
 
สำนักภาษาต่างประเทศ 

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ๒๕๖๕ 

เกาหลีใต้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ ๒๐ ขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๖.๐๐-๑๙.๓๐ น. จึงถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างรุนแรงนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นภายในประเทศ การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีใช้รูปแบบ First-past-the-post คือ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดจะ
ได้รับเลือกต้ัง เกาหลีใต้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแก่ประชาชนชาวเกาหลีผู้มีสิทธิที่พำนักอยู่ต่างประเทศระหว่าง
ช่วงวันที่ ๒๓-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ใน ๑๑๕ ประเทศทั่วโลก และจัดเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศเมื่อวันที่ ๔-๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  

การเลือกตั้งครั้งนี้มีการขยายระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้ที่อยู่
ระหว่างการกักตัวให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งกำหนดภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. และในวัน
เลือกตั้งจริง คือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
แก่การรักษาสิทธิทางการเมืองของประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน ๓๔.๐๔ ล้านคน 
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน ๔๔.๑๙ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๗.๑  

ใครคือผู้คว้าชัยในการเลือกตั้ง 

 
ยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีคนที่ ๒๐ 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้มาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองผ่านการเลือกตั้งขั้นต้น 
(Primary vote) โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคการเมือง 

ผู้คว้าชัยชนะคือ นายยุน ซอกยอล วัย ๖๐ ปี จากพรรคพลังประชาชน (People Power Party) ซึ่งเป็น
พรรคฝ่ายค้านและเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน ๑๖.๓๔ ล้านคะแนนเสียง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๔๘.๕๖ เฉือนเอาชนะนายอี แจมยอง ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายรัฐบาลที่ได้คะแนนเสียงสัดส่วนร้อยละ 
๔๗.๘๐ หรือจำนวนคะแนนเสียงไปเพียง ๒.๖ แสนคะแนน 

นายยุน ซอกยอลมีประวัติการทำงานล่าสุดในตำแหน่งอัยการสูงสุด จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งในสมัย
รัฐบาลนายมุน แจอิน ผู้นำประเทศคนปัจจุบัน นายยุน ซอกยอล สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และมีกำหนดเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๗๐  

เมื่อทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี โดยต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และให้การรับรองจากสภา
ผู้แทนราษฎร (Confirmation Hearings) ก่อนเข้ารับตำแหน่ง จึงคาดว่าการบริหารราชการแผ่นดินของนายยุน 
ซอกยอล อาจจะไม่ราบรื่นเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 

นโยบายหาเสียงเลือกตั้งหลัก ๑๐ ข้อ 

๑. เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและการใช้ชีวิตหลังโควิด 

๒. สร้างงานสร้างอาชีพที่ดีสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. จัดหาที่อยู่อาศัย ๒.๕ ล้านยูนิต 

๔. เปลี่ยนเป็นรัฐบาลแพลตฟอร์มดิจิทัล 

๕. กลายเป็นประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี 

๖. รัฐดูแลตั้งแต่คลอดจนถึงการเลี้ยงดู 

๗. สร้างสังคมยุติธรรมประชาชนมีส่วนร่วม 

๘. การทูตอย่างสง่าผ่าเผย ความมั่นคงที่เข้มแข็ง 

๙. มุ่งนโยบายความเป็นกลางาทางคาร์บอนและความมั่นคงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

๑๐. สร้างอนาคตตามท่ีหวังและสวัสดิการถ้วนหน้า 
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นโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายการเงินการคลัง เศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม 
สร้างงานสร้างอาชีพสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

▷ เป้าหมาย 
ปรับปรุงโครงสร้างการเติบโตทางเศษฐกิจ สวัสดิการสังคม การสร้างงาน สร้างระบบนิเวศในการทำงาน  สร้าง
อาชีพให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

▷ วิธีดำเนินการ 
- เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลคือการสร้างงานที่ดี เชื่อมโยงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด เช่น 

นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการศึกษา นโยบายแรงงาน และนโยบายสวัสดิการ 
- ปรับโครงสร้างระบบบริการสังคม 

๑) ปรับกระบวนทัศน์การจ้างงาน 

▪ ปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้ดีขึ้น  
- ปฏิรูปกฎระเบียบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีทิศทางในการสร้างงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

ดิจิทัล 

▪ วางรากฐานในการสร้างงานอย่างมีคุณภาพโดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ขยายการจ้างงานแบบอิสระแก่แรงงาน กำหนดเวลาทำงาน ปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้เกิดความเป็นธรรม 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
๒) การสร้างงานโดยการนำของภาคเอกชนให้เกิดการเติบโตของธุรกิจ  

- มาตรการสนับสนุนด้านภาษีและเงินทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจัยและพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจดิจิทัล 

- สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
- สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคเอกชน 

รัฐบาล และสถาบันการศึกษา 

▪ สร้างธุรกิจเกิดใหม่ที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศที่มีเนื้อหาเชิงวัฒนธรรม และการสาธารณสุข  

▪ ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- ยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น 

▪สนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 
๓) สร้างอาชีพงานบริการเชิงสังคม 

▪ ส่งเสริมการสร้างงานบริการสังคมที่มีคุณภาพ เช่น งานดูแลสุขภาพ งานบริการเชิงสังคม  
- ขยายธุรกิจงานบริการรูปแบบใหม่อย่างหลากหลาย 
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นโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจ 
- เพ่ิมบุคลากรในการให้บริการทางสังคมแบบดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี (well-tech) 
- ปรับปรุงรูปแบบสวัสดิการบุคลากรและความหลากหลายของการให้บริการทางสังคม 

๔) สร้างอาชีพที่มั่นคง 
- จับคู่งานที่ตรงกันด้วยนวัตกรรมบริการการจ้างงาน 
- จัดหาแรงงานที่มีทักษะแก่บริษัทที่ต้องการ 
- สร้างระบบผลิตแรงงานที่มีศักยภาพรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔  
- นวัตกรรมระบบการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

▪ สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพการทำงานแต่ละช่วงวัยตามความสามารถในการจ้างงานแก่ประชากร 

▪ ฝึกอบรมวิชาชีพ บริการจัดหางาน การให้บริการทางสังคมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันการว่างางาน 

▷ ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕-พฤษภาคม ๒๕๗๐ 

ด้านการเงิน เศรษฐกิจ สวัสดิการ 
จัดหาที่อยู่อาศัยมากกว่า ๒.๕ ล้านยูนิตตามความต้องการของประชาชน 

▷ เป้าหมาย 
- สร้างความม่ันคงจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานแก่ประชาชน 
- มุ่งจัดหาที่อยู่อาศัยตามความตอ้งการของประชาชน 

▪ จัดหาที่อยู่อาศัยให้มากกว่า ๒.๕ ลา้นยูนิตในระยะ ๕ ป ี
- เขตเมืองมากกว่า ๑.๓ ล้านยูนติ สูงสุด ๑.๕ ลา้นยูนิต (กรุงโซล ๕ แสนยูนิต) 
- ปรับปรุงพัฒนาและสร้างใหม่ ๔.๗ แสนยูนิต (เขตเมือง ๓.๑ แสนยูนิต) 

▪ จำแนกประเภทที่อยู่อาศัยตามปริมาณความต้องการ 
- บ้านราคาประหยัดสำหรับเยาวชน ๓ แสนยูนิต (เขตเมือง ๒ แสนยูนิต) 
- บ้านหลังแรกในเขตเมือง 
- ที่อยู่อาศัยให้เช่าของรัฐ 
- ที่อยู่อาศัยให้เช่าของเอกชน 
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นโยบายหาเสียงด้านการเมือง 
นโยบายการเมือง การบริหารจัดการ และการยุติธรรม 

▷ เป้าหมาย 
การดำเนินงานของรัฐบาลแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปฏิรูปการทำงานของทำเนียบประธานาธิบดี 

▷ วิธีดำเนินการ 
- หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นรวมเว็บไซต์ทั้งหมดเข้าด้วยกันแบบครบวงจร  
(One Site for All Service) เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการร้องเรียนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
- ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเป็นรัฐบาลที่สามารถคาดการณ์และรับมือกับ
สถานการณ์เชิงสังคมที่เกิดขึ้นในอนาคต 
- เปิดเผยกระบวนการจัดทำนโยบายบนแพลตฟอร์มอย่างโปร่งใสและประชาชนสามารถออกแบบนโยบายด้วย
ตนเองอย่างบูรณาการแบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างมีส่วนร่วม 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารประเทศที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแนวคิดในการบริหารประเทศ 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานรัฐด้วยการปฏิรูปการทำงานของทำเนียบประธานาธิบดี 

▷ วิธีดำเนินการ 
- แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปรับโครงสร้างการบริหารเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล และพัฒนารูปแบบ 
- ปรับปรุงโครงสร้างรัฐบาลและประธานาธิบดี 
- รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ 

▷ ระยะเวลาดำเนินการ 
- เปลี่ยนเป็นรัฐบาลแพลตฟอร์มดิจิทัล:๒๕๖๕-๒๕๗๐ 
-  ปรับปรุงโครงสร้างรัฐบาลและทำเนียบประธานาธิบดี: ๒๕๖๕ 
- เริ่มดำเนินการเมื่อรับตำแหน่งตั้งแต่ ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 
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ประตูทางเข้าทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่มาภาพ: https://www.yna.co.kr/view/AKR20220309057900001 
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