็นจริง
สมาชิกพรรคบางส่วนด้ือดึงไม่ไดก้ระท าตาม  อีกทั้งยงัแยกตวัเองออกไปตั้งพรรคใหม่ 
หรือไม่กต็ั้งเป็นกลุ่มต่อตา้น  เม่ือพรรคแตกแยกกนัรุนแรงมากข้ึน ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม 
ผูซ่ึ้งเป็นเสาหลกัของพรรครัฐบาลกลบัมองไปอีกทางหน่ึง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตอ้งการท่ีจะ
รักษาความเป็นกลางในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี  แมว้า่การเคล่ือนไหวของ
ประธานาธิบดีจะถกูตอ้งในหลกัการ แต่การกระท าของเขากลบัก่อใหเ้กิดปัญหามากยิง่ข้ึน 
เพราะสมาชิกพรรคท่ีอยูใ่นกลุ่มมินจู ท่ีภกัดีต่อประธานาธิบดีกลบัให้การสนบัสนุนนายรี  อิน
เจ  และทอดท้ิงพรรคโดยไม่แยแส 
 ในขณะเดียวกนั  การรวมพรรคของสองคิม คือ คิม เดจุง แห่งพรรค NCNP และ 
นายคิม จองพิว แห่งพรรค ULD เป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะการรวมตวัของผูน้ าทั้ง
สองคนท่ีต่างมีฐานสนบัสนุน  ผา่นชีวิตทางการเมือง และมีอุดมการณ์ท่ีต่างกนัแบบสุดขั้ว  
จึงเป็นท่ีหวัน่เกรงไปวา่หากนายคิม เดจุง ไดรั้บเลือกเป็นผูน้ าประเทศแลว้ เขาทั้งสองจะแบ่ง
อ านาจในการปกครองไดอ้ยา่งไร  ท าใหเ้กิดค าถามวา่อะไรเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้ขาทั้งสอง
รวมพรรคเขา้ดว้ยกนั  ค  าตอบอาจจะเป็นไดท่ี้พวกเขาจะมีแนวคิดทางการเมืองท่ีจะส่งเสริม
ใหเ้ปล่ียนระบบการเมืองเป็นแบบรัฐสภา  ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัของนายคิม จองพวิ มาตั้งแต่
ตน้ แต่การท่ีจะน าเสนอระบบการเมืองใหม่จะก่อใหเ้กิดปัญหา และการเสียเวลาในการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ  อีกทั้งอาจจะท าใหก้ารอยูร่่วมกนัของพรรคการเมืองทั้งสองถกูตอ้นเขา้สู่มุมอบั 
และสร้างความแตกแยกอยา่งรุนแรงข้ึนในอนาคต  อยา่งไรกต็าม การคาดการณ์วา่อะไรจะ
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เกิดข้ึนมิไดห้ยดุย ั้งการรวมพรรคสองพรรคแต่อยา่งใด  ทั้งน้ีเพราะพวกเขามุ่งหวงัเพียงท่ีจะ
ช่วงชิงการครอบครองอ านาจในต าแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น 
 สถานการณ์ท่ีไม่ปกติท่ีพรรคการเมืองเกาหลีก าลงัด าเนินการอยูใ่นช่วงก่อนการ
เลือกตั้ง ท าใหผู้อ้อกเสียงต่างวิพากษวิ์จารณ์ และเยาะเยย้ถากถางต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดี  
วนั เวลาท่ีผา่นไป ใกลว้นัเลือกตั้งทุกขณะ จึงมองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัข้ึนวา่ พรรคการเมืองมี
แต่เส่ือมถอย และขาดทิศทางทางการเมืองท่ีส าคญั 4 
 
การรณรงค์หาเสียง 
 ในช่วงท่ีมีการหาเสียง  พรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรค ต่างมุ่งมัน่เพื่อใหป้ระชาชนผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้งสนบัสนุน ดว้ยการใชวิ้ธีการทุกรูปแบบในการเขา้ถึงผูอ้อกเสียง  กิจกรรมส าคญั
กิจกรรมหน่ึงท่ีนิยมกนัมากในเกาหลีใต ้ กคื็อการเกณฑค์นมาร่วมเดินขบวนสนบัสนุนพรรค 
อยา่งต่อเน่ืองตามทุกหนทุกแห่งของประเทศ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเสียค่าใชจ่้ายสูง 
 ข่าวคราวความเคล่ือนไหวของพรรค สมาชิกพรรค และหวัหนา้พรรคจะมีปรากฏ
ในหนงัสือพิมพต์ลอดเวลา และมีภาพในขณะท่ีมีการโตว้าทีระหวา่งหวัหนา้พรรคในรายการ
ทางโทรทศัน์ซ่ึงจดัข้ึนจ านวน 2 คร้ัง  อน่ึงมีการแจกเอกสารเก่ียวกบัประวติัผูส้มคัร และ
นโยบายของพรรค ตลอดจนการปิดโปสเตอร์ภาพของผูส้มคัรเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง  
นอกจากน้ี การปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรตามแหล่งชุมชนต่างๆ กเ็ป็นไปอยา่งเผด็ร้อน 
 การโจมตีพรรคคู่แข่ง โดยขดุคุย้ขอ้ดอ้ยของฝ่ายตรงกนัขา้มออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเป็นเร่ืองท่ีมีปรากฎใหเ้ห็น  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1)  นายลี  ฮ่อยแชง  ตวัแทนผูส้มคัรของพรรครัฐบาล  ซ่ึงเป็นพรรคท่ีมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนมากท่ีสุด  คือ 143 เสียงจากจ านวนทั้งส้ิน 299 เสียงตกเป็น
เป้าของการโจมตีจากพรรคฝ่ายคา้นทุกพรรค  ขอ้ท่ีถกูโจมตีท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

- บุตรชายของนายลีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้รับการเกณฑเ์ป็นทหาร 
เพราะมีน ้าหนกั และความสูงต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  แต่ฝ่ายคา้นโจมตีวา่ลกูชายนายลีอด
อาหารจนผา่ยผอมเพราะไม่อยากเป็นทหาร  ซ่ึงถือวา่ไม่รักชาติ  ทั้งน้ีเพราะชายเกาหลีทุกคน



AN 353 347 

จะตอ้งรับใชช้าติเม่ือถึงวยัท่ีจะตอ้งเกณฑท์หาร  จึงมีการเรียกร้องใหน้ าบุตรชายของนายลี มา
ตรวจวดัน ้าหนกัและความสูงต่อหนา้ผูส่ื้อข่าวและออกโทรทศัน์ไปทัว่ประเทศ 

- พรรครัฐบาลไดบ้ริหารประเทศผิดพลาดจนท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
พบกบัความวิบติั และตอ้งของความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund) ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1997  ผูส้มคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีพรรค
พวกในพรรครัฐบาล และตอ้งการบริหารประเทศอีก  จึงถกูตราหนา้ว่าไม่มีความสามารถ  
บริหารประเทศโดยขาดประสิทธิภาพ  ท าใหช่ื้อเสียงของประเทศเสียหาย  และชาวเกาหลีตอ้ง
พบกบัความทุกขร์ะทม  บริษทัมากมายประสบกบัการลม้ละลาย 

- การท่ีพรรครัฐบาลอา้งวา่ไดบ้ริหารประเทศดว้ยความซ่ือสตัย ์ โปร่งใส 
และไดส้ัง่จบักมุอดีตผูน้ าทางการเมือง และเจา้ของธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีท าการฉอ้ราษฎร์บงั
หลวง  รวมทั้งไดไ้ล่ขา้ราชการท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ออกมากมาย  แต่ผูใ้กลชิ้ดกบัแกนน า
รัฐบาล เช่น เลขาส่วนตวัของผูน้ าประเทศ  และบุตรชายกลบักระท าการเบียดบงัผลประโยชน์
ใหก้บัตนเองเสียเอง 
 นายคิม ฮุนชูล วยั 38 ปี บุตรชายคนท่ีสองของประธานาธิบดีคิม ยงัแซมไดถ้กูศาล
จ าคุกเป็นเวลา 3 ปี และถกูปรับเป็นเงิน 1.44 พนัลา้นวอน  (1.57 ลา้นเหรียญสหรัฐ) รวมทั้ง
ถกูริบเงินจ านวน 524 ลา้นวอน ในขอ้หาไม่ยอมเสียภาษี และเรียกเกบ็เงินจากนกัธุรกิจ 6 คน 
เพื่อแลกเปล่ียนกบัการช่วยเหลือในการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อใชใ้นการด าเนินการทางธุรกิจ5 

 เหตุการณ์เหล่าน้ี ฝ่ายคา้นจึงประกาศวา่ รัฐบาลจะตอ้งรับผดิชอบ 
(2)   นายคิม เดจุง   ขอ้กล่าวหาต่อนายคิม เดจุง  มีดงัน้ี 

- นายคิม เคย รับเงินจากอดีตประธานาธิบดีโรห์ เตว ู ในปี ค.ศ. 1992 
จ านวน 2 พนัลา้นวอน เพื่อใชห้าเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้น  อน่ึง ความมวั
หมองของอดีตประธานาธิบดีโรห์ ท่ีรับเงินจากนกัธุรกิจมากกวา่ 500 พนัลา้นวอน จนกระทัง่
เขาถกูตดัสินเขา้คุกถึง 17 ปี เป็นชนวนใหฝ่้ายตรงขา้มโจมตีวา่ นายคิม เดจุงเองกย็งัรับเงิน
สกปรกเพื่อใชจ่้ายเพือ่การหาเสียงในอดีต  
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- นายคิม มีอายมุากถึง 72 ปี อาจมีปัญหาทางดา้นสุขภาพ จึงเรียกร้องใหมี้
การตรวจสอบสุขภาพต่อหนา้สาธารณชน  ทั้งน้ีเพราะเกรงวา่หากเขาไดรั้บเลือกตั้ง  ปัญหา
สุขภาพอาจจะมีผลต่อการบริหารราชการแผน่ดิน 6 

- การรวมพรรค NCNP และ ULD เป็นพนัธมิตรกนัก่อใหเ้กิดการ
วิพากษวิ์จารณ์อยา่งกวา้งขวางท่ีผูน้ าทั้งสองพรรคต่างมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกนั ทั้งน้ี 
เพราะนายคิม จองพิว อดีตนายทหารเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลของนายปัก จุงฮี 
ในขณะท่ีนายคิม เดจุงเป็นนกัการเมืองฝ่ายคา้นท่ีมุ่งต่อตา้นรัฐบาลทหารมาโดยตลอด จนถกู
จบักมุคุมขงั และตอ้งล้ีภยัออกนอกประเทศเกือบตลอดชีวิตของการเป็นนกัการเมืองของเขา 
ประชาชนทัว่ไปจึงตั้งขอ้กงัขาถึงเหตุและผลของการเป็นพนัธมิตร โดยต่างช้ีประเดน็วา่ ทั้งคู่
คงตอ้งการเพยีงเพือ่อ  านาจทางการเมืองมากกวา่การร่วมมือดา้นอุดมการณ์ทางการเมือง หรือ
ปรารถนาท่ีจะท างานเพื่อชาติอยา่งจริงจงั 

- ในการเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1992  ต านาน “สามคิม” ในทางการเมืองของ
เกาหลี ไดแ้ก่ นายคิม ยงัแซม  นายคิม เดจุง และนายคิม จองพิว  ไดข้บัเค่ียวและแยง่ชิงอ านาจ
ระหวา่งกนัอยา่งดุเดือด อีกทั้งทั้งสามต่างด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมานานกวา่ 30 ปี ท าให้
คนเบ่ือหน่ายและประสงคท่ี์จะเปิดโอกาสใหค้นหนา้ใหม่เขา้ไปท างานทางการเมืองของ
เกาหลีบา้ง 

- ฝ่ายตรงขา้มไดโ้จมตีวา่ นายคิม เดจุง มีความสมัพนัธ์โดยส่งจดหมายถึง
ผูน้ าเกาหลีเหนือ อนัเป็นการขดัรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีหา้มประชาชนติดต่อ หรือใหค้วาม
เอ้ืออาทรต่อเกาหลีเหนือ  ขอ้กล่าวหาน้ีมีข้ึน เพราะตน้ตระกลูคิมท่ีเป็นผูน้ าของเกาหลีเหนือ
ปัจจุบนัไดอ้พยพจากจงัหวดัโชลลาไปตั้งรกรากในเกาหลีเหนือเม่ือ 8 ชัว่อายคุนมาแลว้  จึง
เป็นเหตุผลส าคญัท่ีนายคิม เดจุง มีความสมัพนัธ์กบัผูน้ าเกาหลีเหนือ อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองน้ี 
นายคิม เดจุง ไดป้ฏิเสธวา่เป็นขอ้กล่าวหาท่ีปราศจากมูลความจริง 

(3)  นายรี อินเจ  พรรค NNP ไดถ้กูโจมตีในกรณีต่อไปน้ี 
- นายรี ถกูโจมตีวา่  ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเพราะเขาแยกไปตั้งพรรค

ใหม่ภายหลงัท่ีพา่ยแพก้ารลงมติเลือกตวัแทนของพรรคแก่นายลี ฮ่อยแชง เม่ือเดือน กรกฎาคม 
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- มีการกล่าวหาวา่ นายรี อินเจ มีความสนิทสนมกบับุตรชายของประธานาธิบดี
คิม ยงัแซม และสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีไดใ้หเ้งินอุดหนุนทางการเมืองแต่นายรี
กอ้นใหญ่  นัน่หมายความวา่ พรรค NNP เป็นเสมือนพรรคท่ีเป็นตวัแทนของประธานาธิบดี
คิม  ยงัแซม นัน่เอง ขอ้กล่าวหาน้ีไดรั้บการปฏิเสธอยา่งแขง็ขนัจากสมาชิกในครอบครัวของ
นายคิม ยงัแซม และสมาชิกของพรรค NNP 

(4)  นายควนั ยงักิล  ผูส้มคัรพรรค Progressive Party  เป็นผูน้ าสหพนัธ์กรรมกร
เกาหลี (Korean Confederation of Trade Unions)  ซ่ึงเป็นกลุ่มกรรมกรท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของประเทศ  เขาเป็นผูน้ าก่อการประทว้งของกรรมกรทัว่ประเทศในตอนตน้ปี  
ค.ศ. 1997 เพื่อต่อตา้นกฎหมายแรงงานท่ีเสนอต่อรัฐสภา  นโยบายท่ีเขาน าเสนอใหแ้ก่
ประชาชนเกาหลี  คือ การยบุขนาดของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  การออกกฎหมายค ้าประกนัการ
มีงานท าของกรรมกร  และการเพิ่มงบประมาณในดา้นสวสัดิการสงัคม 

(5) นายคิม ฮนัซิค  ผูส้มคัรอิสระ  เป็นผูน้ าลทัธิทางศาสนาไดเ้สนอนโยบายวา่ 
เขาจะส่งเสริมใหค้นเกาหลีเกิดความรักสามคัคีต่อกนั  และจะชกัน าใหพ้รรคการเมืองท่ีเป็นคู่
แข่งขนัหนัหนา้เขา้หากนัเพื่อสนัติภาพ  อนัจกัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการแกไ้ข
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 

(6)  นายชิน เจียงยลิ แห่งพรรค Hanist Unification Party ย  ้าถึงความเป็นชนชาติ
เกาหลีท่ีมีประวติัศาสตร์และพื้นเพทางวฒันธรรมท่ีสูงเด่น  และน่าจะน าเอกลกัษณ์น้ีมาใชใ้น
วงการเมืองท่ีก่อใหเ้กิดเอกภาพ  กลมกลืน และสร้างสรรค ์  แทนท่ีจะมาต่อสูซ่ึ้งกนัและกนั
อยา่งเอาเป็นเอาตาย 

(7) นายฮู เคียงยงั  ผูส้มคัรอิสระอีกคนหน่ึง ไม่มีขอ้มูลใดๆ ของผูส้มคัรคนน้ี 
 
ผลการเลอืกตั้ง 
 เป็นท่ีประจกัษช์ดัอีกคร้ังหน่ึงวา่ ปัจจยัทางดา้นภูมิภาคนิยมมีอิทธิพลต่อการ
เลือกตั้งคร้ังน้ีอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยผลการนบัคะแนนเสียงจาก 7 เมืองใหญ่ และ 9 จงัหวดั 
นายลี ฮ่อยแซ ไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง จากบริเวณแถบยองนมั ทั้งท่ีเป็นจงัหวดั และ
เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นแถบนั้น  ในขณะท่ีนายคิม  เดจุงไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดใน
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จงัหวดัโชลลาเหนือ และจงัหวดัโชลลาใตถึ้งร้อยละ 92.3 และ 94.6 ตามล าดบั และในเมือง
กวางจูไดถึ้งร้อยละ 97.3 ในขณะท่ีเมืองใหญ่ และจงัหวดัอ่ืนๆนั้น คะแนนเสียงของผูส้มคัร
จากสองพรรคใหญ่ไม่แตกต่างกนัมากนกั 
 นายคิม เดจุงไดรั้บชยัชนะโดยน าคู่แข่งคนส าคญัร้อยละ 1.6  หรือเพยีง 3901,557 
คะแนน ถือไดว้า่เป็นชยัชนะแบบเฉียดฉิว  ในขณะท่ีนายรี อินเจ ไดค้ะแนนเสียงร้อยละ 19.2  
จะเห็นไดว้า่ หากสมาชิกพรรครัฐบาลไม่แตกแยกและออกมาตั้งพรรคใหม่อีกพรรคหน่ึงแลว้  
จะตอ้งก าชยัชนะเหนือพรรค NCNP อยา่งแน่นอน  
 เม่ือนายคิม เดจุงรู้ผลการเลือกตั้งแลว้ เขาไดป้ระกาศกอ้งวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะยติุลทัธิ
ภูมิภาคนิยมในการเมืองเสีย และร่วมมือกนั หาทางประสานรอยร้าว และส่งเสริมการผนึก
ก าลงัเป็นหน่ึง เพื่อท างานร่วมกนักอบกูภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศ 
 ต่อมาในตอนปลายเดือนธนัวาคม ประธานาธิบดีคิม ยงัแซม ไดล้งนามในการนิร
โทษกรรมแก่อดีตประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน และโรห์ เตว ู  ทั้งน้ีมีข่าววา่เขาไดป้รึกษาหารือ
กบัวา่ท่ีประธานาธิบดีคนใหม่  และต่างเห็นพอ้งวา่ถึงเวลาท่ีสมควรจะอภยัโทษแก่อดีตผูน้ า
ทั้งสองรวมทั้งนกัธุรกิจ และคนสนิทของอดีตผูน้ าจ านวนทั้งส้ิน 25 คน อยา่งไรกต็าม 
แผนการอภยัโทษใหแ้ก่อดีตผูน้ าทั้งสองน้ีมีมานานหลายเดือนแลว้  เพียงแต่การประกาศวนั 
เวลา ของการนิรโทษกรรมนั้นเกิดข้ึนภายหลงัการเลือกตั้ง  อาจเป็นเพราะตอ้งการท่ีจะให้
เครดิตแก่ผูน้ าประเทศคนใหม่กเ็ป็นได ้
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