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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ในช่วงต้นทศวรรษปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยและเกาหลีใต้อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบอำนาจนิยม

หรือมีผู้นำทางการเมืองเป็นฝ่ายทหารเป็นระยะเวลาหลายปี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ประเทศไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และประเทศเกาหลีใต้ในยุคนายพลปักจุงฮี 

โดยผู้วิจัยจะศึกษาจากนโยบายที่สำคัญของผู้นำประเทศไทยและเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้น ดังนี้ 

ด้านสังคม  

จอมพลสฤษดิ์สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับการเมืองไทยด้วยการสร้างอำนาจความมั่นคงด้วย

การใช้อำนาจเด็ดขาดแบบเผด็จการผ่านกฎหมายและการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์และได้ร ื ้อ ฟ้ืน

ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเพื่อใช้ในการสร้างระเบียบทางสังคม ซึ่งการใช้อำนาจเผด็จการของจอม

พลสฤษดิ์ได้กลายเป็นชนวนเหตุของการเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการถนอม-

ประภาสที่ปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

รัฐบาลทหารในเกาหลีใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเพราะผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้

วิธีการทำงานแบบใหม่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและใช้ความรู้พื้นฐานในการผลิต ซึ่งการทำให้นโยบาย

สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลทหารจึงได้จัดตั้งกระทรวงคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจ

ขึ ้นในปีค.ศ.1961 ต่อมานายพลปักจุงฮีได้คิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ ้นอีก 4 ฉบับ และได้พัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ จนมีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้นประเทศเกาหลีใต้จึงได้เปลี่ยนจากสังคมด้อยพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่ แต่เนื่องจากประเทศอยู่

ภายใต้การปกครองด้วยระบอบเผด็จการจึงมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการใช้อำนาจในการ

ลงโทษกับผู ้ที ่เห็นต่างกับรัฐบาล จำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการแสดงออกโดยเฉพาะการเสนอข่าวของ

สื ่อมวลชน การจับกุมนักการเมืองฝ่ายค้าน การจับกุมนักศึกษาที ่ออกมาเดินขบวนต่อต้าน รวมถึงการ

ตรวจสอบประวัตินักศึกษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

แม้ผู้นำไทยและเกาหลีใต้ได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตโดยกำหนดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ทั้งสังคมไทยและเกาหลีใต้ ยังคงปกครองด้วย

ระบอบเผด็จการโดยใช้อำนาจอย่างเด็ดขาด มีการกำจัดประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองมากขึ้นจึงเป็นชนวน

เหตุที่ทำให้ประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านระบอบเผด็จการ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จอมพลสฤษดิ์ได้นำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจากสหรัฐอเมริกาเข้ ามาในประเทศไทย  

ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติซึ ่งเป็นความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และได้เชิญคณะผู้เชี ่ยวชาญจาก
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ธนาคารโลกเข้ามาทำรายงานเศรษฐกิจไทยจนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 และประกาศใช้ในปี 

พ.ศ. 2504 และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวมากขึ้น มีการจ้างแรงงาน

ในประเทศไทยสูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงมีระบบเศรษฐกิจที่มีแนวคิดแบบทุนนิยมและทำการค้ากับกลุ่ม

ประเทศโลกเสรี ซึ่งจอมพลสฤษดิ์มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกาได้ให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางด้านการทหารเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ 

นายพลปักจุงฮีได้นำระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาใช้ในการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งกระทรวง

คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจและทำการร่างแผนพัฒนาประเทศฉบับที่หนึ่ง (ค.ศ. 1962 – 1966) และ

ประกาศใช้ทันทีในปีต่อมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่1 ในขณะเดียวกันได้ลงทุนในอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการ

ผลิตถ่านหิน ซิเมนต์ ปุ๋ย เหล็กกล้า และโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น ต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่สอง (ค.ศ. 1967 –

1971) รัฐบาลได้พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยส่งออกมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสินค้า

อุตสาหกรรมในตลาดโลกด้วยการเร่งระดมเงินทุนและการลงทุนจากต่างประเทศ  จึงทำให้ประเทศเกาหลีใต้มี

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงการทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม

ในระบบทุนนิยม กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายทุนทำการสะสมทุนในยุคที่สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศเกาหลีใต้และได้ร่วมหุ้นกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์การผลิต

เพื่อการส่งออกตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการให้สิทธิพิเศษมากมาย

เพ่ือให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นแชโบล (chaebol) หรือกลุ่มที่มีอิทธิพล

ทางเศรษฐกิจของประเทศจึงทำให้เกิดสังคมชนชนกลางมากขึ้น  

รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโดยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่

หนึ่ง และมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคือบทบาทของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้พัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม 

ด้านการเมือง 

จอมพลสฤษดิ์ได้ใช้ระบอบการปกครองระบบพ่อขุนผนวกกับการใช้อำนาจแบบเผด็จการ จอม

พลสฤษดิ์ได้สร้างบทบาทใหม่ ๆ ให้แก่ข้าราชการ พระมหากษัตริย์ และได้กำหนดโครงการการปกครองแบบ

พ่อขุนของตนให้กับบุคคลเหล่านี้ โดยบริหารจากผู้มีอำนาจสูงสุดลดหลั่นลงมาตามลำดับเพื่อทำให้อำนาจ

ทางการเมืองมั่นคงขึ้นมากกว่าการพัฒนาและสร้างประเทศให้ทันสมัย ซึ่งระบอบการปกครองแบบพ่อขุนนั้นมี

การใช้อำนาจรัฐปราบปรามด้วยความรุนแรงจึงทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว นอกจากนั้นบทบาทของ

สถาบันพระมหากษัตริย ์ม ีความสำคัญอย่างมากในยุคจอมพลสฤษดิ ์เ พราะได้ยกสถานะของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของชาติจึงเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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คณะทหารที่นำโดยนายพลปักจุงฮีได้ก่อการรัฐประหารโดยอ้างเหตุผลเพื่อขจัดการคอรัปชั่นทาง

การเมือง และจะเร่งพัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพ แม้นายพลปักจุงฮีจะประสบ

ความสำเร็จในการเลือกตั้งในปี ค.ศ.1971 แต่ต้องเผชิญการต่อต้านของฝ่ายค้าน นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และ

ชนชั้นกลางที่เริ่มไม่พอใจต่อระบอบเผด็จการ ประธานาธิบดีปักจุงฮีจึงตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือน

ธันวาคมปี ค.ศ.1971 โดยงดการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ยุบสมัชชาแห่งชาติ และพรรคการเมือง ห้ามดำเนิน

กิจกรรมทางการเมืองและการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันได้แก้ไขรัฐธรรมนูญและ

ประกาศใช้ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1972 คือ รัฐธรรมนูญยูซิน ผลจากการที่ประธานาธิบดีปักจุงฮีใช้อำนาจแบบ

เบ็ดเสร็จและแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องในรัฐบาลทหาร การชุมนุมต่อต้านระบอบยูซินจึง

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจึงทำให้รัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ือปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการจึงทำให้มีผู้

เห็นต่างทางการเมืองเกิดขึ้น จึงมีการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองเช่นเดียวกัน แต่ประเทศไทยนั้นมีการลงโทษ

ที่ร้ายแรงกว่าเกาหลีใต้โดยมีโทษประหารชีวิต รวมถึงผู ้นำประเทศไทยได้มีการฟื ้นพระรา ชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์ขึ้นจึงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความแข็งแกร่งมากข้ึน ส่วนประเทศเกาหลีใต้นั้นได้มีการ

สร้างรัฐธรรมนูญยูซินขึ้นมาเพ่ือสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารในเวลาต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

1.2 คำถามวิจัย 

ประเทศไทยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปัก

จุงฮีแตกต่างกันอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศไทยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์

และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี 

1.3.2 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังจาการรัฐประหารของประเทศไทยในยุค

รัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทำให้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยในยุครัฐประหารของจอม

พลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี 

1.4.2 ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และ

ประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี มีขอบเขตการศึกษา

เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี มุ่งศึกษาในด้านระบอบการ

ปกครอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและ

ประชาชน รวมถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยของ ซึ่งขอบเขตช่วงเวลาที่เลือกศึกษานั้น ประเทศไทยในช่วงปี 

พ.ศ.2500-2516 และประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปี พ.ศ.2507-2523 

 

1.6 วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ-

ภูมิจากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย สารนิพนธ์ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ ที่

ได้มนีักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญรวบรวมข้อมูลนั้นไว้แล้วจึงนำมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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1.7 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทบาทของ

สหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์

รัฐบาลปักจุงฮ ี

บทบาททางสังคม 

-การสร้างสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่  

 -ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ 

บทบาททางเศรษฐกิจ 

 -การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

บทบาทการเมือง 

 -การเมืองภายในประเทศ 

 -การเมืองภายนอกประเทศ 

ชนช้ันกลาง การเรยีกร้องประชาธิปไตย 

บทบาททางสังคม 

-รัฐธรรมนูญยูซิน 

 -การทำโครงการเซมาอึลอุนดง              

บทบาททางเศรษฐกิจ 

 -การร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

-การเอื้อผลประโยชน์แก่กันระหว่างกลุ่มธุรกิจกับรัฐบาล 

บทบาทการเมือง 

 -การเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและสงครามเกาหลี 

 -การเมืองภายในประเทศ 
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1.8 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การวิจัยเรื่อง ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี มีแผนการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

1.8.1 กำหนดหัวข้องานวิจัย ระบุท่ีมาความสำคัญ วัตถุประสงค์ และทบทวนแนวความคิด และงานศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

1.8.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  

1.8.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ

สหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น 

1.8.4 สรุปผลวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1.8.5 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน (10เดือน) 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง           

2. เก็บรวบรวมข้อมูล           

3. วิเคราะห์ข้อมูล           

4. สรุปผลการวิจัย           

5. จัดทำรายงานวิจัยสมบูรณ์           

 

1.9 แผนการเขียนเนื้อหา  

งานวิจัยเรื่อง ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี มีเนื้อหารวม 5 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนำ  

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา  

1.2 วัตถุประสงค์  

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.4 วิธีการศึกษาวิจัย  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย  

1.7 แผนการดำเนินงาน  

1.8 แผนการเขียนเนื้อหา  

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง  

2.1.1 แนวความคิดระบอบประชาธิปไตย  

2.1.2 แนวความคิดระบอบเผด็จการ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในยุคจอมพลสฤษดิ ์

2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลีใต้ในยุคนายพลปักจุงฮี 

บทที่ 3 สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหาร 

3.1 การเมืองไทยภายใต้ระบอบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ 
3.1.1 การสร้างสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่  

3.1.2 ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ 

3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

3.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

3.3.1 การเมืองภายในประเทศ 

3.3.2 การเมืองภายนอกประเทศ  

3.4 การเมืองเกาหลีใตภ้ายใต้ระบอบเผด็จการของนายพลปักจุงฮี 

3.4.1 การเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลี 

3.4.2 การเมืองยุคนายพลปักจุงฮี 

3.5 เศรษฐกิจเกาหลีใต ้

3.5.1 บทบาททางเศรษฐกิจของปักจุงฮี 

3.5.2 การร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ 

3.5.3 การเอ้ือผลประโยชน์แก่กันระหว่างกลุ่มธุรกิจกับรัฐบาล 

3.6 สังคมเกาหลีใต้ 

3.6.1 รัฐธรรมนูญยูซิน 

3.6.2 การทำโครงการเซมาอึลอุนดง              

สรุปผลการศึกษา 

บทที ่4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 
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4.1 สังคมไทยก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

4.2 การก่อตัวของขบวนการนิสิตนักศึกษา 

4.3 ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย 

4.4 เกาหลีใต้ก่อนเหตุการณ์ที่กวางจู 

4.5 เหตุการณ์สังหารหมู่ที่กวางจู 

4.6 ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

บทที ่5 ประเทศไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์และเกาหลีใต้ในยุคนายพลปักจุงฮี 

บรรณานุกรม 
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บทที ่2 

การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวความคิดทางรัฐศาสตร์ 

ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง  ประเทศ การ

ปกครองตนเองของประชาชนดำเนินการโดยผ่านผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนตาม

ระเบียบวิธีที ่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบอาจเป็นราชาธิปไตยภายใต้

รัฐธรรมนูญ อาจเป็นระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดี ซึ่งระบอบนี้ประชาชนมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 

คือการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งและอื่น ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ เพศ หรือทรัพย์สิน (เจียมศรี

พจน์, 2531) 

หลักการที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 

1. หลักเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผล ประชาชนแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่ง

ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนรวมทางการเมือง โดยการเสนอความคิดเห็น และ

อภิปราย ซึ่งต้องต่างคนต่างรับฟัง และยอมรับความคิดเห็นกัน หากข้อเสนอหรือความคิดเห็นของผู้ใด

ที่มีเหตุผลที่ดีที่สุด จะได้รับเลือกให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นต่อไป 

2. หลักเสียงข้างมาก กล่าวคือหลังจากสมาชิกผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์

โดยการอภิปรายแล้ว จะมีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งข้อเสนอที่ได้รับเสียงข้างมากจากที่ประชุมก็จะ

ได้รับเลือกให้นำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลจากคนส่วนมาก 

3. หลักความยินยอม ประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจากความยินยอมจากประชาชน เช่น สมาชิก

ผู้แทนราษฎรหรือนายกที่เข้ามาใช้อำนาจในการบริหารประเทศต้องได้รับความเชื่ อใจจากประชาชน 

ซึ่งจะมีอำนาจจํากัดตามรัฐธรรมนูญและถูกจํากัดช่วงเวลาที่ได้รับความยินยอม กล่าวคือ อาจอยู่ใน

วาระช่วงระยะเวลาหนึ่ง (วาระครบ 4ปี) เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

4. หลักประนีประนอม เมื่อมีการประชุมสภาและหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายกันแล้ว

อาจเกิดข้อขัดแย้งกัน ที่ประชุมอาจใช้การประนีประนอมกันโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

เกณฑ ์ไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมาก 

5. หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ทุกคนมีความเสมอภาค

กันในกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจึงบังคับใช้กับประชาชนทุกคนโดยเสมอเสมอ

ภาคกันหมด 
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6. หลักเสรีภาพ คือ รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริมเสรีภาพต่าง ๆ  ของประชาชน เช่น 

เสรีภาพในการพูด การเขียน การศึกษา เป็นต้น แต่เสรีภาพเหล่านี้จะถูกจํากัดโดยกฎหมาย คือ 

ประชาชนต้องไม่ใช้เสรีภาพนี้เพื่อทำลายหรือรบกวนเสรีภาพของผู้อ่ืน 

7. หลักนิติธรรม หมายถึง การยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกาและหลักประกันความเสมอภาคให้

ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือความถูกต้อง สงบ 

เรียบร้อยและชอบธรรม โดยรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยให้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ให้

มีการละเมิดสิทธิเพียงเพราะเป็นผู้มีอิทธิพล มียศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง หรืออภิสิทธิ์อ่ืน ๆ 

8. หลักการปกครองตนเอง รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง  เนื่องจากประชาชนรู้ว่า

คุณภาพชีวิต สังคมท่ีดำรงชีวิตอยู่นั้นดีหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐต้องแก้ไขปัญหาโดยให้ประชาชนมีบทบาท

ร่วมด้วยในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น เช่น 

สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายประเทศก็จะพัฒนา

มากขึ้น 

เมื่อพิจารณาหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยแล้วจะเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับ 

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด ชนชั้นใด  ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะ สภาพ

ร่างกาย และจิตใจจะแตกต่างกันแต่ทุกคนย่อมมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันโดยไม่ละเมิดสิทธิ

ของผู้อื่นและผิดกฎหมาย นอกจากนั้นระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคมเป็นอย่างมาก 

โดยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และใช้อำนาจนั้นผ่านทางผู้แทนที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้เลือกเข้าไปทำ

หน้าที่ในการบริหารปกครองประเทศ รวมถึงความสามารถของผู้นำ หากผู้นำมีความสามารถในการบริหาร

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะ

ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กลไกของเศรษฐกิจเป็นไปตามระบอบทุนนิยม ประเทศชาติมี

ความมัน่คงและสังคมมีความสงบสุข 

ระบอบเผด็จการ คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยที่สุด นอกจากนั้นระบอบเผด็จการยังมี

ลักษณะอีกหลายประการ เช่น ไม่ต้องการให้มีฝ่ายค้าน  เพราะถือว่าฝ่ายค้านเป็นศัตรูหรือเป็นอุปสรรคของ

รัฐบาลเผด็จการ และระบอบเผด็จการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองประชาชนจึงต้องปฏิบัติตาม

คำสั่งของรัฐจึงต้องมีกองกำลังเพื่อบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตาม (สุภาพ, 2522) 

การปกครองแบบเผด็จการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. เผด็จการอำนาจนิยม (Authoritarianism) เผด็จการอำนาจนิยม เป็นการปกครองที่ผู ้นำต้องการ

ควบคุมกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนมีเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได้แต่ต้องไม่มีบทบาททาง

การเมืองที่ขัดแย้งนโยบายทางการเมืองของรัฐ (วรรณา เจียมศรี พงษ,์ 2531 : 211)   
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2. เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) เผด็จการอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเน้นความสำคัญของผู้นำว่า

เป็นผู้มีความสามารถ มีสติปัญญายอดเยี่ยม มีลักษณะที่รัฐมีอำนาจอยู่เหนือประชาชน รัฐสามารถมี

อำนาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดในการควบคุม เศรษฐกิจ การเมือง และประชาชน ซึ่งประชาชนต้องให้

ความเคารพเชื่อฟังและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แม้การใช้อำนาจนั้นจะใช้วิธีการรุนแรงแต่ประชาชน

ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐ ระบอบนี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การ

ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนโดยรัฐบาล (เจียมศรีพจน์, 2531) 

ทฤษฎีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ  

การมีอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและเชื่อว่ามนุษย์ในสังคมขาดความสำนึกในทางการเมือง ไม่เข้าใจ

ในเรื ่องของสิทธิและประโยชน์ของตนเอง และสังคม จึงเป็นหน้าหน้าที ่ของรัฐที ่ต้องดูแล และปกป้อง

ผลประโยชน์ของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้อำนาจไปตกอยู่ในมือของประชาชน ซึ่งประชาชนที่อยู่ภายใต้

ระบอบการปกครองนี้จะต้องทำตามคำสั่งของรัฐโดยที่ห้ามมีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐเพื่อความมั่นคงของรัฐ

เพราะรัฐกลัวว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขึ้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนใน

สังคมจะสอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งระยะเวลาในการดำรงอยู่ของระบอบเผด็จการ

ขึ้นอยู่กับทัศนคติทางการเมืองของประชาชน หากทัศนคติความเชื ่อ และค่านิยมวิถีชีวิตของประชาชน

เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม ระบอบเผด็จการจะอ่อนแอลงและอาจล่มสลายไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชน (เจียมศรีพจน์, 2531) 

รูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการ หลักการสำคัญของระบอบเผด็จการมีดังนี้ (สุภาพ, 2522) 

ผู้นำคนเดียวหรือคณะผู้นำของกองทัพ หรือของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว มีอำนาจสูงสุดในการ

ปกครองสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ฟังเสียงประชาชนในประเทศ  

1. การรักษาความมั่นคงของผู้นำมีความสำคัญกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนไม่

สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้นำได้ 

2. ผู้นำมีอำนาจได้ตลอดชีวิตตราบเท่าที่กลุ่มผู้ร่วมงานหรือกองทัพยังให้ความสนับสนุนอยู่ ประชาชน

ทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนผู้นำได้โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ 

3. รัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดตั้งขึ ้นตามรัฐธรรมนูญและรัฐ สภาไม่มี

ความสำคัญต่อกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ 

เป็นแต่เพียงรากฐานรองรับอำนาจของผู้นำเท่านั้นไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง  

ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ (เจียมศรีพจน์, 2531) 

1. ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประเทศ  

2. จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
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3. ยึดหลักความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐเป็นสำคัญ ยกย่องอำนาจและความสำคัญของรัฐ 

เหนือเสรีภาพของประชาชน  

4. ยึดหลักรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางของประเทศ ให้อำนาจอยู่ในมือผู้นำเต็มท่ี  

5. ยึดหลักการใช้กำลัง การบังคับ และความรุนแรง เพ่ือควบคุมประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการ

ของผู้นำ 

6. ประชาชนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำอย่างเคร่งครัด ไม่มีสิทธิโต้แย้งในนโยบายหรือหลักการ

ของรัฐ  

7. สร้างความรู้สึกไม่ม่ันคงในชีวิตให้แก่ประชาชน จนประชาชนเกิดความหวั่นวิตก เกรงกลัว อันทำให้

อำนาจรัฐเข้มแข็ง 

 

2.2 งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
กุลลดา เกษบุญชู มีด (2550) เขียนบทความวิจัยเรื่อง การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้าง

อำนาจโลก โดยศึกษาการเมืองไทยที่เข้าไปมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการ

เมืองไทยในยุคเผด็จการทหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างอำนาจโลกและโครงสร้างอำนาจโลกได้

ใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการดำเนินสงครามเย็นในเอเชีย ต่อมาการปฏิวัติ

ครั้งที่สองของจอมพลสฤษดิ์เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบเผด็จการทหาร สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน

อย่างเต็มที่ซ่ึงมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ

การยกย่อง นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากรัฐบาลเผด็จการทหารของไทยอย่างมากทำให้

สหรัฐอเมริกาสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลประชาธิปไตยใน

ไทย สหรัฐอเมริกาต้องการใช้ปรับภาพลักษณ์ของตนและรัฐบาลไทยได้นำไปสู่ปัญหาใหม่ขึ้นมาและทำให้

โครงสร้างการเมืองไทยต้องกลับไปสู่รัฐบาลเผด็จการ 

วิเชียร อินทะสี (2555) เขียนบทความวิจัยเรื่อง สองทศวรรษการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : ปัจจัย

สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค โดยศึกษาแนวคิดของโรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) คือ ระบอบการเมือง

ที่เป็นประชาธิปไตย และกระบวนการเปลี่ยนผานจากอำนาจนิยมไปเป็นประชาธิปไตย โดยข้อเสนอของเทอร์รี่ 

ลินน์ คาร์ล และนักวิชาการคนอื่น ๆ ผลการศึกษาพบว่า แม้ภาคประชาสังคมจะเป็นตัวแสดงหลักในการตอสู้

เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลีใต แต่การเติบโตของประชาสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ดังผลการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลปักจุงฮีที่ก อใหเกิดกลุมบุคคลหลากหลายอาชีพ 

ประชาชนบางกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีรายได้เพ่ิมขึ้นจนก่อตัวเป็นชนชั้นกลาง ในขณะที่ประชาชน

บางกลุ่มอาจขาดโอกาสทางการศึกษาและกลายเป็นผู้ใชแรงงาน แต่ประชาชนทั้งสองกลุ่มต่างได้มีจุดยืน
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ร่วมกันคือความตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพราะเชื่อวาระบอบอำนาจนิยมไม่สามารถแกไข

ปัญหาได้เนื่องจากผู้นำการเมืองปดกัน้การมีสวนร่วมทางการเมืองและไม่มีความรับผิดชอบตอประชาชน  

ดำรงค์ ฐานดี (2556) เขียนบทความวิจัยเรื่อง จากอนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิมมาเป็นอนุรักษ์นิยมแบบปัก กึน

เฮ : กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้ โดยศึกษาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในเกาหลีใต้ ผลการศึกษาพบว่า  นับตั้งแต่

หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเกาหลีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้ว่าประเทศจะปกครองด้วยระบอบเผด็จการแต่ ประชาชน

เกาหลีใต้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับนโยบายของรัฐบาลของนายพลปักจุงฮี ในขณะเดียวกันรัฐบาล ได้

เป็นตัวนำการพัฒนาเศรษฐกิจเร่งให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (chaebol) เช่น กลุ่ม

แซมซุง กลุ่มฮุนได กลุ่มเดวู และกลุ่มลัคกี้โกลสตาร์ (แอลจี) เป็นต้น ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมครอบคลุมไปทั่ว

ประเทศและทั่วโลก ทำให้แรงงานในประเทศและแรงงานต่างชาติได้รับการเลื่อนชั้นทางสังคมอย่างรวดเร็ว 

บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ (2559) เขียนบทความวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตย

ของไทยและเกาหลีใต ้โดยศึกษาเปรียบเทียบ ใน 2 ประเด็นสำคัญคือ รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างความสัมพันธ์

ของสถาบันทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบทาง

การเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้พัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยกับเกาหลีใต้มี

ความแตกต่างกัน คือ ผู้นำทางการเมืองเกาหลีใต้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทที่เข้มแข็ง

ของภาคประชาสังคมที่ผลักดันให้มีการออกกฎหมายพิเศษเพื ่อปกป้องสิทธิของประชาชนที่เร ียกร้อง

ประชาธิปไตย รวมถึงมีการขจัดอิทธิพลของทหารออกจากการเมือง ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทย คือ การแทรกแซง

การเมืองของทหาร ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมือง การออกแบบรัฐธรรมนูญ และสถาบัน

ทางการเมืองที่เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่น การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรม

ทางการเมืองที่ไม่เปน็ประชาธิปไตยของคนไทยที่เคยชินกับการอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 

ณัฐวดี อินทกาญจน์ (2563) เขียนบทความวิจัยเรื่อง พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 – ปัจจุบัน โดยศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้มีประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ ผลการศึกษา

พบว่า พัฒนาการของประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกคือการอยู่ภายใต้

การดูแลของสหรัฐอเมริกา จึงมีการนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในเกาหลีใต้จนมีการนำแนวคิดของระบอบ

ประชาธิปไตยจากภายนอกและภายในประเทศมาปรับใช้เป็นรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้  เมื่อมีการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลับต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบอำนาจนิยมจากรัฐบาลพลเรือนจนทำให้ประชาชนต้อง

ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ต่อมาเกาหลีใต้ถูกยึดอำนาจจากกองทัพทำให้การปกครองของประเทศอยู่

ภายใต้รัฐบาลทหารร่วม 3 ทศวรรษ มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือสืบทอดอำนาจ ประชาชนจึงต้องแสดงพลังอีก

ครั้งเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้แก้รัฐธรรมนูญและให้กองทัพเป็นกลางทางการเมือง นอกจากนี้การแก้ไข
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รัฐธรรมนูญครั้งที่ 9 ในปี ค.ศ. 1987 ยังเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วย การตรวจสอบการ

ทำงานของรัฐบาลอาจต้องให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบทำให้ประชาชนเปรียบเสมือนกลไกที่สามารถถ่วงดุล

อำนาจของรัฐ ดังนั้นกลุ่มประชาชนจึงเป็นตัวแสดงสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้มั่นคงมาตลอด 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ศึกษานโยบายต่าง ๆ ของนาย

พลปักจุงฮีในเกาหลีใต้ กล่าวคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญต่าง ๆ ของนายพล

ปักจุงฮี ซึ่งมีผลต่อ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในเกาหลีใต้ แต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ประเทศเกาหลีใต้ยังคงปกครองด้วยรัฐบาลทหารจึงทำให้เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยจากภาคประชา

สังคมและการมีส่วนทางการเมืองของภาคประชาสังคมทำให้ระบอบประชาธิปไตยมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันและ

ระบอบเผด็จการทหารไม่มีบทบาททางการเมืองอีกเลย ดังแนวคิดของ วิเชียร อินทะสี (2555) ดำรงค์ ฐานดี 

(2556) บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ (2559) และ ณัฐวดี อินทกาญจน์ (2563) นอกจากนั้นได้ศึกษาแนวคิดการเมือง

ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ (2548) การปกครอง

ด้วยระบบพ่อขุนของจอมพลสฤษดิ์ทำให้ประเทศสงบเรียบร้อย มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แต่แสดงให้เห็น

ถึงความเผด็จการอย่างเด็ดขาดในการปกครองซึ่งเป็นชนวนที่ทำให้ประชาชนต้องต่อต้านรัฐบาลเผด็จการและ

เรียกร้องประชาธิปไตย รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจและการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรศฐกิจแห่งชาติของจอม

พลสฤษดิ์ที่ในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมากและได้ปรับ

เศรษฐกิจของประเทศไทยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ดังผลงานของ กุลลดา เกษบุญชู มีด (2550) 

อย่างไรก็ตาม การเมืองของไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์และเกาหลีใต้ในยุคนายพลปักจุงฮีปกครองด้วยระบอบ

เผด็จการ อยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลต่อการพัฒนา

ประเทศ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของการปกครองด้วยระบอบเผด็จการของ

ประเทศไทยและเกาหลีใต้ ดังนั้นผู้วิจัยใคร่ศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากนโยบายต่าง ๆ ของผู้นำ

ไทยและเกาหลีใต้เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาการเมืองไทยและเกาหลีใต้ในยุคเผด็จการให้กว้างขวางต่อไป 
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บทที ่3 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหาร 
 

3.1 การเมืองไทยภายใต้ระบอบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ 
เนื ่องจากภูมิภาคเอเชียเป็นพื ้นที ่ย ุทธศาสตร์เพื ่อสกัดกั ้นคอมมิวนิสต์ มหาอำนาจโลกอย่าง

สหรัฐอเมริกาจึงได้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารเพ่ือป้องกันการลุกฮือของกระแสคอมมิวนิสต์
และชาตินิยม สหรัฐอเมริกามีนโยบายมุ่งแสวงหาพันธมิตรจากประเทศเสรีในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโด
จีน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเทศไทยในการเป็นยุทธศาสตร์หลัก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้จีน
เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในอินโดจีน ดังนั้นบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1.1 การสร้างสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา จอมพลสฤษดิ์พยายามฟ้ืนฟูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กับ

รัฐบาลอเมริกัน หลังจากที่บทบาทของสถาบันกษัตริย์ได้ถูกลดอำนาจลงไปในช่วงหลัง พ.ศ. 2475 การฟื้นฟู

บทบาทของสถาบันกษัตริย์ในครั้งนี ้ไม่ได้มีเป้าหมายกลับไปสู่ยุคก่อน  พ.ศ. 2475 ที ่มีการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่มีเป้าหมายเพ่ือใช้สถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติ 

บทบาทของจอมพลสฤษดิ์ในการยกสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติเป็น

ที่ยอมรับในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางและมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์เป็นอย่างมาก 

ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ก็ทรงสนับสนุนรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์โดยการเสด็จประพาสต่างประเทศและ

การให้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในประเทศ นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทรงออกมากล่าวพระราช

ดำรัสสนับสนุนนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งประเด็นสำคัญที่พระองค์ตรัสอยู่

บ่อยครั้ง ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์  พระองค์ทรงเห็นด้วยกับการ

วางแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการศึกษาของชาติ และมีความประสงค์ให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับ

รัฐบาลในเรื่องการจัดการกับภัยคอมมิวนิสต์และมีกระแสพระราชดำรัสให้ประชาชนสามัคคีกัน ไม่ต้องการให้

เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง เช่น ลาวและกัมพูชา เพ่ือป้องกันการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์  

3.1.2 ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ 
จอมพลสฤษดิ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและเป็นนายกรัฐมนตรี เปรียบเสมือนพ่อในครอบครัว 

ของประชาชนชาวไทย แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์จึงสะท้อนรูปแบบการปกครองแบบโบราณท่ีเรียกว่า "พ่อหรือ
พ่อขุน" ที่ปกครองด้วยความเป็นธรรมและมีเมตตา ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้อำนาจเด็ดขาดเพื่อเป็นผลดีต่อ
ครอบครัว ดังนั้น บทบาทจอมพลสฤษดิ์ คือ ผู้นำ หัวหน้าครอบครัว หรือ พ่อขุน และหน้าที่ของรัฐบาล คือ 
ต้องเป็นผู้นำที่ดีแบบพ่อปกครองลูก ส่วนกลุ่มข้าราชการและประชาชนมีหน้าที่ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล 
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ในสุนทรพจน์ต่าง ๆ ของจอมพลสฤษด์ิ ได้เปรียบเทียบตนเองเป็นบิดาแห่งครอบครัวและประเทศชาติ

ก็เหมือนครอบครัว หากครอบครัวใดทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่มีความสามัคคีกัน ครอบครัวนั้นก็จะหาความสุข

มิได้ ดังในคำปราศรัยของจอมพลสฤษดิ์เมื่อปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ กล่าวว่า 

“วิชารัฐศาสตร์ในสมัยใหม่จะก้าวหน้าไปสักเพียงใดก็ตามที่ หลักการอันหนึ่งในระบอบการปกครอง

แบบโบราณของไทย ยังมีคุณค่าอย่างประเสริฐและควรจะใช้อยู่เสมอ หลักการที่ว่านี้คือการเป็น พ่อบ้านพ่อ

เมือง บ้านเมืองเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่

ลดหลั่นกันลงมา นักปกครองต้องถือว่าพลเมืองที่อยู่ในความปกครองนั้นไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นพี่น้องลูกหลานใน

ครอบครัวเตียวกัน ความยากดีมีจนความผาสุก ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่พลเมือง เป็นเรื่องของครอบครัวจึง

จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจไส่ดูแล ความเป็นไปของครอบครัวใหญ่นี้อย่างใกล้ชิด ปกครองกันด้วยดวามรัก

ใคร่ ไมตรีเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน... เมื่อใดเราสามารถทำให้พลเมืองไว้วางใจรักใคร่นับถือ

เราอย่างเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อนั้นเราจึงจะได้ชื ่อว่าเป็นนักปกครองที่ดี เราได้เดยทราบเรื่องของนัก

ปกครองบางคนที่กล่าวกันว่าพลเมืองรักเหมือนพ่อ เวลาถูกย้ายหรือจากไป มีคนเสียดายถึงกับร้องไห้ นั่ นคือ

นักปกครองที่ดีจริง” (เฉลิมเตียรณ, 2548) 

“...กำนันเป็นบุคคลสำคัญมากไนการปกดรอง เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับราษฎร เป็นสายสัมพันธ์ระหว่าง

ราษฎรกับรัฐบาลที่ได้รับการแต่งดั้งขึ้นมาด้วยความนิยมนับถือของราษฎรจริง  ๆ เป็นผู้ที่รักษาระบอบการ

ปกครองของเก่าและของใหม่ให้ประสานกัน เพราะว่าประเพณีการปกครองของไทยแต่โบราณมาได้ถือระบอบ

พ่อปกครองลูก เราเรียกพระมหากษัตริย์ว่า "พ่อขุน" หมายความว่าเป็นพ่อที่สูงสุด ต่อมาก็มีพ่อเมือง คือผู้ว่า

ราชการจังหวัด ต่อไปถึงพ่อบ้าน คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ในที่สุดถึง พ่อเรือน คือ หัวหน้าครอบครัว... แม้ใน

สมัยใหม่นี้จะได้มีระบบการปกครองเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ไม่เรียกว่า "พ่อ" เหมือนแต่ก่อน ข้าพเจ้าก็ยังยึดมั่น

นับถือคติและประเพณีโบราณของไทยเราในเรื่องพ่อปกครองลูกอยู่เสมอ” (เฉลิมเตียรณ, 2548) 

 ระบบพ่อปกครองลูก หรือ ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ คือ ความหวังดีต่อสมาชิกใน
ครอบครัวการนำแบบพ่อขุนจะต้องสอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชนโดยตรงจากตัวผู้เป็นพ่อขุน  ภายหลัง
จากยึดอำนาจ จอมพลสฤษดิ์ได้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน ดังนี้ 
บทบาทจอมพลสฤษดิ์ในออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ประกาศลดอัตราค่าไฟฟ้า ประกาศงดเก็บค่าบริการน้ำต่อเดือนให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ
และธนบุรีที่ประสบสภาวะขาดแคลนน้ำ ประกาศลดราคาค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ ค่าโดยสารรถไฟ ค่าเล่าเรียน 
ประกาศลดภาษี เป็นต้น นอกจากนั้นรัฐบาลได้จัดสวัสดิการประชาชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง เช่น จัดให้มี
บริการยารักษาโรคสำหรับประชาชนโดยไม่คิดคำใช้จ่าย ในส่วนของข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีการปรับปรุงเวลา
ทำงานให้น้อยลง และยังช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ รวมถึงมีการหาทุนกู้ยืมขั้นต่ำให้อีกด้วย 
ในด้านชีว ิตความเป็นอยู ่และปากท้อง รัฐบาลได้มีการให้เปิดตลาดนัดราคาย่อมเยาตามที ่ต ่าง  ๆ ใน
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กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างรายได้ จึงทำให้ได้รับความสนใจจากประซาชนเป็นอย่าง
มากมายเพราะประชาชนมองว่านโยบายของคณะปฏิวัติชุดนี้มีความแปลกใหม่ (เฉลิมเตียรณ, 2548)  
บทบาทของจอมพลสฤษดิ์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข 

ในปีพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ ได้มีคำสั ่งยุบสภาผู ้แทนราษฎร ห้ามไม่ให้มีพรรคการเมือง ห้าม
วิพากษ์วิจารณ์การเมือง มีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์และถ้าหากพบว่ามีผู้ใดประพฤติขัดต่อแนวทางดังกล่าว
ของรัฐ จะถูกสั่งจับหรือถูกสั่งประหารโดยให้เหตุผลว่า "คนพวกนั้นเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ" และมี
ความเคร่งครัดในเรื่องระเบียบเป็นอย่างมาก เช่น การบังคับขู่เข็ญให้วัยรุ ่นหันมาให้ความสนใจเรื่องความ
ประพฤติของคนในอดีต โดยการควบคุมประพฤติของวัยรุ่นมิให้แต่งกายหรือประพฤติตามแบบชาติตะวันตก 
โดยอ้างว่าพ่อมีหน้าที่ดูแลลูก พยายามทำตัวให้เข้ากับการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถูกต้องโดยแสดงให้เห็นถึง
ความสนใจในชีวิตของคนในครอบครัว ไม่ว่าประชาชนจะทำสิ่งใดพ่อขุนก็จะรับรู้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็น
การข่มขู่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าประชาชนทำอะไรอยู่ก็จะตกอยู่ภายใต้สายตาของจอม
พลสฤษดิ ์ซ่ึงระบบการเมืองเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทางการเมืองของไทยที่ให้ความสำคัญกับระบบพ่อแม่ 
พี่น้อง พ่อขุน หรือผู้นำที่เด็ดขาด ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังคงฝังรากลึกในจิตสำนึกของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน  

(เฉลิมเตียรณ, 2548) 
บทบาทจอมพลสฤษดิ์ในการส่งเสริมสุขภาพและศีลธรรมของประชาชน 

จอมพลสฤษดิ์ได้ดูแลเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ฝิ่นและเฮโรอีน ดังที่ปรากฏในประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 37 ซึ่งระบุว่า “ด้วยคณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า การเสพย์ฝิ่นเป็นที่รังเกียจในวงการสังคม และเป็น

อันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรง ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามเลิกการเสพย์ฝิ่นโดยเด็ดขาดแล้ว จึง

เห็นเป็นการสมควรให้เลิกการเสพย์ฝิ่นและการจำหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเสีย”  รวมทั้งการสั่งให้ยุบร้าน

จำหน่ายฝิ่นและโรงยาฝิ่นต้องถูกปิดอย่างถาวร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการสูบฝิ่นถูกเผาทำลายที่ท้อ ง

สนามหลวง ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาและสถานพักฟ้ืนสำหรับผู้เสพฝิ่น และเพ่ือประกัน

ว่ามีการดูแลและควบคุมยาเสพติดอย่างเข้มงวด จอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปราบยาเสพติดและ

ก่อตั้งหน่วยงานพิเศษข้ึนในกองปราบปรามอาชญากรรมของกรมตำรวจ เพ่ือจัดการกับการลักลอบเสพและค้า

ยาเสพติดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท รวมไปถึงได้สั่งให้มีการจับกุมผู้ที่ผลิตเฮโรอีนและมีบทลงโทษ

ด้วยการประหารชีวิต (เฉลิมเตียรณ, 2548) 

บทบาทของจอมพลสฤษดิ์ในการออกกฎหมายเพ่ือรักษาความสงบสุขในประเทศ 
จอมพลสฤษดิ์จึงใช้อำนาจเด็ดขาดจากมาตรา 17 ในรัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 

2502 ซึ่งมีใจความสรุปว่า “ในระหว่างทีใ่ช้ธรรมนูญนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการ

ระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก์ หรือ

การกระทำอันเป็นการบ่อนทำลาย ก่อกวนหรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ ้นภายในหรือมาจากภายนอก

ราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการหรือกระทำการใด ๆ ได้ และให้ถือว่า

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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คำสั่งหรือการกระทำเช่นว่านั้นเป็นคำสั่งหรือการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือ

กระทำการใดไปตามความในวรรคก่อนแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภาทราบ” ซึ่งมาตรา 17 อาจถือว่าเป็น

ฐานแห่งอำนาจเผด็จการ (เฉลิมเตียรณ, 2548) 

บทบาทของจอมพลสฤษดิ์ในการตรวจดูความเรียบร้อยในประเทศ 

ในขณะนั้นความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศและสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงในอินโดจีน

ได้คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง ความสามัคคีภายในชาติและทำให้

ความขัดแย้งภายในประเทศและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนและระหว่างถิ่นลดน้อยลง จอมพลสฤษดิ์จึงได้

วางแผนเพื่อทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงด้วยการเดินทางออกไปเยี่ยมเยือนประชาชนตามหัวเมืองต่าง ๆ เป็น

การส่วนตัว เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความห่วงใยประชาชนในทุก ๆ ภาค และต้องการที่จะเห็นสภาพความ

เป็นอยู่ที ่แท้จริงของประชาชนด้วยตาตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายของพ่อขุนที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนใน

ประเทศและเป็นการประกันความสามัคคีในชาติเมื่อเผชิญกับภัยอันตรายภายนอก (เฉลิมเตียรณ, 2548) 

ดังนั้นการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์เป็นการใช้อำนาจเด็ดขาดแบบเผด็จการผ่าน
กฎหมายและได้รื้อฟ้ืนขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเพ่ือใช้ในการสร้างความชอบธรรมและระเบียบทางสังคม 
ซึ่งการใช้อำนาจเผด็จการนั ้นเป็นเรื ่องที่ขัดต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เพราะ เมื่อรัฐบาลพัฒนา
เศรษฐกิจจะนำมาสู่การขยายตัวของชนชั้นกลางทีอ่าจทำให้เกิดการโค่นล้มระบอบเผด็จการ แต่การจัดระเบียบ
สังคมของจอมพลสฤษดิ์เป็นการสกัดกั้นไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

การเข้าพบประธานาธิบดีไอเซนฮาวน์ของจอมพลสฤษดิ์นั ้นได้หยิบยกความเข้าใจถึงหลักการและ
เป้าหมายของสหรัฐอเมริกาในประเด็นการต่อต้านคอมมิวนิสต์และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยแสดง
ความคล้อยตามในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทยพร้อมแจ้งความต้องการ
เพ่ือขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ีน  

สหรัฐอเมริกาได้สรุปความต้องการของไทยในการเจรจาว่าไทยต้องการบรรลุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นประการแรกสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการการสร้างถนนหลวงจากนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานีและ
การสร้างถังเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประเทศไทยให้ความสนใจและตอบสนองต่อการลงทุน
เอกชนจากต่างประเทศโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งความต้องการของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาครั้งนี้คือ
ต้องการให้ไทยมีความเข้าใจในเป้าหมายของ  Pax Americana กล่าวคือ ต้องการให้ไทยร่วมต่อต้าน
คอมมิวนิสต์และต้องการขยายการลงทุนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเน้นย้ำ
ถึงความสำคัญของการลงทุนจากภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  และมีเจตจำนงในการพัฒนา
ทรัพยากรไทยเพ่ือให้เกิดแหล่งพลังงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550) 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันในไทยทำให้สหรัฐอเมริกามีความวิตกในความร่วมมือ
เพื ่อการบรรลุเป้าหมายการเปิดรับการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา คือ การให้ประเทศไทยเข้าร่วมใน Pax 
Americana ดังนั้น สหรัฐอเมริกามีแผนการในการผลักดันประเทศไทยเพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้และบรรลุ
ความประสงค์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีความพร้อมในการให้เอกชนสามารถลงทุนในประเทศเหล่านั้นได้ และอุปสรรคใน
การลงทุนทีไ่ทย คือ รัฐบาลไทยไม่มีความชัดเจนในนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีความล่าช้าใน
ขั้นตอนกฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ มีกลุ่มข้าราชการเข้ามาประกอบการธุรกิจ การบริหาร
จัดการในไทยโดยปราศจากทักษะทางเทคโนโลยีและมีวิสาหกิจของรัฐร่วมแข่งขันการประกอบการ (กุลลดา 
เกษบุญชู มี้ด, 2550) 

 ต่อมาสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยการตั้งหน่วยงานสำคัญต่าง  ๆ ได้แก่ สภา
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและธนาคารแห่งประเทศไทย (ปรับ
โครงสร้างใหม่) นอกจากนี ้ร ัฐบาลอเมริกันยังส ่งเสริมให้ข้าราชการนักวิชาการ  นักศึกษาของไทยรับ
ทุนการศึกษา เพ่ือไปอบรมและศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยในการเผยแพร่วิธีคิดแบบอเมริกันให้กับคน
เหล่านั้นนำกลับมาใช้ต่อเมื่อกลับมาทำงานในไทยอีกด้วย  

ตารางที ่3.1 ความเป็นมาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- ข้อเสนอของทีมธนาคารโลกในรายงานสำรวจ 
จัดตั้งหน่วยงานอิสระส่วนกลางคอยติดตามเศรษฐกิจ
และวางแผนการพัฒนา รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ระดับรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คือ สภา
พัฒนาการเศรษฐก ิจแห ่งชาต ิ  (ช ื ่อเด ิมค ือ สภา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2493 เพื่อเป็นที่
ปรึกษาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลเท่านั้น ดังนั้น ต่อมาจึงปรับ
บทบาทหน้าที่ใหม่แล้วรับช่วงต่อ) 

- ประเทศไทยขาดเรื่องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม 

เนื่องจากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที ่ 2 เป็นต้นมา ทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคคณะราษฎรเป็น
ทิศทางของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจชาติน ิยมที่
พยายามผลิตสิ่งต่าง ๆ เข้ามาและใช้ในประเทศเอง ไม่
มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เลี้ยงดูตัวเองได้ สหรัฐอเมริกางมองว่าเป็นอุปสรรคจึง
เสนอให้รัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา 
กล่าวคือ ระบบทุนนิยมแบบเมกันที่พยายามให้รัฐบาล
ออกจากระบบเศรษฐก ิจ เพราะ หน ่วยงานทาง



20 
 

 
 

เศรษฐกิจ กลุ่มทุนต่าง ๆ ไม่สามารถแข่งขันกับรัฐบาล
ได้ เพราะรัฐคือผู้ออกนโยบาย ผู้กำหนดแนวทางการ
พัฒนา หากรัฐเข้ามาแข่งขันในระบบเศรษฐกิจเอง 
กลุ่มทุนต่าง ๆ จะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ ที ่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมองว่าเป็น
อุปสรรคที ่ม ีร ัฐว ิสาหกิจจำนวนมาก ซ ึ ่งเป ็นการ
ได้เปรียบถ้าหากรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง อาจ
ออกนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในการกำกับดูแล
ของรัฐบาลที่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ ทำให้ต่างชาติ
อาจจะไม่มาลงทุนในประเทศไทย 

- ทีมวางแผนการพัฒนาแนะนำให้ปรับรื้อวางระเบียบ
ใหม ่

เดิมทีคณะรัฐมนตรีใช้นโยบายที่สามารถอนุมัติได้โดยที่
ไม ่ต ้องคำนึงงบประมาณแผ่นดินและควรจัดสรร
อย่างไร ทีมวิจัยที่เสนอแนวทางการพัฒนาจึงแนะนำว่า
ประเทศไทยต้องควบคุมงบประมาณใหม่ โดยการตั้ง
สำนักงานงบประมาณขึ ้น มีสังกัดคือนายกเพื ่อให้
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปตาม
แผนการที่กำหนดเอาไว้และมีงบจำกัดในการใช้เงิน ซึ่ง
เป็นการกำจัดงบประมาณการใช้เงินของรัฐบาล เพราะ
สำนักงบประมาณไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณ
ให้ได้  

- จัดการแก้ไขและปรับปรุงเศรษฐกิจแห่งชาติให้ดีขึ้น จัดตั ้งคณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให้เป็นแผนถาวร ไม่ยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแผนตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มาเป็นรัฐบาล  

- จัดการแก้ไขและปรับปรุงเศรษฐกิจแห่งชาติให้เป็น
แผนที่ถาวร 

เพื่อให้ได้ผลดังกล่าวในข้อ 4 โดยเฉพาะแผนเศรษฐกิจ
แห่งชาติเป็นแผนถาวรควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้อง
ให้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐธรรมนูญกับ
แผนเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเอาหลักการเศรษฐกิจเข้าบรรจุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และต้องประกาศแผนดำเนินการ
เศรษฐกิจพร้อมกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

ที่มา : เลคเชอร์วิชาการเมืองไทยสมัยใหม่ของผู้จัดทำ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเกิดขึ้นเพราะการผลักดันของ
รัฐบาลอเมริกันที่ตั ้งเป้าส่งเสริมเศรษฐกิจระบบตลาดเสรีในไทย เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสรีที่มี
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำยุคสงครามเย็น และได้เชิญคณะผู้เชี่ยวซาญจากธนาคารโลกเข้ามาทำรายงานเศรษฐกิจ
ไทย จนกระทั่งเกิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ออกประกาศ
คณะปฏิวัติที ่เอื ้อต่อการลดบทบาทของรัฐ เพิ ่มบทบาทเอกชน ลงทุนภาคธุรกิจเอกชน ซึ ่งเป็นการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับความต้องการของโครงสร้างทุนนิยมโลก  จึงทำให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและมีการจ้างงานแรงงานในไทยสูงขึ้น  
3.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

3.3.1 การเมืองภายในประเทศ 
จอมพลสฤษดิ์เสนอให้จอมพลป. พิบูลสงคราม ลาออกจากตำแหน่ง แต่จอมพลป.ปฏิเสธ ดังนั้น ใน

กลางดึกวันที่ 16 กันยายน จอมพลสฤษดิ์ได้ใช้รถถังเข้ายึดพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ภายหลังการรัฐประหาร
เสร็จสิ้นลง ตัวแทนของจอมพลสฤษดิ์ประกอบด้วย พลตรีวัลลพ โรจนวิสุทธิ์ และสมาชิกคณะรัฐประหาร ได้
เข้าพบสถานทูตฯเพื่อชี้แจงความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แจ้งเหตุผลในการก่อการรัฐประหารรัฐบาลจอม
พลป. กล่าวคือ การคุกคามพระกษัตริย์และราชสำนัก มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการทรราชย์ของตำรวจ 
และการปฏิบัติต่อคอมมิวนิสต์  

นอกจากนี้โครงสร้างอำนาจการเมืองไทยหลังการรัฐประหารพ.ศ.2500 นั้น พบว่าประกอบด้วยกลุ่ม
การเมืองต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างการเมืองไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จนิวัตพระนครอย่างถาวร ในปลายปี พ.ศ.2494 กลุ่มรอยัลลิสต์ ประกอบด้วย เชื้อพระวงศ์ ชน
ชั้นสูง และนักการเมือง เช่น พระองค์เจ้าธานีนิวัต, ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นต้น 
พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมเป็นกลุ่มที่ต้องการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา เช่น พรรคประชาธิปัตย์ อันมีนายควง 
อภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรค และกลุ่มของจอมพลสฤษดิ์ประกอบด้วยคณะทหาร ในระดับนำเช่น พลโทถนอม , 
พลโทประภาส เป็นต้น รวมถึงกลุ่มเสนาธิการ เช่น พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา, พลอากาศโทเฉลิมเกียรติ 
วัฒนางกูร เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้มีอำนาจการเมืองด้วยการเป็นรัฐมนตรีหรือกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ีพ.ศ.2502 ในเวลาต่อมา (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550) 

หลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2500 คณะปฏิวัติยินยอมให้พระมหากษัตริย์ทรงเลือกนายพจน์ สารสิน 

มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากเป็นคนที่พระองค์ทรงไว้วาง

พระราชหฤทัยและมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกาและเป็นเลขาธิการซีโต้ (SEATO) หลังการเลือกตั้งใน

ปลายปี พ.ศ. 2500 จอมพลถนอมได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แม้จะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพแต่

ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองและขาดความรู้ในกิจการต่างประเทศ และตอนต้นปีพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์

ป่วยหนักจึงได้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกองทัพบก วอเตอร์รีด (Walter Reed) ซึ่งสหรัฐอมริกาได้โน้ม

น้าวให้ยอมรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามความต้องการของสหรัฐอเมริกา (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550) 
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ตลอดช่วงต้นปีพ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลประภาสมีอำนาจเพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ

รัฐประหารในไทย สถานการณ์การเมืองไทยจึงตกอยู่ใต้ความไร้เสถียรภาพจากความขัดแย้งในกองทัพ ความ

ขัดแย้งภายในพรรคชาติสังคม การเคลื่อนไหวของปัญญาชนและนักการเมืองฝ่ายซ้ายทั้งในคณะรัฐบาลและใน

สภาผู้แทนฯ ท่ามกลางกระแสข่าวการก่อรัฐประหารที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จอมพลสฤษดิ์ได้รับข่าวความ

ขัดแย้งภายในว่ากองทัพแตกออกเป็น 2 ขั้วระหว่างกลุ่มถนอมและกลุ่มประภาสที่แข่งขันช่วงชิงตำแหน่งสำคัญ

ในคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการหน่วยกำลังซีไอเอ จึงได้ปรึกษาคณะสำคัญ เช่น หลวงวิจิตรวาทการ และ นาย

ถนัด คอมันตร ์ถึงแผนการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจและการเมือง เมื่อจอมพลสฤษดิ์เดินทางกลับประเทศไทย จอม

พลถนอมจึงลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเช้า วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 และได้เกิดการยึดอำนาจ

โดยคณะทหารที่เรียกตนเองว่า “คณะปฏิวัติ” อันมีจอมพลสฤษดิ์เป็นหัวหน้าคณะและจอมพลถนอมเป็นรอง

หัวหน้า มีการประกาศกฎอัยการศึก ประกาศยุบสภา และยกเลิกรัฐธรรมนูญ พร้อมดำเนินการจับกุมผู้ต้อง

สงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ในครั้งนี้ ได้มีแผนปรับอำนาจฝ่ายบริหารให้มี

ความเด็ดขาด ซึ่งการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างเสถียรภาพทาง

การเมืองให้กับจอมพลสฤษดิ์ นอกจากนั้นได้กล่าวว่า “เป็นการปฏิวัติไม่ใช่การรัฐประหารอย่างที่เคยทำในครั้ง

ก่อน ๆ” โดยที่คณะปฏิวัติมุ่งท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550) 

3.2.2 การเมืองภายนอกประเทศ  

นโยบายของสภาความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทย คือ การส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
ภาวะผู้นำไทยซึ่งจะทำให้การเมืองภายในมีเสถียรภาพและใช้ประเทศไทยเป็นประเทศในการขัดขวางกระแส
คอมมิวนิสต์จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการให้ประเทศที่กำลัง
พัฒนารับแนวคิดเสรีนิยมและเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศและลดอำนาจของรัฐให้มีหน้าที่เพียงแค่การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื ่อความสะดวกต่อการเข้ามาลงทุนของ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นไป 

ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและเข้าพบประธานาธิบดีไอเซนฮาวน์
และร ัฐมนตร ีด ัลล ัส  โดยจอมพลสฤษดิ์ ไ ด้ต ่อรองให ้ร ัฐบาลอเมร ิก ันช ่วยพ ัฒนาในบร ิ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อาจถูกคอมมิวนิสต์คุกคามมากที่สุดและต้องการให้ช่วย
พัฒนาพื้นที่ที่ด้อยพัฒนาที่สุดของประเทศไทย รวมถึงต้องการให้มีโครงการทางหลวงโคราช-อุบลราชธานี 
โครงการอ่างเก็บน้ำ และโครงการซอมบำรุงทางหลวง ซึ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้เป็นวาระของ
จอมพลสฤษดิ์มาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารจะเกิดขึ้น  

จอมพลสฤษดิ์ได้กล่าว่า "นี่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะเน้นถึงปัญหาที่เร่งด่วนอันเกิดมาจากแรงกดดัน
คอมมิวนิสต์ทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อประเทศไทย ในขณะที่รัฐบาลไทยและคนส่วนใหญ่ของประเทศชื่น
ชมความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแต่อาจมีคำวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นได้ เนื่องจากความช่วยเหลือไม่ได้ให้
ประโยชน์แก่คนทั้งหมด...สหรัฐอเมริกาจึงควรช่วยไม่เฉพาะแต่เสถียรภาพของรัฐไทย แต่ยังรวมถึงทั้งภูมิภาคนี้
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ด้วย” (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550) ซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยอย่าง
เต็มที่ในการจัดการกับภัยคอมมิวนิสต์ เพื่อปกป้องไม่ให้บริเวณใดตกไปอยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์  ซึ่งถือว่าเป็น
ผลประโยชน์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา  

รัฐบาลไทยมองว่าการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่กำลังคุกคามความมั่นคงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์ได้
สร้างความเข้มแข็งแก่กองทัพด้วยการโยกย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์และกองกำลังต่าง  ๆ จากตำรวจมาไว้ที่
กองทัพบกบทบาทที่เข้มแข็งในการปราบปรามฝ่ายซ้ายและฝ่ายเสรีนิยมที่ต่อต้านรัฐบาล (กุลลดา เกษบุญชู 
มี้ด, 2550) ซ่ึงสร้างความพึงพอใจให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เพราะการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นสิ่งที่
รัฐบาลอเมริกันต้องการสำหรับปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์  จากนั้นกองทัพอเมริกันเริ่มเข้ามาใช้
ประเทศไทยเป็นฐานทัพทำสงครามในอินโดจีน ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนากลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่รู ้จักกันทั่วโลก โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพศพาณิชย์  เพราะ ทหาร
อเมริกันได้มาใช้พื ้นที่ ในกรุงเทพและพัทยาในการท่องเที ่ยวช่วงพักรบ  ทำให้ไทยมจำนวนโสเภณีและ
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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3.4 การเมืองเกาหลีใต้ภายใต้ระบอบเผด็จการของนายพลปักจุงฮี 

3.4.1 การเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและสงครามเกาหลี 

หลังจากญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาได้ส่งกองทัพเข้ามาในพื้นที่ใต้

เส้นขนานที่ 38 เพื่อจัดตั้งรัฐบาลตามวิถีประชาธิปไตย เร่งบูรณะประเทศ ฟื้นฟูกฎระเบียบ ฝึกอบรมชาว

เกาหลีให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปกครองตนเอง สหรัฐอเมริกาจึงจัดตั้งรัฐบาลทหารเพ่ือ

ปกครองเกาหลีในระหว่าง ค.ศ. 1945-1948 ทำให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องการมีอำนาจเพิ่มในการกำหนดและ

บังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดของประเทศ ในขณะเ ดียวกัน เป้าหมายที่สำคัญของ

สหรัฐอเมริกา คือ การสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นต้องให้ความ

ช่วยเหลือรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อให้รอดพ้นจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ  รวมถึงอิทธิพลจากจีน

และสหภาพโซเวียต 

สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้ ซึ ่งในช่วงแรกนั้น 

เศรษฐกิจและสังคมเกาหลีใต้ยังไม่ฟื้นฟูมากนักเนื่องจากขาดแคลนเงินทุนและขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

และทักษะเพ่ือปฏิบัติงานทั้งในส่วนของราชการและเอกชน แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 1950 และตอนต้นทศวรรษ

ที่ 1960 สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือเกาหลีใต้เป็นอย่างมากแต่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ดีขึ ้นมากนัก 

นอกจากนั้นการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาทำให้รัฐบาลและระบบราชการมีความเข้มแข็งจนสามารถสร้าง

ผลประโยชน์เกื้อกูลกับกลุ่มธุรกิจ ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านยังอ่อนแอและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมยังไม่ก่อ

ตัว ด้วยเหตุนี้ระบบการตรวจสอบจึงไม่เข้มแข็ง ผลที่ เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาการใช้อำนาจเกินขอบเขตและ

การคอรัปชั่น  

3.4.2 การเมืองยุคนายพลปักจุงฮี 

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1961 คณะทหารที่นำโดยนายพลปักจุงฮีได้ก่อรัฐประหาร โดยอ้างเหตุผลเพ่ือ

ขจัดคอรัปชั่น มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ สร้างความมั่นคงทางการเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เร่งพัฒนา

ประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพ จากนั้นคณะรัฐประหารได้ประกาศใช้กฎหมายชำระสะสางทาง

การเมือง นายพลปกจุงฮีลาออกจากกองทัพเพ่ือลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดี โดยอาศัยเครือข่าย

ของสำนักขาวกรองและนำเงินทุนที่ได้จากนักธุรกิจมากอตั้งพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตย (Democratic 

Republican Party-DRP) เพ่ือเป็นฐานในการสนับสนุนนายพลปักจุงฮี (วิเชียร อินทะสี, 2555) 

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม ค.ศ.1963 นายพลปกจุงฮีได้รับชัยชนะ และได้รับชัย

ชนะอีกครั้งในปี ค.ศ.1967 ตอมาเมื่อใกลครบวาระที่สอง นายพลปกจุงฮีได้ยื่นร่างแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อให

สามารถดำรงตำแหนงในวาระที่สามได้ แต่เกิดการต่อต้านจากนักศึกษาและพรรคฝ่ายค้าน และในเดือน

กันยายน ค.ศ.1969 ร่างแกไขผ่านการเห็นชอบจากสมัชชาแหงชาติโดยไม่มีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอยูในที่

ประชุม นายพลปักจุงฮีประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1971 แต่อำนาจของนายพลปักจุงฮีกลับ
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สั่นคลอน เนื่องจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยที่สามของนายพลปักจุงฮีได้สร้างความกังวลเป็นอย่าง

มาก เพราะการเติบโตของชนชั้นกลางอันเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ บุคคลเหล่านี้มีรายได้และได้รับ

การศึกษาอยู่ในระดับดีและอาศัยอยู่ในเมือง จึงมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น สามารถตระหนักได้ว่า

สิ่งที่รัฐบาลกระทำถูกหรือผิด ดังนั้นหากรัฐบาลใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงมีโอกาสที่จะเผชิญการต่อต้านของชน

ชั้นกลาง ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้แรงงานในภาคการผลิตก็ ตระหนักถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากนโยบาย

ส่งเสริมการส่งออกท่ีเน้นให้ราคาสินค้าต่ำ จึงก่อให้เกิดการกดค่าจ้างแรงงาน  

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีใต้ เริ่มปรับท่าที่ต่อประเทศในเอเชียตาม

หลักการนิกสัน (Nixon Doctrine) ซึ่งประกาศในปี ค.ศ.1969 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศในเอเชีย พึ่งตนเองใน

ด้านความมั่นคง ซึ่งได้สร้างความกังวลให้แก่เกาหลีใต้เพราะเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงอยู่ 

นอกจากนั้น การที่รัฐบาลต้องเผชิญกระแสการต่อต้านเพิ่มขึ้นทุกวันของฝ่ายค้าน นักศึกษา ชนชั้นแรงงาน 

และชนชั้นกลาง นายพลปักจุงฮีจึงตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนธันวาคม ค.ศ.1971 โดยงดการบังคับ

ใช้รัฐธรรมนูญ ยุบสมัชชาแห่งชาติและพรรคการเมือง ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1972 นั่น

คือ รัฐธรรมนูญยูซิน (Yushin Constitution) ซึ่งยูซินมีความหมายว่าการปรับปรุงหรือการรื้อฟื้นให้มีชวีิตชีวา 

(revitalizing reform) แต่ในข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญได้เพิ่มความเป็นเผด็จการให้แก่ประธานาธิบดี โดย

ประชาชนแทบไม่มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้เกิดการใช้อำนาจ

โดยมิชอบของนักการเมอืงและเจ้าหน้าที่รัฐ (วิเชียร อินทะสี, 2555) 

รัฐบาลปักจุงฮียังได้ใช้สำนักข่าวกรองเป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวของ

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ซ่ึงภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญยูซิน ปักจุงฮีได้เริ่มแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก

และการสร้างความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจ ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนั กก็เพ่ือ

ตอบสนองต่อเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศ เพราะสหรัฐอเมริกากำหนดแผนการถอน

ทหารออกจากเกาหลีใต้ และความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือยังอยู่ในลักษณะที่เป็นศัตรูกัน ซึ่งประเภทของ

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ การต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เหล็ก รถยนต์ ปิโตรเคมี 

นิวเคลียร์ เป็นต้น ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ได้กลายเป็นอีกปั จจัยหนึ่งที่

ก่อให้เกิดการคอรัปชั่นโดยปักจุงฮีและผู้ใกล้ชิดได้รับประโยชน์จากการอนุมัติโครงการการให้สินเชื่อและการให้

สิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของนายพลปักจุงฮีนั้น มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองและ

ข้าราชการโดยการอนุมัติการลงทุนในโครงการต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การให้สิทธิพิเศษในการนำเข้าและ

ส่งออกเพ่ือนำไปใช้ในการรักษาอำนาจของผู้นำการเมือง กล่าวคือ การซื้อคะแนนเสียง ซึ่งการเน้นการส่งออกก็

เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องกดค่าจ้างแรงงานเพื่อให้สินค้ามีต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้จึง

เป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ชนชั้นแรงงาน (วิเชียร อินทะสี, 2555) 
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3.5 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ 

3.5.1 บทบาททางเศรษฐกิจของปักจุงฮี 

เมื่อสงครามเกาหลียุติลงจึงต้องแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ ขณะเดียวกันประเทศเกาหลีใต้เนประเทศที่มี

ขนาดเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติน้อย การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามจึงต้องหยุดชะงักเพราะไม่สามารพัฒนา

เศรษฐกิจให้เติบโตได้ อีกทั้งเมื่อเกาหลีใต้ได้รับอิสรภาพ รัฐบาลชุดก่อนหน้านายพลปักจุงฮีไม่ได้นำเงินไป

พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงทำให้ประชาชนเกิดภาวะอดอยาก ว่างงาน

มากขึ้น การเกษตรและอุตสาหกรรมล้าสมัย ไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ได ้ 

ชนชั้นนำได้แบ่งพรรคพวกเพื่อมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองระหว่างกัน โดยละเลย

ความเป็นอยู่ของประชาชน งบประมาณที่ที่ไม่เพียงพอและนโยบายทางการเงินที่ไม่เสถียร จึงทำให้จำนวน

ธนบัตรหมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาสินค้าขึ้นราคาสูงและอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศมีเพียง 2.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราความเจริญเติบโตของประชากรมีมากถึง 2.88 เปอร์เซ็นต์ 

(ไพรัชกร, สุนทรวาที และ ปรัชญ์, 2522)  

ช่วงที่นายพลปักจุงฮีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพัฒนาเกาหลีใต้

ถึงจุดสูงสุด ลักษณะสำคัญของนโยบายการค้าและอุตสาหกรรมในช่วงนี้  คือ การสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือ

การส่งออก ส่วนนโยบายในทางการเงินนั ้นรัฐบาลได้ให้เงินกู ้เชิงนโยบาย (policy loans) กับเอกชนใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

 

ตารางที ่3.2 นโยบายอุตสาหกรรมและการค้าของเกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1962-1979 

นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการค้าและการลงทุน 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื ่อการส่งออกใน
อุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นในช่วงแรก และ
อุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ในช่วงถัดมา 

- ปกป้องตลาดภายในประเทศ (ยกเว้นการนำเข้า
สินค้าทุนและวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือส่งออก)  

- รัฐเป็นผู้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงื่อนไขอ่ืน 
ๆที่เอื้อต่อการลงทุนของแชโบลในอุดสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ 

- เข้าเป็นสมาชิกแกตต์ในปี 1967 
 

 ที่มา : วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับตัวของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนา : กรณีศึกษานโยบายการค้าเสรี

ของเกาหลีใต้หลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ. 1997 
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ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เกาหลีใต้เริ ่มพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์สัดส่วนของเงินกู้เชิง

นโยบายที่รัฐให้ผ่านธนาคารหรือกองทุนต่าง ๆ สูงถึงร้อยละ 45-50 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดในเกาหลีใต้ 3 ใน

ส่วนของนโยบายภาษี รัฐบาลลดภาษีเงินได้สำหรับรายได้ที่ได้จากการส่งออก ลดภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับการนำเข้าสินค้าทุน ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และกำหนดกฎเกณฑ์การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เอ้ือ

ต่อภาคเอกชน และในช่วงเวลาที่รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ รัฐบาลจัดเก็บภาษีใน

อุตสาหกรรมดังกล่าวเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น แต่เก็บภาษีในเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเบาที ่ใช้

แรงงานเข้มข้นถึงร้อยละ 50 โดยเฉลี่ย (นิธิ เนื่องจำนงค์, 2552, หน้า 67) 

นโยบายการค้านับตั้งแต่ปีค.ศ.1962 เป็นต้นมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตั ้งเป้าหมายการส่งออกของ

ประเทศพร้อมทั้งริเริ่มการประชุมการส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นกลไกติดตามการส่งออกของกลุ่มแชโบลโดย

ประธานาธิบดีจะเข้าประชุมด้วยตนเองทุกเดือน ขณะเดียวกันได้ตั้งบริษัทส่งเสริมการค้าเกาหลี (The Korea 

Trade Promotion Corporation: KOTRA) ขึ้น เป็นองค์กรช่วยเหลือภาคเอกชนในการขยายตลาดส่งออกไป

ยังประเทศต่าง ๆ และในปีค.ศ. 1967 เกาหลีใต้เริ่มประสบความสำเร็จในการขยายการส่งออกอย่างรวดเร็ว

และต้องการขยายตลาดส่งออกเพิ่ม รัฐบาลเกาหลีได้ตกลงที่จะเข้าเป็นสมาชิกกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วย

พิกัดภาษีศุลกากรหรือแกตต1์ 

ผลของการเข้าเป็นสมาชิกของแกตต์แม้ว่าจะทำให้เกาหลีใต้ต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้า 

เปลี่ยนจากระบบการกำหนดรายการสินค้าที่อนุญาตให้นำเข้าได้เป็นการกำหนดรายการสินค้าที่ไม่อนุญาตให้

นำเข้า ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นช่วงเวลาที่รัฐมีบทบาทในการแทรกแซงเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากได้

สนับสนุนอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ช่วงเวลาสิบปีหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกแกตต์นับเป็น

ช่วงที่อัตราการขยายตัวของการส่งออกของเกาหลีใต้สูงที่สุด (ประมาณร้อยละ 40 โดยเฉลี่ยต่อปี) และเป็น

ช่วงเวลาที ่เกาหลีใต้เริ ่มประสบกับความท้าทายทางการค้าใหม่ ๆ กล่าวคือ แรงกดดันทางการค้าจาก

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจอห์น โอเดลล์ (John Odell) ชี้ว่าระหว่างปีค.ศ. 1963-1981 เกาหลีใต้มีข้อพิพาททาง

การค้ากับสหรัฐอเมริกาถึง 13 ครั้ง ส่วนมากเป็นข้อพิพาทในสินค้าสิ่งทอ (มีสองครั้งที่เป็นกรณีเครื่องรับ

โทรทัศน์สี) ผลลัพธ์ของข้อพิพาทส่วนใหญ่ คือ เกาหลีใต้จำเป็นต้องจำกัดการส่งออกตามความสมัครใจและ

ตามแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสาเหตุที่เกาหลีใต้ยอมตามแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งเกิดจาก

 
1 GATT ย่อมาจาก General Agreement on Tariffs and Trads  มีความหมาย ดังนี้ 

1) หมายถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ฉบับปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) เป็นความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศที่วาง
กฎเกณฑ์ให้ประเทศภาคีถือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการค้าสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การค้าดำเนินไปโดยเสรีและเป็นธรรม เป็น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม  
2) หมายถึง องค์การความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ซ่ึงมีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำหน้าที่บริหารความตกลง GATT ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) และกำกับดูแลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง 
ๆ ภายใต้ความตกลงฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ความแตกต่างในอำนาจและอิทธิพลระหว่างสองประเทศ ในอีกแง่หนึ่งเกิดจากการที่เกาหลีใต้ต้องพึ่งพา

สหรัฐอเมริกาในเรื่องการค้าอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1960-1980 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออก

ที่มีความสำคัญท่ีสุดของเกาหลีใต้ (นิธิ เนื่องจำนงค์, 2552, หน้า 68) 

3.5.2 การร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

เมื่อประธานาธิบดีปักจุงฮีได้อำนาจปกครองประเทศจากการรัฐประหาร มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนา

ประเทศโดยสั่งให้มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติห้าปีขึ้นเป็นแผนแรกเริ่มใช้ในปี  ค.ศ 1962 ซึ่งหลัก

สำคัญของแผนพัฒนาประเทศฉบับนี้ คือ การนำข้อดีของสังคมเกาหลีมาต่อยอดและผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการศึกษา รัฐบาลกล่าวว่าเกาหลีใต้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีการศึกษาสูงและมีทักษะ

สามารถพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  ปัจจัยทางตลาด เกาหลีใต้มีตลาดภายในประเทศขนาดเล็ก  

ดังนั้น  แผนพัฒนาฉบับนี้จึงเน้นนโยบาย “การมองออกไปสู่ภายนอก” กล่าวคือการผลิตเพื่อการส่งออก และ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 70 ของ พ้ืนที่เป็นภูเขาไร้ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกการพัฒนา

ทางด้านอุตสาหกรรมแทนการพัฒนาด้านการเกษตร (ดำรง ฐานดี, 2530) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 5 ปีแรก เป็นแผนพัฒนาทั่วไป นายพลปักจงุฮีกล่าวว่า รัฐบาล

ได้ระดมความคิดและสติปัญญาจากบุคคลต่าง ๆ และวางจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนเป็น 6 ประการ คือ  

1.) พัฒนาอุตสาหกรรมการพลังงาน เช่น การผลิตถ่านหินและไฟฟ้า  

2.) ขยายการผลิตทางเกษตรโดยมุ่งเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและแก้ปัญหาขาดดุลทางเศรษฐกิจของ

ชาติ  

3.) พัฒนาอุตสาหกรรมหลักและโครงสร้างเศรษฐกิจชั้นย่อยลงไป  

4.) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีออกมาใช้ให้มากที่สุด แก้ปัญหาคนว่างงานตลอดจนรักษาและใช้

ประโยชน์จากที่ดิน  

5.) ปรับปรุงแก้ไขดุลชำระเงิน  โดยการส่งเสริมสินค้าส่งออก  

6.) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการก้าวหน้าอื่น ๆ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สาม (ค.ศ.1972-1976) เป้าหมายในแผนพัฒนานี้ คือ การสนับสนุนการ

พัฒนาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนชนบท ขยายอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรม

เคมี โดยมสีาระสำคัญ คือ การปรับปรุงรูปแบบของการพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย

ที่สำคัญในระดับมหภาค ซึ่งรูปแบบแผนพัฒนานี้มุ่งช่วยให้เกิดการสะสมทุนในส่งเสริมการส่งออกสินค้า ให้

ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า คำนึงถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุนและดุลการชำระเงิน 

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและผลการปฏิบัติของการวางแผน การดำเนินการเพื่อการพัฒนา 

โดยเน้นการวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง 



29 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สี่เริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ.1977-1981 เป้าหมายในแผนพัฒนาฉบับนี้ คือ การ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชนบท ปรับปรุงการกระจายรายได้ และส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ใช้กำลัง

แรงงานมาก เช่น เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อเรือ เป็นต้น เพื่อให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ นอกจากนั้นรัฐบาลได้นำประสบการณ์และวิธีการวางแผนของประเทศท่ีพัฒนาแล้วมาปรับ

ใช้ในการวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อีกท้ังยังมีการพฒันาระบบการทบทวนแผน ซ่ึงใช้ครั้งแรกใน

ระยะของแผนที่สามและได้ปรับใช้อย่างเป็นทางการในแผนที่สี่  เพื่อให้สามารถทบทวนและประสานงานของ

แผนที่กำลังใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานตามแผน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ห้าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1982-1986 แผนพัฒนาฉบับนี้เป็นจุดเปลี่ยน

ผ่านของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ หลังจากท่ีเกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 20 ปี

ที่ผ่านมา แต่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ  เช่น  การเพิ่มของราคาน้ำมันและความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม

เนื่องจากการสังหารประธานาธิบดีปักจุงฮี ในปี ค.ศ.1979 ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ.1980 จึงเป็นปีแรกท่ีอัตราความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 52 และดัชนีการขายส่งพุ่งขึ้นสูงถึงร้อยละ 39  จุดประสงค์ของ

แผนพัฒนาฉบับนี้ ได้แก่ การสร้างความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ประจำวันของประชาชน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ปรับปรุงดุลการชำระเงิน และการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอย่างมั่นคงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จากนั้นความเจริญทางด้านเศรษฐกิจจะนำไปสู่ความ

เสมอภาคและสวัสดิการแก่ทุกคนในชาติ        

3.5.3 การเอื้อผลประโยชน์แก่กันระหว่างกลุ่มธุรกิจกับรัฐบาล 

ชนชั้นนำของเกาหลีใต้ในยุคนั้นประกอบด้วย นายทุน ทหาร ข้าราชการชั้นสูง และนายทุนต่างชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันยึดอำนาจของรัฐและกำหนดแผนพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตน

ต้องการ คือ การทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม (ดำรง ฐานดี, 2530) 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ เกื้อหนุนให้การ

ดำเนินกิจการของกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่หากความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายไม่ราบรื่น ผลกระทบมักตกกับ

ฝ่ายธุรกิจ ดังกรณีของกลุ่มซัมซอง (Samsung) ที่เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลปักจุงฮี เนื่องจากบริษัทฮันกุก

ผลิตปุ๋ย (Hankuk Fertilizer Company) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายในการนำเข้า

วัตถุดิบเพื่อการผลิต รัฐบาลปักจุงฮีจึงบีบบังคับให้กลุ่มซัมซองขายกิจการบริษัทฮันกุกผลิตปุ๋ยให้แก่รัฐบาล 

พร้อมกับจับกุมบุตรชายของผู้ก่อตั้งกลุ่มซัมซอง ในทางตรงกันข้าม หากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือนักธุรกิจมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลหรือนักการเมือง เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน เพ่ือให้นักการเมืองได้รับชัยชนะใน

การเลือกตั้งหรือสืบอำนาจต่อไป กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือนักธุรกิจก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและดำเนิน

ธุรกิจได้อย่างราบรื่น (ดำรง ฐานดี, 2548) 
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3.6 สังคมเกาหลีใต้ 

3.6.1 รัฐธรรมนูญยูซิน 

รัฐธรรมนูญยูซิน เป็นเครื่องมือที่ผู้นำทางการเมืองใช้แสวงหาประโยชน์เพื่อการอยู่ในอำนาจ ซึ่งให้อำนาจ

ประธานาธิบดีในการใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญและไม่อนุญาตให้มีการคัดค้าน  ต่อต้าน 

หรือวิจารณ์ต่อรัฐธรรมนูญยูชินได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญยูชินได้เกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นการ

ชุมนุมประท้วงเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยูชิน โดยเริ่มจากกลุ่มนักศึกษา รัฐบาลได้ใช้พระราชกฤษฎีกา

ฉุกเฉินในการปราบปรามผู้ชุมนุมจนนำไปสู่การจับกุมการลงโทษประหารชีวิตต่อผู้ดำเนินการต่อต้านรัฐบาล ซ่ึง

การต่อต้านรัฐบาลได้ขยายตัวจากพลังนักศึกษา นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว วงการนักเขียน วรรณกรรม กลุ่มประชา

สังคมอ่ืน ๆ จนกระท่ังเกิดการจัดตั้งสภาแห่งชาติ เพ่ือฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางต่อต้าน 

รัฐธรรมนูญยูชิน อันประกอบไปด้วยผู้แทนจากพรรคการเมือง องค์กรทางศาสนา สื่อมวลชน นักวิชาการ 

นักเขียน นักกฎหมาย กลุ่มสตรี ทำให้กลุ่มพลังประชาธิปไตยที่เคยกระจัดกระจายมีความเข้มแข็งมากขึ้นและ

การชุมนุมที ่ขยายวงกว้าง ทำให้เกิดการรวมกลุ ่มของผู ้แทนกลุ ่มสังคมต่าง ๆ ในชื ่อสภาแห่งชาติเพ่ือ

ประชาธ ิปไตย (National Council for Democracy) โดยทำหน ้าท ี ่ต ่อจากสภาแห ่งชาต ิ เพ ื ่อฟ ื ้นฟู

ประชาธิปไตย (National Council for Democratic Restoration) ซึ่งคือการรวมตัวเป็นพันธมิตรแบบถาวร

ขององค์กรต่าง ๆ ที่ต่อต้านรัฐธรรมนูญยูชิน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน นักเขียน นักศึกษา 

เป็นต้น 

3.6.2 โครงการเซมาอึลอุนดง  

ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงที่ปักจุงฮียังไม่ยึดอำนาจนั้น ประเทศยังทำการเกษตรกรรมเป็นหลักและการ

เกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง ไม่มีการเพ่ิมผลผลิต ที่ดินถูกทิ้งให้รกร้าง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาถึง 2 

ใน 3 ของประชากรทั้งหมด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากจึงเข้าสร้างอาชีพในเมือง จึงเกิดโครงการเซมาอึล

อุนดงขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มวางแผนเมื่อวันที่  22  เมษายน  ค.ศ.1971 แต่เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังในปี ค.ศ.

1972  

โครงการเซมาอึลอุนดง เป็นโครงการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาฉบับที่สาม โดยเน้นที่การรักษา

ระดับความต่างของรายได้ระหว่างชาวชนบทกับคนในเมือง โครงการนี้ รัฐบาลให้ชาวบ้านจัดการกับความ

ต้องการของตนเอง  โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน แผนงานของโครงการเซมาอึลอุนดง มี 5 ระดับ ได้แก่  

- โครงการระดับหมู่บ้าน มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านขึ้น ประกอบด้วยสมาชิก  15  คนมี

หัวหน้าหมู่บ้านเป็นประธาน คณะกรรมการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการพัฒนาชนบทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการเซมาอึล อุนดง   

- โครงการจัดตั้งสภาชุมชนเซมาอึลในระดับตำบล เพื่อควบคุมการบริการของคณะกรรมการ พัฒนา

หมู่บ้าน  และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามโครงการ โดยมีกำนันเป็นประธาน  



31 
 

 
 

- การจัดตั ้งสภาเซมาอึลระดับเมืองและอำเภอ เพื ่อควบคุมการบริหารงานตามโครงการของ 

คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน และสภาชุมชนเซมาอึลระดับตำบลอีกที พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือโดย

มีนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอเป็นประธาน  

- สภาเซมาอึลระดับจังหวัด เพื่อควบคุมและประสานงานกับคณะกรรมการเซมาอึลในระดับหมู่บ้าน 

ตำบล อำเภอ และเมือง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

- สภาแห่งชาติเป็นคนกำหนดแผนและวิธีการตามโครงการพัฒนาเซมาอึลอุนดงกำหนดวัตถุประสงค์มี

หน้าที่ควบคุมและประสานงานกับสภาเซมาเอิลทุกระดับรับผิดชอบโครงการทั้งหมด มีรัฐมนตรี

มหาดไทยเป็นประธาน หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการเซมาอึลอุนดง ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้และ

ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน การขนส่งคมนาคมระหว่างชนบทแผ่ขยายกว้างขึ้น มีการตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านและ

ทำสะพานเชื่อม  โดยที่ชาวบ้านลงมือทำด้วยตัวเอง มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 

มีการสร้างเข่ือนเก็บน้ำ พัฒนาการชลประทานเพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงในพื้นที่เกษตรกรรม    

 

นอกจากด้านการเกษตรแล้ว ยังผลในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยในการแผ่ขยายการคมนาคมติดต่อไฟฟ้า 

โทรศัพท์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ช่วยในการพัฒนาบ้านเรือนให้น่าอยู่อาศัย เมื่อประชาชนมีรายได้ดีขึ้ นก็

สามารถนำเงินมาพัฒนาตกแต่งบ้านเรือน ช่วยในการประปาชนบทให้ประชาชนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารมี

น้ำประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง มีการตั้งคลีนิคแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลชาวบ้านที่เจ็บป่วย ช่วยในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์เมื่อไม่ได้ทำเกษตรกรรม มีการจัดหาอาชีพให้ชาวบ้านในโครงการเซ

มาอึลอุนดง เช่น การทอผ้า ทอเสื้อ จักรสาน วาดภาพ อีกท้ังยังมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามหมู่บ้านใน

โครงการเซมาอึล (ไพรัชกร, สุนทรวาที และ ปรัชญ์, 2522) 

ความสำเร็จของการการพัฒนาชนบทของประธานาธิบดีปักจุงฮี โดยเน้นการเพ่ิมผลผลิตและช่วยเหลือ

ตนเองด้วยการพัฒนาในการสร้างชุมชนใหม่แซมาอึลอุนดงนั้น  เห็นได้ชัดว่าการพัฒนาชุมชนใหม่นี้ได้รับ

ความสำเร็จอย่างมากและกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาในประเทศท่ีกำลังพัฒนาจนเป็นที่กล่าวขานของคน

ทั่วโลก (ดำรง ฐานดี, 2530, หน้า 81) 

 
สรุปผลการศึกษา 

การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ใน ปี พ.ศ.2501 ที่มีรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ เพ่ือให้สังคมเป็นปีกแผ่นจึงกวาดล้างผู้ต้องสงสัยกระทำการอันเป็น
คอมมิวนิสต์ รวมถึงการเมืองระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์เป็นการใช้อำนาจเด็ดขาดแบบเผด็จการ
ผ่านกฎหมาย และตัวผู้นำระบอบได้รื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเพื่อใช้ในการสร้างความชอบธรรม
และระเบียบทางสังคม  ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้แก่การเปิดรับการลงทุนทางตรง
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ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเตรียมการร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  รัฐบาลอเมริกันตั้งเป้าส่งเสริม
เศรษฐกิจระบบตลาดเสรีในไทย และได้เชิญคณะผู้เชี่ยวซาญจากธนาคารโลกเข้ามาทำรายงานเศรษฐกิจไทย 
จนกระท่ังเกิดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ออกประกาศคณะ
ปฏิวัติที่เอ้ือต่อการลดบทบาทของรัฐ เพ่ิมบทบาทเอกชน ลงทุนภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงสร้างทุนนิยมโลก จึงทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
มีการจ้างงานแรงงานในประเทศไทยสูงขึ้น ประชาชนจึงได้ก้าวสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษา
มากขึ้น เกิดมหาลัยขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดนักศึกษาหรือปัญญาชน และชนชั้นกลางมากขึ้น 

ส่วนประเทศเกาหลีใต้นั้นในช่วงแรกที่นายพลปักจุงฮีรัฐประหาร ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากในขณะนั้นประเทศยังไม่พัฒนามากนัก แต่นายพลปักจุงฮีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ในภาวะที่ยากจนให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมสู่ประเทศ 
อุตสาหกรรมได้  รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที ่ 1 ซึ ่งกลุ ่มผู ้ประกอบการหรือนายทุนได้สะสมทุนในยุคที่
สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศและได้ร่วมหุ้นกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาในการสร้างธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการใหส้ิทธิ
พิเศษเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเป็นแชโบล (chaebol) หรือกลุ่มที่มี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้อย่างไรก็ตาม ประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการ เมื่อผู้นำมี
อำนาจมากขึ้นและมีความต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานยิ่งขึ้นและรวบอำนาจทางการเมืองไว้ในมือแต่
เพียงผู้เดียว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้นำประเทศไทยและเกาหลีใต้จะสามารถพัฒนาประเทศได้ เศรษฐกิจเติบโตขึ้น
ผ่านนโยบายต่าง ๆ และการใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขขึ้น แต่การใช้
อำนาจผ่านทางกฎหมายของผู้นำ ทำให้สังคมตกอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนขาด
เสรีภาพ ไม่สามารถเรียกร้องหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ และกระบวนการประชาธิปไตยไม่
สามารถดำเนินต่อไปได้ ประชาชนจึงเกิดการต่อต้านระบอบเผด็จการจึงต้องออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเอง ซึ่งรัฐบาลได้ใช้กำลังในการกำจัดผู้ที่เห็นต่างอย่างรุนแรง 
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บทที ่4 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 
4.1 สังคมไทยก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญกรรม จอมพลถนอมได้ขึ้นมามีอำนาจแทนจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งการ

ขึ้นมามีอำนาจของจอมพลถนอมมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากระบอบสฤษดิ์มากนัก แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก

สหรัฐอเมริกามากขึ้น เพื่อแลกกับการปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์ตามนโยบายของรัฐบาลอเมริกันช่วง

สงครามเย็น ดังนั้น การทำสงครามเวียดนามจึงนำมาสู่ความมั่งคั่งของชนชั้นนำไทย ระบบเศรษฐกิจไทยมีเ งิน

หมุนเวียนจำนวนมากจากการที่รัฐบาลอาศัยพื้นที่ในประเทศไทยเป็นฐานทัพ ขณะที่นักธุรกิจชาวอเมริกัน ได้

เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เครือข่ายชนชั้นนำ ข้าราชการทหารและพลเรือน และนักธุรกิจขยายตัวอย่าง

กว้างขวาง โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งนำมา

สู่การทุจริต  

นอกจากนั้น มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ให้ความสนใจประเด็นสังคมด้านการเมือง ในเรื่องปัญหา

สงครามเวียดนามและความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามตั้งคำถามถึง

บทบาทของทหารไทยในลาว รวมถึงในปี 2516 เกิดการลงนามหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝ่ายเวียดกง

และฝ่ายเวียดนามเหนือ ได้มีการตั้งคำถามถึงอำนาจอธิปไตยที่กำลังถูกกระทบกระเทือนจากการปล่อยให้

สหรัฐอเมริกาใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการ เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่มีอำนาจควบคุมเหนือปฏิบัติการของ

สหรัฐอเมริกา จึงทำให้นักศึกษามีความเห็นในเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้พื้นที่ในประเทศไทยเป็นฐาน

ปฏิบัติการนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น เพราะต้องการฐานปฏิบัติการที่ปลอดภัยสำหรับการทำ

สงครามอินโดจีน ดังนั้น จึงเริ่มเกิดกระแสความคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาอาจเปรียบ

เหมือนการชักศึกเข้าบ้านที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยได้ (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2552) 

4.2 การก่อตัวของขบวนการนิสิตนักศึกษา 
เมื่อจอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองจึงประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองฉบับปี 2515 มีการนำมาตรา 

17 ซึ่งเป็นการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์มาใช้ (กุลลดา เกษ

บุญชู มี้ด, 2550) จึงทำให้ประชาชนตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารเป็นระยะเวลายาวนาน และถูกปิดกั้น

ในการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในช่วงเวลานั้นจึงเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิต 

นักศึกษา และปัญญาชน โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มที่สอง คือ

นักศึกษากลุ่มอิสระ 

นอกจากนี้ สภากลาโหมในขณะนั้นได้มีมติต่ออายุราชการแก่จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด และจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่ออีก 1 ปี ทำให้ความชอบธรรมของ

รัฐบาลลดลงเรื่อย ๆ ทำให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนแสดงความไม่พอใจ ในเดือน มิ.ย. 2516 จึงมีนักศึกษา



34 
 

 
 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง มีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เรียกร้องให้คืนสภาพนักศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 9 คน ที่ถูกคำสั่งให้ลบชื่อออกจาก

ระบบเป็นนักศึกษา (ชายวิทย์ รักษ์กุลชน, ม.ป.ป) 

เมื่อระบอบเผด็จการไดค้รอบงำการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการข่มขู่ประชาชนของ

รัฐบาล ดังนั้น ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นได้ภายในระยะเวลา 6 

เดือน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยนักการเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา

ประมาณ 100 คน โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ประการ (ชายวิทย์ รักษ์กุลชน, ม.ป.ป) คือ 

- เรียกร้องให้รัฐบาลประการใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดอย่างสันติวิธี 

- ให้การศึกษาทางการเมืองเก่ียวกับเรื่องรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย 

- กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตน  

 

4.3 ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย 

เนื่องจากการปกครองแบบเผด็จการทหารไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและปิด

กั้นการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษา จึงได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการกระทำของรัฐบาลในกรุงเทพ

และต่างจังหวัด จนเหตุการณ์ได้บานปลายจนนำไปสู่ความรุ่นแรง 14 ตุลาคม 2516 จนในที่สุดนักศึกษาและ

ประชาชนสามารถโค่นล้มผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเผด็จการลงได้ ดังนั้น เหตุการณ์ 14 ตุลาคม จึงเป็นการเปิด

โอกาสให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในการสร้างระบบองค์กรภายในอย่างเข้มแข็ง

และมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นแบบแผน  

หลังจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 สิ้นสุดลงได้มีการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนชาว

ไทยและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2517 ที่มีเนื้อหาความเป็นประชาธิปไตยมาก

ที่สุด (ชายวิทย์ รักษ์กุลชน, ม.ป.ป) หลังจากนั้นนักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมือง โดยให้ความสำคัญกับ

ประชาธิปไตยท่ีตนต่อสู้เรียกร้องสำหรับขบวนการนักศึกษาแล้ว เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ให้สร้างความหวังที่

จะได้เห็นประเทศไทยก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมทำให้ ได้เรียนรู้ถึงพลังในการแก้ปัญหาทางการเมืองกับปัญหาที่

ประชาชนประสบอยู่ในขณะนั้น ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ จึงเริ่มเป็นผู้นำในการเรียกร้องความเป็นธรรมใน

สังคมมากขึ้น นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองมากขึ้น มุ่งแก้ปัญหาของประเทศชาติ เน้น

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย มีการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ลงพื้นที่เพ่ือประสบกับชีวิตของชาวไร่ชาวนา

ทีล่ำบากเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
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4.4 เกาหลใีต้ก่อนเหตุการณ์ที่กวางจู 

หลังจากท่ีรัฐบาลพลเรือนถูกยึดอำนาจจากนายพลปักจุงฮี ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามากขึ้น

และมีความตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้น แต่รัฐธรรมนูญยูชินที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาอำนาจรัฐบาลเผด็จการทหารได้

ห้ามมิให้มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้น แต่กลุ่มประชาชนก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม มีการรวมกลุ่มของ

นักเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น นักศึกษา อาจารย์ นักเขียน นักกฎหมาย องค์กรทาง

ศาสนา ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ทีร่วมตัวกันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เพ่ือให้วิจารณ์รัฐธรรมนูญได้ และยังรวมตัวกัน

เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารอีกด้วย แต่การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินหลายฉบับ 

ในการลงโทษ เช่น การคุมขัง หากเป็นนักศึกษาจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย สั่งปิดสถาบันที่นักศึกษากำลัง

ศึกษาอยู่ หากเป็นลูกจ้างก็จะถูกบังคับให้ออกจากงาน 

หลังจากประธานาธิบดีปักจุงฮีถูกลอบสังหาร การสืบทอดอำนาจจากกองทัพยังคงดำเนินต่อไปโดย

ชอนดูฮวานได้ยึดอำนาจในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1979 และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรอง ซึ่ง

เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจมากที่สุดในเวลานั้น ส่งผลให้การรวมกลุ่มของประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้ง ฝ่ายกองทัพจึง

ประกาศกฎอัยการศึกในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 เพ่ือจับกุมผู้ชุมนุม สั่งปิดมหาวิทยาลัย จนทำให้เกิด

การลุกฮือของประชาชนขึ้นที่กวางจูและนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเหตุการณ์

สังหารหมู่ที่กวางจู  

4.5 เหตุการณ์สังหารหมู่ที่กวางจู 
นักศึกษาและกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้กำหนดแผนการชุมนุมประทวงและเรียกรองให

รัฐบาลยกเลิกรัฐธรรมนูญยูซิน แต่รัฐบาลได้ประกาศกฎอัยการศึกในวันที่ 17 พฤษภาคม ยุบสมัชชาแหงชาติ 

สั่งปดมหาวิทยาลัย ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ห้ามนัดหยุดงาน และจับกุมนักการเมืองฝ่ายค้าน การ

กระทำของผู้นำทหารดังกล่าวเป็นเหตุใหนักศึกษาและประชาชนที่เมืองกวางจู (Gwangju) จังหวัดชอลลาใต 

(South Jeolla) รวมตัวกันชุมนุมคัดค้าน ฝ่ายทหารจึงได้ตัดสินใจใช้กำลังในการสลายการชุมนุม ทำใหมีผู้ได้

รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองครั้งร้ายแรงที่สุดของ

เกาหลีใต ้(วิเชียร อินทะสี, 2555) 

เหตุผลสำคัญที่ประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาล คือ การทีท่หารแทรกแซงการเมืองเกาหลีใตมากวา 20 

ป มีการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นพวกพองใหดำรงตำแหน่งสำคัญและได้รับผลประโยชนจากนโยบายเร่งรัดพัฒนา

เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน กองทัพมีความได้เปรียบในการจัดองคกรหรือการควบคุมกำลังพลและอาวุธยุทโธ

ปกรณที่กองทัพสามารถใชจัดการกับสิ่งที่สามารถคุกคามสถานภาพของตนได้ นอกจากนี้เกาหลีใตยังคงอยู่ใน

ภาวะขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นช่องทางใหรัฐบาลและผู้มีอำนาจการเมืองใชเป็นข้ออ้างนี้เพื่อสร้าง

ความชอบธรรมในการจัดการกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ดังการกล่าวหาผู้ชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยที่กวางจูวา

ถูกยุยงปลุกปนโดยสายลับเกาหลีเหนือ นอกจานั้นสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีสงเสริมประชาธิปไตยและ
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หลักสิทธิมนุษยชน แต่กลับไม่มีปฏิกิริยากับการกระทำของฝ่ายทหารในการปราบปรามผู้ชุมนุม ดังนั้นการ

ยอมรับข้อเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายอำนาจนิยมจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก (วิเชียร อินทะสี, 

2555) 

4.6 ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ 
ความสำเร็จในการสลายการชุมนุมที่กวางจูทำใหนายพลชอนดูฮวานมีอำนาจการเมืองเพ่ิมขึ้น แม้ฝ่าย

ทหารสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรียกรองประชาธิปไตยได้ แต่เป็นเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ 

เพราะเมื่อรัฐบาลชอนดูฮวานผอนคลายมาตรการควบคุมขบวนการนักศึกษาก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีก ดังใน

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1984 นักศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย จำนวน 42 แหง ได้รวมตัวกันกอตั้งแนวร่วม

นักศึกษาแหงชาติเพื่อการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย (National Student Coalition for Democracy Struggle) 

ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของนักศึกษาทั่วประเทศ (วิเชียร อินทะสี, 2555) 

เมื่อเผชิญการชุมนุมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก รัฐบาลชอนดูฮวานจึงวางแผนใช

กำลังทหารเขาควบคุมสถานการณ มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยทหารได้เขาควบคุมมหาวิทยาลัย เมือง

สำคัญ และหนังสือพิมพ จากนั้นได้ปฏิบัติการสลายการชุมนุม แต่แผนการนี้ได้ถูกยับยั้ง เนื่องจากเจมส ลิลลี 

(James Lilly) ทูตสหรัฐอเมริกาประจำเกาหลีใตได้เขาพบประธานาธิบดีชอนดูฮวาน พรอมกับยื่นจดหมายของ

ประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน (Ronald Regan) ซึ่งมีใจความสรุปวาการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร เพื่อจัดการผู้

ชุมนุมประทวงถือเป็นสิ่งอันตราย เมื่อเผชิญกับขอทักท้วงดังกล่าว รัฐบาลชอนดูฮวานจำเป็นตองปรับเปลี่ยน

ท่าที จากกรณีนี้เมื่อย้อนไปพิจารณาเหตุการณทีก่วางจู หากสหรัฐอเมริกาได้เขาแทรกแซงความรุนแรงก็คงไม่

เกิดข้ึน   

นักศึกษาได้ร่วมมือกับนักการเมืองฝ่ายค้านโดยในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.1986 พรรคประชาธิปไตย 

เกาหลีใหม ่(New Korean Democratic Party) เพ่ือปลุกระดมให้การชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาสหพันธ์

แรงงานอินชอน และกลุ่มต่าง ๆ ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีข้อเรียกร้อง คือ การมีเศรษฐกิจที่เป็นอิสระไม่เอา

เปรียบประชาชน มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และการรวมชาติเกาหลีทั้ง 2 ดินแดนเข้าด้วยกัน และได้

ประกาศวามีผู้ร่วมลงชื่อแกไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ล้านคน ในขณะเดียวกันได้จัดชุมนุมขึ้นตามเมืองสำคัญ

เพื่อประกาศจุดยืนในการเรียกรองใหแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง 

แม้ในการรณรงคดังกล่าวรัฐบาลพยายามปฏิเสธข้อเรียกร้อง แต่ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้รับ

พลังสนับสนุนในวงกว้างจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน องคกรทางศาสนา ชนชั้นกลาง และผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ 

เพราะประชาชนต่างตระหนักวาการผูกขาดอำนาจของรัฐบาลและผู้นำการเมืองไม่สามารถแกไขปญหาต่าง ๆ 

ของประชาชนได ้การชุมนุมจึงได้ขยายวงกวางยิ่งขึ้นและเรียกร้องใหแกไขรัฐธรรมนูญใหเป็นประชาธิปไตยเพ่ือ

เพ่ิมอำนาจใหแกประชาชนในการควบคุมและสามารถตรวจสอบรัฐบาลได ้
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ภายใตสถานการณชุมนุมประทวงที่ไม่มีแนวโน้มวาจะยุติลง โนแทอู ผู้ที่ถูกวางตัวจากประธานาธิบดี

ชอนดูฮวาน ใหเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ในนามพรรคยุติธรรมประชาธิปไตย (Democratic 

Justice Party) จึงออกแถลงการณพิเศษจำนวน 8 ขอ ซึ่งประกอบด้วย ประการแรก คือ การแกไขรัฐธรรมนูญ

เพื่อใหประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ประการที่สอง คือ การแกไขกฎหมายเลือกตั้งประธานาธิบดี

เพื่อใหการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ประการที่สาม ยกเลิกโทษการประหารชีวิตคิมแดจุง ซึ่งถูก

กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมท่ีกวางจู และใหปล่อยตัวผู้รับโทษอาญาที่เก่ียวข้องกับการชุมนุม ประการที่สี่ 

ใหสิทธิและเสรีภาพแกสื่อสารมวลชน ประการที่หา ใหสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ แกประชาชน ประการที่

หก ใหหลักประกันดานความมีอิสระขององคกรปกครองทองถิ่นและ สถาบันการศึกษา ประการที่เจ็ด ใหพรรค

การเมืองมีอิสระในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อตอการสร้างบรรยากาศ เจรจาและการประนีประนอม และ

ประการที่ แปด สนับสนุนการพัฒนาและการสร้างความโปรงใสใหเกิดข้ึนในสังคม (วิเชียร อินทะสี, 2555) 

เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1987 การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี คนที่ 6 ของสาธารณะรัฐเกาหลีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ 9 กล่าวคือ การที่มี

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นับเป็นพัฒนาการแรกในรอบหลายทศวรรษที่มี

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่จากการสืบทอดอำนาจและการรัฐประหาร ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ

เรียกร้องของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น การเคลื่อนไหวทางการเมืองใน

รัฐบาลโนแทอูยังคงถูกปิดกั้นอยู่บางส่วน แต่ไม่ได้มีการปราบปรามที่รุนแรงมากนักทำให้มีการลงชื่อเรียกร้อง

ให้ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปราบปรามการชุมนุมที่กวางจูจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ลงชื่อถึงจำนวน

ล้านกว่าคนด้วยกันจนทำให้รัฐบาลต้องดำเนินการออกกฎหมาย เพ่ือลงโทษผู้กระทำผิดในเวลานี้ยังเป็นยุคแห่ง

การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้แรงงาน โดยมีการนัดการหยุดทำงานถึง 3,749 ครั้งในปี ค.ศ. 1987 ทั้งนี้ ด้วยการ

ชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศทำให้รัฐบาลทหารไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนได้ จึงต้องยอมแพ้ลงในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 1987   

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นทำให้ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพ เมื่อ

ประชาชนตระหนักได้ว่าตนเองขาดคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร จึงทำให้เกิดพลังของกลุ่ม

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษา ในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้แก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจทางการเมืองและสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ ดังใน

เหตุการณ์สำคัญภายใต้ระบอบเผด็จการทหารอย่างเช่น เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ของไทย และ เหตุการณ์สังหาร

หมู่ที่กวางจูในเกาหลีใต้ แม้รัฐบาลจะปฏิเสธข้อเรียกร้องหรือพยายามสกัดกั้นการชุมนุมของประชาชน แต่พลัง

ของประชาชนเป็นตัวแปรสำคัญท่ีทำให้ประชาธิปแข็งแกร่งขึ้นและสามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการทหารได้ 
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บทที ่5 

ประเทศไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์และเกาหลีใต้ในยุคนายพลปักจุงฮี 

 เมื่อพิจารณาจาก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารทั้งไทยและเกาหลีใต้แล้ว 

จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้นำหรือรัฐบาลได้มีการปรับนโยบายต่าง ๆ มีการส่งเสริมใน

ด้านการศึกษามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

เศรษฐกิจมีความเป็นทุนนิยมมากขึ้น ซึ่งการที่เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเพราะสหรัฐอเมริกาทีเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้อง จึงทำใหท้ั้งประเทศไทยและเกาหลีใตเ้ติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ถึงแม้ว่าจอมพลสฤษดิ์จะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองโดยการใช้อำนาจเด็ดขาดแบบเผด็จ

การ กล่าวคือ ประชาชนไม่พอใจต่อระบอบการเมืองแบบเผด็จการ แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ชื ่นชมใน

ภาพลักษณ์ที่จอมพลสฤษดิ์สร้างขึ้นมาว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาวัฒนธรรมไทย และ

มีความเด็ดขาดในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งทำให้จอมพลสฤษดิ์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มี

แนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม เช่นเดียวกับนายพลปักจุงฮี ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์เกาหลี

ใต้ เพราะได้เปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของเกาหลีใต้ให้เติบโตขึ้นจนได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชน แม้จะเป็นผู้นำเผด็จการก็ตาม 

นอกจากนั้น ทั้งผู้นำเผด็จการทหารของไทยและเกาหลีใต้ได้สร้างกฎหมายขึ้นเพื่อรักษาอำนาจของ

ตนเองไว้ ดังเช่น รัฐธรรมนูญมาตรา 17 ของไทย และ รัฐธรรมนูญยูซินของเกาหลีใต้ ซึ่งรัฐธรรมนูญเหล่านี้ได้

จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงทำให้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ สิ่งที่

เกิดข้ึนคือรัฐบาลได้ปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยความรุนแรง แต่พลังของภาคประชาสังคมทำให้

ระบอบเผด็จการถูกโค่นลงและประชาธิปไตยเบ่งบาน ซ่ึงจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทำให้เกิดนักศึกษาหรือปัญญาชนมากขึ้น จึงทำให้นักศึกษาเป็นกำลัง

สำคัญในการออกมาเรียกร้อง เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของเผด็จการทหาร จึง

เกิดกติกาและกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น และมีการรื้อฟ้ืน

บทบาทของสถาบันกษัตริย์ขึ ้นใหม่ในระบอบการเมืองไทย และได้มีรัฐบาลพระราชทานเป็นครั้งแรก คือ 

รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยแรกที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและ

ถูกเรียกต่อมาว่า "ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข " อีกทั้งยังมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2517 ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ทำให้เกิดการเรียกร้องมากมายของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ทำ

ให้ช่วงทดลองใช้ประชาธิปไตยของประเทศไทยจบลงอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี เพราะเกิด

สภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่เกิดจากการถอนตัวของกองทัพสหรัฐอเมริกาออกจาก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพ่ายแพ้สงครามเวียดนาม 
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ในส่วนของเกาหลีใต้นั้น เมื่อนายพลปักจุงฮีถูกลอบสังหารในเดือนตุลาคม ค.ศ.1979 ในเดือนธันวาคม 

ค.ศ. 1979 นายพลชอนดูฮวานและนายพลโนแทอูได้เข้ายึดอำนาจภายในกองทัพและเข้ากุมอำนาจการเมือง 

ซ่ึงนำไปสู่การต่อต้านจากนักศึกษา ปัญญาชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และองค์กรทางศาสนา จนทำให้ผู้นำทหารต้อง

ประกาศกฎอัยการศึก แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่ความรุนแรงเนื่องจากได้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยที่กวางจูในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน

มาก และนายพลชอนดูฮวานก็ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีเดียวกัน 

แม้ว่าประธานาธิบดีชอนดูฮวานจะใช้วิธีการปราบปรามกับกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย แต่พลังของ

ประชาสังคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลในหลากหลายอาชีพ ได้เพิ่มจำนวนและมีการจัดองค์กรที่

เข้มแข็งขึ้น การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผลจากการ

ที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการขัดขวางและสลายการชุมนุมจนทำให้มีนักศึกษาเสียชีวิต จึงกลายเป็นปัจจัยเร่ง

ให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมและขยายตัวเป็นการชุมนุมใหญ่ขึ้นทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1987 

ทำให้กลุ่มผู้นำการเมืองจึงจำเป็นต้องรับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย (วิเชียร อินทะสี, 2556) 

ดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเกาหลีใต้จะเห็นว่าประชาธิปไตยของไทย

นั้นอยู่เพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ทหารก็เข้ามาแทรกแซงการเมือง ทำให้

มีการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ทำให้การเมืองขาดเสถียรภาพ เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

อุดมการณ์ทางการเมือง เกิดการคอร์รัปชั่นของนักการเมือง ประชาชนหมดศรัทธาในประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภา รวมถึงการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตยของคนไทยทีเ่คยชินกับการอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 

เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้จะเห็นว่าความเข้มแข็งของพลังประชาชนในเกาหลีใต้เป็นปัจจัยที่ทำให้การ

เปลี ่ยนผ่านสู ่ประชาธิปไตยเกิดขึ ้น โดยรัฐธรรมนูญของเกาหลีใด้ ฉบับแก้ไขปี ค.ศ.1987 ได้กำหนดให้

ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ประธานาธิบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 

และเป็นได้เพียงวาระเดียว เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ ประชาชนเป็นผู้ทำหน้าที่เลือกผู้บริหารและสมาชิก

องค์กรมนุษยชน (วิเชียร อินทะสี, 2556) ผลจากความสำเร็จในการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ทำให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ได้ ซึ ่งถือได้ว่า

กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ได้เริ่มต้นข้ึน  
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