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ภาคผนวก 2 : การเมืองในยุคประธานาธิบดี คมิ ยงัแซม (ค.ศ. 1993 – 1997) 
    
 ภายหลงัท่ีนายคิม ยงัแซมไดก้า้วข้ึนสู่ต าแหน่ง “ประธานาธิบดี” เม่ือวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1993 เขาไดแ้ถลงไวใ้นช่วงตน้ของการบริหารประเทศดว้ยการอา้งถึงปัญหา
ท่ีเกาหลีใตก้ าลงัประสบอยู ่  ท่ีเรียกวา่ “โรคเกาหลี” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งขจดัออกไปดว้ยนโยบาย
การปฏิรูปใหเ้ป็น “เกาหลีใหม่” จากนั้น เขาไดใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่ด  าเนินการตามนโยบาย
ท่ีวางไวเ้พื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 ความซ่ือสตัย ์ โปร่งใส และความขยนัขนัแขง็ในการท างาน ตลอดจนการปฏิบติัตวั
ท่ีไม่ฟุ้ งเฟ้อไปกบัเกียรติยศท่ีไดรั้บดว้ยการสัง่ใหมี้การเล้ียงอาหารกลางวนัเป็นบะหม่ี
ส าเร็จรูปแทนการสัง่อาหารชั้นเลิศจากภตัตาคารท่ีมีช่ือเสียง การไม่เล่นกอลฟ์เพื่อการออก
ก าลงัเป็นการว่ิง และการตรวจข่าวคราวจากหนงัสือพิมพทุ์กฉบบัทุกเชา้เพื่อรับรู้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของคนเกาหลีทุกหมู่เหล่า คุณสมบติัเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความช่ืนชมยนิดี
จากผูค้นถว้นหนา้ ดงัปรากฏตามข่าวคราวในส่ือมวลชนทุกแขนงตลอดช่วงสองสามปีแรกท่ีเขา
ด ารงต าแหน่ง 
 ในบทความเร่ือง “แด่ประธานาธิบดีดว้ยรัก”  ไดแ้จกแจงรายละเอียดของบุคลิกภาพ
ของคิม ยงัแซมไว ้ดงัน้ี 
…คิม เปียง เฮียน หญิงชราวยั 78 ปี ผูอ้พยพเม่ือคร้ังญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองคาบสมุทรเกาหลี
ระหวา่งปี ค.ศ. 1910-1945 ไปพ านกัอยูใ่นมลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดส่้งเงิน
จ านวนหน่ึงร้อยเหรียญไปใหป้ระธานาธิบดีคิม ยงัแซม พร้อมกบัเขียนจดหมายฉบบัหน่ึงมี
ใจความวา่ “ดิฉนัช่ืนชมในผลงานการบริหารประเทศของท่านมาก แต่เม่ือไดเ้ห็นภาพใน
โทรทศัน์ท่ีท่านรับประทานบะหม่ีท่ีมีแต่เสน้หลายคร้ังหลายครา อยา่งไรกต็าม ดิฉนัรู้สึกหดหู่
ใจยิง่นกัเพราะการรับประทานอาหารชนิดน้ีบ่อย ๆ อาจไม่ส่งผลใหสุ้ขภาพของท่านดีแน่ 
ดิฉนัจึงส่งเงินมาใหท่้านจ านวนหน่ึงเพื่อซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์…” 
…คิม ยงัแซม เป็นประธานาธิบดีคนแรกท่ีไม่ไดม้าจากสายทหาร เขาไดรั้บเลือกและเขา้รับ
ต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1993 นายคิมใชชี้วิตเรียบง่าย
ในขณะท่ีเขาท างานในท าเนียบประธานาธิบดี สามเดือนแรกของการเขา้ไปท างาน คิมได้



AN 353 319 

กวาดลา้งการคอร์รัปชัน่ในหมู่ขา้ราชการระดบัสูงและทหาร โดยไดส้ัง่ปลดนายทหารระดบั
นายพลเอกท่ีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และไล่ขา้ราชการท่ีปฏิบติัมิชอบออกไปหลาย
คน ในขณะเดียวกนั เขากไ็ดใ้ชอ้  านาจสัง่ใหมี้การปฏิรูปการพฒันาเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นภาวะ
ตกต ่าตลอดช่วงของการน าของประธานาธิบดีโรห์ เตวเูพื่อกระตุน้ใหมี้การขยายการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมใหฟ้ื้นตวั 
…ผลการส ารวจทศันคติของคนเกาหลีจ านวน 1,500 คน ท่ีมีต่อการท างานในรอบหกเดือน
แรกของการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี พบวา่ร้อยละ 79 ยอมรับวา่งานการปฏิรูปการบริหาร
บุคคลนั้นเป็นเยีย่มและจะส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในประเทศดี
ข้ึน อยา่งไรกต็ามมีคนอีกหลายกลุ่มท่ียงัอยากใหป้ระธานาธิบดีท าการปฏิรูปในแง่ต่าง ๆ ให้
มากยิง่ข้ึน ดงัเช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มผูน้ าแรงงาน สมาชิกสภาผูแ้ทน ต ารวจ 
และเหล่านกัศึกษา 
…คนเกาหลีกวา่ร้อยละ 55 สดุดีนายคิมเป็นคนตั้งใจท างานจริงร้อยละ 18 ยกยอ่งในความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตของเขา แต่กมี็คนกวา่ร้อยละ 27 ท่ีไม่ค่อยพอใจท่ีเขาไม่สามารถรักษา
เสถียรภาพราคาสินคา้ได ้และมีหลายคนท่ีกล่าววา่เขาไม่สามารถจดัการเร่ืองความสมัพนัธ์กบั
เกาหลีเหนือไดดี้พอ 
…ไม่วา่คิม ยงัแซม จะไดรั้บค าติชมในการปฏิบติังานในต าแหน่งประธานาธิบดีมากหรือนอ้ย
เพียงใด เขากย็งัคงเป็นคิมคนเดิมท่ีไม่ใชชี้วิตฟุ้ งเฟ้อเห่อเหิมไปกบัยศฐาบรรดาศกัด์ิท่ีไดรั้บ 
ส่ิงท่ีเขาแสดงออกเม่ือไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนท่ีเลือกเขาเขา้ไปกคื็อความเอาจริง
เอาจงักบังานท่ีจะน าพาชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองและพยายามขจดัปัดเป่าปัญหาความเดือดร้อนท่ี
ส่งผลกระทบต่อคนและสงัคมเกาหลีทั้งมวลเป็นงานหลกั การประพฤติตนแบบน้ีกระมงัท่ีท า
ใหเ้ขาใหค้วามสนใจต่อเร่ืองการกินการอยูน่อ้ยหน่อย แมแ้ต่ในขณะท่ีมีการถ่ายทอดโทรทศัน์
อยูก่ต็าม จนท าใหห้ญิงชราชาวอเมริกนัเช้ือสายเกาหลีเป็นห่วงเป็นใยถึงขนาดส่งเงินส่งทอง
มาใหเ้ป็นค่าอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่บะหม่ีธรรมดา ๆ 
…อยา่งไรกต็าม คิม ยงัแซม กมี็ขอ้เสียชนิดท่ีใหอ้ภยัไดย้ากยิง่ กล่าวคือ แทนท่ีเขาจะน าเงิน
จ านวนหน่ึงร้อยเหรียญไปหาซ้ืออาหารท่ีมีคุณค่ารับประทานตามเจตจ านงของแม่เฒ่าคิม     
เปียงเฮียน เขากลบัน าเงินดงักล่าวไปสมทบทุนเพือ่ร้ือพิพธิภณัฑส์ถานแห่งชาติซ่ึงจะตอ้ง
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ไดรั้บการทุบท้ิง เพราะเป็นสถานท่ีสร้างข้ึนโดยญ่ีปุ่นและเป็นท่ีท างานของรัฐบาลอาณานิคม
ชาวอาทิตยอ์ุทยัท่ีปกครองเกาหลีเป็นเวลานานกวา่ 35 ปี แม่เฒ่าคิมคงตอ้งเสียใจแน่ ๆ ท่ี
ประธานาธิบดีไม่ไดก้ระท าการดงัท่ีเธอประสงค…์1 

 อน่ึง ผลการส ารวจความนิยมของประชาชนต่อตวัประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม ค.ศ. 1993 หรือสามเดือนแรกภายหลงัท่ีเขา้รับต าแหน่งพบวา่ คนเกาหลีร้อยละ 
88.3 ไดแ้สดงความช่ืนชอบต่อผูน้ าประเทศของเขา 2  โดยคนเมืองโสมไดป้ระจกัษช์ดัวา่ คิม 
ยงัแซมผูซ่ึ้งเป็นนกัการเมืองอาชีพไดพ้ยายามพิสูจน์ตวัเองวา่ เขาจะน าชาติเกาหลีใตใ้ห้
เจริญรุ่งเรือง ดว้ยค ามัน่สญัญาท่ีวา่จะ “สร้างเกาหลีใหม่” ใหจ้งไดภ้ายใตก้ารน าประเทศของ
เขา 
 
วกิฤตของการปฏิรูป 

ภายหลงัการบริหารประเทศภายใตก้ารน าของคิม ยงัแซม ไดร้าวหน่ึงปี อีกทั้ง เขาได้
เพิ่มนโยบาย  “การปฏิรูประบบสงัคมสู่ยคุโลกานุวตัร” และ “การน าเกาหลีให้เป็นชาติชั้น
แนวหนา้ของโลก” ในค าแถลงนโยบายประจ าปี ค.ศ. 1994 และ ค.ศ. 1995 ตามล าดบันั้น เป็น
เสมือนการจุดพลุทางการเมืองท่ีมุ่งผลกัดนัใหส้งัคมเกาหลีพุง่พรวดไปขา้งหนา้ ในขณะท่ี
ขา้ราชการและนกัการเมืองจากกลุ่มหรือมุง้ต่าง ๆ ในพรรครัฐบาลไม่ไดมี้ความคิดเห็น 
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งระบบเศรษฐกิจและสงัคมหลายส่วนยงัอยูใ่นสภาพลา้
หลงั อนัเป็นผลมาจากการหมกัหมมของปัญหาต่าง ๆ มานานหลายทศวรรษท่ีไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขหรือสร้างใหเ้ป็นฐานรองรับนโยบายการปีนป่ายใหไ้ปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดได ้ นอกจากน้ี 
คนรอบขา้งของประธานาธิบดี เช่น เลขานุการส่วนตวั และบุตรชายคนท่ีสองของ
ประธานาธิบดี ไดส้ร้างภาพอปัลกัษณ์ เพราะถกูจบักมุและด าเนินคดีในขอ้หารับสินบนจาก
บริษทัขนาดใหญ่เพื่อแลกเปล่ียนกบัการใหค้วามสะดวกและการไดรั้บประมูลงานของรัฐบาล 
ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียไปถึงตวันายคิม ยงัแซมท่ีมุ่งขจดัความไม่โปร่งใสออกไป
จากสงัคม ท าใหค้วามนิยมในตวัประธานาธิบดีลดลงเป็นร้อยละ 55.0 ในปี ค.ศ. 1994 ร้อยละ 
44.9 ในปี ค.ศ. 1995 ร้อยละ 28.0 ค.ศ. 1996 และเหลือเพียงร้อยละ 13.9 ในคร่ึงปีแรกของ 
ค.ศ. 1997 3 
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 ในท่ีน้ี จะขอกล่าวอยา่งละเอียดถึงวิกฤตการณ์ของการปฏิรูปท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเป้าหมายของนโยบาย ต่อกระบวนการบริหารประเทศ และต่อความนิยมของ
ประชาชนท่ีมีต่อตวัประธานาธิบดีเอง 
ข้อขดัแย้งทางด้านโครงสร้าง (structural contradiction)  

ปัญหาท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของความลม้เหลวในนโยบายการปฏิรูปของนายคิม ยงัแซมกคื็อ 
ขอ้ขดัแยง้ทางดา้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปัญหาน้ีจะไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัหากไม่ได้
มองลึกไปถึงอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเกาหลีใตไ้ดย้ดึถือมานานนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ท่ี
ขดัแยง้กบัอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้ของทศวรรษท่ี 90 ความขดัแยง้น้ี
ก่อใหเ้กิดความล าบากยากยิง่ท่ีจะด าเนินการจดัการบริหารประเทศใหส้ าเร็จลุล่วงตาม
เจตนารมยไ์ด ้  กล่าวโดยยอ่ นบัตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีปัก จุงฮีไดย้ดึอ  านาจและประกาศใช้
แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจฉบบัแรกข้ึนในเกาหลีเม่ือปี ค.ศ. 1962 เป็นตน้มา  รัฐบาลในยคุนั้น
ไดเ้ร่งสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อใหผู้ค้นเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เกาหลีใตจ้ะอยูร่อดในเวที
ของประชาคมโลกต่อไปอยา่งสง่าผา่เผยได ้ ทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจท างานหนกัเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจใหเ้จริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว ดงันั้น รัฐบาลและผูป้ระกอบการจึงไดน้ าทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่นประเทศมาใชเ้พื่อผลิตสินคา้ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ อน่ึง เพื่อใหเ้ป้าหมายน้ี
ประสบผลส าเร็จอยา่งรวดเร็ว รัฐบาลไดใ้ชอ้  านาจเผดจ็การบีบบงัคบัใหค้นเกาหลีทุกหมู่เหล่า
เห็นพอ้งกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจโดยไม่ค านึงถึงการทกัทว้งหรือคดัคา้นจากผูใ้ดหรือ
กลุ่มใดท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลเผดจ็การไดส้ัง่จบักมุผูท่ี้ไม่เห็น
ดว้ย  ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไดก้ดค่าจา้งแรงงานใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าเพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีผล
ก าไรจากตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า  โดยคาดหวงัวา่ผูป้ระกอบการจะน าผลก าไรท่ีไดรั้บไปใชใ้น
การลงทุนต่อไป 
 ตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผูน้ าประเทศของนายปัก จุงฮี เป็นเวลา 18 ปี 
(ค.ศ. 1962-1979) และของนายชุน ดูฮวาน อีก 6 ปี (ค.ศ. 1981–1987) ไดมี้การใชอ้  านาจเผดจ็
การเบด็เสร็จผลกัดนัประเทศใหก้า้วหนา้ไปในทิศทางเดียว นัน่คือ ความเจริญกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกิจ โดยเนน้ดชันีวดัความส าเร็จ เช่น อตัราการเจริญเติบโต การขยายตวัทางดา้นการคา้
การลงทุน และรายไดต่้อหวัในเชิงปริมาณ ในทางตรงกนัขา้ม รัฐบาลไม่ส่งเสริมใหมี้การ
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พฒันาทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดว้ยการปิดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และไม่สนใจต่อความเป็นธรรมทางสงัคม ซ่ึงอาจจะกลายเป็นอุปสรรคส าคญัต่อ
กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจได ้
 ผลท่ีไดรั้บกคื็อ เกาหลีใตไ้ดรั้บความส าเร็จในการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยการกา้ว
จากการเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก มาเป็นเสือเศรษฐกิจตวัใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพยิง่  กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือแชร์โบลต่์างไดรั้บผลประโยชน์ถว้นหนา้ โดยต่างมี
ขนาดใหญ่โต และมีพลงัอ านาจมหาศาล จนในท่ีสุดกก็ลายเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ในตอนกลางของทศวรรษท่ี 90 
 อยา่งไรกต็ามกระแสของอดุมการณ์ทางการเมืองใหม่ไดป้ระทุข้ึนในตอนกลาง
ทศวรรษท่ี 80 ท่ีประชาชนแทบทุกหมู่เหล่า ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษา คนงานกรรมกร ครูอาจารย ์
ส่ือมวลชน และชนชั้นกลางต่างเรียกร้องใหย้กเลิกการใชอ้  านาจเผดจ็การ มีการเดินขบวน
ต่อตา้นรัฐบาลอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง จนผูน้ าทางการเมืองคนใหม่ในยคุนั้น คือนายโรห์ เตวู 
ไดป้ระกาศปฏิญญาวา่ดว้ยประชาธิปไตยในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1997 (June declaration 
for Democratization 1987) เพื่อปลดปล่อยใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพอยา่งเตม็ท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในขณะเดียวกนักเ็นน้ถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปดว้ย 
 จุดน้ีเองท าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ทางดา้นโครงสร้างของอุดมการณ์ทางการเมืองข้ึน จาก
ท่ีเคยเนน้เฉพาะความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว มาเป็นการสนบัสนุนการเมือง
แบบประชาธิปไตยท่ีผูน้ าประเทศตอ้งรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และยิง่เม่ือ
นายคิม ยงัแซมผูซ่ึ้งนกัการเมืองอาชีพท่ีเคยร่วมต่อตา้นรัฐบาลเผดจ็การมานานหลายสิบปี
ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดี เขาไดป้ระกาศใหป้ระชาชนทุกหมู่เหล่า ถึงการมีสิทธิหนา้ท่ี
อนัชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ค าประกาศน้ีเองท าใหค้นงานกรรมกรเรียกร้อง
ความเป็นธรรมมากข้ึนดว้ยการขอข้ึนค่าแรงงาน และใหป้รับปรุงสภาพการท างานในโรงงาน
ใหดี้ข้ึนตามมาตรฐานสากล 
 อยา่งไรกต็าม ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน กคื็อ ผูป้ระกอบการบริหารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ี
ยงัคงมุ่งพฒันากิจการอุตสาหกรรมของตนเองเพิ่มมากข้ึน ดว้ยการกูย้มืเงินจากต่างประเทศมา
ปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม ขยายโรงงานทั้งในและต่างประเทศ และน ามาใชจ่้ายค่าจา้ง
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แรงงานท่ีเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยไม่ค านึงวา่สภาพเศรษฐกิจของโลกจะข้ึน ๆ ลง ๆ กต็าม  
จึงส่งผลใหจ้ านวนหน้ีสินทวีคูณ กล่าวคือ เกาหลีใตมี้หน้ีต่างประเทศราว 30 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 1987 เพิ่มเป็น 157 พนัลา้นเหรียญสหรัฐนบัถึงส้ินปี ค.ศ. 1997 หรือคิดเป็น
จ านวนถึงร้อยละ 45 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP) ทีเดียว 
 ตามทฤษฎีแลว้ รัฐในระบบทุนนิยมจะส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ อนัก่อใหเ้กิดการสะสมทุน (capital accumulation) ส่วนรัฐในประเทศโลกท่ีสาม
หรือรัฐก าลงัพฒันาในระบบทุนนิยมนั้น มีการใชอ้  านาจรัฐบีบบงัคบัและผลกัดนัใหเ้กิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและการสะสมทุนอยา่งเตม็ท่ี  ไม่วา่จะมีการปกครองระบบเผดจ็การ
เบด็เสร็จหรือไม่กต็าม จะมีการออกกฎหมายควบคุมแรงงานอยา่งเขม้งวด มีการกดค่าจา้ง
แรงงานใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า และมีการใชก้องก าลงัต ารวจ และทหารเขา้สลายและควบคุมการ
สไตร์ค ทั้งน้ีทั้งนั้นกเ็พือ่ใหร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นไปอยา่งราบร่ืน4 ดงันั้นรัฐจึงมีบทบาท
ส าคญัในการเก้ือหนุนระบบทุนนิยม ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีของประเทศเกาหลีใตต้ลอดช่วง
ทศวรรษท่ี 60-80 
 ต่อมาภายหลงัท่ีระบอบประชาธิปไตยเฟ่ืองฟ ู ไดมี้การผอ่นคลายทางการเมืองแบบ
เผดจ็การลง โดยใหป้ระชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากข้ึนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
ทางการเมือง ควบคู่ไปกบัการยดึเป้าหมายในการผลกัดนัใหอ้ตัราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นระดบัสูงดงัเช่นในอดีต  ทั้งน้ีเพื่อเร่งรัดใหป้ระเทศให้ไดรั้บการยอมรับเขา้
เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมกา้วหนา้ (OECD) ซ่ึงกป็ระสบความส าเร็จโดยได้
เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1996 สมใจ อยา่งไรกต็าม ขอ้ขดัแยง้ของ
อุดมการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการบริหารประเทศ และก่อใหเ้กิดความไม่ลงรอย 
ความแตกแยกร้าวฉานในโครงสร้างทางสงัคมและทางเศรษฐกิจจนไม่สามารถประสานรอย
ร้าวน้ีไดใ้นช่วงตอนปลายของสาธารณรัฐท่ีเจด็ภายใตก้ารน าของนายคิม ยงัแซม ทั้งน้ีเพราะ
สภาพสงัคมไดก้ลายเป็นระบบพหุนิยมท่ีทุกฝ่ายต่างเรียกร้องสิทธ์ิอนัพงึมีพงึไดจ้ากสงัคม ซ่ึง
ผูน้ าประเทศจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของทุกกลุ่มจึงส่งผลใหเ้กิดความไม่ลง
รอย และสงัคมเกิดภาวะสบัสนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีเป้าหมายทางเศรษฐกิจกไ็ม่บรรลุ
เป้าหมาย เพราะอตัราความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจไดล้ดต ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดั มีการขาด
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ดุลการคา้กบัต่างประเทศจ านวนมหาศาลในแต่ละปี จนในท่ีสุดกเ็กิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ซ่ึงตอ้งขอความช่วยเหลือกูเ้งินจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary 
Fund) เป็นจ านวนเงินสูงถึง 57 พนัลา้นเหรียญทีเดียว 
 ขอ้ขดัแยง้ทางโครงสร้างจะไม่เกิดข้ึนในประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าทั้งหลายท่ี
ประเทศเหล่านั้นไดต้ั้งเป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวใ้นระดบัต ่า เพียงร้อยละ 
1.5-3 ต่อปี ในขณะท่ีเกาหลีใตต้ั้งเป้าหมายไวใ้หสู้งถึงร้อยละ 7-10  ซ่ึงรัฐบาลจ าเป็นตอ้ง
ผลกัดนัใหก้ลไกทางเศรษฐกิจและกลไกของรัฐท างานกนัอยา่งหนกั พร้อมทั้งตอ้งยอมใหมี้
การเสียสละ (sacrifice) จากคนบางกลุ่มในสงัคม ซ่ึงแน่นอนท่ีสุด กลุ่มคนงานกรรมกร
จะตอ้งถกูก าหนดใหเ้ป็นฝ่ายเสียสละ โดยรับค่าจา้งแรงงานต ่า และมีสภาพส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานไม่ดี เพื่อท่ีจะใหมี้ก าไรเหลือ อนัจะน าไปสู่การลงทุนต่อไป 
 แต่ในสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัภายหลงัท่ีมีการปรับใชก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเตม็ใบนั้น คนงานกรรมกรต่างเรียกร้องใหมี้การปรับค่าแรงงาน และใหมี้การ
ปรับปรุงสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ  อาวธุของเหล่าคนงาน
กรรมกรกคื็อการนดัหยดุงาน ดงันั้น นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ท่ีมีการประกาศปฏิญญาวา่ดว้ย
ประชาธิปไตยเป็นตน้มา ไดมี้การเรียกร้องใหน้ายจา้งจ่ายเงินชดเชยและเพิ่มค่าแรงงานมากข้ึน 
ส่วนรัฐบาลกป็ฏิเสธท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในการควบคุมกรรมกรดงัเช่นท่ีผา่นมาในอดีต 
จากสถานการณ์ดงักล่าวยงัผลใหสิ้นคา้ของเกาหลีมีราคาแพงข้ึน เพราะมีตน้ทุนสูงข้ึน ท าให้
ไม่อาจแข่งขนักบัสินคา้จากแหล่งผลิตของประเทศอ่ืนในตลาดโลกเม่ือเทียบกบัอดีต จึงส่งผล
ใหอ้ตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใตล้ดลงอยา่งฮวบฮาบในช่วงทศวรรษท่ี 
90 
 ขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวไดข้ยายวงกวา้งออกไปยงัเหล่าขา้ราชการ พนกังานระดบักลาง
และระดบัสูงในบริษทัต่าง ๆ ครู อาจารย ์ นกัหนงัสือพิมพ ์ นกัการเมือง ฯลฯ ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
ต่างกใ็ชโ้อกาสเรียกร้องผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเช่นกนั อน่ึง ไดมี้การเรียกร้องใหรั้ฐจดั
สวสัดิการแก่ผูว้า่งงาน สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล และลงทุนในดา้นการศึกษามากข้ึน ดงันั้น 
รัฐจึงตอ้งพยายามจดัการใหทุ้กกลุ่มไดรั้บความพอใจมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ อยา่งไรกต็าม 
การใหต้ามความพอใจของแต่ละกลุ่มอาจมีความไม่เท่าเทียมกนั จึงก่อใหเ้กิดรอยร้าวข้ึนใน
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สงัคมอยา่งต่อเน่ือง และรอยร้าวน้ีกเ็กิดข้ึนในกลุ่มหรือมุง้ต่าง ๆ ในพรรครัฐบาลเอง ทั้งน้ี
ทั้งนั้นเพราะผลประโยชน์ท่ีไดรั้บไม่ค่อยลงตวันัน่เอง 

 
ขอบเขตของการปฏรูิป 

กล่าวกนัวา่ นายคิม ยงัแซมไดต้ั้งเป้าหมายในการปกครองประเทศวา่ เขาจะเป็น
ผูน้ าในการปฏิรูปประเทศเกาหลีอีกคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์เกาหลีภายหลงัจากท่ี
ประธานาธิบดีปัก จุงฮีไดก้ระท าส าเร็จมาแลว้เม่ือทศวรรษท่ี 60 ท่ีผา่นมา นายคิมไดข้ยาย
ขอบเขตของการปฏิรูปไปในทุกส่วนทุกระบบของสงัคม  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ เขาพยายาม
ปฏิรูปสงัคมทั้งหมดนัน่เอง 

จากขอบเขตของการปฏิรูปท่ีกวา้วขวาง และพยายามเร่งเร้าใหเ้กิดผลส าเร็จภายใน
ระยะเวลาอนัสั้นน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดความระส ่าระสายข้ึนในสงัคม อีกทั้งเป็นการสร้างศตัรูข้ึน
มากมาย รวมทั้งกบัสมาชิกพรรครัฐบาลดว้ยกนัเอง นโยบายปฏิรูปท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยก
และสร้างศตัรูท่ีเด่นชดักคื็อ การขจดัคอร์รัปชัน่ เพราะนบัตั้งแต่นายคิม ยงัแซมกา้วข้ึนสู่
ต าแหน่ง  เขาไดป้ลดขา้ราชการและนายทหารระดบัสูงจ านวนมากท่ีมีพฤติการณ์ไปในทาง
ประพฤติมิชอบ ต่อมาไดส้ัง่จบัอดีตประธานาธิบดีโรห์ เตวท่ีูถกูกล่าวหาวา่รับสินบน และจบั
นกัธุรกิจท่ีมีส่วนพวัพนักบัการใหสิ้นบนอีกจ านวนหน่ึง นอกจากน้ี อดีตประธานาธิบดีชุน 
ดูฮวานกไ็ดรั้บการลงโทษเม่ือมีการไต่สวนพบวา่เขาไดใ้ชอ้  านาจในการเป็นผูบ้ญัชาการทหาร
ท าการปฏิวติั และสัง่ใหท้หารบดขยี้นกัประชาธิปไตยท่ีเรียกร้องใหมี้การปลดแอกจากลทัธิ
เผดจ็การทหารท่ีเมืองกวางจู เม่ือปี ค.ศ. 1980  อนัส่งผลใหมี้ผูค้นลม้ตายนบัพนัคน ในท่ีสุด
ศาลไดต้ดัสินจ าคุกนายโรห์ เตวเูป็นเวลา 17 ปี และจ าคุกตลอดชีวิตในกรณีของนายชุน ดูฮวาน 
พร้อมทั้งอดีตนายทหารและนกัธุรกิจคนส าคญัอีก 23 คน อนัเป็นข่าวครึกโครมไปทัว่โลก 
(คนเหล่าน้ีไดรั้บการอภยัโทษจากรัฐบาลเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม ค.ศ. 1997) 
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ดรรชนีทางเศรษฐกจิของเกาหลใีต้ 

         (หน่วย : %) 

 

ปี อตัราความเจริญเติบโต   ดรรชนีราคาสินคา้ อตัราการวา่งงาน     หน้ีต่างประเทศ 

                         (พนัลา้นเหรียญ) 

1986  11.6   2.7  3.8   n.a. 
1987  11.5   3.0  3.1   n.a. 
1988  11.3   7.1  2.5   n.a. 
1989  6.4   5.7  2.6   n.a. 
1990  9.5   8.6  2.4   n.a. 
1991  9.1   9.3  2.3   n.a. 
1992  5.1   6.2  2.4   n.a. 
1993  5.8   4.8  2.8   43.9 
1994  8.6   6.2  2.4   56.9 
1995  8.9   4.5  2.0   78.4 
1996  7.1   5.0  2.0   105.0 
1997  5.4   4.4  2.8   156.9 

ท่ีมา:    Bank of Korea.  Economic Statistics Yearbook.  Seoul, 1998. 
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 ความเขม้งวดของการปฏิรูปเพื่อสร้าง “เกาหลีใหม่” ตามนโยบายของรัฐบาลยคุน้ี
เป็นไปอยา่งเขม้งวดและกวา้งขวางทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง มีการใชอ้  านาจ
ของรัฐขจดัส่ิงท่ีเรียกวา่ “เน้ือร้าย” ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นธรรมทางสงัคม โดยไม่ค านึงวา่เน้ือร้ายดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีเคยปฏิบติัติดต่อกนัมา
จนกลายเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีคนเกาหลีกระท ากนัมานานแสนนานจนเป็นความเคยชิน  

 การปฏิรูปมีเป้าหมายเพื่อจะใหไ้ดรั้บผลโดยเร็วทนัที จึงมีการใชก้ฎหมายบงัคบั 
อยา่งไรกต็าม รัฐบาลไดข้าดมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบในทางลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึง
ส่งผลใหเ้กิดความระส ่าระสายไปทัว่ ในท่ีสุด นโยบายจึงลม้เหลว ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดักคื็อ 
นโยบายการใชร้ะบบนามจริงในการท าธุรกรรมทางการเงิน ทั้งน้ีเพราะระบบการเงินของ
เกาหลีในอดีตนั้นมีการฝากเงินในนามของคนอ่ืน และ/หรือใชน้ามแฝงเพื่อป้องกนัมิใหค้นอ่ืน
รับรู้ในจ านวนเงินฝากท่ีเป็นจริงของบุคคลใดคนหน่ึง 
 ระบบการเงินท่ีใชน้ามแฝงน้ีเป็นส่ิงท่ีกระท ากนัมานานแลว้จนกลายเป็นประเพณี
นิยมของชาวเกาหลีและระบบน้ีกท็  าหนา้ท่ีประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดีในสงัคมน้ีแมว้า่จะไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากลกต็าม อีกทั้งยงัมีแนวโนม้ท าใหเ้ศรษฐกิจใตดิ้นด าเนินต่อไปโดย
ไม่มีส่ิงใดมาสกดักั้นได ้ แต่เม่ือนโยบายของรัฐบาลนายคิม ยงัแซมไดป้ระกาศยติุการใช้
นามแฝงในระบบการเงินแบบเก่า ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนไปทัว่ทั้งสงัคม อีกทั้งคนไม่
สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์หม่ไดท้ั้งหมด 
 ความวุน่วายในระบบการเงินแบบใหม่ของเกาหลีกลายเป็นประเดน็ทางการเมือง
ไปเม่ือนายคิม เดจุงผูส้มคัรรับเลือกตั้งประธานาธิบดีไดป้ระกาศจะใหมี้การผอ่นผนัใหเ้ล่ือน
การใชร้ะบบนามจริงในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินไปก่อนในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดีในตอนปลายปี ค.ศ. 1997 วา่ 
 

…. “I believe a temporary suspension of the real-name system will help boost a free 
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flow of cash…” 6 

 
 
การเมอืงกบัเศรษฐกจิ    

ประเทศเกาหลีใตมี้ปัญหาเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งการเมือง
กบัเศรษฐกิจ ปัญหาน้ีไดส้ะสมมานานและยากท่ีจะแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสั้น เม่ือ
ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมประกาศแยกการเมืองออกจากเศรษฐกิจเพื่อป้องกนัมิให้นกัการเมือง
ใชอิ้ทธิพลช่วยเหลือและ/หรือเบียดบงัผลประโยชน์มาเป็นของตนเองและพรรคพวก นัน่
หมายความวา่ เขาประสงคท่ี์จะใหภ้าคเศรษฐกิจเป็นอิสระจากภาคการเมืองเพื่อใหมี้การ
แข่งขนักนัอยา่งเสรี อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของเกาหลีแขง็แกร่งและยนืหยดักา้วหนา้อยูบ่น
สภาพท่ีเป็นจริงของโลกทุนนิยม 
 อยา่งไรกต็าม  นบัตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเป็นตน้มา การเมืองมีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลี โดยเฉพาะในยคุเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจในสมยั
สาธารณรัฐท่ีสามท่ีประธานาธิบดีปัก จุงฮีไดใ้ชอ้  านาจของกระทรวงคณะกรรมการวางแผน
เศรษฐกิจ (Economic Planning Board) เพื่อก าหนดทิศทางในการสร้างและส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัเพื่อใหมี้ขนาดใหญ่สามารถผลิตสินคา้ส่งไปขายยงัตลาดโลก ท าใหก้ลุ่ม
แชโบล(์กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่) มีความเขม้แขง็ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในกิจการท่ี
มีอยูใ่นแผนพฒันาของประเทศ โดยรัฐบาลไดค้  ้าประกนัเงินกูแ้ละช่วยส่งเสริมการตลาดให้  
ดงันั้น จึงเกิดความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหว่างแชโบล ์  กบันกัการเมือง และขา้ราชการใน
กระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นความสมัพนัธ์แบบ
พึ่งพา ท่ีมีนกัการเมืองและขา้ราชการเป็นเสมือนนายและนกัธุรกิจเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์
โดยตรง ดงันั้น นกัธุรกิจจึงมีสภานภาพท่ีต ่ากวา่และมกัจะตอบแทนนกัการเมืองและ
ขา้ราชการดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทั้งท่ีไดรั้บการขอร้อง หรือไม่ไดรั้บการขอร้องกต็าม 
 ตลอดยคุสาธารณรัฐท่ีสามและส่ี ประธานาธิบดีปัก จุงฮีไดข้อร้องใหน้กัธุรกิจชั้น
น าช่วยเหลือขบวนการพฒันาชนบท ช่ือ แซมาอึล อุนดง  นกัธุรกิจต่างใหก้ารตอบสนองทั้ง
เงินทุนแลบุคลากรในขบวนการดงักล่าว จนกระทัง่ขบวนการแซมาอึล อุนดงไดรั้บ



AN 353 329 

ความส าเร็จสูงท่ีสุดในโลก อน่ึง ทุกคร้ังท่ีเขาลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี พรรค
การเมืองของนายปัก จุงฮีไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นการเงินจ านวนมหาศาล และเขากไ็ดรั้บ
เลือกตั้งเป็นผูน้ าประเทศทุกคร้ังจนกระทัง่เขาถกูสงัหารในปี ค.ศ. 1979 
 นโยบาย “รัฐ-น าการพฒันา” (government-led growth strategy) ไดน้ ามาใชต่้อใน
ยคุสาธารณรัฐท่ีหา้ภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน จนท าใหข้นาดของเศรษฐกิจ
เกาหลีใตเ้จริญเติบโตข้ึนเป็นอนัมาก และประเทศสามารถไดดุ้ลการคา้เกินดุลเป็นคร้ังแรกใน
ปี ค.ศ. 1986 
 ความเก่ียวพนัระหวา่งการเมืองกบัเศรษฐกิจยงัคงด าเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ืองในยคุ
สาธารณรัฐท่ีหก แมว้า่ประธานาธิบดีโรห์ เตวจูะประกาศนโยบายท่ีปล่อยใหภ้าคธุรกิจด าเนิน
กิจการของตนเองอยา่งเป็นอิสระ ส่วนรัฐจะท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนกต็าม แต่เน่ืองจาก
ประเพณีการมอบเงินใหแ้ก่นกัการเมืองและขา้ราชการระดบัสูงเพื่อปทูางในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี และเพือ่จะไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือหรือใหไ้ดรั้บเลือกใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือ 
และไดรั้บการประมูลในโครงการของรัฐ  ดงันั้น การใหเ้งินและ/หรือของขวญัแก่บุคคลท่ีมี
อ  านาจในการตดัสินใจในกิจการของรัฐเป็นส่ิงท่ีปรากฏเด่นชดัในสงัคมเกาหลีซ่ึงป็นส่ิงท่ีถือ
ปฏิบติักนัมาชา้นาน หากมองยอ้นอดีตไปยงัเม่ือคร้ังโบราณกาล ประเพณีการมอบของขวญั
ถือเป็นส่ิงปกติวิสยัเม่ือมีการเยีย่มเยอืนซ่ึงกนัและกนั และในกรณีท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บส่ิงใด
ตอบแทนในภายหลงั 
 ในกรณีของโรงเรียนกเ็ป็นเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ผูป้กครองจะน าของขวญัราคาแพง
หรือบางคร้ังอาจเป็นเงินไปมอบใหแ้ก่ครูท่ีสอนหนงัสือแก่ลกู ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูเอาใจใส่ลกูของ
ตนมากข้ึนอนัจะส่งผลใหก้ารเรียนของลกูพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนเพราะไดรั้บแรงสนบัสนุน
อยา่งเตม็ท่ีจากครู  เป็นตน้ 
 แต่เม่ือเกาหลีใตก้า้วเขา้สู่ยคุใหม่ท่ีประชาชนสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพอยา่งเตม็ท่ี
ภายหลงัท่ีมีการประกาศปฏิญญาวา่ดว้ยประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1987 ท าใหผู้ค้นเกิดความรู้สึก
ถึงความเสมอภาค และต่างตอ้งการท่ีจะเห็นสงัคมเกาหลีมีความเป็นธรรม อีกทั้ง เม่ือ
ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมประกาศนโยบายการสร้างเกาหลีใหม่ท่ีตอ้งการขจดัการใหเ้งินให้
ของขวญัซ่ึงเป็นการกระท าท่ีส่อไปในทางการคอร์รัปชัน่ ท าใหมี้การจบักมุคุมขงัผูฝ่้าฝืนเป็น
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จ านวนมาก 
 ตวัอยา่งท่ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชน กคื็อ ในตอนกลางปี ค.ศ. 1997 ไดมี้การ
จบักมุครู (สามี ภรรยา มีช่ือวา่ Cho) ท่ีรับสินบนจากพอ่ แม่ของเดก็นกัเรียน โดยต ารวจได้
คน้พบลิปสติกจ านวนหลายกล่อง และของมีค่ามากมาย คิดเป็นมูลค่าถึง 5 ลา้นวอน (US$ 
5,618) ทางต ารวจไดท้ าการสอบสวนพบวา่ ครูสามี - ภรรยาคู่น้ีไดรั้บสินบนจากผูป้กครอง
เป็นเวลาติดต่อกนัมานานถึงส่ีปี 7 
 จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การเมืองกบัเศรษฐกิจ (รวมไปถึงระหวา่ง
การศึกษากบัเศรษฐกิจ ฯลฯ)  มีความผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ดมาชา้นาน และไดเ้พิม่ความ
เขม้ขน้เร่ือยมา 
 แมว้า่ คิม ยงัแซมไดป้ระกาศกอ้งเม่ือเขากา้วข้ึนรับต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีวา่ 
จะไม่ยอมรับเงินใด ๆ จากนกัธุรกิจแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียว แต่การใหแ้ละรับเงิน/หรือของขวญั
จากผูท่ี้เก่ียวพนัระหวา่งการเมืองกบัเศรษฐกิจกย็งัคงกระท ากนัทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ การท่ีจะ
ใหวิ้ถีทางการปฏิบติัดงักล่าวยติุโดยทนัทีนั้นเป็นเร่ืองยาก การสัง่หา้มดงักล่าวมีแต่จะเป็นการ
สร้างศตัรูข้ึนทั้งภายในพรรคของตนเอง ภายในกลุ่มพรรคพวกเพื่อนฝงู และระหวา่งคนกลุ่ม
ต่าง ๆ ในสงัคม น่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีประธานาธิบดีไดรั้บความนิยมต ่าสุดในช่วงก่อนท่ีเขาจะ
พน้จากต าแหน่งในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1998 
 
การขอโทษต่อสาธารณชน    

ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมไดก้ล่าวขอโทษต่อ
ประชาชนผา่นทางโทรทศัน์ไปทัว่ประเทศในกรณีท่ีเกาหลีไดป้ระสบวิกฤตทางเศรษฐกิจวา่  

รัฐบาลภายใตก้ารบริหารงานของเขาขอแสดงความเสียใจท่ีท าใหป้ระเทศประสบ
กบัปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงจนตอ้งขอความช่วยเหลือเงินกูจ้ากไอเอม็เอฟ็  เขาสญัญา
วา่จะกอบกูเ้ศรษฐกิจของประเทศใหก้ลบัคืนมาภายในระยะเวลาอนัสั้น ดว้ยการใชม้าตรการ
ตดัทอนงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลลง และขอใหน้กัธุรกิจปรับปรุงโครงสร้างของบริษทั
มากกวา่ท่ีจะขยายหน้ีต่อไป คิมยงัไดข้อร้องใหค้นงานกรรมกรทุ่มเทในการเพิม่ผลผลิตให้
มากข้ึนโดยระงบัการเพิ่มค่าจา้งแรงงาน 
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 ประธานาธิบดีใหเ้หตุผลวา่ ทั้ง ๆ ท่ีสภาพเศรษฐกิจก าลงัเจริญเติบโตกา้วหนา้ไป
ดว้ยดี แต่การเนน้ดา้นความเจริญเติบโตในระดบัสูงก่อปัญหาในดา้นโครงสร้างในตวัของมนั
เอง ทั้งน้ีเพราะท่ีผา่นมาเกาหลีใตเ้ลือกส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาและอุม้ชูดว้ยการให้
เงินกูพ้ิเศษ การใหย้กเวน้การเกบ็ภาษีเป็นกรณีพิเศษ และใชก้ฎเกณฑท์างกฎหมายบงัคบั
เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมเฉพาะสาขาเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่การกระท าดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิด
ผลดีในยคุโลกาภิวตัน ์
 การกล่าวค าขอโทษต่อประชาชนในคร้ังน้ีมิใช่เป็นคร้ังแรก แต่เป็นคร้ังท่ีสาม  โดย
คร้ังท่ีหน่ึงนั้นเขาไดข้อโทษเม่ือสะพานขา้มแม่น ้าฮัน่แห่งหน่ึงในกรุงโซลพงัทลายลง ท าให้
ผูเ้สียชีวิตจ านวนหลายคน คร้ังท่ีสองเขาขอโทษเม่ืออยัการตรวจสอบพบวา่ บุตรชายคนท่ีสอง
ของเขาไดรั้บสินบนจากบริษทัฮานโบ 
 การขอโทษประชาชนหลายคร้ังไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลดีต่อการบริหารในสาธารณรัฐท่ี
เจด็ หรือไดรั้บความเห็นใจจากชาวเกาหลีเท่าใดนกั  ทั้งน้ีเพราะการขอโทษจากงานท่ีกระท า
ผิดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่านั้นเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องในการก าหนดนโยบาย 
และการปฏิบติังานตามนโยบาย ขอ้บกพร่องดงักล่าวช้ีถึงความสามารถและสมรรถภาพของ
ผูน้ าประเทศ จนถึงขั้นท่ีไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อไป  ฝงูชนจึงพากนั
โกรธแคน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจพงัพินาศภายหลงัท่ีเขาบริหารประเทศมา
ครบ  5 ปี 
 
ความคดิเห็นของนักวชิาการชาวเกาหลต่ีอความล้มเหลวในการปฏิรูป   

คงไม่มีอะไรดีไปกวา่ท่ีจะน าขอ้วิพากษวิ์จารณ์ของนกัวิชาการชาวเกาหลีต่อการ
บริหารของประธานาธิบดีมาน าเสนอไว ้ ณ ท่ีน้ีเพื่อดูวา่นกัวิชาการเหล่าน้ีมองสงัคมไปใน
แนวใด ดงัน้ี 

(1) คิม เบียงคุก และซู จินยงั อาจารยป์ระจ าสาขารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกาหลี 
ไดก้ล่าวว่า การปฏิรูปเป็นประเดน็ทางการเมืองท่ีประธานาธิบดีคิม ยงัแซมตอ้งการตอบสนอง
ความปรารถนาในดา้นอ านาจใหก้บัตวัเอง (personal quest for power) และประสงคท่ี์จะสร้าง
จุดเด่นทางประวติัศาสตร์ (his mark on Korea history) วา่เขาไดก้ระท าการเพือ่ใหเ้กิดการ
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เปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัเฉกเช่น การปฏิวติัของประธานาธิบดีปัก จุงฮีในตอนตน้ทศวรรษท่ี 
1960 ท่ีน าเกาหลีไปสู่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจจนประสบผลส าเร็จมาแลว้ 8  
 

คิม และซูไดพ้ยายามตอบค าถามวา่ ความลม้เหลวของการปฏิรูปเพื่อใหบ้งัเกิดผล
ตามเป้าหมายสองประการขา้งตน้นั้นเป็นเพราะเกิดวิกฤตของความส าเร็จ (Crisis of success) 
ท่ีเกาหลีไดรั้บความส าเร็จในการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีผา่นมาซ่ึงเป็นผลมาจากการใชอ้  านาจ
เผดจ็การเบด็เสร็จบีบบงัคบัใหช้าติระดมทรัพยากรทุกอยา่งไปใชใ้นการสร้างเศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่เม่ือประธานาธิบดีคิม ยงัแซมไดรั้บอ านาจมาจากแรงสนบัสนุน
ของประชาชนส่วนใหญ่ตามระบอบประชาธิปไตย เขาจึงไม่สามารถสร้างพลงัแห่งการพฒันา
ไดต้ามท่ีประสงค ์ แมว้า่จะมีเป้าหมายท่ีตอ้งการพลิกประวติัศาสตร์การพฒันาทางเศรษฐกิจ
ของเกาหลีให้ส าเร็จอีกคร้ังในทศวรรษท่ี 1990  ทั้งน้ีเป็นเพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่มท่ีสนบัสนุน
เขาต่างมีเป้าหมายต่างกนั และต่างคิดค านึงวา่ “ใครจะไดอ้ะไร” (who gets what) จากการ
พฒันาดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น นกัการเมืองประสงคไ์ดรั้บความส าเร็จทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ จึงใชอิ้ทธิพลรีดไถรับสินบนจากกลุ่มธุรกิจ พวกส่ือมวลชนตอ้งการกระจายข่าว
เพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ขา้ราชการสนใจในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ และประชาชนต่าง
แบ่งแยกเพื่อเรียกร้องใหรั้ฐบาลสนใจพฒันาจงัหวดัและภูมิภาคตนเองใหม้ากข้ึน ในขณะท่ี
รัฐบาลกย็งัคงยนืหยดัใหอ้ตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 
 ความตอ้งการท่ีหลากหลายเช่นน้ีมีผลต่อการสร้างนโยบายและการด าเนินการตาม
นโยบายของประเทศท่ีไม่อาจจะกระท าตามใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ ยิง่เม่ือผูค้นคิด
วา่เป้าหมายดงักล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตวัผูน้ าประเทศแลว้ ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามนโยบายกย็ิง่อยูห่่างไกลมากข้ึน 
 อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเกาหลีทั้งสองกล่าวต่อไปอีกวา่ นโยบายการปฏิรูปตอ้ง
เผชิญกบัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูงกบัความเสมอภาค 
รวมทั้งแรงกดดนัจากกลุ่มต่าง ๆ จากภูมิภาคนิยม และจากการท่ีจะเลือกหนทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
การปฏิรูป ท าใหก้ารปฏิรูปพบกบัทางตนัโดยไม่อาจถอยหลงัหรือเลือกทิศทางท่ีดีท่ีสุดได ้
เพราะทางเลือกหน่ึง ๆ จะก่อใหเ้กิดผลถึงใครไดป้ระโยชน์ใครเสียประโยชน์  ดงันั้น คิมจึงไม่
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สามารถปฏิรูปน าพาประเทศไปตามแนวทางสายกลางตามลทัธิค าสอนของขงจ้ือได ้
(2) นกัรัฐศาสตร์ชาวเกาหลีอีกกลุ่มหน่ึงเช่ือวา่ ความลม้เหลวของการปฏิรูปของคิม 

ยงัแซมเป็นผลมาจากการท่ี คิมยดึหลกั “การปกครองในแบบสุภาพบุรุษ” (rule of man) แทน 
“การปกครองดว้ยกฎหมาย” (rule of law) ศาสตราจารย ์ฮาม ชยับอง อาจารยส์าขารัฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลยัยอนเซ และ ดร.ริว แซงยงั นกัวิจยัของสถาบนัวิจยัแซมซุงอีเลก็ตริค 9 ได้
อธิบายวา่นบัเป็นเวลากวา่ 2,500 ปีมาแลว้ท่ีขงจ้ือไดอ้ธิบายวา่ คุณความดีและจริยธรรมท่ีดีท่ีมี
อยูใ่นตวับุคคลนั้นจะท าใหเ้ขาเป็นนกัปกครองท่ีดี  ประธานาธิบดีคิม ยงัแซมไดพ้ยายามน า
รูปแบบของการปกครองแบบสุภาพบุรุษท่ีผูป้กครองเป็นตวัอยา่งของความเพรียบพร้อมดีงาม
ทั้งทางกายและใจและน ามาใชใ้นการบริหารประเทศ โดยคิมมีช่ือเสียงในดา้นการด าเนินชีวิต
แบบสมถะทั้งในและนอกเวลาท างาน ดงัเช่น เขาใชชี้วิตแบบเรียบง่าย รับประทานบะหม่ีหลงั
การประชุมคณะรัฐมนตรี นิยมการว่ิงในการออกก าลงักายแทนการตีกอลฟ์ และเขียน
ตวัหนงัสือจีนในยามวา่ง เป็นตน้ 
 แต่ยคุสมยัของคิม แตกต่างไปจากยคุของขงจ้ือในอดีตมากเพราะความตอ้งการของ
คนเกาหลีส่ีสิบลา้นคนในยคุน้ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย มีทั้งคนดีและคนเลว และยิง่สงัคมไดรั้บ
ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา ท าใหเ้กิดเป็นแรงกระตุน้ใหค้น
แสวงหาความสุขความส าเร็จส่วนตนมากข้ึนโดยไม่ค านึงถึงวา่ ส่ิงท่ีไดม้านั้นเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง
ชอบธรรมหรือไม่ ผูเ้ขียนทั้งสองยงักล่าววา่ ในสงัคมปัจจุบนั ระบบการเมืองมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชเ้งิน และมีการแยง่ชิงผลประโยชน์กนัอยา่งรุนแรงและเผด็ร้อน จึงจะตอ้งสร้าง 
“โครงสร้างทางสถาบนั” ท่ีก าหนดใหแ้ต่ละคนกระท าตามบทบาทและสถานภาพในสงัคมยคุ
ใหม่ตามกติกาของกฎหมาย มากกวา่จะมีการท าตามโครงสร้างท่ีใหค้นมาอยูร่่วมกนัตาม
ประเพณีดงัเช่นในอดีต (traditional political discourse)  
 ความพยายามของนกัวิชาการชาวเกาหลีในการอธิบายความลม้เหลวของผูน้ า       
สาธารณรัฐท่ีเจด็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่ ทั้งน้ีเพราะในปัจจุบนัพวกเขามีอิสระพอท่ีจะ
วิพากษวิ์จารณ์การเมืองการปกครองของเกาหลีใตไ้ดอ้ยา่งเสรีพอสมควร ซ่ึงต่างจากสมยัก่อน
ในยคุท่ีประธานาธิบดีปัก จุงฮีและประธานาธิบดีชุน ดูฮวนเป็นผูน้ าท่ีไม่สามารถกระท าได้
เลย เพราะมีอ านาจมืดไดแ้ทรกซึมไปในทุกหนทุกแห่งในสงัคมท่ีคอยคุกคามสิทธิเสรีภาพใน
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การพดู การเขียน  
 
 
 กล่าวโดยสรุปขอ้เขียนเร่ืองน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาทางการเมืองในยคุ ประธานาธิบดี
คิม ยงัแซม (ค.ศ. 1993 – 1997) ท่ีท าใหก้ารบริหารงานของเขาประสบกบัความลม้เหลวทั้ง ๆ 
ท่ีในช่วงแรกของการข้ึนด ารงต าแหน่งผูน้ าประเทศนั้น เขาไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวเกาหลี
ทัว่ทั้งประเทศ แทท่ี้จริงแลว้ นายคิมเป็นคนดีและมีความปรารถนาดีต่อประเทศเช่นเดียวกบั
ผูน้ าคนอ่ืน ๆ  แต่ความดีงามและความซ่ือตรงท่ีน ามาใชโ้ดยปราศจากการบริหารงานท่ีดี
ภายใตบ้ริบทของสงัคมท่ีเป็นจริงในช่วงเวลานั้น ๆ  ไม่อาจน าพาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ง
ไวไ้ด ้ ในทางตรงขา้ม อาจส่งผลท่ีเลวร้ายลงไปอยา่งท่ีคาดไม่ถึง ดงันั้น กรณีตวัอยา่งของคิม 
ยงัแซมจึงเป็นบทเรียนแก่นกัการเมืองท่ีตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบา้นเมือง อีก
ทั้งตอ้งมีความรอบรู้อยา่งจริงจงัถึงปัจจยัต่าง ๆ รอบขา้งท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาร่วมในขณะท่ี
สร้างและน านโยบายไปปฏิบติัเพื่อจะใหไ้ดรั้บผลส าเร็จ 
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