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สรุปนโยบายผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปี 2565 

สาธารณรัฐเกาหลีมีก าหนดจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไป ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยเป็นการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 20 ของประเทศ จากการที่รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ก าหนดไว้ว่า ประธานาธิบดีจะ
สามารถด ารงต าแหน่งเพียง 1 วาระ จ านวน 5 ปีเท่านั้น ส่งผลให้ประธานาธิบดีมุนแจอิน ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นวาระที ่2  

การเลือกตั้งในครั้งนี้  มีผู้ลงสมัครที่มีคะแนนนิยมสูสีกัน 2 คน ได้แก่นายลี  แจ มย็อง จากพรรค 
Democratic Party (พรรครัฐบาลปัจจุบัน) และนาย ยุน ซ็อก ยอล จากพรรค People Power Party (พรรคฝ่าย
ค้านปัจจุบัน) จากผลการส ารวจของ Korea Society Opinion Institute ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
พบว่านายลี แจ มย็องได้รับคะแนนนิยม 43.7% และนายยุน ซ็อก ยอล ได้รับคะแนนนิยม 42.2% โดยนายลีได้
คะแนนเพ่ิมขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับการส ารวจครั้งก่อน และนายยุนได้คะแนนลดลง 1.3%  

จากการเปรียบเทียบนโยบายของทั้งสองผู้สมัคร สรุปได้ ดังนี้  
ผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
   นโยบาย 

พรรค Democratic Party  

 

พรรค People Power Party  

 

 
ลี แจ มย็อง 

 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี 

 
ยุน ซ็อก ยอล 

อดีตอัยการสูงสุดของเกาหลีใต้ 
นโยบายด้าน
เศรษฐกิจและ
แรงงาน 

รัฐจะเป็นผู้น าเพื่อการเติบโตอย่างต่อ 
เนื่อง  
1. สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกบน

ทางหลวงแผ่นดิน 
2. ส่งเสริมให้แต่ละรัฐของเกาหลีใต้เติบโต 

เพ่ือทีจ่ะช่วยส่งเสริมการลงทุน 
 

รัฐจะจัดตั้งและลงทุนในองค์การเอกชน
เพื่อการสร้างการเติบโตทางระบบนิเวศ
ทางเศรษฐกิจ 
1. สร้างงานที่มีคุณภาพ ทั้งในสตาร์ทอัพ 

SMEs บริษัทขนาดกลาง และบริษัท
ขนาดใหญ่ 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายด้าน
เศรษฐกิจและ
แรงงาน (ต่อ) 

3. สิ่งจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจในประเทศ 
 ปัจจัยพ้ืนฐาน 3 สิ่งที่ต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้แก่ รายได้
พ้ืนฐาน ที่อยู่อาศัยพ้ืนฐาน และ
การเงินพ้ืนฐาน 

 ประชากรมีรายได้พ้ืนฐาน: 1 ล้าน
วอนต่อเดือน  

 การเงินพ้ืนฐาน: เงินกู้ขั้นพ้ืนฐาน
ของประชากรทุกคน 10 ล้านวอน 

4. ลดเวลาการท างานเหลือ 4.5 วันต่อ
สัปดาห์ ให้ความส าคัญกับ work life 
balance 

5. เสถียรภาพทางการเงินในประเทศมีผล
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

6. ออกกฎหมายที่เป็นสากล เป็นแนวทาง
ในการสร้างกฎหมายใหม่โดยไม่กระทบ
ต่อกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ อาทิ  
 สัญญาจัดหาแรงงานที่เป็นธรรม  
 การคุ้มครองความปลอดภัยและ

สุขภาพ 
 การคุ้มครองการคลอดบุตร  
 การสนับสนุนการพัฒนาความ 

สามารถทางอาชีพ  
 ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่สมเหตุ 

สมผลในที่ท างาน 

2. ช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่มีรายได้น้อย 
โดยจะให้เดือนละ 5 แสนวอน เป็น
เวลา 8 เดือน 

3. ปรับแก้ข้อบังคับในการท างานที่ล้าหลัง
และไม่จ าเป็น   

4. ยกเลิ กการท างาน 52 ชั่ ว โมงต่อ
สัปดาห์แล้วเปลี่ยนเป็นจ านวนชั่วโมง
ตามอิสระ 

5. หลีกเลี่ยงนโยบายที่ก่อหนี้ให้ประเทศ 

นโยบายด้าน
ต่างประเทศ 

มุ่งเน้นการทูตเชิงปฏิบัติ 
1. ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร กั บ

สหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีความจ าเป็นต้อง
เลือกฝั่งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเป็นคู่ค้าหลักทั้งคู่ 

มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ 
1. สนั บสนุ นก าร เป็ น พั นธมิ ต รกั บ

สหรัฐอเมริกา โดยไม่เลือกฝั่งใดฝั่ง
หนึ่งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายด้าน
ต่างประเทศ(ต่อ) 

2. พัฒนาความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น โดยเน้น
ผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนจะถูกแยก
ออกจากความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ 

3. สานต่องานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่รัฐบาลมุนแจอินได้สร้างไว้ 

4. เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพ่ือช่วยในการ
พัฒนาเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือไป
ด้วยกัน 

5. ในการแก้ปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลี
เหนือ เสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ า
บาตร ควบคู่ไปกับการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไปทีละขั้น 

6. วางแผนที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับ
เกาหลี เหนื อ  และ เกลี่ ยกล่ อม ให้
สหประชาชาติละเว้นการคว่ าบาตร
ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมแกซองและ
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟ 
และพยายามจัดให้มีการพบปะกันเป็น
ระยะระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ถูก
แบ่งแยกและระหว่างเกาหลีเหนือ-ใต้  

2. พัฒนาความสัมพันธ์กับจีนและญี่ปุ่น
อีกครั้ง 

3. สนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของ
เปียงยาง และให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแบบไม่มี เ งื่ อนไขแก่
เกาหลี เหนือ  รวมทั้ งการ พัฒนา
เศรษฐกิจร่วมกันระหว่างเกาหลีเพ่ือ
เตรียม พร้อมส าหรับยุคหลังการปลด
อาวุธนิวเคลียร์ 

4. สนับสนุนการจัดตั้งส านักงานการทูต
ไตรภาคีที่ยั่ งยืนกับตัวแทนของทั้ง
เ ก า ห ลี เ ห นื อ  เ ก า ห ลี ใ ต้ แ ล ะ
สหรัฐอเมริกาในปานมุนจอม 

5. สนับสนุนการขยายการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนและนักเรียน 

 

นโยบายการจัดการ
ปัญหา COVID-19 

เอาชนะ COVID-19 ได้อย่างสมบูรณ์ และ
สนับสนุนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเต็มที ่
1. เพ่ิมความเข้มงวดของมาตรการรับมือ

การแพร่ระบาด 
2. จัดหาวัคซีนและยาที่ผลิตในเกาหลีและ

จัดตั้งระบบการผลิต 

ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งในระหว่าง
และภายหลังการระบาดของ COVID-19  
1. ติ ด ต า ม ดู แ ล อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พ่ื อ

แก้ปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
เป็นเวลา 2 ปีรวมทั้งหลังการสิ้นสุด
การแพร่ระบาด 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายการจัดการ
ปัญหา COVID-19 
(ต่อ) 
 

3. สนับสนุนการฟ้ืนตัวของยอดขายของ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 

2. ก าหนดค่าธรรมเนียมประกันสังคมใหม่
เพ่ือผลประโยชน์การประกันสุขภาพ
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ
บริการทางการแพทย์ในการตอบสนอง
ต่อการระบาดใหญ่ 

3. มีการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพ่ือสร้าง
งานที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเกิดซ้ าของ 
COVID-19 พรรคจะร่วมกันระดมทุน 5 
ล้านล้านวอนเพ่ือชดเชยความเสียหาย
และใช้ส าหรับกิจกรรมการป้องกันโรค
ติดเชื้อ 

5. จัดตั้ง "กองบัญชาการกู้ภัยฉุกเฉินโค
วิด -19" ขึ้ นโดยตรงภายใต้
ประธานาธิบดี  

6. มอบเงินช่วยเหลือ 100 ล้านล้านวอน
ให้กับผู้ ประกอบอาชีพอิสระและ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 

7. จัดหาเงินเพ่ิม 50 ล้านล้านวอนเพ่ือ
การค้ าประกัน 

8. จัดหาเงินทุนสนับสนุนสูงถึง 43 ล้าน
ล้านวอน หรือเท่ากับ 50 ล้านวอนต่อ
คน 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายด้านการ
จัดการที่อยู่อาศัย 

สนับสนุนให้สร้างบ้านเช่าของรัฐ*มากขึ้น 
1. จัดหาบ้านเช่าของรัฐ 2.5 ล้านหลัง 
2. เพ่ิมจ านวนบ้านเช่าของรัฐ ระยะยาวจาก 

5% เป็น 10% 
* บ้านเช่าของรัฐจะเป็นบ้านเช่าระยะยาว
มากกว่า 30 ปี โดยจะให้สิทธิคนไร้บ้านและ
ชนชั้นกลางในการอยู่อาศัยในราคาถูก 
 

สนับสนุนการสร้างบ้านใหม่โดยให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม 
1. จัดหาบ้านใหม่ 2.5 ล้านหลัง 

- บ้านในโซล 1.3 ล้านหลัง 
- บ้านส าหรับเยาวชน 3 แสนหลัง 
- บ้านหลังแรกใกล้สถานี 2 แสนหลัง 
- ออกนโยบายเพ่ือเอ้ือให้ เอกชนเข้า

ปรับปรุง พัฒนาหรือต่อเติมบ้านเดิม 
2. สนับสนุนการสร้างบ้านในระยะเดินทาง 

30-40 นาทีจากกรุงโซล โดยรถไฟ GTX 
3. เพ่ิมปริมานบ้านพักใกล้สถานีขนส่งจาก

300% เป็น 500%  
นโยบายด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

ก าหนดนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นและเพิ่ม
อัตราภาษ ี
1. จัดการปัญหาภาษีท่ีดิน 
2. เ พ่ิ ม ภ า ษี ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง

อสังหาริมทรัพท์จาก 0.17% เป็น 1% 
3. จัดตั้งกระทรวงเคหะกิจการเมืองและ

อสังหาริมทรัพย์ 
4. จัดท าระบบตรวจสอบการได้มาซึ่ ง

อสังหาริมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และข้อจ ากัดในการแต่ งตั้ ง / เลื่ อน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เป็น
เจ้าของบ้านหลายหลังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 

5. ก าหนดเพดานราคาอสังหาริมทรัพย์ 
และเปิดเผยราคาแรก ก่อนจะท าการ
โฆษณาขาย 

6. จัดท าระบบเลื่อนการเสียภาษีส าหรับผู้
อยู่อาศัยที่มีรายได้ไม่ม่ันคง 

ลดข้อจ ากัดและกฎระเบียบโดยยึดตาม
หลั กการ อุปสงค์ -อุปทานของตลาด
อสังหาริมทรัพย์  
1. การลดหย่อนภาษีการโอนและภาษี

ทรัพย์สินส าหรับเจ้าของบ้าน  
2. ลดภาษีการโอนชั่วคราวส าหรับเจ้าของ

บ้าน 
3. จูงใจให้ผู้ให้เช่าไม่เพ่ิมเงินประกันการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
4. ทบทวนแผนการยกเว้นภาษีส าหรับ

เจ้าของบ้านคนเดียวหรือการรวมภาษี
อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมเข้ากับ
ภาษีทรัพย์สิน 

5. ลดภาระภาษีเงินได้จากก าไรจากการ
ลงทุนและระบบทรัพย์สินของเจ้าของ
บ้านเดี่ยว 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายด้าน
สาธารณสุข 

ขยายการรั กษาพยาบาลในทุกพื้ นที่
ส าหรับทุกช่วงวัย 
1. ให้บุคคลที่มีอายุ 12-17 ปี เข้ารับการ

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(HPV) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงในอนาคต 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ ายของผลิตภัณฑ์
สุขอนามัยส าหรับผู้หญิง โดยเริ่มที่อายุ 
11-18 ปี 

3. ส ร้ า ง ห รื อ ข ย า ย โ ร ง พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่ ขาดแคลน
ระบบสาธารณสุขให้สามารถรักษาโรค
ที่ร้ายแรงได้ 

4. จัดตั้งระบบความร่วมมือทางการแพทย์
ส าหรับสถาบันการแพทย์ท้องถิ่น 

5. การขยายบุคลากรทางการแพทย์ : 
พัฒนาการดูแลเจ้าหน้าที่ทางการ
แพทย์ 

เพิ่มอัตราการเกิดและสนับสนุนการเลี้ยง
ดู  
1. เสริมสร้างระบบสนับสนุนจากรัฐตั้งแต่

เตรียมคลอด หลังคลอด ไปจนถึงการ
เลี้ยงดู 

2. เพ่ิมการสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพสตรี
ก่อนการตั้งครรภ์และคลอดลูก รวมทั้ง
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบุตรยาก 

3. ก าหนดวันลาเพ่ิมส าหรับผู้มีบุตรยาก
เป็น 7 วัน 

4. สนับสนุนค่าใช้จ่าย 1 ล้านวอนต่อ
เดือนในทุกโรคที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
และการคลอดบุตร  

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโรงพยาบาล
เอกชนเสมือนโรงพยาบาลรัฐ เช่น ห้อง
ฉุกเฉิน และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต 

6. สนับสนุนการรักษาทางไกล  
7. จัดตั้งสถาบันการแพทย์ท้องถิ่น 

นโยบายการดูแล
บุตรแรกเกิด 

สนับสนุนระบบลาเลี้ ยงดูบุตรภายใน
องค์กรและเพิ่มศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐ  
1. จัดท าระบบการลงทะเบียนอัตโนมัติ

ส าหรับการลาคลอดบุตรและการลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร เพ่ือส่งเสริมการใช้วันลา
เลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนให้เพ่ิมอัตรา
การทดแทนรายได้และผลประโยชน์ของ
การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  

2. เพ่ิมสัดส่วนของเด็กที่ใช้ศูนย์รับเลี้ยง
เด็กของรัฐเป็นมากกว่า 50% 

เพิ่ มระยะวันลาเพื่ อเลี้ ยงดูบุตรและ
สนับสนุนศูนย์เลี้ยงเด็กของเอกชน  
1. เพ่ิมระยะเวลาลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรซึ่งเพ่ิม

จากปัจจุบันที่ ให้เวลาหนึ่งปีส าหรับ
ผู้ปกครองแต่ละคนเป็นหนึ่งปีครึ่ง 

2. ปรับปรุงบริการของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
เอกชนให้ทัดเทียมกับศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ของรัฐ 
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ผู้สมัคร ลี แจ มย็อง ยุน ซ็อก ยอล 
นโยบายด้าน
การศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านการศึกษา 
“ระบบการศึกษาที่ มีความรับผิดชอบ 
ความเท่าเทียมและความสุข”  
1. แก้ปัญหาการแข่งขันที่สู งเกินไปใน

ระบบการศึกษา เช่น พัฒนาระบบ
ประเมินคะแนนของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย  

2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเอกชน 
เช่น สถาบันกวดวิชา 

3. จัดตั้ งกรรมาธิการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการสอบเข้ารับการศึกษา 

4. ก าจัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ยาก
เกินไป 

5. จัดครูที่มีคุณภาพเพ่ือสอนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแก่เยาวชน 

แยกโรงเรียนมัธยมตามสายความรู้อย่าง
ชัดเจน 
1. จนถึงระดับมัธยมต้น จะลดเวลาการ

เรี ยนวิ ช า พ้ืนฐานเ พ่ือให้ ได้ เ รี ยน
หลากหลายมากขึ้น 

2. แยกโรงเรียนมัธยมปลายตามสาย
ความรู้ เช่น โรงเรียนศิลปะ เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
ผลกระทบต่อประเทศไทย  
 ถึงแม้ว่าผู้ลงสมัครทั้งสองคนจะไม่ได้มีนโยบายที่แน่ชัดเกี่ยวกับการส่งออกหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เฉพาะเจาะจงถึงประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียน แต่ประเทศเกาหลีและกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้
พัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) 
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งได้เริ่มมีผลบังคับใช้กับเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้แล้ว นอกจากนี้ อาเซียน-เกาหลียังมี
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้สอดรับกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IRs) การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 การจัดท าแผนงาน
นโยบายสตาร์ทอัพระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบและการ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการในภูมิภาค
ต่อไป  
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนและประเทศไทยนั้น มีความม่ันคงและเอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน
และกันมายาวนาน โดยคาดว่า ไม่ว่าผู้ลงสมัครคนไหนจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้และขึ้นเป็นประธานาธิบดีของ
เกาหลีใต้คนถัดไป สิทธิประโยชน์และความสัมพันธ์ทางการค้าก็ยังจะแน่นแฟ้น และเป็นคู่ค้าที่ดีและเอ้ือประโยชน์
ซึ่งกันและกันต่อไป 

********************************* 
ส านักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล  
24 กุมภาพันธ์ 2565 

 


