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 การท่ีจะรู้จกัคนและวฒันธรรมของสงัคมใดสงัคมหน่ึง เราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
คุณลกัษณะอุปนิสยัใจคอและบุคลิกภาพของชนชาตินั้นใหดี้ หรืออยา่งนอ้ยควรท าความ
เขา้ใจลกัษณะส าคญัพื้นฐานเสียก่อน เพราะประโยชน์ของการเรียนรู้ในเร่ืองน้ีกคื็อ หากเรา
ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัพวกเขา เราจะสามารถท าตวัใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขาประพฤติ
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งไดรั้บรู้วา่ส่ิงใดท่ีพวกเขาชอบ/ส่ิงไหนไม่ชอบ เช่ือ/ไม่เช่ือ 
และยกยอ่ง/ไม่ยกยอ่งบา้ง ดงัจะขอยกตวัอยา่งในสงัคมไทยของเรา กคื็อ เราจะรู้สึกพออก
พอใจยิง่ถา้คนจากสงัคมอ่ืนยกมือไหวแ้ละทกัทายดว้ยค าวา่สวสัดีเม่ือแรกพบเห็นกนั จะไม่
ลบูหวัตบไหล่ หรือใชเ้ทา้ช้ีส่ิงของ ใหค้วามเคารพพระพทุธรูปและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนไม่
จาบจว้งหรือใชมื้อจบัเศียรองคพ์ระพทุธรูป เป็นตน้ อน่ึง คนไทยนิยมชมชอบคนท่ีมี
อธัยาศรัยไมตรีอนัดี รู้จกัสมัมาคารวะ รู้จกักาละเทศะ อีกทั้งช่ืนชมคนท่ียิม้แยม้แจ่มใส หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ มีการยิม้แยม้ทกัทายซ่ึงกนัและกนักบัคนท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั ดงันั้น จะเห็น
ไดว้า่ การเรียนรู้คุณลกัษณะของชนชาติอ่ืนยอ่มใหเ้กิดผลดีมากกวา่ผลเสีย 

อุปนิสัยประจ าชาติ 
 หวัขอ้เร่ืองอุปนิสยัประจ าชาติ หรืออาจเรียกวา่ ลกัษณะเอกลกัษณ์ของชาติ หรือ
โครงสร้างบุคลิกภาพขั้นมูลฐาน (basic personality structure) ของคนในแต่ละสงัคมไดรั้บ
ความสนใจจากนกัมานุษยวิทยาและนกัจิตวิทยาสงัคมท่ีตอ้งการจะเรียนรู้วา่ คนในแต่ละสงัคม
นั้นมีแบบแผนคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีเด่น ๆ เป็นอยา่งไร โดยคาดกนัวา่ ความรู้ดงักล่าว
จะสามารถใชเ้ป็นพื้นฐานในการติดต่อส่ือสารระหวา่งคนต่างวฒันธรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจ
อนัดีและมิตรภาพต่อกนั 
 ในกรณีของนกัมานุษยวิทยานั้น มีนกัมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกนัสองคนคือ มาร์
กาเรต มีด (Margaret Mead) ไดน้ าผลงานของเธอช่ือ Coming of Age in Samoa ออกพิมพ์

  

บทที่ 11 
คนเกาหล ี: มุมมองจากคนเกาหล ี
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เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1928 และ รูธ เบนเนดิคท ์ (Ruth Benedict) เสนอผลงานเร่ือง Patterns of 
Cultures ในปี ค.ศ. 1934 ผลงานดงักล่าวไดส้ร้างความฮือฮาใหว้งวิชาการสาขามานุษยวิทยา
อยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท่ีนกัวิชาการทั้งสองไดฉี้กแนวการศึกษาดา้นวฒันธรรม
จากการท่ีเคยใชท้ฤษฎีประวติัศาสตร์ ทฤษฎีวิวฒันาการ และทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรม มาเป็นแนวใหม่ นัน่คือ ทฤษฎีวฒันธรรมกบับุคลิกภาพ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง เป็น
การน าปัจจยัดา้นจิตวิทยามาใชใ้นการศึกษาวฒันธรรม 
 มาร์กาเรต มีด ท าการวิจยัดว้ยการไปอาศยัอยูร่่วมกบัชาวเกาะซามวัในช่วงเวลาหน่ึง
และเนน้ศึกษาความสมัพนัธ์ของสมาชิกของสงัคมนั้นในเร่ืองแบบแผนการอบรมเล้ียงดูเดก็ 
เช่น ฝึกการขบัถ่าย การใหอ้าหาร และการรักษาความสะอาด ตลอดจนการอบรมสัง่สอนทาง
วฒันธรรม (socialization) ของพอ่แม่ มีดกล่าววา่แบบแผนดงักล่าวมีผลต่อการก่อตวัเป็น
รูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพในวยัผูใ้หญ่ของสมาชิกของสงัคมซามวั บุคลิกภาพของชนกลุ่ม
น้ีจะมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างไปจากสงัคมอเมริกนัท่ีซ่ึงสภาพของสงัคมและแบบแผนการ
อบรมเล้ียงดูท่ีไม่เหมือนกนั ส่วน รูธ เบเนดิคท ์ ไดศึ้กษาเปรียบเทียบรูปแบบของวฒันธรรม
ของชนสามกลุ่ม คือ ชาวอินเดียนแดงเผา่พิวโบล เผา่ควาคิตอล และชาวเกาะโดบู เธอพบวา่
ชนเผา่ พิวโบล มีวฒันธรรมท่ีเนน้บูรณาการโดยมีการยอมรับ ยอมท าตาม ร่วมมือกนัและมี
เคร่ืองยดึเหน่ียวใหเ้กิดความผกูพนัทางสงัคมต่อกนั รวมทั้งผูค้นต่างมีอุปนิสยัสงบเสง่ียม
เจียมตวั ส่วนชนเผา่ควาคิตอล มีบุคลิกท่ีเนน้ปัจเจกชนนิยมสูง นิยมความกา้วร้าว ชอบก่อ
ความรุนแรง ชอบจดัพิธีกรรมฉลองเพื่อแสดงความต่ืนเตน้ยนิดี ความร ่ารวยและความเป็น
หน่ึงในสงัคม ส าหรับชาวเกาะโดบูนั้น มีบุคลิกภาพท่ีชอบอิสระเสรี แต่ข้ีระแวงสงสยั ไม่
ไวใ้จใคร ประดุจกบัคนท่ีมีปัญหาทางจิต จากรูปแบบบุคลิกภาพของชนทั้งสามกลุ่มท่ีได้
ศึกษา เบเนดิคทจึ์งสรุปวา่ ความแตกต่างในเร่ืองค่านิยม การมองโลกและสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมเป็นปัจจยัส าคญัในการก่อใหเ้กิดรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชน
แต่ละเผา่ เดก็ ๆ ของเผา่ควาคิตอล จะไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีการอบรมสัง่สอนในสงัคมของ
ตนและจะตั้งเป้าหมายในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างไปจากเดก็ของเผา่พิวโบล และเผา่โดบู 
ดงันั้น กระบวนการของการอบรมสัง่สอนทางสงัคมตั้งแต่เยาวว์ยัจะมีผลใหแ้บบแผนของ
วฒันธรมของคนในสงัคมแต่ละสงัคมแตกต่างกนัออกไป 
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 จากผลการศึกษาของนกัมานุษยวิทยาสตรีทั้งคู่ก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในทฤษฎีของซิกมนั 
ฟรอยด ์ ท่ีพยายามอธิบายปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาวา่เป็นปัจจยัสากลท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพของ
มนุษยใ์นทุกสงัคม ผลการศึกษาคร้ังน้ียงัเป็นผลใหมี้การเรียกร้องเหล่านกัวิชาการใหห้นัความ
สนใจอยา่งจริงจงั ในการวิเคราะห์ความลุ่มลึกทุก ๆ ดา้นของสภาพสงัคมวฒันธรรมท่ีเป็น
จริงของแต่ละสงัคมแทนการใชท้ฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงท่ีอา้งวา่เป็นหลกัสากลท่ีสามารถอธิบาย
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยไ์ดท้ั้งโลก อน่ึง นกัมานุษยวิทยาทั้งสองยงัไดย้  ้าวา่ การท่ี
จะไดรั้บขอ้มูลท่ีถกูตอ้งและเป็นจริงเป็นจงัท่ีสามารถตรวจสอบไดน้ั้น วิธีการเชิงมานุษยวิทยา
สามารถกระท าไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ จากค ายนืยนัดงักล่าว ท าใหวิ้ธีวิทยาการ
วิจยัเชิงมานุษยวิทยาไดรั้บความสนใจและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
 ตวัอยา่งกรณีท่ีเพิ่งกล่าวถึงน้ีเป็นการศึกษาท่ีใชวิ้ธีวิทยาการวิจยัเชิงมานุษยวิทยาใน
การหาขอ้มูล โดยนกัมานุษยวิทยาตอ้งออกไปอาศยัอยูร่่วมกบัชนพื้นเมืองเป็นระยะเวลานาน
อยา่งนอ้ยหน่ึงปีข้ึนไป ท าการจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดย
น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาท าการวิเคราะห์สงัเคราะห์เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์ อน่ึง อาจ
ถือวา่เป็นความจ าเป็นของนกัมานุษยวิทยาท่ีจะตอ้งอธิบายลกัษณะบุคลิกขั้นพื้นฐานของชนท่ี
พวกเขาไปศึกษาถึงแมว้า่จะไม่ใช่เป็นเร่ืองหลกัของการศึกษากต็าม แต่อยา่งนอ้ยกต็อ้งพดูถึง
รูปพรรณสนัฐาน บุคลิกภาพและอุปนิสยัเด่น ๆ ของประชากรท่ีศึกษา อนัจะท าใหก้ารเสนอ
ภาพในเชิงรูปธรรมใหผู้อ้่านไดม้องเห็นอยา่งเด่นชดัและง่ายต่อการท าความเขา้ใจในประเดน็
หลกัของความสมัพนัธ์และการจดัระเบียบทางสงัคมของสงัคมท่ีท าการศึกษา 
 อยา่งไรกต็าม การมองอุปนิสยัประจ าชาติ (หรือของกลุ่มชน) น้ีใช่วา่จะเป็นงาน
ของนกัมานุษยวิทยาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น แต่โดยแทจ้ริงแลว้ คนทุกคนท่ีมีโอกาสไปเยีย่มชม
หรือศึกษาสงัคมอ่ืนกม็กัจะกลบัมาเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัคนและวฒันธรรมใหค้นใกลชิ้ด
และแก่คนในสงัคมของตนฟัง (หรืออ่าน) อยูเ่สมอมิไดข้าด และเม่ือมีการพดูถึงคุณลกัษณะ
ของคนในสงัคมนั้น ๆ ไปในทิศทางเดียวกนับ่อยคร้ัง กจ็ะก่อใหเ้กิดเป็นรูปแบบบุคลิกภาพ
เฉพาะของคนในสงัคมนั้น ๆ ได ้ดงัเช่นมีค ากล่าววา่ คนองักฤษเป็นคนเกบ็ตวั (reserved) ไม่
ค่อยใหค้วามสนิทสนมกบัคนแปลกหนา้ง่าย ๆ คนญ่ีปุ่นมีลกัษณะอ่อนนอกแขง็ในประดุจ
ดอกเบญจมาศและดาบซามูไร (chrysanthemum and the sword) โดยจะดูเป็นคนอ่อนโยน
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สุภาพเม่ือดูจากภายนอก แต่ภายในจิตใจนั้นเป็นคนแขง็แกร่ง ดุดนัและเอาจริงเอาจงั ส่วน
อุปนิสยัของคนเยอรมนัเป็นคนนิยมอ านาจ (fascism) เห็นชนชาติอ่ืนต ่ากวา่ตน ส าหรับคน
ไทยเป็นคนท่ีมีอธัยาศรัยไมตรีดี ยิม้แยม้แจ่มใส (land of smile) และรักความสนุกสนาน เป็น
ตน้ 
 ในทางกลบักนั จะมีการมองชนชาติอ่ืนในทางลบ เช่น คนไทยจะมองพวกยวิวา่เป็น
คนตระหน่ี และมองพวกแขกไปในทางท่ีไม่ดีนกั ดัง่มีค  าพดูเปรียบเทียบวา่ “ตีแขกก่อนตีงู” 
ชาวตะวนัตกจะมองคนเอเชียและแอฟริกนัวา่ไม่ฉลาดและไม่สนใจความทนัสมยั ชาวเอเชียจะ
มองคนตะวนัตกวา่เห็นแก่ตวัและนิยมแต่วตัถุ คนยโุรปจะมองคนอเมริกนัวา่ฝึกมารยาทนอ้ย
และไม่มีความรู้สึกในเร่ืองความสวยงามและศิลปะ คนอเมริกนัจะมองคนองักฤษวา่เป็นคน
อนุรักษนิ์ยม และคนองักฤษและคนอเมริกนัจะมองพวกละตินอเมริกาวา่เป็นพวกท่ีเช่ือถือ
ไม่ไดแ้ละเจา้อารมณ์ นอกจากน้ี คนเกาหลีจะมองคนไทยวา่เป็นคนข้ีเกียจ ไม่กระตือรือร้น ใช้
เวลายาวนานในการตดัสินใจเม่ือตอ้งการท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดและนิยมความรุนแรงชอบต่อยตี 
ส่วนคนญ่ีปุ่นมองคนไทยวา่เป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่ขยนัขนัแขง็ในการท างานและไม่มองการณ์
ไกล เป็นอาทิ 
 จะเห็นไดว้า่ การมองอุปนิสยัประจ าชาติดงัตวัอยา่งขา้งตน้ แมจ้ะเป็นการพดูแบบ
เหว่ียงแห แต่กเ็ป็นภาพตามรอยประทบัใจ (impression) ท่ีจะมองคนในสงัคมหน่ึง ๆ วา่เป็น
อยา่งไรเม่ือผูก้ล่าวไดเ้ขา้ไปสมัผสั แต่โดยแทจ้ริงแลว้ ในแต่ละสงัคมจะมีกลุ่มคนหลายกลุ่ม
ท่ีมีแบบแผนคุณลกัษณะอุปนิสยัต่างกนั ซ่ึงมีทั้งคนท่ีมีนิสยัดีและเลวคละเคลา้ปะปนกนัไป
ถา้หากเราไดมี้โอกาสเขา้ไปสมัผสัดว้ยตวัเองเป็นระยะเวลานานพอ แต่เน่ืองจากโลกน้ีมีสงัคม
ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ยากท่ีแต่ละคนจะตระเวนเขา้ไปท าความรู้จกัเป็นอยา่งดีไดท้ั้งหมด เรา
จึงตอ้งอาศยัการมองโครงสร้างบุคลิกขั้นมูลฐานจากผูอ่ื้นท่ีเขา้ไปเยอืน ซ่ึงอาจสามารถท า
ความเขา้ใจไดอ้ยา่งคร่าว ๆ และใชป้ระโยชน์ไดบ้า้งในยามจ าเป็น ดว้ยเหตุน้ี ผูอ้่านจ าตอ้ง
พินิจพิเคราะห์ใหล้ะเอียดถ่องแทก่้อนท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือภาพลกัษณ์ท่ีมีผูเ้ขียนหรือกล่าวอา้ง
ข้ึน และควรท าใจเป็นกลางเพื่อตรวจสอบดว้ยสายตาของตนเองเม่ือมีโอกาสในอนาคต 
 
 



 

AN 353 

 

212 

 

ข้อโต้แย้งในการศึกษาลกัษณะอุปนิสัยประจ าชาติ 
 นกัวิชาการบางกลุ่มไดวิ้พากษวิ์จารณ์นกัมานุษยวิทยาและนกัจิตวิทยาสงัคมท่ีเนน้
ศึกษาเร่ืองอุปนิสยัประจ าชาติมากจนเกินขอบเขต โดยใหเ้หตุผลวา่จะก่อใหเ้กิดปัญหา 2 
ประการ ดงัน้ี 
 (1) การอคติต่อชนชาติอ่ืน (prejudice or ethnocentrism) การอคติทางเช้ือชาติ
เกิดข้ึนเม่ือคนชนชาติหน่ึงมองชนชาติอ่ืนในเชิงดูถกูเหยยีดหยาม อีกทั้งยกยอ่งชนชาติของ
ตนวา่ดีกวา่เหนือกวา่ชนชาติอ่ืน ผลท่ีตามมากคื็อ เกิดการรังเกียจเดียจฉนัท ์ดูถกู กล่าวใหร้้าย
ชน กลุ่มอ่ืน โดยใชบ้รรทดัฐานของกลุ่มตนเป็นหลกัในการตดัสินวา่ถกูหรือผิด ดีหรือเลว 
และรวมไปถึงการท าลายลา้งกนัและกนัดว้ยก าลงัและอาวธุ ตลอดจนการยกกองทพัเขา้ไปยดึ
ครอง ดงัเช่นกรณีการยดึครองเป็นอาณานิคมในอดีต หรือถึงขั้นท าสงครามเตม็รูปแบบใน
ท่ีสุด การมีอคติน้ีเกิดข้ึนแมย้งัไม่ไดส้มัผสัหรือท าความรู้จกัคนของอีกฝ่ายหน่ึงดีพอ หรือ
เพียงไดรั้บขอ้มูลทุติยภูมิจากขอ้เขียนของนกัวิชาการบางกลุ่ม กเ็กิดขอ้รังเกียจคนกลุ่มอ่ืนเสีย
แลว้ เป็นตน้ 
 (2) การน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการท าสงครามหรือท าลายลา้งกนั ในอดีต 
การศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพขั้นมูลฐานของกลุ่มชนท่ีเป็นศตัรูไดรั้บการน าไปใชเ้พื่อ
ท าลายลา้งอีกฝ่ายหน่ึงโดยอาศยัค าวา่ “งานวิจยัทางวิชาการ” เป็นเคร่ืองมือในการเจาะลึก
ศึกษาสภาพสงัคมและจิตใจของคนในสงัคมหน่ึง ๆ นกัสงัคมศาสตร์และนกัมานุษยวิทยาเป็น
กลุ่มนกัวิชาการท่ีถกูวิพากษวิ์จารณ์มากท่ีสุด เพราะงานของพวกเขาถกูน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ในการท าสงคราม ดงัตวัอยา่งเช่น ในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองและยคุ
สงครามเยน็ นกัมานุษยวิทยาไดเ้ร่งศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพของคนญ่ีปุ่น ทั้งน้ีกเ็น่ืองจากวา่เป็น
ชาติท่ีก่อสงครามข้ึน กองทพัอเมริกนัจึงตอ้งการทราบวา่คนญ่ีปุ่นมีบุคลิกภาพเป็นแบบใด  
และท าไมจึงกลา้บา้บ่ินท าสงครามกบัชาติท่ียิง่ใหญ่เช่น สหรัฐอเมริกาได ้ อน่ึง มีการศึกษา
บุคลิกภาพของคนไทย พม่า เวียดนาม ลาวและชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ในระหวา่งท่ีมีการท าสงครามเวียดนาม โดยนกัวิชาการต่างศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเมืองและ
ชนบทซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยโุรป 
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นอกจากน้ีรัฐบาลของประเทศตะวนัตกยงัใหค้วามช่วยเหลือดว้ยเงินจ านวนมหาศาลในการ
พฒันาฟ้ืนฟชีูวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในแถบน้ีโดยมีเป้าหมายจะใหเ้ป็นรัฐกนัชนต่อตา้น
การขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต ์ เงินทุนเหล่าน้ีไดแ้จกจ่ายใหแ้ก่มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อด าเนินการพฒันา โดยมีนกัสงัคมศาสตร์เป็นแกนน า จนเป็นท่ีโจษจนักนัไป
ทัว่วา่ “นกั  มานุษยวิทยาเขา้สู่สงคราม” (Anthropologists go to war) ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 
1950-1970 เช่นเดียวกบัทหารในกองทพัจริง ๆ ท าใหน้กัวิชาการหลายคนเกิดความละอาย
และลงัเลใจ บางคนถึงกบัยติุบทบาทในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจยัและโครงการ
พฒันาในบริเวณแถบน้ีของโลกไปเลย 
 อยา่งไรกต็าม การศึกษาของนกัมานุษยวิทยาท่ีอภิปรายถึงภาพพิมพข์องคนและ
สงัคมท่ีศึกษา ใช่วา่จะก่อใหเ้กิดผลทางลบดงัท่ีเพิ่งกล่าวถึงน้ีไปเสียทั้งหมด ในบางส่วนบาง
แง่อาจเป็นผลดีและเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีควรจะรับรู้และท าความเขา้ใจใหถ่้องแทเ้สียดว้ยซ ้า เพราะ
จะท าใหช้นท่ีถกูศึกษาไดรั้บรู้วา่คนอ่ืนคิดอยา่งไรและมองตนอยา่งไร เพื่อจะไดป้รับตวัใหเ้ขา้
กบัการอยูร่่วมกบัประชาคมโลกได ้ซ่ึงอาจจะดีกวา่การอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว ไร้คนเขา้ใจคบหา อน่ึง 
ในยคุศตวรรษท่ี 21 ผูค้นตอ้งติดต่อเก่ียวขอ้งกบัชนชาติอ่ืน ๆ ทัว่โลก ดงันั้น การเขา้ไปศึกษา
และการเรียนเร่ืองราวของชนชาติอ่ืนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเพราะสงครามดว้ยก าลงั
ทหารและอาวธุมีบทบาทนอ้ยลง กลายเป็นการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจและการคา้ การรู้จกั
เขารู้จกัเราจึงตอ้งกระท ากนัอยา่งกวา้งขวาง เพื่อจะสามารถปรับตวัเขา้หากนัและท าความรู้จกั
กนัและกนัไดง่้ายเขา้ อนัจะส่งผลใหเ้กิดสนัติภาพข้ึนในโลก 

คนเกาหล ี: โครงสร้างบุคลกิขั้นมูลฐาน 
 ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ การมองลกัษณะอุปนิสยัประจ าชาติของคนเกาหลีหรือชนชาติ
อ่ืนใดนั้น เป็นเสมือน “ตาบอดคล าชา้ง” กล่าวคือ ไม่วา่ใครจะมองอยา่งไรหรือจุดไหน 
ค าตอบกคื็อถกูทั้งส้ิน หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อไม่มีใครผิด เพียงแต่วา่มุมมองใดจะเห็นเป็น 
“ภาพรวม” ท่ีใกลก้บัความเป็นจริงมากท่ีสุด จึงจะถือวา่เป็นมุมมองท่ีมี “อ านาจในการ
อธิบาย” สูง 
 ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนจะขอน ามุมมองจากคนสองกลุ่มท่ีศึกษาคน้ควา้และสงัเกตลกัษณะ
บุคลิกภาพของคนเกาหลีมาเสนอไว ้เพื่อใหผู้อ้่านจบัภาพอยา่งกวา้ง ๆ คือ 
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 (1) มุมมองจากนกัวิชาการและคนเกาหลีเองท่ีมองโครงสร้างบุคลิกขั้นมูลฐาน
ของชนกลุ่มเดียวกนัหรืออาจเรียกวา่ คนเกาหลีมองคนเกาหลี (Koreans : Korean perspective) 
 (2) มุมมองจากคนและนกัวิชาการชาวต่างประเทศท่ีศึกษาอุปนิสยัประจ าชาติของ
คนเกาหลี ซ่ึงเป็นการมองจากภายนอกหรือคนนอกสงัคมและวฒันธรรมของเกาหลี (Koreans: 
Foreigners’ perspective)  
 ค าอธิบายจากทั้งสองมุมมองท่ีจะน ามาเสนอไวน้ี้ จะไม่มีการสรุป แต่จะท้ิงไวใ้ห้
ผูอ้่านไดท้ าการพินิจพิจารณาดูวา่ ค  ากล่าวใดน่าจะใกลก้บัความจริงมากท่ีสุดภายหลงัจากท่ีได้
อ่าน เปรียบเทียบและประเมินร่วมกบัขอ้เขียนในดา้นบริบททางสงัคม (soial context) ของ
เกาหลีในเอกสารเล่มน้ี นัน่คือ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมของ
ชนชาติ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีความส าคญัท่ีช่วยก่อใหเ้กิดเป็นรูปแบบเอกลกัษณ์ของลกัษณะอุปนิสยั
ประจ าชาติของเกาหลีข้ึน ดว้ยเหตุน้ีขอ้สรุปจึงน่าจะเป็นของตวัผูอ้่านเอง 

คนเกาหลมีองคนเกาหลี 
 มุมมองคนเกาหลีในหวัขอ้บุคลิกภาพของพวกเขาน้ีนั้นน ามาจากงานวิจยัและ
ขอ้เขียนทั้งจากนกัวิชาการและนกัหนงัสือพิมพ ์ อีกทั้งไดน้ าค ากล่าวอา้งอธิบายและบรรยาย
คนและสงัคมโดยคนเกาหลีเองมาเสนอไวด้ว้ย จากมุมมองน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขอ้มูลจากนกัวิชาการท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติอยา่งใกลชิ้ด 
และไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปวิเคราะห์สงัคมอยา่งเป็นระบบ จึงไดน้ าเสนอเพื่อใหผู้อ้่านสามารถ
มองเห็นภาพอุปนิสยัประจ าชาติไดอ้ยา่งแจ่มชดัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ อยา่งไรกต็าม 
การประเมินภาพจากมุมมองน้ีจะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั ทั้งน้ีเพราะผูศึ้กษาต่างผา่น
กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม (socialization) ของตนเองมาตั้งแต่เกิด จึงเกิดความเคยชินใน
รูปแบบพฤติกรรม ความคิดความเช่ือและค่านิยมทางสงัคมของตนอยา่งแน่นแฟ้น องคป์ระกอบ
หรือปัจจยัดงักล่าวอาจมีผลต่อภาพท่ีตอ้งการจะมอง หรือเป็นการมองภาพท่ีอาจถกูบดบงัดว้ย
เง่ือนไขทางวฒันธรรม (cultural bounded) ของตนเอง ท าใหข้าดความเป็นกลางในการเกบ็
และวิเคราะห์ขอ้มูล (ถึงแมว้า่นกัวิชาการชาวเกาหลีจะยดึหลกัตามวิธีการวิจยัแบบวิทยาศาสตร์ 
(scientific method กต็าม) และอาจก่อใหเ้กิดความเอนเอียง (bias) ของการมองไดบ้า้งไม่มาก
กน็อ้ย 
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 อีกประการหน่ึง ในยคุสาธารณรัฐท่ีสาม ท่ีส่ีและท่ีหา้ (ประธานาธิบดีปัก จุงฮีและ
ประธานาธิบดีชุน ดูฮวน ระหวา่งปี ค.ศ. 1962-1987) เกาหลีใตมี้การปกครองแบบเผดจ็การ
ในรูปแบบประชาธิปไตยหรือรัฐบาลมีอ านาจเหนือความรู้สึกนึกคิดของปวงชนมาก โดย
ในช่วงเวลานั้น ไม่วา่ผูใ้ดจะวิพากษวิ์จารณ์รัฐบาลหรือขา้ราชการนั้นจะกระท าไม่ได ้
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ต ารวจ องคก์ารสืบราชการลบัหรือ KCIA) จะเขา้จบักมุผูน้ั้นทนัทีในขอ้หา
กระท าการต่อตา้นรัฐบาล โดยเจา้หนา้ท่ีขององคก์รดงักล่าวจะอาศยัอยูป่ะปนกบัผูค้นทัว่ไป
เพื่อสอดส่องความประพฤติของประชาชน ดงันั้น คนเกาหลีจึงไม่อาจไวใ้จผูใ้ดไดแ้มค้น
ใกลชิ้ดเพราะไม่แน่ใจวา่จะเป็นสายสืบหรือสายลบัใหก้บัรัฐบาลหรือไม่ อีกทั้งจะไม่เขียน
วิพากษวิ์จารณ์ตามความคิดเห็นของตนเองอยา่งแทจ้ริง แมว้า่งานนั้นจะเป็นงานทางวิชาการก็
ตาม ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะกล่าวอธิบายบุคลิกภาพของคนเกาหลีอยา่งตรงไปตรงมากอ็าจจะ
กระทบกระเทือนตวัผูบ้ริหารบา้นเมืองท่ีนิยมระบบเผดจ็การและใชอ้  านาจเผดจ็การเบด็เสร็จ
ปกครองบา้นเมือง ท าใหน้กัวิชาการและนกัเขียนไม่อาจน าเร่ืองราวท่ีเป็นจริงตามหลกัการ
วิเคราะห์ของระเบียบวิธีการวิจยัสากลมาใชไ้ด ้ ต่อมาในยคุปัจจุบนั แมว้า่สถานการณ์ทางการ
เมืองจะเปล่ียนไปโดยมีการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน มีการเลือกผูน้ า
ท่ีมาจากนกัการเมืองอาชีพ เช่น นายคิม ยงัแซมและนายคิม เดจุง แต่อิทธิพลความเช่ือเดิมตาม
ลทัธิอ  านาจนิยมกย็งัคงฝังอยูใ่นจิตใจของคนเกาหลีบางคน 
 ประเดน็สองขอ้ท่ีเพิ่งกล่าวถึงน้ีจะเป็นขอ้เตือนใจแก่ผูอ้่านท่ีจะศึกษาขอ้เขียนของ
คนเกาหลีเจา้ของประเทศน้ี แต่โดยแทจ้ริงแลว้ ขอ้เตือนใจดงักล่าวน่าจะน าไปใชก้บัการอ่าน
ขอ้เขียนของนกัวิชาการและนกัเขียนทุกคนท่ีท าการศึกษาโครงสร้างบุคลิกขั้นมูลฐานจากทุก
มุมมองท่ีกล่าวถึงสงัคมอ่ืนดว้ย อนัจะเป็นการย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไตร่ตรองอยา่ง
รอบคอบก่อนท่ีปักใจเช่ือหรือไม่เช่ือ และจ าเป็นตอ้งศึกษาเง่ือนไขทางสงัคมท่ีผกูพนักบั
มุมมองของนกัวิชาการ 

1.  ลกัษณะอุปนิสัยของคนเกาหล ี: บทวเิคราะห์ 
 ก. องคก์ารบริการข่าวสารต่างประเทศเกาหลี1 (Korean Overseas Information 
Service) เป็นหน่วยงานราชการ ท าหนา้ท่ีในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัคน สงัคมและประเทศ
เกาหลีใตโ้ดยไดพ้ิมพเ์อกสาร หนงัสือ วีดิโอ แผน่ซีดี และอุปกรณ์โสตทศันศึกษานานาชนิด
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ใหแ้ก่ชาวต่างประเทศไดรั้บรู้ถึงความสวยงาม ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ อารย
ธรรม คน สงัคมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความคิดความเช่ือ ค่านิยม 
ฯลฯ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัมิตรประเทศทั้งหลาย เป้าหมายหลกักคื็อการใหข่้าวสารใน
รูปของการโฆษณาใหค้นทัว่โลกไดรั้บรู้ถึงความเป็นไปของประเทศของตน อนัจะส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของเกาหลี 
 โดยทัว่ไปแลว้ ทุกประเทศจะมีองคก์รประเภทน้ีในการท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัของ
เกาหลี  รัฐบาลจะใชง้บประมาณจ านวนมากในการด าเนินกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การโฆษณาประเทศของตนใหไ้ดรั้บผลสูงสุด ส าหรับกรณีของเกาหลีใตน้ั้น รัฐบาลไดใ้ห้
ความส าคญัแก่องคก์รน้ีมาก จึงอาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมขององคก์รดงักล่าวมีลกัษณะเชิงรุก
โดยทุ่มเททั้งเงินทอง ก าลงัคนและความพยายามมากมายเกินกวา่ประเทศใด ๆ ในการท่ีจะให้
คนทัว่โลกไดรั้บรู้เร่ืองราวประเทศของตนทุกระยะและตลอดเวลา จนบางคร้ังดูเหมือนวา่จะ
มากเกินไป และกิจกรรมบางอยา่งเป็นการโฆษณาชวนเช่ือจนเกินขอบเขต 
 เอกสารทางราชการของรัฐบาลเกาหลีดงักล่าวจะอธิบายถึงคนเกาหลีในภาพรวม
และบรรยายรูปพรรณสณัฐานอยา่งละเอียดวา่ เกาหลีเป็นชนชาติท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนาน มีเหตุการณ์ท่ีสร้างความรุ่งโรจน์ทางสงัคมและวฒันธรรมมากมาย ในขณะเดียวกนัก็
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีขมข่ืนและทนทุกขเวทนาอนัเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก ดงันั้น คน
เกาหลีจึงกลายเป็นคนท่ีผกูพนัฝังใจกบัเร่ืองราวในอดีต (tenacious) สามารถปรับตวัเขา้กบัทุก
สถานการณ์ไดดี้ (resilient) มีวินยัในตนเองสูง (highly disciplined) อน่ึง คนเกาหลีเป็นคนท่ี
ชอบการแข่งขนั (competitive) ไม่ยอมแพต่้อส่ิงใดง่าย ๆ ด้ือดึง ดนัทุรัง และไม่เกรงกลวัต่อ
ส่ิงใด (defiant) อยา่งไรกต็าม เม่ือมองดูใหลึ้กลงไปแลว้ คนเกาหลีจะเป็นคนโอบออ้มอารี 
(generous) มีน ้ าใจงาม (warm-hearted) ชอบความขบขนั รักเสียงเพลงและการเตน้ร า ส่วนใน
อดีตนั้น ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบทางจริยธรรมของขงจ้ือท่ีเนน้
ความสูงต ่าทางสงัคม (hierarchical social relationship) มีมารยาททางสงัคมสูงเด่น (elaborate 
etiquette) รักชาติบา้นเมือง (patriotism) เคารพนบัถือและกตญัญูต่อพอ่แม่ (filial piety) และ
นิยมยกยอ่งบุรุษเป็นผูน้ าครอบครัวและสงัคม (male domination) อน่ึง ครอบครัวขยาย 
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(extended family) ถือเป็นพื้นฐานของชีวิตทางสงัคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งยดึถือวา่การศึกษา 
(education) จะน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ในชีวิตตามแนวคิดของปรมาจารยข์งจ้ือ 
 เหตุการณ์เลวร้ายไดผ้า่นเขา้มาในประวติัศาสตร์ชาติเกาหลีหลายต่อหลายคร้ัง เช่น 
ถกูญ่ีปุ่นยดึครองเป็นอาณานิคม (ค.ศ. 1910-1945) ประเทศถกูแบ่งออกเป็นสองส่วน (ค.ศ. 
1948) สงครามระหวา่งเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต ้ (ค.ศ. 1950-1953) และการไหลทะลกัของ
วฒันธรรมตะวนัตกเขา้ประเทศอยา่งไม่ขาดสายนบัตั้งแต่ก่อตั้งประเทศข้ึน เม่ือผสมผสาน
ระหวา่งเหตุการณ์และปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ยงัผลใหร้ะบบแบบแผนความประพฤติของคน
ดั้งเดิมแปรเปล่ียนไป กล่าวคือ ภายหลงัการยดึครองของญ่ีปุ่นและหลงัสงครามเกาหลี ชนชั้น
ทางสงัคมดัง่ในอดีตไดล้ดความส าคญัลง ผูค้นหนัมายกยอ่งความแตกต่างในดา้นระดบั
การศึกษา ฐานะดา้นทรัพยสิ์นเงินทองและอาชีพแทนท่ี ในขณะเดียวกนั การเล่ือนชั้นทาง
สงัคม (social mobility) ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล จึงก่อใหเ้กิดชนชั้นกลางท่ีมี
ขนาดใหญ่และหลากหลายมากยิง่ข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยผูป้ระกอบวิชาชีพทุกสาขา ผูบ้ริหาร
ระดบักลางในกิจการอุตสาหกรรมและการคา้ นกัธุรกิจขนาดกลางและช่างฝีมือ ส่วนความ
ผกูพนัในครอบครัวและการยดึถือชาติตระกลู (family and clan ties) ยงัคงมีปรากฏอยา่ง
เหนียวแน่น ในขณะท่ีความรักความกตญัญูต่อบิดามารดาและเลือดรักชาติไดรั้บการ
สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ป็นค่านิยมท่ีควรยดึมัน่อยา่งแน่นแฟ้นตลอดมา ส่วนครอบครัวเด่ียวมี
บทบาทส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตเมือง โดยเขา้มาแทนท่ีครอบครัวขยาย นอกจากน้ี 
ผูห้ญิงเร่ิมมีบทบาททางเศรษฐกิจและสงัคมนอกบา้นมากยิง่ข้ึน 
 เอกสารของทางราชการมกัจะเนน้ถึงอารยธรรมท่ีสูงเด่นท่ีมีมานานเหนือ
คาบสมุทรเกาหลี เพราะชนชาติน้ีไดอ้าศยัอยูใ่นบริเวณแหล่งน้ีเป็นเวลานานกวา่ 500,000 ปี
มาแลว้ โดยเป็นชนหลายเผา่ของเช้ือชาติมองโกลซ่ึงไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นคาบสมุทรเกาหลี
ในช่วงก่อนประวติัศาสตร์ และเม่ืออาศยัอยูร่วมกนันานเขา้ ท าใหทุ้กกลุ่มรวมตวัเป็นเน้ือ
เดียวกนั อีกทั้งไดต้ั้งตนใหเ้ป็นอิสระจากจีนและญ่ีปุ่นท่ีเป็นเพื่อนบา้นใกลเ้คียง ต่อมาชนเผา่
ตงักสัไดอ้พยพมาสมทบเม่ือราว 5,000 ปี ชนเผา่น้ีใชภ้าษาของตนเอง ซ่ึงเป็นภาษาในตระกลู
อรูาล-อลัเตอิค (Ural-Altaic) ท่ีอยูใ่นสายภาษาเดียวกบัภาษาฮงัการีและฟินแลนด ์แต่แตกต่าง
จากภาษาจีนและญ่ีปุ่น 



 

AN 353 

 

218 

 เช่ือกนัวา่ตนักนุเป็นปฐมกษตัริยร์วบรวมแวน่แควน้ต่าง ๆ บนคาบสมุทรเกาหลี
และสร้างอาณาจกัรโคโชซอนข้ึนเม่ือปี 2333 ก่อนคริสตศ์กัราช จากนั้นบนคาบสมุทรเกาหลี
กเ็ป็นปึกแผน่เร่ือยมาแมจ้ะมีการแบ่งออกเป็นอาณาจกัรยอ่ย ๆ หลายคร้ังหลายครา แต่ก็
รวมกนัเป็นประเทศอนัเดียวกนัในยคุอาณาจกัรโชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ในยคุน้ีเองท่ีเกาหลี
ไดส้ร้างอารยธรรมท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดป้ระดิษฐต์วัอกัษรฮัน่กึลในยคุกษตัริยเ์ซจอง
ข้ึนใช ้
 การผสมกลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกนัโดยใชภ้าษาเกาหลีเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ใจกนัได้
ทัว่ทั้งคาบสมุทร (ยกเวน้บนเกาะเชจูท่ีภาษาถ่ินแปลกออกไปอยา่งชดัเจน) อีกทั้งบน
คาบสมุทรไม่มีชนกลุ่มนอ้ยเขา้มาอาศยัอยูป่ะปนในสงัคม ท าใหน้กัวิชาการชาวเกาหลีเช่ือวา่ 
พวกเขาเป็นชนเผา่พนัธุ์เดียวหรือเป็นเอกพนัธุ์ท่ีผูค้นมีวฒันธรรมเดียวและเป็นชนเผา่เดียว 
(homogeneous group) 
 มีเอกสารบางเล่มท่ีกล่าวถึงโครงสร้างทางร่างกายของคนเกาหลี แต่ละเล่มมิได้
อธิบายเน้ือความทั้งหมดในเล่มเดียวกนั ส่วนใหญ่จะพดูพาดพิงเพียงเลก็นอ้ยสอดแทรกอยู่
ตามหวัขอ้ต่าง ๆ กล่าวโดยสรุป คนเกาหลีมีร่างกายสมบูรณ์ รูปร่างสนัทดั ผูช้ายสูงเฉล่ียราว 
155-160 เซนติเมตร ส่วนผูห้ญิงสูงเฉล่ียราว 150-155 เซนติเมตร ในขณะท่ีเดก็รุ่นใหม่มีความ
สูงเฉล่ียเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย ผูช้ายวยักลางคนค่อนขา้งอว้น เจา้เน้ือ รูปร่างกลม หนา คลา้ยคลึงกบั
คนจีนและคนญ่ีปุ่น แต่ดูบึกบึน ใบหนา้อมูและคล่องแคล่ววอ่งไว หากเป็นคนท่ีมีรูปร่างผอม 
จะดูแกร่ง แกม้ตอบ โครงสร้างของใบหนา้จะเป็นรูปเหล่ียม กระดูกแกม้โปนอยา่งชดัเจน 
หรืออาจเรียกวา่ “หนา้กระดูก” (bony face) เพราะกระดูกขากรรไกรและโหนกแกม้จะปูด
โปนอยา่งเห็นไดช้ดั คนส่วนใหญ่จะมีสนัจมูกโด่ง ตาชั้นเดียว ริมฝีปากบางและคางแหลม 
ส่วนผูช้ายสูงอายจุะไวห้นวดเครายาว โดยเฉพาะผูค้งแก่เรียนในลทัธิขงจ้ือ 
 ผูห้ญิงเกาหลีจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผูห้ญิงจีนและญ่ีปุ่น ใบหนา้กลมเป็นวงรี
หรือรูปไข่ ตาชั้นเดียว หางตาเรียวเลก็ ในขณะท่ีบางคนจะมีโครงสร้างใบหนา้เป็นรูป
ส่ีเหล่ียม โหนกแกม้โปนคลา้ยผูช้ายและขากรรไกรใหญ่ ส่วนหญิงสาวยคุใหม่จะสูงโปร่ง 
หนา้แหลม แขนขาเรียวยาว แต่งแตม้ใบหนา้ดว้ยสีเขม้ ในทางตรงกนัขา้ม ใบหนา้ของหญิงท่ี
มีอายจุะเห่ียวยน่ มว้นผมมดัไวห้ลงัศีรษะ 
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 ผิวพรรณของคนเกาหลีทั้งของเดก็และผูใ้หญ่วยักลางคนจะดูเปล่งปลัง่ ท าใหดู้อ่อน
วยัทั้งชายและหญิง ผิวเน้ือเหลืองอ่อนไปจนถึงขาว ผูค้นจะสวมรองเทา้และถุงเทา้เพราะ
ประเทศมีอากาศหนาว ยกเวน้หนา้ร้อนท่ีจะแต่งตวัตามสบาย ผูช้ายท างานจะใส่สูทผกูเนคไท 
ผูห้ญิงท างานจะแต่งตวัทนัสมยัอาจสวมกระโปรงหรือสวมกางเกง ส่วนผูท่ี้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวัและผูใ้ชแ้รงงานมกัไม่ผกูเนคไท เพียงแต่สวมเน้ือนอกทบัขา้งนอก ซ่ึงเป็น
เช่นเดียวกบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเลก็ ๆ ท่ีแต่งตวัตามสบาย การสวมชุดเกาหลีโบราณหรือ
ชุดฮนับกจะสวมใส่ในงานแต่งงาน โดยคู่สมรสใหม่ ๆ จะสวมชุดฮนับกออกไปถ่ายรูปหรือ
ไปฮนันิมูน หรือในกรณีท่ีมีงานประเพณี 
 ชายสูงอายใุนชนบทยงัคงแต่งตวัในชุดโบราณ พวกเขาจะสวมหมวกตามชนชั้นท่ี
ตนสงักดัอยูซ่ึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของต าแหน่งทางสงัคม 
 เดก็หนุ่มสาวเกาหลีปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลการแต่งกายและแสดงพฤติกรรมคลา้ยคลึง
กบัวยัรุ่นในประเทศตะวนัตก มีการสวมเส้ือผา้ทนัสมยั สีฉูดฉาด ไวท้รงผมทรงแปลก ๆ ท่ี
เป็นท่ีนิยมของนกัแสดงและนกัร้องชั้นน าของโลก มีการใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งแพร่หลาย อีกทั้ง
คิดวา่เป็นคนใน Generation N หรือคนยคุใหม่ท่ีใชก้ารส่ือสารหรือ Network กบัเพื่อนร่วมรุ่น 
โดยมีเพจ็เจอร์ โทรศพัทมื์อถือ ติดต่อกนัโดยผา่น e-mail และ ICQ chat อน่ึง มีการลงโฆษณา
หาเพื่อนทางหนงัสือพิมพโ์ดยใหท่ี้อยูต่าม e-mail address ดงัเช่น 
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 นอกจากน้ี อิทธิพลวฒันธรรมญ่ีปุ่นไดห้ลัง่ไหลเขา้ไปในเกาหลีภายหลงัท่ีประธานาธิบดี
คิม เดจุง ไดป้ระกาศยกเลิกการหา้มน าเขา้วฒันธรรมญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1998 ดงันั้น เดก็หนุ่ม
สาวบางคนจึงรับเอาวฒันธรรมวยัรุ่นญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีทรงอิทธิพลมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต 
 ข. การกินการด่ืม คนเกาหลียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมในเร่ืองการกินการด่ืมตาม
ประเพณีโบราณ กล่าวคือ จะรับประทานอาหารหนกั ๆ ทั้งสามม้ือ อาหารประกอบดว้ยขา้ว 
กิมจิ อาหารประเภทเน้ือยา่ง ปลา และตม้ ติดตามดว้ยผลไม ้ เช่น แอปเปิล ลกูพลบั ลกูแพร์ 
การรับประทานอาหารหนกัเป็นเพราะคนเกาหลีโดยเฉพาะผูช้ายจะท างานนานหลายชัว่โมง
ติดต่อกนั จึงตอ้งรับประทานคร้ังละมาก ๆ และจะไม่ทานของวา่งระหวา่งม้ือ 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ ในเมืองใหญ่จะมีอาหารจานด่วน (fast food) เช่น แมค็โดนอลล ์
เคนทกัก้ีฟรายชิคเกน เบอร์เกอร์คิง พิซซ่าฮทั ฯลฯ เปิดจ าหน่าย จะไม่มีลกูคา้ท่ีเป็นผูช้ายใน
วยัท างานชาวเกาหลีเขา้ไปรับประทานเลย คงมีแต่แม่บา้นและลกูเลก็ เดก็นกัเรียนนกัศึกษา 
และชาวต่างประเทศเท่านั้นท่ีเป็นลกูคา้ ผูช้ายชาวเกาหลีใหเ้หตุผลวา่อาหารเหล่าน้ีทานแลว้
ไม่อ่ิม หรืออยูไ่ดเ้พียงชัว่โมงสองชัว่โมงแลว้กหิ็วอีก จึงไม่เหมาะท่ีจะรับประทานในวนั
ท างานเลย เม่ือผูน้ าของครอบครัวนิยมรับประทานอาหารในบา้นท่ีเป็นอาหารหนกัท าให้
สมาชิกของครอบครัวตอ้งคลอ้ยตามและรับประทานอาหารตามแบบท่ีผูน้ าครอบครัว
ปรารถนา 
 การด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลถื์อเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีผูช้ายส่วนใหญ่
จะด่ืมสุราหรือโซจู ้ ภายหลงัจากการท างานในแต่ละวนั และในยามสงัสรรค ์ ซ่ึงเป็น
เช่นเดียวกบัผูห้ญิงท างานทั้งในเมืองและชนบท ส่วนนกัศึกษาจะด่ืมกนัมากทั้งชายและหญิง 
อีกทั้งมีการแข่งขนัด่ืมจนหมดถว้ยในการยกด่ืมแต่ละคร้ัง นอกจากน้ีมีการผสมระหวา่งเหลา้ 
เบียร์ ไวน์และเหลา้ตะวนัตกหลายชนิด หรือท่ีเรียกวา่ ไดนาไมทเ์พื่อด่ืมดูวา่ใครจะคอแขง็
กวา่กนั การด่ืมกนัมากเช่นน้ียงัผลใหบ้างคนติดเหลา้ และบางรายเสียชีวิตเพราะโรคพิษสุรา
เร้ือรัง นอกจากน้ีทัว่ทุกหนทุกแห่งตามตรอกซอกซอยจะพบกากอาหารท่ีคนอาเจียนออกมา
เลอะเปรอะเป้ือนตามท่ีสาธารณะ ซ่ึงเป็นผลมาจากการด่ืมอยา่งหนกัของคนเกาหลี 
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 การสูบบุหร่ีเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีคนเกาหลีนิยมสูบกนัมาก ชายวยัท างานส่วนใหญ่จะ
สูบบุหร่ีจดัโดยใหเ้หตุผลวา่เพราะความเครียดจากการท างาน (เช่นเดียวกบัการใหเ้หตุผลของ
การด่ืมแอลกอฮอล)์ ในขณะท่ีผูเ้ยาวต่์างเลียนแบบและสูบเร่ือยมาจนเป็นผูใ้หญ่ นกัเรียน
นกัศึกษาทั้งชายหญิงกเ็จริญรอยตาม ท าใหอ้ตัราการสูบบุหร่ีของคนเกาหลีมีอยูสู่งมาก 
 เคร่ืองด่ืมกาแฟเป็นท่ีนิยมกนัมากนบัแต่รัฐบาลเปิดเสรีใหมี้การบริโภคสินคา้
ต่างประเทศเม่ือปี ค.ศ. 1987 เป็นตน้มา ปัจจุบนั ผูค้นนิยมด่ืมโสมและชานอ้ยมาก กาแฟจึงมี
บทบาทส าคญัและกลายเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับชนทุกเพศทุกวยั โดยสามารถหาซ้ือไดจ้ากตูก้ด
กาแฟท่ีตั้งอยูแ่ทบทุกจุดในท่ีสาธารณะ และในร้านบริการเคร่ืองด่ืมและร้านอาหารทัว่ไป 
 ค. นิสยัการท างาน เป็นท่ีเล่ืองลือกนัวา่จริยธรรมในการท างาน (work ethics) ของ
คนเกาหลีเนน้การท างานหนกั เอาจริงเอาจงัและอดออมเพื่ออนาคตท่ีสดใส จากปรัชญาน้ีเอง
ท าใหค้นเกาหลีส่วนใหญ่นิยมส่งเสริมการท างานหนกั หนกัเอาเบาสู ้ไม่วา่กิจการใดท่ียากเยน็
แสนเขญ็ หากคนเกาหลีไดล้งมือท าแลว้ จะไดรั้บความส าเร็จเสมอ และบ่อยคร้ังเป็น
ความส าเร็จท่ีท าไดเ้กินเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ต่แรกเสียอีก จึงมีการเรียกจริยธรรมในการท างาน
แบบน้ีวา่ “จิตวิญญาณเราท าได”้ (Can-do spirit) ซ่ึงนกัวิชาการเกาหลีต่างอา้งวา่ ปัจจยัดา้น
จริยธรรมในการท างานหนกัน้ีเองท่ีเป็นผลใหป้ระเทศเกาหลีไดรั้บความส าเร็จในการพฒันา
เศรษฐกิจภายในระยะเวลาอนัสั้น2 
 ค าถามกคื็อ คนเกาหลีมีนิสยัการท างานหนกัแบบน้ีมาตั้งแต่เม่ือไหร่ หากเรา
ตั้งสมมติฐานวา่ มีการท างานแบบน้ีมาตั้งแต่บุพกาลแลว้ ประเทศเกาหลียอ่มจะไดรั้บ
ความส าเร็จกลายเป็นมหาอ านาจมาแลว้ตั้งแต่อดีตกาล แต่ขอ้เทจ็จริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น ประเทศ
น้ีเพิ่งไดรั้บความส าเร็จภายหลงัจากท่ีเร่ิมตน้การพฒันาเม่ือสองสามทศวรรษมาน้ีเอง 
 ค าตอบท่ีน่าจะใหค้วามกระจ่างชดัท่ีสุดในค าถามขอ้น้ีกคื็อขอ้เขียนของนกัจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลยัอีวา ช่ือ ศาสตราจารยโ์ช นมักุ๊กท่ีวิเคราะห์วา่ “วฒันธรรมเกาหลีในอดีตเนน้
การยอมตาม/ยอมรับ (passive) ยดึถือโชคชะตาชีวิตหรือฟ้าลิขิต (fatalism) เป็นส าคญั ต่อมา
แนวความคิดน้ีค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นเชิงรุก (aggresive) มากข้ึนนบัตั้งแต่รัฐบาลท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัน าในการพฒันาในตน้ทศวรรษ 1960 ท าใหป้ระชาชนเร่ิมตระหนกัวา่ ความร่วมมือร่วมใจกนั
และการท างานหนกัสามารถน าไปสู่ความส าเร็จได ้ ต่อมาเม่ือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ีประจกัษ์
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ตามท่ีคาดหวงั ท าใหผู้ค้นต่างดีอกดีใจและแปลกใจในพลงัอ านาจของตนและผลสมัฤทธ์ิท่ี
ไดรั้บ อีกทั้งในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ผลแห่งการพฒันาทางเศรษฐกิจสามารถแกไ้ขปัญหา
ความยากจนท่ีมีมาชา้นานตั้งแต่อดีตได ้ กย็ิง่ท าใหค้นเกาหลีต่างมีความเช่ือมัน่ ภาคภูมิใจ มี
ความหวงัและความฝันมากข้ึน จึงมีการยดึค าขวญัท่ีวา่การท างานหนกัจะก่อใหเ้กิดผลส าเร็จ
เป็นขอ้เตือนใจและเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต...” 
 “การเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ในปี ค.ศ. 1988 เป็น
ประกาศนียบตัรท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่  เกาหลีไดผ้งาดเป็นชาติท่ีมีการพฒันาจนบรรลุผลส าเร็จเป็นท่ี
ยอมรับจากนานาชาติ ยิง่ท าใหค้นเกาหลีพึงพอใจท่ีพวกเขามีสิทธ์ิมีเสียงในระดบัโลกเคียงบ่า
เคียงไหล่กบัประเทศท่ีเจริญแลว้ทั้งหลาย จึงไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ และได้
เรียกร้องสิทธิอนัพึงมีพึงได ้อีกทั้งร่วมมือในการสร้างสรรคโ์ลก...”3 
 จะเห็นไดว้า่ ในยคุของอาณาจกัรต่าง ๆ ในอดีต คนเกาหลีมีชีวิตอยูใ่นม่านประเพณีท่ี
อยูก่นัอยา่งเรียบง่าย ท ากินบนท่ีดินท่ีมีอยู ่ และข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ อีกทั้งเช่ือในโชคชะตา 
ต่อมา คนสงัคมน้ีกลายเป็นคนทอ้แท ้ ส้ินหวงัและกระเสือกกระสนเพื่อใหชี้วิตรอดเม่ือถกูญ่ีปุ่น
เขา้ยดึครองเป็นเวลาถึง 35 ปี ภายหลงัท่ีไดรั้บเอกราชเม่ือปี ค.ศ. 1948 เกาหลีกต็อ้งแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนเหนือ-ใต ้ ติดตามดว้ยสงครามลา้งผลาญระหวา่งชนท่ีเป็นพี่นอ้งเผา่พนัธุ์
เดียวกนั ผูค้นและทรัพยสิ์นถกูท าลายแทบหมดส้ิน ความทุกขเวทนาเกิดข้ึนทุกหวัระแหง ความ
หิวโหยและความทุกขย์ากบงัเกิดข้ึนทัว่ จากเหตุการณ์อนัเลวร้ายเกิดข้ึนบนคาบสมุทรคร้ังแลว้
คร้ังเล่ากินเวลานานมากกวา่คร่ึงศตวรรษ จึงก่อใหเ้กิดการสูญสลายทั้งพลงักายพลงัใจและ
ทรัพยากร ท่ีคงเหลือไวก้คื็อเรือนร่างคนเกาหลีท่ีทุกขร์ะทม ตอ้งตะเกียกตะกายด้ินรนเพื่อให้
ชีวิตรอดไปวนัหน่ึง ๆ 
 โฉมหนา้ทางการเมืองไดพ้ลิกผนัเม่ือนายพลปัก จุงฮีเขา้ยดึอ  านาจการปกครองในปี 
ค.ศ. 1961 นายพลกระดูกเหลก็ไดส้ร้างความชอบธรรมของการปฏิวติัของเขาดว้ยประกาศ
แถลงการณ์ถึงเหตุผลของการท ารัฐประหารในคร้ังนั้น และพิมพล์งในหนงัสือช่ือ เกาหลีใต้ : 
การปฏิวัติและข้าพเจ้า (The Country : The Revolution and I)4 พิมพค์ร้ังแรกในปี 1962 ต่อมา
พิมพติ์ดต่อกนัอีกหลายคร้ังและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ อีกหลายภาษา 
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 หนงัสือเล่มน้ีมิใช่เป็นเพียงการแสดงถึงความเช่ือและความมุ่งมัน่ของผูเ้ขียนเท่านั้น
แต่เป็นเสมือนพิมพเ์ขียวท่ีใชใ้นการด าเนินงานการพฒันาประเทศเกาหลี เน้ือความของหนงัสือ
ทั้งเล่ม (ความยาว 191 หนา้) บรรจงเขียนเพื่อปลุกใจ โดยเกร่ินไวใ้นค าน าวา่ สงัคมเกาหลีมี
อายมุากกวา่ 5,000 ปี และไดผ้า่นการปฏิวติัมานบัคร้ังไม่ถว้น แต่ทุกคร้ังกมิ็ไดท้  าใหส่ิ้งใด
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเลย ดงันั้น เกาหลีจึงอยูใ่นสภาพอ่อนแอและถกูรุกรานจาก
ต่างชาติท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบเสมอมา ผูเ้ขียนจึงไดย้งิค าถามตรง ๆ วา่ “เหตุใดจึงท าใหเ้ราเป็นเช่นน้ี
...” และไดใ้หค้  าตอบวา่ “...ท่ีเราเป็นเช่นน้ีกเ็พราะจิตวิญญาณของคนในชาติต ่า นิยม
ลอกเลียนแบบขนบธรรมเนียมประเพณีของต่างชาติ มีการคอร์รัปชัน่กนัอยา่งกวา้งขวาง 
ประชาชนนิยมความฟุ้ งเฟ้อ ส ารวยและเกียจคร้านในการท างาน” ดงันั้น 
 การปฏิวติัคร้ังน้ีจึงเป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีจะปฏิรูปชาติบา้นเมือง อนัไดแ้ก่ 
 ในแง่ของจิตใจ   - การปฏิวติัคร้ังน้ีจะสร้างความเช่ือมัน่ความเคารพนบัถือตนเอง 
 ในดา้นสงัคม     - การปฏิวติัคร้ังน้ีจะท าใหส้งัคมทนัสมยั (modernization) 
 ในดา้นเศรษฐกิจ - เราจะท าใหป้ระเทศเป็นสงัคมอุตสาหกรรม (industrialization) 
 นัน่หมายความวา่ เราจะตอ้งยกระดบัความเช่ือมัน่ของคนในชาติใหสู้งข้ึนและสร้าง
ชาติของเราข้ึนมาใหม่ดว้ยการปฏิรูปสงัคมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีถาวรอนัจะส่งผลใหป้ระชาชน
มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนในอนาคต 
 หนงัสือเล่มน้ีมี 12 บท แต่ละบทไดวิ้พากษวิ์จารณ์สงัคมเกาหลีในแต่ละแง่ พร้อม
ทั้งน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบกบัของประเทศในยโุรปและอเมริกาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ จากนั้นก็
เสนอนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมแก่สงัคมเกาหลี ส่ิงท่ีผูน้ าประเทศไดเ้นน้ซ ้าแลว้
ซ ้ าเล่ากคื็อความเช่ือมัน่ในชาติของตนเอง การจูงใจใหค้นท างานหนกัและรวดเร็ว การ
มองเห็นการณ์ไกล การตดัสินใจเฉียบขาดและทนัควนั และการร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรค
สร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่ตนเอง วงศต์ระกลูและประเทศชาติ หากสามารถกระท าได้
เช่นน้ีแลว้กจ็ะสามารถขจดัความอดอยากยากไร้ ทุกคนมีกินมีใชอ้นัเป็นเป้าหมายพื้นฐาน 
ส่วนเป้าหมายไดแ้ก่การมุ่งมัน่พฒันาใหช้าติมีความเจริญรุ่งเรืองเฉกเช่นประเทศในแถบยโุรป
และอเมริกาท่ีมีความแขง็แกร่งไม่เป็นรองชาติใดในโลก 
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 จะเห็นไดว้า่ ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ไดใ้ชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์สร้าง “ลทัธิ
ชาตินิยม” ปลุกจิตส านึกเพื่อระดมพลงัของคนในชาติใหลุ้กข้ึนมาต่อสูด้ว้ยสองมือสองเทา้ 
(ดงัเช่นท่ีกระท ามาในเหตุการณ์การลุกฮือต่อตา้นญ่ีปุ่นในวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ. 1919) แทนท่ี
จะมานัง่กราบไหวบู้ชาขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิดลบรรดาลใหค้วามมัง่มีศรีสุขเกิดข้ึนโดยไม่ไดท้ า
อะไรเลย หรือนัง่จบัเจ่าร ่ าสุรายาเมาเพื่อใหลื้มความทุกขย์าก ส่ิงท่ีปัก จุงฮีช้ีใหค้นในชาติเห็น
กคื็อการตระหนกัในการใชชี้วิตในโลกปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัและการต่อสูใ้หบ้รรลุ
เป้าหมายทางวตัถุนิยม ส่ิงน้ีเองท่ีเป็นหวัใจท่ีส าคญัท่ีสุดในการเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ     สาธารณรัฐเกาหลี 
 เม่ือวิเคราะห์พื้นฐานทางสงัคมของผูน้ าเกาหลียคุใหม่คือ ดร.ซิงมนั รี แห่ง
สาธารณรัฐท่ีหน่ึง นายยนู โปซานและ ดร.แชง เหมียน แห่งสาธารณรัฐท่ีสอง และนายพลปัก 
จุงฮีแห่งสาธารณรัฐท่ีสามและส่ีพบวา่ นายซิงมนั รี และนายแชง เหมียน จบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ส่วนนายยนู โปซานจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเอดินเบอร์ก  
ประเทศองักฤษ คนทั้งสามต่างมาจากครอบครัวท่ีนบัถือคริสตศ์าสนา แมพ้วกเขาจะเร่ิมตน้ชีวิต
ในวยัหนุ่มต่อตา้นญ่ีปุ่นในบา้นเกิดกต็าม แต่กไ็ดอ้อกจากสงัคมเกาหลีไปอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองเพื่อศึกษาต่อเป็นระยะเวลานาน ชีวิตจึงพบแต่ความสะดวกสบายและไม่ตอ้ง
เผชิญกบัการอดม้ือกินม้ือและการทารุณกรรมจากญ่ีปุ่น ดงันั้น คนทั้งสามจึงไม่หา้วหาญท า
การผลกัดนัชาติใหห้ลุดพน้จากความยากจน นอกจากน้ี ยงัยดึนโยบายการพฒันาประเทศท่ี
ลอกเลียนแบบการพฒันาตามระบบทุนนิยมท่ีใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามกลไกของตลาดโดย
ไม่ไดค้  านึงถึงบริบทของสงัคมเกาหลีในยคุนั้น ท าใหป้ระเทศตอ้งพึ่งพาสินคา้ท่ีมีคุณภาพจาก
ต่างประเทศแทนท่ีจะผลิตข้ึนเอง อน่ึง ผูค้นพากนันิยมยกยอ่งวฒันธรรมตะวนัตกวา่ดีกวา่เด่น
กวา่วฒันธรรมของเกาหลีเองตามผูน้ าประเทศ 
 ในทางตรงกนัขา้ม ปัก จุงฮีเกิดในชนบทและศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนพื้นบา้นจน
เรียนจบในวิทยาลยัฝึกหดัครู จากนั้นไดเ้ป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษาในชนบทช่วงเวลา
หน่ึง ท าใหเ้ขาเขา้ใจบริบทของสงัคมบา้นเกิดอยา่งดี ต่อมา เม่ือโอนไปรับราชการทหาร เขา
ไดติ้ดต่อกบัคนและสงัคมภายนอก เช่น ไปฝึกวิชาทหารท่ีสหรัฐอเมริกา และร่วมรบกบักอง
ทหารต่างชาติในสงครามเกาหลี ท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบระหวา่งสงัคมท่ียากจนอยา่งแทจ้ริง
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กบัสงัคมอุตสาหกรรมท่ีเจริญสูงสุด ท าใหเ้ขาสามารถสร้างนโยบายพฒันาชาติโดยใชพ้ื้นฐาน
ทางสภาพแวดลอ้มสงัคมวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของเกาหลีไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล อาจ
กล่าวไดว้า่ เขาสามารถจบัจุดเด่น-จุดดอ้ยท่ีมีอยูใ่นสงัคมของตนเองมาใชใ้หเ้กิดพลงัเพื่อการ
พฒันาอยา่งไดผ้ล 
 ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ ในหนงัสือของเขานั้น ปัก จุงฮีไดน้ าขอ้มูลของเกาหลีเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลของประเทศหลายประเทศในดา้นจ านวนผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ โครงสร้าง   
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รายไดต่้อหวั มูลค่าและปริมาณการส่งออกและน าเขา้ รวมทั้ง
การผลิต การใชพ้ลงังาน ฯลฯ  ประเทศท่ีน ามาเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
ท าใหม้องเห็นความลา้หลงัในทุก ๆ ดา้นของเกาหลีเม่ือเทียบกบัประเทศเหล่านั้น อน่ึง เขาได้
กล่าวถึงประวติัศาสตร์การพฒันาของจีน อียปิต ์ญ่ีปุ่น และเยอรมนั  โดยย  ้าวา่ประเทศดงักล่าวได้
กระท าอยา่งไรจึงสามารถไดรั้บความส าเร็จในการพฒันาในระดบัหน่ีง ส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่กคื็อ 
การยกตวัอยา่งของความพยายามของการพฒันาของชาวเยอรมนัเป็นท่ีสร้าง “มหศัจรรยบ์น
ฝ่ังแม่น ้าไรน์” (Miracle of the Rhine) ข้ึน ปักไดอ้ธิบายวา่คนเยอรมนัไดท้ าการพฒันาโดย
ปราศจากการปฏิวติั แต่ใชวิ้ธีการปฏิรูปสงัคมทั้งหมด มุ่งมัน่สร้างความเจริญทางอุตสาหกรรมและ
ความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศ จริงอยูท่ี่เยอรมนัจะเขา้สู่สงครามโลกถึงสองคร้ังและพา่ยแพอ้ยา่ง
ยบัเยนิ แต่กส็ามารถเนรมิตรใหก้ลายเป็นประเทศชั้นแนวหนา้ของยโุรปได ้ ปัก จุงฮีสรุปวา่
ปัจจยัท่ีท าใหค้นเยอรมนัท าไดเ้ช่นนั้น กคื็อ (1) การผนึกก าลงักนัอยา่งเหนียวแน่นของคนทุก
กลุ่ม ไม่วา่จะเป็นนกัการเมือง อาจารยม์หาวิทยาลยั ปัญญาชน กรรมกรและนกัศึกษา ท างาน
ร่วมกนัเพื่อกา้วไปสู่เป้าหมายของประเทศอยา่งเป็นเอกภาพ (2) นกัการเมืองมีจิตวิญญาณ
วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ในการสร้างนโยบายและด าเนินการพฒันาประเทศตามแบบ
นกัการทูต นกัเศรษฐศาสตร์ไดช่้วยส่งเสริมเป้าประสงคข์องรัฐ ครูอาจารยส์อนเยาวชนให้
เห็นถึงปรัชญาของการน าความยิง่ใหญ่ของชาติกลบัคืนมา คนงานกรรมกรใชว้นัเวลาท างานกบั
เคร่ืองจกัรหามรุ่งหามค ่า ประชาชนยดึถือคติวา่ความข้ีเกียจเป็นส่ิงผิดศีลธรรม ดงันั้น จึงตอ้ง
ท างานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ และประการสุดทา้ย จะตอ้งยกระดบัความเป็นประเทศ
เยอรมนัใหสู้งเด่น (3) ผูป้ระกอบการไดท้ างานอยา่งขยนัขนัแขง็และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ปัจจยัเหล่าน้ีเองท่ีเป็นกญุแจส าคญัน าไปสู่ “มหศัจรรย”์ ดงักล่าว 
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 จากขอ้สรุปดงักล่าว  ปัก จุงฮีจึงไดเ้รียกร้องใหค้นเกาหลียดึเอาแบบอยา่งของชาว
เยอรมนัไม่วา่จะกิน ด่ืม สวมใส่เส้ือผา้และการจบัจ่ายส่ิงของ ตลอดจนการอดออมท่ีประชากร
ถว้นหนา้จะตอ้งปฏิบติัตาม5  หลงัจากนั้นต่อมาเม่ือเกาหลีใตป้ระสบผลส าเร็จในการพฒันา
เศรษฐกิจตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 1980 รัฐบาลและประชาชนชาวเกาหลีจึงขนานนามวา่ “มหศัจรรย์
บนฝ่ังแม่น ้าฮัน่” (Miracle of the Han) เพื่อแซ่ซอ้งถึงผลลพัธ์ดงักล่าว 
 การตดัภาพในส่วนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนเกาหลีจากก่อนและหลงั
การข้ึนด ารงต าแหน่งผูน้ าประเทศของปัก จุงฮี อาจท าใหผู้อ้่านมองเห็นภาพบริบทของเกาหลี
ใตไ้ม่ค่อยชดัเจนนกั ดงันั้น ผูเ้ขียนขอยอ้นกลบัไปกล่าวถึงสภาพของสงัคมเกาหลีภายหลงัท่ี
สงครามเกาหลีส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1953 อยา่งละเอียดอีกคร้ัง ในช่วงนั้น ส่ิงปลกูสร้างแทบ
ทุกชนิด ยกเวน้พระราชวงัเคียงบกถกูท าลายอยา่งยอ่ยยบั มีผูค้นไร้ท่ีอยูอ่าศยันบัไม่ถว้น บวก
กบัผูอ้พยพล้ีภยัมาจากเกาหลีเหนืออีกจ านวนนบัลา้นคนท่ีเดินทางมายงัเกาหลีใต ้ ความอดอยาก
หิวโหยมีปรากฏอยา่งดาษด่ืน ผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งรับประทานอาหารเพียงม้ือเดียวต่อ
วนั และตอ้งด้ินรนทุกทางเพื่อใหต้นและครอบครัวมีชีวิตรอด เกาหลีใตใ้นยคุนั้นไดรั้บความ
ช่วยเหลือดา้นอาหาร เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองอุปโภคบริโภคจากมิตรประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
จากสหรัฐอเมริกา และองคก์ารสหประชาชาติเป็นเวลานานหลายปี จนกระทัง่ท่ีดินไดรั้บการ
ปรับปรุงใหส้ามารถท าการเพาะปลกูไดแ้ละสร้างอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ข้ึนมาไดใ้นตอนปลายทศวรรษท่ี 1950 
 ลุถึงตน้ทศวรรษท่ี 1960 เม่ือนายพลปัก จุงฮียดึอ  านาจการปกครองนั้น ประชาชนยงั
ตกอยูใ่นภาวะยากล าบากและยากจนยิง่แมว้า่สงครามจะส้ินสุดลงกวา่ 7 ปีแลว้กต็าม ส่วน
นกัการเมืองกม็วัแต่ทะเลาะเบาะแวง้กนัอยูเ่นืองนิจ ไม่อาจร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาของชาติ
บา้นเมืองได ้ ดงันั้น ผูน้ าทางทหารคนใหม่ไดเ้ร่งเร้าใหค้นเกาหลีลุกข้ึนมาต่อสูก้บัความทุกข์
ยากดว้ยการใหก้ าลงัใจ สนบัสนุน และเปิดโอกาสใหค้นท่ีเอาจริงเอาจงัไดเ้จริญกา้วหนา้ทาง
สงัคม โดยรัฐบาลใหส้ญัญาวา่ ทุกคนจะไดรั้บทุกส่ิงทุกอยา่งดงัท่ีตอ้งการหากร่วมมือกนั
ท างานอยา่งขยนัขนัแขง็ จุดน้ีเองถือเป็นจุดแปรผนัคร้ังส าคญัของเกาหลีใตท่ี้ผูน้ าการปฏิวติั
ไดเ้รียกร้องใหผู้ค้นหนัหลงัใหก้บัความเศร้าโศกเสียใจกบัเหตุการณ์ในอดีต และไดจุ้ดประกาย
ความหวงัใหม่ใหก้บัประชาชนในการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมใหเ้จริญกา้วหนา้ โดยเนน้การ
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ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกั เม่ือหนทางชีวิตเปิดกวา้งออก ประชาชนชาวเกาหลีจึงได้
ประสานความร่วมมือระหวา่งรัฐ-ราษฎร์ทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจจนสุดชีวิตจนกลายเป็นจริยธรรม
ในการท างานท่ีขยนัขนัแขง็ หนกัเอาเบาสูก้บัการท างานอยา่งหนกัวนัละ 13-15 ชัว่โมง ดงัท่ี
องคก์ารกรรมกรสากลไดก้ล่าววา่ คนเกาหลีโดยเฉล่ียท างานหนกัท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงั
เนน้การมองไปขา้งหนา้ (forward looking) และโนม้เอียงไปในทางพฒันาอุตสาหกรรมเป็นหลกั 
 ในยคุน้ีเองท่ีศาสตราจารยลิ์นซู คิม แห่งมหาวิทยาลยัเกาหลี (Korea University) ได้
ช้ีวา่คนเกาหลีมีทศันคติต่อการท างานวา่ “ท างานหนกัและอดออม” (work hard and save) 
เพื่อน าเงินไปใชใ้นการลงทุนในการพฒันากิจการใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 นบัตั้งแต่บดันั้นหรือภายหลงัการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ีหน่ึงในปี 
ค.ศ. 1962 เป็นตน้มา คุณลกัษณะของคนเกาหลีใตไ้ดพ้ลิกผนัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ คือจาก
การเป็นคนทอ้แท ้ หนัหนา้เขา้หาสุราและไวน์เป็นเคร่ืองยอ้มใจใหมี้ชีวิตอยูไ่ปวนัหน่ึง ๆ อนั
เป็นการระบายความคบัแคน้ใจและอยูอ่ยา่งไร้อนาคตมาเป็นคนสูชี้วิตอยา่งจริงจงัดงัท่ีกล่าว
แลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นทางเลือกสุดทา้ยท่ีผูน้ าทางทหารมอบให ้ คนเกาหลีจึง
ยอมรับและปฏิบติัตามโดยไม่รีรอ 
 ตลอดทศวรรษท่ี 1960 1970 และ 1980 คนเกาหลีอาบเหง่ือสูท้นกบัการท างานหนกั
เพื่อสร้างอนาคตใหก้บัตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ ในขณะท่ีรัฐบาลเป็นตวัน าการ
พฒันา (government-led growth) เร่งเร้าใหภ้าคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่ (chaebol) ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมครอบคลุมไปทัว่ประเทศและทัว่โลก พนกังานและ
คนงานต่างไดรั้บการเล่ือนชั้นทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว ลาภยศต่างหลัง่ไหลเขา้มาสู่ตนเองและ
ครอบครัวอนัเป็นผลมาจากการท างานหนกัและการทุ่มเท ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เลก็ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งเงินทุนและการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีขา้รัฐ
การกท็ างานหามรุ่งหามค ่าเพื่อน าและตอบสนองความตอ้งการของภาคเอกชนและประชาชน
อยา่งแขง็ขนั จึงอาจกล่าวไดว้า่ ยคุน้ีเป็นยคุแห่งการไขวค่วา้ คนท ามาก ไดรั้บผลตอบแทน
มาก นัน่คือ ยิง่ท ายิง่ได ้นัน่เอง 
 ศาสตราจารยคิ์ม เคียงดอง นกัสงัคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัโซลแห่งชาติ (Seoul 
National University) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของคนเกาหลีในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960-ตน้
ทศวรรษท่ี 1970 และพบวา่ คนเกาหลีส่วนใหญ่ต่างมีความกระตือรือร้นในการท างาน ดงั
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ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 11.1 และ 11.2 ส่วนตารางท่ี 11.3 เป็นเสมือนขอ้ก าหนดทางสงัคม 
(social and moral obligations) ท่ีคนมีต่อการท างาน ดงันั้น เม่ือคนส่วนใหญ่เห็นวา่งานเป็น
ส่ิงส าคญัในชีวิต อีกทั้งคนรอบขา้งทั้งท่ีเป็นพอ่แม่พี่นอ้ง ครู เพื่อนฝงู ส่ือมวลชน และคน
ทัว่ไปต่างกเ็นน้ถึงความส าคญัของการท างาน ดงัเช่น ค าพดูในวงสนทนาระหวา่งกนั “หมู่น้ี
ท างานหนกัไหม ดีแลว้ท่ีท างานหนกั ขอใหไ้ดรั้บความส าเร็จดงัท่ีคาดหวงั ขอเพียงแต่รักษา
สุขภาพใหดี้ดว้ยนะ” น่ีเป็นเสมือนการยอมรับและเป็นแรงกระตุน้ทางสงัคม ท าใหค้นส่วน
ใหญ่พากนัท างานอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 

ตารางที ่11.1   ในการด ารงชีวิตนั้น  คุณจะท าอะไร 
 ร้อยละ 
ใชชี้วิตอยา่งสบายไม่ตอ้งท างาน 1.2 
พยายามหลีกเล่ียงการท างานเท่าท่ีจะท าได ้ 0.2 
จะท างานในงานท่ีตอ้งท า 1.4 
จะท างานในงานท่ีชอบท า 57.6 
จะท างานหนกัโดยไม่สนใจวา่มีทรัพยส์มบติัอะไรอยูแ่ลว้ 38.7 
ไม่ตอบ 0.9 

รวม 100.0 

ตารางที ่11.2  ทศันคติเก่ียวกบัเวลาท างานและเวลาวา่ง 
 ร้อยละ 
ชอบท างานเป็นหลกั 13.2 
ชอบท างานมากกวา่การพกัผอ่น 47.1 
ชอบเวลาท่ีใชใ้นการพกัผอ่นมากกวา่เวลาท างาน 27.7 
ชอบพกัผอ่นเป็นหลกั 9.8 
อ่ืน ๆ 1.7 
ไม่ตอบ 0.6 

รวม 100.0 

ท่ีมา : Kyong-dong Kim, Man and Society in Korea’s Economic Growth, p. 33. 
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ตารางที ่11.3   มิติของการท างาน : ขอ้ก าหนดของสงัคม 

 คนเราควรจะท าอะไรสกัอยา่งเพื่อใหไ้ดรั้บผลสมัฤทธ์ิทางสถานภาพของสงัคม 
 งานจะตอ้งไดรั้บการท าใหส้ าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 คนเราจะสร้างมิตรภาพกบัคนอ่ืนโดยการท างาน 
 คนเราจะขาดมิตรและพวกพอ้งหากไม่ท างาน 
 ชีวติจะขาดความหมายหากปราศจากการท างาน 
 คนเราจะบา้คลัง่และข้ีเกียจหากปราศจากการท างาน  
 เป้าหมายหลกัของการท างานกคื็อการหารายไดเ้พื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 สถานภาพของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บังานท่ีเขาท า 

ท่ีมา :  Kyong-dong Kim, Man and Society in Korea’s Economic Growth, p. 36. 

 การบา้ท างานตอ้งควบคู่ไปกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย จึงจะเป็นแรงผลกัน าเกาหลีกา้วไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ไดแ้ก่ การมีความรู้และทกัษะในการท างาน (skill) ความร่วมมือ 
(cooperation) ความมุทะลุใหเ้กิดผล (aggressive) ความเช่ือมัน่ (trust) และความใฝ่ฝัน
ทะเยอทะยาน (ambition) นอกจากน้ียงัมีปัจจยัร่วม ดงัเช่น ความภกัดี (loyalty) เกียรติยศ 
(honour) ความอดทน (tolerance) การเช่ือฟัง (obedience) การยอมตาม (conformity) ความ
ยดืหยุน่ (compression) เป็นอาทิ6 
 ง. การสร้างจิตส านึกในการท างาน การท่ีสงัคมเปิดโอกาสใหค้นสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัวนั้นเป็นเพียงปัจจยัหน่ึง แต่จ าเป็นตอ้งเสริมดว้ย
ปัจจยัตวัอ่ืน เช่น การศึกษา จิตส านึกในการท างาน การมองโลกในมิติใหม่ และการเน้น
ความรู้วทิยาการสมยัใหม่ ตลอดจนความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหกับัสมาชิกของ
สงัคมควบคู่ไปดว้ย จึงจะท าใหก้ารพฒันากา้วไปสู่ความส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วและยัง่ยนื 
  คนเกาหลีต่างนิยมยกยอ่งในเร่ืองการศึกษาตามความเช่ือในลทัธิขงจ้ือเป็น
ทุนเดิมอยูแ่ลว้ อีกทั้งเป็นชนชาติท่ีเช่ือวา่ หนทางท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จไดน้ั้นกคื็อการ
ขวนขวายหาความรู้ใส่ตวัใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทศันคติดงัน้ีท าใหเ้กาหลีมีทรัพยากรบุคคล (human 
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resources) ท่ีมีการศึกษาสูงเป็นจ านวนมากนบัตั้งแต่ก่อนการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ
ฉบบัท่ีหน่ึงเสียอีก 
  ส่วนการสร้างจิตส านึกในการท างานนั้น รัฐบาลไดร้ณรงคใ์หช้าวเกาหลีมีการ
มองโลกในมิติใหม่ อีกทั้งเร่งการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เม่ือมีการสร้าง “ขบวนการพฒันาหมู่บา้นใหม่” (Saemaul undong) หรือการพฒันาชนบท
นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972  เป็นตน้มา ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประวติั สาเหตุและผลของการพฒันา   
แซมาอึล อุนดงอยา่งละเอียดในหนงัสือเล่มอ่ืนแลว้7 ผูส้นใจอาจหาคน้อ่านได ้ แต่ในท่ีน้ี
ตอ้งการจะช้ีใหเ้ห็นวา่ โครงสร้างการพฒันาชนบทตามแนวขบวนการแซมาอึล อุนดง ซ่ึง
ต่อมาไดข้ยายการพฒันารูปแบบเดียวกนัไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแซมาอึลโรงงานดว้ย
นั้น มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางใดบา้ง 
  ขบวนการแซมาอึล เนน้การพฒันาใน 3 มิติ ดงัน้ี 
  (1) การพฒันาดา้นจิตใจ (spiritual development) หรือการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ (attitudinal change) ไดแ้ก่ 
   - อบรมเก่ียวกบัค่านิยมในดา้นความซ่ือสตัย ์ซ่ือตรง 
   - เนน้ใหเ้กิดการพึ่งตวัเอง ช่วยเหลือตวัเองและความร่วมมือกนัและกนั 
   - สร้างแนวคิดแห่งชาติท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่คงและเนน้เอกลกัษณ์ของ
ชาติใหช้ดัเจน 
   - เนน้ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลหรือวิถีชีวิตตามแนววิทยาศาสตร์ 
(scientific method) 
   - แสวงหาทศันคติท่ีสดใสในการด าเนินชีวิต 
  (2) การพฒันาทางเศรษฐกิจ (economic development)  หรือการท าใหเ้กิด
ความทนัสมยัทั้งทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   - เพิ่มพนูรายได ้
   - น านวตักรรมมาใชใ้นการเกษตร การประมงและอุตสาหกรรม 
   - น านวตักรรมทางเทคนิคและเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการผลิต 
   - ปรับเปล่ียนวิธีการเพาะปลกูและเพิ่มผลผลิต 
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   - น าผลผลิตทางการเกษตรและประมงเขา้กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม 
  (3) การพฒันาทางสงัคม (social development) หรือการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม (cultural change) 
   - ต่อไฟฟ้าใหเ้ขา้ถึงทุกชุมชน รวมทั้งสร้างถนน และการคมนาคม
ขนส่งใหส้ะดวกทุกหมู่บา้น 
   - ปรับปรุงเคหะสถาน ท่ีอยูอ่าศยัใหถ้กูสุขลกัษณะและทนัสมยั 
   - ปรับปรุงชุมชนใหมี้สาธารณูปโภคครบครัน 
   - น านวตักรรมเขา้ไปใชใ้นทุกชุมชน 
   - ขยายระบบความปลอดภยัและสวสัดิการสงัคม 
 รัฐบาลเกาหลีไดเ้ร่งรัดการพฒันาตามแนวแซมาอึลอยา่งจริงจงัเป็นเวลาถึงสิบปี 
โดยใหค้นทั้งในเมือง (ขา้ราชการและนกัการเมือง ผูป้ระกอบการ นกัอุตสาหกรรม ผูจ้ดัการ) 
ในชนบท (เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ชาวนา ชาวประมง) และองคก์รเอกชน (องคก์รเอกชน วดั) เขา้
ร่วมฝึกฝน สมัมนา ท างานร่วมกนัอยา่งนอ้ยช่วงเวลาหน่ึง วิธีการดงัน้ีก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิใน
การพฒันาอยา่งรวดเร็ว จนเป็นท่ีกล่าวขานกนัไปทัว่โลกถึงความส าเร็จท่ีไดรั้บ8 
 เม่ือขบวนการแซมาอึลไดรั้บความส าเร็จและการพฒันาบรรลุผลตามเป้าหมาย รัฐบาล
ไดป้ล่อยใหป้ระชาชนด าเนินการพฒันาต่อไปดว้ยตวัเองเร่ือยมา จนกระทัง่มีการประกาศยกเลิก
อยา่งถาวรเม่ือประธานาธิบดีคิม ยงัแซม สัง่ใหป้ลดธงแซมาอึลลงจากยอดเสาทุกแห่งและยบุ
ส านกังานใหญ่แซมาอึลในตอนตน้ทศวรรษท่ี 1990 
  จ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  การใฝ่หาและใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นหวัใจส าคญัท่ีท าใหเ้กาหลีใตไ้ดรั้บความส าเร็จในการพฒันา
ประเทศเหนือประเทศดอ้ยพฒันาทั้งหลาย ในอดีตนั้น เกาหลีกมิ็ไดมี้ความแตกต่างไปจาก
ประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยพีื้นบา้นในการผลิตและในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ต่อมาเม่ือมีการสร้างแผนพฒันาเศรษฐกิจข้ึนในตน้ทศวรรษท่ี 1960 รัฐบาลได้
กระตุน้ใหผู้ค้นหนัมาสนใจศึกษาคน้ควา้เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้
และบริการ 
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  ในแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ีหน่ึงและสองนั้น กระบวนการผลิตเนน้
อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงาน (labor intensive industry) ท าใหเ้กาหลีกลายเป็นแหล่งผลิตผา้และ
เส้ือผา้ รองเทา้ ตุ๊กตา และเคร่ืองประดบั (accessories) ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ท ารายได้
เขา้ประเทศมากมาย ลุจนถึงแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ีสาม รัฐบาลของประธานาธิบดีปัก จุงฮี
ไดเ้ลง็เห็นวา่ หากเกาหลีใตย้งัคงเนน้อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกั จะก่อใหเ้กิดความ
สูญเสียความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะสินคา้ของเกาหลีจะมีราคาแพงในตลาดโลก อนั
เป็นผลมาจากค่าจา้งแรงงานในประเทศสูงข้ึนในขณะท่ีราคาสินคา้จากประเทศดอ้ยพฒันาอ่ืน 
ๆ จะถกูกวา่และแยง่ตลาดของสินคา้เกาหลีไป เพราะค่าจา้งแรงงานในประเทศเหล่านั้นต ่า
กวา่มาก ดงันั้นในแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ีสาม (ค.ศ. 1972-1977) แนวทางการพฒันาจึง
เปล่ียนไปเป็นการเนน้การผลิตท่ีใชทุ้นสูง (capital intensive industry) เพื่อผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมหนกัและเคมีภณัฑ ์ (heavy and chemical industry) และต่อมาในปลายทศวรรษ
ท่ี 1980 กล็งทุนทางดา้นอุตสาหกรรมประเภทไมโครชิพ และอิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหเ้กาหลีใต้
สามารถส่งออกสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล รถยนต ์ ตูเ้ยน็ วิทยโุทรทศัน์ เคมีภณัฑ ์
ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระเภทอิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลก 
  ในทศวรรษท่ี 1990 สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัและหน่วยงานวิจยัพฒันาของ
กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ไดทุ่้มเทการคน้ควา้วิจยัเพื่อผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดา้นเทคโนโลยขีั้น
สูง (high-tech) ออกมาอยา่งต่อเน่ือง ในการมองโลกอนาคตนั้น นกัวิทยาศาสตร์เกาหลีไดคิ้ด
สร้างสรรคสิ์นคา้และผลิตภณัฑดี์เด่นน าสมยัไม่แพช้าติใดในโลก เช่น โทรศพัทมื์อถือ แฟกซ์ 
หน่วยความจ า (chip) และซอฟแวร์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ท าใหสิ้นคา้เกาหลีมีพร้อมวางขาย
ในประเทศของตนและส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1990 (ในกรณี
ของประเทศไทยเรา มิไดล้งทุนในกิจการสาขาน้ี เราจึงตอ้งซ้ือคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ 
เพจเจอร์ ซอฟแวร์ ฯลฯ จากต่างประเทศก่อใหเ้สียดุลการคา้จ านวนมหาศาล) สินคา้ส่งออก
ประเภทไอทีคิดเป็นมูลค่าสูงถึงหน่ึงในสามของมูลค่าการส่งสินคา้ออกทั้งหมดของเกาหลีใต้
ในปี ค.ศ. 1999 ทีเดียว9 
  ประธานาธิบดีคิม เดจุง ไดป้ระกาศนโยบายท่ีจะใหเ้กาหลีเป็นสงัคมท่ีมี
รากฐานดา้นความรู้ (knowledge-based society) ในค าปราศรัยเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ปี 2000 
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โดยใหป้ระชากรมีความรู้และสร้างความรู้ใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อีกทั้งยงั
ไดก้ล่าววา่ เกาหลีจะกา้วไปสู่การเป็นชาติชั้นแนวหนา้ของโลก (first-rate nation) ท่ีเนน้การสร้าง  
อุตสาหกรรมเทคโนโลยใีนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (digital economy) ทางดา้นคมนาคม
ข่าวสารและไบโอเทคโนโลยี10 เคียงคู่กบัสหรัฐฯ ยโุรปและญ่ีปุ่นในสหสัวรรษใหม่น้ี 

2.  ลกัษณะอุปนิสัยของคนเกาหล ี: บทวพิากษ์ 
 คนเกาหลีใช่วา่จะมองคนในสงัคมตนเองในแง่ดีเสมอไป มีหลายคนท่ี
วิพากษวิ์จารณ์คนและสงัคมของพวกเขาเองอยา่งเผด็ร้อน ดงัมีรายงานและขอ้เขียนท่ี
น่าสนใจยิง่ ดงัน้ี 
 ก. ความขดัแยง้ ศาสตราจารยลี์ แมนแก๊ป นกัสงัคมวิทยาจากมหาวิทยาลยัโซล
แห่งชาติ ไดอ้ธิบายถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวกและขอ้ขดัแยง้ในสงัคมเกาหลีวา่ เป็นคุณลกัษณะ
ส าคญัของคนเกาหลีซ่ึงมีมาตั้งแต่คร้ังสมยัราชวงศย์ ี (อาณาจกัรโชซอน) และไดห้ย ัง่ลึกลงใน
บุคลิกภาพของคนเมืองโสม ลกัษณะดัง่น้ีก่อใหเ้กิดความหวาดระแวงระหวา่งกนัและกนั ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการแตกแยกและความไม่สงบในสงัคมข้ึน 
 จากการศึกษาองคก์รทางสงัคมในเมืองเตก ู ศาสตราจารยลี์พบวา่ มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวกในองคก์รแทบทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็นองคก์ารทางการศึกษา สหกรณ์การเกษตร สถานี
ต ารวจภูธร ศาลากลางจงัหวดั และสภาจงัหวดั สาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกไดแ้ก่
ความแตกต่างทางดา้นระดบัการศึกษา ปัญหาท่ีเกิดจากคนท่ีท างานอยูเ่ดิมกบัคนท่ีเพิ่งยา้ยมา
จากท่ีอ่ืน และถ่ินบา้นเกิดของพนกังาน เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น เจา้ของกิจการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมกัจะรับพนกังานท่ีเป็นญาติ หรือคนท่ีมาจากถ่ินบา้นเกิดเดียวกนั หรือผูท่ี้มี
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัโดยตรงกบัตนท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพเดิมคลา้ยคลึงกนั รวมทั้ง
มกัจะใหสิ้ทธิพิเศษหรือความสนิทสนมเป็นพิเศษกบัคนเหล่าน้ี ดงันั้นจะพบเห็นอยูเ่สมอวา่ 
ในโรงงานแห่งหน่ึง จะมีพนกังานท่ีเป็นคนมาจากถ่ินบา้นเกิดเดียวกนักบัเจา้ของหรือหวัหนา้
งานท่ีมีสิทธิรับพนกังานเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเพราะมีเหตุผลส าคญัคือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีมี
ต่อกนัและจะไม่หกัหลงักนัต่อไปภายหนา้ อน่ึง หากหวัหนา้งานคนหน่ึงลาออกจากงาน 
พรรคพวกเพื่อนฝงูในแผนกหรือพนกังานของส่วนงานนั้น ๆ กจ็ะออกจากงานตามเขาไปดว้ย 
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 ในระดบัประเทศ การแตกแยกระหวา่งภาคตะวนัออก (จงัหวดัเคียงซงั) กบัภาค
ตะวนัตก (จงัหวดัโชลลา) ก่อใหเ้กิดความล าเอียงในการพฒันา กล่าวคือประธานาธิบดีปัก จุงฮี
เป็นชาวเมืองคูมิ และสมาชิกคนส าคญัในคณะรัฐบาลกม็าจากจงัหวดัทางฝ่ังตะวนัออก ดงันั้น
การพฒันาจึงเนน้ไปตามเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้น เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมท่ีผลิต
เคร่ืองไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เมืองโปฮางเป็นแหล่งผลิตเหลก็กลา้ เมืองอลูซานเป็นแหล่ง
ต่อเรือและผลิตเคร่ืองจกัรและรถยนต ์ เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศนูยก์ลางการคา้ และเมืองเตกู
เป็นแหล่งทอผา้ขนาดใหญ่ท่ีสุด นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดส้ร้างทางหลวงโซล-ปูซาน ซ่ึงถือวา่
เป็นสายเลือดส าคญัของการพฒันาอุตสาหกรรมตั้งแต่คร้ังประธานาธิบดีปัก จุงฮี ข้ึนครอง
อ านาจใหม่ ๆ ปัจจุบนัมีทางหลวงขนาดใหญ่ระหวา่งโซล-ปูซานถึง 2 สาย 
 คู่แข่งคนส าคญัของประธานาธิบดีปัก จุงฮีกคื็อนายคิม เดจุง ซ่ึงเป็นคนมาจากภาค
ตะวนัตกและเคยรณรงคแ์ข่งขนัชิงต าแหน่งประธานาธิบดีคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1971 แต่กพ็า่ย
แพแ้ก่ปัก จุงฮี นายคิม เดจุง เกิดท่ีจงัหวดัโชลลาใต ้ และไดก้ล่าวหารัฐบาลวา่เล่นพรรคเล่น
พวก คอร์รัปชัน่ และมีความล าเอียงในการพฒันาประเทศ ซ่ึงยงัผลใหพ้ื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกไม่ได้
รับการเหลียวแลและยากจน การกล่าวหาดงักล่าว ท าใหป้ระธานาธิบดีปัก จุงฮีไม่พอใจและ
หาวา่เป็นพวกหวัรุนแรง จึงไดจ้บัสัง่คุมขงั11 
 ประธานาธิบดีคนต่อมา เช่น นายชุน ดูฮวาน นายโรห์ เตวแูละนายคิม ยงัแซมลว้น
มีพื้นเพมาจากจงัหวดัเคียงซงัแทบทั้งส้ิน ท าใหค้วามแตกแยกทางการเมืองระหวา่งภูมิภาคทั้ง
สองมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนและกลายเป็นประเดน็ในการหาเสียงและการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งจะมีอคติต่อผูส้มคัรตามภูมิภาคนิยมอยา่งเห็นไดช้ดั 
 เม่ือนายคิม เดจุงไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 
เขาไดรั้บคะแนนเสียงอยา่งท่วมทน้จากประชากรในภาคตะวนัตกหรือจงัหวดัโชลลา แต่
ภายหลงัท่ีเขาไดรั้บต าแหน่งเขาไดเ้รียกร้องใหค้นเกาหลีละท้ิงอคติทางภูมิภาคลง ใหห้นัมา
ปรองดองกนัทั้งชาติทั้ง ๆ ท่ีในขณะท่ีหาเสียง เขาเองไดชู้ประเดน็ของภูมิภาคนิยมเป็น
ประเดน็หลกั เหตุการณ์จะเป็นอยา่งไรต่อไปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองท่ีน่าติดตามดู
อยา่งใกลชิ้ด 
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 ข. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เม่ือพิจารณาถึงความแตกแยกตามพวกพอ้ง ตาม
สายตระกลู ตามภูมิภาค และตามชนชั้นดงัท่ีศาสตราจารยลี์ แมนแก๊ปในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี
แลว้ ในหวัขอ้น้ีจะไดวิ้เคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลของคนเกาหลีวา่จะส่งผลต่อ
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งไร 
  ตามกฎของลทัธิขงจ้ือนั้น ครอบครัวถือเป็นหวัใจหลกัของแบบแผน
ความสมัพนัธ์ของคน ทั้งน้ีเพราะระบบครอบครัวท่ีคนเกาหลียดึถือเป็นผลมาจากการนบัถือ
ลทัธิค าสอนของศาสนาขงจ้ือ โดยลทัธิน้ีเช่ือวา่ ทัว่ทั้งจกัรวาลมีเพียงครอบครัวใหญ่
ครอบครัวหน่ึง ทุกส่ิงจะมีความเก่ียวขอ้งกนัและกนั และจะมีการเรียงล าดบัความสูงต ่า จาก
ชั้นต ่าสุดคือมนุษยข้ึ์นไปจนถึงสวรรค ์ สวรรคเ์ป็นแหล่งรวมของทุกส่ิงและเป็นบรรพบุรุษ
ของสรรพส่ิงในพื้นพิภพ ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งข้ึนอยูก่บัสวรรคแ์ละตอ้งกระท าหรือประพฤติ
ปฏิบติัตนตามท่ีฟ้าลิขิต ซ่ึงฟ้าลิขิตน้ีเป็นทฤษฎีท่ีครอบคลุมไปถึงวิถีการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิต
ทั้งหมด กฎน้ีเรียกวา่ “สามกงั โอรยนุ” หมายถึง ขอ้บญัญติั 5 ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวใหญ่เดียวกนั 
 ขอ้บญัญติัโอรยนุไดแ้ก่ (1) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
หลกัระหวา่งสวรรคก์บัโลกมนุษย ์และระหวา่งชายกบัหญิง หรือสามีกบัภรรยา (2) เป็นผลมา
จากความสมัพนัธ์ของขอ้แรก นัน่คือความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัลกูชาย (3) เป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพี่ชายคนโตกบันอ้งชายคนรองลงมา (4) เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เพื่อนกบัเพื่อน  และ (5) เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง 
 จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว
จริง ๆ ถึง 3 ขอ้ และแมแ้ต่ขอ้ (4) และ (5) กอ็าจถือไดด้ว้ยวา่เป็นความสมัพนัธ์ในแง่ของ
ครอบครัวดว้ย กล่าวคือชาติหรือประเทศเรียกวา่ “คุค-กะ” ซ่ึงหมายถึง “ชาติ-ครอบครัว” โดย
จะมีค าเรียกจกัรพรรดิวา่ “คุค-บุ” ซ่ึงหมายถึง “ชาติ-บิดา” ทั้งน้ีถือวา่องคจ์กัรพรรดิเป็นหวัหนา้
ของครอบครัวของคนทั้งชาติท่ีประชาชนจะตอ้งเคารพและเช่ือฟัง ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัสมาชิก
ของแต่ละครอบครัวท่ีจะตอ้งเคารพเช่ือฟังหวัหนา้ครอบครัวนัน่เอง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความ
สงบสุขความกลมกลืนและการจดัล าดบัชั้นของสงัคมนัน่เอง 
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 อาจกล่าวใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนกคื็อ ความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัลกูชายจะตอ้งมีความรัก
และผกูพนัต่อกนั ระหวา่งกษตัริยก์บัประชาชนจะตอ้งมีความเท่ียงธรรมถกูตอ้ง ระหวา่งสามี
กบัภรรยาเป็นการแบ่งงานหนา้ท่ี ระหวา่งผูใ้หญ่กบัผูเ้ยาวเ์ป็นการปฏิบติัต่อกนัท่ีตอ้งยดึถือ
ความสูงต ่าอยา่งเคร่งครัด และระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อนจะตอ้งมีความสตัยซ่ื์อและจริงใจต่อกนั 
 จากการยดึถือหลกัค าสอนของลทัธิขงจ้ือ ท าใหค้รอบครัวของชาวเกาหลีเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนความสมัพนัธ์ของสมาชิกของครอบครัวท่ีพึงปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเคารพนบัถือและกตญัญูกตเวทีของลกูต่อบิดามารดาจะ
ปรากฏเด่นชดัทั้งในอดีตกาลจนถึงปัจจุบนัแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงบา้ง แต่กน็อ้ยมาก 
 ความกตญัญูต่อพอ่แม่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานหลกั ไดแ้ก่ (1) หลกัท่ีกล่าวถึงสถานภาพท่ี
สูงเด่น-ต ่าตอ้ย (2) หลกัท่ีลกูชายจะตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจของบิดามารดาอยา่งแทจ้ริง (3) หลกัท่ี
ผูเ้ยาว ์ ผูห้ญิง และผูมี้สถานภาพท่ีต ่ากวา่จะตอ้งเคารพเช่ือฟังผูอ้าวโุสท่ีเป็นชายในครอบครัว
และต่อผูท่ี้มีสถานภาพสูงกวา่ และ (4) การอกตญัญูต่อพอ่แม่ถือเป็นการกระท าเทียบเท่ากบั
การประกอบอาชญากรรมและจะตอ้งถกูลงโทษอยา่งหนกั 
 นอกจากน้ี การเคารพนบัถือและกตญัญูต่อบิดามารดาจะตอ้งแสดงออก ดงัน้ี (1) 
ยอมรับอ านาจของบิดามารดาและปู่ ยา่โดยปราศจากขอ้สงสยั (2) ตอ้งกระท าใหพ้อ่แม่สุขกาย
สบายใจ (3) จดัหาส่ิงอ านวยความสุขสบายใหท่้าน (4) ตอ้งโศกเศร้าในงานท าศพของบิดา
มารดา (5) กราบไหวบ้รรพบุรุษทุกวนั (6) ตอ้งเสียสละความสุข หรือแมแ้ต่ชีวิตของตนเพื่อ
บิดามารดา อน่ึง ยงัมีการกระท าท่ีแสดงความเคารพต่อบิดามารดาทางออ้ม เช่น จะตอ้งไม่
แสดงความรักใคร่ภรรยาต่อหนา้พอ่แม่ของตน พยายามรับใชเ้พื่อนและเพื่อนบา้นใหดี้ท่ีสุด 
ไม่กระท าส่ิงใดท่ีจะก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ตนและช่ือสกลุของครอบครัว จะตอ้งอ่อน
นอ้มถ่อมตน จะตอ้งไม่เกียจคร้าน จะตอ้งไม่ด่ืมสุรามากจนเกินขนาดหรือติดการพนนั 
จะตอ้งกลา้หาญในการปกป้องประเทศชาติ ฯลฯ 
 เม่ือผูเ้ขียนไปศึกษาวิจยัยงัประเทศเกาหลีไดรั้บการบอกเล่าจากชาวเกาหลีวา่ ลกูชาย
จะตอ้งไม่สูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้ต่อหนา้ผูเ้ป็นบิดา น่ีแสดงวา่ กฎเกณฑบ์างอยา่งยงัมีการ
ประพฤติปฏิบติัติดต่อกนัมาตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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 ในอดีต ครอบครัวหน่ึง ๆ จะประกอบไปดว้ยสมาชิกจาก 2 หรือ 3 หรือ 4 ชัว่อายุ
คนอาศยัอยูร่วมกนัในบา้นท่ีมีลกัษณะเป็นตวัรูปตวัอกัษรย ูหรือแอลในภาษาองักฤษ กล่าวคือ
จะมีปู่ ยา่และทวดอาศยัอยูร่่วมกบัครอบครัวของพอ่แม่และลกูดว้ย การจดัแบ่งหอ้งท่ีอยู ่ กจ็ะ
แบ่งเป็นหอ้งของปู่  หอ้งของพอ่ หอ้งของลกูชาย หอ้งครัว หอ้งของผูห้ญิง และหอ้งรับรอง
แขก เป็นตน้ 
 ลกูชายคนโตจะเป็นผูท่ี้สืบทอดบา้นและมรดกจากบิดา บิดาจะเป็นผูสื้บทอดบา้น
จากปู่ และต่อไปเร่ือย ๆ ดว้ยเหตุน้ี สมาชิกของคนในรุ่นก่อนท่ียงัมีชีวิตอยูก่จ็ะยงัคงอาศยัอยู่
ในบา้นหลงันั้นจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต 
 ครอบครัวใดท่ีไม่สามารถมีบุตรชายได ้ ถือไดว้า่เป็นเร่ืองผิดร้ายแรงเพราะจะท าให้
สายตระกลูขาดไป ดงันั้นในยคุราชวงศย์ ี (อาณาจกัรโชซอน) ผูช้ายอาจยกกรณีท่ีภรรยาไม่
สามารถคลอดบุตรชายเป็นสาเหตุของการฟ้องหยา่และแต่งงานใหม่ได ้ อน่ึง กรณีท่ีสามีตาย 
ภรรยาจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองดูแลจากนอ้งชายสามี หากเธอมีลกูชาย เธอกจ็ะท าหนา้ท่ี
เป็นหวัหนา้ครอบครัวไปจนกระทัง่ลกูชายโตพอท่ีจะรับผิดชอบเป็นผูน้ าของครอบครัว 
 ภายหลงัท่ีญ่ีปุ่นผนวกเอาดินแดนเกาหลีเป็นของตน ผูป้กครองชาวญ่ีปุ่นไดอ้อก
กฎหมายแพง่ข้ึนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ซ่ึงมีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว
และเครือญาติโดยไดก้ าหนดใหค้รอบครัวมีขนาดเลก็ จ ากดัลงเฉพาะหวัหนา้ครอบครัว คู่
สมรส บุตรธิดา และบุตรบุญธรรม รวมทั้งพอ่เล้ียงหรือแม่เล้ียงเท่านั้น ส่วนผูท่ี้อาศยัอยูร่่วม
ชายคาเดียวกนัท่ีมิใช่สมาชิกของครอบครัวเด่ียวดงักล่าว กจ็ะตอ้งแยกส่วนออกเป็นอีก
ครอบครัวหน่ึงต่างหาก อยา่งไรกต็าม กฎหมายญ่ีปุ่นกย็งัคงไวม้าตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบ
ทอดความเป็นผูน้ าครอบครัวและการสืบทอดทรัพยส์มบติัท่ีเหมือนกบัของเกาหลีดั้งเดิมอยู ่
กล่าวคือสืบทอดต่อกนัโดยสายผูช้าย12 
 เม่ือเกาหลีไดรั้บอิสรภาพและตั้งเป็นประเทศเอกราช กฎหมายครอบครัวกย็งัคง
เป็นไปตามกฎหมายของญ่ีปุ่นโดยคนทัว่ไปยดึถือวา่ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีส าคญัทางสงัคม
และมีโครงสร้างและหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบัอดีต กล่าวคือ ครอบครัวคือหน่วยท าหนา้ท่ีสืบทอด
เช้ือสายจากบรรพบุรุษ ดงันั้น แต่ละตระกลูจะมีสมุดบนัทึกส าหรับสายตระกลูของตน หรือท่ี
เรียกวา่ “โชคบู” และเกบ็ไวใ้หล้กูหลานเพื่อใหรั้บรู้และบนัทึกผูสื้บต่อสายเลือดเดียวกนัต่อไป 
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 ปัจจุบนั เน่ืองจากเกาหลีใตไ้ดพ้ฒันาเศรษฐกิจเจริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว คนส่วน
ใหญ่อาศยัอยูใ่นเมืองและประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมทั้งตอ้ง
ติดต่อกบัคนทัว่โลก ท าใหก้ารยดึถือหลกัของขงจ้ือและการยอมรับอ านาจของบิดาเปล่ียนแปลง
ไปบา้งตามความจ าเป็นของสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน ศาสตราจารยฮ์อง ชงัชิค แห่ง
มหาวิทยาลยัเกาหลีไดศึ้กษาทิศทางของการเปล่ียนแปลงน้ีอยา่งใกลชิ้ดและพยายามคน้หา
ดชันีเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัของการเปล่ียนทศันคติต่อครอบครัว ดงัน้ี 
 “ในแง่ของทศันคติต่อความเคารพเช่ือฟังและกตญัญูของลกูต่อพอ่แม่นั้น คนในยคุ
ใหม่เช่ือฟังพอ่แม่ลดลง ในขณะเดียวกนั คนต่างตระหนกัถึงการแสวงหาความสุขสบายของ
ครอบครัวของตนเองมากข้ึน นอกจากน้ีทศันคติต่อการเล้ียงดูพอ่แม่ในยามแก่ชรากมี็
แนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั” ศาสตราจารยฮ์องจึงกล่าวสรุปวา่ “ปัจจุบนั คนเกาหลีมี
ทศันคติเป็นไปตามลกัษณะของปัจเจกชนนิยมมากข้ึน” หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ คนจะ
คิดถึงตนเองและครอบครัวของตนมากกวา่จะคิดถึงพอ่แม่และญาติมิตรนัน่เอง 
 กล่าวโดยยอ่ เกาหลีเป็นสงัคมท่ียดึถือผูช้ายเป็นใหญ่และมีการนบัสายตระกลูจาก
ฝ่ายชาย (ลกูชายคนโต) เป็นหลกั สายตระกลูจะปรากฏในรูปของช่ือสกลุ (การเรียกช่ือคน
เกาหลี จะเรียกช่ือสกลุก่อน แลว้ตามดว้ยช่ือตน้ เช่น ปัก จุงฮี คิม เดจุง คิม ยงัแซม เป็นตน้) 
ซ่ึงกล่าวกนัวา่ช่ือสกลุในเกาหลีมีทั้งส้ิน 250-300 สกลุทัว่ประเทศ ความสมัพนัธ์ของสมาชิก
ในสายตระกลู (clan) เดียวกนัมีอยูอ่ยา่งแน่นแฟ้น โดยในแต่ละชุมชน (หมู่บา้น ต าบลและ
อ าเภอ) จะมีคนในตระกลูหน่ึงอาศยัอยูร่วมกนัเป็นหลกั ท าใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั อีกทั้งสมาชิกของแต่ละตระกลูจะกราบไหวสุ้สานของบรรพบุรุษทุกปีในวนัชูซก จึง
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อกนัอยา่งแน่นแฟ้น ในขณะเดียวกนั แต่ละตระกลูจะเป็นอิสระต่อกนั 
คนในตระกลูหน่ึงอาจเป็นมิตรหรือเป็นศตัรูกบัตระกลูอ่ืนได ้ ดงันั้น รอยแตกร้าวอาจจะ
เกิดข้ึนระหวา่งสกลุได ้หรือเกิดการแบ่งและเล่นพรรคเล่นพวกในสถานท่ีท างานเดียวกนัหาก
มีคนต่างตระกลูอยูร่่วมกนัดงัค ากล่าวอา้งของศาสตราจารยลี์ แมนแก๊ป ซ่ึงไดอ้ธิบายในหว้ขอ้
ก่อนหนา้น้ี 
 อาจมีค าถามถามวา่ คนท่ีมีช่ือสกลุเดียวกนั ท าไมถึงแตกแยกหรือแข่งขนักนัอยา่ง
เอาเป็นเอาตาย ดงัเช่น คนท่ีมีช่ือสกลุคิม แข่งขนักนัในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใน
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ทศวรรษท่ี 1990 ระหวา่ง 3 คิม คือ นายคิม เดจุง นายคิม ยงัแซม และนายคิม จองพิว (สองคน
แรกไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีคนละสมยั ส่วนคนหลงัสุดไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี) 
นอกจากน้ี กมี็คนช่ือสกลุน้ีเป็นผูน้ าของเกาหลีเหนือดว้ย คือนายคิม อิลซุง (อดีต
ประธานาธิบดี) และนายคิม จองอิล (ลกูชาย และเป็นผูน้ าเกาหลีเหนือคนปัจจุบนั) คนท่ีช่ือ
สกลุคิมท่ีกล่าวถึงน้ีไม่สามารถท าความเขา้ใจกนัไดแ้ละซ ้ายงัเป็นศตัรูต่อกนัอยา่งเปิดเผย 
ค าตอบกคื็อ สกลุคิมเป็นสกลุใหญ่ท่ีมีสมาชิกมากมายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มแมใ้ชช่ื้อเดียวกนั
แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัเลย ดงันั้น คนท่ีมีสกลุคิม จะแนะน าตวัเองวา่ “ผมช่ือคิม มา
จากเมืองเคียงจู” ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงจะแนะน าวา่ “ผมกช่ื็อคิมเช่นเดียวกนัแต่มาจากเมือง
มอ็คโพ” เมืองเคียงจูอยูใ่นจงัหวดัเคียงชงั ส่วนเมืองมอ็คโพอยูใ่นจงัหวดัโชลลา ซ่ึงอยูค่นละ
ฝ่ังของคาบสมุทร ความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดจึงไม่มี อน่ึง ในสงัคมเกาหลีผูท่ี้มีนามสกลุ
เดียวกนัจะแต่งงานกนัไม่ได ้ยกเวน้นามสกลุใหญ่ ๆ เช่น คิม ลี ปัก ท่ีอาจมาจากคนละสายกนั 
จึงสามารถแต่งงานกนัได ้
 จะเห็นไดว้า่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในสกลุเดียวกนัและภูมิภาคเดียวกนัจะมี
ความแนบแน่นทางสายเลือด และรวมตวักนัเป็นปึกแผน่ เน่ืองจากไดผ้า่นการด ารงชีวิตใน
ทอ้งถ่ินในโรงเรียน วดัหรือศาสนสถานเดียวกนั อีกทั้งมีความผกูพนัต่อบรรพบุรุษเดียวกนั 
ท าใหทุ้กคนในกลุ่มผกูพนักนัอยา่งแน่นแฟ้น ต่อมา เม่ือสงัคมเกาหลีเปล่ียนไปอนัเป็นผลมา
จากการอพยพเขา้มาสู่เขตเมืองมากเพราะนโยบายการพฒันาท่ีเนน้ใหก้ลายเป็นสงัคม
อุตสาหกรรม ท าใหป้ระชากรปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมีถึงร้อยละ 70 ของประชากร
ทั้งหมด ความผกูพนัระหวา่งบุคคลจึงเปล่ียนไปโดยมีการใชปั้จจยัอ่ืนเขา้มาเช่ือมโยง เช่น 
การเป็นเพื่อนร่วมงานในสถานท่ีท างานเดียวกนั และการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นและโรงเรียน
เดียวกนั ท าใหค้วามผกูพนัต่อกนัขยายวงกวา้งออกไป ในขณะเดียวกนั ความสมัพนัธ์ต่อกนั
ตามสายตระกลูและภูมิภาคกย็งัคงแนบแน่นดงัเช่นในอดีต ดงัจะเห็นไดจ้ากผลของการ
เลือกตั้ง และจ านวนผูเ้ดินทางกลบัไปไหวบ้รรพบุรุษในวนัชูซกในแต่ละปี รวมทั้งแนวโนม้
ในการรับคนเขา้ท างาน และการใหค้วามสนิทสนมกบัเพื่อนร่วมงานท่ีเคยเป็นศิษยเ์ก่าจาก
สถาบนัเดียวกนั (alumni) และจากภูมิภาคเดียวกนั 
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 ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงในสงัคมเกาหลีในแง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลก็
คือ คนท่ีไม่รู้จกักนัจะไม่ทกักนั และจะไม่ใชร้อยยิม้ในการทกัทายกบัคนท่ีไม่รู้จกั เพราะถือ
กนัวา่หากผูใ้ดเปิดรอยยิม้ใหก่้อน จะท าใหดู้เหมือนวา่เป็นคนชอบเปิดตวั ตอ้งการรู้จกักบัคน
อ่ืนเสมือนการหวงัผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากอีกฝ่ายหน่ึง ดงันั้นจะสงัเกตเห็นวา่ ในขณะท่ีรอ
รถเมล ์ รถไฟใตดิ้น หรือแมแ้ต่การใหบ้ริการ เช่นพนกังานขายของ แคชเชียร์ และคนเสิรฟ
อาหารจะไม่ค่อยมีรอยยิม้เลย แต่คนจะยิม้ใหก้นักเ็ฉพาะกบัคนท่ีรู้จกัมกัคุน้กนัแลว้เท่านั้น 
 โดยทัว่ไปแลว้ การท าความรู้จกักนัและกนัจะกระท าแบบทางการ (formal) มีการ
แลกนามบตัรเพื่อใหรู้้ “ต าแหน่งในทางสงัคม” (social status) ของกนัและกนั ดงันั้นจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัยิง่หากจะตอ้งไปท าธุรกิจในประเทศน้ี ตอ้งเตรียมนามบตัรใหพ้ร้อมโดยจะมอบ
ใหท้นัทีเม่ือมีการแนะน าตวั ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบักรณีของประเทศญ่ีปุ่น อยา่งไรกต็าม คน
เกาหลีจะไม่ค่อยนอบนอ้ม ละมุนละไมหรือแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะท าความรู้จกัคนอ่ืน
ดงัเช่นคนญ่ีปุ่นหรือคนจีน จึงดูวา่แขง็กระดา้งหรือไม่ค่อยสนใจท่ีจะท าความรู้จกัคนอ่ืน
เท่าไหร่ โดยมกัจะท าหนา้ตาเฉย ๆ บางคร้ังดูเยน็ชาดว้ยซ ้า 
 ค. โครงสร้างทางสงัคม แมค้นเกาหลีจะเช่ือวา่ พวกเขาเป็นเอกพนัธุ์หรือเป็นกลุ่ม
คนท่ีมาจากสายพนัธุ์เดียว ไม่มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยู ่ (ยกเวน้มีชาวจีนราว 30,000 คนท่ีอพยพ
เขา้มาอาศยัในกรุงโซลเม่ือคร้ังอาณาจกัรโชซอน) แต่โครงสร้างของสงัคมมีลกัษณะดงัน้ี 
  (1) ชนชั้น ก่อนท่ีจะถกูญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 สงัคม
เกาหลีแบ่งคนออกเป็น 4 ชนชั้น คือ ชนชั้นสูง เรียกวา่ “ยางบนั” คนในชั้นน้ีประกอบไปดว้ย
ขา้ราชการระดบัสูงทั้งท่ีเป็นทหารและพลเรือน ขนุนาง และผูค้งแก่เรียนหรือปราชญท่ี์มี
ช่ือเสียง บา้นของชนชั้นสูงจะเรียกวา่ “บา้นใหญ่” ส่วนลกูหลานกจ็ะไดรั้บยศฐาบรรดาศกัด์ิ
ตั้งแต่เกิดทีเดียว ชนชั้นสูงจะมีเกียรติยศสูงในสงัคม มีสิทธิพิเศษมากมายและไดรั้บการ
คุม้ครองอยา่งหนาแน่นจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
  ชนชั้นกลางไดแ้ก่ คนท่ีด ารงต าแหน่งราชการในระดบักลางและต ่า แต่จะมี
ต าแหน่งทางสงัคมและการศึกษาสูงกวา่สามญัชน สมาชิกของชนกลุ่มน้ีอาจถือไดว้า่เป็นชน
ชั้นกลางหรือท่ีเรียกวา่ “ชุนจิน” 
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  สามญัชนหรือชนชั้นท่ีสามเป็นกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพทางธุรกิจและการคา้ 
ชาวนาและช่างฝีมือ คนเกาหลีเรียกสามญัชนน้ีวา่ “แซงมิน”  
  ชนชั้นท่ีส่ี หรือคนชั้นต ่า ไดแ้ก่ คนท่ีประกอบอาชีพเฉพาะอยา่ง เช่น ล่าสตัว ์
ทาส นกัเตน้ร า นกัแสดง และพระ เป็นตน้ มีช่ือเรียกชนชั้นต ่าวา่ “ชุนมิน” 
  คนชั้นสูงจะเรียกคนท่ีอยูใ่นชนชั้นท่ีต ่ากวา่วา่ “แซงนอม” หรือไพร่ และจะดู
ถกูเหยยีดหยามคนชั้นต ่า อน่ึง คนในแต่ละชนชั้นจะมีการแบ่งแยกและขอ้หา้มทั้งในดา้นการ
แต่งกาย ท่ีอยูอ่าศยั ภาษา และท่ีส าคญัท่ีสุดกคื็อหา้มแต่งงานระหวา่งกนั และหา้มท าพิธีศพ
ร่วมกนั 
  หากมีการประพฤติผิดกฎเหล่าน้ีจะถกูลงโทษอยา่งรุนแรง เช่น หา้มชนชั้นต ่า
สร้างบา้นท่ีมุงดว้ยหลงัคากระเบ้ือง หา้มสามญัชนสร้างประตูหนา้บา้นสูงเกินไป หา้มใชหิ้น
เป็นบนัไดเหยยีบข้ึนบนบา้น ส่วนในแง่ของการแต่งกายนั้น ยางบนัสามารถสวมเส้ือผา้สีเขียว
อ่อนได ้แต่หา้มชนชั้นท่ีต ่ากวา่สวมเส้ือผา้ท่ีมีสีสนัหลากสี 
  ระบบชนชั้นถกูยกเลิกเม่ือราวปี ค.ศ. 1894 หรือระหวา่งช่วงสงครามญ่ีปุ่นกบั
จีน ทั้งน้ีเป็นเพราะเกาหลีไดป้ฏิรูประบบสงัคมเพื่อใหห้ลุดพน้จากการครอบง าจากจีน อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากวฒันธรรมในเร่ืองชนชั้นไดมี้การยดึถือติดต่อกนัมานานหลายศตวรรษ จึงฝัง
แน่นอยูใ่นจิตใจของคน ซ่ึงมีการแสดงออกในแง่ของภาษา และการประพฤติปฏิบติัต่อกนั 
ต่อมาเม่ือสงครามเกาหลีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1950 ระบบชนชั้นกถ็กูท าลายลงอีกระดบัหน่ึง ท า
ใหส้งัคมเกาหลีกลายเป็นสงัคมท่ีมีความเสมอภาคยิง่ข้ึน แต่เม่ือประเทศไดรั้บความส าเร็จใน
การพฒันาประเทศในยคุปัจจุบนั ความเหล่ือมล ้าทางสงัคมไดป้รากฏอยา่งเด่นชดัข้ึน จึงมีการ
เรียกผูท่ี้มีฐานะดีและมีต าแหน่งสูงทางสงัคมวา่ “ยางบนั” อีกคร้ังหน่ึง 
 (2) ตระกลู เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นสกลุหรือมีนามสกลุเดียวกนั ชนชั้นสูงท่ีมีฐานะดี
และมีเกียรติยศสูงจะมีการตั้งสมาคมเครือญาติหรือท่ีเรียกวา่ “ชองเฮ” เพื่อท าหนา้ท่ีในการจดั
งานพิธีไหวบ้รรพบุรุษเป็นประจ าทุกปี และยกยอ่งบรรพบุรุษผูท่ี้มีช่ือเสียง ตลอดจนเพื่อให้
คนในสกลุเดียวกนัในรุ่นหลงัไดรู้้จกัและรวมตวัเป็นกลุ่มสายเลือดเดียวกนั ดงันั้นสมาชิกของ
สมาคมจะประกอบไปดว้ยคนจากหลาย ๆ ชั้นอายท่ีุสืบสายเลือดจากฝ่ายผูช้ายหรือพอ่ 
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  ส่วนชนชั้นกลางและสามญัชนทัว่ไปจะมีการนบัญาติท่ีมาจากสายสกลุ
เดียวกนัราว 4 ชั้นอายเุพื่อร่วมกนัในงานพิธีไหวบ้รรพบุรุษ แต่จากการศึกษาวิจยัพบวา่ คน
สมยัใหม่ไดล้ดการนบัถือญาติลงเหลือเพียงการกราบไหวพ้อ่แม่และปู่ ยา่ท่ีพวกเขามี
ความสมัพนัธ์และเคารพต่อกนัโดยตรงเท่านั้น นอกจากน้ีคนท่ีมีการศึกษาสูง และชนชั้นต ่า
มกัจะไม่สนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมชองเฮเลย 
  อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนั การรวมกลุ่มตามสายตระกลูและการนบัถือบรรพ
บุรุษของคนเกาหลียงัเป็นประเพณีท่ีคนยดึถือและปฏิบติัตามลทัธิธรรมเนียมขงจ้ืออยูอ่ยา่ง
แน่นแฟ้น แมว้า่สงัคมจะเปล่ียนแปลงเป็นสงัคมอุตสาหกรรมใหม่แลว้กต็าม นอกจากน้ี รัฐบาล
และนกัวิชาการต่างใหค้วามสนใจเก่ียวกบัประเพณีท่ีขงจ้ือไดส้ัง่สอนไว ้ ดงันั้นการรวมตวั
ตามสายตระกลูของคนเกาหลีจะยงัคงเป็นกลุ่มสงัคมท่ีมีความส าคญัต่อไปอีกนานแสนนาน 
 (3) กลุ่มบา้นเกิดหรือพื้นเพเดิม ขอย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ คนท่ีมาจากถ่ินบา้นเกิด
เดียวกนัมกัมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด เพราะพื้นเพเดิมหรือบา้นเกิดเป็นแหล่งรวมของญาติ
พี่นอ้งท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั เช่น บางหมู่บา้น ต าบล หรืออ าเภอหน่ึง ๆ จะมี
คนท่ีมีช่ือ (ช่ือแซ่หรือช่ือสกลุ) เดียวกนัทั้งหมด ต่อมาเม่ือมีการอพยพยา้ยไปอยูต่่างถ่ินดว้ย
เหตุผลทางดา้นอาชีพ หรือการแต่งงาน การรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ณ ถ่ินใหม่กเ็กิดข้ึน ดงั
ตวัอยา่งเช่น ในกรุงโซล จะมีป้ายโฆษณาสมาคมของคนท่ีมีช่ือแซ่และถ่ินท่ีอยูเ่ดิมปรากฏอยู่
ทัว่ไป อน่ึง เม่ือมีญาติมาเยีย่มบา้น กจ็ะแนะน าตวัใหล้กูหลานรู้จกัวา่ “ป้าจากเมืองอินซอน 
หรือลุงจากเมืองซูวอน หรือลุงจากเมืองอนัจุง” เป็นตน้ 
  การแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มตามถ่ินบา้นเกิดก่อใหเ้กิดผลดีคือ ท าใหค้นมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และมีความร่วมมือกนัในทุกดา้น ในขณะเดียวกนั กจ็ะเกิดผลเสีย 
เช่น ก่อใหเ้กิดการแตกแยกในสงัคมข้ึน มีการชิงดีชิงเด่นระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีพื้นเพต่างกนั 
และมีการประหตัประหารอยา่งเอาเป็นเอาตายระหวา่งกลุ่ม ดงัตวัอยา่งส าคญัท่ีการแตกแยก
เกิดข้ึนในระดบัประเทศ คือ การแบ่งแยกและชิงดีชิงเด่นระหวา่งคนจาก 2 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาค
ตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวดัโชลลาเหนือและจงัหวดัโชลลาใต ้ โดยมีเมืองกวางจูเป็น
เมืองใหญ่ กบัภาคตะวนัออก ซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวดัเคียงซงัเหนือและจงัหวดัเคียงซงัใต ้โดย
มีเมืองใหญ่ เช่น เตก ูอลูซาน คูมิ เมซานและปูซานตั้งอยู ่
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  คนในภาคตะวนัออกจะถือตนวา่เป็นผูเ้ก่งกลา้ มีความรู้สูง และมีความสามารถท่ี
จะน าชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ผูน้ าประเทศคนส าคญั ๆ เช่น ประธานาธิบดี
ปัก จุงฮี ประธานาธิบดีโรห์ เตว ูประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน นกัการเมืองและนกัธุรกิจตลอดจน
นกัปราชญช์ั้นน าจะเป็นคนท่ีมาจากจงัหวดัเคียงซงัเหนือ จงัหวดัเคียงซงัใต ้และนครปูซานแทบ
ทั้งส้ิน ในขณะเดียวกนั คนจากภาคตะวนัออกกจ็ะดูถกูคนท่ีมาจากภาคตะวนัตกวา่ต ่าตอ้ยกวา่
และดอ้ยกวา่ การกระท าดงัน้ีก่อใหเ้กิดความเคียดแคน้กบัคนจากภาคตะวนัตกมาก 
  ผูขี้ยนเคยรู้จกัคนท่ีมาจากภาคตะวนัตก ทนัทีท่ีเรารู้จกักนัท่ีกรุงโซล เขากรี็บ
บอกกบัผูเ้ขียนวา่เขามาจากภาคตะวนัตกใกลก้บัเมืองกวางจู และกล่าววา่ “คุณรู้เก่ียวกบัความ
แตกแยกภายในประเทศของเราบา้งไหม” ผูเ้ขียนรีบตอบวา่ “รู้ครับ เพราะผมเคยศึกษาเร่ืองน้ี
มาบา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองกวางจูในปี ค.ศ. 1980” นอกจากน้ี ความ
แตกแยกยงัไดป้รากฏข้ึนในวงกวา้ง เช่น แมว้า่คนเกาหลีจะอพยพมาอยูเ่มืองใหญ่หรือออกไป
ท างานร่วมกนัในต่างประเทศ เราอาจจะพบวา่พวกเขาดูเหมือนวา่จะท างานร่วมมือกนัดี ดงัท่ี
ชาวเกาหลีผูห้น่ึงกล่าววา่ “ในหนา้ท่ีการงาน คนทั้งสองภูมิภาคจะท างานร่วมกนัตามปกติ แต่
นอกเวลาท างานแลว้ การจบักลุ่มเป็นเพื่อนสนิทมกัจะเป็นไปตามพื้นเพหรือภูมิภาคของแต่
ละคน” 
 (3) กลุ่มอาย ุ คนเกาหลีจะแบ่งแยกคนตามต าแหน่งและอายอุยา่งเคร่งครัด ผูน้อ้ย
จะเคารพผูใ้หญ่และผูท่ี้มีอายนุอ้ยจะใหค้วามเคารพย  าเกรงผูท่ี้มีวยัวฒิุสูงกวา่ ดงันั้นคนท่ีจะ
เป็นเพื่อนสนิทกนัไดม้กัจะเป็นผูท่ี้มีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั และยิง่เป็นเพื่อนนกัเรียนหรือ
เป็นทหารรุ่นเดียวกนัแลว้ ความสนิทสนมยอ่มมีมากข้ึน 
  ในชนบท เราจะไม่ค่อยพบเห็นคนต่างรุ่นนัง่ด่ืมสุราลอ้มวงกนั ตามปกติ กลุ่ม
นกัด่ืมจะเป็นคนอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั ซ่ึงจะหยอกลอ้และสนุกสนานกนัอยา่งเป็นกนัเอง 
ส่วนในเมืองนั้น คนจะยดึถือตามต าแหน่งหากตอ้งร่วมด่ืมสุรากนั คนท่ีมีต าแหน่งต ่ากวา่และ
อายนุอ้ยกวา่จะแสดงอากปักิริยาส ารวมต่อผูอ่ื้นท่ีนัง่อยูร่อบ ๆ วง 
  นอกจากการรวมกลุ่มจะยดึหลกัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คนเกาหลียงัมีการ
รวมกลุ่มตามอาชีพเป็นสหกรณ์ หรือสมาคม หรือองคก์รในสาขาอาชีพนั้น ๆ การรวมกลุ่มใน
ลกัษณะน้ีเองท่ียงัผลใหเ้กาหลีมีพลงัในการต่อรองกบัคู่คา้จากต่างประเทศสูง โดยรัฐบาล
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สนบัสนุนเพราะการรวมกลุ่มตามสาขาอาชีพเป็นกลุ่มทุติยภูมิท่ีใชอ้าชีพและผลประโยชน์
เป็นลกูโซ่ เพื่อใหส้มาชิกของกลุ่มรวมตวักนัสร้างประโยชน์ใหก้บัสหกรณ์หรือสมาคมของ
ตน การสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นไปอยา่งจริงจงั โดยเนน้วา่หากกลุ่มใดท่ีมีความเขม้แขง็ 
รัฐบาลกจ็ะใหสิ้ทธิพิเศษ เงินกองทุนและบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเก้ือกลูมากมาย ดว้ยเหตุน้ีเรา
จึงเห็นวา่ ในการคา้ขายกบัเกาหลีนั้น การเจรจาต่อรองทั้งในดา้นปริมาณการซ้ือและราคานั้น 
จะตอ้งผา่นสหกรณ์หรือสมาคมการคา้แทบทั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น หากไทยจะขายผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั กจ็ะตอ้งเจรจากบัสมาคมผูเ้ล้ียงสตัวแ์ละสมาคมผูผ้ลิตแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
  สมาชิกของกลุ่มเหล่าน้ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละรักษาผลประโยชน์ของ
สมาคมของตนอยา่งเคร่งครัด มิฉะนั้น จะถกูลงโทษ ซ่ึงนัน่หมายถึงการท าลายตวัเอง ดงันั้น 
การฝ่าฝืนกฎระเบียบของกลุ่มจึงเกิดข้ึนนอ้ย 
 (4) กลุ่มเพื่อนร่วมสถาบนั ขอย  ้าอีกคร้ังในหวัขอ้น้ีวา่ กลุ่มเพื่อนท่ีเคยเรียนร่วม
สถาบนัเดียวกนั (alumni) มีความส าคญัยิง่ท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัเป็นกลุ่มทางสงัคมขา้ม
ภูมิภาคและสายตระกลู รวมทั้งขา้มอายแุละชนชั้น คนเกาหลีจะมีความผกูพนักบั
สถาบนัการศึกษาท่ีตนเคยเรียนมาก่อนในทุกระดบั จากชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษาและ
มหาวิทยาลยั จึงมีการท าท าเนียบนกัเรียนเก่าเพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่สมาชิกไดสื้บสาวหาเพื่อนร่วม
สถาบนัเดียวกนัท่ีเคยมีความผกูพนัติดต่อกนันบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งสถาบนัทีเดียว ยิง่เป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เช่น Seoul National University (อนัดบัท่ีหน่ึงของประเทศ) 
Yonsei University (อนัดบัท่ีสอง) Korea University (อนัดบัท่ีสาม) ผูจ้บการศึกษาจากสถาบนั
ทั้งสามแห่งน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนหวักะทิชั้นน าของประเทศและต่างด ารง
ต าแหน่งสูงในวงการราชการ การเมืองและธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงถือกนัวา่ไดรั้บความส าเร็จ
ในชีวิตระดบัสูงยิง่ จึงยงัผลใหบ้ณัฑิตรุ่นหลงัต่างไดรั้บผลพวงจากการรวมตวักนัใหเ้กิดความ
เป็นกลุ่มกอ้นเช่นเดียวกนั ส่วนศิษยเ์ก่าในระดบัมธัยมศึกษาและประถมศึกษากมี็ท าเนียบรุ่น
ดว้ย 
  ดงันั้น คนเกาหลีจึงพยายามผลกัดนัใหล้กูไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนชั้น
ประถมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง ชั้นมธัยมศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับยกยอ่งใน
สงัคม ดว้ยการกระตุน้ใหข้ยนัเล่าเรียนเพื่อสอบเขา้เรียนในสถาบนัเหล่าน้ี ทั้งน้ีเพราะเช่ือกนั
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วา่สถาบนัและเพื่อนร่วมรุ่นจะมีผลต่อชีวิตในอนาคต การแข่งขนัในดา้นการเรียนจึงมีอยา่ง
เขม้ขน้ อน่ึง การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนกเ็ป็นเช่นเดียวกนั เพราะหากโรงเรียนใดมีลกู
ศิษยส์ามารถสอบเขา้สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงไดจ้ านวนมาก จะท าใหโ้รงเรียนนั้นเป็นท่ี
สนใจของผูป้กครองส่งลกูหลานเขา้ไปเรียน ครูอาจารยก์ไ็ดรั้บการยกยอ่งจากผูป้กครองดว้ย 
โรงเรียนจึงเขม้งวดในเร่ืองการเรียนการสอน อยา่งไรกต็าม ผลขา้งเคียงกเ็กิดข้ึน กล่าวคือ 
นกัเรียนท่ีเรียนตามกลุ่มเพื่อนไม่ทนั อาจท าร้ายตนเองหรือไม่กฆ่็าตวัตาย ส่วนผูป้กครอง
มกัจะน าของขวญัท่ีมีค่าไปมอบใหแ้ก่ครูอาจารยเ์พื่อใหดู้แลลกูของตนอยา่งใกลชิ้ด ท าใหค้รู
อาจารยบ์างคนเห็นประโยชน์ส่วนตนเรียกร้องของก านลัท่ีมีค่าจ านวนมากจากผูป้กครอง ซ่ึง
มีการลงโทษหลายรายหากไดรั้บการร้องเรียน ผลเสียอีกประการหน่ึงกคื็อ เกิดมีโรงเรียนกวด
วิชาข้ึนทัว่ไป ท าใหผู้ป้กครองเสียเงินทองจ านวนมากในการส่งเสียลกูใหเ้รียนพิเศษนอกเวลา
เรียนปกติ 
  กล่าวโดยสรุป คนเกาหลีทุกคนจะตระหนกัถึงต าแหน่งทางสงัคมวา่ตวัเขาอยู ่
ณ จุดใดของสงัคม เช่น กลุ่มชนชั้น กลุ่มตระกลู กลุ่มบา้นเกิดหรือภูมิภาค กลุ่มอาย ุ กลุ่ม
เพื่อนร่วมสถาบนั ตลอดจนกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางศาสนา เป็นอาทิ ความสมัพนัธ์ของคนจึง
ผสานต่อกนัเป็นตาข่ายของความสมัพนัธ์ทางสงัคม (social network) จึงก่อใหเ้กิดการปิดกั้น 
“คนนอกสงัคม” ท่ีแทรกเขา้ไปมีต าแหน่งทางโครงสร้างสงัคมของเกาหลีได ้ ดงัท่ี ดร.ชิน
แมนซูแห่งมหาวิทยาลยัเกาหลีกล่าวกบัผูเ้ขียนวา่ “In korea, there is no social space or 
position for foreigners.” (ในเกาหลีจะไม่มีช่องวา่งหรือต าแหน่งทางสงัคมใดใหก้บัคนนอก
หรือชาวต่างชาติเลย) จากเง่ือนไขทางสงัคมน้ีเอง ยงัผลคนเกาหลีเหนือท่ีอพยพเขา้ไปอาศยัอยู่
ในเกาหลีใตใ้นช่วงสงครามเกาหลีนบัลา้นคน ไม่สามารถผสมกลมกลืนเขา้กบัสงัคมเกาหลีใต้
ได ้ มิหน าซ ้ ายงัถกูรังเกียจเหยยีดหยามอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ี คนจากเกาหลีเหนือบางส่วนจึงมกั
อพยพไปอาศยัอยูใ่นต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสหรัฐอเมริกาในช่วง
ทศวรรษท่ี  1960-1970 ส่วนชาวต่างประเทศจะอยูโ่ดยแยกออกจากกลุ่ม/ชุมชน แมจ้ะอาศยั
อยูใ่นเกาหลีนานเพียงใดกต็าม จากเหตุผลขอ้น้ีเองท่ีพอ่แม่ชาวเกาหลีจึงหา้มลกูหลานแต่งงาน
กบัชาวต่างชาติ ซ่ึงปรากฏเป็นข่าวในหนา้หนงัสือพิมพอ์ยูเ่สมอ ทั้งน้ีเพราะหากแต่งงานกบั
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ชาวต่างชาติแลว้ คู่สมรสและลกูจะถกูกีดกนัมิใหมี้ต าแหน่งทางสงัคม อนัจะส่งผลใหก้าร
ด ารงชีวิตในสงัคมเกาหลีเป็นไปดว้ยความล าบากยากยิง่ 
 ง. นานาทศันะเก่ียวกบัสงัคมเกาหลี เม่ือเราไดเ้ขา้ใจถึงโครงสร้างสงัคมเกาหลี
โดยภาพรวมแลว้ จึงน่าจะมองลึกลงไปถึงทศันะของคนแต่ละกลุ่มแต่ละภูมิภาคท่ีมีต่อกนัดว้ย 
ในท่ีน้ีจะขอน าผลการศึกษาของนกัจิตวิทยามาอธิบายดงัน้ี 
  ศาตราจารยเ์คียงฮวาน มิน (ในหนงัสือภาษาองักฤษบางเล่ม จะเรียกช่ือคน
เกาหลีเสมือนกบัการเรียกช่ือของคนตะวนัตก โดยเรียกช่ือตน้ ตามดว้ยช่ือสกลุ ในขณะท่ี
หนงัสือในภาษาเกาหลีและภาษาอ่ืนบางเล่มจะเรียกตามแบบฉบบัของเกาหลี คือ เรียกช่ือ
สกลุก่อน ตามดว้ยช่ือตน้) และศาสตราจารยไ์ฮซูก คิม นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัเกาหลีได้
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นเร่ืองขอ้ขดัแยง้ระหวา่งภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งภาค
ตะวนัตกหรือจงัหวดัโชลลาเหนือและจงัหวดัโชลลาใต ้ ซ่ึงเรียกบริเวณน้ีวา่ โฮน า (Honam 
area) กบัภาคตะวนัออกหรือจงัหวดัเคียงซงัเหนือและจงัหวดัเคียงซงัใต ้ ซ่ึงเรียกบริเวณน้ีวา่ 
เยยีงน า (Yeoungnam area) ผลของการวิเคราะห์ของอาจารยท์ั้งสองน้ีท าใหผู้อ้่านสามารถ
เขา้ใจถึงสาเหตุพื้นฐานของขอ้ขดัแยง้ระหวา่งคนจากสองภูมิภาคน้ีเป็นอยา่งดี 
  ขอ้ขดัแยง้น้ีตอ้งยอ้นกลบัไปดูขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ในยคุ
สามอาณาจกัรท่ีอาณาจกัรซิลลาครอบครองบริเวณเยยีงน า ส่วนบริเวณโฮน านั้นเป็นของ
อาณาจกัรเพก็เจ ในขณะท่ีอาณาจกัรโคกริูวมีพื้นท่ีครอบคลุมเกาหลีเหนือปัจจุบนั อาณาจกัร
ทั้งสามต่างตอ้งการเป็นใหญ่เหนือดินแดนบนคาบสมุทรทั้งหมด จึงมีการแยง่ชิงความเป็นใหญ่
ดว้ยการท าสงครามระหวา่งกนัเสมอมา จนในท่ีสุดอาณาจกัรซิลลาไดร่้วมมือกบักองทพัถงั
ของจีนท าสงครามกบัอาณาจกัรเพก็เจและโคกริูวจนไดรั้บความส าเร็จ สามารถรวบรวมบริเวณ
คาบสมุทรทั้งหมดเป็นสหพนัธรัฐรวมซิลลา แต่กไ็ดส้ร้างความโกรธแคน้ใหก้บัประชาชน
ของอาณาจกัรท่ีพา่ยแพแ้ละกล่าวหาวา่อาณาจกัรซิลลาไดย้มืมือชนต่างชาติมาท าลายลา้งคน
เผา่เดียวกนั ความจ าฝังใจจึงมีมาตลอดประวติัศาสตร์อนัยาวนานจนกระทัง่ทุกวนัน้ี อน่ึง 
ภายหลงัท่ีไดก่้อตั้งประเทศในปี ค.ศ. 1948 ผูน้ าทางการเมืองและนกัธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นน า
ต่างมีพื้นเพและสร้างอุตสาหกรรมในเขตเคียงน าแทบทั้งส้ิน ทั้งน้ีเป็นเพราะผูน้ าทางการเมือง
เนน้การพฒันาอุตสาหกรรมในบริเวณเคียงน า จึงไดล้งทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคและการ
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คมนาคมขนส่งไปยงับริเวณน้ี และท้ิงใหบ้ริเวณโฮน าลา้หลงั ไร้ความเจริญและเป็นแถบ
เกษตรกรรม เหตุการณ์ดงัน้ีท าใหป้ระชากรและนกัการเมืองจากบริเวณโฮน าไม่พอใจจึงใช้
ภูมิภาคนิยมเป็นประเดน็ในการหาเสียงโจมตีนกัการเมืองจากบริเวณเคียงน าวา่มีอคติต่อการ
พฒันาประเทศตลอดช่วงทศวรรษท่ี 1960-1990 อนัเป็นการตอกย  ้าถึงความแตกแยกระหวา่ง
สองภูมิภาคใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ประการสุดทา้ย กรณีท่ีกองทพัท่ีน าโดยนายพลชุน ดูฮวานน า
ทหารเขา้ไปกวาดลา้ง “ศตัรูของประเทศ” ท่ีเมืองกวางจู จงัหวดัโชลลาใตใ้นปี ค.ศ. 1980 โดย
กล่าวหาวา่นายคิม เดจุงและพวกยยุงนกัศึกษาและประชาชนท่ีชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย
จะท าการแยกบริเวณโฮน าออกเป็นประเทศอิสระ ท าใหเ้กิดการนองเลือดมีผูเ้สียชีวิตและ
ทรัพยสิ์นไปเป็นจ านวนมาก ชาวโฮน าจึงจ าฝังใจกบัเหตุการณ์ร้ายนั้นจนตราบเท่าทุกวนัน้ี13  
  ผูน้ าประเทศ เช่น นายปัก จุงฮี นายชุน ดูฮวาน นายโรห์ เตว ู และนายคิม ยงั
แซม ลว้นเป็นคนท่ีมาจากเยยีงน าทั้งส้ิน จนกระทัง่นายคิม เดจุง ผูซ่ึ้งมาจากบริเวณโฮน า
ไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีเม่ือปี ค.ศ. 1997 โดยไดรั้บคะแนนเสียงสนบัสนุนจากชาวโฮ
น าอยา่งท่วมทน้ ท าใหช้าวโฮน าแซ่ซอ้งกบัชยัชนะอยา่งออกนอกหนา้ภายหลงัท่ีรู้ผลของการ
เลือกตั้ง เพราะเขาเป็นผูน้ าประเทศท่ีมาจากบริเวณโฮน าเป็นคนแรก 
  มีนกัวิชาการอีกหลายคนไดส้ ารวจความคิดเห็นของคนจากกลุ่มต่าง ๆ 
เก่ียวกบัทศันคติของพวกเขาท่ีมีต่อคนของแต่ละภูมิภาคหรือถ่ินท่ีอยูข่องแต่ละจงัหวดั ผล
ของการส ารวจมีดงัน้ี คุณลกัษณะของคนเมืองหลวงหรือกรุงโซลนั้นจะเป็นคนข้ีเหนียว 
(stingy) ฉลาด สุขมุ (shrewd) มีเลศนยั ข้ีโกง (sly) และเป็นคนเขา้สงัคมไดดี้ (sociable) คน
จากจงัหวดัชุงชองเป็นคนพดูง่าย ปวกเปียก (meek) สุภาพ (polite) และอนุรักษนิ์ยม (conservative) 
คนจากจงัหวดัเคียงซงั (หรือเคียงน า) เป็นคนตรงไปตรงมา ชอบข่มขู่หรือชอบตบตาคนอ่ืน 
(bluff) ในขณะท่ีคนมาจากจงัหวดัโชลลา (หรือโฮน า) เป็นคนข้ีโกง มีเลศนยั (sly) คนเกาหลี
เหนือเป็นคนดุดนั (tough) ส่วนคนเกาหลีใตเ้ป็นคนอ่อนปวกเปียก (meek) 
  อน่ึง มีรายงานการศึกษาอีกเร่ืองหน่ึงช้ีวา่ คนกรุงโซลมีลกัษณะเป็นคนท่ีเขา้
สงัคมง่าย (sociable) เห็นแก่ตวั (selfish) และข้ีเหนียว (stingy) คนจงัหวดัชุงชองเป็นคนคบ
ง่าย เป็นมิตร (friendly) สุขมุเยอืกเยน็ ไม่โออ้วด (humble) และอนุรักษนิ์ยม (conservative) 
และไร้เล่ห์เหล่ียม (naive) คนจงัหวดัโชลลาเป็นคนกระปร้ีกระเปร่า (vital) ฉลาด (smart) แต่
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เช่ือถือไดย้าก (untrustworthy) และฉลาดแกมโกง (cunning) ส่วนคนจงัหวดัเคียงซงัเป็นคน
ชอบเอะอะตึงตงั (noisy) ด้ือดึง ดนัทุรัง (obstimate) และสตัยซ่ื์อ (faithful)13 
  กล่าวโดยสรุป คนโฮน าหรือจงัหวดัโชลลาซ่ึงมีจ านวนประชากรไม่มากนกัจะ
ถกูกล่าวหาวา่เป็นคนไม่ฉลาด เช่ือถือไดน้อ้ย และมีเล่ห์เหล่ียมมาก ในขณะท่ีคนจากเคียงน า
เป็นคนฉลาด เช่ือถือไดแ้ละเก่งกวา่ 
 จ. บุคลิกภาพ นกัจิตวิทยาท่ีวิเคราะห์คุณลกัษณะในแง่ปัจเจกชนนิยมจะอธิบาย
วา่ คนเกาหลีส่วนใหญ่จะยดึแนวทางการด าเนินชีวิตตามลทัธิขงจ้ือท่ีเนน้รูปแบบท่ีมองเห็น
ได ้ (รูปแบบภายนอก) โดยท าตวัเป็นคนสุภาพ ยดึรูปลกัษณ์ท่ีเป็นทางการ (formality) และ
ชอบรักษาหนา้ใหดู้ดีเสมอ (face-saving) ผูช้ายจะมีบุคลิกโดดเด่นมีอ านาจเหนือ (dominant) 
ในขณะท่ีผูห้ญิงมกัจะยอมตาม (submissive) และอดทนอดกลั้น (endurable) 
  ในกาลต่อมาเม่ือเกาหลีติดต่อกบัชาวต่างชาติมากข้ึน เช่น ร่วมรบกบัทหารจาก
ต่างประเทศในสงครามเกาหลี การออกไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อีกทั้งวฒันธรรมของชาติ
ตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้ไปในช่วงหลงัของศตวรรษท่ี 20 ท าใหวิ้ถีปฏิบติัตามลทัธิขงจ้ือลด
ความส าคญัลงไปมาก คนเกาหลีไดเ้ปล่ียนมายอมรับความเป็นตวัของตวัเอง ชอบความเป็น
อิสระ เช่ือมัน่ในตนเอง และชอบเอาชนะ หรือตอ้งการเป็นหน่ึงเหนือคนอ่ืนและเหนือคนทั้ง
โลก ท าใหค้นเกาหลีเป็นชนชาติท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงมาก บางคร้ังสูงจนเกินไป เป็น
คนคิดการใหญ่ มีความมุ่งมัน่ ท างานหนกั และอดทนเพื่อใหไ้ดรั้บผลสมัฤทธิในระดบัสูง ใน
ขณะเดียวกนั บุคลิกภาพแบบน้ีก่อใหเ้กิดการแสดงออกในรูปของความด้ือร้ัน เอาแต่ใจตนเอง  
ใจร้อน และเอาแต่ไดโ้ดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของคนอ่ืน14 
 ขอ้สงัเกตของบุคลิกภาพของคนเกาหลีท่ีแสดงออกในชีวิตประจ าวนัในสงัคม
เกาหลีปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 - การโทรศพัท ์ กรณีท่ีมีคนก าลงัโทรศพัทอ์ยูแ่ละมีคนรอคิวตามตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 
หากคนท่ีก าลงัพดูหยอดเหรียญเพิ่ม จะถกูคนยนืรอทุบตูข้บัไล่ใหอ้อกไป หรือไม่กแ็สดงอาการ
ไม่พอใจอยา่งออกนอกหนา้ 
 - การขบัรถ หากขบัชา้หรือขบัผิดเลน รถคนัหลงัจะกดแตรหรือตะโกนด่าดว้ย
ถอ้ยค าหยาบคาย 
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 - ในร้านอาหาร หากรับประทานอาหารชา้หรือนาน คนเสริฟจะกระแทกประตู
หอ้งหรือวางจานอาหารเสียงดงัโครมคราม ส่วนลกูคา้ท่ีก าลงัรอคิวจะจอ้งหนา้เสมือนไล่ออก
จากร้านไป  ยกเวน้ในภตัตาคารขนาดใหญ่ท่ีจดัแบ่งหอ้งส่วนตวัและมีบริกรรับใช ้
 - รถแท๊กซ่ี แมจ้ะโบกแท๊กซ่ีก่อน คนอ่ืนท่ีรอจะรีบแยง่ข้ึนรถก่อน หรือตอ้งนัง่
ร่วมกบัผูโ้ดยสารอ่ืนในคนัเดียวกนั แต่ตอ้งจ่ายค่าโดยสารในอตัราท่ีนัง่คนเดียว (มีกฎหมาย
หา้มการรับผูโ้ดยสารหลายคน แต่ในชีวิตจริงมีการรับผูโ้ดยสารเพิ่มเสมอ) 
 - การรับประทานอาหาร คนเกาหลีจะใชเ้วลารับประทานอาหารเพียง 5 นาที และ
จะรีบลุกไปท าธุระ ซ่ึงจะเป็นเช่นเดียวกบัการท างานหรือตดัสินใจท าอะไร มกัจะรีบร้อน มี
นกัการทูตเกาหลีประจ าเมืองไทยคนหน่ึงกล่าวกบัผูเ้ขียนวา่ คนเกาหลีมีทศันคติ “เร็ว เร็วอิซ่ึม” 
 ตวัอยา่งท่ีกล่าวถึงน้ีดูเป็นกริยาอาการท่ีหยาบ ไม่สุภาพ ไม่เกรงใจ และเอาแต่ใจ
ตนเอง แต่คนเกาหลีจะมองพฤติกรรมเหล่าน้ีดว้ยความรู้สึกท่ีเขา้ใจพวกเดียวกนั ยอมรับ และ
ถือเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนเขาปฏิบติักนัในสงัคมของพวกเขา 
 อยา่งไรกต็าม ขอ้ดีของการใจร้อนหรือท าอะไรอยา่งรวดเร็วน้ีมีมาก และคนทัว่โลก
กท่ึ็งในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาเทคโนโลย ี
และกระบวนการไต่สวนผูก้ระท าผิด ดงัเช่นกรณีของการไต่สวนความผิดท่ีอดีตประธานาธิบดี
โรห์ เตวรัูบเงินจากพอ่คา้นกัธุรกิจเป็นจ านวนมากในช่วงท่ีเขาด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ าประเทศ 
อยัการใชเ้วลาเพียง 8 วนักรู้็ผล หรือในกรณีไต่สวนอดีตรัฐมนตรีและขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ก็
ใชเ้วลาเพียง 5-7 วนัเท่านั้น อน่ึง การตดัสินใจในงานทุกระดบักเ็ป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเม่ือ
ตดัสินใจท าแลว้กรี็บท างานดว้ยความรีบเร่งใหส้ าเร็จเสร็จส้ินตามเป้าหมาย หรือใหไ้ดผ้ลลพัธ์
เกินเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ คนในสงัคมเกาหลีจะยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม สมควรกระท าตาม 
ในทางตรงกนัขา้ม คนเกาหลีจะดูถกูคนท่ีคิดท่ีท าอะไรชกัชา้วา่เป็นคนโอเ้อ ้ข้ีเกียจ งุ่มง่าม ไม่
ทนัการณ์ ฯลฯ 

ความส่งท้าย 
 บทน้ีกล่าวถึงมุมมองของคนเกาหลีท่ีมีต่ออุปนิสยัประจ าชาติหรือบุคลิกภาพขั้นมูล
ฐานของคนเกาหลีเอง โดยผูเ้ขียนใชข้อ้มูลจากผลงานวิจยัและขอ้เขียนของนกัวิชาการ เอกสาร
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ขององคก์รของรัฐบาล หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ รวมทั้งการสงัเกตและการสอบถาม
คนเกาหลี จากนั้น ไดน้ ามาสงัเคราะห์และน าเสนอดงัรายละเอียดท่ีกล่าวแลว้ตอนตน้ 
 อุปนิสยัของคนเกาหลีนั้นเก่ียวพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัประวติัศาสตร์ของชนชาติน้ีท่ีมี
มาชา้นานแลว้ บริบทของสงัคมเกาหลีมีส่วนก่อรูปลกัษณ์เด่นเฉพาะ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลทัธิขงจ้ือ 
อยา่งใกลชิ้ด ยงัผลใหโ้ครงสร้างบุคลิกขั้นพื้นฐานใหค้นเกาหลีเป็นคนใฝ่รู้ รักการศึกษาเล่าเรียน 
ขยนัขนัแขง็ในการท างาน อดทน และยดึถือผูช้ายเป็นใหญ่ในสงัคมและครอบครัว กตญัญู
และใหค้วามเคารพนบัถือบิดามารดาและบรรพบุรุษ แต่เน่ืองจากประเทศน้ีตั้งอยูท่่ามกลาง
ชาติมหาอ านาจและถกูรุกรานและยดึครองจากจีนและญ่ีปุ่นหลายคร้ังหลายครา รวมทั้งเกิด
สงครามกลางเมืองลา้งผลาญระหวา่งชนชาติท่ีเป็นญาติพี่นอ้งเผา่พนัธุ์เดียวกนั ท าใหค้นเกาหลี   
มีลกัษณะด้ือร้ัน ใจร้อน และเป็นนกัสูท่ี้ตอ้งการเอาชนะทั้งท่ีเป็นเหตุเป็นผลและไม่เป็นเหตุ
เป็นผล 
 ต่อมา เม่ือรัฐบาลสร้างแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรกข้ึนในตอนตน้ของทศวรรษท่ี 
1960 และเปิดโอกาสใหมี้การเล่ือนชั้นทางสงัคมข้ึนโดยรัฐน าและสนบัสนุนทุกทาง ท าใหค้น
เกาหลีเปล่ียนไปเป็นคนท างานหนกัหามรุ่งหามค ่า รักท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ สนใจใฝ่รู้และ
น าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชใ้นงานและในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งเป็น
นกัประดิษฐคิ์ดคน้สินคา้ใหม่ ๆ ออกจ าหน่าย ท าใหป้ระเทศเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็วภายใน
ช่วงเวลา 40 ปี 
 อยา่งไรกต็าม ความใจเร็วด่วนได ้ ประกอบกบัการมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงเกิน
ขอบเขตและมีการคอร์รัปชัน่กนัดาษด่ืนนั้น ยงัผลใหเ้กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปลายปี 
ค.ศ. 1997  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทอ่ืนแลว้ แต่เน่ืองจากเป็นชนชาติท่ีชอบเอาชนะความยากล าบาก 
มุทะลุและไม่ยอมแพต่้อส่ิงใดง่าย ๆ จึงสามารถฟันฝ่าแกไ้ขวิกฤตไปไดโ้ดยใชเ้วลาเพียงหน่ึง
ปีคร่ึง (18 เดือน) ในขณะท่ีประเทศองักฤษตอ้งใชเ้วลาถึง 15 ปี ในการฟ้ืนฟภูาวะเศรษฐกิจท่ี
ตกต ่าใหก้ลบัฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ  ดงัค ากล่าวของประธานาธิบดีคิม เดจุงในเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 1999 วา่ “เกาหลีใตส้ามารถแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์แลว้” แมว้า่ค า
ประกาศน้ียงัคงสร้างความกงัขาแก่ผูค้นหลายฝ่ายท่ีบอกวา่ เป็นการเร็วเกินไปท่ีจะด่วนสรุป
เช่นนั้น 
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