
 

5 ประเด็นหลักทีป่ระธานาธิบดีเกาหลีใต้นายMoon Jae-in ให้ความส าคัญมากที่สุดในปี 2562 

อะไรที่ควรจะมีอยู่ในแผนต้อนรับปีใหม่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้? 

 ถึงแม้ว่าในปีนี้ปธน.เกาหลีใต้จะยังคงได้รับความนิยมชมชอบอยู่ในสัดส่วนสูงด้วยนโยบายสานสัมพันธ์

กับเกาหลีเหนือที่เป็นตัวเสริมให้ปธน.ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่นโยบายภายในประเทศของ ปธน. 

Moon กลับดูไม่สดใสนักเนื่องจากไม่สามารถจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจได้  จึงมีผลกระทบต่อความนิยมในตัว

ประธานาธิบดี 

 เมื่อกลางเดือนธ.ค. 61 ความนิยมชมชอบในตัว ปธน. Moon อยู่ที่ 47.1% นับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ก้าว

เข้ามารับต าแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 

 ปธน. Moon ต้องผลักดันนโยบายต่างประเทศไปข้างหน้าก่อน ในขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับ

เกาหลีเหนือมาถึงทางตัน ดังนั้นในปี 2562 ปธน. Moon จึงจ าเป็นต้องหันกลับมาให้เวลากับการโฟกัสไปที่

นโยบายภายในประเทศเกาหลีใต้เพ่ือรักษาการสนับสนุนทางการเมืองของตนเองเอาไว้ และต่อไปนี้คือ            

5 ประเด็นส าคัญที่เกาหลีใต้ก าลังเผชิญอยู่และควรจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในปี 2562 

 1. ปัญหาเศรษฐกิจเกาหลีใต้ซบเซา 

 ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศคือ ประเด็นที่ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอันดับ

แรก โดยเฉพาะวัยเริ่มท างานที่ก าลังหางานท า ถึงแม้ว่าทางรัฐบาล ปธน. Moon จะพยายามกระตุ้น

ตลาดแรงงานรวมถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าและจ ากัดชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ของพนักงานไปแล้ว แต่ปัญหา

วัยเริ่มท างานว่างงานและการท างานได้น้อยกว่าความสามารถของตนยังคงมีอยู่สูง 

 ผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีใต้ได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าโดยภาพรวมแล้วปี 2562 เป็นปีแห่งความสิ้นหวัง 

ทาง Hyundai Research Institute คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี 2562 จะเติบโตเพียง 2.5% และจะ

ตกต่ าลงอีกในช่วงครึ่งปีหลังหรือในช่วงต้นปี 2563           

 



 ในขณะที่นโยบายเศรษฐกิจที่ได้กล่าวข้างต้นไปด้านบนน่าจะต้องใช้เวลารอจนกว่าจะเห็นผล ปธน. 

Moon จ าเป็นต้องหาวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ หาก 

ปธน. Moon ต้องการเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากคนวัยเริ่มท างานชาวเกาหลีใต้ 

 2. ปัญหาประชากรสูงวัย 

 ถึงแม้ปัญหาประชากรสูงวัยในเกาหลีใต้จะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว แต่ดูเหมือนใกล้จะถึงจุดแตกหัก

เมื่ออัตราการเกิดของประชากรในประเทศเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และลดต่ าที่สุดในปี 2561 

โดยท าสถิติ เด็กทารก 0.95 คนต่อผู้หญิง 1 คน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนที่จะต้องประคองจ านวนของ

ประชากรของประเทศเอาไว้ในอัตรา เด็กทารก 2.1 คนต่อผู้หญิง 1 คน  

 
 

 รัฐบาล ปธน. Moon ได้เปิดเผยแผนแก้ไขแบบฉุกเฉินฉบับใหม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะท าให้คู่แต่งงานเลี้ยงดูบุตรได้ง่ายขึ้น รวมถึงการให้เงินสนับสนุนจ านวนมากในด้านการรักษา

และการเลี้ยงดูเด็กอ่อนในช่วงกลางวัน (day care) พอๆกับการจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับคุณพ่อที่ลางานไปเลี้ยงดูลูก 

ทางรัฐบาลจ าเป็นต้องจัดการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในที่ท างานอันเป็นอุปสรรคหลักส าหรับผู้หญิงที่กลัว

การสูญเสียหน้าทีก่ารงานหลังการตั้งครรภ์ แต่เกาหลีใต้จะต้องทุ่มเทและโฟกัสให้มากข้ึนหากต้องการจะป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดของประชากรต่ าให้ได้ผลแบบยั่งยืน 



 ส่วนปัญหาอีกด้านหนึ่งของเกาหลีใต้ที่มีประชากร

สูงวัยเพิ่มขึ้นก็ก าลังเผชิญกับอุปสรรคอยู่เช่นกัน อัตราความ

ยากจนของประชากรสูงวัยในเกาหลีใต้อยู่ที่ 63.3% ซึ่ง

นับว่าสู งที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD และ 31% ของ

ประชากรเกาหลีใต้วัย 65 ปี จ าต้องได้รับค่าแรงต่ าหลังปลด

เกษียณเพ่ือให้ตนเองได้มีงานท า อัตราการฆ่าตัวตายในหมู่

ผู้สูงวัยก็มีสูงขึ้นตามไปด้วย การแก้ไขปัญหาวิกฤตจ านวน

ประชากรที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้นทางรัฐบาลเกาหลีใต้ต้อง

เดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมการ

เพ่ิมอัตราการเกิดแต่เพียงด้านเดียว  

 3. ปัญหาสิทธิสตรี 

 เกาหลีใต้ต่อสู้กับเรื่องสิทธิสตรีมาตลอดปี 2561 ตั้งแต่

การเคลื่อนไหวเรื่อง “Me Too” อย่างกระตือรือร้น ไปจนถึงการ

ต่อต้านกล้องแอบถ่ายและการล้างแค้นด้วยการเผยแพร่รูปภาพ

หรือคลิปลับบนสื่อออนไลน์หลังจากที่คู่รักเลิกรากัน ในความเป็น

จริงประเด็นทางสังคมแห่งปี 2561 ที่ทวิตกันมากที่สุด 3 อันดับ

แรกในประเทศเกาหลีใต้ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ได้แก่“School 

Me Too,” “Feminism,” and “Spy Cam”  

 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องเจ็บปวดกับความล้มเหลวในช่วงปลายปี 2561 ตั้งแต่เรื่องผู้ว่า

ราชการจังหวัดชุงชอง นาย Ahn Hee Jung ถูกตัดสินให้พ้นโทษจากการถูกจับกุมในคดีข่มขืน ไปจนถึงละคร

เพลงของแร๊พเปอร์ San E ที่พูดถึงสิทธิสตรีในเกาหลีใต้ ดังนั้นในปี 2562 คงจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า

ผู้สนับสนุนและนักกิจกรรมเพ่ือสิทธิสตรีจะยังคงสามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้หรือต้องถอนตัวกลับไป อีกทั้ง

รัฐบาล ปธน. Moon จะต้องตัดสินใจว่าจะรับบทบาทไหนในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ถึงแม้ว่า ปธน. Moon จะมี

ท่าทีที่ชัดเจนในช่วงต้นปี 2561 ที่มีการเคลื่อนไหวเรื่อง “Me Too” แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงหลีกเลี่ยงปัญหา

เหล่านี้มาโดยตลอด 

 

 

 

 



 4. ปัญหาความปลอดภัย 

 เมื่ อครั้ งที่ ป ธน .  Moon เ ข้ ามารั บต าแหน่ ง

ประธานาธิบดีเมื่อปี 2560 นั้นหนึ่งในค ามั่นที่ให้ไว้คือค า

สัญญาว่าจะโฟกัสไปที่การสร้างเกาหลีใต้ให้ปลอดภัยจาก

อุบัติภัยต่างๆแต่โชคไม่ดีที่ ในปี  2561 เกิดเหตุการณ์

มากมายตั้งแต่เหตุเพลิงไหม้รุนแรง, เฮลิคอปเตอร์ตกและ

พุ่งชนตึกไปจนถึงเหตุการณ์รถไฟตกราง 

 ในขณะที่เหตุการณ์ส่วนบุคคลเหล่านี้น าไปสู่การคัดค้านเรื่องการลดค่าใช้จ่ายสาธารณะและการ

ตรวจสอบที่หละหลวมจนก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยโดยรวม อย่างไรก็ตามหากยังเกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ขึ้นอีกในปี 2562 ประชาชนคงไม่พอใจนัก ดังนั้น ปธน. Moon จึงควรจะหันมาโฟกัสที่การปฏิรูป

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วย มิใช่คอยแต่ปกป้องชีวิตทางการเมืองของตนเองแต่เพียง

อย่างเดียว 

 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  เรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าในประเทศเกาหลีใต้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ ปัญหามลภาวะทางอากาศที่ปกคลุม

ทั่วประเทศและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2561 ที่มี

ฝุ่นปกคลุมหนาแน่นในอากาศตั้งแต่ต้นปีน าไปสู่การประกาศ

แนวทา งแก้ ไ ข ฉุ ก เ ฉิ น  แต่ ท า ง  Korea Meteorological 

Administration เคยพยากรณ์ว่าในฤดูหนาวปี 2561 ปัญหา

มลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก 

  ในขณะที่ยังมีข้อโต้แย้งว่า มลภาวะเกิดจากปัจจัยภายในประเทศเกาหลีใต้หรือเป็นฝุ่นที่พัดมาจาก

ประเทศจีนกันแน่ ในความเป็นจริงคือรัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องควบคุมอย่างจริงจังและต้องแก้ไขปัญหาด้านการ

ทูตเพ่ือลดปริมาณฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในเกาหลีใต้ 

ที่มา : https://thediplomat.com/2018/12/five-priorities-for-south-koreas-moon-jae-in-in-2019/ 
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