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หมายเหตุผู้แปล
ผู้แปลได้รับการติดต่อจากมูลนิธิร�ำลึก 18 พฤษภาคม (May 18
Memorial Foundation) ให้แปลหนังสือ The May 18 Gwangju
Democratic Uprising (2015) เป็นภาษาไทยครัง้ แรกและตีพมิ พ์
ออกมาในชื่อ 18 พฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย
ที่เมืองกวางจู ในเดือนสิงหาคม 2015 (พ.ศ. 2558) โดยใน
การแปลครั้งนั้นยังไม่ได้ตรวจทานการถอดเสียงในภาษาเกาหลี
เป็ น ภาษาไทย แต่ เ ลื อ กใช้ ต ามระบบเสี ย งที่ ค นไทยคุ ้ น เคย
และมีการพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ในวงจ�ำกัด
ต่อมาผูแ้ ปลได้รบั การประสานงานจากมูลนิธริ ำ� ลึก 18 พฤษภาคม
ในเดื อ นธั น วาคม 2020 (พ.ศ. 2563) ให้ แ ปลหนั ง สื อ
The May 18 Democratic Uprising เนือ่ งจากมีการปรับปรุงเนือ้ หา
ใหม่ ในการแปลครั้งนี้ ผู้แปลได้ท�ำการแปลใหม่ท้ังเล่ม ในชื่อ
18 พฤษภาคม การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย ผู้แปลได้ยึด
การออกเสียงตามภาษาเกาหลี โดยตรวจสอบกับส�ำเนียงการ
ออกเสียงเกาหลี ดังนั้น ชื่อบุคคลและสถานที่จะใช้ตามเสียง
ดังกล่าว ในการแปลชื่อบุคคล จะมีวงเล็บการสะกดสกุล-ชื่อ
ตามภาษาอังกฤษอ้างอิงครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นจะไม่วงเล็บชื่อ
ภาษาอังกฤษ
ผู้แปลการยึดถือระบบคริสตศักราชตามต้นฉบับเป็นหลัก หาก
ผู้อ่านต้องการแปลงเป็นพุทธศักราช สามารถแปลงโดยการบวก
จ�ำนวน 543 เข้าไป
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นอกจากนี้ ในการระบุเวลา เนื่องจากตามต้นฉบับใช้ระบบ
นับเวลา 12 ชั่วโมง และก�ำกับด้วย AM หรือ PM เพื่อบ่งชี้ช่วง
เวลา ในการแปลครัง้ นีผ้ แู้ ปลใช้ระบบ 24 ชัว่ โมงเพือ่ ไม่ตอ้ งก�ำกับ
ด้วย AM หรือ PM
ผู้แปลขอขอบคุณ รศ. ดร.จักรกริช สังขมณี แห่งภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ช่วยตรวจทานและสอบ
ค้นชื่อบุคคลและสถานที่ภาษาเกาหลี ตลอดจนช่วงเวลาทาง
ประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว และขอขอบคุณนางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ ที่ช่วยแก้ไขและอ่านต้นฉบับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาธิปไตย
ระบอบเผด็จการยูชินมาถึงจุดจบเมื่อประธานาธิบดี พัก จ็อง-ฮี ถูกยิงเสีย
ชีวิตโดยผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากกรณีนี้ ประชาชนได้กระตือรือร้นด้วย
แรงบันดาลใจที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี ช็อน ดู-ฮวัน และ
พรรคพวกได้เข้ากุมอ�ำนาจในกองทัพและวางแผนลับที่จะก�ำราบการเรียก
ร้องประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษา คนงาน และผู้ที่
ออกมาคัดค้าน
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นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร วมตั ว หน้ า ลานน�้ ำ พุ ห น้ า ศาลาว่ า การจั ง หวั ด
ช็อนนัม (Jeonnam Provincial Hall) เพื่อชุมนุมเกาะติดสถานการณ์
มีผู้ชุมนุมกว่า 30,000 คนทุกวัน มาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 10 แห่ง
และมีการจุดคบเพลิงเดินประท้วง มีอาจารย์มหาวิทยาลัยและพลเมืองเข้า
ร่วมในการเดินขบวนอย่างสันติโดยไม่มีการปะทะใดๆ กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
พวกเขาอยู่ในกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้น
เมื่อการชุมนุมใหญ่เพื่อชาติและประชาธิปไตยจบลงในช่วงเย็น ประชาชน
ก็ ไ ด้ จุ ด คบเพลิ ง และเดิ น บนท้ อ งถนนของเมื อ งควั ง จู ขณะที่ มี พ ลเมื อ ง
เข้าร่วมมากขึ้น ขบวนการจุดคบเพลิงได้มีคนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน และ
สว่างไสวไปทั้งเมือง
การเดินจุดคบเพลิงเป็นการชุมนุมอย่างสันติ และแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนง
อันแน่วแน่ของพลเมืองที่จะจุดไฟส่องสว่างหลังจากระบอบเผด็จการยูชินได้
ครอบง�ำมากว่า 18 ปี

16

Appendix 1

17

นักศึกษาได้ตัดสินใจรอฟังการตอบรับจากเจ้าหน้าที่หลังจากเดินขบวนจุด
คบเพลิงในวันที่ 18 พฤษภาคม อย่างไรก็ดี รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน
ตามกฎอัยการศึกทั่วประเทศหลังจากเที่ยงคืนของวันที่ 17 พฤษภาคม
และเริ่มการปิดมหาวิทยาลัยรวมทั้งจับกุมแกนน�ำที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตย
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จุดเริ่มต้นของการสังหารหมู่
ในตอนเช้าของวันที่ 18 พฤษภาคม ทหารได้ปิดกั้นทางเข้าประตูใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม (Chonnam National University) จากนั้น
มีการขว้างปาก้อนหินไปมาระหว่างทหารกับนักศึกษาที่พยายามเข้าไปใน
มหาวิทยาลัย แต่กองก�ำลังตามกฎอัยการศึกสนองตอบด้วยความรุนแรง
อย่างไร้ปรานีตอ่ นักศึกษา จนหลายคนถูกน�ำส่งโรงพยาบาล บรรดานักศึกษา
ที่โกรธแค้นได้ไปที่กลางเมืองและกระจายข่าวความป่าเถื่อนของทหารที่ใช้
อ�ำนาจกฎอัยการศึก มีพลเมืองรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ ที่กลางเมือง ส่งผล
ให้กองก�ำลังกฎอัยการศึกเข้ามาปฏิบตั กิ ารแทนทีต่ ำ� รวจ และจากนัน้ ปฏิบตั กิ าร
ชุงจังเพื่อสังหารพลเมืองชาวควังจูได้เริ่มต้นขึ้น
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กองก�ำลังตามกฎอัยการศึกตีประชาชนด้วยกระบองและพานท้ายปืนยาวโดย
ไม่ลงั เล คนทีถ่ กู จับโดยหน่วยทหารตามกฎอัยการศึกส่วนใหญ่ถกู ท�ำร้ายปาง
ตาย บางคนโดนถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชุดชั้นใน และถูกบังคับให้คุกเข่าบน
พื้นผิวถนน จากนั้นพวกเขาถูกส่งตัวล�ำเลียงไปโดยรถบรรทุกทหารไปยังจุด
หมายปลายทางที่ไม่มีใครรู้
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คนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมหรือไม่ก็ตาม จะถูกจับ ถูกทุบตี และ
จับกุมโดยไม่แยกแยะ ความหายนะที่กองก�ำลังตามกฎอัยการศึกกระท�ำบน
ถนนคึมนัมป่าเถื่อนจนท�ำให้ประชาชนโกรธแค้น
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กองก�ำลังตามกฎอัยการศึกได้ปราบปรามพลเมืองโดยใช้ความรุนแรงที่ไร้
ความปรานี ในภาพจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามผู้ชายที่มีเลือดออกจาก
ศีรษะเพราะถูกตีโดยกระบองของทหาร
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การต่อต้านเริ่มขึ้น
ในเวลากลางวันของวันที่ 21 เมือ่ ประชาชนพบว่ามีผถู้ กู สังหารโดยกองก�ำลัง
กฎอัยการศึก พลเมืองทีโ่ กรธแค้นพากันหลัง่ ไหลมาบนท้องถนนแล้วมุง่ ไปที่
ลานศาลาว่าการจังหวัดที่สุดถนนคึมนัม
แต่ที่ลานนั้นถูกควบคุมไว้ด้วยกองก�ำลังตามกฎอัยการศึกที่ตั้งแนวอยู่ด้าน
หน้า
ในเวลา 13:00 น. กองก�ำลังตามกฎอัยการศึกได้ลั่นกระสุนเข้าหากลุ่ม
พลเมือง มีพลเมืองหลายร้อยถูกสังหาร หรือบาดเจ็บจากการยิงของทหาร
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ประชาชนโกรธแค้น
บรรดาผู้อาวุโสที่อาสาเข้าร่วมการชุมนุมตะโกนไปว่า “พวกเขาก�ำลังจะฆ่า
ลูกหลานชายหญิงชาวควังจูให้หมด”
บรรดาพลเมืองจึงตอบโต้ความหายนะที่กองก�ำลังกฎอัยการศึกกระท�ำด้วย
การยึดรถบรรทุกของทหารและรถโดยสารจากโรงงาน Asia Motor Company
ซึ่งเป็นของกองทัพในวันที่ 21 พฤษภาคม แล้วเริ่มก่อการชุมนุมด้วยพาหนะ
เหล่านี้
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ควังจูสู่แสงแห่งความหวัง
“เพือ่ ปกป้องเมืองควังจูและเพือ่ ประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้า
ถือปืนในมือ แทนที่จะเป็นต�ำรา แต่ปืนของข้าพเจ้าเล็งไปที่ใคร?”
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เพื่อต่อต้านการสังหารหมู่โดยกองก�ำลังกฎอัยการศึก เหล่าพลเมืองได้ติด
อาวุธและตั้งกองทัพพลเมือง พวกเขาเดินหน้าเข้าสู่ศาลาว่าการจังหวัด
กองก�ำลังกฎอัยการศึกถูกขับโดยกองก�ำลังฝ่ายต่อต้านของกองทัพพลเมือง
และยึดเอาศาลาว่าการจังหวัดเป็นแนวป้องกันสุดท้าย พวกเขาได้เผายาน
พาหนะเป็นแนวป้องกันกองก�ำลังกฎอัยการศึก มีพลเมืองบางคนทีท่ นไม่ไหว
ถึงกับขับรถบัส หรือรถบรรทุกหลายคันเข้าปะทะแนวป้องกันของกองก�ำลัง
กฎอัยการศึกท่ามกลางห่ากระสุน มีพลเมืองนับไม่ถว้ นทีล่ ม้ ลง แต่กองก�ำลัง
กฎอัยการศึกไม่สามารถต้านทานการต่อต้านอย่างดุเดือดจากการต่อต้าน
อย่างไม่คิดชีวิตของพลเมือง
ในที่สุด ในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม กองก�ำลังกฎอัยการศึก
ได้ล่าถอยจากแนวป้องกันไปยังชานเมือง
ในช่วงนั้น กล่าวได้ว่าควังจูถูกปลดปล่อยจากการสังหารหมู่ของกองก�ำลัง
กฎอัยการศึก
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ควังจู, ชุมชนที่หล่อเลี้ยงชีวิต
กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้ปิดเมืองควังจูจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่
วันที่ 22 พฤษภาคม
อย่างไรก็ดี เหล่าพลเมืองได้น�ำเอาของต่างๆ มาแบ่งปันกันตามท้องถนน
ประชาชนได้เตรียมข้าวที่ด้านหลังตึกเพื่อสนับสนุนกองก�ำลังพลเมือง พวก
เขาเตรียมข้าวปั้น ข้าวต้ม และเครื่องดื่ม เมืองทั้งเมืองถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างการลุกขึ้นสู้ แต่ไม่มีใครที่
ต้องอดอาหาร
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ควังจูภายใต้ปืนกับรถถัง
ในวันที่ 26 พฤษภาคม บรรยากาศตึงเครียดขึ้นเมื่อศูนย์บัญชาการของกอง
ก�ำลังพลเมืองได้รขู้ า่ วว่าจะมีการโจมตีอย่างเต็มทีจ่ ากกองก�ำลังกฎอัยการศึก
มีบางคนตั้งค�ำถามว่า นี่คือวันสุดท้ายของเราใช่ไหม?
เทีย่ งคืนของวันที่ 26 พฤษภาคม กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้โจมตีเมืองควังจู
แนวต้านที่กองก�ำลังพลเมืองตั้งเอาไว้ถูกทลายอย่างง่ายดายโดยรถถังที่
รุกคืบเข้ามา ในเวลา 04:00 น. กองก�ำลังกฎอัยการศึกเข้าล้อมรอบศูนย์
บัญชาการของกองก�ำลังพลเมืองที่อยู่ในศาลาว่าการจังหวัดที่รออยู่อย่าง
เงียบงัน
หน่วยรบพิเศษได้บกุ เข้าอาคารพร้อมกับระดมยิงและมีการขว้างระเบิดเพลิง
น�ำ ปืนล้าสมัยที่อยู่ในมือของกองก�ำลังพลเมืองจึงเทียบไม่ได้กับกองก�ำลังที่
มียุทโธปกรณ์เหนือกว่า พวกเขาล้มตายกันหลายคน
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เมื่อรุ่งสาง ควังจูอยู่ในความเงียบงัน
ตอนรุ่งสางของวันที่ 27 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตามกฎอัยการศึกได้สั่งการ
ให้เคลื่อนก�ำลังทหารและพนักงานของรัฐเข้าท�ำความสะอาดคราบเลือดของ
พลเมืองที่อยู่ในจุดต่างๆ ของเมืองควังจู
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พวกเขาเร่งรัดให้ขนย้ายร่างของพลเมืองผู้เสียชีวิต
จากโรงยิมซังมูกวาน (Sangmugwan) ไปฝังที่สุสานของเมืองที่มังวอลดง
(Mangwol-Dong) ซึ่งไม่มีการท�ำพิธีศพที่เหมาะสมใดๆ ไม่มีเพลงแห่ศพ
ไม่มีแม้กระทั่งดอกไม้เคารพศพ
ร่างของผู้เสียสละชีวิตที่มีค่าของเขาถูกฝังในมุมหนึ่งของสุสานประจ�ำเมือง
แค่นั้น
ลูกของผู้วายชนม์มองร่างของพ่อถูกฝัง พร้อมๆ กับที่แม่หลายคนเป็นลม
ล้มพับระหว่างเฝ้าดูการฝังศพของลูกอันเป็นที่รักด้วยหัวใจสลาย
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วันแห่งความเงียบมาถึงอีกครั้ง เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความโกรธ
แค้น บรรดาพลเมืองได้กลับไปหาชีวติ ทีถ่ กู กดขีแ่ ละบรรดานักเรียนกลับเข้า
โรงเรียน โต๊ะนักเรียนของเพื่อนที่เคยนั่งด้วยกันถูกสังหารโดยกองก�ำลังกฎ
อัยการศึก บัดนี้มีแต่ดอกไม้ขาววางไว้
แต่ประชาชนไม่เคยลืมช่วงเวลา 10 วันแห่งการลุกขึ้นสู้
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“การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญมาก
ของประชาธิปไตยในเกาหลี ทั้งยังส่งผลสะเทือนไปยังทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกในการที่จะล้มล้างระบอบสงครามเย็นและแสวงหาทางบรรลุซึ่ง
ประชาธิปไตย”
ดร. โรสลิน รัสเซลล์
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของแผนงานมรดกความทรงจ�ำของโลก,
UNESCO
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บทที่ 1

การลุกขึ้นสู้
เพื่อประชาธิปไตย
18 พฤษภาคม
คืออะไร?
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ในวันที่ 18 พฤษภาคม 1980
เมืองควังจูและย่านใกล้เคียงที่สวยงาม
อยู่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตก
ได้พบกับเหตุการณ์ที่แสนโศกเศร้า
นับแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมา

Chapter 1
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เหล่ า ทหารที่ ค วรจะปกป้ อ งประเทศจากภั ย คุ ก คามต่ า งชาติ
ได้ ล ะทิ้ ง หน้ า ที่ แ ละสั ง หารหมู ่ พ ลเมื อ งร่ ว มชาติ อ ย่ า งไร้ ค วาม
ปรานี แต่นา่ แปลกใจทีบ่ รรดาพลเมืองกลับไม่ยอมแพ้ พวกเขาติด
อาวุธและตอบโต้การกระท�ำความรุนแรงดังกล่าวอย่างกล้าหาญ
นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี ภายหลัง
จากสงครามเกาหลี ทีพ่ ลเมืองติดอาวุธและต่อต้านความป่าเถือ่ น
ของกองทัพที่กระท�ำการผิดกฎหมาย
ประชาชนหลายพันคนถูกสังหาร บาดเจ็บ ถูกทรมาน และถูกจ�ำ
คุกในช่วงระยะเวลา 10 วันของการต่อสู้ ซึ่งยาวนานถึงวันที่ 27
พฤษภาคม ต้นทุนการสูญเสียชีวติ จากโศกนาฏกรรมคราวนีย้ งั คง
ไม่อาจจะประเมินได้ชัดเจน
มีพลเรือนอย่างน้อย 150 คนถูกสังหารในจุดปะทะ ตั้งแต่วันที่
18-27 พฤษภาคม และมีผู้สูญหายมากกว่า 80 คน จนถึงทุก
วันนี้ มีผู้บาดเจ็บนับพันคน และมากกว่า 100 คนที่เสียชีวิตจาก
บาดแผลที่เกิดขึ้นระหว่างการปะทะกัน ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่
ทหารและต�ำรวจถูกสังหาร 26 คน ส่วนใหญ่ถูกกระสุนจาก
พวกเดียวกัน
เหตุการณ์นี้เป็นปฏิบัติการทางทหารที่สั่งการมาจากนายพลกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งรวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน (Chun Doo-whan) และ โน แทอู (Roh Tae-woo) ซึ่งได้พยายามยึดอ�ำนาจในช่วงสุญญากาศ
ทางการเมืองภายหลังการสังหารประธานาธิบดี พัก จ็อง-ฮี (Park
Chung-hee) นายทหารกลุม่ นีไ้ ด้กอ่ การกบฏและยึดอ�ำนาจรัฐโดย
สมบูรณ์ และในท้ายที่สุด พวกเขาได้ยุติการท�ำหน้าที่ตามปกติ
ของรัฐบาลโดยการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ในวันที่
17 พฤษภาคม 1980 เมื่อความพยายามยึดอ�ำนาจของพวกเขา
ถูกขัดขวางต่อต้านจากพลเมืองชาวควังจูที่กล้าหาญ พวกเขาจึง
ได้ส่งกองก�ำลังไปปราบปรามพลเมืองด้วยการใช้ก�ำลัง ในเวลา
ต่อมา นายพลกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “กลุ่มอ�ำนาจใหม่ในกองทัพ”
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การลุ ก ขึ้ น สู ้ 18 พฤษภาคม คื น กลั บ มาสู ่ ก ารเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชั ย ชนะ
ไม่ใช่ความพ่ายแพ้อย่างที่เคยเป็นมาในช่วงทศวรรษ 1980
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(the New Army Faction) ซึ่งหมายความว่าพวกเขารับเอา
มรดกของเผด็จการจากกองทัพ พัก จ็อง-ฮี นับเป็นการเริ่มต้นว่า
สาธารณรัฐที่ 5 ของ ช็อน ดู-ฮวัน ถือก�ำเนิดได้อย่างไร
ในช่วง 10 วันของการต่อต้านเป็นความพยายามยึดอ�ำนาจรัฐของ
กลุ่มอ�ำนาจใหม่ในกองทัพ ซึ่งต่อมาถูกเรียกขานว่า การลุกขึ้นสู้
เพือ่ ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม แต่ประชาชนได้ทนทุกข์ทรมาน
กับความโศกเศร้าและเจ็บปวดมาหลายปีจนมิอาจนับได้ กว่าที่
พวกเขาจะได้รบั การคืนเกียรติยศและศักดิศ์ รี ในสมัยสาธารณรัฐ
ที่ 5 นับเป็นการยึดอ�ำนาจรัฐโดยการสังหารหมูพ่ ลเมืองชาวควังจู
ผูบ้ ริสทุ ธิโ์ ดยการติดฉลากว่าการลุกขึน้ สูค้ รัง้ นัน้ เป็น “การก่อการ
จลาจลโดยพวกที่ไม่พอใจต่อสังคม” หรือ “เป็นการก่อความไม่
สงบโดยพวกคอมมิวนิสต์” และประชาชนที่เข้าร่วมการลุกขึ้นสู้
ครั้งนั้นต่างมีชีวิตรอดโดยถูกมองว่าเป็นอาชญากร
อย่างไรก็ดี ขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้เปิดเผยความจริง
ของกรณีที่คาดไม่ถึงนี้ว่า เป็นการกระท�ำความรุนแรงโดยรัฐ
ในช่วงทศวรรษ 1980 ผลจากการเปิดเผยความจริงทั้งหมด
ต่อสาธารณชนหลังจากการลุกขึ้นสู้เดือนมิถุนายน 1987 ซึ่ง
สาธารณรัฐที่ 6 ได้ถือก�ำเนิดจากการลุกขึ้นสู้ในเดือนมิถุนายน
ได้เริ่มยอมรับและยกย่องว่าการลุกขึ้นสู้ในวันที่ 18 พฤษภาคม
ไม่ใช่การก่อจลาจลหรือการกบฏ แต่เป็น “ความพยายามใน
การน�ำเอาประชาธิปไตยกลับมา” เพราะรัฐบาลต้องการแสวงหา
การปรองดองเพื่อชาติ หลังจากนั้นได้มีการสืบสวนและรับฟัง
ความจริงหลายครัง้ ทีร่ เิ ริม่ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเมือ่ คราวที่
พรรคร่ ว มฝ่ า ยค้ า นได้ ค รองเสี ย งส่ ว นใหญ่ ใ นสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติชุดที่ 13 ในปี 1988 ปฏิบัติการความรุนแรงที่ป่าเถื่อน
โดยทหารพลร่มในควังจูและแผนการยึดอ�ำนาจของกลุ่มอ�ำนาจ
ใหม่ในกองทัพ ได้รับการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ในช่วงการรับฟัง
ข้อเท็จจริงในช่วงดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนได้เริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่างการลุกขึ้นสู้ในช่วง 10 วันนั้น แท้จริงแล้วเป็น
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การต่อต้านโดยพลเมืองชาวควังจูอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเพื่อ
ประชาธิปไตย
เมื่อนายคิม ย็อง-ซัม ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลีในปี 1983 เขาได้ยกย่องการลุกขึน้ สูค้ รัง้ นัน้ ในแถลงการณ์
พิ เ ศษที่ รู ้ จั ก กั น ในนาม “แถลงการณ์ เ ดื อ นพฤษภาคม 13
ประเด็น” ที่ประกาศว่า “หยดเลือดที่หลั่งรินในเมืองควังจู เดือน
พฤษภาคม 1980 เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อวางรากฐานให้
ประชาธิปไตยของประเทศ การเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นเป็น
ไปเพื่อประชาธิปไตย” ประธานาธิบดีคิมยังนิยามรัฐบาลของเขา
ว่าเป็น “รัฐบาลประชาธิปไตยที่รับเอามรดกของการลุกขึ้นสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม” เขาประกาศให้การลุกขึ้นสู้ในช่วง
10 วันนัน้ เป็นการเคลือ่ นไหวของพลเมืองทีพ่ งึ ได้รบั การเคารพว่า
เป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาประชาธิปไตยในเกาหลี
ขณะที่ได้มีการคืนเกียรติและศักดิ์ศรีการลุกขึ้นสู้ในเมืองควังจู
ว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนั้น ก็ได้มีความเห็น
ของสาธารณชนเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
การสังหารหมู่และละเมิดสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมทั้ง
ประเทศรวมทั้งองค์กรที่ต่อสู้เพื่อเหยื่อที่ถูกกระท�ำในเมืองควังจู
ได้มีโครงการรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมให้น�ำเอาตัวกลุ่ม
อ�ำนาจใหม่ในกองทัพมาลงโทษ ซึ่งรวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน และ
โน แท-อู ซึง่ รัฐบาลได้สนองตอบข้อเรียกร้องโดยตัง้ หลักการพืน้ ฐาน
ในการด�ำเนินการทางกฎหมายเพือ่ ลงโทษผูม้ สี ว่ นร่วมกระท�ำการ
ในปี 1995 ผลที่ตามมาก็คือมีผู้กระท�ำการที่รับผิดชอบโดยตรง
ต่อการสังหารหมู่ 15 คน รวมทั้งอดีตประธานาธิบดีช็อนและโน
ทัง้ หมดถูกลงโทษหลังจากถูกพิจารณาคดีซงึ่ ได้รบั ความสนใจจาก
คนทั้งโลก เป็นโอกาสที่ท�ำให้โลกรู้จักความมุ่งมั่นของชาวเกาหลี
ที่มีต่อประชาธิปไตยและความยุติธรรม
ในช่วงท้ายของการพิจารณาคดี ศาลสูงได้ตัดสินว่ากลุ่มอ�ำนาจ
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ใหม่ในกองทัพของช็อนและโนเป็นผู้ก่อความไม่สงบที่ก่อการยึด
อ�ำนาจการเมืองโดยการล้มรัฐบาล ในอีกด้านหนึง่ ศาลสูงได้ทำ� ให้
ประจักษ์วา่ การลุกขึน้ สูข้ องพลเมืองชาวควังจูเป็นการกระท�ำทีถ่ กู
กฎหมายและถูกต้องทางศีลธรรมในการปกป้องรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตยต่อกลุ่มที่ก่อความไม่สงบ ปัจจุบันการกระท�ำที่ถูก
ประทับตราโดยรัฐบาลของผู้ก่อการในสมัยนั้นว่าเป็นกบฏหรือ
เป็นพวกจลาจล ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยและเป็นปฏิบัติการที่เสียสละตามแนวทางอารยะ
ขัดขืน (civil disobedience)
หากพิจารณาจากหลายมุมมอง การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม
เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนหน้า
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี และนี่เป็นเหตุผลว่าท�ำไมชาว
เกาหลีจ�ำนวนมากตลอดจนนักรัฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
นานาชาติเห็นว่าการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม เป็นเส้นแบ่งของ
ประวัตศิ าสตร์หลังสงครามเกาหลี เช่นนีแ้ ล้ว เราจะนิยามว่าความ
หมายทางประวัตศิ าสตร์ของการลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม คืออะไร?
ซึ่งอาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันจากหลายมุมมอง ได้แก่
ประการแรก การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม เป็นการเคลื่อนไหว
ที่ สื บ ทอดประเพณี ก ารต่ อ ต้ า นทรราชและพั ฒ นาต่ อ เป็ น การ
เคลื่อนไหวของการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนต่อเผด็จการทหารซึ่ง
ปกครองเกาหลีมากว่า 18 ปี ภายหลังการรัฐประหารในปี 1961
การลุกขึน้ สูน้ จี้ งึ เป็นการวางรากฐานให้กบั การต่อสูข้ องประชาชน
ในปี 1987 ซึ่งน�ำมาสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง การ
ลุ ก ขึ้ น สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย 18 พฤษภาคม เป็ น เหตุ ก ารณ์
ประวัติศาสตร์ที่จะต้องจดจ�ำในฐานะกุญแจส�ำคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยในเกาหลี ต่อเนื่องจากการปฏิวัติ 19 เมษายน
1960 การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยปู-มา (Bu-ma Uprising)
ในปี 1979 การลุกขึ้นสู้เดือนมิถุนายน 1987 และการปฏิวัติแสง
เทียน (Candlelight Revolution) 2016-2017
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ประการที่สอง การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม เป็นจุดเปลี่ยนทาง
ประวัตศิ าสตร์ของการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กบั ประชาธิปไตย
ในเกาหลีโดยการจัดวางให้กองทัพอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พลเรือน แม้วา่ จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีถกู เลือก
ทางตรงโดยพลเมืองจากการลุกขึ้นสู้ในปี 1987 เกาหลียังคงอยู่
ภายใต้เงาอิทธิพลของกองทัพซึ่งเป็นหนึ่งในอ�ำนาจทางการเมือง
แต่เป็นอ�ำนาจที่มาภายหลังจากการยึดอ�ำนาจของกลุ่มอ�ำนาจ
ใหม่ในกองทัพ ซึ่งช็อนและโนที่ต่างถูกด�ำเนินคดีจากการสังหาร
หมู่พลเมืองชาวควังจูเพราะเหตุการณ์นั้นท�ำให้การเมืองเกาหลี
อยู่ใต้อิทธิพลของกองทัพ
ประการทีส่ าม การลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม มีนยั ส�ำคัญในฐานะเป็น
กรณีแรกทีม่ กี ารยอมรับว่า การติดอาวุธเพือ่ คุม้ ครองสิทธิพลเมือง
นั้นเป็นการกระท�ำที่ชอบธรรม และเป็นสิทธิตามธรรมชาติและ
สิทธิที่ได้รับการรับรองของมนุษยชน ต่างไปจากประวัติศาสตร์
ตะวันตก การติดอาวุธของพลเมืองในกรณีนี้เป็นวิธีการหนึ่งใน
การยืนหยัดต่อสู้กับความรุนแรงโดยอ�ำนาจการเมืองนั้นยังไม่
เป็นที่ยอมรับในเกาหลีมาก่อน อย่างไรก็ดี ในปี 1997 ศาลสูง
ได้มีค�ำพิพากษาอย่างเป็นทางการว่า การติดอาวุธของพลเมือง
ชาวควังจูในการต่อสู้กับกลุ่มของกองทัพที่ท�ำผิดกฎหมายนั้น
ไม่ใช่การก่อการจลาจลทีผ่ ดิ กฎหมาย แต่เป็นการกระท�ำการของ
พลเมืองและเป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตยทีอ่ ยูบ่ นรากฐาน
ของสิทธิในการต่อต้านของประชาชน ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญเกาหลี
ไม่ได้ระบุสิทธิในการต่อต้านดังกล่าวเอาไว้ แต่ค�ำพิพากษาของ
ศาลสู ง ได้ ย อมรั บ ว่ า การต่ อ ต้ า นโดยพลเมื อ งต่ อ การใช้ ค วาม
รุนแรงโดยรัฐนั้นเป็นการกระท�ำที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของ
รัฐธรรมนูญที่นับรวมเอาเสรีภาพและประชาธิปไตยไว้ด้วยกัน
ประการทีส่ ี่ จิตวิญญาณทีน่ า่ ทึง่ ของการปกครองตนเองทีช่ าวควังจู
ได้ทำ� ให้เห็นในช่วง 10 วันของการลุกขึน้ สูน้ นั้ พิสจู น์ให้เห็นว่าการ
ร่วมมือโดยธรรมชาติและจิตวิญญาณของการแบ่งปัน เป็นหลัก
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การพืน้ ฐานในการรักษาระเบียบทางสังคมและประชาธิปไตย ใน
ช่วงดังกล่าวไม่มีรายงานถึงอาชญากรรมการปล้นชิงทรัพย์ หรือ
การที่เมืองทั้งเมืองถูกทิ้งให้อยู่โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่พลเมืองต่างรักษาระเบียบทางสังคม
เอาไว้โดยการแบ่งปันสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัด “ข้าวปัน้ ” ซึง่ เป็น
อาหารทีป่ ระชาชนเอามาแบ่งปันกันในช่วงนัน้ เป็นสัญลักษณ์ของ
การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม นับเป็นสิ่งที่ถือ
ก�ำเนิดออกมาจากจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน
รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นหนึ่งในวันร�ำลึก
แห่งชาติที่จะเคารพจิตวิญญาณที่มีศักดิ์ศรีของการลุกขึ้นสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม ซึ่งปัจจุบันการลุกขึ้นสู้ครั้งนั้นได้
รับการบันทึกไว้ในต�ำราเรียน สุสานบรรจุร่างของเหยื่อก็ได้กลาย
มาเป็นสุสานแห่งชาติ สถานที่ต่างๆ ของการต่อต้านถูกออกแบบ
ให้เป็นสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ บันทึกต่างๆ ในการลุกขึน้ สูก้ ถ็ กู
นับรวมเป็นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการของประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติ
จึ ง ถู ก บั น ทึ ก และจดทะเบี ย นให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมรดกความ
ทรงจ�ำของโลกโดย UNESCO ไม่นานมานี้ก็มีความพยายามที่จะ
บรรจุเอาการลุกขึ้นสู้ไว้ในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ โดยมีร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่บรรจุถ้อยค�ำระบุถึงจิตวิญญาณของ
การลุกขึ้นสู้รวมเอาไว้ในค�ำปรารภ ซึ่งรัฐบาลของนายมุน แจ-อิน
ประกาศเอาไว้ช่วงตั้งรัฐบาล
อย่างไรก็ดี การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม ตกเป็นเป้าหมายของ
การบิดเบือนและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาเป็นเวลาหลายปี การ
บิดเบือนและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่
รัฐบาลฝ่ายอนุรกั ษนิยมมีอำ� นาจ แม้กระทัง่ หลังจากทีก่ ารลุกขึน้ สู้
ได้รับการยอมรับว่าเป็น “การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย” โดยรัฐ
แต่กลุ่มหลายกลุ่มในสังคมเกาหลีก็ยังปรักปร�ำว่าเป็นการก่อการ
จลาจลโดยการปลุกระดมของพวกที่ไม่บริสุทธิ์ใจ หรือเป็นการ
เตรียมการก่อกบฏโดยพวกคอมมิวนิสต์เพื่อโค่นล้มรัฐบาล ซึ่งมี
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แม้กระทั่งข่าวลือที่ไร้หลักฐาน เช่น ข่าวลือว่า “เป็นเหตุการณ์ที่
กระท�ำการโดยพวกที่แทรกซึมมาจากเกาหลีเหนือ” ก็แพร่หลาย
ราวกับเป็นเรื่องจริง
ทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ก็คอื ช็อน ดู-ฮวัน ซึง่ เป็นผูก้ ระท�ำการสังหารหมูช่ าว
ควังจู ก็จงใจละเลยค�ำพิพากษาศาลสูงในปี 1997 และอ้างว่าการ
ลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม เป็นการจลาจล ในการเขียนบันทึกความ
ทรงจ�ำของเขา ช็อนยังคงยืนกรานและกล่าวโจมตีอารมณ์ความ
รูส้ กึ ของเหยือ่ และลบหลูศ่ กั ดิศ์ รีของผูท้ ลี่ ม้ ตายโดยการยืนยันว่า
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ในควังจู
ท�ำไมสิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ? ก็เพราะว่าจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่มคี ณะกรรมการสืบสวนและค้นหาความจริงทีต่ งั้ โดยรัฐบาล
เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนถึงความจริงและความ
หมายของการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม มีทัศนะ
หลายๆ ส่วนเกีย่ วกับการลุกขึน้ สูท้ ยี่ งั ไม่ชดั เจน เช่น เหตุใดหน่วย
ทหารพลร่มจึงถูกส่งไปยังควังจูหลังจากประกาศกฎอัยการศึกทั่ว
ประเทศในวันที่ 17 พฤษภาคม 1980? ใครเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วย
พลร่ม? ใครเป็นผูส้ งั่ การให้เริม่ ยิงพลเมืองชาวควังจู? บทบาทของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานัน้ เป็นอย่างไร? จ�ำนวนทีแ่ ท้จริง
ของผู้ถูกสังหารมีทั้งสิ้นกี่คน? เกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนรุ่งสางของ
วันที่ 27 พฤษภาคม ทหารพลร่มได้ยึดกลุ่มอาคารศาลาว่าการ
จังหวัดชอลลานัมโดโดยใช้ก�ำลัง? ซึ่งปัจจัยที่เป็นกุญแจส�ำคัญใน
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้นี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจน
อย่างน้อย ในเวลานีอ้ าจจะมีสว่ นทีบ่ รรเทาได้บา้ งก็คอื ได้มกี ารตรา
กฎหมายพิเศษว่าด้วยการสืบสวนและค้นหาความจริง ปี 2018
ในกรณีนี้ เป็นความพยายามที่ริเริ่มโดยรัฐบาลเพื่อสร้างความ
กระจ่างในภาพรวมของความจริงเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพื่อน�ำไปสู่
การร�ำลึกวาระครบรอบ 40 ปีของการลุกขึ้นสู้ในครั้งนั้น
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รุ่งสางของวันที่ 27 พฤษภาคม กองก�ำลังกฎอัยการศึกเข้าล้อมหอประชุมของ
จังหวัดด้วยอัตราอาวุธเต็มพิกัด ตั้งแต่รถถังและระเบิดมือ กองก�ำลังพลเมืองพ่าย
แพ้อย่างช่วยอะไรไม่ได้ อย่างไรก็ดี มีบันทึกประวัติศาสตร์ว่าการค้นหาความจริง
ยังน้อยกว่าที่พอใจ ดังนั้นจึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะบิดเบือนความจริง
เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหว
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บทที่ 2
การลุกขึน้ สูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม เป็น
ผลผลิตที่น่าเศร้าใจของประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ของเกาหลี ซึ่งเป็นผลพวงของรัฐบาลเผด็จการ
ทหาร ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจภูมิหลัง
ทางประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ จะได้ เ ข้ า ใจลั ก ษณะของ
เหตุการณ์
ในบทนี้ เราจะพาไปส� ำ รวจว่ า การลุ ก ขึ้ น สู ้ เ พื่ อ
ประชาธิ ป ไตย 18 พฤษภาคม เชื่ อ มโยงกั บ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ อย่างไร โดย
เริ่มจากการรัฐประหาร 12 ธันวาคม 1979 จนถึง
การประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศในวันที่ 17
พฤษภาคม 1980

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ของการลุกขึ้นสู้
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A. ภูมิหลังทางการเมือง
ระบอบยูชนิ (Yushin system) มาถึงจุดจบอย่างไม่คาดฝันในวันที่
26 ตุลาคม 1979 เมื่อ พัก จ็อง-ฮี โดนสังหารโดยผู้อ�ำนวยการ
หน่วยสืบราชการลับสาธารณรัฐเกาหลี (KCIA) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยภักดีต่อเขา การสังหารประธานาธิบดี
พักเป็นภาวะฉุกเฉินทางการเมืองที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับเผด็จการทหาร ระบอบยูชินเป็นเผด็จการทหารรูป
แบบหนึ่งซึ่งปฏิเสธสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน บรรดาสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพของสื่อมวลชน
เสรีภาพในการรวมตัวและการชุมนุม เสรีภาพทางความคิดและ
ส�ำนึกต่างถูกปิดกั้น แม้ว่าประชาชนก�ำลังทุกข์ทรมานจากความ
เหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ และความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเร่งรัดพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้
ระบอบยูชิน
เครือ่ งบ่งชีว้ า่ ระบอบยูชนิ ก�ำลังเสือ่ มความนิยมจากประชาชน เห็น
ได้จากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 10 ในวันที่ 12
ธันวาคม 1978 ซึ่งพรรค Republican (Republican Party) ซึ่ง
เป็นพรรครัฐบาลได้รับเลือกกลับเข้ามาเพียงร้อยละ 31.7 เท่านั้น
แม้ว่าจะได้ใช้การขับเคลื่อนอย่างมหาศาลทั้งเงินทุนและอ�ำนาจ
ของรัฐบาล ขณะที่พรรค New Democrat (New Democrat
Party: NDP) ที่เป็นฝ่ายค้านได้รับเลือกร้อยละ 32.8 ขณะที่
พรรค Unification (Unification Party) ได้รบั เลือกตัง้ ร้อยละ 7.4
ผลก็คือในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งที่ 10 ท�ำให้รัฐบาล
ถูกบังคับให้ใช้นโยบายที่ผ่อนปรนมากขึ้นโดยการปล่อยตัวนาย
คิม แด-จุง อดีตผู้สมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค
NDP ออกจากเรือนจ�ำในวันที่ 27 ธันวาคม 1978 ระบอบยูชิน
เผชิญกับภาวะวิกฤตเมื่อคู่ปรับตลอดกาลอย่าง คิม ย็อง-ซัม และ
คิม แด-จุง ร่วมมือกันในการประชุมระดับชาติของพรรค NDP
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ท�ำให้ประชาชนเกิดความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
B. การนัง่ ประท้วงโดยคนงานสตรีของ YH Trading Company
และการบุกสลายพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
สัญญาณของการเปลี่ยนยุคทางการเมืองปรากฏเป็นครั้งแรกใน
การต่อสู้ของคนงานสตรี ในตอนเช้าของวันที่ 9 สิงหาคม 1979
มีคนงานสตรีของบริษัท YH Trading Company กว่า 200 คน
ได้นั่งประท้วงบนห้องประชุมชั้น 4 ของส�ำนักงานใหญ่ของพรรค
NDP เรียกร้องให้มีการยกเลิกการปิดโรงงาน ซึ่งพรรค NDP
ได้อนุญาตให้เหล่าคนงานใช้สถานที่เพื่อช่วยปกป้องสิทธิในการ
ชุมนุม อย่างไรก็ดี รัฐบาลทีใ่ ช้ระบอบยูชนิ ได้ใช้กำ� ลังอย่างรุนแรง
ในการสลายการชุมนุมของคนงานโดยไร้เหตุผล ในตอนแรก
ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการกดขี่แรงงาน แต่ต่อมาพัฒนาเข้า
สู่การเป็นการกดขี่ทางการเมืองที่มีต่อพรรคฝ่ายค้าน
ต่อมาต�ำรวจราว 1,000 นายได้บุกเข้าที่ส�ำนักงานใหญ่ของพรรค
NDP ลากเอาตัวคนงานสตรี 174 คนออกจากอาคาร ซึ่งระหว่าง
นัน้ มีคนงานสตรีคนหนึง่ กระโดดออกจากหน้าต่างระหว่างการบุก
เข้าไปจับกุม และต่อมาเธอได้เสียชีวติ จากการบาดเจ็บ นอกจากนี้
ต�ำรวจยังได้บกุ เข้าไปในห้องท�ำงานของนายคิม ย็อง-ซัม ประธาน
พรรค และเจ้าหน้าที่บางส่วนออกจากส�ำนักงานอย่างป่าเถื่อน
รุนแรง
ระบอบการเมืองของนายพักใช้เรื่องนี้เป็นแผนในการล้มพรรค
NDP โดยในวันที่ 13 สิงหาคม ได้มีผู้น�ำพรรค NDP ระดับอ�ำเภอ
ทีส่ มคบคิดกับรัฐบาลยูชนิ ได้เข้าร้องต่อศาลให้ระงับการท�ำหน้าที่
ของนายคิม ย็อง-ซัม และรองประธานพรรค และในเช้าของวันที่
8 กันยายน ศาลแขวงของกรุงโซลได้พพิ ากษาตามทีม่ ขี อ้ ร้องเรียน
โดยสัง่ ให้ประธานและรองประธานของพรรคหยุดปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
พรรค ศาลยังได้แต่งตัง้ ให้บคุ คลซึง่ เป็นแขนขาของรัฐบาลนายพัก
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ให้รักษาการประธานพรรค NDP ผลก็คือศาลบังคับให้มีการ
เปลีย่ นตัวหัวหน้าพรรคทีถ่ กู เลือกโดยสมาชิกพรรคแล้วแต่งตัง้ ให้
คนของรัฐบาลเผด็จการมาเป็นหุ่นเชิดแทน
ระบอบยูชนิ ยังสัง่ ให้กกั บริเวณนายคิม แด-จุง อีกทัง้ ยังได้ยนื่ ญัตติ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้มีการด�ำเนินการทาง
วินัยต่อนายคิม ย็อง-ซัม ว่า “มีพฤติการณ์ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
และต่อต้านพฤติกรรมของชาติ” โดยอ้างบทสัมภาษณ์ที่นายคิม
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ The New York Times ที่เรียกร้องให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหยุดสนับสนุนรัฐบาลนายพัก ในบ่ายวันที่ 4
ตุลาคม มีสมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและเป็น
พันธมิตรกับสมาคมยูชนิ (Friend of Yushin Society) ได้รบั รอง
ญัตติในการประชุมอย่างน่าประหลาดใจ ในชุดของเหตุการณ์ที่
ผิดปกติเหล่านี้เริ่มจากการขัดแย้งของแรงงานและขยายไปสู่การ
ขับไล่ประธานพรรคฝ่ายค้านท�ำให้ประชาชนเกลียดชังและไม่ไว้
วางใจระบอบยูชนิ อีกต่อไป อีกทัง้ ยังมีแรงพลิกกระแสการต่อต้าน
รัฐบาลยูชนิ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยทีอ่ อ่ นแรงให้กลับคืนมาอีก
C. การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยในปูซานและมาซาน
ในเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 10:00 น. ที่มหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติปูซาน (Busan National University) นักศึกษาพากันชุมนุม
หน้าห้องสมุดและตะโกนร้องค�ำขวัญ เช่น “ท�ำลายระบบยูชิน”
และ “เผด็จการจงพินาศ” การชุมนุมกลายมาเป็นการประท้วง
ขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาหลายพันคน ซึ่งได้พากันไปปะทะกับแนว
กัน้ ของต�ำรวจทีป่ ระตูมหาวิทยาลัย จากนัน้ ก็ได้ขยายไปสูท่ อ้ งถนน
ของเมืองปูซาน พลเมืองชาวปูซานต่างพากันสนับสนุนและเข้า
ร่วมการชุมนุมอย่างกระตือรือร้นตามกลุ่มของตน การประท้วง
ได้ขยายตัวไปทั่วเมืองและยิ่งปะทุแรงขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมโจมตีสถานี
ต�ำรวจซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่
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เมื่อรัฐบาลประกาศปิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซานในวันที่ 17
ตุลาคม ท�ำให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดงอา (Donga University) เข้าร่วมการชุมนุมบนท้องถนน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศ
กฎอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม แต่พลเมืองและนักศึกษา
ยังชุมนุมประท้วงจนถึงวันที่ 17 และเพิ่มการร้องตะโกนค�ำขวัญ
ว่า “ยกเลิกกฎอัยการศึก” ขณะที่สถานการณ์เริ่มลุกลามควบคุม
ไม่ได้ รัฐบาลได้ส่งทหารพลร่มเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยก�ำลัง
ซึ่งหน่วยนี้คือหน่วยทหารพลร่มที่ 3 ซึ่งจะถูกส่งไปปราบปราม
ที่เมืองควังจูด้วย
ในวันที่ 18 ตุลาคม ในเมืองมาซานซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการปฏิวตั ิ
19 เมษายน 1960 มีนักศึกษากว่า 1,000 คนจากมหาวิทยาลัย
มาซาน (Masan University) ชุมนุมในตอนเช้าในมหาวิทยาลัย
แม้ว่าจะมีค�ำสั่งปิดมหาวิทยาลัยก็ตาม ในช่วงบ่ายพวกเขาหลั่ง
ไหลออกมาบนท้องถนนโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับหมืน่ คนจนถึง
เวลาเย็น รัฐบาลพยายามสลายการชุมนุมด้วยการส่งกองทหาร
มามากขึ้น แต่การชุมนุมได้ด�ำเนินไปถึงตีสอง ต่อมาในวันที่ 19
ก็มีผู้คนเข้าร่วมมากขึ้นรัฐบาลจึงได้ส่งทหาร 1,500 นาย พร้อม
อาวุธครบมือเข้ามาในเมือง
ช่วงเวลาสี่วันของการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองปูซานมาซานมาถึงจุดสิน้ สุดเมือ่ มีการใช้กฤษฎีการักษาการณ์โดยทหาร
(Garrison Act)1 ในเขตพืน้ ทีเ่ มืองมาซานและจังวอน ระหว่างการ
ลุกขึ้นสู้ของประชาชนระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม มีการจับกุม

1

เนื่องจากเกาหลีเป็นสาธารณรัฐ การตรากฎหมายทั่วไปจึงใช้ค�ำว่า “รัฐ
บัญญัติ” ซึ่งเทียบเท่ากับ “พระราชบัญญัติ” ของไทย ส่วนบทบัญญัติโดย
ฝ่ายบริหาร เรียกว่า กฤษฎีกา เทียบเท่ากับ “พระราชกฤษฎีกา” ในระบบ
กฎหมายของไทย ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกฤษฎีกาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทียบเท่าพระราชก�ำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินของไทย - ผู้แปล
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ผู้ชุมนุม 1,563 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นนักศึกษาราว 500 คน ที่
เหลือเป็นพลเมืองทั่วไป เช่น คนงาน คนขายของตามถนน และ
พนักงานบริษัท
D. การลอบสังหารประธานาธิบดี พัก จ็อง-ฮี
ถึงแม้ว่าการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองปูซาน-มาซาน
จะถูกปราบปรามโดยหน่วยพลร่ม แต่ปัจจัยที่ซับซ้อนหลังจาก
นั้นท�ำให้ระบอบยูชินล่มสลาย เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังการลุก
ขึ้นสู้ ในวันที่ 26 ตุลาคม ระหว่างที่นายพัก จ็อง-ฮี ก�ำลังรับ
ประทานอาหารค�่ำในสถานที่ลับในบริเวณท�ำเนียบประธานาธิบดี
(Blue H ouse) กับหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ (KCIA) นายคิม
แจ-เกียว (Kim Jae-gyu) และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ของประธานาธิบดี นายชา จี-ชอล (Cha Ji-choel) นายพักก็
ถูกนายคิมสังหารด้วยการยิง
ว่ากันว่าระหว่างอาหารค�ำ่ คืนนัน้ มีการโต้เถียงกันระหว่างนายคิม
และนายชาว่าจะจัดการการลุกฮือในเมืองปูซาน-มาซานอย่างไร
นายชายืนยันว่าจะต้องการใช้ก�ำลังหน่วยพลร่มนั้นประสบผล
ส�ำเร็จ แต่นายคิมโต้วา่ การรักษาระบอบยูชนิ ด้วยการปราบปราม
จะท�ำให้รักษาอ�ำนาจได้ยาก นายชากล่าวว่า “ระบอบพอลพตใน
กัมพูชาฆ่าคนไปกว่าสองล้านคนแต่ก็ยังรักษาอ�ำนาจไว้ได้” เช่น
เดียวกันกับประธานาธิบดีพกั ทีแ่ สดงเจตนาว่าเขาตัง้ ใจบัญชาการ
โดยตรงให้มีการยิงในการลุกฮือในปูซาน-มาซาน ไม่เช่นนั้นก็จะ
ไม่สงบและลุกลามไปยังเมืองอื่นๆ รวมทั้งกรุงโซลด้วย นายคิม
ได้ฟงั เช่นนัน้ จึงตัดสินใจว่าไม่มเี หตุผลทีจ่ ะผดุงระบอบยูชนิ ทีก่ ดขี่
ประชาชนเอาไว้จึงตัดสินใจสังหารนายพัก
“สาธารณรัฐในฤดูหนาว” (Winter Republic) เป็นบทกวีทนี่ ายยัง
ซ็อง-อู (Yang Sung-woo) พรรณนาถึงระบอบยูชนิ และมาตรการ
ฉุกเฉินต่างๆ ที่พังทลายลงพร้อมกับความตายของนายพัก แต่
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การล่มสลายนีไ้ ม่ได้มาจากการต่อต้านของประชาชนโดยตรง เมือ่
ระบอบนีไ้ ม่ได้พบจุดจบโดยการเลือกตัง้ หรือจากอ�ำนาจประชาชน
อ�ำนาจของชนชั้นน�ำที่ปกครองที่สนับสนุนระบอบยูชินยังคงอยู่
รวมทั้งหน่วยสืบราชการลับต่างๆ บรรดานายทหาร นักการเมือง
ข้าราชการในหน่วยต�ำรวจและอัยการ นายทุนข้ามชาติและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา
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การสืบสวน ณ จุดเกิดเหตุ กรณี 26 ตุลาคม 1979 หลังจากทีผ่ อู้ ำ� นวยการ KCIA
คิม แจ-เกียว ได้สังหารประธานาธิบดี พัก จ็อง-ฮี นายกรัฐมนตรี ชเว คยู-ฮา
ได้รบั ต�ำแหน่งประธานาธิบดีตอ่ จากนัน้ ได้แต่งตัง้ ผูบ้ งั คับการหน่วยป้องกันและรักษา
ความมั่นคง ช็อน ดู-ฮวัน เป็นประธานร่วมสืบสวนกลาง กรณีนี้ท�ำให้ช็อนวางแผน
ก่อรัฐประหารอีกครั้งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี
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การกบฏและยึดอ�ำนาจ
โดยกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
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A. เมื่อ ช็อน ดู-ฮวัน ขึ้นสู่อ�ำนาจ
หลังการอสัญกรรมของประธานาธิบดีมีการเรียกประชุมคณะ
รัฐมนตรีฉุกเฉินในเวลา 02:00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม นายก
รัฐมนตรี นายชเว คยู-ฮา รักษาการต�ำแหน่งประธานาธิบดี
ได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ ยกเว้นเกาะเชจู มีนายพล
ช็อง ซึง-ฮวา (Chung Seung-hwa) เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการกองก�ำลังตาม
กฎอัยการศึก ส่วนนายพล ช็อน ดู-ฮวัน ผู้บัญชาการกองก�ำลัง
รักษาความมั่นคง (Defense Security Force) ถูกเลือกให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของหน่วยสืบสวนร่วม ซึ่งเป็นการ
ตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาตามกฎอัยการศึก ฉบับที่ 5 เพื่อสืบสวนการ
สังหารประธานาธิบดีพัก ส�ำนักงานใหญ่หน่วยสืบสวนร่วมเป็น
องค์กรทีม่ อี ำ� นาจครอบคลุมหน่วยสืบราชการลับทุกหน่วยทัง้ ของ
รัฐบาลและกองทัพ รวมทั้ง KCIA, DSC (Defense Security
Command) และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การทีพ่ ลตรี ช็อน ดู-ฮวัน ได้เข้าควบคุมหน่วย DSC และส�ำนักงาน
ใหญ่หน่วยสืบสวนร่วม ท�ำให้เขาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้สังเกตการณ์พัฒนาการภาย
หลังสุญญากาศทางอ�ำนาจเฉียบพลัน หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น Sankei
Shimbun ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน ลงข่าวว่า “ประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นพ้องกันว่าผู้บัญชาการส�ำนักงานใหญ่หน่วยสืบสวนร่วม
พลตรี ช็อน ดู-ฮวัน เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในกองทัพที่
ปกครองเกาหลีอยู่”
B. ความขัดแย้งระหว่าง ช็อง ซึง-ฮวา กับ ช็อน ดู-ฮวัน
ช็อง ซึง-ฮวา ซึ่งมีหมวกสองใบคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ
ผูบ้ ญ
ั ชาการกองก�ำลังกฎอัยการศึกพยายามทีจ่ ะปฏิรปู ระบบการ
บริหารกองทัพโดยยึดหลักการแยกระหว่าง “ทหารการเมือง” ซึ่ง
ได้รับการปฏิบัติอย่างดีมาตลอดเพราะเขาอยู่ในต�ำแหน่งส�ำคัญ
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ของกองทัพ เช่น หน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี KCIA
และบัญชาการหน่วยบัญชาการกลางของกองทัพ
หลังจากกรณี 26 ตุลาคม ได้มคี วามเห็นภายในกองทัพว่าถึงคราว
ที่จะต้องก�ำจัดเหล่า “ทหารการเมือง” ซึ่งแสวงหาความก้าวหน้า
เพียงการเข้าสูต่ ำ� แหน่งในหน่วยส�ำคัญๆ เหล่าทหารการเมืองนีถ้ กู
เรียกว่าพวก “ฮานาฮเว” (Hanahoi หรือพวกสมาคมเอกภาพ One Society) ซึ่งได้กลายมาเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในกองทัพเกาหลี
ภายใต้การอุปถัมภ์ของประธานาธิบดีพกั ขณะทีพ่ กั ต้องการทหาร
ทีจ่ งรักภักดีทเี่ ป็นกลุม่ อิสระและไม่หนั มาต่อต้านเขา เพือ่ ว่าเขาจะ
ได้ควบคุมกองทัพได้ พวกฮานาฮเวเป็นกลุม่ ลับทีป่ กป้องคุม้ ครอง
โดยประธานาธิบดีพกั มาจากวิทยาลัยกองทัพเกาหลีทอี่ ยูท่ างตอน
ใต้ของประเทศ ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู เองก็มาจากทหาร
กลุ่มนี้ ดังนั้นพวกฮานาฮเวกลายมาเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุด
ในกองทัพโดยการควบคุมต�ำแหน่งส�ำคัญต่างๆ และมีความสนใจ
เพื่อจะขยายอิทธิพลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อท�ำหน้าที่ปกติของกองทัพ
ทหารพวกนี้ใช้กองทัพเพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งเป็นการท�ำลาย
กองทัพในการเตรียมพร้อมรบอย่างสาหัส ขณะที่พวกฮานาฮเว
มีจ�ำนวนมากเกินไป พวกเขาได้จงใจบิดเบือนการใช้อ�ำนาจใน
การบริหารก�ำลังพลของกองทัพอย่างเปิดเผยจนถึงวันสุดท้ายของ
ระบอบยูชนิ นีเ่ ป็นเหตุผลว่าเหตุใดพวกเขาจึงถูกวิพากษ์โดยนาย
ทหารจ�ำนวนมากเช่นกัน และเมื่อผู้อุปถัมภ์คือประธานาธิบดีพัก
พลันจากโลกนี้ไป ก็ท�ำให้พวกฮานาฮเวตกอยู่ในภาวะวิกฤต
นโยบายของช็องในการรับมือกับพวก “ทหารการเมือง” เพื่อ
แยกทหารกับพวกนักการเมืองออกจากกันก็จะท�ำให้เป็นการ
แยกพวกฮานาฮเวจากต�ำแหน่งส�ำคัญๆ ก่อนจะมีค�ำพิพากษา
ในการพิจารณาคดีครั้งแรกของนายคิม แจ-เกียว ช็องได้พบกับ
รัฐมนตรีกลาโหม โน แจ-ฮยัน (Roh Jae-hyun) และตัดสินใจย้าย
ช็อน ดู-ฮวัน ไปยังสายการบังคับบัญชาฝั่งตะวันออก อย่างไรก็ดี
ข้อมูลนี้รั่วไหลถึงช็อนก่อน และเขาได้เรียกตัว โน แท-อู ซึ่งเป็น
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ผู้บังคับบัญชากองพลที่ 9 ให้มาพบที่ส�ำนักงานใหญ่ DSC ในวัน
ที่ 8 ธันวาคม 1979 แผนการของช็อนในการยึดอ�ำนาจกองทัพ
โดยการจับช็อง หัวหน้าหน่วยก�ำลังพล ในข้อหาว่าน่าสงสัยว่าจะ
มีความเชื่อมโยงกับการสังหารประธานาธิบดีพัก
ช็อนบอกกับ โน แท-อู ว่ามีสาเหตุที่จะต้องจับช็องดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ช็องสนิทกับ คิม แจ-เกียว มือสังหารประธานาธิบดีพัก
ช็องอยู่ด้วยในเวลาที่ประธานาธิบดีพักถูกสังหาร
ช็องรับเงินจากคิม
ช็องสั่งให้เว้นการสอบสวนคิม
ช็องสัง่ ให้เร่งรัดพิจารณาคดีทนี่ ายคิมสังหารประธานาธิบดี
ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
6. มีนายทหารหนุ่มต่อต้านช็องเพิ่มมากขึ้น
ในความรูส้ กึ เข้าตาจนท�ำให้ชอ็ นและโนเป็นเอกภาพ พวกเขาตกลง
ที่จะโจมตีเพื่อลดภัยคุกคามที่มีต่อพวกเขา พวกเขาตัดสินใจที่จะ
หว่านล้อมให้ทหารกลุ่มฮานาฮเวเข้าร่วม และวางแผนปฏิบัติการ
ในวันที่ 12 ธันวาคม 1979 นับได้ว่าเป็นการคิดค�ำนวณก่อนจะ
ก่อการกบฏโดยกองทัพ
C. การรัฐประหาร 12 ธันวาคม
ในเวลาประมาณ 18:30 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม ช็อน ดู-ฮวัน
พร้อมด้วยนายทหารกลุ่มฮานาฮเวที่ประจ�ำการในเขตเมืองหลวง
ได้รวมตัวกันที่ห้องรักษาการของกรมทหารที่ 30 (30th Guard
Regiment) ซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังคย็องบก ซึ่งในเวลานั้นยัง
อยู่ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึก แต่พวกเขาได้พากันละทิ้ง
หน้าที่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการกองก�ำลังกฎ
อัยการศึก
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ทีแรก ช็อนสั่งให้นายทหารระดับพันเอกสองคนรับหน้าที่ในการ
จับ ช็อง ซึง-ฮวา หลังจากวางแผนส�ำรองแล้ว ทั้งชุดจับกุมตัว
และกองก�ำลังส�ำรองก็ได้มาถึงบ้านพักผู้บัญชาการทหารสูงสุดใน
เวลา 18:50 น.
ในเวลาประมาณ 19:15 น. นายพันเอกทั้งสองคนได้พบกับ
นายพลช็องในห้องรับรอง นายทหารทั้งสองก็แจ้งต่อช็องว่าพวก
เขาจะพาตัวของช็องไปที่ห้องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกปากค�ำเกี่ยว
กับ คิม แจ-เกียว ซึ่งเป็นการโกหกว่าพวกเขาได้รับค�ำสั่งตรงจาก
ประธานาธิบดี ซึง่ ช็องเรียกผูช้ ว่ ยของเขา บอกว่าเขาต้องการหารือ
เป็นการส่วนตัวกับประธานาธิบดีว่าเกิดอะไรขึ้น ช็องแสดงความ
ไม่พอใจอย่างมากและกล่าวว่าเขาต้องการหารือเป็นการส่วนตัว
กับประธานาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายทหารทั้งสองคนจึงได้ยิง
พลตรี อี กับองครักษ์ของช็อง ช็องตะโกนว่า “อย่ายิง!” มีทหาร
ในชุดอารักขาประธานาธิบดีวงิ่ มาทุบกระจกกัน้ ห้องด้วยปืน M16
นายพันเอกคนหนึง่ ได้ควบคุมตัวพลเอก ช็อง ขึน้ รถจากทีบ่ า้ นพัก
ไปยังส�ำนักงานสนามของ DSC ทีย่ า่ นซอบิงโก (Seobingo-dong)
ขณะที่ ช็อน ดู-ฮวัน และอธิบดีกรมต่อต้านคอมมิวนิสต์ ได้เข้าไป
ทีท่ ำ� เนียบนายกรัฐมนตรีในย่านซัมช็อง (Samcheong-dong) แล้ว
ขอให้ประธานาธิบดีชเวอนุมตั ใิ ห้จบั กุมตัวพลเอก ช็อง ซึง-ฮวา ซึง่
เวลานั้นได้ถูกควบคุมตัวไว้ได้แล้ว แต่นายชเวปฏิเสธและโต้แย้ง
ว่าค�ำสั่งนั้นต้องได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีกลาโหมก่อน
แต่ผู้น�ำการรัฐประหารที่อยู่ที่พระราชวังคย็องบกไม่ยอมสลาย
ตัว แม้ว่าประธานาธิบดีปฏิเสธการอนุมัติให้จับกุม และสั่งการ
ให้บรรดาหัวหน้าหน่วยต่างๆ ได้กลับไปยังที่ตั้ง
แต่พวกเขากลับส่งนายพันเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บังคับการหน่วย
อารักขาท�ำเนียบประธานาธิบดี ให้ไปที่ท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี
เพื่อปลดอาวุธและเปลี่ยนทหารรักษาการณ์เป็นกองก�ำลังของ
ตัวเอง ซึง่ เท่ากับเป็นการควบคุมตัวประธานาธิบดี นีจ่ งึ เป็นอีกครัง้
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ทีบ่ รรดาผูน้ ำ� กองทัพ รวมทัง้ ช็อน ดู-ฮวัน และผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพ
น้อยที่ 1 บุกเข้าท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ประธานาธิบดี
อนุมตั กิ ารจับกุม ไม่วา่ พวกเขาจะโน้มน้าวว่าการจับกุมพลเอก ช็อง
นั้นเป็นเสียงเอกฉันท์ของกองทัพ แต่ประธานาธิบดีชเวก็ไม่สนใจ
การจับกุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอก ช็อง โดยนายทหารที่
รวมตัวกันที่ห้องบัญชาการกรมทหารที่ 30 จึงเป็นการกระท�ำที่
ผิดกฎหมายและเป็นการก่อการกบฏ เพราะไม่ได้รับการอนุมัติ
จากประธานาธิบดี
ระหว่างการพิจารณาคดีครัง้ สุดท้ายของ “เหตุการณ์ 12 ธันวาคม
และ 18 พฤษภาคม” ที่ด�ำเนินไปในปี 1997 ศาลสูงได้มีค�ำ
พิพากษาว่า ไม่มีเหตุผลใดที่จะด�ำเนินการสืบสวนโดยการบังคับ
ในกรณีพลเอก ช็อง และการจับกุมเขาเป็นการกระท�ำที่ผิด
กฎหมาย เพราะการจับกุมตัวเขานัน้ มิได้เป็นไปเพือ่ การสืบสวนข้อ
กล่าวหาทางอาญา แต่เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการควบคุมกองทัพ
ศาลยังพิพากษาต่อไปว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
บัญญัติกระบวนการเอาไว้ เพราะไม่มีเหตุฉุกเฉินพอที่จะอ้าง
เหตุฉุกเฉินว่าจะไม่ออกหมายจับ และสุดท้ายศาลได้พิพากษา
ว่าการกระท�ำทั้งหมดของเหล่านายทหารที่บังคับยึดอ�ำนาจจาก
ประธานาธิบดีนั้นเป็นการกระท�ำการกบฏซึ่งต่ออ�ำนาจบังคับ
บัญชาสูงสุดของกองทัพ
D. การตอบโต้ของกองบัญชาการกองทัพและการเคลื่อนก�ำลัง
พลของฝ่ายกบฏ
ในขณะนั้น กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้ท�ำการเตรียมความพร้อม
หน่วยใต้บังคับบัญชาและสอบทวนสายการบังคับบัญชา และพบ
ว่ามีนายทหารชั้นแนวหน้าของกลุ่มฮานาฮเว หลายคนได้ขาด
ราชการ และไปรวมกันอยู่ที่พระราชวังคย็องบก รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดจึงออกค�ำสัง่ ให้พวกเขากลับทีต่ งั้ โดยทันที อย่างไรก็ดี
พวกเขาปฏิเสธค�ำสัง่ ทีอ่ อกมาโดยตรง ดังนัน้ กองบัญชาการทหาร
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สูงสุดจึงตัดสินใจบุกเพื่อชิงตัวพลเอกช็อง และลงโทษบรรดานาย
ทหารที่จับตัวเขาไว้
ในเวลาเดี ย วกั น ที่ รู ้ ว ่ า มี ก ารยิ ง กั น ที่ ท� ำ เนี ย บประธานาธิ บ ดี
รัฐมนตรีกลาโหมและหัวหน้าคณะเสนาธิการร่วม ได้เดินทางไป
หลบอยู่ในฐานทัพอเมริกัน เขตยงซานในกรุงโซล ส่วนผู้ใต้บังคับ
บัญชาคนส�ำคัญคนอื่นๆ ของพลเอก ช็อง ตั้งแต่ผู้บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการกองก�ำลังรักษานคร ผู้บังคับการสงครามพิเศษ
และผู้บัญชาการสารวัตรทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ต่างพากันออกจากงานเลี้ยงที่จัดเพื่อฉลองการเลื่อนต�ำแหน่งใน
ชินชน (Shinchon) แล้วกลับไปยังทีต่ งั้ หน่วยของตน เป็นทีแ่ น่ชดั
ว่าพวกกบฏจัดงานเลี้ยงนี้ก็เพื่อกักตัวบรรดานายพลที่ใกล้ชิดกับ
พลเอก ช็อง เพื่อป้องกันมิให้มีการตอบโต้กลับในทันที พวกผู้น�ำ
กบฏพยายามติดต่อรัฐมนตรีกลาโหมโน เพื่อให้ได้รับการรับรอง
จากประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกกบฏสามารถติดต่อ
ประธานาธิบดีทางโทรศัพท์ได้ ก็ได้รับการปฏิเสธและสั่งให้ปล่อย
ตัวพลเอก ช็อง
ตอนนีผ้ นู้ ำ� การกบฏตัดสินใจว่ามีเพียงทางเดียวทีจ่ ะเอาชนะได้คอื
การใช้กำ� ลังติดอาวุธเท่านัน้ ผูบ้ ญ
ั ชาการ DSC พลเอก ช็อน ดู-ฮวัน
ตัดสินใจสั่งการให้ผู้บังคับการกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 1 ให้เข้า
ควบคุมกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการเหล่าทัพในเวลาราว
ตีหนึ่งของวันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งเหล่าทหารพลร่มไม่เผชิญกับ
การต่อต้านใดๆ พร้อมกับสามารถควบคุมอาคารต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย จากนั้นในเวลา 02:00 น. ช็อนได้สั่งให้ผู้บังคับการ
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3 และผู้บังคับการหน่วยพิเศษรักษา
ความมั่นคงให้ควบคุมตัวผู้บังคับศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ
ราวตีสามของคืนเดียวกัน ผู้บัญชาการสงครามพิเศษถูกยิงและ
ควบคุมตัวโดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจ่ โู่ จมเข้าจับตัวในทีท่ ำ� งานของเขา
ผู้บังคับการกองพลที่ 71 ได้ขอให้ผู้บัญชาการกองพลน้อยยาน
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เกราะที่ 2 เคลือ่ นก�ำลังรถถังเพือ่ ตัง้ รับกองพลยานเกราะของกอง
ก�ำลังรักษานคร เขายังมีค�ำสั่งต่อ โน แท-อู ผู้บังคับการกองพลที่
9 ให้สง่ ทหารจากกรมทหารที่ 29 ไปยังแนวหน้าทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการ
ของรัฐบาลโดยทันที ซึ่งกรมทหารที่ 29 ของกองพลที่ 9 เข้าร่วม
กับกองทหารม้ายานเกราะที่ 16 จากกองพลน้อยยานเกราะที่ 2
ขณะทีเ่ ดินทางไปยังกรุงโซล ทัง้ สองหน่วยจึงเคลือ่ นพลเข้ากรุงโซล
พร้อมกัน ขณะที่กรมที่ 90 ของกองพลที่ 30 ได้เข้าควบคุมศูนย์
บัญชาการของรัฐบาลและคุ้มครองคณะผู้ก่อการกบฏ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ DSC ช็อน ดู-ฮวัน สัง่ ให้นายทหารยศพันโทนายหนึง่
จับกุมรองหัวหน้าคณะเสนาธิการ ผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานของคณะ
เสนาธิการร่วม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองทัพ ผู้บังคับการ
กองก�ำลังรักษานคร และหัวหน้าหน่วยสารวัตรทหาร ซึ่งขณะ
นั้นเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อยู่ที่ศูนย์บัญชาการกองก�ำลัง
รักษานคร บรรดานายพลที่ถูกจับกุมตัวถูกย้ายไปขังที่ส�ำนักงาน
สนามของ DSC ย่านซอบิงโกโดยค�ำสั่งของเสนาธิการของ DSC
มีนายพลอย่างน้อย 8 นายถูกจับ รวมทั้งหัวหน้าคณะเสนาธิการ
ช็อนได้น�ำตัวรัฐมนตรีกลาโหมไปยัง DSC ในเวลาราวตีห้าของ
วันใหม่ก็พากลับไปที่ท�ำเนียบประธานาธิบดีด้วยกัน เมื่อพวก
เขาพบกับประธานาธิบดีชเว รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่า “ท่าน
ควรจะอนุมัติการจับกุมช็อง หัวหน้าคณะเสนาธิการ เพื่อท�ำให้
สถานการณ์ไม่ลุกลามไปกว่านี้” ประธานาธิบดีชเวจึงลงนามใน
เอกสารโดยไม่กล่าวอะไร แต่เขารูด้ กี ว่าใครๆ ว่านีค่ อื การให้อำ� นาจ
แก่คณะรัฐประหาร เขาบันทึกว่า “เวลา 05:10 น.” ไว้ทา้ ยเอกสาร
เพื่อทิ้งร่องรอยในประวัติศาสตร์ว่าเขาได้ขัดขืนแม้กระทั่งในช่วง
ท้ายๆ ของการเป็นประธานาธิบดี การบังคับให้ประธานาธิบดีมอบ
อ�ำนาจอย่างเป็นทางการนี้ส่งผลให้การรัฐประหารส�ำเร็จลุล่วงได้
อย่างไรก็ดี ศาลสูงในปี 1997 ได้พิพากษาว่าการมอบอ�ำนาจของ
ประธานาธิบดีนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ “ยินยอมท�ำตามผลพวงของสิ่งที่
เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น” (ex post facto consent) ซึ่งเกิดขึ้นภาย
หลังจากบรรดานายพลในกองทัพที่มีอ�ำนาจชอบธรรมตามล�ำดับ
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ชั้นถูกจับจนหมดโดยฝ่ายกบฏ ศาลยังพิพากษาต่อไปว่าการจับ
กุมตัวช็อง หัวหน้าคณะเสนาธิการของกองทัพ และการเคลื่อน
ย้ายก�ำลังเพื่อสนองตอบความต้องการของบรรดากบฏนั้นไม่อาจ
จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ศาลจึงประกาศว่า การเคลื่อนก�ำลังพล
โดยขัดค�ำสั่งของสายการบังคับบัญชาที่ชอบธรรมของกองทัพถือ
เป็น “การกบฏ ที่ซึ่งบรรดานายทหารติดอาวุธตนเอง และขัด
ค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งคือประธานาธิบดีและหัวหน้าคณะ
เสนาธิการของกองทัพ”
คณะรัฐประหารใช้เวลาเพียง 10 ชั่วโมง นับจากเช้าของวันที่ 12
ธันวาคม จนถึงเช้าวันถัดมา ก็สามารถยึดอ�ำนาจได้ส�ำเร็จ มี
การเคลื่อนก�ำลังกว่า 5,000 นาย และรถถังกว่า 50 คัน โดย
ผิดกฎหมาย หน่วยรบที่ควบคุมพื้นที่ตามสนธิสัญญาหยุดยิงถูก
สั่งให้เคลื่อนก�ำลังเข้ากรุงโซล และสายการบังคับบัญชาของกอง
ทัพถูกท�ำให้เป็นอัมพาต การเคลื่อนกองก�ำลังนี้เป็นการละเมิด
ข้อตกลงร่วมทางทหารระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-สหรัฐอเมริกา
เพราะมีการเคลื่อนก�ำลังของกองพลที่ 9 เข้าสู่เขตกรุงโซลโดย
ปราศจากความยินยอมของสายการบังคับบัญชาตามข้อตกลงร่วม
ทางทหารระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-สหรัฐอเมริกา ในวันถัดมา
ช็อน ดู-ฮวัน ก็ได้เปิดตู้เซฟในกระทรวงกลาโหมและเงินกองทุน
ของประชาชนแล้วน�ำเงินมาให้หน่วยทหารทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรัฐประหาร 50 ล้านวอน เป็นค่ารางวัลจากสงคราม
หลั ง จากยึ ด อ� ำ นาจในกองทั พ ได้ ใ นการรั ฐ ประหารวั น ที่ 12
ธันวาคม ช็อน ดู-ฮวัน กลายมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ของกองทัพในทางปฏิบัติ เขาสลับต�ำแหน่งหลักๆ ของกองทัพ
ในเช้าวันถัดมา เขาแต่งตั้งสมาชิกของกลุ่มฮานาฮเว หรือทหาร
ที่ภักดีต่อเขาในสายที่ควบคุมก�ำลัง สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะส�ำคัญ
ของกลุ่มอ�ำนาจใหม่กองทัพ
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A. กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ยึดอ�ำนาจคณะรัฐมนตรี
นักประวัตศิ าสตร์เรียกพวก “ทหารการเมือง” ทีย่ ดึ อ�ำนาจกองทัพ
โดยการรัฐประหารว่า “กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่” พวกเขาใช้
ค�ำนี้เพื่อแยกนายทหารกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มของประธานาธิบดี
พัก จ็อง-ฮี หลังจากการรัฐประหาร 12 ธันวาคม กลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ได้เปิดศักราชของ “การรัฐประหารทีน่ านทีส่ ดุ ในโลก”
กินเวลานานถึงแปดเดือนเศษ จนกระทัง่ ประธานาธิบดีชเวลาออก
แล้วนายพลช็อนก็เข้าสืบทอดต�ำแหน่งแทน ประการแรก กลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่ได้วางแนวทางไว้สามประการเพื่อรวบอ�ำนาจ
จากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การกระชับ
อ�ำนาจและการขยายอ�ำนาจของศูนย์บญ
ั ชาการหน่วยสืบสวนร่วม
และการเลือ่ นก�ำหนดเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ลา่ ช้าออกไป
นอกจากนี้พวกเขายังจัดตั้ง “ปฏิบัติการ K” (Operation K) เพื่อ
ควบคุมสื่อมวลชนให้เสนอข่าวในทางที่สนับสนุนความชอบธรรม
ในการยึดอ�ำนาจ ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
เดิม ช็อน ดู-ฮวัน ยังไม่สามารถเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะ
ผู้บัญชาการหน่วยความมั่นคงหรือในฐานะผู้อ�ำนวยการของศูนย์
บัญชาการสืบสวนร่วม ดังนัน้ เขาจึงต้องการด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการหน่วยสืบราชการลับของเกาหลีหรือ KCIA ซึง่ สามารถเข้าร่วม
ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจในนโยบายเรื่อง
ส�ำคัญๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงงบราชการลับมูลค่ามหาศาล
ของ KCIA ได้ ในปลายเดือนมีนาคมช็อนข่มขู่นายกรัฐมนตรี
ซิน ฮยอน-ฮวัก เพื่อเรียกร้องให้แต่งตั้งตนเองให้เป็นผู้รักษาการ
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ KCIA ที่ต้องตั้งให้เป็น เป็น “ผู้รักษาการต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ KCIA” ก็เพราะในรัฐบัญญัติ KCIA
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผอู้ ำ� นวยการด�ำรงต�ำแหน่งสองต�ำแหน่งพร้อม
กันได้ จึงต้องมีวิธีการที่ชั่วร้ายที่จะใช้อุบายก�ำจัดข้อก�ำหนดใน
มาตรานี้ ในที่สุดช็อนก็ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการของ KCIA ช็อนเริ่มใช้อ�ำนาจโดยตรงและ
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ควบคุมทิศทางของนโยบายต่างๆ อีกทั้งยังสามารถผลักดันให้
งบประมาณของ KCIA โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบใดๆ จากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
B. แผนปฏิบัติการ K (Operation K)
การมีต�ำแหน่งเป็นผู้รักษาการต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ KCIA ท�ำให้
ช็อนใช้ KCIA เป็นเครื่องมือในการควบคุมข้าราชการในระบอบ
ยู ชิ น และทอนความสามารถของคณะรั ฐ มนตรี ข องนายซิ น
ฮยอน-ฮวัก ปฏิบัติการ K เป็นแผนหนึ่งของ DSC ที่วางไว้เพื่อ
บิดเบือนความเห็นของสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ โดยใช้การควบคุมสื่อ
แผนปฏิบตั กิ าร K (K หมายถึง King) ถูกตัง้ ขึน้ โดยทีมประเมินสือ่
(Press Measures Team) ของ DSC ในเดือนมีนาคม 1980 แผน
ปฏิบัติการ K ถูกออกแบบเพื่อควบคุม ปรับเปลี่ยนความเห็นของ
สาธารณชน เพื่อให้เกิดความนิยมในกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ ซึ่ง
ปฏิบตั กิ ารข่าวสารของกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่นอี้ ยูภ่ ายใต้นโยบาย
ที่ว่า “ให้สร้างความต่อเนื่องของการชี้น�ำให้ประชาชนหันเหความ
สนใจจากการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อ
เนือ่ ง” โดยได้วางภารกิจ เช่น “กลุม่ การสร้างความสมัครใจในการ
เซ็นเซอร์ขา่ วสาร” และ “ให้เอาชนะใจสือ่ มวลชนชัน้ น�ำโดยการใช้
เส้นสายส่วนตัว” เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับบุคคลชั้นน�ำของ
สื่อกระแสหลักและบริษัทวิทยุโทรทัศน์ 94 คน
C. การฝึกชุงจัง (Choongjung Drill)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1980 กลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่ได้ออกค�ำสัง่ ให้
กองพลน้อยทหารพลร่มและหน่วยสนับสนุนหลักท�ำการฝึกปฏิบตั ิ
การชุงจัง การฝึกชุงจังเป็นการฝึกเพื่อปราบปรามการประท้วง
กลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่เชือ่ ว่ามันเป็นการยากทีจ่ ะปราบปรามการ
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ต่อต้านของนักศึกษาและพลเมืองซึง่ คาดการณ์วา่ จะมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ต�ำรวจเท่านั้น แต่พวกเขาเห็นว่าต้อง
เปลี่ยนมาใช้ก�ำลังทหาร กองก�ำลังนี้ถูกออกแบบหลังจากการลุก
ขึ้นสู้ที่เมืองปูซาน-มาซาน ปฏิบัติการชุงจังถูกฝึกโดยหน่วยทหาร
พลร่มและหน่วยทหารทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆ และหน่วยที่เข้าร่วม
ฝึกจะถูกเรียกว่า “หน่วยปฏิบัติการชุงจัง”
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิของ
มหาวิทยาลัยเพียงสี่วัน กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่สั่งให้มีการแยก
ฝึกเพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนหน่วยปฏิบตั กิ ารชุงจัง และประชุม
ครัง้ แรกในวันที่ 6 มีนาคม โดยมีผบู้ งั คับการหน่วยสงครามพิเศษ
ช็อง โฮ-ย็อง (Jung Ho-yong) ผู้บังคับการกองพลน้อยทหาร
พลร่ม และผู้บัญชาการกองพลต่างๆ รวมทั้งนายทหารที่ร่วมการ
ฝึก ซึ่งการประชุมนี้ถูกจัดที่ศูนย์บัญชาการรักษานคร น�ำโดย
พลเอก โน แท-อู
การฝึกการต่อต้านจลาจลเข้มข้นมากขึ้นในเดือนเมษายนโดย
ยุทธวิธีใหม่ท่ีรุนแรงก้าวร้าวกว่าเดิม บรรดาทหารใหม่ถูกฝึกให้
เข้าจูโ่ จมผูช้ มุ นุมเพือ่ สลายฝูงชน และตีฝงู ชนให้แตกกระจายเป็น
กลุ่มย่อยๆ เพื่อไม่ให้สามารถรวมตัวกันได้อีก จากนั้นก็จับกุมตัว
แกนน�ำการชุมนุม นอกจากนีย้ งั มีกระบองปราบจลาจลแบบพิเศษ
ท�ำจากไม้เบิร์ช หรือไม้เนื้อแข็ง ซึ่งถูกแจกจ่ายให้หน่วยทหาร ไม้
กระบองใหม่มคี วามยาวและแข็งกว่าเดิม หน่วยทหารจะได้รบั การ
ติดอาวุธเบาและไม้กระบองเพือ่ ให้เคลือ่ นทีเ่ ร็วและสามารถปราบ
ปรามผู้ชุมนุมได้ กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ได้ตราหน้าว่าบรรดา
ผูน้ ำ� นักศึกษาเป็น “พวกกบฏหัวรุนแรง” จึงตัดสินใจทีจ่ ะบังคับใช้
“มาตรการลงโทษที่เฉียบขาด” หากว่าการจับกุมผู้น�ำนักศึกษา
เข้าคุกเพื่อแยกออกจากสังคมจะเป็นมาตรการที่ไร้ประสิทธิภาพ
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ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัม ระหว่างการลุกฮือในการลุกฮือในกรุงโซล
(Seoul Spring) ของปี 1980 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศต่างถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิง
ของการประท้วงเพือ่ เรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกและให้ ช็อน ดู-ฮวัน ลาออก แต่
กลุม่ ใหม่ในกองทัพได้เตรียมแผนลับในการเคลือ่ นก�ำลังทหารและปราบปรามนักศึกษา
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D. “มาตรการจัดการวิกฤตการณ์”: ฉากหนึ่งเพื่อการฉวย
อ�ำนาจ
ในเดือนพฤษภาคม บรรดานักศึกษาเริ่มไม่พอใจจนพวกเขา
พยายามเรียกร้องทางการเมือง ได้แก่ “ยกเลิกกฎอัยการศึก”
และ “จงพินาศไปกับ ช็อน ดู-ฮวัน” ไปตามท้องถนน กลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่มีปฏิกิริยาต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยเตรียม
ปฏิบัติการปราบปรามตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
พร้อมกับวางก�ำลังทหารอย่างลับๆ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ
แต่ประชาชนไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามีการสมคบคิดว่ามีการควบคุม
สื่อมวลชนตั้งแต่กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ได้เริ่ม “ปฏิบัติการ K”
ช็อน ดู-ฮวัน สัง่ การให้หวั หน้าหน่วยสืบราชการลับของ DSC เตรียม
แผน “มาตรการจัดการกับวิกฤตการณ์” ปลายเดือนเมษายน
เขายังได้สงั่ การให้กรมต่อต้านคอมมิวนิสต์ของ DSC และหัวหน้า
หน่วยสืบสวนร่วมวางแผนเพื่อจับกุม และ “ดูแล” บรรดานัก
การเมือง พวกต่อต้าน และผู้น�ำนักศึกษาเพื่อก�ำจัดความไม่สงบ
ในสถานศึกษาออกไป “มาตรการจัดการกับวิกฤตการณ์” เป็นฉาก
หนึ่งของการรวบอ�ำนาจของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
มาตรการต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารหลั ก ของมาตรการจั ด การกั บ
วิกฤตการณ์ที่วางไว้โดยสมาชิกหลักห้าคนของ DSC ในต้นเดือน
พฤษภาคม ได้แก่ การประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ การยุบ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และการวางโครงสร้างการบริหารงานเพือ่
ความมัน่ คงแห่งชาติ แต่การประกาศกฎอัยการศึกทัว่ ประเทศนัน้
ต่างไปจากการประกาศกฎอัยการศึกทั่วไปที่บังคับใช้เฉพาะพื้นที่
และให้อำ� นาจโดยตรงกับกองทัพให้สามารถควบคุมรัฐบาลได้ โดย
การก�ำหนดให้มีผู้บัญชาการกฎอัยการศึกที่สามารถรายงานขึ้น
ตรงต่อประธานาธิบดี เป็นการข้ามสายการบังคับบัญชารัฐมนตรี
กลาโหมและนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
มีความต้องการเร่งด่วนที่จะก�ำจัดสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องการแทรกแซงการพิจารณาเรื่อง
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การยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกในวันที่ 20 พฤษภาคม
ซึ่งยังเป็นอ�ำนาจของสภานิติบัญญัติอยู่ ถ้าหากสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก กฎอั ย การศึ ก ก็ จ ะท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม อ� ำ นาจ
กองทัพใหม่หมดความชอบธรรมที่จะขยายอ�ำนาจไปทั่วประเทศ
ส่วน “การวางโครงสร้างการบริหารงานเพือ่ ความมัน่ คงแห่งชาติ”
เป็นเครื่องมือของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ที่จะควบคุมรัฐบาล
ชั่วคราว และยังมีองค์กรคล้ายๆ กันชื่อ “คณะกรรมการปฏิวัติ”
ในระหว่างการรัฐประหาร 16 พฤษภาคม 1961 ซึ่งพวกเขา
ต้องการโครงสร้างการบริหารประเทศเมือ่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ถูกสยบและรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุม
ในวันที่ 4 พฤษภาคม สมาชิกหลักทั้งห้าคนของ DSC รวมทั้ง
หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับได้รายงาน “มาตรการจัดการกับ
วิกฤตการณ์” ต่อสมาชิกของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ซึ่งควบคุม
กองทัพตั้งแต่เหตุการณ์วันที่ 12 ธันวาคม แล้ว ผู้ที่น�ำเสนอต่อที่
ประชุมคือผูบ้ งั คับการกองก�ำลังรักษานคร ผูบ้ งั คับการกองพลที่ 3
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี รองหัวหน้าคณะเสนาธิการ ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยกองทัพเกาหลี และผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ
หลังจากรับฟังและถกเถียงกันสั้นๆ แล้ว พวกเขาได้รับรอง “แผน
กระชับอ�ำนาจ” นี้
ในปี 1997 ศาลสูงพิพากษาว่าการกระท�ำของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพ
ใหม่รวมทัง้ การตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินทัว่ ประเทศ
โดยการประชุมของเหล่านายพลในวันที่ 17 พฤษภาคม การ
บังคับให้ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้ลง
มติประกาศขยายกฎอัยการศึก และการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อมาตรการจัดการกับวิกฤตการณ์นั้น เป็นการด�ำเนินการตาม
“แผนมาตรการวิกฤต” เป็นการขัดรัฐธรรมนูญและเป็นการทรยศ
ต่อชาติที่ร้ายแรง
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E. การปล่อยข่าวว่ามีภยั คุกคามจาก “การบุกของเกาหลีเหนือ”
กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่สร้างความรู้สึกว่ามีวิกฤตโดยการปล่อย
ข่าวว่า “เกาหลีเหนือจะบุก” เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมให้
กับการประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พฤษภาคม
ผู้รักษาการต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ KCIA ช็อน ดู-ฮวัน กล่าวว่า
เขาได้รับรายงานจากรองผู้อ�ำนวยการคนที่สองของ KCIA ว่า
มีข้อมูลว่ากองทัพเกาหลีเหนือวางแผนจะบุกเกาหลีใต้ ว่ากันว่า
ข้อมูลดังกล่าวมาจากหน่วยวิจัยของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ
ถูกอ้างว่าจะมีการ “ก่อความไม่สงบโดยนักศึกษาและคนงาน
ให้ ห นั ก ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม และเกาหลี เ หนื อ จะบุ ก
เกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับที่มีความไม่สงบในภาคใต้ที่รุนแรงที่สุด” ช็อนจึงสั่งการให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเตรียมมาตรการตอบโต้ เขายังได้สง่ ข้อมูลนีไ้ ปยัง
นายกรัฐมนตรี และให้หวั หน้าหน่วยของ KCIA บรรยายสรุปให้กบั
รัฐมนตรีรกั ษาการในส่วนทีว่ า่ ด้วยการข่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม
เมือ่ ได้รบั ข่าวนี้ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองก�ำลังผสมสาธารณรัฐเกาหลีและ
สหรัฐอเมริกา นายพล จอห์น วิคแฮม (John Wickham) ได้
วิจารณ์การอ้างอิงดังกล่าว และเสนอว่า “การที่พลเอก ช็อน
เน้ น ภั ย คุ ก คามไปที่ ก ารบุ ก ของเกาหลี เ หนื อ ก็ เ พื่ อ ยึ ด อ� ำ นาจ
ประธานาธิบดี” ในหน่วยสืบราชการลับฝ่ายอเมริกันไม่ได้พบ
เบาะแสใดๆ เกีย่ วกับข้อมูลทีว่ า่ เกาหลีเหนือจะบุก เพราะเป็นข่าว
ที่มาจากกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ ดังที่หัวหน้าแผนกเกาหลีของ
ส�ำนักวิจัยของคณะรัฐมนตรีกล่าวต่อนักข่าวในปี 2010 ว่า “ข่าว
เกีย่ วกับการบุกของเกาหลีเหนือนัน้ ห่างไกลจากความจริงไปมาก”
ในการวิจัยอิสระของหน่วยข่าวกรองของกองทัพเกี่ยวกับข่าวสาร
ที่ปรากฏในวันที่ 11 พฤษภาคม 1980 นั้น มีข้อสรุปว่า “ข้อมูล
ชุดนี้ไม่มีพื้นฐานความจริง” (groundless) กองก�ำลังภาคพื้นดิน
ของเกาหลีที่สังเกตได้จากบริเวณเขตปลอดทหาร (DMZ) นั้น
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เป็นปกติ ไม่มีสัญญาณของการเคลื่อนย้ายก�ำลังหรืออุปกรณ์
คงมีแต่เพียงโครงการก่อสร้างและการท�ำการเกษตรตามแนวเขต
ปลอดทหาร ถึงแม้วา่ จะมีรายงานว่ามีจำ� นวนขบวนรถไฟเพิม่ มาก
ขึ้นเล็กน้อยในเขตแฮจู (Haeju) และซันโพ (Sanpo) ซึ่งใกล้เขต
ปลอดทหาร ในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ แต่หน่วยข่าวกรองของ
กองทัพเห็นว่าเป็นการเดินทางมายังสถานีปลายทางแฮจูเท่านั้น
ทุกอย่างดูเป็นปกติ รวมทั้งภาพถ่ายทางอากาศและข่าวกรอง
พิเศษ กองทัพเรือของเกาหลีเหนือก็มเี พียงการฝึกตามปกติ หน่วย
ข่าวกรองของกองทัพสรุปว่าบรรดาข่าวกรองทัง้ หมดทีไ่ ด้รวบรวม
ก่อนเดือนพฤษภาคมล้วนแล้วแต่บ่งชี้ว่าเป็นกิจกรรมปกติ หาก
เกาหลีเหนือต้องการบุกจริงก็จะต้องมีสัญญาณการเตรียมตัวเข้า
สู่สงครามที่เป็นรูปธรรม เช่น กองก�ำลังภาคพื้นดินจะถูกวางใน
เส้นทางสายยุทธศาสตร์ หน่วยที่เป็นหน่วยทางยุทธศาสตร์อย่าง
กองพลยานเกราะและเครื่องยุทโธปกรณ์จะต้องถูกส่งมายังแนว
หน้า ทั้งยังต้องมีกิจกรรมการขนส่งและสื่อสารที่เห็นได้ชัดเจน
รวมทั้งเรือด�ำน�้ำและยานบรรทุกจรวดขีปนาวุธน�ำวิถีจะต้องถูก
เคลื่อนมาแนวหน้า ตลอดจนสนามบินในฮยัน-ริ (Hyun-ri) จะ
ต้องถูกสั่งพร้อมรบ ทั้งหมดนี้จึงจะนับว่าเป็นการเตรียมการบุก
โจมตี แต่ข่าวกรองทั้งหลายที่รวบรวมได้ก็ไม่มีสัญญาณเหล่านี้
เป็นเหตุผลส�ำคัญที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพสรุปว่า “กองทัพ
เกาหลีเหนือเพียงแค่ด�ำเนินกิจกรรมตามปกติและไม่มีสัญญาณ
ของการบุกรุกราน” อย่างไรก็ดี ถึงจะมีข้อสรุปที่ว่า แต่กลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่ก็คงยืนยันว่า “ข่าวกรองที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือ
จะบุกโจมตี” เป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้ต้องประกาศกฎอัยการศึก
ทั่วประเทศในวันที่ 17 พฤษภาคม
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A. ขบวนการนักศึกษาในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1980
ในปีนั้นเป็นปีที่ต่างไปจากปีอื่นๆ เพราะมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ต่างคึกคักเปี่ยมด้วยพลังเมื่อภาคการศึกษาใหม่ เริ่มต้นในเดือน
มีนาคม 1980 ข้อเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนจะเป็น
สิ่งที่ต้องการในเวลานั้น ประชาชนจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ฤดู
ใบไม้ผลิของประชาธิปไตย” สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ผสมผสาน
ระหว่างความหวังและความรู้สึกหวาดกลัวที่ท�ำให้อึดอัด คนส่วน
ใหญ่คาดหวังว่าจะมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยหลังจากระบอบ
เผด็จการที่ครองเมืองมายาวนานถึง 18 ปี อย่างไรก็ดี ความฝัน
ที่จะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นเพียงฝันกลางวันถ้าหากล้มเหลวที่
จะก�ำจัดระบอบยูชินและควบคุมพวกทหารการเมืองที่รอโอกาส
ยึดอ�ำนาจ
ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ของประชาธิปไตยก็คือการฟื้นฟูบรรดาขบวนการนักศึกษาต่างๆ
บรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลักๆ ทัว่ ประเทศต่างเชือ่ ว่าการ
จะบรรลุซงึ่ สังคมและการเมืองแบบประชาธิปไตยจะได้มาจากการ
ให้เสรีภาพในมหาวิทยาลัย ซึง่ ขณะนัน้ ถูกควบคุมโดยรัฐบาล และ
ยุบเลิก “สันนิบาตนักศึกษาป้องกันประเทศ” (Student’s League
to Protect the Country) ซึ่งถูกก่อตั้งโดยระบอบยูชิน นักศึกษา
ทัว่ ประเทศจึงมุง่ เป้าหมายการต่อสูไ้ ปทีก่ ารบรรลุซงึ่ ประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา เช่น การฟื้นฟูองค์การนักศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยโดยการเรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศกฎอัยการ
ศึ ก และให้ โ ยกย้ า ยบรรดานายทหารที่ สั ง กั ด ระบอบยู ชิ นจาก
ต�ำแหน่งส�ำคัญต่างๆ
ขณะทีม่ กี ารเปิดภาคการศึกษาใหม่ กลุม่ นักศึกษาต่างๆ ได้ระดม
รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ากลุ่มและปิดป้ายประท้วงใช้ค�ำขวัญ
ทางการเมืองเพื่อประณามความผิดพลาดของระบอบยูชิน และ
เผยแผนการของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่และรัฐบาลของนายชเว
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ภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาต่ า งๆ เสร็ จ สิ้ น ลง
มหาวิทยาลัยได้กลายมาเป็นฐานที่มั่นของขบวนการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลได้จัดการ
เลื อ กตั้ ง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาขึ้ น ในเดื อ นมี น าคม ตามมาด้ ว ย
มหาวิทยาลัยหลักๆ ทั่วประเทศในต้นเดือนเมษายน
ในช่วงแรก นักศึกษาก็พยายามเลีย่ งการเคลือ่ นไหวทางการเมืองที่
ดูเป็นการกระท�ำการแบบสุดขั้ว เช่น การเดินขบวนทางการเมือง
หรือการชุมนุมนอกมหาวิทยาลัย ก่อนจะมีการเลือกตั้งองค์การ
นักศึกษาจะเสร็จสิน้ ลง และในเดือนเมษายนจึงเป็นช่วงเวลาเรียก
ร้องประชาธิปไตยในสถานศึกษา
นักศึกษาเรียกร้องให้ปลดอาจารย์มหาวิทยาลัยที่รัฐบาลอุปถัมภ์
ตลอดจนสภาพการเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกครอบง�ำ
โดยตระกูลธุรกิจ นอกจากนี้การปฏิเสธการเรียกพลฝึกทหาร
กลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงในหมู่นักศึกษา ซึ่งในขณะนั้น
นักศึกษาชายชัน้ ปีทหี่ นึง่ ทุกคนจะถูกบังคับให้เข้าร่วมการเรียกพล
ฝึกทหารในค่ายทหารต่างๆ เป็นเวลา 10 วัน แต่บรรดาองค์การ
นักศึกษาที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งต่างพากันประท้วงและปฏิเสธการ
ฝึกดังกล่าว
การต่อต้านการเรียกพลฝึกทหารท�ำให้เกิดความตึงเครียดและ
ขยายวงไปทั่ ว ประเทศ กลุ ่ ม อ� ำ นาจกองทั พ ใหม่ ป ระณามว่ า
“ขาดส�ำนึกเรื่องความมั่นคง” และเน้นให้สื่อภาพการชุมนุมใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เห็นว่าเป็นการสร้างความวุน่ วาย การกระท�ำนี้
มีความหมายอย่างมีนยั ส�ำคัญในฐานะจุดเริม่ ต้นของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่กับนักศึกษา
นักศึกษาเปลี่ยนเป้าหมายการต่อสู้ในวันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ โ ซลตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นจากการ
ประท้วงการเรียกพลฝึกทหารมาเป็นการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎ
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อัยการศึก การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของระบอบยูชิน การยุติการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มโดยรัฐบาล และข้อเรียกร้องให้คุ้มครอง
สิทธิของแรงงาน 3 ข้อ
บรรดานักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อ
เตรียมประท้วงรัฐบาลบนท้องถนนเต็มรูปแบบ โดยในวันที่ 10
พฤษภาคม มีผู้แทนจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย 23 แห่ง
ร่วมการประชุมนายกองค์การนักศึกษาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
โคเรีย (Korea University) เพื่อหาทางท�ำงานร่วมกันและร่าง
“แถลงการณ์ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกโดยทันที” และ “ให้มกี ารโยก
ย้ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับระบอบยูชิน รวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน
และนายกรัฐมนตรี ซิน ฮยอน-ฮวัก”
B. นักการเมืองที่มีความทะยานอยากต่างกัน
เวทีการเมืองในฤดูใบไม้ผลิของปี 1980 เดินอยู่บนแกนของ
การเมืองสองประเด็น ประเด็นแรก เป็นเรื่องของรัฐบาลนายชเว
กับนักการเมืองทีเ่ หลือ ประเด็นทีส่ อง เป็นเรือ่ งการรวมกลุม่ และ
แข่งขันระหว่าง “กลุ่มสามคิม” ได้แก่ นายคิม ย็อง-ซัม นายคิม
แด-จุง และนายคิม จอง-พิล ซึ่งพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดอยู่ฝ่าย
นายคิม ย็อง-ซัม นายคิม แด-จุง นัน้ ก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมทางการ
เมืองของตัวเองในกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ส่วนนายคิม จอง-พิล
นั้นเป็นผู้น�ำคนหนึ่งของระบอบยูชิน ซึ่งเปลี่ยนจุดยืนและปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเมืองใหม่โดยใช้ยุทธวิธีสร้างความ
แตกต่างให้พรรค Republican ของเขาให้ต่างออกไปจากระบอบ
ยูชนิ แนวคิดในการก�ำหนดให้มสี องสภานัน้ เพิง่ ปรากฏออกมาเมือ่
มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เลือกประธานาธิบดี
ทางตรง กลายมาเป็นประเด็นร้อนและสร้างแรงกระเพือ่ มในวงการ
เมือง ระบบสองสภาเป็นการผสมเอารัฐบาลแบบประธานาธิบดีกบั
การมีคณะรัฐมนตรีจากสภาผู้แทนราษฎรตามแบบฝรั่งเศส ซึ่ง
รัฐบาลนายชเวได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ แต่ในการแถลงของ
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คณะกรรมาธิการของรัฐบาลที่จะทบทวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ทำ� ให้ประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นสาธารณะขึน้ มาว่าพวกเขาต้องการ
แสวงหาความประนีประนอมในการตั้งรัฐบาลตามรูปแบบใหม่นี้
ประเด็นเรื่องระบบสองสภาที่โผล่ออกมาท�ำให้เขย่าโอกาสทาง
การเมื อ งของโครงสร้ า งอ� ำ นาจในเวลานั้ น และจะกลายมา
เป็ น ความเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ใ นสาระส� ำ คั ญ ของการแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นบรรดา “กลุ่มสามคิม” ซึ่งเป็นตัวแทนของ
พรรค Republican ซึ่งเป็นรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน NDP และ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งหลาย ต่างพากันร่วมกันเป็น
พันธมิตรเพื่อหยุดแผนการของรัฐบาลที่จะน�ำเอาระบบสองสภา
มาใช้ และท�ำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมาเป็นจุดสนใจหลัก
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลุ่มสามคิมคืนกลับสู่การแข่งขัน
ในต�ำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากเป็นพันธมิตรต่อต้านการแก้
รัฐธรรมนูญให้มีสองสภา ส่วนพรรคฝ่ายค้าน NDP ในเวลานั้น
อยู่บนสถานการณ์ที่โน้มเอียงไปทางการแตกขั้วระหว่างนายคิม
แด-จุง กับ นายคิม ย็อง-ซัม ภายหลังจากที่นายคิม แด-จุง ได้
อนุญาตให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1980 ส่วนนายคิม จองพิล ในฐานะหัวหน้าพรรค Republican ถูกกลุ่มอ�ำนาจกองทัพ
ใหม่บิดเบือนข่าวสารและท�ำให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็น “พวกลัทธิ
สร้างความแตกแยกที่น่ารังเกียจ” (an ugly factionalism) และ
คอยปฏิเสธข้อเรียกร้องของพรรค NLD ที่จะให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติประชุมวิสามัญเพือ่ พิจารณาเรือ่ งการแต่งตัง้ ช็อน ดู-ฮวัน
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการของ KCIA และสถานการณ์การ
ชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ขณะที่ขบวนการนักศึกษาขยายตัว มีข่าวลือว่าจะมี “การลุกฮือ
ของนักศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม” ทั้งสองคิมจึงได้แถลง
ข่าวเพื่อย�้ำข้อเสนอให้มี “การยกเลิกกฎอัยการศึก” “ให้สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติประชุมวิสามัญ” และ “หยุดยัง้ แผนการณ์ของ
รัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” อย่างไรก็ดี รัฐบาลพรรค Repub-
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lican ลังเลใจในข้อเสนอของพรรค NDP ทีเ่ รียกร้องให้เปิดประชุม
สมัยวิสามัญ บรรดาสมาชิกพรรค Republican มองว่าการเปิด
ประชุมวิสามัญของสภานิติบัญญัติ “อาจจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 20”
เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าสถานการณ์จะเป็นประโยชน์กับพวกเขา
ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง อ�ำนาจกองทัพใหม่ได้สรุป
แผนการให้ “หน่วยปฏิบัติการชุงจัง” เข้าประจ�ำการตามหัวเมือง
หลัก ขณะที่บางหน่วยได้เข้าประจ�ำการและเตรียมรุกไปยังเป้า
หมาย การปะทะครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างสองฝ่ายในฤดูใบไม้ผลิปี
1980 ก�ำลังจะเริ่มต้น
C. การถอนตัวออกจากสถานีโซล
การชุมนุมของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาถึงจุดเปลีย่ นทีช่ ดั เจนเริม่ ต้น
จากวันที่ 13 พฤษภาคม ในเวลานัน้ นักศึกษาได้ออกมาชุมนุมบน
ท้องถนนแล้ว มีนักศึกษาราว 2,500 คน จากมหาวิทยาลัย 6
แห่งได้ชุมนุมในเวลากลางคืนบริเวณจตุรัสควังฮวามุน (Gwanghwamun Square) ใจกลางกรุงโซล เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้
กฎอัยการศึก ในคืนนั้นนักศึกษาจาก 7 สถาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยโคเรีย เริ่มปักหลักชุมนุมข้ามคืน หลังจากนั้นเกิดความ
ตึงเครียดเมื่อการชุมนุมของนักศึกษาเริ่มดูเหมือนจะเกินควบคุม
ในเวลาราว 04:30 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม ตัวแทนนักศึกษา
27 สถาบันในกรุงโซลร่วมประชุมกันทีอ่ งค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเรีย และตัดสินใจเริ่มการชุมนุมบนถนนโดยเริ่มจาก
ตอนเช้า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจโดยเสียงเอกฉันท์
ขององค์การนักศึกษาต่างๆ
ในตอนเที่ยงนักศึกษาราว 70,000 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วกรุง
โซลต่างพากันออกจากวิทยาเขตของตนทันที พวกเขาตะโกน
ค�ำขวัญ เช่น “ยกเลิกกฎอัยการศึก” “จงพินาศไปกับ ช็อน ดู-ฮวัน”
“ก�ำจัดซากเดนของระบบยูชิน” “ปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชน”
“หยุดข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มโดยรัฐบาล” และ
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“ให้คุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสามข้อ” ผู้ชุมนุมที่เป็นนักศึกษาได้
เคลื่อนขบวนผ่านยองดึงโป (Yongdeungpo) และ ชองยัง-รี
(Chongnyang-ri) ทะลุไปยังจตุรัสควังฮวามุน ซึ่งในตอนแรก
บรรดาประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจในการชุมนุมของนักศึกษา
มากนั ก เนื่ อ งจากการกดขี่ ใ นทุ ก ด้ า นของระบอบยู ชิ น ท� ำ ให้
ภาคประชาสังคมในเวลานัน้ ได้สญ
ู เสียเจตจ�ำนงและความสามารถ
ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
แม้กระนั้น ก็ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งเปลวไฟของการเดินขบวน
บนท้องถนน ในเที่ยงของวันที่ 15 พฤษภาคม มีนักศึกษากว่า
100,000 คนรอบสถานีโซล สถานการณ์เป็นไปในทางเดียวกันใน
เมืองหลักทีม่ มี หาวิทยาลัย ได้แก่ เมืองแทกู ควังจู ปูซาน อินช็อน
มักโป ชองจู ชุนช็อน เชอัน ในวันเดียวกันนั้น บรรดานักศึกษา
มหาวิทยาลัย 24 แห่งนอกกรุงโซลต่างก็ร่วมประท้วงและปะทะ
กับต�ำรวจในหลายแห่ง
บรรดานักศึกษาได้จัดการชุมนุมที่ลานสถานีโซลและเริ่มการ
ชุมนุมใหญ่เพื่อล้มรัฐบาลนายชเว และกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
การชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาท�ำให้นักการเมืองตื่นตัวแล้วสนอง
ตอบโดยทันที พรรค NDP ได้ประชุมและมีมติให้ยื่นร่างข้อเสนอ
เพือ่ ยกเลิกกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉกุ เฉิน และหัวหน้าพรรค
Republican คิม จอง-พิล ประกาศว่าเขา “ต่อต้านการใช้วิธีการที่
ใช้ความรุนแรงใดๆ เพื่อจะยุติสถานการณ์”
ในบรรยากาศที่ร้อนระอุขึ้นระหว่างการชุมนุมของนักศึกษามาถึง
จุดเดือดเมื่อผู้น�ำนักศึกษาตัดสินใจที่จะยุติการชุมนุมทันทีและ
กลับเข้าห้องเรียน การตัดสินใจครัง้ นัน้ ต่อมาถูกเรียกว่า “การถอน
ตัวที่สถานีโซล” บรรดาผู้น�ำนักศึกษาคิดว่าจะเป็นการไม่ฉลาด
ที่จะปะทะกับทหารในเวลากลางคืนโดยปราศจากการสนับสนุน
ที่แข็งขันของพลเมืองทั่วไป เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้ส่วน
หนึ่งเพราะมีข่าวว่ามีการเคลื่อนก�ำลังทหารขนานใหญ่ ผลก็คือ
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นักศึกษากลับคืนสู่มหาวิทยาลัยด้วยและในเช้าวันรุ่งขึ้นบรรดา
วิทยาเขตต่างๆ ในกรุงโซลคืนสู่ความเงียบสงบ
มีเพียงนักศึกษาในควังจูที่ชุมนุมในยามกลางคืนด้วยสันติหลัง
จากการชุมนุมใหญ่ในจตุรัสหน้าศาลาว่าการจังหวัดถึงวันที่ 16
พฤษภาคม แต่ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม ในวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศพากันเงียบงันและสงบลงอย่าง
ผิดปกติ
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ขณะที่รัฐบาลแสดงอาการว่าจะคืนกลับสู่ระบอบการเมืองแบบเดิม และมีข่าวลือ
เกี่ยวกับกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่วางแผนยึดอ�ำนาจการเมือง การชุมนุมของนักศึกษา
ก็ขยายตัวขึน้ จากประชาธิปไตยในสถานศึกษามาเป็นการเคลือ่ นไหวทางการเมืองใน
ทุกด้านเพื่อบรรลุซึ่งประชาธิปไตย
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5
ควังจูในฤดูใบไม้ผลิปี 1980
และการประกาศใช้กฎอัยการศึก
ทั่วประเทศในวันที่ 17 พฤษภาคม
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A. การชุมนุมใหญ่เพื่อชาติและประชาธิปไตย
การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยกลาย
มาเป็นสิง่ ทีค่ กึ คักในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมืองควังจูและชอลลานัมโด เช่นเดียวกับในเขตอื่นๆ ขบวนการนักศึกษามีศูนย์กลางที่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม (Chonnam National University)
และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนอย่ า งมหาวิ ท ยาลั ย โชซอน
(Chosun University) ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวเปิดโปงการ
คอร์รัปชั่นของมูลนิธิของมหาวิทยาลัยเอกชน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยช็อนนัมได้ตั้ง “คณะกรรมการเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย” ต้นทศวรรษ 1980
เพื่อวางรากฐานส�ำหรับการฟื้นฟูองค์การนักศึกษาและจัดการ
เลือกตัง้ องค์การนักศึกษาใหม่ถกู ก�ำหนดไว้ในเดือนเมษายน ผลการ
เลือกตัง้ พัก กวาน-ฮยอน (Park Gwan-hyun) นักศึกษาภาควิชา
นิตศิ าสตร์ ชัน้ ปีทสี่ อง ได้เป็นนายกองค์การนักศึกษาด้วยชัยชนะ
แบบถล่มทลาย ในช่วงนัน้ องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติช็อนนัมเน้นประเด็นเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็น
หลัก เช่น การปลดอาจารย์ที่รัฐบาลสนับสนุนมาและการปฏิเสธ
การเรียกระดมพลฝึกทีค่ า่ ยทหาร ในต้นเดือนพฤษภาคมพวกเขา
เปลี่ยนทิศทางของข้อเรียกร้องมาเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นการเมือง
มากขึ้น เช่น การเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกและก�ำหนด
เส้นเวลาคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขา
กังวลว่ากลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่จะวางแผนยึดอ�ำนาจจากรัฐบาล
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัมจึงเรียกประชุม
นักศึกษาด่วนในวันที่ 6 พฤษภาคม และเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่
8-14 พฤษภาคม ที่เรียกว่า “สัปดาห์ของการชุมนุมใหญ่เพื่อชาติ
และประชาธิปไตย”
องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัมและมหาวิทยาลัยโชซอนได้ตั้งคณะกรรมการร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
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พร้อมทั้งออกแถลงการณ์ร่วมฉบับแรกว่าด้วยสถานการณ์ใน
เวลานั้นระหว่างที่มี “สัปดาห์ของการชุมนุมใหญ่เพื่อชาติและ
ประชาธิปไตย” ครัง้ แรก ซึง่ จัดทีม่ หาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัมใน
วันที่ 8 พฤษภาคม พวกเขาได้เรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศกฎ
อัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินภายในวันที่ 14 พฤษภาคม และ
ระบุวา่ พวกเขาจะ “ท�ำการต่อต้านอย่างถึงทีส่ ดุ ” หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
พยายามปิดมหาวิทยาลัย พวกเขายังเรียกร้องให้บรรดา “อาจารย์
ที่มีจิตส�ำนึก” ให้เข้าร่วมขบวนการของพวกเขา
ในวันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ของการ
ชุมนุมใหญ่เพือ่ ชาติและประชาธิปไตย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ช็อนนัมและมหาวิทยาลัยโชซอนตัดสินใจชุมนุมใหญ่บนท้องถนน
หลังจากได้ยินข่าวว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของพวกเขาในกรุงโซล
ได้เคลือ่ นตัวไปทีจ่ ตุรสั ควังฮวามุนและสถานีโซล ในเวลาบ่ายสอง
ของวันนัน้ มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัมราว 7,000 คน
บุกผ่านแนวกั้นของต�ำรวจที่วางไว้รอบสถาบันและเริ่มเดินไปที่
ลานหน้าศาลาว่าการจังหวัดในเวลาบ่ายสามโมง
จนถึงตอนนัน้ ชาวควังจูกเ็ หมือนพลเมืองทีอ่ นื่ ๆ ทีล่ งั เลในการเข้า
ร่วมกับนักศึกษา ขณะทีเ่ จตนาของกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่กย็ งั ไม่
ชัดเจน ในการชุมนุมหน้าศาลาว่าการจังหวัดนักศึกษาได้ตดั สินใจ
ว่าหากมหาวิทยาลัยถูกสัง่ ให้ปดิ ในวันถัดมาพวกเขาจะรวมตัวกัน
ทีห่ น้าประตูใหญ่ราวสิบโมงเช้าและหากว่าท�ำไม่ได้กจ็ ะนัดรวมตัว
กันที่หน้าลานศาลาว่าการในเวลาเที่ยง
การรณรงค์บนท้องถนนด�ำเนินไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม หลัง
จากการชุมนุมเพื่อชาติและประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ในตอนเช้า มี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัมราว 10,000 คน และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโชซอนกับมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่ง
ชาติควังจู (Gwangju National University of Education) ราว
10,000 คน รวมทั้งคณาจารย์เยาวชนและพลเมืองทั่วไปมารวม
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ตัวกันหน้าศาลาว่าการจังหวัด การชุมนุมในวันที่ 16 นับเป็นนัด
พิเศษเพราะสถานศึกษาในเขตอื่นๆ พากันหยุดชุมนุมจนหมด
จ�ำนวนผู้ชุมนุมเพิ่มขึ้นรวมมากกว่า 50,000 คน ในจ�ำนวนนี้มี
นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยในเขตควังจูรวมทั้งประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมชุมนุมอย่างสันติในเวลากลางคืน และมีการเดินขบวนถือ
คบเพลิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดการชุมนุมเพื่อชาติและ
ประชาธิปไตย ในระหว่างนั้นมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการเจรจา
กันระหว่างนายพัก กวาน-ฮยอน ประธานองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัม กับ อัน บย็อง-ฮา (Ahn Byung-ha)
หัวหน้าต�ำรวจเขตช็อนนัม (Jeonnam District) เพือ่ ประกันว่าจะ
เป็นการชุมนุมอย่างสันติ ขณะทีน่ ายอันกล่าวยอมรับและไม่มกี าร
ปะทะกันระหว่างต�ำรวจและนักศึกษา
บรรดานั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า พวกเขาได้ ก ระท� ำ การชั ด เจนในการ
แสดงออกซึ่งข้อเรียกร้องและความต้องการต่างๆ ว่าถึงรัฐบาล
แล้วจึงตัดสินใจยุติกิจกรรมในวันที่ 17 และ 18 เพื่อรอฟังผล
จากรัฐบาลซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจว่าจะยกเลิกกฎอัยการศึกหรือ
ยุติแผนการปฏิรูปการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว พวกเขา
ก็จะชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 19 เพื่อประณามรัฐบาล
B. การขยายการบังคับใช้กฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วประเทศในวันที่ 17 พฤษภาคม
แรงหนุนจากนักศึกษาและประชาชนที่แสดงความแข็งขันในการ
เรียกร้องประชาธิปไตย ท�ำให้พรรค NDP ได้ยื่นญัตติเรียกร้อง
ให้ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในวันที่ 14
พฤษภาคม ส่วนพรรค Republican ที่เป็นพรรครัฐบาลก็มีท่าที
สนับสนุนข้อเสนอนี้ ดังนั้นการผ่านญัตตินี้ในการประชุมวิสามัญ
สภานิติบัญญัติในวันที่ 20 พฤษภาคม ก็มีโอกาสสูง ท�ำให้กลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่รู้สึกว่าจะเกิดวิกฤตเมื่อกลุ่มพันธมิตรของ
สมาคมยูชนิ ซึง่ เป็นผูส้ นับสนุนลมหายใจสุดท้ายของระบอบยูชนิ
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ก็แสดงท่าทีสนับสนุนญัตตินี้
กลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่เตือนว่าข้อเรียกร้องเพือ่ ให้มปี ระชาธิปไตย
ของนั ก ศึ ก ษาก� ำ ลั ง ท� ำ ให้ สั ง คมวุ ่ น วาย และเปิ ด โอกาสให้
เกาหลีเหนือบุกโจมตี ดังนั้นจึงได้กระท�ำการอย่างรุนแรงเพื่อยึด
อ�ำนาจโดยใช้ก�ำลังทหารภายใต้ข้ออ้างว่าเป็น “การจัดระเบียบ
สังคม”
การประชุมผู้บัญชาการทั่วประเทศ
ในเวลา 11:00-14:30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม มีการประชุม
ผู้บัญชาการทั่วประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ชู ยัง-บก (Choo Young-bok) เป็นประธานในห้องประชุม
หมายเลข 1 บรรดานายพล 43 นายที่เข้าร่วมประชุมได้ถกเถียง
กันให้ประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
ยุบสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และประกาศโครงสร้างบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ การประชุมนี้
เกิดขึ้นเพราะ ช็อน ดู-ฮวัน ได้เรียกตัวนายชู รัฐมนตรีกลาโหม
ในตอน 13:30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม ให้เรียกประชุม ซึง่ นายชู
สรุปอย่างรวดเร็วว่าผลการประชุมเป็นเอกฉันท์ ว่าจะเสนอให้มี
การขยายประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ประเทศ
พร้อมกับให้ทุกคนลงชื่อในกระดาษเปล่า
ในเวลา 17:30 น. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมและผู้บัญชาการกฎอัยการศึกได้เดินทางไปที่ท�ำเนียบ
ประธานาธิบดี และรายงานต่อประธานาธิบดีถึงการตัดสินใจของ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทัว่ ประเทศ ประธานาธิบดีชเวตกลงรับมติในข้อเดียว
คือการประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
และตัดสินใจเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ นายชเวคัดค้านการยุบ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศโครงสร้างบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากเขาเห็นว่า
“การรัฐประหาร 16 พฤษภาคม ควรจะเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้น
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การชุมนุมบนท้องถนนด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม ซี่งใน
วันที่ 16 พฤษภาคม นั้น พลเมืองและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกือบ
ทุกแห่ง รวมทั้งนักเรียนมัธยมต่างมารวมตัวกันเดินขบวนอย่างสันติ
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และควรจะมีการระงับการใช้รฐั ธรรมนูญในประวัตศิ าสตร์ของเรา
เพื่อธ�ำรงเกียรติภูมิของกองทัพเอาไว้”
การบังคับให้ตัดสินใจในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเวลา 21:42 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม มีการประชุมคณะ
รัฐมนตรีสมัยวิสามัญในศูนย์กลางรัฐบาลเพือ่ ตัดสินใจในประเด็น
การประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉกุ เฉินทั่วประเทศ กอง
ก�ำลังกฎอัยการศึกได้วางก�ำลังคุ้มครองห้องประชุมเพื่อขู่สมาชิก
คณะรัฐมนตรีให้มีมติตามที่กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่เรียกร้อง
ขณะนั้นผู้บัญชาการกองก�ำลังรักษานคร โน แท-อู ได้สั่งการให้
นายทหาร 18 นาย และระดมเรียกพล 324 นายให้ติดอาวุธ
ทั้งปืนสั้นและปืน M16 พร้อมยานเกราะ 4 คัน ประจ�ำการที่
ศูนย์กลางรัฐบาลตั้งแต่เวลา 19:35 น. มีทหารเรียงรายในห้อง
โถงใหญ่ บันได และตามทางเดิน ระยะห่างระหว่างนายทหาร
แต่ละนายเพียงจุดละ 1-2 เมตร กรมการสือ่ สารของสารวัตรทหาร
ได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ 2,440 เลขหมายเพื่อปิดกั้นการสื่อสาร
กับนานาชาติ ผู้บัญชาการโนได้ละเมิดสายการบังคับบัญชาโดย
การเคลื่อนย้ายก�ำลังโดยไม่ได้รายงานต่อศูนย์การบังคับบัญชา
ดังนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินไปภายใต้เงื่อนไขการ
บังคับ และมีมติให้ประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วประเทศ รวมทั้งเกาะเจจู ในการประชุมเพียง 8 นาทีโดยไม่มี
การถกเถียงใดๆ ประธานาธิบดีชเวจึงได้ประกาศกฎอัยการศึกใน
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศตอนเที่ยงคืน
การประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ประเทศในวัน
ที่ 17 พฤษภาคม เป็นการตอบโต้ข้อเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
ของประชาชน ศาลสูงได้ตัดสินในปี 1997 ว่าการบังคับให้คณะ
รัฐมนตรีประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ
โดยใช้กำ� ลังบังคับนัน้ ผิดกฎหมาย การวางก�ำลังทหารรอบทีท่ ำ� การ
และห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐเกาหลีที่ประกาศว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
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มีประชาธิปไตยเสรี ปกป้องและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมี
หลักการรัฐธรรมนูญนิยมเป็นแนวความคิดและหลักการพื้นฐาน
แห่งรัฐ ศาลเห็นว่าการละทิ้งกระบวนการแบบประชาธิปไตย
ที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการยึดอ�ำนาจโดยการท�ำลาย
ขีดความสามารถในการท�ำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการ
กระท�ำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไปภายใต้สภาพแวดล้อมใด
ก็ตาม นอกจากนี้ศาลสูงยังพิพากษาว่าการประกาศกฎอัยการ
ศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศท�ำให้ทหารการเมืองอย่าง
ช็อน ดู-ฮวัน ได้รบั ความคุม้ ครองการกระท�ำให้พน้ ผิดและเป็นการ
ข่มขู่ ซึ่งสร้างสภาพความวุ่นวายในการกระท�ำความผิดทางอาญา
ฐานก่อการกบฏ
กฤษฎีกาตามกฎอัยการศึก ฉบับที่ 10
ในเวลาตีหนึ่งของวันที่ 18 พฤษภาคม ผู้บัญชาการกฎอัยการศึก
ได้ใช้กฤษฎีกากฎอัยการศึก ฉบับที่ 10 ซึ่งร่างเดิมของกฤษฎีกา
ถูกร่างที่ DSC และส่งให้ฝ่ายบัญชาการของกองก�ำลังกฎอัยการ
ศึก สาระส�ำคัญของกฤษฎีกาก็คอื การระงับกิจกรรมทางการเมือง
ทุกอย่าง การห้ามชุมนุมและการประท้วงบนท้องถนน ห้ามการ
วิพากษ์ประมุขแห่งรัฐทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ห้ามการนัดหยุดงาน
และการผละงาน และการตรวจคัดกรองข่าวของสื่อมวลชน กอง
ก�ำลังกฎอัยการศึกได้เข้าควบคุมพืน้ ทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ด้วยยานเกราะเบาจ�ำนวน 8 คัน และรถถัง 4 คัน ตั้งแต่เวลา
00:20 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม ก่อนทีจ่ ะมีกฤษฎีกาเสียด้วยซ�ำ้
การควบคุมอาคารสภานิติบัญญัติโดยกองก�ำลังภายใต้กฤษฎีกา
เป็นการกระท�ำที่มีผลเท่ากับการยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
ประธานาธิบดีปฏิเสธทีจ่ ะยุบสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กลุม่ อ�ำนาจ
กองทัพใหม่จึงหันมาใช้วิธีการประกาศกฤษฎีกาตามกฎอัยการ
ศึกเพื่อหยุดกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ต้องมีค�ำรับรองจาก
ประธานาธิบดี
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การจับกุมมวลชน
บ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม ต�ำรวจได้สลายการชุมนุมทีม่ หาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา (Ewha Women’s University) จับแกนน�ำนักศึกษา
ราว 10 คน ที่เข้าร่วมการประชุมประธานองค์การนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ จากนัน้ ยังได้จบั กุมนักศึกษาและผูเ้ ห็นต่างอีก
ราว 2,700 คน เพื่อท�ำ “การกักตัวเบื้องต้น” ทั่วประเทศ ตั้งแต่
เวลา 22:00 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม
ก่อนหน้านัน้ กรมต่อต้านคอมมิวนิสต์ของ DSC และหัวหน้าคณะ
สืบสวนร่วมได้ท�ำการแจกแจงเป้าหมายต่างๆ ที่จะถูก “กักตัว
เบือ้ งต้น” ตาม “แผนสอบสวนบุคคลทีก่ ระท�ำการละเมิดหลักการ
พื้ น ฐานของรั ฐ ” และ “แผนสอบสวนเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ฉ ้ อ ฉล”
ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าตามค�ำสั่งของผู้บัญชาการ DSC
ช็อน ดู-ฮวัน ราว 11:00 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม นายคิม
แด-จุ ง ประธานร่ ว มของกลุ ่ ม พั น ธมิ ต รแห่ ง ชาติ ถู ก จั บ ข้ อ หา
“ละเมิดหลักการพื้นฐานของรัฐ” แม้แต่หัวหน้าพรรค Republican ก็ถูกจับด้วยข้อหา “มั่งคั่งจากการบิดเบือนการใช้อ�ำนาจ”
ต่อมามีผไู้ ด้รบั การปล่อยตัวจ�ำนวน 2,295 คน จากทีถ่ กู จับกุมไป
2,699 คน โดยถูกว่ากล่าวตักเตือน ขณะที่มีคน 404 คนถูก
พิ จ ารณาคดี การจั บ กุ ม นี้ เ พื่ อ ก� ำ จั ด บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในฝ่ า ย
การเมืองล่วงหน้า เพือ่ แผ้วถางทางให้ ช็อน ดู-ฮวัน ได้ขนึ้ สูอ่ ำ� นาจ
ผู้น�ำจากภาคสังคมและขบวนการนักศึกษาในควังจูก็ถูกจับกุม
ในยามวิกาล รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม
12 คน และมหาวิทยาลัยโชซอน 10 คน หน่วยความมั่นคง
ที่ 505 ที่รับผิดชอบหน่วยสืบสวนร่วมตามกฎอัยการศึกในเขต
จังหวัดช็อนนัม (Jeonnam Province) โดยการสนับสนุนของ
หน่วยสืบราชการลับ KCIA ในท้องถิ่นร่วมกับต�ำรวจ กลุ่มงาน
สืบสวนร่วมตามกฎอัยการศึกของเขตช็อนนัม (Jeonnam Martial
Law Investigation Group) ส่งเจ้าหน้าที่ 86 คน และยานพาหนะ
22 คัน เพื่อมาจับกลุ่มนักศึกษาขององค์การนักศึกษา และคืน
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สภาพ (reinstated) ให้กับนักศึกษาบางคนอย่าง จัง ดง-เนียน
(Jung Dong-nyan)
C. การส่งก�ำลังทหารเข้าปราบปรามการชุมนุมต่างๆ
เจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจตามกฎอัยการศึกได้ส่งก�ำลังทหารเข้าประจ�ำ
การในกรุงโซลและเมืองหลักต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ เดือนพฤษภาคมเพือ่
เตรียมพร้อมกรณีท่ีมีนักศึกษาชุมนุมและเกิดความรุนแรงและ
พลเมืองทัว่ ไปอาจจะเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะหน่วยทหารพลร่มถูก
วางก�ำลังเอาไว้ใกล้มหาวิทยาลัยและเมืองหลัก ในวันที่ 15 และ
16 พฤษภาคม มีกองก�ำลังสามกรมที่ผ่านการฝึกยุทธวิธีต่อต้าน
การจลาจลอย่างเข้มข้น ถูกวางไว้ตามจุดส�ำคัญในกรุงโซล ต่อมา
หน่วยทหารพลร่มเหล่านีถ้ กู เคลือ่ นย้ายก�ำลังไปประจ�ำการทีเ่ มือง
ควังจูในช่วงที่การชุมนุมเริ่มตึงเครียด การเคลื่อนย้ายก�ำลังนั้น
เป็นการตัดสินใจของรองเสนาธิการของกองทัพภายใต้การปรึกษา
อย่างใกล้ชิดของ ช็อน ดู-ฮวัน โน แท-อู และ ช็อง โฮ-ย็อง
ที่ศูนย์บัญชาการกองทัพได้สั่งการในเวลา 07:55 น. ของวันที่
14 พฤษภาคม ให้วางก�ำลังทหารตามที่ตั้งส�ำคัญด้านความมั่นคง
และตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งภายใต้ค�ำสั่งนี้ท�ำให้ผู้บัญชาการ
กองก�ำลังผสม (Combat Arms Command) และผู้บัญชาการ
กองก�ำลังกฎอัยการศึกในระดับเขตส่งก�ำลังเข้าประจ�ำการตามจุด
ส�ำคัญในเมืองควังจู ก�ำลังทหารจากกรมทหารที่ 96 จากกองพล
ที่ 31 ถูกส่งมาทีส่ ถานีกระจายภาพและเสียง ซึง่ ประกอบด้วยช่อง
KBS (42) ช่อง MBC (21) ช่อง CBS (11) และช่อง VOC (11)
ในช่วงบ่ายวันนั้น ผู้บัญชาการกองก�ำลังกฎอัยการศึกระดับเขต
ผู้บัญชาการกองพลที่ 31 และผู้บัญชาการกองพลน้อยทหาร
พลร่มที่ 7 ได้หารือการส่งก�ำลังสนับสนุนในการวางแผนที่จะส่ง
ให้กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 7 ให้เข้าไปในเมืองควังจู ประกอบ
กับนายทหารจากหน่วยทหารพลร่มใช้เฮลิคอปเตอร์เดินทางมาที่
กองก�ำลังผสมที่เข้าประจ�ำการในเมืองควังจูระหว่างวันที่ 8 และ
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16 พฤษภาคม มาก่อนแล้ว นั่นหมายความว่าหน่วยทหารระดับ
สุดยอดเตรียมพร้อมที่จะเข้าประจ�ำการในเมืองควังจูเพื่อปราบ
ปรามการชุมนุมในทันทีที่สถานการณ์ในเมืองเลวร้ายลง การนับ
ถอยหลังสู่โศกนาฏกรรมของเมืองควังจูในวันที่ 18 พฤษภาคม
ได้เริ่มขึ้นแล้ว
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บทที่ 3

การลุกขึ้นสู้
ในวันที่ 18 พฤษภาคม
และการใช้กำ�ลังปราบ
ปรามจนนองเลือด
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วันที่ 18 พฤษภาคม:
จุดปะทุของการลุกขึ้นสู้
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จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม
ในเวลา 21:40 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 1980 ได้มกี ารประกาศ
ขยายพื้นที่ควบคุมตามกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉุกเฉินโดย
การประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราวที่ใช้เวลาตัดสินใจเพียง 8 นาที
ทันทีที่มีมติดังกล่าว ช็อน ดู-ฮวัน จากกลุ่มอ�ำนาจใหม่ในกองทัพ
ได้เคลื่อนก�ำลังของกองก�ำลังกฎอัยการศึก 22,342 นาย (นาย
ทหารสัญญาบัตร 1,865 นาย และทหารเกณฑ์ 20,477 นาย)
ให้ไปคุมพื้นที่มหาวิทยาลัย 92 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยัง
มีกองก�ำลังกฎอัยการศึกอีก 2,398 นาย (นายทหารสัญญา
บัตร 144 นาย และทหารเกณฑ์ 2,254 นาย) พร้อมรถถัง
4 คัน ยานเกราะ 60 คัน คุมความปลอดภัยที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ทัณฑสถาน และบริษทั สือ่ มวลชน ในเวลา 00:20 น. ของ
วันที่ 18 พฤษภาคม กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้ปิดประตูทางเข้า
ออกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยยานเกราะเบา 8 คัน พร้อม
รถถัง 4 คัน เพื่อปิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ให้มีการประชุม
เพื่อมีมติยกเลิกกฎอัยการศึก
ในเวลา 01:00 น. ผู้บัญชาการตามกฎอัยการศึกได้ใช้กฤษฎีกา
ฉบับที่ 10 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการห้ามกิจกรรมทางการเมือง
ทุกประเภท การชุมนุม การรณรงค์ การปิดมหาวิทยาลัย สื่อ
การสไตรค์ และควบคุมข่าวลือต่างๆ กฤษฎีกาถูกร่างที่ DSC ภาย
ใต้ค�ำสั่งของ ช็อน ดู-ฮวัน และส่งไปที่ศูนย์บัญชาการกฎอัยการ
ศึก ส่วนอธิบดีกรมต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งถูกก�ำกับโดยช็อน
ก็ได้สั่งให้หน่วยความมั่นคงทุกหน่วยในประเทศให้จับกุม “คน
ที่อยู่เบื้องหลังการก่อความไม่สงบ” และ “คนที่ร�่ำรวยจากการ
ใช้อ�ำนาจบิดเบือน” บุคคลส�ำคัญทางการเมือง เช่น คิม แด-จุง
(Kim Dae-jung) และ คิม จอง-พิล (Kim Jong-pil) เช่นเดียว
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัมต่างก็ถูกจับกุมโดย
หน่วยสืบสวนร่วม
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กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ได้เร่งรุดวางก�ำลังของหน่วยต่างๆ ในเมืองส�ำคัญๆ เช่น โซล
ปูซาน แทกู และควังจู รวมทัง้ ยังมีหน่วยรบพิเศษทีถ่ กู ฝึกโดยกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่
เป็นเวลาหลายเดือนที่ติดอาวุธครบมืออยู่ด้วย
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ถึงแม้วา่ การขยายการใช้กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศ แต่
เป้าหมายของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่คือเมืองควังจู
ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกได้ส่งหน่วยกองพันพลร่มที่ 1, 3,
5, 9, 11, 13 ควบคุมพื้นที่ในกรุงโซล ส่วนกองพันพลร่มที่ 33
และ 35 ของกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 7 ประจ�ำการทีเ่ มืองควังจู
หน่วยทหารพลร่มเหล่านี้เป็นหน่วยรบพิเศษซึ่งถูกฝึกมาเป็น
พิเศษส�ำหรับปราบปรามการชุมนุมภายใต้ชื่อ “ปฏิบัติการชุงจัง”
(Choongjung Drills) ภารกิจเดิมของหน่วยคือการปฏิบัติการ
พิเศษหลังแนวรบของข้าศึกในสงคราม เพื่อสังหารบุคคลส�ำคัญ
ของศัตรู และท�ำลายทีต่ งั้ ของศัตรู พวกเขาเป็นหน่วยรบพิเศษทีถ่ กู
ฝึกมาอย่างดีทสี่ ดุ ของกองทัพเกาหลี มีการฝึกโดดร่มและเดินทาง
ไกลในยามปกติ อย่างไรก็ดี ระบอบทหารไม่ได้ใช้หน่วยรบพิเศษ
เหล่านี้กับศัตรู แต่ใช้เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของระบอบ
พวกเขาเอง ดังที่ตั้งชื่อหน่วยว่า “หน่วยปฏิบัติการชุงจัง” ดังที่
พวกเขาส่งหน่วยทหารพลร่มที่ 3 ไปปราบการชุมนุมในช่วงการ
ลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ปูซาน-มาซานในเดือนตุลาคม 1979
หลังจากนั้น การฝึกปราบปรามการชุมนุมก็ได้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากการลุกฮือครั้งนั้น
กองพันที่ 33 และ 35 ของหน่วยทหารพลร่มที่ 7 ได้รับค�ำสั่ง
ให้เคลื่อนก�ำลังไปยังจุดเป้าหมายในเวลา 22:30 น. ของวันที่ 17
พฤษภาคม จากฐานในกึมนา ชอลลาบุก-โด มาถึงมหาวิทยาลัย
แห่งชาติชอ็ นนัมในเวลาเทีย่ งคืน นายทหารสัญญาบัตรและทหาร
เกณฑ์จำ� นวน 774 นาย มาจากหน่วยทหารพลร่มที่ 7 นี้ ประกอบ
ด้วย 366 นายจากกองพันที่ 33 (เป็นนายทหาร 45 นาย และ
ทหารเกณฑ์ 321 นาย) กับ 322 นายจากกองพันที่ 35 (นาย
ทหาร 39 นาย และทหารเกณฑ์ 283 นาย) และ 86 นายจาก
ศูนย์บญ
ั ชาการกองพลน้อย (นายทหาร 10 นาย และทหารเกณฑ์
76 นาย) ตามรายงาน “การปฏิบตั งิ าน 80-5” ของกองบัญชาการ
กองทัพ หน่วยพลร่มที่ 7 ได้เตรียมพร้อมอย่างเงียบๆ ตั้งแต่
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วันที่ 14 พฤษภาคม ผู้บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่ 2
ได้สั่งให้กองพลที่ 31 เข้าประจ�ำการในวิทยาลัย 8 แห่ง ในควังจู
ในเวลา 10:40 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม ก่อนที่คณะรัฐมนตรี
รักษาการจะมีมติการประกาศขยายการบังคับใช้กฎอัยการศึกทัว่
ประเทศเสียด้วยซ�้ำ มีการตั้งเต้นท์ส�ำหรับหน่วยทหารพลร่มที่ 7
ในสนามของมหาวิ ท ยาลั ย แห่งชาติช็อนนัม และมหาวิท ยาลั ย
โชซอนตั้งแต่เวลา 17:00 น. การเตรียมการส�ำหรับการเข้า
ประจ�ำการของหน่วยทหารพลร่มที่ 7 เสร็จเรียบร้อยก่อนที่
จะมีการประกาศขยายการบังคับใช้กฎอัยการศึก อย่างไรก็ดี
ผู้บังคับการต�ำรวจที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงในเขตควังจูกลับ
ไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ เพราะกองก�ำลังกฎอัยการศึกเคลือ่ นย้ายก�ำลัง
โดยไม่แจ้งให้ฝ่ายต�ำรวจทราบ
การปะทะครั้งแรกกับหน่วยพลร่มที่ 7
ตัง้ แต่เย็นวันที่ 17 พฤษภาคม องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติชอ็ นนัมต่างปัน่ ป่วน เพราะมีการจับกุมกวาดล้างตามกฎ
อัยการศึกทั่วประเทศตลอดทั้งคืน ทันทีที่หน่วยพลร่มที่ 7 มาถึง
ควังจูก็ได้ค้นในมหาวิทยาลัยทันที นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องสมุดหรือหอพักต่างถูกทุบตีและจับกุมโดยไม่มี
สาเหตุชัดเจน ในคืนนั้นมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ช็อนนัมโดนจับ 69 คน และจากมหาวิทยาลัยโชซอนโดนจับ
43 คน ในคืนเดียวกันยังมีนักศึกษาชั้นปีสองของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติช็อนบุก (Jeonbuk National University) ตกลงมาจาก
หลังคาหอพักเนื่องจากพยายามหนีการจับกุมของทหารพลร่ม
กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
ประเทศชาติจะคืนสู่ประชาธิปไตย หลังจากข่าวเวลา 21:00 น.
ประกาศว่าจะมีการประชุมวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพือ่ ยกเลิกกฎอัยการศึก ส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติช็อนนัมเมื่อรู้ข่าวว่าประธานองค์การนักศึกษาในกรุงโซลถูก
จับโดยเจ้าพนักงานตามกฎอัยการศึกตั้งแต่ช่วยบ่ายของวันนั้น
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ดังนัน้ บรรดาสมาชิกคนส�ำคัญขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
แห่งชาติช็อนนัมต่างหลบหนีออกจากเมืองควังจูก่อนรุ่งสางของ
วันที่ 18 พฤษภาคม โดยซ่อนอยู่ในเยโอซู (Yeosu) และที่อื่นๆ
ดั ง นั้ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในควั ง จู เ ป็ น
ขบวนการที่เป็นการเข้าร่วมของนักศึกษาทั่วไปโดยธรรมชาติ
และปราศจากแกนน� ำ นั ก ศึ ก ษา การชุ ม นุ ม ที่ ป ระตู ใ หญ่ ข อง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัมในเช้าวันที่ 18 เป็นการชุมนุม
ของนักศึกษาโดยไม่มีแกนน�ำ อากาศในเช้าวันนั้นซึ่งเป็นกลาง
เดือนพฤษภาคมยังคงเย็นๆ แต่ท้องฟ้าโปร่งใส บรรดานักศึกษา
ตกลงกันไว้ตั้งแต่การชุมนุมใหญ่เพื่อชาติและประชาธิปไตยว่า
“ให้รวมตัวกันที่ประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม ใน
เวลา 10:00 น. ถ้ารัฐบาลปิดมหาวิทยาลัย” ซึ่งหลังจากทานข้าว
เช้าแล้วบรรดานักศึกษาก็เริ่มมาชุมนุมที่ประตูใหญ่ ส่วนจังหวัด
อื่นๆ ก็มีแผนส�ำรองว่าถ้าหากขาดแกนน�ำนักศึกษาและมีการปิด
มหาวิทยาลัยจะท�ำอย่างไร อย่างไรก็ดี ควังจูเป็นเพียงเมืองเดียว
ที่เริ่มการชุมนุมต่อต้านกฎอัยการศึกในเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม
ขณะที่ทหารพลร่มจากกองพันที่ 33 หน่วยกองพลน้อยทหาร
พลร่มที่ 7 ตั้งแถวติดอาวุธที่ประตูมหาวิทยาลัย ในเวลาประมาณ
สิบโมงเช้าก็มีนักศึกษาประมาณ 100 คนเริ่มรวมตัวกันบริเวณ
สะพานหน้าประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม เมื่อมี
คนราว 200-300 คน มีทหารพลร่มประมาณ 10 คนวิ่งเข้าหา
นักศึกษาพร้อมสั่ง “โจมตี” และใช้กระบองทุบตีอย่างไร้ปรานี
ตอนนีม้ นี กั ศึกษาราว 10 คนทีล่ ม้ ลงทันที ส่วนทีเ่ หลือวิง่ หนีออกไป
การโจมตีโดยไม่คาดคิดของทหารสร้างความประหลาดใจ บรรดา
นักศึกษาล่าถอยจากประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัม
มารวมตัวบริเวณสถานีควังจู ราว 300-400 คน นักศึกษาที่แตก
ตื่นพากันวิ่งมายังถนนคึมนัม (Guennam-ro) ที่ห่างออกไปราว
3 กิโลเมตร เดินไปยังศาลาว่าการจังหวัด พวกเขายังตะโกนค�ำขวัญ
ว่า “ยกเลิกกฎอัยการศึก!” “ปล่อย คิม แด-จุง!” “ถอนค�ำสั่งปิด
มหาวิทยาลัยของเรา!” “จงพินาศไปพร้อมกับ ช็อน ดู-ฮวัน!” และ
“ให้ถอนกองก�ำลังทหารกฎอัยการศึก”
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ราว 11:30 น. ของวันนัน้ ได้มแี ม่ชี 50 คน เข้าร่วมกับนักศึกษาที่
หน้าศูนย์คาธอลิคบนถนนคึมนัม ผูช้ มุ นุมทีม่ จี ำ� นวนราว 500 คน
ได้เริ่มนั่งลงบนด้านหนึ่งของถนน ต�ำรวจใช้แก๊สน�้ำตาเพื่อสลาย
ฝูงชน ถึงแม้ว่าหน่วยทหารพลร่มยังรอที่จะเข้าประจ�ำการบริเวณ
ใจกลางเมือง แต่บรรดาต�ำรวจก็ใช้ความรุนแรงกว่าครั้งควบคุม
การชุมนุมใหญ่เพื่อชาติและประชาธิปไตย เมื่อต�ำรวจมีจ�ำนวน
มากกว่าผู้ชุมนุมหลายเท่าตัวท�ำให้ผู้ชุมนุมไม่สามารถต้านทาน
ได้และต้องกระจายตัวออกไป ขณะนั้นมีเฮลิคอปเตอร์บินต�่ำลง
มาไล่ผู้ชุมนุมที่หนีอยู่ตามรายทาง ผู้ชุมนุมต่างพากันรวมตัวเป็น
กลุ่มๆ แต่ก็ถูกสลายโดยต�ำรวจอีกครั้ง บรรดานักศึกษาเริ่มอ่อน
ล้าลงขณะที่การชุมนุมเริ่มนิ่งงัน
ผูอ้ ำ� นวยการต�ำรวจจังหวัดช็อนนัมได้ออกแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับปราบ
ปรามการชุมนุมในเวลา 11:00 น. “อย่าไล่ตามผู้ชุมนุมที่สลาย
ตัวไป อย่าท�ำให้ใครบาดเจ็บล้มตาย ให้จับคนที่ต่อต้าน และต้อง
มั่นใจว่าระหว่างจับกุมห้ามท�ำนักศึกษาบาดเจ็บ”
“ให้ตัดตอนความไม่สงบที่ต้นตอ”
ทันทีที่ได้รู้ข่าวการชุมนุมที่ควังจูในเช้าวันนั้น กองบัญชาการ
ของกองทัพก็ได้สงั่ ให้หน่วยทหารพลร่มใช้ไม้แข็งเพือ่ ปราบผูช้ มุ นุม
หน่วยทหารพลร่มที่ 7 ซึ่งอยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองพลที่ 31
ตั้งแต่รู้ว่าไม่ชินกับสถานการณ์ในควังจู ผู้บังคับการกองพล
ที่ 31 สรุปว่าสถานการณ์ในเวลานั้นไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ
หน่วยทหารพลร่มหลังจากได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์บน
ท้องถนนจากต�ำรวจ ในเวลา 12:45 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม
ผู้บัญชาการกองพลได้ออกค�ำสั่งปฏิบัติการหมายเลข 1 (Operation Order No.1) ให้ทหารพลร่มที่ 7 ทีป่ ระจ�ำการในมหาวิทยาลัย
โชซอนและมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัมเตรียมพร้อมส�ำหรับการ
เคลือ่ นพลเข้าสูใ่ จกลางเมือง เขาคิดว่าต�ำรวจจะสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้ แต่เขาต้องทวนค�ำสั่งที่ได้รับจากผู้บัญชาการตาม
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กฎอัยการศึกให้เคลือ่ นก�ำลังทหารพลร่ม เมือ่ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพล
เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยโชซอนโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประชุม
กับผู้บังคับการของสองกองพันของกองพลทหารพลร่มที่ 7 และ
หัวหน้าแผนกความมัน่ คงของต�ำรวจควังจู ซึง่ ผูบ้ ญ
ั ชาการได้ตรวจ
สอบสถานที่ต่างๆ ที่มีการชุมนุมบนแผนที่ของควังจู แล้วสั่งให้
ทหารพลร่มที่ 7 เคลื่อนก�ำลังเข้ามาในเวลา 16:00 น.
ราว 16:00 น. ที่สุดถนนคึมนัม ใกล้ๆ กับโรงเรียนประถมซูชาง
(Suchang Elementary School) กองพันที่ 33 ของกองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 7 ได้เริ่มปฏิบัติการสลายการชุมนุมของนักศึกษา
โดยค�ำสั่ง “เข้าตี” ทหารไล่และโจมตีคนหนุ่มสาวทุกคนในพื้นที่
โดยไม่เลือกหน้าไม่วา่ จะเป็นผูช้ มุ นุมหรือคนทีส่ งั เกตการณ์รอบๆ
โดยทหารสองสามคนจะร่วมกันทุบตีใครก็ตามทีข่ ดั ขืนกับพวกเขา
ทหารไล่ตามผูช้ มุ นุมทีห่ นีแตกกระจายไปทัว่ เมือง แม้กระทัง่ บุกไป
ในบ้านคน พวกเขาลากตัวชายหลายคนออกจากบ้านและตีอย่าง
ไร้ปรานีจนเลือดอาบ เมือ่ คนเหล่านัน้ ถูกตีจนไม่สามารถขัดขืนได้
ก็จะถูกจับโยนไปที่รถบรรทุกที่รออยู่ราวกับเป็นสัมภาระ
ทหารยังใช้ดาบปลายปืน พลเมืองชาวควังจูตนื่ กลัวเมือ่ เป็นพยาน
รู้เห็นการนองเลือดตรงหน้า
หน่วยทหารพลร่มหน้าศาลาว่าการจังหวัดยังได้ทุบตีเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจทีแ่ อบปล่อยตัวพลเมืองและนักศึกษาทีถ่ กู จับ การสลายการ
ชุมนุมอย่างบ้าคลัง่ นีส้ ง่ ผลร้ายแรงต่อเหยือ่ รายแรกคือ คิม คยัง-ชุล
(Kim Kyung-chul ขณะนัน้ อายุ 24 ปี) ซึง่ เป็นคนหูหนวกแต่กถ็ กู จับ
โดยทหารพลร่ม กลางดึกคืนนัน้ คิมถูกรุมทุบตีโดยกลุม่ ทหารแถว
โรงละครเชอิล (Jeil Theater) ติดกับถนนชุงจัง (Chungjang-ro)
ทหารเกิดโมโหกับท่าทางที่งุ่นง่านของเขาโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นคน
หูหนวก จึงทุบตีเขาหนักขึ้นเรื่อยๆ คิมถูกส่งไปยังโรงพยาบาล
กาชาดในคืนนัน้ แต่เสียชีวติ จากบาดแผลในเวลาตีสามของวันที่ 19
พฤษภาคม จากการชันสูตรศพจากเจ้าหน้าทีเ่ ขตควังจู (Gwangju
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ตอนแรกผูช้ มุ นุมตะโกนค�ำขวัญว่า “ยกเลิกกฎอัยการศึกในสถานการณ์ฉกุ เฉิน!” แต่
ถูกสลายการชุมนุมโดยทหารพลร่ม

113

District Prosecutor’s Office) คิมทรมานจากพิษบาดแผลจาก
รอยแยกที่ท้ายทอยของศีรษะ มีรอยแตกที่ดวงตาซ้าย แขนขวา
และไหล่ซ้ายมีร่องรอยกระดูกแตก มีรอยช�้ำที่ก้นและต้นขา ซึ่ง
เป็นผลมาจากการสลายการชุมนุมของทหาร และบ่งชี้ว่าทหาร
พลร่มต้องการท�ำลายขวัญและก�ำลังใจของผู้ชุมนุมตั้งแต่แรก
เมืองควังจูทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบตั้งแต่เวลา 21:00 น. ร้าน
ต่างๆ บนถนนคึมนัมต่างปิดลง ส�ำนักงานกฎอัยการศึกของ
จังหวัดชอลลานัมโดและชอลลาบุกโดได้ขยายเวลาเคอร์ฟิวโดย
ออกประกาศตามกฎอัยการศึกฉบับที่ 4 ในเวลา 18:00 น. ของ
วันเดียวกัน จนกระทั่งเวลา 23:30 น. เจ้าพนักงานกฎอัยการ
ศึกได้วางก�ำลังร่วมระหว่างทหารพลร่ม-ต�ำรวจ ไปทั่ว 36 จุด
หลักๆ ของควังจู
ตามบันทึกใน “ปูมบันทึกรายวันของกฎอัยการศึก” โดยศูนย์
บั ญ ชาการกองทั พ สาธารณรั ฐ เกาหลี ที่ 2 เฉพาะวั น ที่ 18
พฤษภาคม มีประชาชนในเมืองควังจูถกู จับกุม 405 คน ในจ�ำนวน
นี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัย 114 คน นักศึกษาระดับวิทยาลัย 35
คน เป็นนักเรียนมัธยมปลาย 6 คน มีนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
แล้วรอสอบเข้ามหาวิทยาลัย 66 คน และประชาชนทั่วไป 184
คน ในจ�ำนวนทั้งหมดนี้มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่บริเวณศีรษะ รอย
ช�้ำ และแผลถูกแทงจากดาบปลายปืน 68 คน และมี 12 คนที่
อาการสาหัสมาก
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การเพิ่มก�ำลังหน่วยทหารพลร่มและบทบาทของ DSC
หน่วยทหารพลร่มจ�ำนวน 1,200 นาย (เป็นนายทหารสัญญาบัตร
162 นาย และทหารเกณฑ์ 1,038 นาย) ถูกส่งมาแต่เช้าให้มา
ประจ�ำการทีถ่ นนคึมนัมในวันที่ 19 จากเดิมทีม่ ที หารพลร่มอยูแ่ ล้ว
774 นาย ในตอนเช้าวันนัน้ มีกำ� ลังเสริม 426 นาย ท�ำให้มที หาร
ร่วมประจ�ำการ รวมทั้งสิ้น 1,200 นาย กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
ได้ส่งหน่วยทหารพลร่มหลายหน่วยเข้ามาปราบปรามการชุมนุม
ในควังจู ราววันละหนึ่งกองพลน้อย (brigade) เป็นเวลาสามวัน
ติดต่อกัน ในวันที่ 20 พฤษภาคม พวกเขาส่งหน่วยระดับกองพล
เข้ามา ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเสริมก�ำลัง พวกเขาไม่ได้แจ้งกับฝ่ายต�ำรวจ
ที่อยู่แนวหน้าของการปราบปรามผู้ชุมนุม หรือรายงานต่อหน่วย
กฎอัยการศึก รวมทั้งหน่วย CAC และกองพลที่ 31 โดยทั่วไป
แล้ว การส่งทหารเข้าประจ�ำการเพิ่มจะเป็นการร้องขอจากหน่วย
ทีอ่ ยูแ่ นวหน้าซึง่ เป็นหน่วยทีป่ ะทะโดยตรงกับผูช้ มุ นุม อย่างไรก็ดี
ในเวลานั้นการส่งก�ำลังเพิ่มไปที่ควังจูเป็นการส่งก�ำลังพลไปตาม
ค�ำสั่งของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่โดยปราศจากการรับฟังความ
เห็นจากหน่วยที่ประจ�ำการในท้องถิ่น
ในเวลา 14:30 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม บรรดาผู้น�ำของ
กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ รวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน และ ช็อง โฮ-ย็อง
ตัดสินใจทันใดที่จะส่งหน่วยกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11 ซึ่ง
ประจ�ำการที่กรุงโซล ในระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติในวันที่ 18 พฤษภาคมเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวในวันที่
18 พฤษภาคม ปี 1980 ช็อง โฮ-ย็อง ผู้บัญชาการหน่วยสงคราม
พิเศษระบุเหตุผลทีส่ ่งกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11 ให้เสริมก�ำลัง
ที่ควังจูว่า เนื่องจาก “หน่วยกองพันทหารพลร่มที่ 7 ก�ำลังอยู่
ในสถานการณ์ล�ำบาก ไม่สามารถควบคุมความสงบในควังจูได้”
แต่นั่นเป็นความเท็จ เพราะขณะที่หน่วยทหารพลร่มที่ 7 ได้มา
ถึงถนนคึมนัมในเวลา 16:00 น. นั้น ได้มีการตัดสินใจที่จะส่ง
หน่วยทหารพลร่มที่ 11 ให้มาเป็นก�ำลังเสริมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
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1:30 ชั่วโมงก่อนหน้า ช็องกล่าวว่าเขาถูกบังคับให้ส่งก�ำลังของ
หน่วยทหารพลร่มที่ 11 มาเป็นก�ำลังเสริม เพราะหน่วยทหาร
พลร่มที่ 7 ก�ำลังเผชิญสถานการณ์ล�ำบากในการปราบปราม
ผู้ชุมนุม แต่ในความเป็นจริงนั้นหน่วยทหารพลร่มที่ 7 ยังอยู่ห่าง
จากการเข้าปะทะกับผู้ชุมนุม การส่งหน่วยทหารพลร่มเป็นก�ำลัง
เสริมเข้ามาในควังจูเป็นความย้อนแย้ง เป็นการตัดสินใจด้านเดียว
ที่มาจากพวกที่ใช้นโยบายสายแข็งของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ซึ่ง
ละเลยความจริงในสถานการณ์ที่เป็นไปในเวลานั้น
เราต้องมองให้ลกึ ลงในเวลาทีห่ น่วยทหารพลร่มถูกส่งเข้ามาประจ�ำ
การ ซึง่ จะเป็นเวลาหลังจากทีน่ กั ศึกษาได้ตดั สินใจหยุดการชุมนุม
แล้ว หรือก่อนการชุมนุมจะเริ่มต้นขึ้น ในเวลาต่อมา หน่วยทหาร
ต่างๆ ถูกส่งมาประจ�ำการก่อนที่พลเมืองจะติดอาวุธด้วยตนเอง
การปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดของหน่วยทหารพลร่มท�ำให้ความ
โกรธแค้นของประชาชนปะทุขึ้น การส่งหน่วยทหารพลร่มที่ 7
ในตอนแรกนั้นเป็นช่วงเย็นของวันที่ 17 พฤษภาคมเมื่อทั้งต�ำรวจ
และนักศึกษาได้พักการเผชิญหน้าหลังจากนักศึกษาได้ตัดสินใจ
ที่จะหยุดการประท้วงบนถนน ขณะที่หน่วยทหารพลร่มที่ 11 ได้
แสดงท่าทีที่จะใช้ก�ำลังในการปฏิบัติการในเมืองโดยใช้ยานเกราะ
ในตอนเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม ก่อนที่จะมีการชุมนุมเสีย
ด้วยซ�้ำ อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวจุดความโกรธแค้น
ของพลเมืองซึ่งในท้ายที่สุดเข้าร่วมการชุมนุมกับนักศึกษา หน่วย
ทหารพลร่มที่ 3 ถูกส่งเข้ามาประจ�ำการในเมืองในช่วงเช้าของ
วันที่ 20 พฤษภาคม ในช่วงฝนตก บรรดาพลเมืองต่างพากันโกรธ
แค้นเพราะไม่มีผู้ชุมนุมบนถนนแล้วเนื่องจากฝนตกในเช้าวันนั้น
ผูน้ ำ� ของกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่สง่ ก�ำลังทหารพลร่มในคราวเดียว
ถึง 3 กองพลน้อยเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน นายทหารทั้งหมด
688 นาย (นายทหาร 84 นาย ทหารเกณฑ์ 604 นาย) จาก
หน่วยทหารพลร่มที่ 7 จ�ำนวนสองกองพัน ถูกส่งมาวันที่ 18
พฤษภาคม จ�ำนวน 956 นาย (เป็นนายทหาร 147 นาย และทหาร
เกณฑ์ 809 นาย) จากหน่วยทหารพลร่มที่ 11 ถูกส่งมาในวันที่
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19 และสุดท้ายคือ นายทหาร 1,477 นาย (เป็นนายทหาร 265
นาย ทหารเกณฑ์ 1,212 นาย) หน่วยทหารพลร่มที่ 3 ถูกส่งมาใน
วันที่ 20 พฤษภาคม รวมทหารพลร่มทัง้ หมด 2,856 นาย ระหว่าง
วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม มีก�ำลังพล 4,093 นาย (ทหาร
สัญญาบัตร 234 นาย และทหารเกณฑ์ 3,859 นาย) และจาก
กองพลทหารราบที่ 20 ถูกส่งมาที่ควังจู นั่นหมายความว่ามีกอง
ก�ำลังเสริมจากภายนอก 6,949 นายถูกส่งมาที่ควังจู นอกจากนี้
ยังมีกำ� ลังพล 1,454 นาย (ทหารสัญญาบัตร 87 นาย ทหารเกณฑ์
1,367 นาย) จากกองพลที่ 31 และก�ำลังพลอีก 11,876 นาย
(ได้แก่ ก�ำลังพล 1,787 นายจากโรงเรียนการทหารราบ, ก�ำลังพล
2,132 นายจากโรงเรียนทหารปืนใหญ่, ก�ำลังพล 2,865 นายจาก
โรงเรียนทหารยานเกราะ, 328 นายจากโรงเรียนสงครามเคมี
และก�ำลังพล 2,432 นายจากกองพลบัญชาการและหน่วยสนับ
สนุนอื่นๆ) ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่แล้ว จ�ำนวนก�ำลังพลเหล่านี้
หมายความว่ามีก�ำลังพลของกองก�ำลังกฎอัยการศึกที่เข้มแข็งถึง
13,430 นาย อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่ไม่เพียงพอ ดังนัน้ กลุม่ อ�ำนาจ
กองทัพใหม่จึงได้ส่งก�ำลังเสริมอีก 6,848 นาย ที่ผ่านการฝึกมา
อย่างดีเข้ามาในเมืองรวมทั้งหมด 20,379 นาย ซึ่งนายทหารทั้ง
20,379 นายนีไ้ ด้รบั การติดอาวุธครบมือและก�ำลังเดินไปสูภ่ ารกิจ
การสังหารหมูป่ ระชาชนทีไ่ ม่ได้มอี าวุธและเรียกร้องประชาธิปไตย
อยู่ เป็นเวลา 9 วันที่น่าสะพรึงกลัว
ผูบ้ ญ
ั ชาการของกองพลน้อยทหารพลร่มทัง้ 3 หน่วยได้ประจ�ำการ
ที่อาคารซังมูเด (Sangmudae complex) ซึ่งส�ำนักงานใหญ่ของ
CAC ตัง้ อยู่ ไม่ใช่ทมี่ หาวิทยาลัยโชซอน หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ช็อนนัมซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของกองบัญชาการของกองพลน้อยต่างๆ แยก
ออกไป ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ชั้นยศสูงกว่าคือ ช็อง โฮ-ย็อง ได้ตั้ง
ส�ำนักงานขึ้น มีศูนย์บัญชาการ กระทั่งห้องสื่อสารที่ CAC เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์
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อย่ า งไรก็ ดี หน่ ว ยทหารพลร่ ม ของกองพลน้ อ ยทั้ ง สามถู ก
บัญชาการโดยศูนย์บัญชาการกองทัพเพื่อติดตามควบคุมปฏิบัติ
การของกองพลที่ 31 หรือ CAC ถึงแม้ว่าผู้บัญชาการจุงจะไม่มี
อ�ำนาจเหนือหน่วยทหารกองพลน้อยทัง้ สาม แต่ผบู้ งั คับการหน่วย
กองพลน้อยทั้งสามก็ละเลย หรือไม่รับค�ำสั่งจากผู้บังคับการ
กองพลที่ 31 และ CAC พวกเขาฟังแต่ค�ำสั่งของจุงเท่านั้น และ
จุงได้อยู่บัญชาการใน CAC มี ชเว อุง (Choi Ung) ผู้บังคับการ
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11 ที่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินระหว่าง CAC
กับมหาวิทยาลัยโชซอนเพื่อควบคุมการปฏิบัติการ ในปี 1996
อัยการได้ถามชเวว่าการบัญชาการที่กระท�ำนอกที่ตั้งของกองพล
น้อยของเขานั้นท�ำให้เกิด “การขาดราชการในหน้าที่” (absence
of duty position) หรือไม่ ซึ่งชเวยอมรับ ขณะที่ผู้บัญชาการ
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3 ชเว ซี-ชัง (Choi Se-chang) ซึ่งได้
บัญชาการหน่วย และไม่ได้บัญชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ช็ อ นนั ม แต่ บั ญ ชาการทางวิ ท ยุ จ ากที่ ตั้ ง ใน CAC ร่ ว มกั บ
ช็อง โฮ-ย็อง ซึ่ง ชเว ซี-ชัง ยอมรับต่ออัยการว่าเขาไม่มีความ
ผิดต่อการละทิ้งราชการในหน้าที่ของเขาตามที่ได้รับมอบหมาย
จากข้อเท็จจริง ท�ำให้เห็นว่าถ้อยแถลงของผู้บังคับการของสอง
กองพลน้อยนัน้ ยอมรับว่ามีการสัง่ การซ้อนสายการบังคับบัญชาใน
ระหว่างการตัง้ กองก�ำลังกฎอัยการศึกในเวลานัน้ อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการ
CAC พลตรี คิม คี-ซ็อก เป็นผู้ที่ท�ำให้ประเด็น “สายบังคับบัญชา
ซ้อน” เป็นที่รู้จักกันในการประชุมรับฟังของสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติในปี 1988 หลังจากถ้อยแถลงดังกล่าวท�ำให้อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองพลที่ 31 และอดีตหัวหน้าเสนาธิการของ CAC ให้การว่า
หน่วยกองพลน้อยทหารพลร่มไม่ได้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของสายการ
บังคับบัญชาทีเ่ ป็นทางการ และได้ดำ� เนินการปราบปรามทีร่ นุ แรง
ตามค�ำสั่งของผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ ช็อง โฮ-ย็อง ซึ่ง
ไม่ได้มีอ�ำนาจที่จะบัญชาการหน่วยเหล่านี้เลย
ตามสายการบังคับบัญชากองก�ำลังกฎอัยการศึกคือ “ผูบ้ ญ
ั ชาการ
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กฎอัยการศึก - ผู้บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่ 2 - ผู้
บัญชาการ CAC - ผู้บัญชาการกองพลที่ 31 - ผู้บัญชาการหน่วย
ต่างๆ ภายใต้ค�ำสั่งยุทธการ (กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3)”
ซึ่งในความเป็นจริงค�ำสั่งที่ให้ปฏิบัติการปราบปรามถูกสั่งผ่าน
“ผู้บัญชาการ DSC - ผู้บัญชาการกฎอัยการศึก - ผู้บัญชาการ
หน่วยสงครามพิเศษ - ผู้บัญชาการหน่วยกองพลทหารพลร่ม”
ตามล�ำดับ ซึ่งหมายความว่า ผู้บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ 2 ผูบ้ ญ
ั ชาการ CAC และผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลที่ 31 ถูกกัน
ออกจากสายการบังคับบัญชาตามกฎอัยการศึกและรายงานต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศตามปกติ เขาใช้อำ� นาจทีร่ วบมา
อยู่ในตัวเองหลังจากการรัฐประหาร 12 ธันวาคม และไม่ใส่ใจแม้
กระทั่งการติดตามของหัวหน้าเสนาธิการกองทัพซึ่งถูกแต่งตั้งให้
เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการกฎอัยการศึก (Martial Law Commander: MLC)
สภาพดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ DSC เป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชากฎ
อัยการศึกโดยการผูกขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ DSC ได้จับตา
มองหรือควบคุมกิจกรรมของผู้บัญชาการหน่วยหลักๆ มาอย่าง
เงียบๆ ภายใต้ค�ำสั่ง “ค�ำแนะน�ำในการบังคับบัญชา” (command
advice) ตั้งแต่หัวหน้าเสนาธิการกองทัพได้ควบสายการบังคับ
บัญชาซ้อนในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการกฎอัยการศึก แต่ในความเป็นจริง
เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการกองทัพที่เป็นผู้ปฏิบัติการโดย
การเปลี่ยนบทบาทมาเป็นการมุ่งไปที่การบังคับใช้กฎอัยการศึก
ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกนั้นถืออ�ำนาจการบังคับใช้กฎหมาย
และอ�ำนาจเชิงตุลาการ ซึ่งในยามสงบจะเป็นการแยกอ�ำนาจ
ภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของ DSC
ใช้วธิ กี ารควบคุมผ่าน “การให้คำ� แนะน�ำในการบังคับบัญชา” เพือ่
ควบคุมทุกๆ อย่างของภารกิจตามการสั่งการตามกฎอัยการศึก
ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกควบคุมสถานการณ์ในควังจูโดยใช้
ข้อมูลจาก DSC แต่ละเลยข้อมูลของ CAC มีการสั่งการโดยตรง
ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจของผู้
บัญชาการสนาม เหตุผลเบื้องหลังที่ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึก
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(MLC) ตระหนักรูถ้ งึ สถานการณ์เนือ่ งจากใช้ขอ้ มูลจากเครือข่าย
การข่าวของ DSC ซึ่งหน่วยความมั่นคง 505 (505th Security
Unit) ได้รายงาน “สถานการณ์รายวันในกรณีควังจู” ไปยัง
ส�ำนักงานใหญ่ของ DSC โดยรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าทีข่ องพวก
เขาเอง ส�ำนักงาน KCIA ท้องถิ่น หน่วยกองพลที่ 31 และหน่วย
ข่าวกรองของกองทัพทีแ่ ทรกตัวอยูก่ บั ผูช้ มุ นุม เช่นเดียวกับความ
เคลือ่ นไหวของบรรดาเจ้าหน้าทีร่ ะดับบัญชาการของหน่วยต่างๆ ที่
ก�ำลังปฏิบตั กิ ารปราบปราม รวมถึงแม้กระทัง่ ข่าวลือทีแ่ พร่สะพัด
ในเมือง ข้อมูลหลักที่ได้มาจากหน่วยความมั่นคงไม่ได้ผ่านการ
ประเมินของ CAC หรือ MLC (ศูนย์บญ
ั ชาการกฎอัยการศึก) แต่
มันถูกส่งผ่านในทันใดให้กับศูนย์ปฏิบัติการของ DSC ซึ่งบรรดา
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ าจากควังจูเข้าด้วยกัน
แล้วรายงานต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเพือ่ รับฟังค�ำสัง่ บรรดาเจ้าหน้าที่ DSC
ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือเป็น
ส�ำนักงานที่ปรึกษาย่อยให้กับรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ
หรือศูนย์บัญชาการกองทัพต่างติดต่อกับผู้บัญชาการกฎอัยการ
ศึกและเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกในระดับชั้นต่างๆ
(MLC officers) ให้ส่งแนวปฏิบัติของ DSC นอกจากนี้พวกเขา
ยังควบคุมปฏิบตั กิ ารของศูนย์บญ
ั ชาการกฎอัยการศึกโดยให้แนว
ปฏิบตั จิ าก DSC ในการประชุมหลักของผูบ้ งั คับบัญชา นีค่ อื สาเหตุ
ที่ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกสามารถควบคุมสถานการณ์ใน
ควังจูด้วยความราบรื่น แนวปฏิบัติของ DSC ถูกส่งอย่างลับๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกในรูปของ “การ
ให้ค�ำแนะน�ำในการบังคับบัญชา” ข้อมูลที่ DSC จัดหามาจึงเป็น
“แนวปฏิบัติ” (operation guidelines) ของศูนย์บัญชาการ
กฎอัยการศึกเพราะมันก�ำหนดรายละเอียดและมีความครอบคลุม
มาก
ถนนคึมนัมที่น่าสะพรึงกลัว
หลั ง จากที่ ต รึ ง ก� ำ ลั ง ไว้ ทั้ ง คื น ที่ น ่ า กลั ว และกระวนกระวายใจ
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พลเมืองชาวควังจูอกสั่นขวัญแขวนกับปฏิบัติการของทหารพลร่ม
ทีเ่ หีย้ มโหดในเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม นอกจากมหาวิทยาลัยแล้ว
โรงเรียนต่างๆ ก็เปิดตามปกติ สถานที่รัฐการ ธุรกิจ และโรงงาน
ส่วนใหญ่เปิดท�ำการ แต่สัญญาณของความกระวนกระวายใจอยู่
บนใบหน้าของประชาชน ร้านค้าส่วนใหญ่ที่ศูนย์กลางเมืองต่าง
พากันปิด และทั้งทหารและต�ำรวจต่างลาดตระเวนในทั่วทุกส่วน
ของเมืองท�ำให้เกิดสภาวะตึงเครียดทางอารมณ์และความหวาด
กลัว การจราจรบนถนนคึมนัมถูกปิดลง แต่ยังมีกลุ่มคนเคลื่อน
ตัวเข้าไปที่ถนนคึมนัมเป็นกลุ่มเล็กๆ สามคน สี่คน หรือห้าคน
เพื่อจะไปดูว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไร
ในเวลาสิบโมงเช้ามีคนรวมตัวกันที่ถนนคึมนัมราว 2,000-3,000
คน แต่คราวนี้ดูจากภายนอกแล้วส่วนใหญ่เป็นพลเรือนทั่วไป
มากกว่าจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเพียงเล็กน้อย จนราว 10:40
น. ทหารพลร่มและต�ำรวจเริ่มยิงแก๊สน�้ำตาใส่เพื่อสลายฝูงชน
ประชาชนต่างโห่ร้องและปาก้อนหินใส่ทหารต�ำรวจ ความโกรธ
แค้นนัน้ มาจากความเหีย้ มโหดในการปราบปรามของทหารพลร่ม
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนหน้านี้ ในราว 30 นาทีต่อมาหลังจากเริ่มมี
การปะทะกันก็มรี ถบรรทุกก�ำลังทหาร 30 คัน มาทีล่ านหน้าศาลา
ทีว่ า่ การและแยกถนนคึมนัมเพือ่ เพิม่ แรงกดดันให้ผชู้ มุ นุมจากทัง้
สองด้าน หน่วยรับผิดชอบคือกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11 ซึ่งมา
ถึงควังจูคืนก่อนหน้า
ปฏิบตั กิ ารปราบปรามโดยกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11 ด�ำเนินไป
อย่างโหดเหีย้ มเช่นเดียวกับวันก่อนหน้า ทหารจัดการกับผูช้ มุ นุม
ทุกคนโดยไม่เลือกหน้า ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ แม่ นักเรียนหญิง
ที่หลบหนีการทุบตี คนขับรถเมล์ หรือบรรดานักเรียนที่มาเรียน
กวดวิชา ต่างกลายเป็นเป้าหมาย ทหารพลร่มรวมทีมทีมละ 3-4
คนเพื่อค้นตามบ้านเรือนและอาคารโดยรอบ คนที่ถูกจับแล้วก็จะ
บังคับให้ถอดเสือ้ ผ้าให้เหลือชุดชัน้ ในและควบคุมตัวบนรถบรรทุก
มีเพียงคนจ�ำนวนหนึง่ ทีม่ อี าการบาดเจ็บสาหัสหรือโชคดีทถี่ กู ช่วย
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โรงพยาบาลควังจูล้นไปด้วยผู้บาดเจ็บและไม่สามารถรองรับผู้บาดเจ็บจากการปราบ
ปรามของกองก�ำลังกฎอัยการศึกได้อีก
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เอาไว้โดยคนที่พบเห็นสามารถหนีการจับกุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลในควังจูมจี ำ� นวนผูบ้ าดเจ็บล้นออกมาจากคนบาดเจ็บ
และก�ำลังจะตาย
ความโกรธแค้นของพลเมืองปะทุขนึ้ ในตอนบ่ายของวันที่ 19 เพราะ
พวกเขาเห็นว่าทหารพลร่มไม่ได้ท�ำหน้าที่คุ้มครองประชาชน แต่
พวกเขากลายมาเป็นปิศาจทีค่ ร่าชีวติ ของประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิ์ และ
ท�ำให้การชุมนุมยกระดับความรุนแรงขึ้น ในราวเวลา 16:50 น.
กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้เริ่มยิงไปครั้งแรกที่ถนนหน้าโรงเรียน
มัธยมควังจูในย่านเกริม (Gyerim-dong) มีนักเรียนมัธยมปลาย
คนหนึ่งถูกยิง เขาถูกพาไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ช็อนนัมโดยมีคนรอบๆ ข้างมาช่วย ลูกปืนจากปืน M16 พุ่งเข้าสู่
ร่างของเขาด้านขวาและทะลุออกไปด้านซ้ายของเอว ถือว่าโชคดี
ที่เขามีชีวิตรอด
การสังหารประชาชนอย่างป่าเถื่อนราวกับเป็นความบันเทิงของ
ทหารเริ่มต้นเมื่อทหารพลร่มเริ่มปฏิบัติการปราบปรามผู้ชุมนุม
ถึงแม้วา่ สถานการณ์ในวันนัน้ จะเลวร้ายลง แต่รฐั บาลกลับนิง่ เงียบ
ขณะทีส่ อื่ มวลชนทีถ่ กู เซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดโดยเจ้าพนักงานตาม
กฎอัยการศึกก็ไม่น�ำเสนอข่าวใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมือง
ควังจู การชุมนุมด�ำเนินไปถึงกลางดึกของวันที่ 19 ท�ำให้ประกาศ
เคอร์ฟิวไร้ความหมาย
มีประชาชน 277 คนถูกจับที่นั่น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน
รวมทั้ง ชเว มี-จา (Choi Mi-ja หญิงอายุ 19 ปี) ซึ่งถูกแทงด้วย
ดาบปลายปืน
ในรายงานทีต่ พี มิ พ์โดย CAC ชือ่ “การวิเคราะห์บทเรียนของความ
ไม่สงบในควังจู” บรรยายสาเหตุที่พลเมือง ควังจูมีการต่อต้าน
อย่างไม่ย่อท้อต่อต้านทหารพลร่ม มีดังนี้:
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“มีการใช้ยุทธวิธีการล้อมกรอบและจับกุมผู้ชุมนุมมากกว่าจะ
สลายการชุมนุม มีการปะทะอย่างรุนแรงกับฝูงชนที่ก่อจลาจล
ขณะที่พลเมืองในท้องถิ่นก�ำลังเฝ้ามองอยู่ มีทรัพย์สินถูกท�ำลาย
ระหว่างการไล่ตามและจับกุมฝูงชนที่ก�ำลังหนี บรรดาพลเมือง
ได้ปลดปล่อยปฏิกิริยาที่ป่าเถื่อนต่อการคุกคามครอบครัวของ
พวกเขา” “บรรดาชาวเมืองต่างสะเทือนใจเพราะจ�ำนวนศพที่ถูก
กระท�ำระหว่างปฏิบตั กิ ารปราบปรามและความล่าช้าในการจับกุม
ทีเ่ ผยให้เห็นคนทีถ่ กู จับบนท้องถนนเนือ่ งจากกระบวนการทีล่ า่ ช้า”
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการปราบปรามในช่วงนั้นกระท�ำโดยหน่วย
ทหารพลร่มที่ 7 และ 11 เกินเลยไปกว่าที่ทางกองทัพได้บันทึก
เอาไว้ ค�ำว่า “ปฏิบัติการที่เกินกว่าเหตุ” (excessive operation)
ยังไม่พอทีจ่ ะบรรยายความเหีย้ มโหดทีเ่ กิดจากหน่วยทหารพลร่ม
เทอรี่ แอนเดอสัน (Terry Anderson) ของส�ำนักข่าว AP ซึ่ง
รายงานข่าวจากพื้นที่กล่าวว่า “แท้จริงแล้วมันเป็นการก่อการ
จลาจลโดยทหาร”
ศาลสูงได้พพิ ากษาว่า “เป็นทีป่ รากฏชัดเจนว่ากองก�ำลังกฎอัยการ
ศึกได้กระท�ำการปราบปรามการชุมนุมของพลเมืองชาวควังจูดว้ ย
ความรุนแรง ซึง่ ประกอบด้วยการกระท�ำทีเ่ ป็นการโจมตีและข่มขู่
ให้กลัว อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความวุ่นวายเพื่อจะเป็น
สาเหตุทำ� ให้สามารถการก่อการกบฏ” ศาลสูงยังได้สรุปว่าผูน้ ำ� ของ
กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ ช็อน ดู-ฮวัน ได้ก่อ “อาชญากรรมของ
การกบฏในฐานะผู้กระท�ำความผิดหลัก” โดย “ได้ท�ำการปราบ
ปรามการชุมนุมด้วยความรุนแรงตามทีไ่ ด้พรรณนาข้างต้นว่า เป็น
ไปเพือ่ บรรลุเป้าหมายในการกระท�ำความผิดต่อรัฐธรรมนูญโดยใช้
กองก�ำลังกฎอัยการศึกในทางที่ละเมิดภารกิจของกองก�ำลังนั้น”
ในวันเดียวกันนั้น พลโท เจมส์ ดี ฮิวจ์ส (James D. Hughes)
ผู้บัญชาการกองก�ำลังแปซิฟิคได้แถลงต่อสื่อมวลชนในโฮโนลูลู
ว่า “กองทัพอากาศของสาธารณรัฐเกาหลีและสหรัฐอเมริกามี
ศักยภาพในการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของเกาหลีเหนือ
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และอากาศยานทางยุทธการที่ประจ�ำการในฐานทัพโอกินาวาจะ
สามารถเข้าประจัญบานที่แนวหน้าของเกาหลีหากจะมีสงคราม
เกาหลีเกิดขึ้นอีกจากการรุกรานของเกาหลีเหนือ”
เดิมที ผู้บัญชาการกองพลที่ 31 ได้ออกค�ำสั่งให้ “ปราบปรามโดย
ไม่เสียเลือดเนื้อ” เพราะหน่วยกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 7 และ
11 อยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติการของกองพลที่ 31 และ
CAC แต่พวกเขาไม่ได้รายงานอะไรเลยถึงสถานการณ์ปฏิบัติการ
ปราบปรามที่โหดร้ายต่อกองพลที่ 31 ดังนั้น ผู้บัญชาการกองพล
ที่ 31 และผู้บัญชาการ CAC ไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนถึงความหายนะ
ที่กระท�ำโดยหน่วยทหารพลร่มตั้งแต่วันที่ 18 จนถึงช่วงกลางวัน
ของวันที่ 19 พฤษภาคม ในเวลา 14:00 น. ผู้บัญชาการ CAC
ได้เรียกประชุมหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
ได้แก่ ผูว้ า่ การจังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษาธิการ หัวหน้า
อัยการ นายกเทศมนตรีเมืองควังจู หัวหน้าของหน่วย KCIA
ในท้องถิ่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารแรงงาน หัวหน้าหน่วย
ไปรษณียท์ อ้ งถิน่ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลที่ 31 และผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วย
ทหารพลร่มที่ 11 ผู้บริหารท้องถิ่นหลายคนที่ไม่เปิดเผยกล่าวว่า
“ทหารพลร่มใช้ความรุนแรงมากเกินไป พวกเขามาจากประเทศ
ไหนกัน? แม้แต่นักเรียนมัธยมยังทนไม่ไหวจนต้องออกไปสู้”
บรรดาผู้น�ำท้องถิ่นต่างเรียกร้องให้ CAC “เปิดเผยรายชื่อของผู้ที่
ถูกจับกุมและปล่อยตัวออกมา” ในการประชุมผู้บัญชาการ CAC
ได้สั่งไม่ให้ผู้บัญชาการของกองพลที่ 31 และหน่วยกองพลน้อย
ทหารพลร่มใช้วิธีการที่รุนแรงและให้ปล่อยตัวคนที่ไม่ใช่ผู้น�ำการ
ชุมนุม ในเวลา 23:00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้บัญชาการ
กองพลที่ 31 ได้เรียกประชุมฉุกเฉินของผู้บัญชาการต่างๆ ที่ส่ง
ก�ำลังออกไปท�ำปฏิบัติการปราบปราม ผู้บังคับการกองพันที่ 33
ผูบ้ งั คับการกองพันที่ 35 ผูบ้ งั คับการกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 11
หัวหน้าต�ำรวจเขตช็อนนัม และผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยทหารและหน่วย
รบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สัญญาบัตรของกองพลที่ 31 และให้ใช้
ค�ำสัง่ ปฏิบตั กิ ารฉบับที่ 3 ทีใ่ ห้ดำ� เนินการ “ปราบปรามโดยไม่เสีย
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เลือดเนื้อ” และมีค�ำสั่งชัดเจนว่า “ห้ามใช้ดาบปลายปืน” “ห้าม
ใช้กระบองปราบจลาจลตีไปที่ศีรษะ” “ให้มุ่งสลายฝูงชนเท่านั้น”
และ “ห้ามจับกุมตัว”
อย่างไรก็ดี รองผู้บัญชาการกฎอัยการศึกและรองเสนาธิการ
ของกองทัพได้ขอร้องให้ DSC ท�ำตาม “การให้ค�ำแนะน�ำในการ
บังคับบัญชา” ดังนี้: “18 พฤษภาคม 1980 รองผู้บัญชาการ
กฎอัยการศึกขอให้หน่วยต่างๆ ของ DSC ให้มีการให้ค�ำแนะน�ำ
ในการบังคับบัญชาต่อบรรดาผู้บัญชาการ CAC เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ด้วยความยึดมั่นในค�ำสั่งเพื่อแสดงมาตรการที่เป็น
แนวทางเดียวกันของ MLC ต่อความไม่สงบในมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติช็อนนัม”
ถึงแม้จะมีการทวนค�ำสั่งจาก MLC และ “การให้ค�ำแนะน�ำใน
การบังคับบัญชา” จาก DSC เหล่าผู้บัญชาการของ CAC ต่าง
ลังเลใจที่จะใช้มาตรการปราบปรามที่แข็งกร้าว ดังนั้น MLC จึง
ได้ใช้ “ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติการชุงจัง”
(Additional Directives to the Military Choongjung Operation
Guidelines) ซึง่ เป็นการให้คำ� สัง่ ทีต่ รงและระบุชดั มากขึน้ เช่น “ให้
ยึดพื้นที่ตามแนวเส้น” “ให้เร่งแบ่งแยกฝูงชนออกจากกันโดยเร็ว
แล้วโจมตีและจับกุม” “สร้างแนวป้องกันเพื่อกันการหลบหนีของ
ผูช้ มุ นุม” และ “เพิม่ ความกล้าในการโจมตี” ผูน้ ำ� ของกลุม่ อ�ำนาจ
กองทัพใหม่ได้สรุปว่าผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยปฏิบตั กิ ารส่วนท้องถิน่ ใน
ควังจูได้ด�ำเนินการปราบปรามที่รุนแรงเข้มข้นขึ้น
ในวันที่ 19 ผู้บัญชาการ DSC ช็อน ดู-ฮวัน ไม่พอใจที่รายงาน
สถานการณ์จากหน่วยความมั่นคงที่ 505 ในควังจูมาถึงช้าและ
สั่งให้เพิ่มแนวทางการด�ำเนินการที่เข้มแข็งมากขึ้นในการประชุม
ตอนเช้า ผู้บัญชาการกองพลน้อย นายพล ชเว เย-ซุป (Choi Yesup) หัวหน้ากรมวางแผนและประสานงานของ DSC ได้เดินทาง
ไปควังจูในเวลา 16:00 น. ของวันนั้นเพื่อสั่งการ ทันที่เดินทางมา
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ถึง ชเวได้สง่ ก�ำลังหน่วยสืบสวนร่วมเข้าไปในบริเวณช็อนนัมและสัง่
ให้เจ้าหน้าทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์เคลือ่ นก�ำลังพลจากกรุงโซล นายพล
ชเวยังท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานขั้นการเจรจาร่วม
ระหว่างคณะกรรมการเจรจาของพลเมือง (Citizen’s Settlement
Committee) กับเจ้าพนักงานกฎอัยการศึกระหว่างวันที่ 22-26
พฤษภาคม จนกระทั่งกองก�ำลังกฎอัยการศึกสามารถยึดอาคาร
ที่ท�ำการศาลาว่าการจังหวัดได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม ชเวอยู่ใน
ห้องของเลขานุการผู้บัญชาการ CAC และท�ำหน้าที่โทรศัพท์สาย
ตรงระหว่างควังจูและ ช็อน ดู-ฮวัน เพื่อรายงานเหตุการณ์ส�ำคัญ
ในเมืองโดยตรงกับช็อน
DSC ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมามากขึ้น รวมทั้งผู้บังคับการ
หน่วยความมั่นคงที่ 101 ฮอง ซัง-ริล และผู้บังคับการหน่วย
ความมั่นคงที่ 105 พันเอก ชเว คยัง-โจ ไปยังควังจู ฮองมา
ถึงควังจูในวันที่ 20 และตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านญาติคนหนึ่ง
เขาได้รวบรวมข้อมูลใต้ดนิ ด้วยความช่วยเหลือของแผนกข่าวกรอง
ของต�ำรวจท้องถิ่นและหน่วยความมั่นคง 505 เขายังได้ปฏิบัติ
การเพื่อแยกผู้ชุมนุมออกจากประชาชนทั่วไป ชเว คยัง-โจ กลับ
เข้าท�ำงานในอธิบดีกรมสืบสวน (Investigation Bureau Chief)
ของกลุม่ สืบสวนร่วมเขตชอลลา ซึง่ ท�ำหน้าทีแ่ บ่งประเภท ระบุตวั
บุคคล และส่งคนที่ถูกจับไปยังสถานกักกันของทหาร
ราว 19:00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้บัญชาการ DSC
ช็อน ดู-ฮวัน เร่งเดินทางไปยังควังจูโดยเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับคน
ส�ำคัญ 8 คนที่มาจากควังจูแต่ท�ำงานในกรุงโซลรวมทั้งอดีต
รัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติ นายพลเกษียณอายุ และ
ประธานบริษัทสื่อเพื่อท�ำการ “ให้สถานการณ์สงบ”
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ภาพขณะปฏิบัติการปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดของกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 7 และ
11 ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีข้อถกเถียงใดๆ ว่าการกระท�ำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
มันคือความหายนะ
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วันที่ 20 พฤษภาคม
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การลุกขึ้นสู้ของผองชน
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3 เดินทางออกจากสถานีโซลในเวลา
01:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม และมาถึงควังจูในเวลา 07:00 น.
หน่วยทหารพลร่มที่ 3 นี้น�ำโดย ชเว เซ-ชัง (Choi Se-chang)
ซึ่งเป็นหน่วยมีความเก่งกาจมากที่สุดในกองพลน้อยทหารพลร่ม
และถูกวางให้เป็น “หน่วยยุทธการ” (strategic unit) พวกเขา
ได้ตั้งฐานปฏิบัติการกองพลน้อยที่มหาวิทยาลัยช็อนนัมและส่ง
หน่วยต่างๆ ไปยังตลาดยางดง (Yangdong Market) และถนน
คึมนัม ซึ่งทหารพลร่มต่างไปจากหน่วยอื่นๆ ที่ปฏิบัติการอยู่ก่อน
หน้านี้ที่ดูเหมือนมีความก้าวร้าวน้อยกว่า พวกเขาไม่ได้ติดดาบ
ปลายปืนบนปืน M16 และพูดจาสุภาพกว่า ไม่มนี ายทหารคนไหน
ดูมึนเมาหรือตาแดงก�่ำ จากวันนี้กองก�ำลังกฎอัยการศึกมีการ
เปลีย่ นเป็นกระบองปราบจลาจล กระบองใหม่มคี วามยาวมากกว่า
และชุบน�ำ้ มันเพือ่ ไม่ให้กระบองแตกเมือ่ กระทบวัตถุ กระบองเหล่า
นี้ถูกผลิตเป็นจ�ำนวนมากตามค�ำสั่งของรองเสนาธิการกองทัพใน
ระหว่างการประชุมกฎอัยการศึกไปยังผู้บัญชาการเหล่าทหารที่
1 ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม
ในเวลาประมาณเก้าโมงเช้า กองพลที่ 31 ได้รับอาวุธปืน 6,500
กระบอก กระสุน 420,000 นัดจากควังจูและเคลื่อนย้ายไป
ยังศูนย์บัญชาการกองพลในกรณีที่การชุมนุมขยายตัว ในเวลา
10:00 น. มีการประชุมครั้งที่ 2 ของบรรดาผู้น�ำของหน่วยงาน
ในท้องถิ่นซึ่งจัดโดยผู้บัญชาการ CAC ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้
ขอร้องอย่างเปิดเผยให้ “ถอนก�ำลัง” ทหารพลร่มเพราะวิธีการที่
ใช้ปราบปรามผูช้ มุ นุมนัน้ “แข็งกร้าวเกินไป” และถ้าหากการถอน
ก�ำลังนั้นกระท�ำไม่ได้ ก็ให้เปลี่ยนเครื่องแบบให้ดูเป็นหน่วยทหาร
ทั่วไปมากกว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษ ผู้บัญชาการหน่วยสงคราม
พิเศษ ช็อง โฮ-ย็อง ซึ่งน�ำเสนออยู่ในที่ประชุมด้วยได้ประชุมกับ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ CAC เป็นการเฉพาะและกระตุน้ ให้ใช้มาตรการเข้มข้น
ขึน้ กับพลเมืองทีก่ ำ� ลังต่อต้าน ช็องกลับไปกรุงโซลในตอนเทีย่ งวัน
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ความรุนแรงเหี้ยมโหดของทหารพลร่มยิ่งท�ำให้พลเมืองต่อต้าน จ�ำนวนของพลเมือง
ที่ต่อต้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีใครถอยหนีหรือยืนดูเฉยๆ อีกต่อไป

136

Chapter 3

และกลับมาควังจูในเช้าวันถัดมา
ในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้บัญชาการ DSC
ช็อน ดู-ฮวัน รายงานสถานการณ์ในควังจูต่อประธานาธิบดีที่
ท�ำเนียบประธานาธิบดี Blue House ในเวลา 15:00 น. ช็อนอยูท่ ี่
กระทรวงป้องกันประเทศและศูนย์บญ
ั ชาการกองทัพเพือ่ วางแผน
การปราบปราม ช่วงเวลา 13:00 น. นั้นสมาชิกคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีต่างลาออกโดยสมัครใจเพื่อเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อ “ความไม่สงบในควังจู” (the disturbances
in Gwangju)
ในวันที่ 20 พฤษภาคม ฝนหยุดตกเวลา 09:00 น. สถานการณ์
เหมือนจะสงบลงชัว่ คราว ในช่วงรุง่ สางมีการพบศพของ คิม อัน-บู
(Kim An-bu อายุ 35 ปี เป็นคนงาน) เสียชีวิตใกล้กับสวนควังจู
เขาเสียชีวติ จากอาการ “ศีรษะด้านหน้ามีรอยยุบ” มีแรงตึงเครียด
เกิดหลังจากเวลาเที่ยง เมื่อประชาชนราว 100,000 คนเข้าไป
อยู่บนถนนคึมนัม มีการแจกใบปลิวเรื่อง “สารนักสู้” (Fighter’s
Bulletin) ซึ่งตีพิมพ์โดย ยุน ซัง-วอน (Yoon Sang-won) และ
สมาชิกของโรงเรียนภาคค�่ำดือบุล (Deubul Night School)
เป็นการสนองตอบตามธรรมชาติของพลเมืองเพื่อจัดการกับการ
โฆษณาชวนเชื่อให้ข่าวสารผิดๆ จากทางสื่อที่ถูกควบคุมโดย
รัฐบาลและเจ้าพนักงานกฎอัยการศึก
ในเวลา 15:00 น. พลเมืองได้ปะทะกับทหารพลร่มอีกครัง้ บนถนน
คึมนัม แต่สถานการณ์ไม่เหมือนวันก่อนหน้า ไม่มีใครถอยหนีไป
หรือเพียงแค่ชมดูอยู่ห่างๆ พวกเขาต่างสิ้นหวังกัน ราวหนึ่งทุ่ม
มีแท็กซี่ 200 คันเปิดไฟสว่างและขับออกจากสนามกีฬามูดึง
(Mudeung Stadium) มุ่งสู่ถนนคึมนัม ขบวนรถแท็กซี่ รถบัส
และรถบรรทุกสร้างความมั่นใจแก่ผู้ชุมนุม เมื่อขบวนรถมาถึง
ถนนคึมนัมบรรดาผู้ชุมนุมต่างโห่ร้องต้อนรับอย่างดีด้วยความ
ตื่นเต้น บรรดาทหารพลร่มต่างยิงแก๊สน�้ำตาไปยังขบวนรถที่มา
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ในวันที่ 20 พฤษภาคม บรรดาคนขับรถที่โกรธแค้นได้บุกเข้าไปบนถนนคึมนัม
โดยเปิดไฟสว่าง
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ทหารตรงเข้าทุบไฟหน้ารถด้วยพานท้ายปืน แล้วดึงตัวคนขับออก
มาเพื่อทุบตี ฝูงชนเหมือนจะล่าถอย แต่ก็เป็นชั่วระยะเวลาสั้นๆ
พวกเขารวมตัวกันกับกลุ่มผู้ชุมนุมอื่นๆ และบุกเข้าศาลาว่าการ
จังหวัดเป็นคลื่นยักษ์ โดยสามารถผลักดันให้ทหารถอยจากถนน
คึมนัม 3 ไปยังถนนคึมนัม 1 หน้าอาคารช็อนอิล (Jeonil Building)
ในเวลา 19:30 น. ผู้ชุมนุมปะทะกันอย่างรุนแรงกับกองก�ำลังกฎ
อัยการศึกรอบๆ น�ำ้ พุหน้าลานของศาลาว่าการ ขบวนยานพาหนะ
ในช่วงเย็นของวันที่ 20 กลายมาเป็นจุดเปลี่ยน เพราะการชุมนุม
ธรรมดาๆ ของประชาชนได้กลายเป็น “การลุกฮือของมวลชน”
ในเวลานั้น ผู้ชุมนุมไม่ได้ถอยหนีถึงแม้จะเป็นเวลาอาหารค�่ำ
ก็ตาม การต่อสู้ดุเดือดขึ้นในช่วงกลางคืน ในเวลา 21:20 น. มี
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 4 นาย เสียชีวิตจากการที่ผู้ชุมนุมขับรถบัสพุ่ง
ชนที่บริเวณห้าแยกของถนนหน้าที่ท�ำการของส�ำนักงานแรงงาน
ในเวลา 22:00 น. สถานีโทรทัศน์ MBC และ KBS ถูกเผาใน
ช่วงเช้าเพราะไม่รายงานข่าวความวุน่ วายในควังจู เวลา 01:00 น.
ส�ำนักงานสรรพากรของควังจูกถ็ กู เผาเพราะประชาชนทีโ่ กรธแค้น
ว่า “กองทัพอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินภาษีของประชาชน แต่แทนทีจ่ ะปกป้อง
ประชาชน กลับสังหารประชาชนผู้เสียภาษี”
เมืองควังจูเต็มไปด้วยความร้อนแรงของการต่อต้าน เหมือน
เดือดพล่านด้วยความแค้น ในราวเที่ยงคืนผู้ชุมนุมได้มุ่งไปที่ที่ถูก
ควบคุมโดยทหารพลร่ม ได้แก่ ศาลาว่าการจังหวัด สถานีควังจู
และมหาวิทยาลัยโชซอน ถนนและบ้านเรือนต่างอยู่ในความมืด
มิด และความแค้นของพลเมืองถูกกระตุน้ ด้วยแสงไฟจากยวดยาน
เสียงตะโกนและเสียงแตรรถดังทั่วเมือง ผู้หญิงสองคน คือ
ชุน อ๊ก-จู (Chun Ok-joo) และ ชา มยอง-ซุก (Cha Myungsook) มาพร้อมกับระบบเครือ่ งกระจายเสียงบนรถคันหนึง่ ทีน่ ำ� พา
ผู้ชุมนุมหลายพันคนจนถึงรุ่งสาง ทหารพลร่มที่ถูกล้อมไว้ด้วย
พลเมืองนับแสนคนต่างตกใจกลัว พวกทหารพลร่มพยายามยิง
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พลเมืองที่ถูกท�ำให้โกรธแค้นจากการที่หน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินภาษีของประชาชน
แต่กลับยืนข้างเจ้าพนักงานกฎอัยการศึก พวกเขาจึงได้เผาอาคารของบริษัทสื่อสาร
มวลชนและส�ำนักงานสรรพากร
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หญิงทั้งสองคนแต่ท�ำไม่ได้ เพราะประชาชนจ�ำนวนมากมาล้อม
รอบพวกเขาอยู่
ในที่สุด แรงตึงเครียดจากการเผชิญหน้าก็ระเบิดขึ้น มีเสียงปืน
ดังสนั่นระหว่าง 22:30-23:00 น. บริเวณสถานีควังจูซึ่งมีหน่วย
ทหารพลร่มที่ 3 รักษาการ เมื่อรถของผู้ชุมนุมพยายามฝ่าแนว
กั้นของทหารพลร่มที่ 3 ก็เปิดฉากยิง พลเมืองที่อยู่แถวหน้าก็ล้ม
ลง ที่สถานีควังจูในคืนนั้นมีพลเมืองเสียชีวิต 5 คน และมีผู้ได้รับ
บาดเจ็บหลายสิบคน ก่อนหน้านี้ราว 22:00 น. มีทหารพลร่มถูก
สังหารหนึ่งคนโดยรถบรรทุกของผู้ชุมนุม เมื่อผู้บัญชาการทหาร
พลร่มที่ 3 ทราบข่าวก็ได้แจกจ่ายกระสุนจริงและสัง่ ให้ทหารยิงใน
กรณีฉุกเฉิน นับเป็นการเริ่มยิงไปที่ประชาชนที่ไม่มีอาวุธ
เหตุการณ์ทสี่ ถานีควังจูเป็นกรณีแรกทีเ่ กิดการยิงโดยกองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 3 ซึง่ ในกฎอัยการศึกนัน้ การเริม่ ยิงถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด การเริ่มยิงจะต้องได้รับอ�ำนาจจากผู้บัญชาการสูงสุด
ของกองก�ำลังกฎอัยการศึก ซึง่ เป็นประธานาธิบดี แต่ผบู้ ญ
ั ชาการ
หน่วยทหารพลร่มที่ 3 ไม่ได้รายงานเรือ่ งการแจกจ่ายกระสุนจริง
หรือค�ำสัง่ ของเขาทีใ่ ห้ยงิ โดยมีคำ� สัง่ ตามสายการบังคับบัญชาอย่าง
เป็นทางการ รวมทั้งจากผู้บัญชาการกฎอัยการศึก ผู้บัญชาการ
ของกองพลที่ 31, CAC และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่ 2
คืนนั้นในเวลา 23:20 น. ศูนย์บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐ
เกาหลีที่ 2 ตระหนักว่ามีการยิงกัน โดยกองทหารพลร่มที่ 3 และ
ใช้แนวทางปฏิบัติการซึ่งรวมถึง “การห้ามไม่ให้เปิดฉากยิง” และ
“การควบคุมการใช้กระสุนจริง” ที่ปราศจากการรายงานไปยัง
CAC ผู้บัญชาการ CAC ได้โทรศัพท์ไปหาผู้บัญชาการกฎอัยการ
ศึกราวเที่ยงคืนและรายงานว่า “ความรู้สึกของพลเมืองที่ต่อต้าน
หน่วยทหารพลร่มเพิ่มมากขึ้น และท�ำให้เสมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่
จะให้พวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงได้เสนอให้มีการ
ถอนก�ำลังทหารพลร่มแล้วส่งทหารราบเข้าไปปฏิบัติการแทน” ผู้
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บัญชาการกฎอัยการศึกอนุมัติให้ถอนทหารพลร่มหลังจากหารือ
กับรัฐมนตรีกลาโหม แม้ว่าผู้น�ำของกองก�ำลังกฎอัยการศึกจะ
สรุปว่าทหารพลร่มไม่สามารถรับมือกับผู้ชุมนุมได้อีกต่อไป และ
สถานการณ์เกินกว่าที่จะควบคุมได้ ในเวลา 02:00 น. ของวันที่
21 พฤษภาคม หน่วยทหารพลร่มที่ 3 ได้ถอนออกจากสถานีควังจู
และเร่งรีบถอนก�ำลังไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม
จากการยิงทีส่ ถานีควังจูทำ� ให้สถานการณ์เคลือ่ นเข้าสูอ่ กี ช่วงหนึง่
หลังจากหน่วยทหารพลร่มที่ 3 ใช้กระสุนจริง หน่วยที่ 11 ซึ่ง
รักษาการศาลาว่าการจังหวัดก็ได้แจกกระสุนจริงให้ทหารในคืนนัน้
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสังหารหมูใ่ นเวลา 13:00 น. หน้าศาลาว่าการจังหวัด
ในวันที่ 21 พฤษภาคม และเหตุการณ์ทสี่ ถานีควังจูได้ปลุกระดมผู้
ชุมนุม พลเมืองต่างตะโกนค�ำขวัญว่า “พวกทหารก�ำลังยิงพวกเรา
และประชาชนก�ำลังถูกสังหาร เราต้องติดอาวุธเพือ่ รักษาชีวติ พวก
เรา” ซึ่งสิ่งนี้ได้ขยายไปทั่วหมู่ผู้ชุมนุม การสังหารหมู่โดยทหาร
พลร่มในกลางวันแสกๆ ตอน 13:00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม
ยิ่งสนับสนุนตรรกะนี้
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การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3 ที่คุ้มครองสถานีควังจู
ได้ปฏิบัติการเข้มข้นขึ้น พวกเขาเริ่มยิงกระสุนจริงไปยังยานพาหนะของผู้ชุมนุมที่
พยายามฝ่าแนวป้องกัน
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การถอนตัวของทหารพลร่มอย่างไม่คาดคิดจากสถานีควังจูท�ำให้
บรรดาผู้น�ำกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ตื่นตกใจ ผู้บัญชาการกฎ
อัยการศึกได้เรียกทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าประชุม ตอน
04:30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม ในการประชุมกองก�ำลัง
กฎอัยการศึกตัดสินใจที่จะอุทธรณ์ขอใช้ “สิทธิที่จะป้องกันตัว
เอง” “ถอนก�ำลังทหารพลร่มไปอยู่รอบนอกของเมืองควังจู” และ
“ปิดเมือง” นีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของปฏิบตั กิ ารปราบ
ปราม เป็นครั้งแรกที่มีการพิจารณาว่าการยิงกระสุนจริงเป็นการ
“ใช้สิทธิป้องกันตัวเอง” ในการประชุมของศูนย์บัญชาการกฎ
อัยการศึก แต่แท้จริงแล้ว การยิงได้เกิดขึ้นก่อนการประชุม
ถึง 5 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ โดยเกิดขึ้นที่สถานีควังจูโดยค�ำสั่งของ
ผู้บัญชาการทหารพลร่มที่ 3 นี่จึงเป็นสาเหตุว่าท�ำไมการโต้ว่า
“ที่จริงแล้วมีการสั่งการให้ยิงโดยผ่านช่องทางไม่เป็นทางการใน
คืนก่อนหน้า” นั้นได้รับความเชื่อถือ
หลังจาก 09:20 น. ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกรายงานการยิงที่
สถานีควังจูและการตัดสินใจทีจ่ ะให้สทิ ธิในการป้องกันตัวกับทหาร
ในที่ประชุมกฎอัยการศึกต่อประธานาธิบดี ในที่สุดประเด็นการ
ใช้สทิ ธิปอ้ งกันตัวเองนัน้ ก็ถกู ตัดสินใจในทีป่ ระชุมของกลุม่ อ�ำนาจ
กองทัพใหม่ทกี่ ระทรวงกลาโหมในเวลา 14:00 น. ซึง่ ในกลุม่ ผูเ้ ข้า
ร่วมการประชุมมี ช็อน ดู-ฮวัน อยู่ด้วยภายหลังจากการยิงไปที่
ฝูงชนที่ด้านหน้าของที่ท�ำการจังหวัดช็อนนัม มีการคาดเดาและ
ทฤษฎีสมรูร้ ว่ มคิดมากมายเกีย่ วกับการเปิดฉากยิงและการให้สทิ ธิ
ป้องกันตัวเองได้ในวันนัน้ เนือ่ งจากบันทึกทีเ่ ก็บเอาไว้โดยกองทัพ
และแถลงการณ์ตา่ งๆ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้ตรงกัน หรือพบ
ว่ามีตรรกะที่บกพร่องจากที่เราเห็นได้จากสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ไปที่ศาลาว่าการจังหวัดกัน!
ในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า
เป็นวันที่สี่ตั้งแต่หน่วยทหารพลร่มถูกส่งเข้ามาปฏิบัติการใน
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ควังจู มีการพบศพจ�ำนวน 2 ศพทีถ่ นนคึมนัมในเช้าวันนัน้ ทัง้ สอง
ถูกสังหารโดยทหารพลร่มจากการยิงที่สถานีควังจู มีการน�ำศพ
ทัง้ สองวางบนรถเข็นทีค่ ลุมร่างด้วยธงชาติเกาหลียงิ่ ท�ำให้พลเมือง
โกรธแค้น บรรดาผูห้ ญิงทีเ่ ป็นแม่ตา่ งเตรียมอาหารส�ำหรับผูช้ มุ นุม
และประชาชนในตลาดต่างส่งมอบอาหารเครือ่ งดืม่ ให้กบั ผูช้ มุ นุม
ที่ผ่านไปมา
ก�ำลังเสริมจ�ำนวนมากจากกองพลที่ 20 ถูกส่งไปควังจูในเช้า
วันที่ 21 แผนก็คือท�ำให้ความโกรธเคืองของประชาชนลดลงด้วย
การเปลีย่ นก�ำลังทหารจากทหารพลร่มมาเป็นทหารราบ นอกจาก
นี้ MLC ยังวางแผนที่จะตัดขาดเมืองควังจูจากโลกภายนอกด้วย
การปิดถนนเข้าสู่ควังจู การใช้กองพลที่ 20 เป็นงานสนามเพื่อ
เปลี่ยนยุทธวิธีจากการปราบปรามการชุมนุมในเมืองมาเป็นการ
ปิดล้อมเมืองด้วยหน่วยทหารทั่วไป ซึ่งการปิดเมืองไม่จ�ำเป็น
ต้องมีทหารเพิ่ม เพราะเวลานั้นมีกองก�ำลังกฎอัยการศึกในควังจู
ประกอบด้วย 10,000 คนจาก CAC, 1,454 นายจากกองพลที่
31 และทหารอื่นๆ รวมกันอยู่ถึง 15,000 คนแล้ว อย่างไรก็ตาม
บรรดาผู้น�ำกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ก�ำหนดว่าพวกเขาต้องการ
ก�ำลังเสริม 2,000 นายจากกองพลที่ 20 เนือ่ งจากทหารทีป่ ระจ�ำ
การในควังจูเริม่ มีขวัญก�ำลังใจตก กองพลที่ 20 ถูกปรับเปลีย่ นให้
สามารถปราบปรามการชุมนุมได้เนือ่ งจากพวกเขาผ่านการฝึกร่วม
กับหน่วยทหารพลร่ม แต่กองพลที่ 20 ต่างจากทหารพลร่มตรง
ที่พวกเขาเป็นหน่วยรบปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากการใช้
ค�ำสั่งร่วมระหว่างกองก�ำลังผสมกองทัพแห่งชาติสาธารณรัฐ
เกาหลีกบั สหรัฐอเมริกา (ROK-US Combined Forces Command:
CFC) เพือ่ จะเคลือ่ นก�ำลัง แต่ CFC ออกค�ำสัง่ ปฏิบตั กิ ารหลังจาก
มีการเคลื่อนพลหนึ่งวัน หลังจากที่กองพลที่ 20 ถูกเคลื่อนก�ำลัง
มาที่ควังจู
ในเวลา 09:00 น. ของวันที่ 21 มีรถจี๊ป 14 คัน ของกองพลที่ 20
ถูกสกัดใกล้กับทางเข้าเขตอุตสาหกรรมควังเชิน (Gwangcheon
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ทหารพลร่มกลับเข้ามาควบคุมพืน้ ทีแ่ ละเปิดฉากยิงไปทีป่ ระชาชน ผลก็คอื ถนนคึมนัม
กลับกลายเป็นถนนนองเลือด
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Industrial Complex) ขณะที่ก�ำลังเคลื่อนก�ำลังพลตามถนนใกล้
กับทางด่วนและถูกยึดไปโดยผูช้ มุ นุม พลเมืองนับร้อยทีโ่ กรธแค้น
เข้าล้อมรถและปลดอาวุธทหารที่อยู่บนรถ พวกทหารถูกส่งไปที่
CAC ในเวลาต่อมา จากนัน้ พลเมืองสามารถยึดรถจีป๊ ได้ เนือ่ งจาก
ไม่มีการประสานงานระหว่าง CAC กับกองพลที่ 20 แม้กองพล
ที่ 20 และหน่วยทหารพลร่มพยายามปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยตัว
เอง โดยปราศจากค�ำสัง่ และการบัญชาการจาก CAC หรือกองพล
ที่ 31 แต่ทั้งสองหน่วยก็เข้าใจสถานการณ์ในเมืองได้เป็นอย่างดี
เหล่าพลเมืองตรงเข้าไปทีโ่ รงงาน Asia Motor Company ซึง่ ผลิต
ยุทโธปกรณ์ทหาร แล้วกลับออกมาพร้อมกับรถ 56 คัน โดยมี
รถบัส รถบรรทุก และรถยานเกราะ 3 คัน มีผู้ชุมนุมบางส่วน
แวะไปเมืองข้างๆ เพื่ออธิบายสถานการณ์ให้ข่าวเกี่ยวกับความ
โหดร้ายของกองก�ำลังกฎอัยการศึกในควังจูได้เผยแพร่ออกไป
ในหมูค่ นกว่า 100,000 คนทีว่ งิ่ หนีจากถนน คึมนัมต่างมีทอ่ เหล็ก
หรือไม้กระบองอยู่ในมือ
การกราดยิงที่ตึกศาลาว่าการจังหวัด
ในเวลา 13:00 น. หลังจากเปิดเพลงชาติโดยได้ยินชัดจากล�ำโพง
บนหลังคาศาลาว่าการ ทันทีทเี่ พลงชาติบรรเลงจบลง ทหารพลร่ม
ก็เปิดฉากยิงผู้ชุมนุมด้วยอาวุธปืน M16 พวกทหารวางก�ำลังเป็น
แนวแล้วยิงที่ระดับเข่าของผู้ชุมนุม หากมีใครโดนยิง ทหารก็จะ
เอาตัวไปไว้ที่มุมถนน ก่อนจะเดินตามแนวยิงอย่างเป็นระเบียบ
อีกครั้งซึ่งชี้ให้เห็นว่าพวกเขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี
พลเมืองที่อยู่แถวหน้าของผู้ชุมนุมต่างล้มลงบนถนนคึมนัมทันที
คนนับหมื่นต่างพร้อมใจกันหนีออกจากบริเวณนั้น บ้างไปหลบ
ตามมุมถนนใกล้ๆ เมื่อเสียงปืนหยุดลงเหล่าพลเมืองต่างวิ่งไป
ยังร่างผู้บาดเจ็บแล้วลากตัวพวกเขาออกมาจากถนน บนถนน
นองไปด้วยเลือดจากเหยื่อกระสุนและมีผู้เสียชีวิตทันทีหลายคน
ผู้บาดเจ็บถูกพาไปยังโรงพยาบาลหลายแห่งที่อยู่ใกล้ แต่ไม่นาน
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ประชาชนต่างรวมตัวกันบนนถนนคึมนัมอีกครั้ง ในคราวนี้มีพล
ซุ่มยิงจากหลังคาอาคารสูงใกล้กับศาลาว่าการคอยสาดกระสุน
มายังผูช้ มุ นุมแถวหน้าท�ำให้มคี นทีอ่ ยูแ่ ถวหน้าบาดเจ็บเพิม่ ขึน้ แต่
บรรดาผู้ชุมนุมเข้าไปหลบตามมุมถนนรอบๆ
รูปแบบการปฏิบตั กิ ารนีด้ ำ� เนินไปจนกระทัง่ พวกทหารพลร่มถอน
ก�ำลังจากอาคารศาลาว่าการและถอนตัวออกจากมหาวิทยาลัย
โชซอนในเวลา 16:00 น.
ก่อนที่จะมีการกราดยิงประชาชนในเวลา 09:25 น. มีตัวแทน
ของพลเมืองสามคน ซึ่งมี ชุน อ๊ก-จู (Chun Ok-joo) และ คิม
บยอม-แท (Kim Beom-tae) กับผู้ร่วมชุมนุมอีกคนหนึ่ง เข้าพบ
จัง ฮยัง-แท (Jang Hyung-tae) ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอร้อง
ให้ทหารพลร่มถอนก�ำลังออกไป ซึ่งผู้ว่าการฯ รับปากว่าจะเสนอ
ให้มกี ารถอนก�ำลังต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง ประชาชนเชือ่ ตามที่
ผู้ว่าการฯ รับปากตกลง แต่ยังคงชุมนุมบนถนนคึมนัมเผชิญหน้า
กับกองก�ำลังกฎอัยการศึก แต่เมือ่ ถึงตอนเทีย่ งวันก็ไม่มสี ญ
ั ญาณ
ว่าทหารพลร่มจะถอนก�ำลัง เหล่าพลเมืองเริ่มหมดความอดทน
ก่อนบ่ายโมงเล็กน้อยบรรดาผูช้ มุ นุมบางส่วนเริม่ บุกไปทีแ่ นวของ
ทหารพลร่มและเข้าล้อมกดดันให้ทหารพลร่มถอยไป ในระหว่าง
การปะทะมีรถยานเกราะกองก�ำลังกฎอัยการศึกพุง่ ชนทหารพลร่ม
จนเสียชีวิต ความโกรธแค้นจากความผิดพลาดท�ำให้ทหารพลร่ม
เปิดฉากยิง
จากนัน้ ถนนคึมนัมก็กลายมาเป็นฉากนองเลือดในทันทีทนั ใด ถนน
ซึ่งครั้งหนึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่เต็มพลันว่างเปล่า เลือดของเหยื่อสังหาร
หลัง่ นองตามทางเดินและมีแต่ความเงียบทีเ่ น้นให้เสียงครวญคราง
ของผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บได้ยินชัดเจน มีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงจน
นับไม่ถ้วนในเวลากลางวันแสกๆ ต่อหน้าพยานรู้เห็นหลายพัน
คน มันใช้เวลาพักใหญ่กว่าพลเมืองจะรู้สึกถึงสถานการณ์ พวก
เขาตัวสั่นไปด้วยความกลัวและความโกรธ หลังจากทหารระดม
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ยิงในรอบแรก พวกพลซุ่มยิงได้เข้ายึดพื้นที่บนอาคารรอบถนน
คึมนัมและยิงมายังพลเมืองมือเปล่าไร้อาวุธอย่างต่อเนือ่ ง ทุกครัง้
ที่มีเสียงปืน ก็จะมีพลเมืองโดนยิงล้มลงหนึ่งคน
แล้วใครเป็นผู้ออกค�ำสั่งยิงผู้ชุมนุมในวันนั้น? มีผู้ถูกสังหารใน
วันนั้นกี่คน? จนถึงวันนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีพลเมืองถูกสังหาร
จากการกราดยิงหมู่จ�ำนวนเท่าใด แต่จากรายงานทางทหารและ
รายงานของเหยื่อและญาติของเหยื่อตั้งแต่ปี 1988 ประมาณ
ว่ามีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย 54 คน และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า
500 คน จากรายงาน “การปราบปรามความไม่สงบและบท
เรียน” ตีพมิ พ์โดยกองบัญชาการกองทัพหนึง่ ปีหลังจากเหตุการณ์
ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์จากบันทึกประจ�ำวันของหน่วยต่างๆ ที่
มีส่วนร่วมในปฏิบัติการปราบปรามระบุว่ามีการชิงอาวุธปืนและ
กระสุนเกิดขึ้นในครั้งแรกจากป้อมต�ำรวจซัมโพ ในนาจู (Naju)
ในเวลาประมาณ 14:30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม หลังจาก
นั้นผู้ชุมนุมได้ติดอาวุธด้วยอาวุธที่ยึดมาจากสถานีต�ำรวจหรือ
ป้อมต�ำรวจในฮวาซุน (Hwasun) และนาจู นอกจากนี้จากการ
สืบสวนของกระทรวงป้องกันประเทศในปี 2018 เผยให้เห็นว่ามี
รอยกระสุนปืนจากชั้น 10 ของอาคารช็อนอิล (Jeonil Building)
ที่บ่งชี้ว่ามาจากเฮลิคอปเตอร์ ท�ำให้สามารถประเมินว่ามีการ
กราดยิงหมู่และจากพลซุ่มยิงท�ำให้บ่งชี้ว่ามีการสั่งการให้สังหาร
โดยวางแผนล่วงหน้ามากกว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ดี กองทัพได้สร้างหลักฐานปลอม บิดเบือนข้อมูลและ
เปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับปฏิบัติการในช่วงเวลานั้น ท�ำให้เป็นไป
ไม่ได้เลยที่จะให้ภาพที่ชัดเจนของการยิงตามกรณีต่างๆ และผู้ที่
กระท�ำความผิดยังคงปฏิเสธหลักฐานที่ปรากฏในค�ำสั่งที่คงมีอยู่
ว่ามีการเริ่มฉากยิงเมื่อ 40 ปีก่อน มากไปกว่านั้น พวกเขายังคง
ปล่อยข่าวปลอมว่าการยิงประชาชนเป็นฝีมือของหน่วยรบพิเศษ
เกาหลีเหนือที่แทรกซึมเข้ามาในควังจู ดังนั้นการระบุตัวบุคคลที่
สั่งให้เริ่มยิงที่สถานีควังจูและที่ศาลาว่าการจังหวัดเป็นหลักฐาน
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ข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญในภารกิจการค้นหาความจริงของการลุกขึ้นสู้
ในวันที่ 18 พฤษภาคม
ก�ำเนิดของ “กองก�ำลังพลเมือง” และ “การถอนทหารพลร่ม”
หลังจากการสังหารหมู่ประชาชนเกิดขึ้นที่ศาลาว่าการจังหวัด ใน
เวลา 13:00 น. พลเมืองก็พยายามหาทางป้องกันตัวเองโดยการ
ติดอาวุธปืน ผู้ชุมนุมบางคนขับรถไปยังเมืองใกล้ๆ เพื่อยึดเอาปืน
ของกองก�ำลังส�ำรองจากสถานีตำ� รวจและป้อมต�ำรวจหลายแห่งใน
นาจู (Naju) ฮวาซุน (Hwasun) แจงซัง (Jangsung) ยังควัง
(Younggwang) ทัมยัง (Damyang) และที่อื่นๆ เนื่องจากที่
ป้อมต�ำรวจมีต�ำรวจรักษาการเพียงหนึ่งหรือสองคน เพราะก�ำลัง
ต�ำรวจส่วนใหญ่ถูกเรียกพลไปปราบปรามผู้ชุมนุมในควังจูเกือบ
หมด ผูช้ มุ นุมจึงสามารถยึดอาวุธได้ไม่ยาก นอกจากนีพ้ วกเขายัง
ได้ไดนาไมท์และดินระเบิดจากคนงานเหมืองในฮวาซุน ผู้ชุมนุม
ยังสามารถยึดปืนคาร์บินและกระสุนจากที่อื่นๆ อาวุธเหล่านี้ถูก
ส่งไปยังควังจูและแจกจ่ายไปในหมู่ชายหนุ่ม บรรดาผู้ชุมนุมติด
อาวุธเหล่านี้ได้ยกระดับตัวเองเป็น “กองก�ำลังพลเมือง” อย่าง
เป็นธรรมชาติ กองก�ำลังพลเมืองใช้หอประชุมพลเมืองในสวน
สาธารณะควังจูเป็นศูนย์บัญชาการ
หลังจาก 14:00 น. กองก�ำลังพลเมืองได้เข้ามาที่ถนนคึมนัม
และใช้เวลาช่วงหนึ่งในการยึดอาวุธจากนาจูและฮวาซุน พวกเขา
จัดก�ำลังหน่วยละ 10 คน ซึ่งหน่วยบัญชาการส่งทีมไปตามจุด
หลักๆ ของเมือง ดังนั้นจึงมีการปะทะกันบนท้องถนนในหลายจุด
ตั้งแต่ศาลาว่าการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติช็อนนัม
ส�ำนักงานแรงงาน สวนควังจู และถนนคึมนัม อย่างไรก็ตาม
กองก�ำลังพลเมืองไม่สามารถเทียบได้กบั หน่วยรบพิเศษทีผ่ า่ นการ
ฝึกเป็นพิเศษได้เลย ดังนั้นจึงไม่มีหน่วยทหารพลร่มเสียชีวิตจาก
อาวุธของกองก�ำลังพลเมืองเลย
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ผู้บัญชาการกองก�ำลังกฎอัยการศึกพยายามถอนก�ำลังของหน่วย
พลร่มที่ 11 ออกจากศาลาว่าการและส่งกองพลที่ 20 เข้าไปแทน
แต่ล้มเหลวเพราะเส้นทางถอนก�ำลังถูกขวางด้วยพลเมือง ในช่วง
เวลา 14:00-15:00 น. พวกเขาพยายามใช้เฮลิคอปเตอร์เพือ่ ถอน
ก�ำลัง แต่พวกเขาก็สรุปว่าไม่สามารถท�ำได้เพราะเฮลิคอปเตอร์ที่
ส่งมาลาดตะเวนถูกยิง ในราว 16:00 น. รองเสนาธิการกองทัพ
ได้เรียกบรรดาผู้บัญชาการไปประชุมที่ CAC และให้ค�ำแนะน�ำว่า
ให้ส่งรถถังและเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลเพื่อสยบการต่อต้าน แต่
ผู้บัญชาการ CAC เห็นว่าค�ำแนะน�ำดังกล่าวดูจะไม่เหมาะสมจึง
ไม่ได้ปฏิบตั ติ าม กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้รบั ค�ำสัง่ ให้ลา่ ถอยหลัง
เวลา 16:00 น. จากเวลา 17:00 น. ของวันนั้นทหารพลร่มได้
ถอนก�ำลังไปทางมหาวิทยาลัยโชซอน ขณะที่ล่าถอยพวกเขาได้มี
การยิงปืนกล M60 อย่างบ้าคลั่ง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่เหลือจึงได้
เปลีย่ นชุดเครือ่ งแบบเป็นชุดพลเรือนแล้วออกจากก�ำแพงข้างหลัง
ของอาคารศาลาว่าการ
กองก�ำลังกฎอัยการศึกถูกบังคับให้ยอมรับว่าแผนการปราบปราม
การชุมนุมที่แข็งกร้าวของพวกเขาล้มเหลว หลังจากที่ไม่สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ได้แม้จะมีผเู้ สียชีวติ มากขึน้ พวกเขาเปลีย่ น
หลักปฏิบตั กิ ารมาเป็นการปิดเมืองโดยวางก�ำลังหน่วยทหารทัว่ ไป
จ�ำนวนมากรอบเมือง พวกเขาตัดสินใจทีจ่ ะ “ปิดเมือง-เริม่ ปฏิบตั -ิ
การทีร่ นุ แรง-และยึดเมืองคืน” แผนยุทธการใหม่นเี้ รียกว่า “ปฏิบตั -ิ
การซังมู-ชุงจัง” (Operation Sungmu-Choongjang) ซึง่ ใช้ยทุ ธวิธี
ทางทหารร่วมกันระหว่างทหารราบและหน่วยรบพิเศษทหารพลร่ม
ซึง่ นีไ่ ม่ใช่ปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปทีใ่ ช้สลายปราบปรามการชุมนุม แต่เป็น
“ยุทธการทีจ่ ะยึดศาลาว่าการจังหวัด” คืนจากพลเมืองชาวควังจูซงึ่
ถูกติดป้ายว่าเป็น “ศัตรู”
ในเวลา 19:00 น. ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกแถลงค�ำเตือนว่า
กองทัพมีสิทธิป้องกันตัวเอง ขณะที่กองก�ำลังกฎอัยการศึกใน
ควังจูเข้าใจว่า “การใช้สิทธิป้องกันตัวเอง” นั้น หมายถึง “ค�ำสั่ง
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ที่อนุญาตให้ยิง” ได้ แต่พวกเขาไม่ได้ยิงแค่ผู้ชุมนุมที่ติดอาวุธที่
เข้ามาในแนวปะทะแต่ยังรวมไปถึงพลเมืองที่ไม่ได้ติดอาวุธด้วย
โรงพยาบาลในควังจูจึงเต็มไปด้วยประชาชนที่บาดเจ็บจากแผล
ถูกยิง รถเมล์และรถเก๋งต่างพากันขนร่างของผูเ้ สียชีวติ และผูบ้ าด
เจ็บมาโรงพยาบาล ทั้งหมอและพยาบาลต่างพยายามกู้ชีวิตให้ได้
มากเท่าที่จะท�ำได้ ในกลุ่มคนที่บาดเจ็บ บรรดาแม่บ้าน นักเรียน
ผู้หญิงหรือกระทั่งเด็กๆ ต่างวิ่งไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาล ใน
ไม่ชา้ โรงพยาบาลก็มเี ลือดส�ำรองจนเกินพอ ในวันนัน้ ชาวอเมริกนั
ราว 200 คนอยู่ในควังจูได้ถูกอพยพไปยังกรุงโซลโดยเครื่องบิน
ทหารผ่านฐานทัพอากาศซองจังรี (Songjung-ri Airbase) ส่วน
เครื่องบินของกองทัพอากาศอเมริกันทุกล�ำถูกย้ายไปที่จอดที่
ฐานทัพอากาศกุนซาน (Gunsan Airbase) หรือฐานทัพอากาศ
โอซาน (Osan Airbase)
การลุกขึ้นสู้ที่แผ่ขยายลุกลามไป
การยิงกราดหมูท่ ศี่ าลาว่าการจังหวัดในวันที่ 21 พฤษภาคม ท�ำให้
การลุกขึน้ สูข้ ยายไปยังจังหวัดชอลลานัมโด ขณะทีเ่ ปลวเพลิงแห่ง
การลุกขึ้นสู้ขยายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่
ฮวาซุน นาจู ฮัมเพยียง ยังนัม คังจิน มูอนั แฮนัม และมกโป กลุม่
คนหนุม่ สาวจากย่านเหล่านีไ้ ด้เข้าร่วมการชุมนุมในควังจู ผูช้ มุ นุม
ได้ออกจากพืน้ ทีเ่ พือ่ บอกคนทีอ่ ยูร่ อบๆ เกีย่ วกับสถานการณ์ทนี่ า่
เศร้า จากการลุกฮือขึ้นสู้ซึ่งถูกจ�ำกัดไว้ในเมืองควังจูที่ถูกตัดขาด
จากโลกภายนอกก็ได้ลกุ ลามไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
ชอลลานัมโด การตอบรับจากประชาชนดูกระตือรือร้นเพราะคน
ทีท่ ำ� งานและเรียนในควังจูสว่ นใหญ่มาจากชอลลานัมโดซึง่ มีความ
รู้สึกร่วมกันระหว่างเมืองควังจูกับส่วนอื่นๆ ของจังหวัด

154

Chapter 3

กองก�ำลังกฎอัยการศึกกราดยิงโดยใช้ปืนกล M60 ไม่เลือกหน้า พลเมืองบางคน
ถูกยิงล้มลง โรงพยาบาลทุกแห่งในควังจูเต็มไปด้วยเหยือ่ ทีม่ แี ผลบาดเจ็บจากการถูกยิง
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ยุทธการปิดล้อมเมือง
หน่วยทหารพลร่มซึ่งได้ถอนก�ำลังออกจากเมืองควังจูในวันที่ 21
ได้ร่วมกับกองพลที่ 20 และ 31 ท�ำการปิดถนน 6 สายที่เชื่อม
ควังจูกบั โลกภายนอก จวบจนกระทัง่ การลุกขึน้ สูจ้ บสิน้ ลง ฝันร้าย
อย่างถึงทีส่ ดุ ของกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่กค็ อื การแพร่กระจายของ
การชุมนุมไปสู่เมืองอื่นๆ เช่น โซล และปูซาน ขณะที่กองทัพ
ก�ำลังหย่อนยานการปฏิบตั ติ อ่ ผูช้ มุ นุมทีข่ ยายตัวไปสูท่ ศิ ตะวันตก
เฉียงใต้ของจังหวัดชอลลานัมโด พวกเขาได้ปิดถนนเพื่อป้องกัน
มิให้การชุมนุมลุกลามไปยังโซลและปูซาน ในขณะนัน้ มีเพียงสีช่ อ่ ง
ทางเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางจากควังจูไปยังเมืองอื่นๆ ได้แก่
ทางพิเศษโฮนัม (Honam Expressway) ถนนหลักของประเทศ
ทางรถไฟ และทางอากาศ กรณีของสนามบินนั้นถูกควบคุมโดย
กองทัพตั้งแต่เริ่มแรก ทางรถไฟถูกปิดกั้นโดยผู้ชุมนุม มีทหาร
จากกองพลที่ 20 มาหนึง่ กองพันเพือ่ ปิดบริเวณทางพิเศษโฮนัมที่
จะใช้เดินทางจากควังจูไปยังทีอ่ นื่ ๆ ทีจ่ ดุ ประตูดา่ นเก็บเงินทางทิศ
ตะวันออกถูกหน่วยทหารพลร่มปิดและถูกปิดกัน้ โดยกองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 3 ที่อยู่ใกล้กับเรือนจ�ำของควังจู ส่วนทางตอนใต้
ของเมืองที่จะไปยังฮวาซุนถูกปิดตรึงโดยกองพลน้อยทหารพลร่ม
ที่ 7 และ 11 ซึง่ ถอนก�ำลังมาจากในเมืองก่อนหน้านี้ กองก�ำลังกฎ
อัยการศึกยังยิงปืนใส่เมือ่ มีใครพยายามฝ่าแนวปิดกัน้ ของพวกเขา
เรื่องที่ต้องบันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการปิดเมืองครั้งนี้ก็คือ
จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ในบริเวณซึง่ มีกองพลน้อยทหารพลร่มและทหาร
กองพลที่ 20 ประจ�ำการอยู่มีจ�ำนวนมากกว่าผู้เสียชีวิตในบริเวณ
ควบคุมโดยทหารกองพลที่ 31 อย่างมีนยั ส�ำคัญ มีจำ� นวนพลเรือน
ที่เสียชีวิตในบริเวณเรือนจ�ำควังจูที่ถูกควบคุมโดยหน่วยทหาร
พลร่มที่ 3 และในหมู่บ้านจูนัม (Junam Village) ที่ควบคุมโดย
ทหารหน่วยพลร่มที่ 11 นอกจากนี้มีพลเมือง 10 คน ถูกสังหาร
ในพื้นที่รับผิดชอบของกองพลที่ 20 ระหว่างควังจูและนาจูในคืน
วันที่ 21 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงผิดปกตินี้เป็นผลมาจาก “หน่วย
ปฏิบัติการชุงจัง” ซึ่งถูกส่งมาจากกรุงโซล

157

หน่วยทหารพลร่มที่ 3 ซึ่งท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการปิดทางด่วน
ขณะที่ประจ�ำการที่เรือนจ�ำควังจูระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม
นั้น มีรายงานจ�ำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 คน และทั้งหมดถูก
ฝังในสนามหลังเรือนจ�ำ คนเกือบทั้งหมดที่ถูกสังหารเนื่องจาก
พยายามหนีออกจากเมืองควังจูโดยผ่านทางด่วนหรือทางหลวง
แผ่นดินที่อยู่ข้างเรือนจ�ำนั่นเอง อย่างไรก็ดี เหยื่อผู้เสียชีวิตนั้น
ยังรวมไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้านแทดุ๊ก (Daeduk Village) ในเขต
ทัมยัง (Damyang) ซึ่งก�ำลังกลับบ้านหลังจากซื้อเครื่องมือจาก
ควังจูในตอนเย็นของวันที่ 21 และยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่
ก�ำลังจะกลับบ้านเกิดของเขาในจินโด (Jindo) กับภรรยาและ
ลูกสาวอายุ 5 ขวบ ในตอนเช้าของวันที่ 21 พฤษภาคม
การปิดเมืองเป็นการออกค�ำสั่งบังคับโดยไม่มีการเตือนใดๆ ถ้า
หากมีการประกาศปิดเมืองล่วงหน้า ก็จะไม่มีเหยื่อผู้บริสุทธิ์ราย
ใดต้องเสียชีวิตเลย ยังมีเหตุการณ์ที่ให้คนต้องเสียชีวิตนับสิบ
เมื่อรถบัสที่โดยสารมาถูกรัวยิงใกล้จุดตรวจที่ควบคุมโดยกองพล
ที่ 20 ในคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งนับเป็นกรณีที่น่าเศร้าสลด
ใจมาก จากค�ำบอกเล่าของคนที่อยู่ในรถเก๋งที่ขับตามหลังรถบัส
คันนัน้ กล่าวว่า หากพวกเขารูว้ า่ มีการปิดเมืองก็คงไม่ขบั รถเข้าไป
บริเวณด่านตรวจแน่ๆ
ปกติแล้วกองก�ำลังกฎอัยการศึกจะวางก�ำลังโดยมีพลซุ่มยิงเหนือ
จุดตรวจ ในวันที่ 23 พฤษภาคม ที่หมู่บ้านจูนัมมีผู้ที่เดินทางไป
ฮวาซุนถูกสังหารจ�ำนวนระหว่าง 10 ถึง 28 คน เนื่องจากหน่วย
พลร่มที่ 11 ซุ่มยิงรถมินิบัสที่พวกเขาโดยสารมา ทหารพลร่มดึง
ตัวผูร้ อดชีวติ 3 คน ในจ�ำนวนนีม้ ผี บู้ าดเจ็บ 2 คน แต่เมือ่ พวกเขา
ถูกคุมตัวออกมาก็ถกู น�ำมาทีห่ มูบ่ า้ นใกล้ๆ แล้วยิงและฝังพวกเขา
นอกจากนีย้ งั มีอบุ ตั เิ หตุจากการยิงกันเอง (friendly fire incident)
ระหว่างกองก�ำลังกฎอัยการศึกระหว่างเวลา 13:00-15:00 น.
ของวันที่ 24 พฤษภาคม เมื่อหน่วยทหารพลร่มที่ 11 เคลื่อน
ก�ำลังจากหมู่บ้านจูนัมไปยังฐานทัพอากาศควังจู ได้มีชุดครูฝึก
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จาก โรงเรียนการทหารราบสังกัด CAC ได้วางก�ำลังซุ่มบนเนินที่
ย่านซองอัม (Songam-dong) ขณะที่หน่วยทหารพลร่มที่ 11 มุ่ง
เข้ามาทีต่ งั้ ของหน่วย แต่ครูฝกึ ของ CAC เข้าใจผิดว่าหน่วยพลร่ม
เป็นหน่วยของกองก�ำลังพลเมืองจึงได้เปิดฉากยิงด้วยปืนไร้แรง
สะท้อนขนาด 90 มม. และวางทุ่นระเบิดสังหารแบบเคลย์มอร์
เพื่อท�ำลายรถยานเกราะและบรรทุก ท�ำให้ทหารพลร่มเสียชีวิต
ทันที 9 นายในทีเ่ กิดเหตุ โดยหน่วยทหารพลร่มเข้าใจผิดคิดว่ารถ
ดังกล่าวเป็นของกองก�ำลังพลเมืองจึงได้ยงิ โจมตีฝา่ ยเดียวกัน พวก
เขายังได้ไปที่หมู่บ้านซองอัมและเริ่มสังหารชาวบ้านเพื่อเป็นการ
เอาคืน ที่หมู่บ้านมีชายหนุ่มสามคนก�ำลังเล่นหมากรุกอยู่ แต่ก็
ถูกลากตัวไปยิงทิ้ง ต่อมามีหญิงอายุ 50 ปีที่ซ่อนอยู่ในท่อระบาย
น�ำ้ ถูกยิงเสียชีวติ ต่อมาเมือ่ DSC ได้ทำ� การสอบสวนเหตุการณ์นี้
ใหม่ในฐานะที่เป็น “การก่อการก�ำเริบ” (munity) ของกลุ่มทหาร
ที่ไม่พอใจต่อนโยบายที่หนักหน่วงของผู้บัญชาการกฎอัยการศึก
แต่ก็ถูกพิจารณาว่าเป็นกรณียิงพวกเดียวกันเนื่องจาก “มีการ
สับสนระหว่างสายการบังคับบัญชา” ระหว่างทหาร CAC และ
หน่วยปฏิบัติการชุงจัง (ทหารพลร่มและกองพลที่ 20)
รูปแบบขั้นสูงสุดของการเป็นชุมชน
ในวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งนับเป็นวันที่ 5 ของการลุกขึ้นสู้ของ
ประชาชน พลเมืองชาวควังจูไม่เชือ่ เลยว่าพวกเขาจะเอาชนะได้ใน
ตอนรุ่งเช้า กองก�ำลังพลเมืองสามารถควบคุมพื้นที่ศาลาว่าการ
จังหวัดได้ ที่ลานหน้าศาลาว่าการ มีประชาชนเข้ามารวมตัวกัน
บ้างก็กอดกันพร้อมกับร้องไห้ไป เมืองควังจูปลอดภัยจากความ
รุนแรงและการสังหารหมู่โดยกองก�ำลังกฎอัยการศึกแค่ชั่วคราว
แม้กระนั้นบรรดาพลเมืองก็ถูกกักเอาไว้ในเมืองที่ตัดขาดจาก
โลกภายนอก แต่อย่างน้อยพวกเขารู้สึกเป็นอิสระ ประชาชนจึง
ได้มารวมตัวกันแต่เช้าที่ลานหน้าศาลาว่าการและช่วยกันจัดการ
เอาซากรถยนต์ออกจากถนนและกวาดล้างร่องรอยคราบเลือด
บนถนนคึมนัม
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วันที่ 5 ของการลุกขึ้นสู้ หลังจากที่กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้ถอนก�ำลังออกไป
กองก�ำลังพลเมืองได้เข้ายึดศาลาว่าการจังหวัด โดยมีประชาชนจ�ำนวนมากมารวม
ตัวกันที่ลานหน้าศาลาว่าการ
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ในระหว่างการลุกขึ้นสู้ สมาชิกของกองก�ำลังพลเมืองและผู้น�ำกองก�ำลัง ต่างได้รับ
อาหารที่ปรุงโดยพลเมืองที่อาสาเข้ามาโดยสมัครใจ
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ขณะที่ฝ่ายกองก�ำลังพลเมืองได้รวมตัวที่สวนสาธารณะควังจูอีก
ครั้ง พวกเขาร่วมท�ำความสะอาดอาคารและเก็บกวาดซากต่างๆ
ที่กองก�ำลังกฎอัยการศึกทิ้งเอาไว้ ศูนย์บัญชาการกองก�ำลัง
พลเมืองได้ใช้พนื้ ทีข่ องศาลาว่าการจังหวัดและจัดให้มแี ผนกกิจการ
ทั่วไป โดยมีห้องประชุมสถานการณ์อยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์บัญชาการได้
ท�ำหน้าที่ในการมอบหมายให้มีบัตรผ่านของยานพาหนะ คูปอง
น�้ำมัน และบัตรผ่านเข้าศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้ยังมีการวาง
ระบบการสือ่ สารกับหน่วยต่างๆ ของกองก�ำลังพลเมืองทีว่ างก�ำลัง
ไว้รอบนอกของเมือง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งและวางหน่วยลาด
ตระเวนเคลื่อนที่และเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
พลเมืองได้คืนสู่ภาวะปกติ ตลาดและร้านค้าเปิดท�ำการตามปกติ
มีการจัดอาหารให้หน่วยสวัสดิการ มีการแจกจ่ายไฟฟ้าและน�้ำ
ประปาตามปกติจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลที่เผชิญ
กับภาวะขาดเลือดส�ำรองในตอนนี้มีเลือดพอเพียงแล้วจากการ
บริจาคของพลเมือง
กล่าวได้ว่าไม่มีการก่อความวุ่นวายใดๆ กับธนาคารหรือสหกรณ์
ออมทรัพย์เลย เช่นเดียวกับร้านเครือ่ งประดับ แม้วา่ จะไม่มตี ำ� รวจ
รักษาความสงบก็ตาม อัตราอาชญากรรมในช่วงนั้นต�่ำกว่าช่วง
เวลาปกติด้วยซ�้ำ ส่วนงบประมาณที่จะต้องใช้ไปในการรักษาการให้มี “คณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาท” (Settlement
Measures Committee) หรือกองก�ำลังพลเมืองต่างได้รับการ
สนับสนุนโดยการระดมทุนจากพลเมืองโดยธรรมชาติ อาหารที่
จัดไว้ส�ำหรับกองก�ำลังพลเมืองที่มีอยู่ประมาณ 1,000 คน ก็ถูก
จัดเตรียมโดยพลเมืองด้วยกันเองที่อาสาน�ำข้าวปั้นที่พวกเขาท�ำ
เองมามอบให้
ในเวลานั้น พลเมืองต่างมารวมตัวกันที่ลานศาลาว่าการทุกวัน
เพื่อถกเถียงกันอย่างเปิดเผยและตัดสินใจว่าจะท�ำอะไรต่อไป
ใครก็ตามต่างสามารถขึ้นไปยืนบนขอบน�้ำพุแล้วกล่าวปราศรัย
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ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขาในแบบประชาธิปไตย
ทางตรงและได้ ก ระท� ำ ตามมติ ที่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจกั น ในที่ นั้ น นั่ น
หมายความว่าพลเมืองชาวควังจูได้มปี ระสบการณ์ของรูปแบบการ
เป็นชุมชนทีม่ คี วามเป็นอิสระทีต่ งั้ อยูบ่ นหลักการประชาธิปไตยใน
ระหว่างการปิดเมือง ซีง่ เป็นช่วงเวลาทีป่ ระชาชนมีความห่วงใยกัน
และกัน แสดงออกซึ่งการอุทิศตนเช่นเดียวกับรูปแบบสูงสุดของ
การมีศลี ธรรมรวมหมูท่ เี่ กิดขึน้ ได้ เป็นไปได้ของมนุษย์ นักปราชญ์
ต่างเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ย้อนแย้งที่เผยตัวออก
มาในช่วงเวลาที่ชุมชนอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างถึงที่สุดของชุมชน
ชุมชนหนึ่ง ดังเช่นเหตุการณ์ลุกขึ้นสู้ในวันที่ 18 พฤษภาคม ใน
ฐานะทีเ่ ป็น “ชุมชนขัน้ สูงสุด” “โลกแห่งการเป็นสังคมบูรณาการ”
(Daedung หรือ great harmony) หรือผลพวงแห่งความรัก (eros
effect) ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่กเ็ ปีย่ มไปด้วย
ประสบการณ์ทมี่ คี า่ ยิง่ ในห้วงยามของประวัตศิ าสตร์ทวี่ เิ ศษยิง่ นีจ้ ะ
ด�ำรงอยู่ในความทรงจ�ำร่วมของพลเมืองชาวควังจู
คณะกรรมการมาตรการระงั บ ข้ อ พิ พ าท (Settlement
Measures Committee)
ในเวลา 10:30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม มีเฮลิคอปเตอร์บิน
วนเหนือศาลาว่าการจังหวัดและโปรยใบปลิวลงมา ในใบปลิวนัน้ ยัง
คงระบุว่าพลเมืองชาวควังจูเป็น “ฝูงชนที่บ้าคลั่ง” (mobs) ท�ำให้
บรรดาพลเมืองรูส้ กึ โกรธแค้นและฉีกใบปลิวเป็นชิน้ ๆ พร้อมกับก่น
แช่งเฮลิคอปเตอร์ ในเวลา 12:30 น. มีการจัดตัง้ “คณะกรรมการ
มาตรการระงับข้อพิพาท 18 พฤษภาคม” ขึ้น โดยมีนักบวช
นักเทศน์ ทนายความ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักการเมือง และผูน้ ำ�
ชุมชน ในเวลา 21:00 น. ก็มกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการมาตรการ
ระงับข้อพิพาทฝ่ายนักศึกษา” นอกจากนี้ยังมี “คณะกรรมการ
กลางมาตรการระงั บ ข้ อ พิ พ าท” โดยประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี
ชือ่ เสียงและได้รบั การยอมรับจากคนในชุมชนเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ จรจา
กับผูม้ อี ำ� นาจในฝ่ายกองก�ำลังกฎอัยการศึก และ “คณะกรรมการ
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มาตรการระงับข้อพิพาทฝ่ายนักศึกษา” ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
ทั่ ว ไป โดยคณะกรรมการของนั ก ศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น สี่ ก ลุ ่ ม เพื่ อ
การจัดการพิธีการเกี่ยวกับศพ การมวลชนสัมพันธ์ การจัดการ
ยานพาหนะ และการจัดเก็บอาวุธ
คณะกรรมการกลางมาตรการระงับข้อพิพาทมีขอ้ เรียกร้องต่อกอง
ก�ำลังกฎอัยการศึก ดังนี้
1. ให้ยอมรับว่าในการปฏิบตั กิ ารของกองก�ำลังกฎอัยการศึก
มีการใช้ก�ำลังปราบปรามเกินกว่าเหตุการ
2. ให้ปล่อยตัวนักศึกษาและผู้น�ำการชุมนุม
3. ให้มีการชดใช้ผู้เสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. ให้ลงโทษบุคคลที่สั่งการให้เปิดฉากยิง และเรียกร้องให้
มีการขอโทษอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับชาติ
5. ให้มีการจัดพิธีศพโดยยกย่องให้เกียรติต่อพลเมืองที่เสีย
ชีวิต
6. ห้ า มกล่ า วโทษต่ อ พลเมื อ งที่ ลุ ก ขึ้ น ต่ อ ต้ า น รวมทั้ ง
นักศึกษา หลังจากที่ได้มีการเจรจาตกลงกัน
7. หากได้มกี ารด�ำเนินการตามเงือ่ นไขข้างต้น ฝ่ายพลเมือง
ก็จะรวบรวมอาวุธและส่งมอบคืนให้โดยสมัครใจ
คณะกรรมการกลางมาตรการระงับข้อพิพาทได้น�ำข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวไปยังศูนย์บัญชาการกองก�ำลังกฎอัยการศึกในท้องถิ่น
และเรียกร้องให้เริ่มการเจรจา แต่เจ้าพนักงานกฎอัยการศึกไม่
ยอมเจรจาประนีประนอมด้วย พวกเขามีความเห็นที่ต่างไปใน
กรณีที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าการใช้ก�ำลังปราบปรามเกินกว่าเหตุนั้น
เป็นเพราะบรรดาพลเมืองทีม่ าชุมนุมใช้ความรุนแรงและเรียกร้อง
ให้ฝา่ ยพลเมือง “วางอาวุธและยอมแพ้โดยไม่มเี งือ่ นไข” แต่ในการ
เจรจารอบแรกทางเจ้าพนักงานกฎอัยการศึกได้ปล่อยตัวผู้ชุมนุม
ที่ถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมหลายคน
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ในเวลา 17:30 น. ตัวแทนของพลเมืองที่กลับมาจากการเจรจา
รอบแรกได้กล่าวรายงานผลการเจรจารอบแรกต่อหน้าผูช้ มุ นุมนับ
หมื่นที่ลานหน้าศาลาว่าการจังหวัด เมื่อกรรมการคนหนึ่งได้เอ่ย
ถึงข้อความที่เจ้าพนักงานกฎอัยการศึกให้ผู้ชุมนุมฟังว่า “ให้วาง
อาวุธและให้ทหารเข้ารักษาความสงบ” นั้น บรรดาพลเมืองต่าง
มีปฏิกิริยาโกรธแค้น มีบางคนกล่าวว่าพวกเขาจะยอมวางและ
คืนอาวุธก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานกฎอัยการศึกยอมรับข้อเรียกร้อง
ก่อนเท่านั้น ค�ำกล่าวนี้เป็นที่พอใจของพลเมืองที่มาชุมนุมอย่าง
มาก เรื่อง “การวางอาวุธ” กลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดใน
การเจรจาครั้งต่อมา แต่จุดยืนของเจ้าพนักงานกฎอัยการศึกที่ไม่
ประนีประนอมนั้นยังคงยืนกรานตามค�ำเดิม ซึ่งท�ำให้ตัวแทนของ
พลเมืองเกิดความไม่พอใจมากขึ้น
ในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้น�ำกลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ได้เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการ CAC จากพลโท ยุน ฮึง-จัง
(Yoon Heung-jung) เป็นพลตรี ซอ จุน-ยอล (So Joon-yeol) เพราะพลโท ยุน มีท่าทีลังเลในการปราบปรามการชุมนุม
ก่อนหน้านี้เวลา 16:00 น. พวกเขาได้เปลี่ยนสายการบังคับ
บัญชาจากหน่วยทหารพลร่มจากผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลที่ 31 มาเป็น
ผู ้ บั ญ ชาการ CAC ซึ่ ง เป็ น เพี ย งการกระท� ำ ในนามเท่ า นั้ น
การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการท�ำให้กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
สามารถถอดเอาผู้บัญชาการ CAC และผู้บัญชาการกองพลที่ 31
ทีต่ อ่ ต้านนโยบายในการปราบปรามอย่างแข็งขันออกจากสายการ
บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ
การชุมนุมของพลเมืองเพื่อปกป้องประชาธิปไตย
ในวันที่ 23 พฤษภาคม ยังคงได้ยินเสียงปืนประปรายในเขต
รอบนอกของเมือง แต่บรรยากาศของชัยชนะยังคงปกคลุมเมือง
ควังจู เหล่าพลเมืองต่างพากันอาสามาท�ำความสะอาดถนน และ
ในตอนเช้าก็มีผู้หญิงในตลาดได้ท�ำอาหารเพื่อส่งเสบียงให้กอง
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ก�ำลังพลเมืองที่ท�ำหน้าที่รักษาการตลอดคืน ร้านค้าต่างพากัน
เปิดและปิดเป็นช่วงๆ
ในราวสิบโมงเช้า ประชาชนราว 50,000 คน ชุมนุมที่ลานศาลา
ว่าการ มีโลงศพวางในสนามกีฬาซังมูกวาน (Sungmugwan gym)
ส่วนศพที่ยังไม่บรรจุโลงก็มีผ้าขาวคลุมร่างเอาไว้ ที่ทางเข้ามีการ
จุดธูปเพื่อให้พลเมืองเข้าแถวเคารพศพ
ขณะนั้น คณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทฝ่ายนักศึกษาที่
ได้ตั้งวันก่อนหน้านี้ ได้ประชุมหารือตลอดคืนเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบ ส่วนคณะกรรมการกลางมาตรการระงับข้อพิพาทได้
กลับไปพักผ่อนที่บ้าน กล่าวได้ว่าในคณะกรรมการฯ ได้เห็นพ้อง
กันแทบทุกเรื่อง เว้นแต่เรื่องการจัดเก็บอาวุธ ขณะที่เวลาผ่านไป
ความไม่ลงรอยกันในข้อถกเถียงเรื่องอาวุธก็ปรากฏในหมู่คณะ
กรรมการมาตรการระงับข้อพิพาท
นอกจากนี้พลเมืองยังมีความกังวลมากขึ้นว่าพวกเขาอาจจะถูก
ฝ่ายทหารปราบปรามถึงแก่ชีวิต โดยฝ่ายทหารไม่ยอมเจรจาถ้า
หากพวกเขายอมวางอาวุธโดยไม่มเี งือ่ นไขแต่ปราศจากการรับรอง
อย่างเป็นทางการจากเจ้าพนักงานกฎอัยการศึก ในเวลา 15:00 น.
มี ก ารประชุ ม ในนาม “การชุ ม นุ ม ของพลเมื อ งเพื่ อ ปกป้ อ ง
ประชาธิปไตย ครั้งที่ 1” ที่ลานศาลาว่าการจังหวัด พลเมืองต่าง
แสดงความเห็นอย่างล้นหลามเพื่อแสดงพลังของความมีเอกภาพ
ในข้อแรกก็คือพวกเขาจะต้องได้รับความมั่นใจว่า การป้องกันตัว
เองจากกองก�ำลังกฎอัยการศึกคือการติดอาวุธเพื่อรักษาอ�ำนาจ
การต่อรองกับเจ้าหน้าที่และเพื่อให้ได้รับความสนใจมากขึ้น การ
ชุมนุมของพลเมืองเพื่อปกป้องประชาธิปไตยถูกจัดขึ้น 5 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม ในบางวันมีการชุมนุมถึงสองครัง้
ซึ่งจากการชุมนุมดังกล่าวบรรดาพลเมืองสามารถรวบรวมความ
เห็นที่น�ำไปสู่ข้อตกลง เช่น การส่งมอบอาวุธคืน เพิ่มอ�ำนาจการ
ต่อรองเจรจาโดยการเปลี่ยนกรรมการในชุดคณะกรรมการกลาง
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มาตรการระงับข้อพิพาท การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยให้
เข้าประจ�ำการเป็นกองก�ำลังพลเมือง และการรักษาความสงบใน
ชีวิตประจ�ำวัน
คณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทท�ำหน้าที่ดูแลเรื่องการ
รวบรวมอาวุธ ซึง่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พบว่ามีอาวุธราว 4,500
กระบอก นับเป็นร้อยละ 90 ของจ�ำนวนอาวุธ 5,000 กระบอก
การเก็บอาวุธปืนท�ำให้เกิดผลในสองด้าน พลเมืองส่วนใหญ่เห็น
พ้ องกั นว่ า การเก็ บ อาวุ ธ จะต้องกระท�ำทันทีเ พื่อป้องกันอุบั ติ เหตุใดๆ แต่พวกเขาไม่ต้องการที่จะยอมส่งมอบอาวุธคืนโดย
ไม่มีเงื่อนไขต่อเจ้าพนักงานกฎอัยการศึก ดังนั้นคณะกรรมการ
มาตรการระงับข้อพิพาทจึงได้รวบรวมอาวุธก่อนในชั้นแรก ก่อน
ที่จะเตรียมส่งมอบให้เจ้าพนักงาน อย่างไรก็ดี การรวบรวมอาวุธ
เหล่านีถ้ งึ จะกระท�ำไปเพือ่ พลเมือง แต่กป็ ล่อยให้เมืองไม่สามารถ
ปกป้องตัวเองได้เลย ขณะทีก่ ารเก็บรวบรวมอาวุธด�ำเนินไป เหล่า
กองก�ำลังพลเมืองที่รักษาการอยู่รอบนอกของเมืองต่างปฏิเสธ
ที่จะส่งอาวุธคืนและยังคงตรึงก�ำลังอยู่ในพื้นที่ ท�ำให้ทุกสิ่งเป็น
เรือ่ งทีอ่ ยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของการเสียสละตนเองในเชิงศีลธรรมและ
อ�ำนาจตามหลักการปกครองตัวเอง
จะสู้หรือยอมแพ้?
ในคืนของวันที่ 24 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการลุกขึ้นสู้ก็ได้มีความ
ขัดแย้งภายในคณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาท ระหว่าง
การประชุมในเวลา 13:00 น. คณะกรรมการมาตรการระงับข้อ
พิพาทฝ่ายนักศึกษาได้มีการประชุมที่ศาลาว่าการจังหวัดในศูนย์
บัญชาการ ซึง่ มีขอ้ เสนอจากกลุม่ ทีส่ นับสนุนการต่อต้าน เช่น คิม
จอง-แบ (Kim Jong-bae) ฮอ คยู-จัง (Huh Gyo-jung) ถูกเสนอ
เข้ามาและมีมติรับรองในที่ประชุม ได้แก่
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1. ในรายงานของรัฐบาลทีร่ ายงานถึง “กรณีทเี่ กิดขึน้ ในควังจู”
ว่าเป็นการจลาจลโดยคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจและพวกฝูงชน
ที่บ้าคลั่ง” พวกเราต้องการการขอโทษอย่างเป็นทางการ
ทีร่ ฐั ตราหน้าพวกเราว่าเป็นฝูงชนทีบ่ า้ คลัง่ เพราะการลุก
ขึน้ สูข้ องชาวควังจูเกิดขึน้ ตามเจตจ�ำนงของพลเมืองทุกคน
2. ให้จัดงานพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติแก่พลเมืองที่เสียชีวิต
3. ให้ปล่อยนักศึกษาและพลเมืองที่ถูกจับกุมทุกคน
4. ให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นที่พอใจ
ในการประชุมของคณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทฝ่าย
นักศึกษาพบว่ากลุ่มที่สนับสนุนการต่อต้านได้รับการสนับสนุน
จากกรรมการนักศึกษา แต่ฝา่ ยทีส่ นับสนุนให้ยอมวางอาวุธต่างพา
กันลาออก สถานการณ์เป็นแบบเดียวกันในคณะกรรมการกลาง
มาตรการระงับข้อพิพาท ซึง่ กลุม่ ทีส่ นับสนุนการยอมวางอาวุธโดย
ไม่มีเงื่อนไขถูกแทนที่ด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยและนักบวชคาทอลิก
หน่ ว ยข่ า วกรองของทหารฉวยจังหวะที่มีค วามขัดแย้ ง ภายใน
คณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทและเข้าแทรกซึมในศาลา
ว่าการ ในขณะที่เมืองทั้งเมืองถูกปิดล้อมโดยกองก�ำลังกฎอัยการ
ศึกและสื่อมวลชนเกาหลีท่ีถูกรัฐบาลควบคุมต่างพากันบิดเบือน
ความจริง พลเมืองจึงได้อนุญาตให้สอื่ ต่างประเทศสามารถท�ำข่าว
เกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้ได้โดยอิสระ
การปรากฏตัวของผู้น�ำการลุกขึ้นสู้
ในเวลา 22:00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม แกนน�ำของ “การ
ลุกขึน้ สู”้ ชุดใหม่ประกอบด้วยกลุม่ สนับสนุนการต่อต้านได้กำ� เนิด
ขึน้ หลังจากมีความเห็นไม่ลงรอยกับกลุม่ ทีส่ นับสนุนให้ยอมจ�ำนน
แกนน�ำของการลุกขึ้นสู้ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน จากคณะ
กรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทฝ่ายนักศึกษา นักกิจกรรมรุ่น
เยาว์ และประชาชนที่น�ำการต่อสู้ด้วยอาวุธ แกนน�ำชุดนี้ได้สั่งให้
หยุดการเก็บอาวุธ กลุ่มนี้มองต่างไปจากกลุ่มที่สนับสนุนให้ยอม
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จ�ำนน โดยยอมวางอาวุธและออกจากอาคารศาลาว่าการจังหวัด
แกนน�ำชุดนีเ้ ห็นว่าจะต้องมี “การจัดกลุม่ ต่อสูใ้ ห้กบั พลเมือง เพือ่
อาศัยความได้เปรียบเพื่อเจรจากับกองก�ำลังกฎอัยการศึก” พวก
เขาได้จดั ก�ำลังใหม่และหาทางท�ำให้ชวี ติ ประจ�ำวันของพลเมืองคืน
สู่สภาวะปกติ แกนน�ำการลุกขึ้นสู้ได้ปรับแนวทางมาเป็น “การ
ต่อต้านและมีการเจรจาไปพร้อมกัน”
ในเช้าของวันที่ 26 พฤษภาคม แกนน�ำการลุกขึน้ สูเ้ ริม่ จัดวางก�ำลัง
หน่วยติดอาวุธเสียใหม่ พวกเขายุบหน่วยตรวจการณ์และจัดให้เป็น
“หน่วยโจมตีเคลือ่ นที”่ หากกองก�ำลังกฎอัยการศึกโจมตีพวกเขา
ก็จะเจรจาโดยใช้ระเบิดไดนาไมท์ที่เก็บในคลังในชั้นใต้ดินของ
ศาลาว่าการ อย่างไรก็ดี ไดนาไมท์ที่แกนน�ำวางแผนว่าจะใช้เป็น
เครือ่ งต่อรองสุดท้ายถูกท�ำให้เสียหายโดยกองก�ำลังกฎอัยการศึก
ก่อนหน้านั้นสองวัน (วันที่ 24 พฤษภาคม) กองก�ำลังกฎอัยการ
ศึกได้ส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เข้ามาโดยความยินยอมของ
กลุม่ ทีส่ มัครใจยอมจ�ำนนแล้วถอดชนวนระเบิดออกจากไดนาไมท์
และระเบิดมือโดยที่แกนน�ำการลุกขึ้นสู้ไม่ได้รู้เรื่องเลย
ขณะทีแ่ กนน�ำการลุกขึน้ สูว้ างแผนทีจ่ ะสูแ้ บบยืดเยือ้ พวกเขาแจ้ง
แต่ผวู้ า่ การเมืองควังจูและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของจังหวัดชอลลานัมโดว่าให้กลับมาท�ำงานและหารือว่าจะท�ำให้สถานการณ์คนื สูภ่ าวะ
ปกติ แกนน�ำการลุกขึ้นสู้ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ส่งของใช้ที่จ�ำเป็นราย
วัน เช่น ข้าวสารและอาหาร พร้อมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เพือ่ ส่งมอบให้
กับพลเมืองทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ พวกเขายังร้องขอให้รถเมล์
สาธารณะกลับมาวิง่ เหมือนเดิม ทัง้ แกนน�ำและเจ้าหน้าทีต่ า่ งเห็น
พ้องกันว่าจะต้องมีการยกย่องให้เกียรติผเู้ สียชีวติ โดยจัด “พิธศี พ
ของประชาชนระดับจังหวัด” จัดหาโลงศพจ�ำนวน 40 โลง และ
ให้มีรถพยาบาลเพื่อดูแลในงานพิธี
แต่แกนน�ำการลุกขึ้นสู้ไม่มีเวลาพอที่จะท�ำทุกเรื่อง เพราะทางฝั่ง
เจ้าพนักงานกฎอัยการศึกไม่ต้องการให้ปิดล้อมเมืองยืดเยื้อออก
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ไปเนือ่ งจากพวกเขากังวลว่าผลกระทบในเชิงลบจะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ทั้งจากภายในและต่างประเทศหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป
ดังนั้นการปรากฏตัวของแกนน�ำการลุกขึ้นสู้และการเคลื่อนไหว
เพื่อจัดรูปขบวนการติดอาวุธจึงอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พวก
เขาได้จัดเตรียมการปราบปรามควังจูด้วยก�ำลังทั้งยังได้หารือกับ
กองก�ำลังทหารสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายการปราบปราม
กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ได้ก�ำหนดให้เวลา 12:15 น. ของวันที่ 25
พฤษภาคม เป็นวันปฏิบตั กิ าร (D-Day) ของ “ปฏิบตั กิ ารซังมู-ชุงจัง”
(Sangmu-Choongjang Operation) ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการ
จัดตั้งแกนน�ำการลุกขึ้นสู้ที่จัดตั้งขึ้นตอน 22:00 น. กลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ยืนยันว่าจะต้องเร่งรัดการปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
เพราะแกนน�ำการลุกขึน้ สูไ้ ด้เข้ามาควบคุมศาลาว่าการจังหวัดแล้ว
แต่หากเราดูลำ� ดับเหตุการณ์จะพบว่าเป็นเรือ่ งเท็จ รองเสนาธิการ
กองทัพได้น�ำค�ำสั่งไปควังจูด้วยตัวเองและส่งมอบให้ผู้บัญชาการ
CAC ในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม ในเวลา 19:00 น.
ของวันนั้นประธานาธิบดีชเวก็ได้เดินทางไปที่ควังจูเพื่อ “ปลอบ
ขวัญประชาชน” ตามที่ ช็อน ดู-ฮวัน เสนอ จึงเป็นแผนการทีเ่ รียบ
ง่ายโดยเจ้าพนักงานกฎอัยการศึกที่จะหาความชอบธรรมให้กับ
ตัวเองเพราะ “พวกเขาได้ลองท�ำทุกอย่างจนกระทัง่ ถึงช่วงสุดท้าย
ที่จะจูงใจให้พลเมืองชาวควังจูได้หันมาแก้ไขสถานการณ์ความไม่
สงบอย่างสันติ แต่พวกเขาไม่มที างเลือกนอกจากใช้กำ� ลังเข้าปราบ
ปรามเนือ่ งจากการต่อต้านแข็งขืนของแกนน�ำการลุกขึน้ สูน้ นั่ เอง”
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การเดินหน้าไปสู่ความตาย
ในเวลา 04:00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม ในศูนย์บัญชาการ
ที่ส�ำนักงานจังหวัดได้รับข่าวสารทางวิทยุแจ้งว่ากองก�ำลังกฎ
อัยการศึกก�ำลังเข้าสู่ควังจูจากรอบนอกด้วยรถถัง นี่เป็นปฏิบัติการที่มีการแบ่งส่วนงานกันท�ำเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนและเพื่อ
ลองหยั่งเชิงดูปฏิกิริยาของกองก�ำลังพลเมือง ขบวนรถถังเคลื่อน
มายังแนวป้องกันที่พลเมืองได้สร้างขึ้นแล้วเดินหน้าเข้ามาราว
1 กิ โ ลเมตรก่ อ นถึ ง ตั ว เมื อ ง โดยหยุ ด ที่ ส� ำ นั ก งาน KEPCO
ย่านนงซุง (Nongsung-dong) ส�ำนักงานที่ท�ำการของจังหวัด
ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในเช้าวันนั้น บรรดาคน
ที่มีอาวุโสกว่าก็เคลื่อนตัวไปอยู่แนวหน้าเพื่อหยุดยั้งกองก�ำลังที่
จะบุกเข้ามา ส่วนคณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาททั้ง 17
คนต่างยืนยันว่าพร้อมจะสละชีวิตโดยเดินหน้าเข้าไปในระยะ 4
กิโลเมตรมุง่ ไปยังแนวรับของกองก�ำลังกฎอัยการศึกทีน่ งซุง นีค่ อื
“การเดินหน้าไปสู่ความตาย” เพื่อจะหยุดการบุกเข้ามา สมาชิก
11 คนของคณะกรรมการซึ่งรวมทั้งคุณพ่อ คิม ซอง-ยง (Kim
Song-yong) บาทหลวงคาทอลิก เดินตรงไปที่ส�ำนักงานของกอง
ก�ำลังกฎอัยการศึกในท้องถิน่ เพือ่ เจรจาเป็นครัง้ สุดท้าย แต่บรรดา
เจ้าพนักงานเพียงแค่บอกให้พวกเขายอมจ�ำนนแล้วส่งมอบอาวุธ
ทุกอย่างพร้อมกับส่งมอบคืนอาคารศาลาว่าการจังหวัดก่อนเวลา
เที่ยงคืนของวันที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการยื่นค�ำขาดโดยให้
ยอมจ�ำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข
ทันทีที่แกนน�ำของการลุกขึ้นสู้รู้ข่าวเกี่ยวกับการโจมตีอย่างหนัก
หน่วงของกองก�ำลังกฎอัยการศึก ได้เรียก “ชุมนุมพลเมืองเพื่อ
ปกป้องประชาธิปไตย” ถึงสองครั้งในบ่ายวันนั้น พลเมืองต่าง
ประณามฝ่ายทหารทีเ่ ป็นฝ่ายบุกแต่ฝา่ ยเดียว มีจดุ ยืนทีจ่ ะกระท�ำ
การปราบปรามเท่านั้นโดยไม่ค�ำนึงถึงความพยายามต่างๆ ของ
พลเมืองในอันที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างสันติ ทั้งยังข่มขู่ที่จะ
ใช้ปฏิบตั กิ ารทีท่ ำ� ให้นองเลือดและมีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวนมาก “มติของ
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พลเมืองชาวควังจู 800,000 คน” ที่ผ่านการรับรองจากพลเมือง
ชาวควังจูที่ชุมนุมร่วมกันสื่อให้เห็นถึงเจตจ�ำนงของพวกเขาที่จะ
ปกป้องศาลาว่าการจังหวัดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ มติของพลเมือง
มีข้อเรียกร้องดังนี้:
ประการแรก ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้เป็นความรับผิด
ชอบของรัฐบาลรักษาการ โดยรัฐบาลจะต้องจ่ายค่าชดเชยความ
เสียหายทุกอย่างและลาออกทันที
ประการที่สอง ให้ยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกที่ไม่มีความจ�ำเป็น
เพราะเป็นการใช้ก�ำลังปราบปรามประชาชนด้วยการใช้ก�ำลัง
ประการทีส่ าม เราเรียกร้องในนามของชาติ ให้ประหาร ช็อน ดู-ฮวัน
อย่างเปิดเผย โทษฐานที่สั่งการให้มีการสังหารหมู่
ประการที่สี่ ให้ปล่อยตัวบุคคลที่เข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย
ในทันที ให้มกี ารตัง้ รัฐบาลรักษาการเสียใหม่เพือ่ กอบกูช้ าติเอาไว้
ประการที่ห้า เป็นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล สื่อมวลชนอย่าได้
บิดเบือน หรือสร้างความเข้าใจผิดในสัจจะความจริงเกี่ยวกับ
วีรกรรมที่เกิดขึ้นในควังจู
ประการที่หก เราไม่เพียงเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยส�ำหรับความ
เสียหาย หรือปล่อยตัวคนทีถ่ กู จับ แต่พวกเราเรียกร้องให้มรี ฐั บาล
ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ประการที่เจ็ด พวกเราขอประกาศต่อชาติว่า พลเมือง 800,000
คน จะสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จนถึงพลเมืองคนสุดท้าย จนกว่าข้อ
เรียกร้องข้างต้นจะได้รับการยอมรับ
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ข้อเรียกร้องเหล่านีต้ า่ งไปจากข้อเรียกร้องก่อนหน้านีท้ เี่ น้นที่ “การ
จ่ายค่าชดเชย” โดยเรียกร้องให้มี “การยกเลิกกฎอัยการศึก การ
ประหาร ช็อน ดู-ฮวัน และให้มกี ารตัง้ รัฐบาลทีเ่ ป็นประชาธิปไตย”
นี่ เ ป็ น การน� ำ เสนอให้ เ ห็ น ธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของการลุ ก ขึ้ น สู ้
ครั้งนี้ในฐานะของ “ขบวนการเพื่อประชาธิปไตย” อย่างไรก็ดี ใน
เวลานั้นโอกาสที่ข้อเรียกร้องเหล่านี้จะเป็นไปได้มีแค่ศูนย์ เพราะ
เป็นการร้องขอจากพลเมืองชาวควังจูแต่เพียงฝ่ายเดียว
พลเมืองจึงถูกบังคับให้สู้จนถึงวาระสุดท้าย ในระหว่างการชุมนุม
ครั้งสุดท้าย พวกเขาขอให้มีอาสาสมัครเพื่อปกป้องควังจู อาสา
สมัครเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นคนหนุม่ สาวและนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีอาสาสมัครราว 150 คนที่รวมกันที่ YMCA หลังการชุมนุม ใน
จ�ำนวนนี้มีเพียง 80 คนเท่านั้นที่รู้จักวิธีการใช้ปืน ส่วนที่เหลือ
ราว 60 คนเป็นนักเรียนมัธยมและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่
ผ่านประสบการณ์ทางทหารเลย ในจ�ำนวนนี้ยังมีอาสาสมัครที่
เป็นผู้หญิง 10 คน
ในช่วงเวลานั้นโฆษกของแกนน�ำการลุกขึ้นสู้ ยุน ซัง-วอน (Yoon
Sung-won) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและสื่อต่างประเทศหลัง
การชุมนุมว่า “ขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหยุดยั้งการ
ยึดศาลาว่าการจังหวัดที่จะท�ำให้นองเลือดนี้ด้วย” เพื่อจะหยุดยั้ง
การนองเลือด แกนน�ำพยายามเป็นครั้งสุดท้ายโดยร้องขอความ
ช่วยเหลือจากอัครราชทูตอเมริกันประจ�ำเกาหลีใต้ผ่านผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศ แต่ความพยายามนั้นล้มเหลว
ในคืนนั้นมีประชาชนบางส่วนหลบออกจากศาลาว่าการเพราะ
คาดว่าการโจมตีใกล้เข้ามาแล้ว โดยที่แกนน�ำไม่ได้ห้ามพวกเขา
แกนน�ำได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอให้เหลืออยู่เฉพาะผู้ที่
เต็มใจและพร้อมจะสละชีวติ เท่านัน้ พวกเขายังขอร้องให้นกั เรียน
ที่อายุน้อยและผู้หญิงให้กลับบ้านเสีย เพื่อที่จะ “รอดชีวิตและ
กลับมาให้การเป็นพยานว่าท�ำไมพวกเขาถึงต้องต่อสู้จนถึงวาระ
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สุดท้าย” อารมณ์ความรู้สึกของคนในศาลาว่าการในตอนนั้นดู
เคร่งขรึมแต่ต่างมีความเด็ดเดี่ยวที่จะเดินหน้าไปสู่การต่อสู้ครั้ง
สุดท้าย
ปฏิบัติการซังมู-ชุงจัง
ตามบันทึกของกองทัพ ปฏิบตั กิ ารซังมู-ชุงจัง ถูกแบ่งเป็นห้าระยะ
ระยะแรก (ก่อนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม) จะเป็นการปราบปราม
โดยต�ำรวจเป็นกองก�ำลังปฏิบัติการ ระยะที่สอง (ระหว่างวันที่
18–21 พฤษภาคม) เป็นการยกระดับการปฏิบัติการปราบปราม
และสลายฝูงชนโดยกองก�ำลังกฎอัยการศึก ระยะทีส่ าม (ระหว่าง
วันที่ 22–23 พฤษภาคม) จะเป็นการปิดล้อมเมืองควังจู ระยะ
ที่สี่ (วันที่ 24–26 พฤษภาคม) เป็นปฏิบัติการรักษาความสงบ
และเตรียมปฏิบัติการ “ซังมู-ชุงจัง” และระยะสุดท้าย (วันที่ 27
พฤษภาคม) จะเป็นปฏิบัติการตามยุทธการ “ซังมู-ชุงจัง”
ที่ศูนย์บัญชาการกฎอัยการศึกในเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม มีการ
ตัดสินใจทีจ่ ะ “ด�ำเนินการกวาดล้างหลังจากวันที่ 23 พฤษภาคม”
โดยการเคลื่ อ นก� ำ ลั ง หน่ ว ยทหารพลร่ ม ไปรอบนอกของเมื อ ง
ควั ง จู แ ล้ ว ปิ ด ล้ อ มเมื อ งให้ ตั ด ขาดจากโลกภายนอก แต่ แ ผน
ยุ ท ธการนี้ ถู ก เลื่ อ นถึ ง สองครั้ ง ประการแรก ฝ่ า ยอเมริ กั น
ต้องการเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวก่อนยุทธการ เช่น การ
ย้ายอากาศยาน ประการที่สองก็คือมันจะดูแย่มากหากยุทธการ
กวาดล้างในทันทีหลังจากประธานาธิบดีชเวมาเยี่ยมควังจูในวันที่
25 พฤษภาคม ดังนั้นปฏิบัติการนี้จึงถูกเลื่อนมากระทั่งในเวลา
รุ่งสางของวันที่ 27 พฤษภาคม
ในระยะสุดท้ายของปฏิบตั กิ าร “ซังมู-ชุงจัง” เป็นการวางแผนเพือ่
จะท�ำให้เกิด “การกวาดล้างพืน้ ทีข่ องฝูงชนทีบ่ า้ คลัง่ ” ผูบ้ ญ
ั ชาการ
หน่วยสงครามพิเศษได้ตัดสินใจที่จะส่งหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษ
จากกองพันทหารพลร่มที่ 11 เพื่อปฏิบัติการในส่วนที่ส�ำคัญที่สุด
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ในยุทธการนี้ก็คือการยึดศาลาว่าการคืนจากกองก�ำลังพลเมือง
เขาจึงได้ติดอาวุธปราบการจลาจลครบมือให้กับหน่วย เช่น พลุระเบิด (stun grenade) ทีมหน่วยรบพิเศษจากหน่วยทหาร
พลร่มที่ 7 และ 11 จะถูกส่งเข้ามาก่อนเพื่อซุ่มยิงจากมุมสูงที่
สวนสาธารณะควังจู โรงแรมทัวริสต์ (Tourist Hotel) และ
อาคารช็อนอิลเพื่อสนับสนุนการบุกโจมตีอาคารศาลาว่าการ
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การโจมตีอย่างฉับพลันโดยหน่วยจู่โจมพิเศษ
ระหว่างเวลา 14:00-18:00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม ทีโ่ รงเก็บ
เครื่องบินในฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาใกล้กับฐานทัพอากาศ
ควังจูได้มกี ารเตรียมทีมจูโ่ จมพิเศษหลายทีมจากกองพลน้อยทหาร
พลร่ม และปฏิบัติการ “กิจกรรมต่างๆ ในการแยกให้โดดเดี่ยว”
(activities in isolation) เพื่อซักซ้อมการโจมตี พวกเขาเคลื่อน
ก�ำลังไปที่หมู่บ้านจูนัมโดยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเวลา 18:0021:00 น. ในคืนนั้นแล้วมารวมตัวกันที่เนินหลังมหาวิทยาลัย
โชซอน ตั้งแต่เวลา 01:30 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม ก่อน
เวลา 16:00 น. พวกเขาแทรกซึมเข้าบริเวณเป้าหมายอย่างเงียบๆ
เช่น อาคาร YWCA, YMCA, อาคารช็อนอิล และโรงแรมทัวริสต์
มีการส่งหน่วยทหารส่วนแยกจากกองพันที่ 11 และกองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 3 ที่รับหน้าที่เข้าโจมตีศาลาว่าการ มีการติดอาวุธ
ปืนยาวแบบ M16 และระเบิดมือ ทหารพลร่มจากกองพลน้อย
จ�ำนวน 3 หน่วยเปลีย่ นเครือ่ งแบบจากชุดพรางมาเป็นเครือ่ งแบบ
ทหารรบทั่วไปและสวมเกราะที่ล�ำตัว นอกจากนี้ยังมีทหารพร้อม
อาวุธครบมือจากกองพลที่ 20 และ 30 จ�ำนวน 8,000 นาย ตลอด
จนหน่วยทหารราบ ทหารปืนใหญ่และโรงเรียนยานเกราะในสังกัด
ของ CAC รอเวลาเคลื่อนพล ซึ่งในเวลานั้นกองก�ำลังกฎอัยการ
ศึกได้ตดั สายโทรศัพท์ทเี่ ชือ่ มกับเมืองควังจูทงั้ หมดก่อนปฏิบตั กิ าร
การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
แกนน�ำของการลุกขึน้ สู้ รวมทัง้ คิม จอง-เบ (Kim Jong-bae) และ
พัก นา-ซุน (Park Na-sum) ได้จัดก�ำลังรบใหม่โดยรวมเอาอาสา
สมัครทั้ง 150 คนที่รวมพลที่ YMCA หลังจากการชุมนุมในช่วง
บ่ายของวันที่ 26 หลังเที่ยงคืนราวตีสองมีหน่วยโจมตีเคลื่อนที่
ก�ำลังตรวจการณ์ที่ด้านนอกแนวได้พบเห็นความเคลื่อนไหวของ
หน่วยจู่โจมพิเศษ หลังจากที่มีการยืนยันทางวิทยุสื่อสารว่ามีการ
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แทรกซึมของกองก�ำลังกฎอัยการศึก แกนน�ำการลุกขึ้นสู้ได้ส่ง
ทีมของกองก�ำลังพลเมืองให้ประจ�ำที่จุดป้องกันหลัก เช่น อาคาร
YWCA, YMCA, อาคารช็อนอิล และโรงเรียนประถมเกลิม
(Gyelim Elementary School) ก่อนเวลา 3:00 น. แกนน�ำ
การลุกขึ้นสู้ตัดสินใจประกาศให้ประชาชนรู้ว่าการโจมตีก�ำลังจะ
เกิดขึ้น พัก ยง-ซุน (Park Yong-soon) เริ่มประกาศเป็นครั้ง
สุดท้ายที่ห้องกระจายเสียงของศาลาว่าการ เสียงของเธอก้อง
สะท้อนไปตามท้องถนนของเมืองผ่านล�ำโพงขนาดใหญ่ทตี่ ดิ ตัง้ อยู่
บนหลังคาตึก แต่เหล่าพลเมืองไม่สามารถออกจากบ้านได้ ความ
รูส้ กึ หวาดกลัวเข้าครอบง�ำเมืองทัง้ เมืองราวกับเป็นหมอกหนา ใน
คืนนั้น เสียงของ พัก ยง-ซุน กรีดลงบนหัวใจของผู้คน พลเมืองที่
ได้ยนิ เสียงประกาศของเธอในคืนนัน้ ต่างใช้ชวี ติ ด้วยความรูส้ กึ ผิด
อยูน่ บั ปีเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถท�ำอะไรได้เลยในการทีจ่ ะช่วย
หยุดยั้งการสังหารคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้
“พลเมืองทั้งหลาย ตอนนี้กองก�ำลังกฎอัยการศึกก�ำลังโจมตี
พวกเรา พี่น้องทั้งชายและหญิงที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราก�ำลังจะ
ถูกฆ่าโดยอาวุธของกองก�ำลัง ขอจงสู้จนถึงวาระสุดท้าย พวกเรา
จะตายเพื่อปกป้องควังจู เราจะสู้จนกว่าคนสุดท้ายจะตาย กรุณา
อย่าลืมพวกเรา...”
กองก�ำลังพลเมืองได้วางก�ำลัง 2-4 คนเพือ่ ป้องกันรักษาพืน้ ทีต่ าม
ก�ำแพงด้านหน้าและด้านข้างของอาคารศาลาว่าการ พวกเขาเฝ้า
ระวังลานที่อยู่หน้าศาลาว่าการจากหน้าต่างของโถงทางเดินของ
ชั้น 1, 2 และชั้น 3 มีเพียงเงามืดที่กั้นระหว่างพวกเขาและลาน
ศาลาว่าการเท่านั้น
หน่วยจูโ่ จมพิเศษของกองพลน้อยที่ 3 เข้าล้อมอาคารศาลาว่าการ
กระสุนนัดแรกถูกยิงออกมาพร้อมๆ กับช่วงเวลาทีร่ ะฆังของโบสถ์
ลั่นกังวานในตอน 04:00 น. หน่วยจู่โจมอ้อมไปด้านหลังก�ำแพง
ตึกแล้วเปิดฉากยิง ในไม่ชา้ กระสุนก็ปลิวว่อนไปทุกหนแห่ง หน่วย
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ระหว่างปฏิบัติการก�ำจัดกองก�ำลังพลเมืองในอาคารศาลาว่าการจังหวัด กองก�ำลัง
กฎอัยการศึกได้รับการติดอาวุธปืน M16 และระเบิดมือ มีการสวมเครื่องแบบทหาร
ราบทั่วไปแทนที่จะเป็นเครื่องแบบลายพรางของทหารพลร่ม
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จู่โจมพิเศษหน่วยหนึ่งได้ขึ้นไปยึดพื้นที่บนหลังคาของอาคารหลัก
และเริม่ กราดยิงลงมาข้างล่าง พวกเขายิงอย่างบ้าคลัง่ ขณะทีใ่ ช้เท้า
ถีบประตูให้เปิดออก ราวกับนรกแตกทะลักออกมาในศาลาว่าการ
ทหารพลร่มรัวยิงไปทุกสิง่ ทีเ่ คลือ่ นไหว หรือส่งเสียงออกมา เสียง
ปืนและเสียงหวีดร้องดังจนได่ยนิ ไปทัว่ ทุกแห่ง นีเ่ ป็น “ปฏิบตั กิ าร
ช�ำระล้าง” โดยไม่มีเจตนาอื่นเลย
ในเวลา 05:10 น. แสงอาทิตย์เริ่มส่องสว่างไปยังเป้าหมายหลัก
เช่น อาคาร YWCA, YMCA อาคารช็อนอิล และโรงแรมทัวริสต์
ต่างก็ถูกยึดคืนโดยกองก�ำลังกฎอัยการศึก การต่อต้านนั้นยืด
ระยะเวลาได้เพียงแค่ 1:30 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากยืนยันว่า
เป้าหมายต่างๆ ถูกจัดการแล้ว หน่วยจู่โจมพิเศษจากหน่วยทหาร
พลร่มที่ 3 ก็ส่งมอบพื้นที่ศาลาว่าการให้กับกองพลที่ 20 แล้ว
กลับไปที่ฐานทัพอากาศควังจูอย่างเงียบๆ ในเวลา 07:00 น.
เมื่อถึงตอนเช้า เมืองควังจูก็นองไปด้วยเลือดจากการต่อต้าน คน
ที่รอดชีวิตถูกจัดเป็นกลุ่ม เช่น “คนที่ติดอาวุธ” “ผู้ก่อการจลาจล
แกนน�ำ” และ “พวกคลุ้มคลั่ง” แล้วถูกเคลื่อนย้ายไปคุมตัวตาม
ฐานทัพต่างๆ นี่คือบทสรุปว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธของประชาชน
ชาวควังจูมาถึงจุดสุดท้ายอย่างไร
ต่อมา มีการยืนยันว่าพลเมือง 25 คนถูกสังหารในวันที่ 27
พฤษภาคม ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 ของกอง
ก�ำลังกฎอัยการศึกถึง 17 คน ระหว่างยุทธการยึดศาลาว่าการคืน
มีพลเมืองราว 200 คน ทีถ่ กู จับในอาคารศาลาว่าการในเช้าวันนัน้
จ�ำนวนเหยื่อที่ถูกกระท�ำระหว่างการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม
มีจ�ำนวน 5,517 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิต 155 คน ระหว่าง
วันที่ 18-27 พฤษภาคม ซึ่ง 110 คน เสียชีวิตจากบาดแผลที่เกิด
ขึ้นในช่วงนั้น มีผู้สูญหาย 81 คน ผู้บาดเจ็บจ�ำนวน 2,461 คน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกจับกุมและกักตัว จ�ำนวน 1,145 คน มีผู้ถูก
จับกุมและกักตัวจ�ำนวน 1,447 คน
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ค�ำพิพากษาของศาล
ในปี 1980 กลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ป้ายสีพลเมืองชาวควังจูที่ลุก
ขึ้นต่อต้านว่าเป็น “พวกกบฏที่ท�ำลายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ” กลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่จบั กุมคนถึง 2,522 คน ต่อมาได้รบั การปล่อย
ตัว 1,906 คน มีจ�ำนวน 616 คนที่ถูกส่งไปยังศาลทหาร และ
ใน 616 คนนี้ มีจ�ำนวน 404 คน ที่ถูกพิจารณาคดีในศาลทหาร
ขณะที่มี 212 คนถูกพิพากษายกฟ้อง ในวันที่ 31 มีนาคม 1981
ศาลสูงได้สรุปค�ำพิพากษาในคดีละเมิดกฎอัยการศึก ก่อการกบฏ
ฆาตกรรม และข้อหาอื่นๆ จ�ำนวน 83 ราย อย่างไรก็ดี ในวันที่
3 เมษายน ทุกคนได้รับการลดหย่อนโทษ อภัยโทษ หรือคืน
สถานะ ส่วนค�ำพิพากษาประหารชีวิตในคดีของ จัง ดง-นยัน
(Jung Dong-nyan) ถูกลดลงเหลือจ�ำคุกตลอดชีวิต พัก นัม-ซุน
(Park Nam-sun) ที่ถูกพิพากษาประหารชีวิตจากการปฏิบัติการ
ในศูนย์บญ
ั ชาการในช่วงการลุกขึน้ สูไ้ ด้รบั การลดหย่อนโทษเหลือ
จ�ำคุก 20 ปี ส่วนอีก 83 คน ได้รับการปล่อยตัวในวันคริสต์มาส
ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น การท�ำทัณฑ์บน หลังจากนั้น 17 ปี
ในปี 1997 ศาลสูงได้มีค�ำพิพากษาที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ศาลสูง
พิพากษาว่าการต่อต้านของพลเมืองชาวควังจูนั้น “ไม่ใช่การ
ก่อกบฏแต่เป็นการกระท�ำที่ได้รับการรับรองว่าเป็นการกระท�ำ
เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้ศาลสูงยังพิพากษาว่ากลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่ได้กระท�ำการซึง่ เป็นการฆาตกรรมและท�ำร้าย
พลเมืองชาวควังจู ซึ่งนับเป็นความผิดส�ำเร็จฐานก่อการกบฏ
ส�ำหรับเหตุนองเลือดจากการยึดอาคารศาลาว่าการจังหวัดในวันที่
27 พฤษภาคม 1980 นั้น ศาลพิพากษาว่า “เป็นการฆาตกรรม
เพือ่ ประโยชน์ของผูก้ อ่ การกบฏคือกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่ ซึง่ ศาล
เห็นว่าหากพวกเขาไม่สามารถจัดการกับการชุมนุมในควังจูได้ก็
จะท�ำให้การชุมนุมลุกลาม เป็นการยากยิ่งที่พวกกบฏจะสามารถ
ยึดอ�ำนาจการเมืองได้” ศาลพิจารณาตัดสินว่ากลุม่ อ�ำนาจกองทัพ
ใหม่ได้ “ก่อการกบฏในวันที่ 17 พฤษภาคม” และมีพลเมืองชาว
ควังจูที่ยืนหยัดต่อต้านแผนการดังกล่าวอย่างกล้าหาญใน “การ
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ลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม” ซึ่งในเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี
ในการจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว วิถที างสุดท้ายในการปกป้อง
รัฐธรรมนูญคือการร่วมกันต่อต้านโดยพลเมืองที่รักชาติ ดังนั้น
พลเมืองแห่งควังจูผู้ซึ่งรวบรวมก�ำลังกันด้วยตนเองเพื่อต่อต้าน
การกบฏของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ในเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม
“จึงสมควรที่จะถูกยกย่องทัดเทียมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่ง
จะต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ” นอกจากนี้การกระท�ำการ
ต่อต้านโดยพลเมืองชาวควังจูไม่ใช่ “การกบฏที่ต่อต้านอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญ” แต่เป็น “การกระท�ำที่มีความชอบธรรมในการ
ปกป้องรัฐธรรมนูญ” ด้วยการลุกขึ้นยืนต่อต้านการกบฏโดยกลุ่ม
อ�ำนาจกองทัพใหม่
ศาลสูงจึงลงโทษผู้ก่อการทั้งห้าคน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการที่
กองก�ำลังกฎอัยการศึกได้ยงิ พลเมืองในบริเวณศาลาว่าการจังหวัด
และพื้นที่อื่นๆ ของเมืองควังจูในเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม ศาลจึง
ให้มกี ารกล่าวโทษคนเหล่านีใ้ นข้อหา “การฆาตกรรมโดยมีเจตนา
ก่อการกบฏ” ผูท้ ถี่ กู กล่าวหาประกอบด้วยผูบ้ ญ
ั ชาการ DSC ช็อน
ดู-ฮวัน รองเสนาธิการกองทัพ ฮวาง ยัง-ซี (Hwang Young-si)
ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ ช็อง โฮ-ย็อง (Jung Ho-yong)
รัฐมนตรีกลาโหม ชู ยัง-บก (Choo Young-bok) และผูบ้ ญ
ั ชาการ
กฎอัยการศึก อี ฮุย-ซัง (Lee Hui-sung) ศาลสูงยังพิพากษาให้
ค�ำสั่งของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ที่ให้ปฏิบัติการยึดเมืองควังจูใน
เช้าวันที่ 27 พฤษภาคมนั้น แม้จะเป็นการปราบปรามคนที่ติด
อาวุธที่ยึดกุมศาลาว่าการจังหวัดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท�ำให้มี
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากการปราบปรามดั ง กล่ า วก็ เ ป็ น ความผิ ด ฐาน
ฆาตกรรม ศาลชี้ชัดว่าค�ำสั่งให้ “เปิดฉากยิง” เป็นส่วนหนึ่งของ
ปฏิบัติการ นี่เป็นสาเหตุที่ศาลสูงน�ำเอาข้อกล่าวหาว่าด้วย “การ
ฆาตกรรมเพือ่ มีเป้าหมายในการกบฏ” ซึง่ เป็นผลจากการปฏิบตั -ิ
การยึดเมืองควังจูในรุ่งสางของวันที่ 27 พฤษภาคม
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A. จุ ด ยื น ของสหรั ฐ อเมริ ก าระหว่ า งการลุ ก ขึ้ น สู ้ เ พื่ อ
ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม
ค�ำถามที่ว่าจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลานั้นมีอ�ำนาจ
ในทางปฏิ บั ติ เ หนื อ กองทั พ เกาหลี ใ นช่ ว งปฏิ บั ติ ก ารของกอง
ทั พ เกาหลี ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเหี้ ย มโหดที่ ค วั ง จู เ ป็ น อย่ า งไร?
เราสามารถพิจารณาได้จากค�ำแถลงของ โทมัส รอสส์ โฆษกของ
กระทรวงกลาโหม ในวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งแถลงว่า “พลเอก
จอห์น วิคแฮม ผู้บังคับการกองก�ำลังสหประชาชาติในเกาหลี
และกองผสมสหรัฐอเมริกา-เกาหลี ได้อนุญาตตามค�ำร้องขอ
ของรัฐบาลเกาหลีเพื่อเคลื่อนก�ำลังพลติดอาวุธที่คัดสรรมาบาง
หน่วยเพื่อใช้ในปฏิบัติการควบคุมฝูงชน” และยังแถลงต่อไปว่า
“เราไม่ มี ห ลั ก ฐานบ่ ง ชี้ ห รื อ มี ค วามเคลื่ อ นไหวของกองทั พ
เกาหลีเหนือในความพยายามที่จะฉวยโอกาสจากสถานการณ์ใน
เกาหลีใต้”
นอกจากนี้ ฮอดดิง้ คาร์เตอร์ (H odding Carter) โฆษกของกระทรวง
การต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ใน “กรณีทคี่ วังจู” (Gwangju
Incident) ว่า “เรามีความห่วงใยอย่างสุดซึ้งในสถานการณ์ความ
ไม่สงบในควังจูซงึ่ เป็นเมืองหนึง่ ในตอนใต้ของเกาหลีใต้ และเรียก
ร้องขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
ในการหาหนทางที่จะมีการเจรจาเพื่อแสวงหาข้อตกลงอย่างสันติ
หากสถานการณ์ ยั ง ไม่ ส งบลงก็ จ ะเกิ ด ความรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ซึ่งท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายจากการคาดการณ์ของ
กองก�ำลังภายนอก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขอย�้ำว่าจะมีการตอบโต้
อย่างแข็งกร้าวหากมีความพยายามจากภายนอกทีฉ่ วยโอกาสจาก
สถานการณ์ในสาธารณรัฐเกาหลีตามข้อตกลงตามสนธิสัญญาที่
ได้ลงนามเอาไว้”
ในช่ ว งบ่ า ยของวั น เดี ย วกั น คณะกรรมการก� ำ กั บ นโยบาย
(Policy Review Committee: PRC) ของสภาความมัน่ คงแห่ง
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ชาติ ท�ำเนียบขาวได้ส่งเครื่องบินตรวจการ (AWACS) สองล�ำไป
เกาหลี และเคลื่อนเรือรบ USS Coral Sea ที่ทอดสมอในทะเล
ตอนเหนือของฟิลิปปินส์
B. การโอนสายการบังคับบัญชาของกองก�ำลังผสมสาธารณรัฐ
เกาหลีและสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาได้โอนสายการบังคับบัญชาของกองพลที่ 20 ให้
แก่กองทัพสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่ 16 พฤษภาคม เมื่อหัวหน้า
คณะเสนาธิการ อี ฮุย-ซัง ได้ขอให้ผู้บัญชาการ CFC จอห์น เอ.
วิคแฮม (John A. Wickham) ให้ “โอนการบังคับบัญชาในปฏิบัติ
การของหน่วยกองพลที่ 20 เพื่อจะสามารถควบคุมสถานการณ์
ในเขตกรุงโซล ในช่วงที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ” เมื่อวิคแฮม
ได้รับข้อความโทรเลข ก็ตอบไปว่า “ให้การรับรองตามค�ำร้องขอ”
ปรากฏในค�ำสั่งที่ส่งไปยังกองทัพเกาหลี นอกจากนี้กลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ยังได้ส่ง “ค�ำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนก�ำลังพล” ไป
ยัง CFC ในวันที่ 20 พฤษภาคม เพื่อขอความเห็นว่า “เป็นไป
ได้หรือไม่ที่จะให้กองพลที่ 20 เคลื่อนก�ำลังไปควังจูโดยมีภารกิจ
เพิ่มจากเดิม คือภารกิจในการปราบปรามความไม่สงบ?” หลัง
จากได้หารือกับหน่วยเหนือในวอชิงตันแล้ว วิคแฮมได้ยืนยันตาม
ค�ำร้องดังกล่าวว่า “ตกลง”
ในวันที่ 23 พฤษภาคม เสนาธิการกองทัพได้ส่งเอกสารไปยัง
ผู้บัญชาการของ CFC “เป็นเอกสารที่แสวงหาความร่วมมือ
เกี่ยวกับการใช้หน่วยทหาร และร้องขอให้โอนการบังคับบัญชา
ของกองพันที่ 33 ให้รักษาการในเขตควังจู ในเวลา 12:00 น.
ของวันที่ 23 พฤษภาคม” ผู้บัญชาการ CFC ได้ตอบไปทันทีผ่าน
โทรเลขว่า “รับรอง” ไปยังประธานของเสนาธิการร่วมและหัวหน้า
เสนาธิการกองทัพบก ผลการรับรองท�ำให้กองพันที่ 2 กรมทหาร
ที่ 101 ของกองพลที่ 33 ถูกสั่งให้รอฟังค�ำสั่งที่ฐานทัพอากาศ
ซังนัมภายในเวลา 12:25 น. วันที่ 23 พฤษภาคม แต่ก็ไม่เคยมี
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การสั่งเคลื่อนก�ำลังเลย
นอกจากนี้ ยั ง มี ค� ำ เตื อ นซ�้ ำ ๆ จากรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าว่ า
“เกาหลีเหนืออาจจะบุก หากสถานการณ์ในควังจูเลวร้ายลง” ถึง
แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของความก้าวร้าวแต่ก็ส่งผลให้มีอิทธิพล
ต่อการให้ความชอบธรรมในการปิดล้อมเมืองควังจูและใช้ก�ำลัง
ปราบปรามในเมืองอย่างรุนแรง โดยการสร้างความรู้สึกของ
วิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม ต่อ
สาธารณชน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนและแก้ต่างทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ในแผนการทีจ่ ะยึดอ�ำนาจการปกครองหลังจาก
การรัฐประหารวันที่ 12 ธันวาคม ผ่านการประกาศกฎอัยการศึก
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทั่ ว ประเทศในวั น ที่ 17 พฤษภาคม
1980 เช่นนี้แล้ว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่สามารถปฏิเสธความ
รับผิดชอบว่ามีส่วนสนับสนุนหรือยินยอมให้การรับรองในการ
สังหารหมู่ในควังจูเพื่อปราบปรามพลเมืองที่ต่อต้านการก่อการ
กบฏของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่
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บทที่ 4

การคืนชีพของการลุกขึ้นสู้
เพื่อประชาธิปไตย
18 พฤษภาคม

191

Chapter 4

192

ขบวนการค้นหาความจริงและลงโทษผู้กระท�ำความผิด
นั บ แต่ ก ารปราบปรามการลุ ก ขึ้ น สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย 18
พฤษภาคม โดยกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม
1980 เป็นต้นมา พลเมืองชาวควังจูร่วมกับประชาชนทั่วไปที่
เรียกร้องประชาธิปไตยได้น�ำการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการค้นหา
ความจริงของการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม
ทุกปี ถึงแม้ว่าการกดขี่ของกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่จะท�ำให้ผู้ที่
บาดเจ็บ ผู้ที่ถูกจับกุม และครอบครัวของเหยื่อ ต่างไม่ยอมแพ้ให้
กับความเหนื่อยยากในการเรียกร้องหาความจริงและการลงโทษ
กับผู้ที่กระท�ำความผิดทั้งหลาย มีการค้นหาความจริงทีละเล็ก
ทีละน้อย ท�ำให้เรื่องราวเป็นที่รู้จักกับโลกภายนอกจากกลาง
ทศวรรษ 1980 จากนั้นเป็นต้นมา ในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
ในระดับชาติทุกครั้งต่างมีการตะโกนค�ำขวัญ “ค้นหาความจริง
กรณีการลุกขึ้นสู้ในควังจู, ลงโทษฆาตกร!” ระหว่างนั้นก็ได้มี
ผูส้ ญ
ู เสียในระหว่างการค้นหาความจริง เช่น คิม อุย-กี (Kim Ui-ki)
พัก จอง-ช็อล (Park Jong-chul) อี ฮัน-ยอล (Lee Han-yeol)
คัง คยัง-เด (Kang Kyung-dae) พัก ซึง-อี (Park Seung-hui)
ต่างเสียชีวิตในการเรียกร้องให้หาความจริงเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้
18 พฤษภาคม รวมทัง้ การปฏิวตั พิ ลเมือง (Citizen’s Revolution)
ในเดือนมิถุนายน 1987 ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับขบวนการ
เคลือ่ นไหวเดือนพฤษภาคม และกลายมาเป็นจุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญ
ของประชาธิปไตยในเกาหลี
ในการรับฟังความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแสวงหา
ความจริงเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยในควังจู 18
พฤษภาคม ถูกจัดขึ้นในยุคเริ่มแรกของรัฐบาล โน แท-อู ท�ำให้
สาธารณชนช็อคกับข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ถกู แต่งเติมใดๆ ทีถ่ า่ ยทอดสด
ผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ทั่วประเทศ
ขบวนการทวงถามความจริงเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม
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ได้เติบโตขึ้นมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 1993 เมื่อระบอบ
คิม ย็อง-ซัม (Kim Young-sam) ขึ้นครองอ�ำนาจ เนื่องจาก
ระยะเวลาของการกล่าวโทษผู้กระท�ำความผิดจะหมดลงในวันที่
15 สิงหาคม 1995 ท�ำให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการประชาชน
เพื่ อ ค้ น หาความจริ ง และสื บ ทอดจิ ต วิ ญ ญาณของการลุ ก ขึ้ น สู ้
เพื่อประชาธิปไตยควังจู 18 พฤษภาคม” (National People’s
Committee to Find Truth and Inherit the Spirit of May
18 Gwangju Democratic Uprising) เพื่อเรียกร้องให้มี “การ
ตรากฎหมายพิเศษเพื่อแก้ปัญหากรณีควังจูและลงโทษผู้กระท�ำ
ความผิด” (special legislation to resolve the issues of
Gwangju and prosecute the perpetrators) คณะกรรมการ
ได้เป็นผู้น�ำในการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบุคคลจ�ำนวน 35 คน
รวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู ในเดือนกรกฎาคม 1994
การร้องทุกข์กล่าวโทษได้ยื่นต่อส�ำนักงานอัยการเขตโซลลงนาม
โดยประชาชน 294 คน อย่างไรก็ดี ทางอัยการกังวลในความ
เป็นการเมืองของคดีนี้จึงไม่ยอมรับค�ำร้องทุกข์และกล่าวว่าพวก
เขาไม่มีอ�ำนาจด�ำเนินการในคดีดังกล่าว ผลของการตัดสินท�ำให้
มีการต่อต้านจากทั่วประเทศในภาคประชาสังคมและนักศึกษา
ขบวนการประชาชนเรี ย กร้ อ งให้ ล งโทษผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ได้
ขยายตัวมากขึ้นและมีการรวมตัวก่อตั้ง “คณะกรรมการเร่งด่วน
เพื่อตรากฎหมายพิเศษเพื่อลงโทษผู้ที่รับผิดชอบต่อการสังหาร
หมู่ในวันที่ 18 พฤษภาคม” (Emergency National Committee
for Special Legislation to Punish Persons Responsible for
the May 18 Massacre) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 1995 พวก
เขาได้ริเริ่มการชุมนุมทั่วประเทศ รณรงค์และนั่งประท้วงตลอด
จนเรียกร้องให้ลงโทษกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ในข้อหาคอร์รัปชั่น
ในที่ สุ ด ในวั น ที่ 19 ธั น วาคม1995 ก็มีก ฎหมายสองฉบั บ
ได้แก่ “รัฐบัญญัติพิเศษว่าด้วยการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย
18 พฤษภาคม” (Special Act on the May 18 Democratic
Uprising) และ “รัฐบัญญัติว่าด้วยกรณีพิเศษเกี่ยวเนื่องกับ
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เงื่อนไขการฟ้องร้องโดยสาธารณชนต่ออาชญากรรมที่เป็นการ
กระท�ำอันการขัดต่อรัฐธรรมนูญ” (Act on Special Cases
Concerning the Prescription for the Public Prosecution of
Crimes Disrupting Constitutional Order) ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรค
ฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านให้มีผลบังคับใช้ ในประเด็นนี้ต้อง
ขอบคุณต่อความพยายามของประชาชนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยใน
การต่อสูท้ างกฎหมาย การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยอัยการ
ที่สอบสวน ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู จึงได้เริ่มต้นขึ้น ในที่สุด
สมาชิก 35 คนของกลุม่ อ�ำนาจกองทัพใหม่ซงึ่ รวมทัง้ ช็อน ดู-ฮวัน
และ โน แท-อู และ ช็อง โฮ-ย็อง ถูกกล่าวหาว่าก่อการกบฏ
หลังจากการพิจารณาคดีมายาวนาน ศาลสูงได้สรุปส�ำนวนและ
ลงโทษกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 1997 มีค�ำ
พิพากษาว่า “กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้กระท�ำการยึดอ�ำนาจโดยวิธี
การนอกกระบวนการประชาธิปไตยที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และยังได้กระท�ำการอันท�ำให้องค์กรที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
นั้นไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้ด้วยการใช้ก�ำลังบังคับ ซึ่งไม่สามารถ
ยอมรับได้ไม่ว่าจะภายใต้สภาวการณ์ใดก็ตาม” จ�ำเลยทั้ง 15
คนได้กระท�ำการความวุ่นวายในวันที่ 12 ธันวาคม และก่อการ
กบฏในวันที่ 18 พฤษภาคม จึงตัดสินพิพากษาว่ามีความผิดตาม
ฟ้อง ให้ลงโทษจ�ำคุก ช็อน ดู-ฮวัน ตลอดชีวิต และปรับ 220.5
พันล้านวอน โน แท-อู ถูกลงโทษจ�ำคุก 17 ปี และปรับ 262.8
พันล้านวอน ฮวาง ยัง-ซี ถูกลงโทษจ�ำคุก 8 ปี ช็อง โฮ-ย็อง ถูก
ลงโทษจ�ำคุก 7 ปี ซึ่งไม่มีปรากฏในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนที่
อดีตประธานาธิบดีถึงสองคนถูกลงโทษจ�ำคุกพร้อมกัน อย่างไร
ก็ดี ทั้งสองคนได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี คิม ย็อง-ซัม
และได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 22 ธันวาคม 1997 การอภัยโทษ
นี้เป็นผลพวงจากการที่ว่าที่ประธานาธิบดี คิม แด-จุง ได้รับ
เลือกตั้งจากแนวนโยบายการสลายแนวคิดภูมิภาคนิยมระหว่าง
จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จึงได้ให้อภัยโทษ
ซึง่ ถูกคัดค้านจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกรณี
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18 พฤษภาคม
โครงการจ่ายค่าชดเชยและการสร้างอนุสรณ์สถาน
รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างเป็นทางการที่จะจ่ายค่าชดเชยเหยื่อ
ที่ถูกกระท�ำจากการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม
1980 โดยเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 1988 คณะกรรมการเพื่อ
ความสมานฉันท์และประชาธิปไตย (Committee for Harmony
and Democracy) ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในตอนเริ่มยุคประธานาธิบดี
โน แท-อู ได้เสนอ “แผนการเยียวยากรณีควังจู” (Plan to Heal
the Gwangju Incident) ในเดือนกรกฎาคม 1990 จึงได้มีการ
ตรา “รัฐบัญญัติค่าชดเชยส�ำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลุก
ขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยในควังจู” (Act on Compensation for
Persons Related to the Gwangju Democratic Uprising) โดย
จ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับเหยื่อของเหตุการณ์
กระบวนการจ่ายค่าชดเชยจึงได้เริ่มตามกฎหมายนี้
หากยึดตามบันทึกการจ่ายเงินชดเชย ในเดือนพฤษภาคม 2017
เป็นวาระที่ค่าชดเชยระยะที่ 6 จะถูกจ่ายเป็นงวดสุดท้าย พบ
ว่ามีจ�ำนวนเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ที่
รายงานต่อเมืองควังจูในขณะนั้นมีจ�ำนวน 4,634 คน ถูกสังหาร
155 คน อีก 110 คนเสียชีวิตด้วยบาดแผลในภายหลัง สูญหาย
81 คน บาดเจ็บ 3,378 คน และ อีก 910 คน เป็นเรื่องอื่นๆ
แต่จำ� นวนทีบ่ นั ทึกมานีจ้ ำ� กัดไว้เฉพาะคนทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ทรมาน
ทางกายภาพเท่านั้น จ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยอ้อม
หรือผลทีต่ ามมาภายหลังอีกทอดหนึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถค�ำนวณ
ออกมาได้
โครงการที่จะร�ำลึกถึงและฟื้นคืนเกียรติยศให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง
กับการลุกขึ้นสู้ก็มีการด�ำเนินการ นอกจากได้รับเงินชดเชยจาก
รัฐบาลแล้ว บรรดาผู้ที่ทรมานจากการเข้าร่วมต่อสู้ในการลุกขึ้น
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สู้เพื่อประชาธิปไตยต่างได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า
“บุคคลที่ควรแก่การยกย่องจากกรณี 18 พฤษภาคม” (May 18
Meritorious Persons) นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ในระดับชาติ
เพือ่ ยกย่องเกียรติของเหยือ่ การจดจ�ำความทุกข์ทรมาน และการ
ร�ำลึกความหมายของการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม โดยมีสุสาน
แห่งชาติ 18 พฤษภาคม ซึ่งถูกสร้างขึ้นใกล้ๆ กับสุสานมังวอล
(Mangwol Cemetry) ในปี 1997 ส่วนเรือนจ�ำ อาคารศาลทหาร
และค่ายสารวัตรทหารของฐานทัพเก่า (Sangmudae army base)
ที่ถูกใช้เพื่อควบคุมตัวพลเมืองที่ถูกจับกุมระหว่างการลุกขึ้นสู้
เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม ต่างก็ถูกบูรณะให้ใกล้เคียง
กับสถานที่ดั้งเดิม ส่วนหนึ่งของซังมูแดซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร
ศูนย์บัญชาการของกองก�ำลังกฎอัยการศึกถูกเปลี่ยนให้เป็นสวน
สาธารณะร�ำลึก 18 พฤษภาคม เพื่อร�ำลึกถึงจิตวิญญาณของ
การลุกขึ้นสู้ในคราวนั้น ส่วนอาคารศาลาว่าการจังหวัดชอลลานัมโดซึ่งเป็นจุดฐานที่มั่นสุดท้ายของกองก�ำลังพลเมืองได้เปลี่ยน
เป็นที่ท�ำการของศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแห่งชาติ (National Asia
Culture Center) หรือ ACC ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแห่งชาติเป็น
โครงการที่รัฐบาลได้สัญญาไว้นานมาแล้วหลายปี จึงได้จัดให้มี
นิทรรศการพิเศษร�ำลึกเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม ภายในอาคาร
นอกจากนี้ยังได้สร้างป้ายหินและป้ายข้อมูลตามจุดส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม จัดวางไว้ทั่ว
เมืองควังจู 27 แห่ง และอีก 73 จุด ทั่วจังหวัดชอลลานัมโด
โครงการจดบันทึกเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม ในแผนงานมรดก
ความทรงจ�ำโลก โดย UNESCO
การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม ได้รับความสนใจ
จากทัว่ โลกจากการทีเ่ ป็นการต่อสูก้ บั ทรราชและระบอบเผด็จการ
อ�ำนาจนิยม ถึงแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่กระบวนการเปิด
เผยความจริงก็มีความส�ำเร็จในการน�ำเอาผู้กระท�ำความผิดใน
การสังหารหมู่มาลงโทษโดยอ�ำนาจของประชาชนที่ต่อสู้ในศาล
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นี่เป็นเหตุผลที่ขบวนการนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
ของการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อท�ำให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
กระจ่างชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และสันติภาพของเกาหลีใต้ ที่ขับเคลื่อนหลังจาก
เหตุการณ์ 18 พฤษภาคม กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องชี้
ทางให้กับประชาชนในเอเชียผู้ที่ต้องทนทุกข์จากประวัติศาสตร์
เฉกเช่นเดียวกัน
พลเมืองชาวควังจูได้ต่อสู้จนวาระสุดท้าย แม้จะเผชิญกับความ
ป่าเถือ่ นของทหารพลร่ม พวกเขายืนหยัดแม้ในยามทีเ่ มืองทัง้ เมือง
ถูกปิดล้อมตัดขาดจากโลกภายนอก แล้วถูกใส่รา้ ยป้ายสีจากสือ่ ที่
บิดเบือนข่าวสาร มีปฏิบัติการคุกคามทางจิตวิทยาโดยบุคลากร
ด้านการข่าวของกองทัพ เหล่าประชาชนได้แบ่งปันอาหาร บริจาค
เลือด และสละแรงงานของตน บรรดาแกนน�ำของการลุกขึน้ สูต้ า่ ง
ยอมแบกรับความเจ็บปวดเพื่อให้เกิดการเจรจา พลเมืองต่างรวม
กันเป็นหนึ่งและสามารถเอาชนะอุปสรรคได้
พลเมืองชาวควังจูต่างรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยตัวของ
พวกเขาเอง ถึงแม้จะไม่มเี จ้าหน้าทีร่ ฐั ทีบ่ งั คับใช้กฎหมายถึง 6 วัน
ในช่วงกองก�ำลังกฎอัยการศึกถอนก�ำลังออกจากเมือง และแม้จะ
มีอาวุธปืนมากมาย แต่กไ็ ม่มอี บุ ตั เิ หตุทเี่ กีย่ วกับการใช้อาวุธแม้แต่
กรณีเดียว ปกติแล้วเป้าหมายของอาชญากรก็คือสถาบันการเงิน
และร้านเครือ่ งประดับเพชรนิลจินดา แต่กไ็ ม่มรี ายงานใดว่ามีการ
ปล้นชิง มีเพียงที่ท�ำการสื่อที่บิดเบือนความจริงและไม่น�ำเสนอ
ความจริงกับส�ำนักงานสรรพากรที่ถูกโจมตีโดยพลเมืองเท่านั้น
กองก� ำ ลั ง พลเมื อ งถู ก ปราบโดยก� ำ ลั ง และอาวุ ธ ที่ เ หนื อ กว่ า
มาก อย่างไรก็ตาม เกียรติภูมิของพวกเขาที่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้อง
ประชาธิปไตยก็ได้ถูกปลูกฝังรากในจิตใจของพลเมืองชาวควังจูที่
ไม่อาจถูกลบเลือนลงได้

198

Chapter 4

จากจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีในปี 1950 จนถึงการลุกขึ้น
สู้ในควังจู ปี 1980 ชาวเกาหลีต่างมองความสัมพันธ์ระหว่าง
สาธารณรัฐเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาว่าเป็น “พันธมิตรโดยสาย
เลือด” อย่างไรก็ตาม ขบวนการต่อต้านอเมริกันที่ดุเดือดมีมาก
ขึ้นเมื่อประชาชนตระหนักว่าสหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มอ�ำนาจ
กองทัพใหม่ระหว่างการลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม
ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ไม่เพียง
ในเมืองควังจู แต่ยังมีเมืองหลักๆ ในเกาหลีต่างมีขบวนการ
เคลือ่ นไหวของประชาชนทีเ่ ป็นเอกภาพเพือ่ จะทบทวนร�ำลึกความ
หมายของการลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม และเป็นการปฏิเสธการกดขี่
จากเผด็จการทหาร ความรับรูข้ องพลเมืองเกีย่ วกับประชาธิปไตย
ได้รับการส่งเสริมจนในที่สุดสามารถท�ำลายเผด็จการทหารที่ดื้อ
ด้านลงได้สำ� เร็จโดยขบวนการประชาชน ส่วนหนึง่ เป็นผลพวงจาก
การลุกขึ้นสู้ในช่วง 10 วันนั้น กล่าวโดยรวมแล้ว สังคมเกาหลีได้
เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนับแต่นั้น
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2011 ก็ได้มีการจดทะเบียนบันทึก
เหตุการณ์การลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม ในแผนงานมรดกความทรงจ�ำ
ของโลก ของ UNESCO เทียบเคียงกับเอกสารประวัตศิ าสตร์อนื่ ๆ
เช่น แมกนา คาร์ตา (Magna Carta 1225) ค�ำประกาศแห่งสิทธิ
ของบุคคลและพลเมืองระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส 1780 กล่าวได้
ว่าการลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม กลายเป็นส่วนหนึง่ ของมรดกความ
ทรงจ�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีม่ คี ณ
ุ ปู การต่อพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของ
มนุษยชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกความทรงจ�ำไม่เพียงแต่
ชาวควังจูและชาวเกาหลี แต่เป็นของประชาชนทั้งโลก
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ภาคผนวก 2

ภาพรวมโดยสังเขป
ของเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้
เพื่อประชาธิปไตย
18 พฤษภาคม
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ล�ำดับเหตุการณ์ในช่วง 10 วัน
ของการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย
(17-27 พฤษภาคม 1980)
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1. การขยายตัวและการต่อต้านโดยไม่ต่อสู้
17 พฤษภาคม

(วันเสาร์ อากาศสดใส) มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

24:00 น.

ประกาศขยายการใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ

18 พฤษภาคม

(วันอาทิตย์ อากาศสดใส) หน่วยทหารพลร่มคลื่อนก�ำลังมา
ถึงถนนคึมนัม

01:00 น.

อี เซ-จ็อง (Lee Se-jong) เจ้าหน้าที่กรมการเกษตร เสียชีวิต
ระหว่างหน่วยทหารพลร่มที่ 7 เคลือ่ นก�ำลังเข้ามามหาวิทยาลัย
ช็อนบุก
หน่วยทหารถูกส่งเข้ามาควบคุมมหาวิทยาลัย 20 แห่งในเขต
จังหวัดชอลลานัมโด (หน่วยกองพันที่ 33, 35 ของกองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 7 และกรมทหารที่ 96 จากทหารกองพลที่ 31
มีนายทหาร 14 นาย และทหารเกณฑ์ 1,132 นาย

02:00 น.

10:00 น.

11:00 น.

นักศึกษา 200 คนรวมตัวกันที่หน้าประตูของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติช็อนนัม และปะทะกับหน่วยทหารพลร่มที่ 7 ประท้วง
และตะโกนค�ำขวัญ “เปิดมหาวิทยาลัย!” และ “ยกเลิกกฎ
อัยการศึก”
นักศึกษา 500 คนได้นงั่ ประท้วงหน้าศูนย์คาทอลิกทีถ่ นนคึมนัม
ประมาณ 16:00 น. นายทหาร 64 นาย และทหารเกณฑ์ 490
นายจากกองพันทหารที่ 33 ของหน่วยพลร่มที่ 7 ถูกส่งมาที่
ถนนคึมนัม การปราบปรามเริม่ ขึน้ แล้ว นักศึกษาเคลือ่ นตัวเข้า
ถนนคึมนัมและร้องค�ำขวัญ “ไปถนนคึมนัม”

21:00 น.

มีประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตควังจู

2. เปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการสร้างแนวป้องกัน
19 พฤษภาคม

(วันจันทร์มีฝนยามบ่าย): ความโกรธแค้นของพลเมือง

03:00 น.

คิม คยัง-ชุล (Kim Kyung-chul) (พลเมืองชาวควังจูคนแรก
ที่ถูกสังหาร)
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมแดดง (Daedong high school)
โรงเรียนมัธยมสตรีชุงอาง (Joongang Girl’s high school)
ตลอดจนโรงเรียนอืน่ ๆ ท�ำการประท้วงในโรงเรียน ส่วนโรงเรียน
ประถมถูกสั่งปิด (ตั้งแต่ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม)

10:00 น.
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10:50 น.
14:00 น.

16:50 น.
23:40 น.

กองก�ำลังกฎอัยการศึกเข้าล้อมผู้ชุมนุมที่มีอยู่ราว 3,000 คน
ที่ลานศาลาว่าการจังหวัดและย่านถนนคึมนัมโดยใช้รถยาน
เกราะ 4 คัน
พลเมือง 5,000 คน รวมตัวกันที่หน้าศูนย์คาทอลิกและเผารถ
ของหน่วยทหารพลร่มกองพันที่ 7 และกองพันที่ 11 จากการ
ที่ทหารปราบปรามประชาชนบนถนนคึมนัม คนที่เข้าร่วมการ
เผาท�ำลายรถมีตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาจนถึงประชาชนทั่วไป
ผู้บาดเจ็บรายแรกเป็นนักเรียนมัธยม ชื่อ คิม ย็อง-ชาน (Kim
Young-chan) จากโรงเรียนมัธยมแห่งมหาวิทยาลัยโชซอน ถูก
ยิงที่ย่านเกริม (Gyerim-dong)
ศูนย์บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่ 2 ได้ออกแนวทาง
ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารชุ ง จั ง เพื่ อ ยกระดั บ การด� ำ เนิ น การกั บ ผู ้
ชุมนุมเข้มข้นขึ้น

3. ประชาชนทุกคนต่างลุกขึ้นออกมาสู้ ออกมาบนท้องถนน
20 พฤษภาคม

(วันอังคารทีม่ ฝี นพร�ำในตอนเช้า): เปลวไฟของการลุกขึน้ สูจ้ าก
การยิงกราดที่สถานีควังจู

04:00 น.

มีใบปลิวเรียกร้องให้พลเมืองออกมาร่วมลุกขึ้นสู้ทั่วเมือง

10:00 น.

มีการประชุมหัวหน้าหน่วยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ CAC เรียก
ร้องให้หน่วยทหารพลร่มถอนตัวออกจากเมือง
ทหารของหน่วยทหารพลร่มที่ 11 จับตัวประชาชนกว่า 30 คน
ทัง้ ชายและหญิงหน้าศูนย์คาทอลิก พวกเขาถูกทุบตีอย่างทารุณ
ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ ช็อง โฮ-ย็อง ประชุมร่วมกับ
ผูบ้ ญ
ั ชาการ CAC ขอให้มมี าตรการปราบปรามผูช้ มุ นุมให้หนัก
ขึ้น แล้วกลับกรุงโซลทันที
ขบวนแท็กซี่ 200 คัน เคลื่อนขบวนไปที่ถนนคึมนัม

10:20 น.
12:00 น.
18:00 น.
21:25 น.
21:45 น.

ศูนย์บัญชาการของกองทัพ ส่งกองพลที่ 20 เพื่อเสริมก�ำลัง
ในควังจู
ประชาชนจุดไฟเผาสถานีโทรทัศน์ MBC

22:00 น.

ทหารพลร่มจากหน่วยที่ 3 ถูกสังหารโดยรถของผู้ชุมนุม
(นับเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกของฝ่ายกองก�ำลังกฎอัยการศึก)

23:00 น.

มีการกราดยิงทีห่ น้าสถานีควังจู หน่วยทหารพลร่มกองพันที่ 11
หน่วยทหารพลร่มที่ 3 ท�ำให้พลเมืองถูกสังหาร 5 คน จ�ำนวน
ผู้ชุมนุมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน
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23:20 น.
24:00 น.

ศูนย์บัญชาการกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่ 2 ส่งแนวทางการ
ปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั กิ าร (ห้ามยิง คุมการใช้กระสุนจริง ให้มกี าร
เปลี่ยนก�ำลังจากหน่วยทหารพลร่มเป็นกองพลที่ 20)
ที่ศาลาว่าการมีหน่วยกองพันที่ 61 และ 62 ของหน่วยทหาร
พลร่มที่ 11 แจกจ่ายกระสุนจริงให้กบั หัวหน้ากองร้อย (กองพัน
ละ 15 นาย)

4. การต่อสู้ด้วยอาวุธกับชัยชนะ
21 พฤษภาคม

(วันพุธ อากาศแจ่มใส)

01:30 น.

สถานี โ ทรทั ศ น์ KBS และส� ำ นั ก งานสรรพากรถู ก เผา
หนังสือพิมพ์หยุดการผลิต
หน่ ว ยทหารพลร่ ม ที่ 3 ถอนก� ำ ลั ง จากสถานี ค วั ง จู ไ ปยั ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติชอ็ นนัม สายโทรศัพท์ของเมืองถูกตัดขาด
ผู้ชุมนุมน�ำร่างของพลเมือง 2 คนที่ถูกสังหารมาไว้บนรถลาก
แล้วเดินเท้าจากสถานีควังจูไปที่ถนนคึมนัม

02:00 น.
04:00 น.
09:00 น.

09:50 น.

13:00 น.
15:30 น.
16:00 น.
16:35 น.
17:00 น.

นายทหารสัญญาบัตร 284 นาย และก�ำลังพล 4,482 นาย
ของกองพลที่ 20 มาถึง CAC ในซังมูเด (Sungmudae)
ผูช้ มุ นุมยึดรถยานเกราะและยานพาหนะของทหาร 56 คันจาก
โรงงาน Asia Motor Company
ตัวแทนของพลเมือง (ชุน อ๊ก-จู (Chun Ok-joo)) และ คิม
บยอม-แท (Kim Beom-tae) กับผู้ร่วมชุมนุมอีกคนหนึ่ง)
เข้าพบผู้ว่าการจังหวัด จัง ฮยัง-แท เพื่อขอร้องให้ทหารพลร่ม
ถอนก�ำลังออกไป
ทหารพลร่มกราดยิงผู้ชุมนุมบริเวณหน้าศาลาว่าการ (ขณะ
ที่เปิดเพลงชาติเกาหลี การยิงปืนใส่ประชาชนด�ำเนินไปถึง
เวลา 17:00 น.)
มีการปะทะกันบนถนนเมือ่ ผูช้ มุ นุมน�ำอาวุธทีย่ ดึ มาจากนาจูและ
ฮวาซุนเข้ามาในเมืองควังจู
หน่วยทหารพลร่มถูกสั่งให้ถอนก�ำลังจากศาลาว่าการ มีการ
เปลี่ยนศูนย์บัญชาการจากกองพลที่ 31 เป็น CAC
มีการประชุมที่ MLC มีมติว่าให้ถอนกองก�ำลังกฎอัยการศึก
ออกจากเมืองไปสู่ชานเมืองรอบนอก และอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
การป้องกันตัวเองได้
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 7 และ 11 ถอนก�ำลังจากศาลา
ว่าการไปยังมหาวิทยาลัยโชซอน ส่วนกองพลน้อยทหารพลร่ม
ที่ 3 ถอนก�ำลังจากเรือนจ�ำควังจู ส่วนต�ำรวจต่างสลายก�ำลัง
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19:00 น.
19:30 น.
22:10 น.

กองก�ำลังกฎอัยการศึกสามารถปฏิบัติการปิดล้อมเมืองได้
ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกประกาศว่าทหารมีสิทธิที่จะป้องกัน
ตัวเองได้ (นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถยิงได้หากมีการ
บุกเข้าไป)
กองก�ำลังกฎอัยการศึกเปิดฉากยิงทีส่ ถานีเฮียวช็อน (Hyocheon
Station) มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 คน

5. ช่วงวันเวลาของการปลดปล่อย
22 พฤษภาคม

(วันพฤหัสบดี ท้องฟ้าแจ่มใส): เมืองถูกปิดล้อม มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาท

00:05 น.

ผู้ชุมนุมขยายตัวไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชอลลานัมโด (นาจู มกโป ยังอัม คังจิน วันโด ฮัมเพยียง ยังควัง มูอนั )
มีการชุมนุมของพลเมืองทุกวันที่สถานีมกโปจากวันที่ 22–27
พฤษภาคม
ถนนสายต่างๆ ทีม่ งุ่ ออกไปนอกเมืองถูกตัดขาด มีการเตือนเป็น
พิเศษในระดับสูงสุดยังหน่วยความมัน่ คงชายฝัง่ ทางด่วนถูกปิด
ตัวแทนคณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทฝ่ายพลเมือง
จ�ำนวน 8 คน ไปยังส�ำนักงานกฎอัยการศึกเขตช็อนนัมใน
ซังมูเด เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 7 ข้อ
มีการชุมนุมที่ศาลาว่าการ ตัวแทนคณะกรรมการมาตรการ
ระงับข้อพิพาทรายงานผลการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐที่ซังมูเด มี
การปล่อยตัวคนที่ถูกจับ 848 คน
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการมาตรการระงั บ ข้ อ พิ พ าทฝ่ า ย
นักศึกษาเพื่อรักษาระเบียบ รวบรวมอาวุธ บริจาคเลือด และ
กิจกรรมอื่นๆ

11:00 น.
13:30 น.
17:00 น.
18:00 น.

23 พฤษภาคม

(วันศุกร์ เมฆครึ้มเป็นบางส่วน): การสังหารหมู่ การรวบรวม
อาวุธ และการรณรงค์

08:00 น.

นักศึกษาและพลเมืองอาสาท�ำความสะอาดถนนคึมนัมและ
บริเวณใกล้เคียง ร้านต่างๆ เปิดท�ำการ
ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกทบทวนแผน “ปฏิบัติการซังมู-ชุงจัง”
หน่วยทหารพลร่มที่ 11 ยิงรถเมล์ที่วิ่งผ่านหมู่บ้านจูนัม มีผู้เสีย
ชีวิต 10 รายในการยิงครั้งแรก คณะกรรมการมาตรการระงับ
ข้อพิพาทฝ่ายนักศึกษาเริ่มรวบรวมอาวุธ

09:00 น.
10:00 น.
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11:48 น.
13:00 น.
15:00 น.

กองพลที่ 20 เผยแนวปฏิบัติส�ำหรับปฏิบัติการปิดล้อมเมือง
(ห้ามมิให้ผู้ก่อการจลาจลบุกผ่านแนววงล้อม สามารถยิงได้
หากมีการขัดขืน)
ทหารพลร่มยิงรถมินิบัสนอกหมู่บ้านจูนัม ผู้โดยสาร 17 จาก
18 คนเสียชีวิต ในจ�ำนวนนี้รวมถึงผู้บาดเจ็บสองคนถูกดึงไป
สังหารบนเนินหลังหมู่บ้าน
การชุมนุมพลเมืองเพื่อรณรงค์ปกป้องประชาธิปไตยครั้งแรก
ของพลเมืองถูกจัดขึ้น (มีผู้ชุมนุมราว 150,000 คน)

24 พฤษภาคม

(วันเสาร์ ฝนตกตอนบ่าย): มีการหยุดการเจรจา

09:55 น.

มีการยิงกันเองระหว่างกองพลที่ 31 กับโรงเรียนยานเกราะ มี
ทหารเสียชีวิต 3 นาย
ทหารพลร่ ม ยิ ง เด็ ก หลายคนที่ ก� ำ ลั ง ว่ า ยน�้ ำ ในอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ที่
หมู่บ้านวอนแจ (มีผู้เสียชีวิต 2 คน รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยม
ต้น เด็กชาย พัง ควัน-บยอม (Bang Kwan-beom)
มีการยิงกันเองระหว่างทหารพลร่มที่ 11 กับครูฝึกของ CAC
(มีหน่วยทหารพลร่มโดนยิงเสียชีวิต 9 คน ยานเกราะเสีย
หาย 5 คัน) ชาวบ้านที่หมู่บ้านซองอัม-ดง (Songam-dong)
ถูกยิงสังหาร เป็นการแก้แค้นทีม่ กี ารยิงกันเอง (เสียชีวติ 4 คน
บาดเจ็บสาหัส 2 คน)
การชุ ม นุ ม พลเมื อ งเพื่ อ รณรงค์ ป กป้ อ งประชาธิ ป ไตยของ
พลเมืองครั้งที่ 2 ถูกจัดขึ้นที่ลานศาลาว่าการ
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บกู้ระเบิดของกองทัพได้ถอดชนวนระเบิด
จากระเบิดในคลังอาวุธที่เก็บไว้ใต้อาคารศาลาว่าการ

13:30 น.
13:55 น.

14:50 น.
20:30 น.
25 พฤษภาคม

(วันอาทิตย์ ฝนตก): การปรากฏตัวของแกนน�ำการลุกขึ้นสู้

04:00 น.

ผู้บัญชาการกฎอัยการศึกสั่งให้เตรียมปฏิบัติการซังมู-ชุงจัง
(เป็นปฏิบัติการที่จะเข้ายึดเมืองควังจู)
กรณี “เข็มพิษ” ในศาลาว่าการ DSC ส่งสายลับแทรกซึมเข้า
มาสร้างความวุ่นวาย
แกนน�ำกลุ่มอ�ำนาจกองทัพใหม่มีมติให้ก�ำหนดเวลาปฏิบัติการ
ซังมู-ชุงจัง (หลังเวลา 0:01 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม)
รองเสนาธิการกองทัพ ฮวัง ย็อง-ซี (Hwang Young-si) ส่งแนว
ปฏิบัติส�ำหรับปฏิบัติการซังมู-ชุงจัง เป็นการส่วนตัวกับ CAC
ประธานาธิบดี ชเว คยู-ฮา ได้มกี ารเจรจาพิเศษทีซ่ งั มูเด ในควังจู

08:00 น.
12:15 น.
15:00 น.
18:10 น.
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22:00 น.

“คณะกรรมการพลเมืองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” ถือก�ำเนิดขึ้น
ในฐานะแกนน�ำของการลุกขึ้นสู้ (ประธาน คิม จ็อง-เบ (Kim
Jong-bae) โฆษก ยุน ซัง-วอน (Yoon Sung-won) หัวหน้าศูนย์
บัญชาการ พัก นัม-ซุน (Park Nam-sun) ผู้ช่วยประธานฝ่าย
ต่างประเทศ ช็อง ซัง-ย็อง (Jung Sang-yong) ผู้ช่วยประธาน
ฝ่ายกิจการภายใน ฮอ คยู-จัง (Huh Kyu-jung))

26 พฤษภาคม

(วันจันทร์ ฝนตกในตอนเช้า): จุดสูงสุดและจุดเริ่มต้นของ
ปฏิบัติการซังมู-ชุงจัง

05:20 น.

กองก�ำลังกฎอัยการศึกเพิ่มแรงกดดันจากนอกวงล้อม รถถัง
เคลื่อนตัวเข้าเมืองและย้ายไปส�ำนักงานส่งเสริมการเกษตรใน
ฮวาช็องดง (Hwajung-dong)
“การเดินไปสู่ความตาย” (March of Death) (สมาชิก 17 คน
ของคณะกรรมการมาตรการระงับข้อพิพาทเจรจาฝ่ายพลเมือง
เดินจากศาลาว่าการไปยังฮวาจ็องดง (Hwajung-dong) เพือ่ หยุด
ไม่ให้กองก�ำลังกฎอัยการศึกเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้
การเจรจาครั้งที่ 4 ล้มเหลว (มีตัวแทนพลเมือง 11 คน รวม
ทั้งคุณพ่อคิม ซัง-ย็อง (Kim Sung-yong) ที่ร่วมเจรจากับเจ้า
หน้าที่กฎอัยการศึกถึง 4:30 ชั่วโมง)

08:00 น.

09:00 น.
10:00 น.
10:30 น.
12:00 น.
14:00 น.
15:00 น.
16:00 น.
17:00 น.
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การชุมนุมพลเมืองเพือ่ รณรงค์ปกป้องประชาธิปไตยครัง้ ที่ 4 (มี
คนร่วมราว 30,000 คน ประกาศไม่ยอมรับการปราบปรามที่
รุนแรงเสียเลือดเนื้อของกองก�ำลังกฎอัยการศึก)
CAC จัดการประชุมเพือ่ ยึดเมืองควังจู (ผูบ้ ญ
ั ชาการของกองพล
ที่ 20, 31 และกองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3, 7, 11)
อาร์คบิชอป ยุน คอง-อี (Yoon Kong-hui) เข้าไปเจรจาใน
ส�ำนักงานกฎอัยการศึกเพือ่ ขอให้ปล่อยตัวผูช้ มุ นุมทีถ่ กู จับกุมตัว
มีการจัดตั้งหน่วยโจมตีเคลื่อนที่ โดยมีผู้บัญชาการคือ ยุน
ซ็อก-รู (Yoon Seok-ru) มีก�ำลังคน 70 คน
การชุมนุมพลเมืองเพื่อรณรงค์ปกป้องประชาธิปไตยครั้ง 5
(เป็นการรับหลักการของพลเมืองและประณามความเหีย้ มโหด
ของกองก�ำลังกฎอัยการศึก)
ผูบ้ ญ
ั ชาการ CAC ซอ จุน-ยอล (So Joon-yeol) เข้ามาทีฐ่ านทัพ
อากาศควังจูเพื่อให้สัญญาณการโจมตี (H-Hour)
โฆษกขบวนการลุกขึ้นสู้ของพลเมือง ยุน ซัง-วอน (Yoon
Sang-won) สรุปสถานการณ์ให้ส่ือต่างประเทศ (และเพื่อขอ
พบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา)

Appendix 2

19:00 น.

24:00 น.

แกนน�ำของการลุกขึน้ สูป้ ระกาศว่า “กองก�ำลังกฎอัยการศึกอาจ
จะเคลือ่ นโจมตีในคืนนี”้ (มีการส่งนักเรียนนักศึกษาและผูห้ ญิง
กลับบ้าน) ชาวต่างประเทศ 207 คนได้อพยพไปที่ฐานทัพ
อากาศควังจูและเดินทางโดยเครื่องบินไปกรุงโซล
หน่วยสงครามพิเศษในชุดพลเรือนท�ำการสอดแนมในเมือง

6. การต่อต้านครั้งสุดท้าย
27 พฤษภาคม

(วันอังคาร ท้องฟ้าโปร่งใส): ความพ่ายแพ้ที่ศาลาว่าการ

01:00 น.

หน่วยรบพิเศษของทหารพลร่มถูกส่งเข้ามาโจมตี (กองพลน้อย
ทหารพลร่มที่ 3 บุกไปที่ศาลาว่าการ กองพลน้อยทหารพลร่ม
ที่ 11 ไปที่อาคารช็อนอิล และ YWCA กองพลน้อยทหารพลร่ม
ที่ 7 ไปที่สวนควังจู)
กองพลที่ 20 เริ่มมีการเคลื่อนก�ำลัง (นายทหาร 102 นาย
ทหารเกณฑ์ 3,030 นาย)
ประกาศข่าวในระบบเสียงตามสายครัง้ สุดท้ายจากศาลาว่าการ

02:00 น.
03:50 น.
04:00 น.
07:00 น.
10:00 น.

หน่วยรบพิเศษของทหารพลร่มที่ 3 บุกยึดศาลาว่าการส�ำเร็จ
(มีเฮลิคอปเตอร์ตดิ อาวุธบินเหนืออาคารเพือ่ แสดงแสนยานุภาพ)
กองพลน้อยทหารพลร่มที่ 3, 7 และ 11 เคลือ่ นก�ำลังไปทีฐ่ านทัพ
อากาศควังจูหลังจากส่งมอบอาคารศาลาว่าการให้กองพลที่ 20
รัฐมนตรีกลาโหม ชู ย็อง-บัก (Choo Young-buk) และรอง
เสนาธิการกองทัพ ฮวาง ย็อง-ซี (Hwang Young-si) เข้ามา
ตรวจการณ์ทศี่ าลาว่าการในวันที่ 27 พฤษภาคม มีผเู้ สียชีวติ
ดังนี้ เป็นกองก�ำลังพลเมือง 27 คน ถูกจับกุมได้ 295 คน ส่วน
ฝ่ายทหารมีผเู้ สียชีวติ 2 นาย บาดเจ็บ 12 นาย
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เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณี
18 พฤษภาคม ระหว่างปี 1979-2019
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1979
16 ตุลาคม

การลุ ก ขึ้ น สู ้ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตยในปู ซ านและมาซาน มี ก าร
ประกาศกฎอัยการศึกในเขตปูซาน

26 ตุลาคม

ประธานาธิบดี พัก จ็อง-ฮี ถูกสังหาร (โดยผู้อ�ำนวยการ KCIA
คิม แจ-เกียว) มีการประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

1980
15 กุมภาพันธ์

มีการตั้ง “ทีมประเมินข่าว” ในแผนกข่าวกรองของ DSC มีการ
วางแผน “ปฏิบัติการ K”

29 กุมภาพันธ์

มีการปล่อยตัว 687 คน รวมทั้ง คิม แด-จุง ด้วย

4 มีนาคม
14 เมษายน

การฝึกปฏิบัติการชุงจังครั้งใหญ่ (แผนต่อต้านการจลาจล)
ช็อน ดู-ฮวัน ผู้บัญชาการ DSC ถูกแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รักษาการผู้อ�ำนวยการ KCIA
กรณีซาบุก (Sabuk Incident) คนงานเหมืองบริษทั ซาบุก 700
คนปะทะกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ประธานองค์การนักศึกษา 27 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศตัดสิน
ใจที่จะลงไปประท้วงบนท้องถนน
นักศึกษาราว 100,000 คนจากมหาวิทยาลัย 30 แห่งในกรุง
โซลรวมตัวกันที่สถานีโซล
ตัวแทนนักศึกษา 95 คนจากมหาวิทยาลัย 55 แห่งทัว่ ประเทศ
ถู ก จั บกุ ม ระหว่ า งการประชุ ม ประธานองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาทั่ ว
ประเทศ ในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึกในสถานการณ์
ฉุกเฉินทั่วประเทศ กิจกรรมการเมืองต่างๆ ถูกห้าม มีการปิด
มหาวิทยาลัย และจับกุมบุคคลต่างๆ รวมทั้ง คิม แด-จุง ด้วย
การลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม

21 เมษายน
14 พฤษภาคม
15 พฤษภาคม
17 พฤษภาคม

18-27 พฤษภาคม
29 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม

ร่างของผู้เสียชีวิตจากขบวนการ 18 พฤษภาคม (126 คน)
ถูกฝังที่สุสานมังวอล
คิม อุย-กี (Kim Ui-ki) นักศึกษามหาวิทยาลัยโซกัง (Sogang
University) ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริง
ใน “กรณีควังจู”
มีการตั้ง “สมาคมครอบครัวของผู้ถูกสังหารของขบวนการ
ลุกขึ้นสู้ที่ชอบธรรม 18 พฤษภาคมที่ควังจู” ผู้บัญชาการ
กฎอัยการศึกเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากกรณี
ควังจู (เสียชีวิต 170 คน: พลเรือน 144 คน นายทหาร 22
นาย และต�ำรวจ 4 นาย)
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7 มิถุนายน

10 มิถุนายน
27 สิงหาคม
17 กันยายน
20 กันยายน

คิม จ็อง-เท (Kim Jong-tae) จากเมืองซังนัม (Sungnum City)
เผาตัวตายประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริงใน
“กรณีควังจู” รัฐมนตรีกลาโหม ยุน ซัง-มิน (Yoon Sung-min)
เปิดเผย “ภาพรวมของกรณีควังจู” (เสียชีวิต 191 คน บาดเจ็บ
852 คน และมีผู้ถูกจับกุม 2,522 คน (ถูกด�ำเนินคดีตามกฎ
อัยการศึก 161 คนและปล่อยตัว 1,906 คน)
บาทหลวงคาทอลิกจาก Archdiocese of Gwangju เรียกร้องให้
มีการค้นหาความจริงใน “กรณีควังจู” มีบาทหลวงถูกจับ 8 คน
ช็อน ดู-ฮวัน ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีที่สนามจังชุง
(Jangchoong Stadium)
คิม แด-จุง ถูกพิพากษาประหารชีวิตโดยศาลทหารจากการ
สมคบคิดก่อการกบฏและฝ่าฝืนกฎหมายความมั่นคง
มีการก่อตั้ง “สมาคมครอบครัวผู้ถูกจับกุมระหว่างกรณีควังจู”

25 ตุลาคม

บุคคล 5 คน ที่เกี่ยวข้องในกรณี 18 พฤษภาคม ถูกพิพากษา
ประหารชีวิตโดยศาลทหารเขตช็อนนัมและช็อนบุก

9 ธันวาคม

ส�ำนักงาน USIS ทีค่ วังจูถกู เผาเพือ่ ประท้วงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ที่รับรองการปราบปรามที่ควังจู

1981
25 กุมภาพันธ์

ช็อน ดู-ฮวัน จากพรรค Democratic Justice ได้รับเลือกให้
เป็นประธานาธิบดีคนที่ 12

31 มีนาคม

บุคคล 5 คน ที่เกี่ยวข้องในขบวนการ 18 พฤษภาคมถูก
พิพากษาประหารชีวิตโดยศาลสูง

1982
18 มีนาคม

18 พฤษภาคม
1 สิงหาคม
23 ตุลาคม
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มีการจุดไฟเผาส�ำนักงานข่าวสารอเมริกัน (US Information
Service: USIS) ในเมืองปูซานเพื่อเรียกร้องให้มีการค้นหา
ความจริงใน “กรณีควังจู” และความรับผิดชอบจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา
มีการร�ำลึกครบรอบ 2 ปีของเหตุการณ์ควังจู ร่วมกันที่สุสาน
มังวอล ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกจับเรียกร้องให้
แถลงความจริง
มีการก่อตั้ง “สมาคมของผู้บาดเจ็บ 18 พฤษภาคม”
คิม แด-จุง ได้รับการพักโทษและถูกปล่อยตัวจากเรือนจ�ำ จาก
นั้นเขาถูกเนรเทศไปสหรัฐอเมริกา

Appendix 2

1983
18 พฤษภาคม

คิม ย็อง-ซัม ประกาศอดข้าวประท้วงโดยไม่มกี ำ� หนดหยุด เพือ่
เรียกร้องให้มีการค้นหาความจริง “กรณีควังจู”

22 กันยายน

ส�ำนักงาน USIS ในเมืองแทกูถูกปาด้วยระเบิดประกอบเอง

1984
1 มีนาคม

รัฐบาลอนุญาตให้นักศึกษาที่ถูกไล่ออกเนื่องจาก “กรณีควังจู”
ได้คืนสภาพกลับเข้าเรียน

21 มีนาคม

มี ก ารจั ด ตั้ ง “คณะกรรมการค้ น หาความจริ ง กรณี ค วั ง จู ”
(Committee to Find Truth of the Gwangju Incident)

1985
17 พฤษภาคม

นักศึกษากว่า 38,000 คนจากมหาวิทยาลัย 80 แห่งก่อการ
ประท้วงทั่วประเทศให้มีการค้นหาความจริง “กรณีควังจู”

18 พฤษภาคม

นักการเมืองหลายคนร่วมเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริง
“กรณีควังจู” ในวาระครบรอบ 5 ปี
นักศึกษาจ�ำนวน 73 คน เข้ายึด USIS ในกรุงโซลแล้วอดอาหาร
ประท้วง เรียกร้องให้รฐั บาลสหรัฐอเมริกากล่าวขอโทษอย่างเป็น
ทางการใน “กรณีควังจู”
หนังสือ พ้นไปจากความตาย, พ้นไปจากความมืดแห่งยุคสมัย
(Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age) ที่
บันทึกเรื่องราวการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม
ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ฮวาง ซก-ย็อง (Hwang Seok-young)
ผู้เขียนถูกต�ำรวจจับกุม
พรรค NDP เสนอญัตติ “การสืบสวนและค้นหาความจริงกรณี
ควังจู” ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

23 พฤษภาคม
29 พฤษภาคม

30 พฤษภาคม
15 สิงหาคม

นักสหภาพแรงงาน ฮง กี-อิล (Hong Ki-il) เผาตัวตายหน้า
YMCA ในควังจูเรียกร้องให้มีการสอบสวนความจริงกรณีควังจู

1986
17 พฤษภาคม

ในวาระครบรอบปีที่ 6 มีการร�ำลึกการลุกฮือเพือ่ ประชาธิปไตย
ในควังจูโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดเพื่อ
สืบทอดเจตนาการลุกขึ้นสู้และเพื่อร�ำลึกถึงเหยื่อ

213

18 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
มิถุนายน
18 ตุลาคม
20 ตุลาคม

เยาวชนจากวิหารมย็องดง 1,000 คนจัดการชุมนุมบนถนนหลัง
จากรณรงค์เรียกร้องให้มีการค้นหาความจริงการสังหารหมู่ใน
ควังจูและร�ำลึกถึงเหยื่อผู้เสียชีวิต
คัง ซัง-ช็อล (Kung Sung-cheol) เผาตัวตายประท้วงที่สถานี
มกโปเพือ่ เรียกร้องให้มกี ารสอบสวนค้นหาความจริงกรณีควังจู
หน่ ว ยงานวางแผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ตั้ ง คณะกรรมการ
จ�ำนวน 80 คน (เพือ่ รวบรวมและบิดเบือนบันทึกเกีย่ วกับกรณี
18 พฤษภาคม)
ครอบครัวของผูถ้ กู สังหารของขบวนการลุกขึน้ สูท้ ชี่ อบธรรม 18
พฤษภาคม ที่ควังจูนั่งประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวน
ค้นหาความจริงกรณีควังจู
มีการนั่งประท้วงที่ Seoul Christian Hall เรียกร้องให้มีการ
สอบสวนค้นหาความจริง “กรณีควังจู”

1987
14 มกราคม
13 เมษายน
17 พฤษภาคม
10 มิถุนายน

29 มิถุนายน

9 กรกฎาคม
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ศู น ย์ บั ญ ชาการความมั่ น คงสั ง หาร พั ก ช็ อ ง-ช็ อ ล (Park
Jong- cheol) นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ทีถ่ กู สอบสวน
และทรมานจนถึงแก่ความตาย
ประธานาธิ บ ดี ชอน ดู - ฮวั น แถลงเป็ น กรณี พิ เ ศษเรื่ อ ง
“มาตรการการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ” (measures to uphold
the constitution)
มีพิธีการร�ำลึกครบรอบ 7 ปีการลุกฮือเพื่อประชาธิปไตย
ของชาวควังจูที่สุสานมังวอลทง และมหาวิทยาลัย 62 แห่ง
ทั่วประเทศ
การรณรงค์ 10 มิถุนายน (การลุกขึ้นสู้ 18 พฤษภาคม) หรือ
ขบวนการรณรงค์แห่งชาติเพื่อประท้วงการบิดเบือนและปกปิด
การทรมานและสังหาร พัก ช็อง-ช็อล และเรียกร้องให้ยกเลิก
มาตรการรักษารัฐธรรมนูญ (National Rally to Denounce
Distortion & Coverups of the Torture and Death of
Park Jong-cheol and Abolish Measures to Uphold the
Constitution)
แถลงการณ์วันที่ 29 มิถุนายน เป็นแถลงการณ์พิเศษเพื่อ
จัดการกับประเด็นส�ำคัญๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรง และการอภัยโทษและคืน
สถานภาพให้กับ คิม แด-จุง
งานศพของนักศึกษามหาวิทยาลัย อี ฮัน-ยอล (Lee Han-yeol)
ที่เสียชีวิตจากระเบิดมือแก๊สน�้ำตาในการชุมนุม
Appendix 2

10 กรกฎาคม
16 ธันวาคม

นักการเมืองฝ่ายค้าน 2,355 คน รวมทัง้ คนทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณี
ควังจู 17 คนได้รับการอภัยโทษและคืนสถานะ
โน แท-อู ได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 13 ของเกาหลี

1988
21 กุมภาพันธ์

ศูนย์บัญชาการกองทัพได้จัดตั้ง “คณะกรรมการมาตรการ
ตอบโต้ของกองทัพ” (Army Countermeasures Committee)
(เพื่อจัดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ 18 พฤษภาคม
เพื่อบิดเบือน แต่งเติมข้อมูลที่บันทึกโดยกองทัพ)

23 กุมภาพันธ์

คณะกรรมการส่งเสริมเอกภาพประชาธิปไตย (Committee to
Promote Democratic Unity) มีข้อเสนอแนะเพื่อการเยียวยา
ในประเด็นที่เกี่ยวกับเมืองควังจูต่อรัฐบาล
รัฐบาลของ โน แท-อู ประกาศให้ขบวนการ 18 พฤษภาคม
เป็น “ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” และมีมาตรการ
เยียวยา “กรณีควังจู”
คิม แด-จุง เสนอวิธกี ารต่างๆ เพือ่ แสวงหาทางออกให้กบั “ขบวน
การควังจูตอ่ สูเ้ พือ่ ความเป็นธรรมควังจู” (Gwangju Righteous
Movement) และเผยมาตรการเพือ่ เยียวยา “กรณีควังจู” (การ
เดินทางไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ การค้นหาความ
จริง การคืนศักดิ์ศรีและเกียรติยศให้กับพลเมือง การรักษา
เยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวของเหยื่อ ให้มีมาตรฐานเช่น
เดียวกับบุคคลทีค่ วรแก่การยกย่องระดับชาติ และข้อเสนออืน่ ๆ
รัฐบาลของเมืองควังจูได้จัดตั้งคณะท�ำงานระดับองค์กรเพื่อ
กรณี 18 พฤษภาคม
รัฐบาลได้ตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกรณี 18
พฤษภาคม” โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน รั ฐ มนตรี
กลาโหมได้ตั้งคณะกรรมการวิจัย 511 (หรือคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อจัดการรับมือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - Special
Committee to Handle National Assembly Affairs เพือ่ ปลอม
แปลงเอกสารที่เกี่ยวกับกรณี 18 พฤษภาคม)

1 เมษายน
5 เมษายน

15 เมษายน
11 พฤษภาคม

18 พฤษภาคม

27 มิถุนายน

มีการจัดงานร�ำลึก “การลุกขึน้ สู้ 18 พฤษภาคม” ของชาวควังจู
และการรณรงค์ระดับชาติ เพื่อให้มีการค้นหาความจริงและ
ลงโทษผู้กระท�ำความผิดในการสังหารหมู่เดือนพฤษภาคม (มี
ผู้เข้าร่วม 200,000 คน)
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติผา่ นญัตติเพือ่ ตัง้ คณะกรรมการวิสามัญ
รวมทั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงกรณีควังจูด้วย
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25 กรกฎาคม
18 พฤศจิกายน

กระทรวงกลาโหมตั้ง “ทีมวิเคราะห์ 511” โดยค�ำสั่งเพื่อความ
มั่นคงเพื่อรับมือกับการประชุมของสภานิติบัญญัติและสร้าง
ข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวกับกรณี 18 พฤษภาคม
คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ
ค้ น หาความจริ ง กรณี ค วั ง จู เ ริ่ ม การประชุ ม รั บ ฟั ง ความจริ ง
(8 พฤศจิกายน 1988 - 27 มกราคม 1989)

1990
16 มกราคม
26 มกราคม
15 กุมภาพันธ์
3 มีนาคม
18 พฤษภาคม
20 มิถุนายน

31 ธันวาคม

จ่าชเว ย็อง-ซิน (SFC Choi Young-jin) ที่สังกัดหน่วยสงคราม
พิเศษระหว่างการลุกฮือของชาวควังจูได้แสดงส�ำนึกรับผิดชอบ
ทางมโนธรรม (declaration of conscience)
คณะกรรมการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อค้นหา
ความจริงกรณีควังจูสงั่ การให้เรียกตัวอดีตประธานาธิบดีทง้ั สอง
คน ช็อน ดู-ฮวัน และ ชเว คยู-ฮา
ประธานาธิ บ ดี โน แท-อู สั่ ง การเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารเยี ย วยา
กรณีควังจูให้เร็วขึ้น
ร่างกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่เมือง
ควังจูถูกส่งมอบให้คณะกรรมการวิสามัญของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อค้นหาความจริงกรณีควังจู
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 7 แห่งในควังจูและจังหวัดชอลลานัมโด ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ลงโทษผู้ที่รับผิดชอบต่อ
การสังหารหมู่ในควังจู
กระทรวงต่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก าส่ ง มอบเอกสาร
“แถลงการณ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเหตุการณ์ในควังจู
สาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนพฤษภาคม 1980” ซึง่ เป็นการรวบรวม
ค�ำตอบส�ำหรับการผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงโซล
อดีตประธานาธิบดี ช็อน ดู-ฮวัน เข้าร่วมการประชุมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและตอบค�ำถามเกี่ยว
กับเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1990
22 มกราคม
18 พฤษภาคม
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มีการรวมพรรคการเมืองสามพรรค Democratic Justice,
Democratic, Republican เพื่อก่อตั้งพรรค Democratic Freedom (Democratic Freedom Party)
41 องค์กรเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริงกรณีควังจู

Appendix 2

14 กรกฎาคม

พรรค Democratic Freedom ผ่านร่างกฎหมาย 26 ฉบับรวม
ทั้งรัฐบัญญัติว่าด้วยการเยียวยากรณีควังจู

6 สิงหาคม

รั ฐ บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการเยี ย วยาบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย (Act No.4,266) ควังจูมีผล
บังคับใช้
พรรค Peace and Democratic และพรรค Democratic ร่วม
กันเสนอญัตติให้มีการพิจารณาความขัดต่อรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายทั้ง 26 ฉบับรวมทั้งรัฐบัญญัติว่าด้วยการเยียวยา
กรณีควังจูว่าผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติไปด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่
ประธานาธิบดีออกกฤษฎีกา (Presidential Decree) ให้บังคับ
ใช้กฎหมายที่ผ่านสภานิติบัญญัติข้างต้น (กฤษฎีกาที่ 13,075)

10 สิงหาคม

17 สิงหาคม

17 สิงหาคม–15 กันยายน มีรายงานเพิม่ เติมเกีย่ วกับผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บระหว่าง “กรณี
ควังจู” (การเยียวยาระยะที่หนึ่ง) จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,693 คน
ประกอบด้วยผู้เสียชีวิต 190 คน สูญหาย 148 คน บาดเจ็บ
2,290 คน ถูกจับกุม 65 คน
1991
26 พฤษภาคม

คนราว 200,000 คน เข้าร่วมพิธีศพของ พัก ซึง-อี (Park
Seung-hui) ที่เผาตัวประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการค้นหาความ
จริงกรณีควังจู
*มีผู้เสียสละตัวเองเพื่อเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริงกรณี
ควังจู 13 คน เฉพาะปี 1991 เพียงปีเดียว ในจ�ำนวนนี้ได้แก่
คัง คย็อง-แท (Kung Kyung-dae) พัก ซึง-อี (Park Seung-hui),
คิม ย็อง-คยุน (Kim Yong-kyun) ชอน เซ-ย็อง (Cheon
Se-yong) พัก ชาง-ซู (Park Chang-soo) คิม กี-ซอล (Kim
Ki-seol) ยุน ยง-ฮา (Yoon Yong-ha) อี จอง-ซุน (Lee Jungsun), คิม ชอล-ซู (Kim Cheol-soo) ชอง ซัง-ซุน (Jung Sangsoon), คิม ควี-จอง (Kim Kwi-jung) อี จิน-ฮี (Lee Jin-hui)
และ ซ็อก กวาง-ซู (Seok Kwang-soo)

1993
18 มีนาคม

องค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกรณี 18 พฤษภาคม ประท้วงขัดขวาง
ประธานาธิบดี คิม ย็อง-ซัม ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะสุสานมังวอลทง ประธานาธิบดีคิมกล่าวว่า “ขอให้ปล่อยให้การค้นหา
ความจริงอยู่ในมือของประวัติศาสตร์” (Let’s leave the truth
finding mission to history) ขณะที่องค์กรต่างๆ ยืนยันใน
หลักการที่จะยึดหลัก 5 ประการที่จะคลี่คลายประเด็นต่างๆ
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ในกรณี 18 พฤษภาคม (การค้นหาความจริง การลงโทษ
ผู้กระท�ำความผิด การจ่ายค่าชดเชย การคืนเกียรติยศศักดิ์ศรี
การจัดโครงการร�ำลึกต่างๆ)
1 มิถุนายน

มีรายงานเพิม่ เติมเกีย่ วกับผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บระหว่าง “กรณี
ควังจู” (การเยียวยาระยะที่หนึ่ง) จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,693 คน
ประกอบด้วยผู้เสียชีวิต 190 คน สูญหาย 148 คน บาดเจ็บ
2,290 คน ถูกจับกุม 65 คน

1994
18 พฤษภาคม

มี ก ารรณรงค์ เ รี ย กร้ อ งให้ ฟ ้ อ งร้ อ งผู ้ ก ระท� ำ การสั ง หารหมู ่
พลเรือนระหว่างการลุกฮือในเมืองควังจู

30 สิงหาคม

ก่อตั้งมูลนิธิ May 18 Memorial Foundation (มูลนิธิร�ำลึก
18 พฤษภาคม)

19 ตุลาคม

คิม ซัง ฮยอน สมาชิกสภานิติบัญญัติและญาติผู้สูญเสีย 22
คนจากการลุกฮือในควังจูเรียกร้องให้อัยการสอบสวน ช็อน
ดู-ฮวัน กับพวกอีก 8 คน ในข้อหาก่อการกบฏ ทรยศต่อชาติ
และฆาตกรรม
คิม ซัง-ฮยอน สมาชิกสภานิติบัญญัติและญาติผู้สูญเสีย 22
คนจากการลุกฮือในควังจูเรียกร้องให้อัยการสอบสวน ช็อน
ดู-ฮวัน กับพวกอีก 8 คน ในข้อหาก่อการกบฏ ทรยศต่อชาติ
และฆาตกรรม

19 ตุลาคม

1995
13 กรกฎาคม

ส�ำนักงานอัยการเขตโซลตัดสินใจว่าไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะรับรองค�ำร้อง
สาธารณะให้ลงโทษอดีตสองประธานาธิบดี ช็อน ดู-ฮวัน และ
โน แท-อู ในข้อหากบฏ

18 กรกฎาคม

อัยการประกาศว่าจะไม่ด�ำเนินการสั่งฟ้อง

24 กรกฎาคม

โจทก์ที่เกี่ยวข้องกับกรณี 18 พฤษภาคม รวมทั้ง จัง ดง-นย็อน
(Jung Dong-nyun) ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ไต่สวนกรณี
อัยการไม่สั่งฟ้อง ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู
มีการตั้ง “คณะกรรมการร่วมลงโทษผู้กระท�ำการสังหารหมู่
18 พฤษภาคม” ขึ้น ในควังจู มีผู้บาดเจ็บและญาติเหยื่อผู้เสีย
ชีวิตจากเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม เข้าร่วมนั่งประท้วง 150
คนที่อาสนวิหารมย็องดงในกรุงโซล นักกฎหมายจากพรรค
Democratic Society ได้ยนื่ ร้องกล่าวหาคน 7 คน รวมทัง้ ช็อน
ดู-ฮวัน และ อี ฮุย-ซัง

25 กรกฎาคม
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สิงหาคม

มีการรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้ตรากฎหมายพิเศษเพื่อ
ให้สามารถกล่าวหาบุคคลกระท�ำการสังหารหมู่ 18 พฤษภาคม

18 ตุลาคม

พัก คี-ดง (Park Kye-dong) สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรค
Democratic เผยว่า โน แท-อู มีเงินสินบนถึง 400 พันล้านวอน

21 ตุลาคม

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 124 คน เสนอความเห็นทางวิชาการ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

24 พฤศจิกายน

ประธานาธิบดี คิม ย็อง-ซัม ตัดสินใจให้เสนอกฎหมายพิเศษ
กรณีการสังหารหมู่ควังจู 18 พฤษภาคม มีผลบังคับใช้

26 พฤศจิกายน

ส�ำนักงานอัยการเขตโซลเริ่มกระบวนการสอบสวนทั้งกรณี 12
ธันวาคม และ 18 พฤษภาคม เสียใหม่

27 พฤศจิกายน

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการสั่งไม่ฟ้องกรณี 18 พฤษภาคม
ของอัยการเขตโซลไม่สมเหตุผล

3 ธันวาคม

อดีตประธานาธิบดี ช็อน ดู-ฮวัน ถูกจับกุม

5 ธันวาคม

ส�ำนักงานอัยการสูงสุดจับกุมและลงโทษอดีตประธานาธิบดี
โน แท-อู (ในข้อหารับสินบนและมีเงินสินบนรวมกันกว่า 290
พันล้านวอน)
ประธานาธิบดี คิม ย็อง-ซัม ออกแถลงการณ์ระบุวา่ “การแก้ไข
ประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องเป็นการปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ของคนรุ่นเรา
และเราจ�ำเป็นต้องก�ำจัดปีศาจของวัฒนธรรมทหารและการก่อ
รัฐประหารไปให้สิ้น” (correcting history is our generation’s
Glorious Revolution, and we need to get rid of the ghosts
of military culture and coup)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่าน “กฎหมายพิเศษว่าด้วยการลุกขึ้น
สู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม เพื่อลงโทษผู้กระท�ำความ
ผิดในกรณี 12 ธันวาคม และ 18 พฤษภาคม” (Special Act
regarding the May 18 Democratic Uprising for the Punishment of Perpetrators of the December 12 and May 18)

12 ธันวาคม

19 ธันวาคม

1996
17 มกราคม

23 มกราคม

ส�ำนักงานอัยการเขตโซลออกหมายจับบุคคล 5 คนที่มีบทบาท
ในการรัฐประหาร 12 ธันวาคม 1979 ได้แก่ ยู ฮัก-ซอง (You
Hak-sung) ฮวาง ยัง-ซี (Hwang Young-si) จัง แซ-ดง (Jang
Se-dong) อี ฮัก-พง (Lee Hak-bong) และ ชเว ซี-ชัง (Choi/
Chi Se-chang)
ส�ำนักงานอัยการกรุงโซลแถลงข้อกล่าวหาเพิ่มเติม (ข้อหา
ก่ อ การกบฏและใช้ ก องทั พ ก่ อ การกบฏ) กั บ อดี ต สอง
ประธานาธิบดี ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู
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11 มีนาคม

5 สิงหาคม

องค์คณะที่ 30 ของศาลเขตโซลเปิดการพิจารณาคดีการ
รัฐประหาร 12 ธันวาคม และการก่อการกบฏ 18 พฤษภาคม
ที่อดีตประธานาธิบดีทั้งสองคนเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ช็อน
ดู-ฮวัน และ โน แท-อู
ส�ำนักงานแผนกอัยการพิเศษเสนอให้ลงโทษคดีรัฐประหาร 12
ธันวาคม และการก่อการกบฏ 18 พฤษภาคม โดยให้ประหาร
ชีวิต ช็อน ดู-ฮวัน และจ�ำคุกตลอดชีวิต โน แท-อู

1997
17 เมษายน
9 พฤษภาคม

ช็อน ดู-ฮวัน รับโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต ส่วน โน แท-อู รับ
โทษ 17 ปี
รัฐบาลก�ำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นวันร�ำลึกแห่งชาติ

16 พฤษภาคม

สุสาน 18 พฤษภาคม แห่งใหม่ส�ำเร็จ

18 พฤษภาคม

รัฐจัดพิธีร�ำลึกอย่างเป็นทางการครั้งแรกของชาติในกรณีการ
ลุกฮือเพื่อประชาธิปไตยในควังจู 18 พฤษภาคม

20 ธันวาคม

ประธานาธิบดี คิม ย็อง-ซัม และประธานาธิบดีที่เพิ่งได้รับ
เลือกตั้ง คิม แด-จุง ประกาศว่าจะให้อภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ
พร้อมกับคืนสถานะให้แก่อดีตประธานาธิบดีทั้งสองคือ ช็อน
ดู-ฮวัน และ โน แท-อู

22 ธันวาคม

รัฐบาลให้อภัยโทษให้ผู้กระท�ำการในกรณี 18 พฤษภาคม
เป็นกรณีพิเศษ 19 คน รวมทั้ง ช็อน ดู-ฮวัน และ โน แท-อู

1998
1 มกราคม

25 กุมภาพันธ์

มีรายงานเพิ่มเติมว่า จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการลุก
ขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยควังจู (จนถึงวันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็น
ระยะที่สามในการจ่ายค่าชดเชย) มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
837 คน เสียชีวิต 19 คน สูญหาย 54 คน บาดเจ็บ 482 คน
ถูกจับกุม 282 คน
คิม แด-จุง สาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 15
และ “รัฐบาลของประชาชน” ได้ขึ้นสู่อ�ำนาจ

1999
พฤษภาคม

สวนสาธารณะเสรีภาพ 18 พฤษภาคม ถูกสร้างขึ้น (ก่อนหน้า
นี้เป็นเรือนจ�ำและอาคารศาลถูกย้ายออกไป)
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2000
18 พฤษภาคม

ประธานาธิบดี คิม แด-จุง เข้าร่วมพิธีร�ำลึก 20 ปี การลุกฮือ
เพื่อประชาธิปไตยที่ควังจูที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงาน

2001
1 เมษายน

ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมร�ำลึก 18 พฤษภาคม

21 ธันวาคม

รัฐบาลตรากฎหมายพิเศษ “กฎหมายว่าด้วยการยกย่องให้
เกียรติบคุ คลทีไ่ ด้ทำ� หน้าทีอ่ ย่างโดดเด่นในขบวนการสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยควังจู” (Act on Honorable Treatment of
Persons of Distinguished Service to the Gwangju Democratization Movement)

2002
27 กรกฎาคม

สุสาน 18 พฤษภาคม ยกฐานะเป็นสุสานแห่งชาติ

2003
18 พฤษภาคม

ประธานาธิบดี โน มู-ฮยอน เข้าร่วมพิธีร�ำลึกปีที่ 23 ของ
เหตุการณ์ลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม

2004
20 มกราคม

การประกาศการแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการยกย่องให้เกียรติ
บุ ค คลที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งโดดเด่ น ในขบวนการสร้ า งสรรค์
ประชาธิปไตยควังจู” (Act on Honorable Treatment of
Persons of Distinguished Service to Gwangju Democratization Movement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2004

2006
8 พฤษภาคม

เปิดบ้าน “แม่ของเดือนพฤษภาคม” (May Mothers House)

2007
พฤษภาคม

ก่อตั้งรางวัล แม่ของเดือนพฤษภาคม

24 กรกฎาคม

“รายงานการสอบสวนกรณี 12 ธันวาคม และ 18 พฤษภาคม”
ถู ก ตี พิ ม พ์ โ ดยคณะกรรมการค้ น หาความจริ ง ส� ำ หรั บ
ประวัติศาสตร์ในอดีตของกระทรวงกลาโหม
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25 กรกฎาคม

เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Splendid Leaves

2008
ส�ำนักงานเทศบาลนครควังจูอนุมตั ติ ำ� ราเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลุกฮือของชาวควังจูเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม

เกิดความขัดแย้งในประเด็นการท�ำลายหรือเก็บรักษาส่วนต่อ
เติมของอาคารศาลาว่าการจังหวัด ระหว่างการสร้างศูนย์ Asia
Culture Center

2010
9 มกราคม

ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ส่งเสริมการจดทะเบียนบันทึกเกีย่ วกับ 18
พฤษภาคม ในโครงการมรดกความทรงจ�ำโลกของ UNESCO

18 พฤษภาคม

กระทรวงความรักชาติและกิจการทหารผ่านศึก (Ministry
of Patriots and Veteran Affairs) ตัดสินใจที่จะไม่บรรเลง
เพลง “Marching for Our Beloved” ระหว่างพิธีการร�ำลึก
ครบรอบ 30 ปี

2011
25 พฤษภาคม

บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 18 พฤษภาคม ได้รับการจดทะเบียน
เป็นความทรงจ�ำของโลกของ UNESCO

ธันวาคม

มีการวางมาตรฐานในการอธิบายการลุกขึน้ สูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย
18 พฤษภาคม ในต�ำราเรียนชั้นมัธยมปลาย

2012
29 พฤศจิกายน

การเปิดตัวภาพยนต์เรื่อง 26 Years

2013
18 พฤษภาคม

24 พฤษภาคม
23 มิถุนายน
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พิธีการร�ำลึก 33 ปีของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย 18
พฤษภาคม มีความไม่ลงรอยกันเรื่องการร้องเพลง “Marching for Our Beloved” (ประธานาธิบดี พัก กึน-เฮ (Park
Geun-hye) เข้าร่วมพิธีร�ำลึก)
แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการบิดเบือนประวัติศาสตร์
รณรงค์ระดับชาติ “การต่อต้านการบิดเบือนประวัตศิ าสตร์การ
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม”
Appendix 2

2014
18 พฤษภาคม

การตัดเพลง “Marching for Our Beloved” ออกจากพิธีการ
ร�ำลึกปีที่ 34

ธันวาคม

ปรับแบบของศูนย์บนั ทึกข้อมูลการเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย
และโครงสร้างหอนิทรรศการได้เสร็จสมบูรณ์

2015
1 มกราคม

ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหยื่อ (จากรายงานการจ่ายค่า
ชดเชยครั้งที่ 7)

24 กุมภาพันธ์

การประชุมครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการต่อต้านการบิดเบือน
ประวัตศิ าสตร์การเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

เปิดหอจดหมายเหตุ 518

18 พฤษภาคม

พิธีร�ำลึกเหตุการณ์ปีที่ 35 ซึ่งถูกแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรก
ถูกจัดโดยรัฐบาล และอีกฝ่ายโดยองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ 18 พฤษภาคม เนื่องจากกระทรวงความรักชาติ
และกิจการทหารผ่านศึกไม่อนุญาตให้ร้องเพลง “Marching
for Our Beloved”

2016
16 พฤษภาคม

พิธีร�ำลึกถึงนักข่าวเยอรมัน Jurgen Hinzpeter

22 มิถุนายน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มาร์ค ลิปเพิร์ท (Mark Lippert)
เยีย่ มชมมูลนิธริ ำ� ลึก 18 พฤษภาคม สัญญาทีจ่ ะเปิดเผยเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง 18 พฤษภาคม ในส่วนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ต่อสาธารณชน
มูลนิธิร�ำลึกเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม จัด “เวทีระดับชาติว่า
ด้วยการลงโทษกิจกรรมที่บิดเบือนเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม”
ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

22 กรกฎาคม

7 กันยายน
ตุลาคม
13 ธันวาคม

องค์กรทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม ร่วมนัง่ ประท้วงเพือ่
อนุรักษ์อาคารศาลาว่าการจังหวัดชอลลานัมโด
การชุมนุมจุดเทียนเริ่มขึ้น เพื่อต่อต้านการผูกขาดอ�ำนาจใน
รัฐบาลแห่งชาติโดย ชเว ซุน-ชิล (Choi Soon-sil) เพื่อนสนิท
ของ พัก กึน-เฮ
หน่วยบริการพิสจู น์หลักฐานแห่งชาติประกาศว่าพวกเขาพบรอย
กระสุนบนชัน้ ที่ 10 ของอาคารช็อนอิล ซึง่ อาจจะเป็นผลมาจาก
การยิงโดยเฮลิคอปเตอร์
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2017
10 มีนาคม

พัก กึน-เฮ อดีตประธานาธิบดีถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
เพราะคนสนิทของเธอมีเรือ่ งอือ้ ฉาวและคดีรบั สินบนโดยเธอเอง

9 เมษายน

มุน แจ-อิน (Moon Jae-in) ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
แห่งเกาหลี

11 พฤษภาคม

หนังสือ พ้นไปจากความตาย, พ้นไปจากความมืดแห่งยุคสมัย
(Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age)
ฉบับแก้ไขถูกตีพิมพ์ โดยผู้เขียนคือ ฮวาง ซก-ย็อง (Hwang
Seok-young) อี แจ-อวี (Lee Jae-eui) และ ช็อน ย็อง-โฮ
(Jeon Yong-ho)
พิธีร�ำลึกการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม ปีที่ 37
มีการร้องเพลง “Marching for Our Beloved” ประธานาธิบดี
มุน แจ-อิน (Moon Jae-in) เข้าร่วมพิธีและสัญญาว่าจะผนวก
เอาจิตวิญญาณของ 18 พฤษภาคม เอาไว้ในรัฐธรรมนูญ

18 พฤษภาคม

27 พฤษภาคม

มูลนิธิร�ำลึก 18 พฤษภาคม เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา เรื่อง
ขบวนการ 18 พฤษภาคม ที่ ส� ำ นั ก งานใหญ่ องค์ ก าร
สหประชาชาติ (หัวข้อ “บันทึกควังจู: ความทรงจ�ำร่วมของ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพ”) (Gwangju Diary: A Collective
Memory of Democracy and Freedom)

2 สิงหาคม

เปิดตัวภาพยนต์เรื่อง A Taxi Driver (มีผู้ชมถึง 12 ล้านคนใน
ช่วง 39 วัน)
กระทรวงกลาโหมได้ตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ 18
พฤษภาคม” (เพือ่ ตรวจสอบกรณีตา่ งๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์กราด
ยิงและการสั่งเครื่องบินโจมตีกองทัพอากาศให้ “เตรียมพร้อม”
มีคณะท�ำงาน 39 คน ใช้เวลา 50 วัน)

11 กันยายน

2018
10 กุมภาพันธ์

คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ 18 พฤษภาคม กระทรวง
กลาโหม ได้ตีพิมพ์ “รายงานการตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัย
ว่ามีเฮลิคอปเตอร์กราดยิงและการสั่งเครื่องบินโจมตีกองทัพ
อากาศให้เตรียมพร้อม”

28 กุมภาพันธ์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอ “ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
สืบสวนความจริงการลุกขึน้ สูเ้ พือ่ ประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม”
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตรา “กฎหมายว่าด้วยการสืบสวน
ความจริงการลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตย 18 พฤษภาคม”

13 มีนาคม
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Appendix 2

11 ตุลาคม

กระทรวงความรักชาติและกิจการทหารผ่านศึก แถลงแสดง
ความเสียใจที่ตลอด 8 ปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งในประเด็น
การร้องเพลง “Marching for Our Beloved” เนื่องจากอดีต
ประธานาธิบดี อี มย็อง-บัก และ พัก กึน-เฮ ต่างมีความ
เกลียดชังต่อเพลงนี้

2019
7 กันยายน

การนั่งประท้วงเพื่ออนุรักษ์อาคารศาลาว่าการจังหวัด
ชอลลานัมโดยุติลง

10 กันยายน

กระทรวงการท่องเทีย่ ว, กีฬาและการท่องเทีย่ ว ได้จดั ตัง้ “กลุม่
อนุรักษ์อาคารศาลาว่าการจังหวัดชอลลานัมโด”

27 ธันวาคม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้ัง “คณะกรรมการค้นหาความจริง
18 พฤษภาคม”
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