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บทที่ 12 
คนเกาหลใีนสายตาของชาวต่างประเทศ 

 
 บทน้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างบุคลิกขั้นพื้นฐานของคนเกาหลีในสายตาของคน
ต่างชาติ การมองในแนวน้ีจกัก่อใหเ้กิดการมองเห็นภาพของชาวเกาหลีอีกมุมมองหน่ึง ซ่ึง
อาจคลา้ยคลึงหรือแตกต่างไปจากมุมมองของชาวเกาหลีเองท่ีไดเ้ขียนอธิบายเก่ียวกบัอุปนิสยั
ประจาํชาติของตนดงัท่ีไดก้ล่าวอยา่งละเอียดในบทก่อนหนา้น้ีแลว้ อยา่งไรกต็าม ผูอ้่าน
จะตอ้งไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้นในขณะท่ีอ่าน ทั้งน้ีเป็นเพราะชาวต่างชาติอาจมีขอ้จาํกดัหลาย
ประการ ไดแ้ก่ (1) อาจใชม้าตรฐานทางวฒันธรรมของสงัคมของตนเองเป็นเกณฑใ์นการวดั 
(2) อาจไม่รู้จกัเกาหลีดีพอในทุกแง่ เพราะใชเ้วลาศึกษาสงัคมน้ีเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทาํ
ใหข้าดความรอบรู้เท่าท่ีควร (3) อาจไม่รู้ภาษาเกาหลี และ/หรือเขา้ใจประวติัศาสตร์ ความคิด 
ความเช่ือ และค่านิยมไม่ลึกซ้ึงเพียงพอ ก่อใหเ้กิดความไขวเ้ขวและสรุปผลไม่ตรงกบั
ขอ้เทจ็จริง และ (4) อาจมีอคติ (หรือมีทศันคติท่ีดี) ต่อคนและสงัคมเกาหลีล่วงหนา้มาก่อน
แลว้  หรือประสบกบัเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความประทบัใจไปในทางใดทางหน่ึง ทาํใหข้าด
ความเป็นกลางในการมองภาพของคนเกาหลี นอกจากน้ี ชาวต่างประเทศอาจด่วนสรุปวา่คน
เกาหลีเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ีก่อนท่ีจะมองโดยรอบใหเ้กิดความแน่ชดัเสียก่อน จึงก่อใหเ้กิด
ความคลาดเคล่ือนหรืออาจจบัภาพในประเดน็เลก็ ๆ แลว้นาํมาอธิบายคนและสงัคมเกาหลี
เป็นส่วนรวม 
 ในทางตรงกนัขา้ม มุมมองของชาวต่างชาติต่อสงัคมเกาหลีอาจทาํใหเ้ราไดภ้าพ
ท่ีชดัเจน ทั้งน้ีเพราะจะสามารถสงัเกตแบบแผนพฤติกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมโดยไม่ถกูบดบงัจากกฎเกณฑท์างวฒันธรรมเกาหลี (cultural bounded) ใหเ้ป็น
กรอบในการมอง อีกทั้งสามารถวิพากษวิ์จารณ์แบบตรงไปตรงมาอีกดว้ย ดงันั้น จึงเป็น
หนา้ท่ีของผูอ้่านท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัใหม้ากก่อนท่ีปักใจเช่ือ รวมทั้งควรนาํขอ้สรุปของ
คนหน่ึงไปเปรียบเทียบกบัของคนอ่ืน เพื่อใหเ้กิดความแน่ชดัข้ึน 
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คนต่างชาติมองคนเกาหลี 
 จีนและญ่ีปุ่นเป็นชนชาติท่ีเก่ียวพนักบัคนเกาหลีมานานนบัตั้งแต่คร้ังก่อน
คริสตก์าล ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ในอดีตอนัยาวนาน จีนจะอา้งอยูเ่สมอวา่ดินแดนบน
คาบสมุทรเกาหลีเป็นส่วนหน่ึงของจีน โดยเรียกวา่ มลฑลโลลาง ซ่ึงมีการเขียนแผนท่ีผนวก
ดินแดนแห่งน้ีไวใ้นแผนท่ีของจีนในสมยัราชวงศฮ์ัน่ (ราวปี 206 ก่อนคริสตศ์กัราช- ค.ศ. 
184) ราชวงศห์ยวน (ราวปี ค.ศ. 1215-1367) และราชวงศชิ์ง (ราวปี ค.ศ. 1636-1911) ส่วนโช
กนุฮิเดโยชิแห่งญ่ีปุ่นไดย้กกองทพับุกเกาหลี 2 คร้ังในปี ค.ศ. 1592 และ ค.ศ. 1597 แต่กระทาํ
ไม่สาํเร็จ ต่อมาเม่ือญ่ีปุ่นทาํสงครามกบัจีน (ค.ศ. 1894-1895) และกบัรัสเซีย (ค.ศ. 1904) 
ญ่ีปุ่นไดส่้งกองทหารเขา้ไปในเกาหลีเพื่อใชเ้ป็นฐานท่ีมัน่ในการโจมตีทั้งสองประเทศ และใน
ท่ีสุด ญ่ีปุ่นกผ็นวกดินแดนบนคาบสมุทรแห่งน้ีเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1910 
 คนจีนในอดีตจะมองคนเกาหลีวา่เป็นคนป่าเถ่ือน  (คนจีนโบราณจะเรียก
ชาวต่างชาติวา่ “คนป่าเถ่ือน” ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นคนผิวสีเหลืองหรือคนผิวขาว) ท่ีจะตอ้ง
สวามิภกัด์ิต่อจีนและส่งคนเขา้ไปในประเทศจีนเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาการ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีชั้นสูงจากจีน ในขณะท่ีคนญ่ีปุ่นจะมองคนเกาหลีวา่โง่เขลาและ
อ่อนแอ และตอ้งเป็นขา้ทาสบริวารชาวอาทิตยอ์ุทยั 
 สาํหรับอิทธิพลของชาวตะวนัตกกลุ่มแรกท่ีเขา้มาในเกาหลีนั้น คือพวกพอ่คา้
ชาวปอร์ตุเกสโดยนาํเรือสินคา้เดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่นในราวปี ค.ศ. 1543 และนาํคริสต์
ศาสนาเขา้ไปเผยแพร่ในดินแดนซากรุะ ต่อมาไดร่้วมเดินทางพร้อมกบักองทพัของโชกนุฮิเด
โยชิเขา้ไปยงัเกาหลีในปี ค.ศ. 1592 ส่วนชาวสเปนเป็นคนผิวขาวชาติท่ีสองเขา้ไปในเกาหลี
ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และในปี ค.ศ. 1626 เรือของชาวฮอลนัดาไดอ้บัปางลงใกล้
กบัเกาะเชจู มีผูร้อดชีวิต 3 คน หน่ึงในจาํนวนน้ีมีช่ือวา่ Jan Janse Weltevee ไดถ้กูส่งไปยงั
ราชสาํนกัท่ีกรุงโซล และเขาไดช่้วยเหลือเกาหลีสร้างอาวธุทนัสมยัข้ึน 
 ต่อมา ชาวยโุรปต่างทะยอยเขา้ไปยงัเกาหลีเร่ือยมา ทาํใหว้ฒันธรรมของ
ชาวตะวนัตกมีเหนือความรู้สึกนึกคิดของคนเกาหลีบางกลุ่ม  โดยหนัไปยดึถือความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั จึงเกิดมีการตั้งกลุ่มท่ีเรียกวา่ ชีรัค 
(Sirak) หรือท่ีเรียกวา่ความรู้ทางตะวนัตก (western knowledge) เม่ือราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 17-
18 อยา่งไรกต็าม คนในราชสาํนกัส่วนใหญ่ของเกาหลียงัคงยดึมัน่ในวฒันธรรมตะวนัออกและ
แสดงความไม่เป็นมิตรกบัต่างชาติ อีกทั้งชอบอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว ไม่คบคา้สมาคมกบัชนชาติใด
ยกเวน้จีน จึงไดอ้อกกฎหมายปกป้องการเขา้มาของต่างชาติ รวมทั้งสนบัสนุนใหป้ระชาชน
ต่อตา้นอิทธิพลของตะวนัตก จึงเกิดกระบวนการตงฮกั (Tonghak) ในปี ค.ศ. 1863 เพื่อทา้ทาย
ชนต่างชาติและวฒันธรรมของพวกฝร่ัง ดงันั้น ความป่ันป่วนวุน่วายทางการเมืองจึงเกิดข้ึน
ระหวา่งกลุ่มนิยมตะวนัตกท่ีร่วมกบัมหาอาํนาจท่ีตอ้งการมีอิทธิพลและผลประโยชน์เหนือ
เกาหลี กบักลุ่มต่อตา้นต่างชาติ เหตุการณ์ไดพ้ลิกผนัและเกิดความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง
เร่ือยมา จนในท่ีสุดเกาหลีกต็กเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่นในกาลต่อมาแมว้า่เกาหลีจะประกาศ
ตนเป็นรัฐฤาษี (Hermit state) ท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัชาติใดกต็าม 
 ความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งชนชาติตะวนัตกและชาติอ่ืน ๆ กบัสงัคมเกาหลีมีมา
ชา้นานดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ในท่ีน้ีจะขอนาํขอ้คิดเห็นของชาวต่างชาติบางคนท่ีมีโอกาสเขา้
ไปในเกาหลีและไดเ้ขียนบรรยายลกัษณะอุปนิสยัประจาํชาติของชาวเมืองโสมไว ้ดงัน้ี 

1.  ทศันะของชาวองักฤษ 
 อิซาเบลล่า บิชอบ (Isabella Bishop) นกัเขียนสตรีชาวองักฤษไดป้ลอมตวัเป็น
ชายเดินทางท่องเท่ียวไปในเกาหลี เม่ือปี ค.ศ. 1898 ไดเ้ขียนพรรณนาเก่ียวกบัคนเกาหลีวา่ 
“เป็นชนโง่เขลาและไร้การศึกษา ทาํใหไ้ม่มีความหวงัท่ีจะกา้วไปสู่อนาคตท่ีดีได.้.. ทรัพยสิ์น
ของผูค้นส่วนใหญ่ถกูปลน้แลว้นาํไปบาํรุงบาํเรอความสุขของเหล่าขา้ราชการและราชสาํนกั
เกือบทั้งหมด... คนเกาหลีทัว่ไปจะจงเกลียดจงชงัคนจีนและคนญ่ีปุ่นท่ีมีอิทธิพลเหนือเกาหลี 
และราชสาํนกัท่ีครอบครองอาํนาจสูงสุดของรัฐไว ้ แต่ความเกลียดชงัดงักล่าวไม่ไดส่้งผลใด ๆ 
ข้ึน ทั้งน้ีเป็นเพราะชาวเกาหลีมีบุคลิกแบบง่าย ๆ เปราะบาง และชอบทาํตามคาํสัง่”1 

2.  ทศันะของนักมานุษยวทิยาชาวอเมริกนั I 
 คอร์เนลิอุส ออสกดู (Cornelius Osgood) นกัมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัเยลล์
ชาวอเมริกนัเขา้ไปศึกษาคนและสงัคมวฒันธรรมของเกาหลีในปี ค.ศ. 1947 โดยใชแ้นว
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การศึกษาของนกัมานุษยวิทยาเป็นเวลานานนบัปี ขอ้สงัเกตของเขาต่อคนเกาหลีมีดงัน้ี คน
เกาหลีมีบุคลิกภาพข้ึนอยูก่บัคาํกล่าวอา้งของสมาชิกร่วมสงัคมคนอ่ืน (oral character) 
กล่าวคือ คาํพดูของคนในสงัคมจะเป็นตวักาํหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคล ออสกดู
เนน้วา่ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นผลมาจากการไดรั้บการเอาอกเอาใจมากจนเกินไปตั้งแต่เยาวว์ยั ทาํให้
เป็นเสมือนเดก็ท่ีตอ้งการการป้อนขา้วป้อนนํ้าจากมารดา จึงทาํใหเ้กิดเป็นบุคลิกภาพของการ
อยากรู้อยากเห็น (curiousity) ช่างพดู (volubility) ใจร้อน (haste) และไม่อยูน่ิ่งเฉย  (restless) การ
มองแบบน้ี ผูวิ้จยัไดอ้า้งแนวคิดของซิกมนั ฟรอยด ์ นกัจิตวิทยาผูมี้ช่ือเสียงท่ีช้ีถึงบุคลิกภาพ
แบบ oral-sadistic components จึงไดน้าํมาเป็นตวัช้ีถึงคุณลกัษณะบุคลิกภาพของคนเกาหลีวา่
น่าจะเป็นแบบน้ี 
 ออสกดูกล่าวต่อไปวา่ คนเกาหลีท่ีเขาพบเห็นเป็นคนเกบ็ตวั (introversion) มี
อารมณ์ปรวนแปรไม่แน่นอน (considerable emotional intability) โดยมีความสามารถท่ีจะอยู่
ในสภาพท่ีสงบน่ิงคลา้ยกบัหมีท่ีนอนอยู ่ แต่จะร้อนรน ดุร้ายคลา้ยเสือท่ีถกูแหย ่ คนเกาหลีจะ
เกบ็อารมณ์ไวภ้ายใน (pent-up emotion) มีความกลวั (fears) ชอบคาดการณ์ล่วงหนา้ (speculation) 
และกระวนกระวายใจ (anxiety) ลกัษณะบุคลิกภาพแบบน้ีคลา้ยคลึงกบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
หนาวทางตอนเหนือของโลก อน่ึง วีรบุรษท่ีคนเกาหลียกยอ่งกคื็อ ผูท่ี้ไม่ทาํลายคนอ่ืน 
 นกัมานุษยวิทยาผูน้ี้ไดพ้ยายามคน้หาคาํอธิบายถึงคนเกาหลีอีกหลายแง่หลายมุม 
ดงัเช่น  คนเกาหลีจะไม่ยอมรับวฒันธรรมจีนวา่เป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิตของพวกเขา
เน่ืองจากเห็นวา่คนจีนเป็นคนท่ีมีเหตุมีผลมากจนเกินไป (too rational) กระทาํตนเป็นทางการ
เกินขอบเขต (too formal) และเป็นเสมือนคนไร้อารมณ์ (emotionally too cold) โดยทัว่ไป
แลว้ คนเกาหลีจะประพฤติตนเป็นคนเรียบง่าย เช่น นัง่กบัพื้นรับประทานอาหารท่ีมีแต่เพียง
นํ้าพริก กิมจิและขา้วสวย อาหารเหล่าน้ีจะมีกล่ินและรสจดั ส่วนเคร่ืองแต่งกายนั้น จะใชผ้า้สีดาํ 
สีขาว ซ่ึงดูเป็นสีพื้น ๆ และสวมหมวก ส่วนการแต่งกายของชนชั้นสูง (yangban) จะบ่งช้ีถึง
อุปนิสยัประจาํชาติของการชอบอยูน่ิ่งเฉยและไม่ทาํงาน ดงันั้นคนเกาหลีในยคุนั้นจึงถกู
กล่าวหาวา่เป็นชนชาติท่ีข้ีเกียจท่ีสุดในโลก ในขณะท่ีอีกมุมมองหน่ึงจะช่ืนชมวา่คนเกาหลี
เป็นคนขยนั อดทน และมีพละกาํลงัมหาศาลในการทาํงาน ดว้ยเหตุน้ี ออสกดูจึงตั้งขอ้สงสยั
วา่เขาไม่รู้วา่จะเช่ือในมุมมองใด จึงไดเ้สนอวา่ ควรไปทาํการสงัเกตดว้ยตวัเองจะดีกวา่ 
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 ออสกดูย ํ้าวา่ คนเกาหลีชอบด่ืมและเตน้รําเป็นชีวิตจิตใจ เม่ือด่ืมสุราถึงจุดหน่ึง
แลว้คนท่ีมาร่วมงานเล้ียงจะเร่ิมขวา้งปากอ้นหินใส่กนัและกนัอนัเป็นการแสดงถึงความ
รุนแรง ในขณะท่ีการร้องเพลงกจ็ะส่งเสียงดงัข้ึนเร่ือย ๆ และเตม็เป่ียมไปดว้ยการแสดงออก
ทางอารมณ์อยา่งเตม็ท่ี คลา้ยกบัคนรัสเซีย ซ่ึงเป็นเสมือน “การมีอารมณ์ร่วมกนัในยามราตรี 
ท่ามกลางเสียงกึกกอ้งและเสียงรัวลัน่ของเคร่ืองดนตรีท่ีดงัสนัน่เพื่อขบัไล่ความหนาวเยน็ยาม
หิมะโปรยปรายลงมาอยา่งไม่ขาดสาย” 
 แบบแผนของช่วงชีวิตในแต่วยัของคนเกาหลีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจยิง่ ในวยัเดก็
นั้น พอ่แม่จะเอาใจใส่เล้ียงดูเป็นอยา่งดียิง่ แต่เม่ือมีนอ้งคนเลก็คลอดตามมา พี่ชายและพี่สาวก็
จะแสวงหาของเล่นอ่ืนมาทดแทนเพื่อหาความสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยจะอยูใ่นสายตา
ของปู่ ยา่แทน เดก็ ๆ จะไดรั้บการเอาอกเอาใจดว้ยการรับฟังเร่ืองทุกเร่ืองท่ีเดก็เจรจา ดูแลใน
เร่ืองการหลบันอนอยา่งใกลชิ้ดประดุจคนไขท่ี้อยูใ่นโรงพยาบาล อน่ึง ช่วงเวลาท่ีเดก็มี
ความสุขท่ีสุดกคื็อ เวลารับประทานอาหาร 
 ต่อมาเม่ือเดก็นอ้ยเจริญวยัข้ึนกจ็ะเร่ิมมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
เร่ืองการสาํรวมกิริยามารยาทดว้ยการใหค้วามเคารพยาํเกรงผูใ้หญ่ท่ีเป็นชายสูงอายใุนบา้น
และผูค้นรอบขา้ง ลกัษณะดงัน้ีจะแตกต่างจากเดก็อเมริกนัท่ีพยายามหลบหลีกการควบคุม
ของผูป้กครอง บางคร้ังยงัต่อตา้นผูใ้หญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มอีกดว้ย ซ่ึงพฤติกรรมดงัน้ีจะ
ถกูหา้มเดด็ขาดในสงัคมเกาหลี อน่ึง ความสมัพนัธ์ในครอบครัวนั้น ผูเ้ป็นพอ่จะดูเงียบขรึม
อนัเป็นแบบฉบบัของบทบาทผูเ้ป็นพอ่และจะทาํตวัเหินห่างจากลกู ๆ ดงันั้น แม่จึงทาํหนา้ท่ี
ทะนุถนอมอุม้ชูเล้ียงดูดว้ยการโอบกอดเพื่อแสดงความรักในวยัเยาวข์องเดก็เป็นเวลาหลายปี 
อีกประการหน่ึงท่ีผูวิ้จยัใหค้วามสนใจกคื็อ ในเกาหลี อาหารถือเป็นส่ิงท่ีทุกคนใหค้วามสาํคญั
มาก เพราะบ่อยคร้ังท่ีเดก็จะอา้ปาก หรือไม่กด็ูดหวัแม่มือของตนเอง 
 ออสกดูเนน้วา่ คนเกาหลี (ในช่วงท่ีเขาศึกษาเม่ือปี ค.ศ. 1947) เป็นคนไม่ค่อย
ขยนัขนัแขง็เม่ือเทียบกบัคนจีน คนญ่ีปุ่นและคนเยอรมนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ไม่มี
แนวความคิดในการชอบแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (หรือมีความเป็นผูป้ระกอบการ) 
ดงัเช่นคนจีนและคนยวิ แต่มีลกัษณะคลา้ยกบัชาวไอริชและชาวนาสเปน ดงันั้น ค่านิยมใน
เร่ืองแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางดา้นวตัถุนิยมจึงดูตํ่าเกินไป 



 

AN 353 258 

 หากยอ้นไปในอดีตสมยัโบราณราวสองพนัปีก่อนคริสตก์าล ออสกดูไดค้น้
พบวา่มีชนหลายกลุ่มอาศยัอยูบ่นคาบสมุทรเกาหลี เช่น ชนเผา่ Kaya Pyonhan Yamak (Wei-
mai) Maguk Malgal Suksin (Umnu) Yujin Okjo Chinhan และ Mahan เป็นตน้ ชนแต่ละเผา่มี
วฒันธรรมเป็นของตนเอง มีโครงสร้างทางสงัคมแบบง่าย ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ๆ มีหวัหนา้เผา่
ทาํหนา้ท่ีดูแลทุกขสุ์ขของมวลสมาชิก ชนเหล่าน้ีนบัถือลทัธิคนทรง (Shamanism) มีนิสยัร่า
เริงชอบร้องเพลง กินด่ืม และเตน้รําเม่ือมีงานเทศกาลและในช่วงเวลาวา่งจากการงาน ต่อมา ชน
เผา่ดงักล่าวไดร้วมตวักนัเป็นอาณาจกัรเพก็เจ ซิลลาและโคกริูวในยคุสามอาณาจกัร และใน
ท่ีสุดกร็วมตวักนัเป็นอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในยคุราชวงศย์หีรืออาณาจกัรโชซอนใน
ระหวา่งปี ค.ศ. 1392-1910 จะเห็นวา่การศึกษาของออสกดูไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในชน
ชาติท่ีเรียกตวัเองวา่เกาหลี ซ่ึงดูจะไม่สอดคลอ้งกบัความคิดของนกัวิชาการของเกาหลียคุใหม่
ท่ีมกัอา้งวา่ คนเกาหลีเป็นชนเผา่พนัธุ์เดียวกนัและมีวฒันธรรมเหมือนกนั2 
 อยา่งไรกต็าม อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือมาอาศยัอยูร่่วมกนัเป็นเวลานานหลายศตวรรษ 
ชนต่างเผา่อาจผสมกลมกลืนกนัและกนั ดงัเช่นกรณีของญ่ีปุ่นท่ีมีชนหลายเผา่พนัธุ์อพยพมา
อาศยัอยูบ่นเกาะญ่ีปุ่น และในท่ีสุดกก็ลายเป็นชนชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและไร้ชนกลุ่มนอ้ย
เขา้มาอาศยัแทรกอยู ่ ดงันั้น คนเกาหลีปัจจุบนัจึงพึงพอใจในความเป็นชนชาติท่ีมีวฒันธรรม
และภาษาเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศ จึงกลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกลุ่มผูน้าํใชส้ร้างสิทธิชาตินิยมข้ึน 
ลทัธิชาตินิยมน้ีไดรั้บการใชใ้นการปกป้องการหลัง่ไหลของวฒันธรรมและสินคา้ต่างชาติเขา้
ไปในเกาหลีในยคุปลายของอาณาจกัรโชซอน ใชใ้นการกอบกูอิ้สรภาพของชาติในช่วงท่ีถกู
ญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองเป็นอาณานิคม และใชใ้นการปลุกจิตสาํนึกใหทุ้กคนร่วมมือร่วมใจในการ
พฒันาเศรษฐกิจในยคุใหม่สมยัสาธารณรัฐท่ีสามท่ีมีประธานาธิบดีปัก จุงฮี เป็นผูน้าํประเทศ 
อน่ึง มีการใชล้ทัธิชาตินิยมในการปกป้องและสร้างความมัน่คงของชาติต่อตา้นการรุกรานของ
เกาหลีเหนือ และใชป้ลุกพลงัใหป้ระชาชนขยนัขนัแขง็ในการทาํงานและมีระเบียบวินยั โดย
ชกัชวนวา่ เราชาวเกาหลีจะตอ้งร่วมกนัเป็นหน่ึงทาํงานหนกัเพื่อผลประโยชน์ของคนเกาหลี
ทั้งมวล โดยจะไม่ถกูแบ่งปันใหค้นกลุ่มอ่ืนใดเพราะเกาหลีเป็นชาติท่ีปราศจากชนกลุ่มนอ้ย 
 ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ แมจ้ะอา้งถึงความเป็นหน่ึงเดียวของชนในชาติ แต่พื้นฐาน
ทางดา้นสงัคมท่ีเป็นผลมาจากการรวมตวัตามสายตระกลูหรือโคตร (clan) ท่ีเก่ียวพนัโดยตรง
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กบัชนเผา่ดั้งเดิมหลาย ๆ  เผา่ อีกทั้งแต่ละตระกลูตั้งรกรากอยูต่ามทอ้งถ่ินเฉพาะเขต ทาํใหมี้
การมองสงัคมเกาหลีวา่เป็นสงัคมท่ีรวมของสายตระกลูหลาย ๆ  สายเขา้ดว้ยกนั เสมือนหน่ึง
การเอากอ้นหินหลายกอ้นมารวมเขา้ไวบ้นคาบสมุทรเกาหลี กอ้นหินแต่ละกอ้นมีอิสระต่อกนั
และมีแบบแผนทางสงัคมเป็นหน่วยหน่ึง ทาํใหมี้การแข่งขนัต่อสูแ้ยง่ชิง และชิงดีชิงเด่น
ระหวา่งตระกลูเสมอ ในขณะเดียวกนั จะมีความร่วมมือระหวา่งตระกลูเช่นกนั ลกัษณะเช่นน้ี 
ทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นรอยปริของสงัคมอยา่งเห็นไดช้ดั 
 ต่อมาเม่ือสงัคมพฒันามาถึงยคุปัจจุบนั รากเหงา้ของสายตระกลูยงัคงเป็นพื้นฐาน
หลกัของการรวมตวักนัเป็นสงัคมยคุใหม่น้ีเช่นกนั แมว้า่จะมีปัจจยัอ่ืน เช่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การกลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรม สงัคมเมือง ระบบการศึกษายคุใหม่ 
รวมทั้งอิทธิพลของวฒันธรรมสากล (คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ วฒันธรรมตะวนัตก ฯลฯ) ท่ี
เขา้มาสร้างความผกูพนัระหวา่งสายตระกลู ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงใน
ระบบสงัคมของเกาหลีในหว้ง 50 ปีท่ีผา่นมา แต่ระบบเสริมของวฒันธรรมดั้งเดิมยงัคงเป็น
แรงยดึเหน่ียวใหก้ารเกาะตวัทางสงัคมตามรูปแบบเดิมและยงัคงธาํรงอยูไ่ดใ้นระดบัหน่ึง 
 ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ รูปลกัษณ์ของสงัคมเกาหลีในยคุปัจจุบนัมีลกัษณะตาม
ทฤษฎีการแตกตวัและการรวมตวั (Fission and Fusion theory) กล่าวคือ แต่ละตระกลูจะขบั
เค่ียวแข่งขนักนัอยา่งเอาเป็นเอาตายภายในสงัคมเดียวกนั แต่เม่ือตอ้งเผชิญกบัสงัคมอ่ืน ทุก
กลุ่มหรือทุกสายตระกลูจะรวมตวักนัเป็นหน่ึงเพื่อต่อกรกบัคู่ต่อสูซ่ึ้งเป็นคนจากภายนอก
สงัคมเกาหลี 

3.  ทศันะจากนักมานุษยวทิยาชาวอเมริกนั II 
 วินเซนท ์ เอส อาร์ บรันดท ์ (Vincent S.R. Brandt) นกัมานุษยวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเดินทางไปศึกษาคน้ควา้วิจยัในหมู่บา้นท่ีตั้งอยูช่ายทะเลแห่งหน่ึงของ
เกาหลี เม่ือ ค.ศ. 1965-1966 เพื่อเกบ็ขอ้มูลทาํวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก จากนั้นไดพ้ิมพผ์ลงาน
ออกเป็นหนงัสือช่ือ A Korean Village : Between Farm and Sea เขาไดเ้ล่าถึงการดาํรงชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวชนบทอยา่งละเอียดวา่ชุมชนแห่งน้ีวา่ กลุ่มเครือญาติท่ีสืบสายสมัพนัธ์
ทางสายเลือด (lineage) ของแต่ละตระกลู (clan) จะผกูพนัเก่ียวดองระหวา่งสมาชิกญาติพี่นอ้ง
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เดียวกนัอยา่งใกลชิ้ด (solidarity of the kinship group) ทั้งน้ีเพราะพิธีกรรมตามคาํสอนของ
ลทัธิขงจ้ือเป็นตวัเสริมใหส้มาชิกในแต่ละสายตระกลูผนึกกนัเป็นปึกแผน่ โดยทุกคนจะตอ้ง
เขา้ร่วมในกิจกรรมกราบไหวบ้รรพบุรุษแห่งเดียวกนัทุกปี รวมทั้งในวนัปีใหม่ท่ีลกูหลานจะ
ไปแสดงความเคารพต่อญาติผูใ้หญ่ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีญาติจะทาํร่วมกนัเสมอ ๆ อน่ึง 
แต่ละคนท่ีสงักดัในกลุ่มทางสายเลือดจะไดรั้บการกาํหนดตาํแหน่ง (status or social rank) ตาม
อาย ุ (age) ในกลุ่มซ่ึงจะเป็นพื้นฐานของการแสดงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมระหวา่งกนั
และกนั ทั้งน้ีเพราะแบบแผนความประพฤติท่ีมีต่อกนัและกนัจะเป็นไปตามลาํดบัความสูงตํ่า 
(hierarchy) ของสมาชิกท่ีดาํรงตาํแหน่งทางสงัคมในกลุ่มหรือตระกลูนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็น
การกาํหนดพฤติกรรมทางสงัคมท่ีมีความชดัเจน 
 ในชุมชนท่ีศึกษา ประกอบดว้ยสกลุใหญ่ ๆ 3 สกลุ คือ (Chonju) Yi, (Kimhae) 
Kim, Mun และสกลุอ่ืนอีก 8 สกลุท่ีมีจาํนวนเพียงสกลุละ 1-3 ครัวเรือนเท่านั้น ความผกูพนัท่ี
เช่ือมโยงคนต่างสกลุเขา้ดว้ยกนัเป็นชุมชน (community) จะผา่นทางศาสนา การปกครอง
ทอ้งถ่ิน โรงเรียนและพิธีกรรมของชุมชน จึงส่งผลใหชุ้มชนแห่งน้ีมีลกัษณะเฉพาะและเป็น
อิสระจากชุมชนอ่ืน อยา่งไรกต็ามบรันดทย์ ํ้าวา่ แต่ละสกลุจะมีการแข่งขนักนั และก่อใหเ้กิด
ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งสกลุเสมอ 
 เม่ือเกาหลีเร่ิมพฒันาเศรษฐกิจ เดก็หนุ่มพากนัอพยพโยกยา้ยไปทาํงานในเมือง
และตามโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ พวกเขาปฏิเสธท่ีจะทาํงานในไร่นาและจบั
ปลาซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิม ทาํใหชุ้มชนเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเพราะมีการนาํส่ิงใหม่ (innovation) เขา้
มาใชใ้นชุมชน อีกทั้งสมาชิกรุ่นหนุ่มสาวมกัมองหางานจากภายนอกชุมชนเพื่อแสวงหาความ
เจริญกา้วหนา้ในชีวิต แต่ถึงกระนั้นกต็าม ความผกูพนัต่อกลุ่มเครือญาติและความเป็นคนจาก
พื้นเพเดียวกนัยงัคงมีอยูอ่ยา่งเหนียวแน่นในหมู่เดก็หนุ่มท่ีอพยพไปทาํงานท่ีอ่ืน ซ่ึงพวกเขาจะ
พึ่งพาอาศยักนัและกนัยามท่ีอยูไ่กลบา้น และจะพากนักลบับา้นเพื่อประกอบพิธีกรรมกราบ
ไหวบ้รรพบุรุษท่ีจดัใหมี้ข้ึนในชุมชนเดิมทุกปี3 

4.  คนเกาหลใีนสายตาของนักธุรกจิ : คนเกาหลใีนเขตเมอืง 
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 ในบทความเร่ือง What Makes Koreans Tick? ซ่ึงเขียนโดยแจค็ เอเบอร์โซลด ์
(Jack Aebersold) นั้นเป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการช้ีใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะธรรมชาติทางดา้นจิตวิทยาของคนเกาหลี (Korean psychological nature) ท่ีเป็นผลมา
จากประวติัศาสตร์อนัยาวนานซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดเป็นรูปลกัษณ์ของบุคลิกภาพของชนในชาติน้ี 
ทาํใหค้นเกาหลีมีลกัษณะท่ีแปลกแตกต่างไปจากชนชาวตะวนัออกอ่ืน ๆ ผูเ้ขียนไดเ้นน้
กล่าวถึงบุคลิกภาพเด่น ๆ ท่ีชาวต่างประเทศควรรู้เพื่อจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เม่ือตอ้ง
ติดต่อสมัพนัธ์ทางธุรกิจการคา้กบัคนเกาหลี ทั้งน้ีเพราะเป็นบทความท่ีพิมพใ์นหนงัสือช่ือ 
กญุแจท่ีจะสร้างความส าเร็จทางธุรกิจในเกาหลี  ท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1988 อน่ึง บทวิเคราะห์น้ี
จะเนน้กล่าวถึงคนเกาหลีในบริบทของคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเป็นสาํคญั 
 เอเบอร์โซลด ์ เร่ิมตน้ดว้ยการยกคาํกล่าวของคนเกาหลีช่ือ ลี ชุกกี (Lee Suk-ki) 
ท่ีเขียนลงไวใ้นหนงัสือพิมพ ์ Korea Herald ซ่ึงไดบ้รรยายถึงคุณลกัษณะของคนเกาหลีวา่ 
“คนเกาหลีเป็นคนท่ีขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน (industrious) คบง่าย (friendly) ชอบส่งเสียง
เอะอะตึงตงั (boisterous) และบางคร้ังมีการทะเลาะเบาะแวง้ (quarrelsome) บุคลิกภาพดงัน้ี
เป็นเอกลกัษณ์เด่นของคนเกาหลีทัว่ไป อน่ึง ชาวต่างประเทศจะเพิ่มบุคลิกภาพวา่ เป็นคน
หยาบกระดา้ง ไม่ละมุนละไม (unkind or rude) เป็นการส่งทา้ย” จากคาํกล่าวน้ีเองท่ีเอเบอร์
โซลดใ์ชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยนาํมาผสมกบัส่ิงท่ีเขาพบเห็น ทาํใหดู้เหมือนวา่ ลกัษณะ
อุปนิสยัของคนเกาหลีสลบัซบัซอ้นและเป็นไปในเชิงขดักนัอยา่งเห็นไดเ้ด่นชดั จึงไดอ้ธิบาย
ใหเ้ป็นระบบดงัน้ี 
 4.1 ลกัษณะธรรมชาตทิีอ่ยู่ภายใน (interior nature) 
  ก. เป็นคนคบง่าย (friendliness) คนเกาหลีเป็นคนคบง่าย จะแสดงความ
เป็นมิตรกบัชาวต่างประเทศ (ในท่ีน้ีผูเ้ขียนหมายถึงชาวตะวนัตก) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะตอ้งการ
ท่ีจะฝึกภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีอยูใ่นวยัเรียนมหาวิทยาลยั พวกเขาจะพยายาม
ช่วยเหลือคนต่างชาติมาก ทาํใหก้ารพดูคุยโตต้อบกนัเป็นไปอยา่งฉนัทมิ์ตร 
  จากไมตรีจิตท่ีหยบิยืน่ใหน้ี้เอง ทาํใหค้นต่างประเทศสามารถมองเห็น
วิถีทางความคิดของคนเกาหลีไดอ้ยา่งแจ่มชดัและเขา้ใจโครงสร้างขององคก์รทางสงัคม อนั
เป็นผลดีต่อนกัธุรกิจชาวตะวนัตกท่ีจะติดต่อคา้ขายและทาํงานในสงัคมน้ีใหไ้ดรั้บผลสาํเร็จ 
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  สาเหตุท่ีคนเกาหลีแสดงความเป็นมิตรอาจเป็นเพราะการท่ีชาวต่างชาติท่ี
เขา้มาทาํกิจกรรมในสงัคมเกาหลียคุใหม่น้ี ไม่ไดเ้อารัดเอาเปรียบ หรือสร้างความเสียหาย
ใหแ้ก่ประเทศน้ี และไม่ไดท้ิ้งลกูระเบิดปรมาณูทาํลายเมืองโสมใหย้อ่ยยบั ในทางตรงกนัขา้ม 
ไดส่้งกองทหารท่ีประกอบไปดว้ยชาติต่าง  ๆ มาช่วยขบัไล่การรุกรานของคอมมิวนิสตใ์นสงคราม
เกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) ดว้ยเหตุน้ี ชาวเกาหลีกบัชาวตะวนัตกจึงมีความสนใจในการทาํ
ประโยชน์ร่วมกนั และต่างเคารพซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกนั 
  ข. มีอารมณ์ขนั (sense of humor) ส่ิงท่ีผกูพนักบัคาํวา่มิตรภาพกคื็อการ
มีอารมณ์ขนั คนเกาหลีจะมีเร่ืองขาํขนัหรือโจ๊กมาเล่าสู่กนัฟังมากมาย และจะระเบิดเสียง
หวัเราะดงักึกกอ้งเม่ือไดรั้บฟังเร่ืองตลกในขณะท่ีผูห้ญิงจะใชมื้อปิดปากในยามท่ีพวกเธอขาํ 
อนัเป็นกริยามารยาทท่ีผูห้ญิงมกัจะกระทาํกนั 
  ค. มีพลงัเหลือเฟือ (energy intensity) คนเกาหลีจะมีพลงังานเหลือเฟือ 
ดุดนัและเอาจริงเอาจงัในการทาํงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพวกเขาตอ้งต่อสูเ้พื่อใหชี้วิตรอดใน
ประเทศท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็ และตอ้งผา่นเหตุการณ์เลวร้ายตลอดเวลาในอดีตกาล ดงันั้น 
พวกเขาจึงเป็นคนอดทนและจะโถมพละกาํลงัอยา่งเตม็ท่ีในการทาํงานใด ๆ กต็าม ตวัอยา่งท่ี
เห็นไดช้ดั เช่น เวลาพวกเขาเล่นเทนนิส กจ็ะตีอยา่งรุนแรงประดุจเอาชีวิตแขวนไวก้บัการ
กีฬาประเภทน้ี เวลาท่ีเขาลา้งหนา้หรือแปรงฟันกจ็ะทาํอยา่งรุนแรงดว้ยเสียงโครมคราม หรือ
ในร้านท่ีมีดนตรีบรรเลง เสียงดนตรีจะดงัสนัน่ปานพายทุอนาโดพดักระหนํ่า หรือหากนัง่
แท๊กซ่ีในกรุงโซล ผูโ้ดยสารแทบหวัใจวายไปหลายตลบเพราะเกรงวา่จะเอาชีวิตมาท้ิงบนถนน 
ทั้งน้ีเพราะคนขบัจะขบัอยา่งรวดเร็ว แซงหนา้แซงหลงัอยา่งบา้บ่ินโดยจะเป็นรองกเ็พียงแท๊กซ่ี
ในนครปารีสเท่านั้น ตวัอยา่งเหล่าน้ีแสดงถึงอุปนิสยัของคนเกาหลีท่ีวา่ “ถา้จะเอาอะไรตอ้ง
เอาทั้งหมด หรือไม่กไ็ม่เอาอะไรเลย” (It’s all or nothing at all) 
 ในการทาํธุรกิจกเ็ป็นเช่นเดียวกนั คนเกาหลีจะทุ่มทุกอยา่งเพื่อประโยชน์สูงสุด 
โดยจะเป็นนกัต่อรองตวัยง ไม่มีการลดราวาศอก (uncompromising) กบัใคร อีกทั้งจะ
พยายามรุก (aggressive) เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้  ดงันั้น นกัธุรกิจ
ต่างชาติพึงสงัวรวา่จะตอ้งพบกบัพฤติกรรมเช่นน้ีเม่ือตอ้งเผชิญกบันกัธุรกิจชาวเกาหลี 
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 พลงัเหลือเฟืออาจมองไดส้องแง่ ในแง่บวกนั้นกคื็อการแข่งขนัใหไ้ดรั้บ
ความสาํเร็จ (drive for achievement) และเป็นแรงขบัในการปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน (drive for 
self-improvement) แต่ในแง่ลบนั้น จะถกูมองวา่เป็นคนไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา (thoughtlessness) 
ไม่เกรงใจ (unconsideration) และดึงดนั (pushness) 
  ง. ไม่รู้จกัคาํวา่อบัอาย (minimal embarrassment) ความแตกต่างระหวา่ง
คนเกาหลีกบัชาวตะวนัตกในเร่ืองของความอบัอายนั้น เราจะพบวา่ คนเกาหลีจะไม่เขินอาย
เม่ือทาํเป่ินหรือไม่ถกูกาละเทศะ ดงัเช่น คนเกาหลีจะไม่สนใจวา่คนอ่ืนจะไดย้นิการสนทนา
ของตนหรือไม่ โดยจะพดูเร่ืองธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ียนือยูใ่นลิฟทท์ั้ง ๆ ท่ีมีคนอ่ืน ๆ 
ยนือยูร่อบขา้งมากมาย และคนเหล่านั้นกไ็ดย้นิเร่ืองราวของการสนทนาทั้งเร่ือง ในขณะท่ีคน
อ่ืน ๆ ท่ียนือยูก่ไ็ม่ไดแ้สดงอาการการแสร้งวา่ไม่ไดย้นิ หรือบางคร้ังอาจเง่ียหูฟังอีกดว้ย 
  คนท่ีกาํลงัโทรศพัทจ์ะไม่สนใจกลุ่มคนท่ีกาํลงัรอหนา้ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ
ยนืฟังคาํพดูของเขาอยา่งชดัเจนทุกถอ้ยคาํ หรือในกรณีท่ีลกูนอ้งทาํผิด หวัหนา้จะตะโกนด่า
ลัน่ดว้ยถอ้ยคาํท่ีรุนแรงซํ้าแลว้ซํ้ าอีกในหอ้งทาํงานท่ีมีคนอ่ืน ๆ นัง่อยูเ่ตม็ 
  ผูเ้ขียนบทความกล่าววา่ หากจะคิดกนัวา่ชาวตะวนัออกไม่ค่อยแสดงอารมณ์
ออกมาหรือมกัเกบ็ความรู้สึกไดดี้นั้น กรณีของคนเกาหลีไม่เป็นเช่นนั้น เพราะพวกเขาเป็น
คนเจา้อารมณ์และจะระบายความรู้สึกออกมาตรง ๆ (emotionally sensitive) โดยไม่ละอาย
หรือเกบ็ความรู้สึกไวไ้ม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด 
  จ. อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย (volatile temper) เราอาจเขา้ใจไดง่้ายวา่ การ
เอะอะโวยวาย (tumultuous) การแสดงอารมณ์ร้อนแรง และแสดงอาการฮึดฮดันั้นเป็น
ธรรมชาติของคนเกาหลีท่ีจะแสดงออกมา หากถกูตอ้นจนมุม หรือถกูร้ังหรือถกูหน่วงเหน่ียว 
ยิง่หากไดด่ื้มสุราเขา้ไปอีกสกันิดกจ็ะมีการระเบิดอารมณ์ออกมาในรูปของความขดัแยง้ การ
ไม่ยอม และการโตเ้ถียงกนัอยา่งรุนแรงได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการชกต่อยท่ีเกิดข้ึนหนา้ร้านเหลา้
ในช่วงเยน็ท่ามกลางคนดูเป็นจาํนวนมาก และทา้ยท่ีสุดคู่ชกจะกอดคอกนัและกนัภายหลงัท่ี
พกเอาดวงตาท่ีเขียวคลํ้าและเลือดกาํเดาไหลเป็นทาง 
  ในบริษทั ผูจ้ดัการจะโมโหฉุนเฉียวและส่งเสียงตวาดลัน่กบัลกูนอ้งท่ีทาํงาน
ผิดพลาด เสียงดุด่าจะดงักอ้งทัว่หอ้งเสมือนหน่ึงเป็นการสร้างความอบัอายใหก้บัลกูนอ้งคน
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นั้นต่อหนา้เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย โดยพนกังานท่ีถกูดุนั้นจะนัง่เงียบ คอตก ทาํตาปริบ ๆ 
คลา้ยกบัจะร้องไห ้
  ดงันั้น ลกัษณะของอารมณ์ร้อนและฉุนเฉียวดงัน้ีจะสามารถพบเห็นได้
อยา่งเด่นชดั ในกรณีการเดินขบวนของนกัศึกษาท่ีจะมีแต่ความเร่าร้อนและรุนแรง ทั้งน้ี
ทั้งนั้น กเ็ป็นเพราะคนเกาหลีมกัไม่ยอมเกบ็ความรู้สึกไวน้ัน่เอง 
  ฉ. มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง (positive self-confidence) นิตยสารไทม ์
(Time ฉบบั 9/10/1984) กล่าวถึงบุคลิกภาพของคนเกาหลีวา่มี “จิตวิญญาณเราทาํได”้ (Can-do 
spirit) สูงมาก อนัเป็นการแสดงถึงความเช่ือมัน่ในตวัเองท่ีมากเกินปกติ คนเกาหลีมกัจะคิดวา่ 
ส่ิงใดกต็ามหากตอ้งการทาํแลว้ จะตอ้งทาํได ้ ไม่วา่งานนั้นจะยากยิง่สกัปานใดกต็าม ดงันั้น 
ไม่วา่พวกเขาจะตอ้งการส่ิงใด อยูไ่กลเพียงไหน กจ็ะไม่ยอ่ทอ้ โดยจะบากบัน่พากเพียรทาํจน
ไดรั้บความสาํเร็จอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถท่ีมีอยูท่ั้งหมด จึงไม่น่าแปลกใจเลยวา่คนเกาหลี
มกัจะตั้งเป้าหมายไวสู้งยิง่ (impossible goal) แต่พวกเขากท็าํไดจ้ริง ๆ และมีหลายต่อหลาย
คร้ังท่ีสามารถทาํไดเ้กินเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้สียอีก 
  ในส่วนของประเทศ ไดมี้การตั้งเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจไวสู้ง จนคน
หลายคนคิดวา่มนัสูงเกินกวา่จะไขวค่วา้ แต่รัฐบาลและคนเมืองโสมกพ็ยายามทาํใหบ้รรลุ
เป้าหมาย หรือเกินกวา่ดว้ยซํ้า ทาํใหมี้การสร้างสถิติใหม่ ๆ เหนือกวา่ท่ีประเทศอ่ืนๆ  เคยทาํ
ไวห้ลายต่อหลายคร้ังและในหลาย ๆ สาขา 
  สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมีการกล่าวกนัวา่ ในนิทานพื้นบา้นหลายเร่ืองมกั
เก่ียวพนักบัเสือ ซ่ึงไดอุ้ตสาหะวิริยะพากเพียรดว้ยการใชพ้ลงัเสือมุ่งมัน่ทาํงานจนสามารถ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได ้ อีกทั้งสามารถปราบศตัรูไดอ้ยา่งราบคาบ เพราะความเช่ือน้ีเองท่ี
ทาํใหค้นเกาหลีมีความเช่ือมัน่ในตวัของตนเองมากวา่ “เขาจะตอ้งทาํไดแ้ละทาํใหไ้ด ้ แมว้า่
จะตอ้งเผชิญกบัปัญหายากยิง่ขวางหนา้ปานใดกต็าม” 
  ช. ความอดทน/ไม่อดทน แลว้แต่สถานการณ์วา่เป็นเร่ืองอะไรท่ีทาํให้
คนเกาหลีอดทนหรือไม่อดทน เพราะตามประวติัศาสตร์ของโลกมนุษยก์วา่ 4,000 ปีมาแลว้ท่ี
มีการสอนกนัวา่ คนเราควรจะรีรอดูไปก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง (wait-
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and-see) ลงไป จึงยงัผลใหก้ารทาํธุรกิจอาจตอ้งใชเ้วลาบา้งในการดาํเนินการ อยา่งไรกต็าม 
ในกาลต่อมา ทศันคติของชาวตะวนัตกต่อความอดทนเร่ิมลดนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ 
  สาํหรับคนเกาหลีนั้น ถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนความคิด ชาว
โสมจะไม่รีบร้อนในการหาขอ้สรุป โดยจะใชย้ทุธวิธีในการรีรอดูไปก่อน ทาํใหค้นรอบขา้ง
หรืออีกฝ่ายหน่ึงเร่ิมหงุดหงิด น่ีอาจเป็นกลอุบายท่ีจะดูวา่ใครมีความอดทน (หรืออึด) มากกวา่
กนั แต่ถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง นกัศึกษา คนงานและปัญญาชนต่างไม่อดทนท่ีจะออกมา
เดินขบวนเรียกร้อง และมีการใชค้วามรุนแรงโถมใส่และโจมตีตาํรวจและฝ่ายตรงกนัขา้ม
อยา่งเอาเป็นเอาตายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงัท่ีฝ่ายตนตอ้งการ 
  ดงันั้น บุคลิกภาพของคนเกาหลีในเร่ืองน้ีจะมีสองภาพซอ้นกนัอยู ่ และ
พวกเขาจะสร้างความสมดุลระหวา่งความอดทนและความไม่อดทนท่ีตั้งห่างอยูป่ลายสุดขั้ว
ของแต่ละดา้น 
  ซ. ความรู้สึก (feelings) ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีอยูติ่ดตวักบัคน
เกาหลีกคื็อการใชค้วามรู้สึกส่วนตวั (personal feelings) ต่อคนใดคนหน่ึงหรือต่อสถานการณ์
หน่ึง ๆ คาํวา่ “คี-บูน” มกัจะเป็นคาํท่ีใชใ้นการสนทนาเสมอเพราะการกระทาํและการ
ตดัสินใจจะถกูทาํใหล่้าชา้หรือเปล่ียนแปลงไปกเ็พราะคี-บูนน่ีเอง คี-บูนเป็นความรู้สึกภายใน
ท่ีมีบทบาทสาํคญัในความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจและการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นเสมือนรอยประทบัใจท่ี
ซ่อนอยูลึ่ก ๆ และเป็นเสมือนส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดด้ว้ย 
  ตวัอยา่งเช่น  หากมีคนหน่ึงตอ้งการคาํปรึกษาหรือมาขอร้องใหท้าํส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงให ้ เขากจ็ะเขา้มาพดูคุยในเร่ืองราวทัว่ ๆ ไปช่วงระยะเวลาหน่ึง ในขณะเดียวกนันั้น 
เขากจ็ะดูสีหนา้ ทศันคติและประเมินความคิดท่ีอยูภ่ายในใจของผูใ้หค้าํปรึกษา หากเขายงัไม่
แน่ใจวา่สถานการณ์เป็นของเขา เขากจ็ะคุยเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปอีก 20-30 นาที หรือนานกวา่นั้น
โดยไม่ยอมเขา้เร่ืองสกัที หรืออาจจะไม่คุยเร่ืองท่ีเขาตอ้งการเลยและลาจากไปเพื่อหาโอกาส
ใหม่ท่ีสถานการณ์เอ้ือต่อเขา แต่หากเขาพิจารณาแลว้เห็นวา่ สถานการณ์รอบขา้งต่างพร้อม
รับในเชิงบวก เขากจ็ะเขา้เร่ืองทนัที ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความรู้สึกหรือคี-บูนท่ีวา่น้ีเป็นส่ิงท่ีอยู่
ในใจ เป็นลกัษณะทางจิตท่ีคนตอ้งการอ่านใจผูอ่ื้นเพื่อประเมินดูวา่ สถานการณ์นั้นจะเอ้ือ
ประโยชน์ในทางบวกต่อเขาหรือไม่เพียงใดก่อนท่ีจะตดัสินใจในการทาํอะไรท่ีตอ้งการ 
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  ฌ. ความอิจฉา (jealousy) คนเกาหลีจะยอมรับโดยดีวา่เขาเป็นคนข้ีอิจฉา 
ซ่ึงมกัจะเป็นความอิจฉาหรือความไม่พอใจ หรือการต่อตา้นหรือริษยาคนท่ีดาํรงตาํแหน่งสูง
กวา่ตน ลกัษณะเช่นน้ีเป็นผลมาจากประวติัศาสตร์ท่ีผูค้นไม่ไวว้างใจผูท่ี้เป็นหวัหนา้ โดยจะ
คิดอยูเ่สมอวา่ผูน้าํ/หวัหนา้เป็นคนเห็นแก่ตวัและชอบหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองมากกวา่จะ
เผื่อแผใ่หค้นอ่ืน 
  อน่ึง มีความรู้สึกลึก ๆ ท่ีอยากเป็นหวัหนา้/ผูน้าํแทน เพราะไม่อยากเป็นผู ้
ตาม (wanting to be chiefs, and not Indians) จึงมกัจะเล่ือยขาเกา้อ้ีใหห้วัหนา้พน้จากตาํแหน่ง
และฮุบเอาเป็นของตนเองเสมอ ๆ   ลกัษณะบุคลิกภาพแบบน้ีเป็นรากฐานสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาในกระบวนการเมือง รวมทั้งเกิดปัญหาในบริษทัและในสาํนกังานเพราะแต่ละคนจะ
ซุ่มแข่งขนัแยง่ชิงตาํแหน่งหวัหนา้ไปครอง ยิง่ถา้หวัหนา้ (หรือผูจ้ดัการ) เป็นชาวต่างชาติดว้ย
แลว้ พวกเขาจะยิง่คิดวา่ตาํแหน่งหวัหนา้บริษทัน่าจะตกอยูก่บัคนท่ีเป็นชาวเกาหลี จึงพยายาม
ทุกทางอยา่งลบั ๆ เพื่อใหไ้ดต้าํแหน่งนั้นมาครอง 
 4.2 พฤตกิรรมทีแ่สดงออกภายนอก (external behavior) 
  เอเบอร์โซลดก์ล่าวถึงพฤติกรรมท่ีคนเกาหลีแสดงออกในขณะท่ีพวกเขา
ทาํงานร่วมกนั มีดงัน้ี  
  ก. การชิงตดัหนา้ (me-first) คนเกาหลีมีลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงคือ ตอ้งการ
ได/้รับก่อนหนา้คนอ่ืน ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการแยง่หรือตดัหนา้ เช่น หากเรายนืเขา้แถวซ้ือตัว๋
รถไฟใตดิ้นอยู ่ กจ็ะมีคนว่ิงเขา้มาเบียดแทรกหรือตดัหนา้แยง่ซ้ือก่อน หรือหากจะสอดบตัร
เขา้เคร่ืองเพื่อใหท้างเขา้เปิดตามชานชาลาสถานีรถไฟใตดิ้นกจ็ะพบวา่มีใครบางคนแทรกเขา้
ไปก่อนหนา้เสมอ หรือหากยนืบนรถไฟ กลุ่มคนกจ็ะเบียดอดัคุณเขา้ขา้งฝาผนงั หรือคุณกาํลงั
จะออกจากรถ กจ็ะมีคนใชมื้อแหวกดนัตวัออกไปก่อน 
  เหตุการณ์เช่นน้ีเป็นเสมือนการโบกรถแท๊กซ่ี เม่ือรถหยดุกจ็ะพบวา่มีคน
รีบว่ิงไปถึงตวัรถก่อนคุณ หรือกรณีจะเขา้ลิฟท ์ คนท่ีอยูข่า้งหลงัจะแทรกเบียดตวัเขา้ไปก่อน
คุณ นอกจากน้ี ตามทางเดินไปยงัรถไฟใตดิ้น คุณจะพบกบัเดก็หนุ่มสาวและเดก็ ๆ ว่ิงแข่ง
แซงคุณไปขา้งหนา้ เพื่อใหไ้ปถึงชานชาลาก่อนคนอ่ืน ๆ บางคร้ังกระแทกตวัคุณจนเซหรือ
กระเดน็ไปโดยปราศจากคาํขอโทษ 
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  ทั้งน้ีทั้งนั้น ในกรุงโซลมีผูอ้าศยัอยูก่วา่ 10 ลา้นคนบนพื้นท่ีไม่กวา้งใหญ่
นกั ดงันั้นการเบียดเสียดแยง่ชิงเพื่อใหไ้ดก่้อนคนอ่ืนจึงก่อใหเ้กิดเป็นนิสยัของคนในเมืองน้ี 
  ข. ปราศจากความเป็นส่วนตวั (lack of privacy) ชีวิตการอยูร่่วมใน
ครอบครัวของคนเกาหลีในอดีตนั้น บา้นจะมีหอ้งเพียง 2-3 หอ้งและมีคนหลายคนของ
ครอบครัวขยายอาศยัอยู ่ ทุกหอ้งจึงไม่มีความเป็นส่วนตวัสาํหรับคนใดคนหน่ึง เพราะจะมี
การใชห้อ้งเป็นทั้งท่ีนอน หอ้งนัง่เล่น และหอ้งอ่านหนงัสือสลบักนัไป ทาํใหข้าดความเป็น
ส่วนตวัในบา้น ดงันั้น วิถีทางการดาํรงชีวิตจะเป็นเสมือนหน่ึงการอยูร่่วมกนัและใชข้องทุก
ส่ิงร่วมกนั นอ้งชายและพี่ชายจะสวมใส่เส้ือผา้ของกนัและกนัเสมอ และเพื่อนจะยมืเส้ือและ
ของใชจ้ากเพื่อนเป็นระยะเวลานาน ๆ ก่อนท่ีจะส่งคืน เป็นตน้ ความเป็นเจา้ของในทศันะของ
ชาวตะวนัตกจะไม่ค่อยปรากฏในสงัคมเกาหลีเพราะจะถกูมองไปวา่เป็นคนเห็นแก่ตวั ดว้ย
เหตุน้ีการแบ่งปันจึงเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวคนเกาหลีและกลายเป็นความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมอีกดว้ย 
  ในสงัคมเกาหลี มีการใชค้าํวา่ “ของเรา” บ่อยกวา่คาํวา่ “ของฉนั” ซ่ึงจะ
หมายรวมไปถึงบา้นของเรา พอ่ของเรา บริษทัของเรา โบสถข์องเรา ฯลฯ 
  ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ หากคุณกาํลงันัง่อ่านหนงัสือพิมพบ์น
รถไฟ คนท่ีนัง่ขา้ง ๆ จะยืน่หนา้มาร่วมอ่านดว้ยโดยไม่ขออนุญาต และเจา้ของหนงัสือพิมพก์็
ดูจะไม่สนใจวา่ใครจะอ่านดว้ยทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน 
  ดงันั้น กระดาษท่ีวางบนโต๊ะทาํงาน เคร่ืองใชส้าํนกังาน พิมพดี์ด หรือทีวี
มกัจะมีคนหยบิฉวย ใชแ้ละเปล่ียนช่องจากเพื่อน ๆ ท่ีมาเยีย่มเยอืน อีกทั้งยงัใชข้องทุกอยา่ง
เสมือนหน่ึงเป็นของตนเองโดยไม่ขออนุญาต ทางท่ีดีจึงควรเกบ็ของใชส่้วนตวัไวใ้นท่ีมิดชิด 
อยา่ใหใ้ครเห็นจะเป็นการดีท่ีสุด 
  ค. การพึ่งพากบัการยดึมัน่ (dependence/assertion) เกาหลีเป็นประเทศท่ี
เพิ่งเกิดใหม่เม่ือราว 50 ปีมาน้ีเอง (ตั้งเป็นสาธารณรัฐท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948) 
อีกทั้งไดรั้บการก่อสร้างและทาํการปรับปรุงใหม่หลงัจากท่ีสงครามระหวา่งเกาหลีเหนือ-ใต้
ไดท้าํลายทุกส่ิงทุกอยา่งเกือบหมดส้ิน ดว้ยเหตุน้ีคนเกาหลีจึงตอ้งพึ่งพาคนต่างชาติและยก
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ยอ่งเทคโนโลยขีองชาติอ่ืน เช่น ญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ วา่ดีเด่นกวา่ของตนเอง ทาํใหเ้กิดเป็น
ความรู้สึกตอ้ยตํ่า (inferior complex) ท่ีไม่ค่อยมองเห็นความสาํคญัของตนเองเท่าท่ีควร 
  ในทางตรงกนัขา้ม คนเกาหลีจะย ํ้าถึงแนวทางการดาํเนินชีวิตตามประเพณี
ของเกาหลี เช่น เม่ือทาํธุรกิจระหวา่งประเทศซ่ึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพากฎเกณฑส์ากลและความ
ช่วยเหลือจากหลายฝ่ายในช่วงแรก ซ่ึงนกัธุรกิจเกาหลีจะยอมทาํตาม แต่จะกลบัไปใชวิ้ถีทาง
แบบเกาหลี (Korean way) ในการทาํเม่ือธุรกิจเจริญเติบโตถึงขั้นสมบูรณ์ อีกทั้งยงัคาดหวงัให้
ชาวต่างชาติกระทาํตามวิถีแบบเกาหลีอีกดว้ย นอกจากน้ีในกรณีของการเจรจาทางธุรกิจ โดย
จะขอความช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยใีนบางส่วน ในขณะเดียวกนักจ็ะหนัมายดึหลกัพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกนัในธุรกิจส่วนท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ี 
  จะเห็นไดว้า่ การพึ่งพาอาศยักบัการยดึมัน่อาจสลบักนัไปมา ซ่ึงมกัจะ
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของผลประโยชน์ของคนเกาหลีเป็นสาํคญั กรณีใดท่ีเกาหลีไม่มีหรือมีแต่
คุณภาพไม่ถึงขั้น กจ็ะขอความช่วยเหลือพึ่งพา แต่หากมีและคุณภาพดีกจ็ะหนัมาใชวิ้ถีทาง
ของคนเกาหลี อีกทั้งยงัชกัชวนใหคู้่คา้อ่ืน ๆ นาํไปใชบ้นพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั 
  ง. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(drinking syndrome) ในวงการธุรกิจทัว่
โลกนั้น การเล้ียง/ด่ืมกินระหวา่งคู่คา้จะมีข้ึนเสมอ โดยไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่การท่ีจะใหธุ้รกิจ
ไดรั้บความสาํเร็จจะขาดการเล้ียงกนัและกนัมิได ้
  ในสงัคมเกาหลีท่ียดึมัน่ในลทัธิขงจ๊ือนั้น แบบแผนความประพฤติจะ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการกินด่ืม ดงันั้น จะเป็นการเสียมารยาทมากและผิดธรรมเนียมประเพณี
ทางสงัคมหากปฏิเสธคาํเชิญชวนในการด่ืม อน่ึง ในกระบวนการทางสงัคมของเกาหลีท่ีใน
สถานการณ์ทุกสถานการณ์ ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลอง งานติดต่อพบปะ การอยูว่า่ง ๆ หรือ
กรณีท่ีผกูพนักบัอารมณ์และจิตใจ ส่ิงแรกท่ีจะเกิดข้ึนกคื็อการด่ืม 
  มีการสาํรวจพบวา่ เกาหลีเป็นชนชาติอนัดบัท่ีสองในกลุ่มสงัคมท่ีจดัวา่มี
การด่ืมสุรามากท่ีสุดจากจาํนวน 23 สงัคม คนเกาหลีร้อยละ 39 ยอมรับวา่พวกเขาด่ืมมาก
เกินไป (excessive drinking) และร้อยละ 20 บอกวา่การด่ืมก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้น
ครอบครัว ร้อยละ 76 ตอบวา่พวกเขาจะด่ืมเป็นบางคร้ังบางคราว (occasional drinking) ส่วน
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คนเกาหลีท่ีมีความรู้ระดบัอุดมศึกษามีอตัราการด่ืมถึงร้อยละ 85 และคนในช่วงอายรุะหวา่ง 
40-49 ปีเป็นกลุ่มท่ีมีผูด่ื้มจดัท่ีสุด 
  ในเกาหลี มีการกาํหนดแบบแผนในงานด่ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรึกษาและ
การทาํธุรกิจดงัน้ี หากลกูคา้เป็นชาวตะวนัออก (เอเชีย) งานเล้ียงจะดาํเนินไปจนถึงตี 3-4 ส่วน
ลกูคา้ชาวตะวนัตกจะยติุในราวหา้ทุ่ม (23 นาฬิกา) 
  มีนกัธุรกิจบางคนท่ีหลีกเล่ียงการด่ืมแอลกอฮอลซ่ึ์งอาจมีเหตุผลมาจาก
สุขภาพหรือไม่ค่อยชอบด่ืม พวกเขาจะใชน้ํ้ าชาชงขน้ ๆ หรือนํ้าผลไมท่ี้มีสีคลา้ยสุราใส่
ขวดเหลา้เพื่อด่ืมและแสร้งทาํเป็นเมาเพื่อใหแ้ขกหรือเพื่อนร่วมโต๊ะพึงพอใจ ทั้งน้ีทั้งนั้น การ
ปฏิเสธการด่ืมเป็นการไม่ใหเ้กียรติกบัแขกหรือลกูคา้เป็นอยา่งยิง่ 
  จ. สไตลก์ารทาํงาน (working style) นกัธุรกิจต่างชาติจะรู้สึกท่ึงกบั
ชัว่โมงการทาํงานของคนเกาหลีเป็นอยา่งมาก เพราะ (1) การทาํงานวนัละ 12 ชัว่โมงถือเป็น
เร่ืองปกติของบริษทัทุกบริษทั และจะบวกอีก 5-6 ชัว่โมงในวนัเสาร์ ทาํใหเ้กาหลีจดัเป็น
ประเทศท่ีอยูใ่นอนัดบัหน่ึงท่ีมีจาํนวนเวลาการทาํงานมากท่ีสุดต่อหน่ึงสปัดาห์ ซ่ึงตกราว 
54.4 ชัว่โมง และมีบางบริษทัท่ีทาํมากกวา่น้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงกลางปีของทุกปีท่ีมี
การขยายธุรกิจ พนกังานจะทาํงานกนัจนถึงเท่ียงคืนหรือมากกวา่เพื่อใหผ้ลผลิตเพิ่มสูงข้ึนเป็น
เท่าตวัหรือบางคร้ังเป็นสามเท่า แต่ใชพ้นกังานเท่าเดิม ดว้ยเหตุน้ี พนกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่ ๆ 
จะตอ้งทาํตวัคุน้เคยกบัระบบงานแบบน้ี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ เขาจะตอ้งแต่งกบังานของ
บริษทัซ่ึงจะตอ้งทาํงานอยูโ่ยงและผกูพนักบับริษทัไปตลอดชีวิต อีกทั้งครอบครัวของเขาก็
จะตอ้งยอมรับสภาพน้ีดว้ยเช่นกนั 
  ในช่วงเวลาเยน็ มีบ่อยคร้ังท่ีผูจ้ดัการจะเชิญพนกังานไปร่วมด่ืมภายหลงัท่ี
ทาํงานกนัมาทั้งวนั โดยพนกังานจะปฏิเสธคาํเชิญชวนของผูจ้ดัการมิได ้ บางคร้ัง งานเล้ียง
อาจดาํเนินไปจนเลยเท่ียงคืน กวา่จะกลบัถึงบา้นกเ็ลยเท่ียงคืนไปนานแลว้ และจะตอ้งต่ืน
ข้ึนมาทาํงานตั้งแต่เชา้ดว้ยความรู้สึกสดช่ืนและทนัเวลา นัน่หมายความวา่ เขาจะใชเ้วลานอน
พกัผอ่นเพียง 3 ชัว่โมงเท่านั้น 
  ตลอด 12 ชัว่โมงแห่งการทาํงานนั้น งานจะดาํเนินไปเร่ือย ๆ แต่กไ็ม่ใช่จะ
ปราศจากความเครียด เพราะจะมีเหตุการณ์แทรกเขา้มาเป็นระยะ ๆ บางคร้ังกจ็ะมีเพื่อนมา
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เยีย่มเยอืนท่ีสาํนกังาน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาคุยกนันานราว 30 นาที ตอนบ่ายอาจจะออกไปอาบนํ้า
ตามหอ้งอาบนํ้าสาธารณะ (public bath) ซ่ึงตอ้งจ่ายเงินเป็นค่าอาบนํ้าราวคร่ึงชัว่โมงเพื่อผอ่น
คลายความตึงเครียด ในขณะท่ีคนงานและพนกังานระดบัตน้ ๆ จะไม่มีเวลาแมแ้ต่จะยดืเสน้
ยดืสายเพราะจะมีงานผา่นเขา้มาจนไม่อาจกระดิกตวัไปไหนไดเ้ลย 
  ท่ีทาํงานจะมีโต๊ะเรียงรายกนัราว 50-60 โต๊ะ มีพนกังานนัง่กนัเตม็ โดยจะ
มีท่ีวา่งระหวา่งโต๊ะท่ีสามารถจะเดินผา่นกนัไดเ้ท่านั้น จะมีเสียงดงัระงมประดุจรังผึ้งตลอด
ชัว่โมงการทาํงาน จนกระทัง่เวลา 17.00 นาฬิกา ทุกส่ิงทุกอยา่งจะเงียบสงบเพื่อยนืร้องเพลงชาติ 
 ฉ. การเป็นเจา้ภาพเล้ียง (It’s my treat) โดยทัว่ไปแลว้ การเล้ียงอาหารของคน
เกาหลีจะเป็นการเล้ียงแบบทวิประสงค ์ (entertaining two-way) กล่าวคือ ในช่วงรับประทาน
อาหารและเคร่ืองด่ืมกนันั้น จะมีการพดูคุยกนัในเร่ืองธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้มไปดว้ย 
บางคร้ังคนเกาหลีจะถือเอาเป็นจริงเป็นจงัในขอ้ตกลงบางอยา่งโดยไม่บอกล่วงหนา้ วา่น่ีคือ
การเจรจาท่ีเป็นทางการแลว้นะ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นช่วงเวลารับประทานอาหารและด่ืมกินกนัอยา่ง
สนุกสนาน 
  ในขณะท่ีด่ืมกินกนั อาจมีการเรียกคนเขา้มาร่วมโต๊ะดว้ยหากเจอกนัหนา้
ร้านหรือในร้านโดยบงัเอิญ โดยปกติแลว้ ร้านท่ีจดัเล้ียงจะเป็นร้านหรูหรา ปิดมิดชิดดว้ย
ประตูเล่ือนและมีพนกังานบริการ การรินเหลา้นั้น เจา้ภาพจะรินใหแ้ขก ในขณะท่ีแขกจะริน
ใหแ้ก่เจา้ภาพเป็นการตอบแทน ในการรินเหลา้ใหแ้ก่กนั ผูรั้บจะตอ้งใชส้องมือประคองถว้ย
เหลา้ อนัเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูริ้นให ้ ลกัษณะมารยาททางสงัคมดงัน้ี เป็นวิถีแแห่งเกาหลีท่ี
เป็นการสร้างมิตรภาพท่ีดีระหวา่งกนั 
  พอถึงตอนจ่ายเงิน กจ็ะแยง่กนัจ่าย หากเจา้ภาพจ่ายก่อน แขกกจ็ะออกปาก
เชิญไปร่วมด่ืมในร้านท่ีสองในคืนนั้นทนัที (ยกเวน้จะมีการขอเล่ือนจากเจา้ภาพ) การด่ืมต่อก็
จะเร่ิมข้ึนอีกรอบหน่ึง 
 ช. ทาํมากเกินไป (over-extension) ทศันคติหรือแนวคิดอยา่งหน่ึงของคน
เกาหลีกคื็อ “การทาํมาก ๆ เอาไว”้ ซ่ึงคนจะถือเป็นเกณฑส์าํคญัในการดาํรงชีวิตและใชเ้ป็น
ปัจจยัในการอธิบายเหตุผลของการใชพ้ลงัอยา่งเหลือเฟือในการทาํงาน อยา่งไรกต็าม เกณฑ์
ดงักล่าวอาจจะกลายเป็นตวัสร้างปัญหาสงัคมข้ึนได ้
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  ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นการศึกษาเล่าเรียน การดาํเนินธุรกิจ กิจกรรมทาง
การเมือง ฯลฯ คนเกาหลีจะเอาจริงเอาจงัในการทาํกิจกรรมนั้น ๆ อยา่งเตม็ท่ีและอาจเกิน
ขอบเขตเสียดว้ยซํ้า คนส่วนใหญ่จะใชเ้วลานอนพกัผอ่นเพียงวนัละ 3-4 ชัว่โมงเท่านั้น หาก
ทาํงานในธุรกิจกจ็ะทุ่มเททาํงานตั้งแต่เชา้จรดเยน็และดึกอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ คนจะทาํใหม้ากเกินความสามารถท่ีควรจะทาํได ้ (take on more work than they 
can do) ดงัตวัอยา่งเช่น บางคนจะเร่ิมทาํธุรกิจในช่วงท่ีเกิดวิกฤต กูย้มืเงินมาทาํธุรกิจจาํนวน
มากเกินกวา่ท่ีจะใชคื้นได ้ เป็นอาทิ อาจกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ คนเกาหลีมีความตอ้งการพิเศษท่ี
จะผลกัดนัตวัเองใหท้าํเกินกาํลงัเสมอ 
  ตวัอยา่งอีกประการหน่ึงในเร่ืองของการสอบเขา้เรียนต่อ (entrance examination) 
ซ่ึงอาจถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีน่าสนใจยิง่โดยเดก็มธัยมปลายจะใชเ้วลาเตรียมตวัสอบเป็นเวลา
หลายเดือน ทุกคนจะตอ้งเอาจริงเอาจงั และในช่วงก่อนสอบ โรงเรียนมธัยมบางแห่งจะจดัชั้น
พิเศษใหเ้ดก็เรียนเพื่อเตรียมตวัสอบ ซ่ึงจะตอ้งนัง่เรียนในหอ้งตลอด 24 ชัว่โมงเป็นเวลาหน่ึง
ถึงสองอาทิตย ์ กล่าวคือตอ้งเรียนกนัทั้งวนัทั้งคืน จะหยดุพกักเ็ฉพาะช่วงทานอาหารและเขา้
หอ้งนํ้าเท่านั้น พอ่แม่ผูป้กครองจะเป็นผูน้าํอาหารมาส่งท่ีโรงเรียนทุกม้ือ 
  จะเห็นไดว้า่ คนเกาหลีจะคิดจะทาํอะไรกจ็ะตอ้งมากเกินพอ ในขณะท่ีคน
รอบขา้ง (พอ่แม่ ครู เพื่อนฝงู ส่ือมวลชน หวัหนา้งาน และคนทัว่ไป) จะใหก้ารสนบัสนุน ให้
กาํลงัใจ และยกยอ่งวา่เป็นคนดีคนเก่ง เอาจริงเอาจงั และเป็นคนมีอนาคต จึงทาํใหค้นเกาหลี
สามารถสร้างสถิติใหม่ ๆ ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบไดเ้สมอ ๆ 
 ช. การทกัทาย (greetings) ประเดน็สุดทา้ยกคื็อการทกัทาย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่า
ศึกษาและนกัธุรกิจชาวต่างประเทศควรใหค้วามสนใจกระทาํตาม เพราะเป็นเสมือน “เม่ือเขา้
กรุงโรม ควรตอ้งกระทาํเช่นเดียวกนัชาวโรมนั” 
  การจบัมือ (shaking hand) คนเกาหลีจะใชก้ารจบัมือเม่ือแรกพบหรือ
แนะนาํตวั แต่วิธีการจบัมือจะใชส้องมือ เพราะถือวา่เป็นการใหเ้กียรติ การใชส้องมือน้ีรวม
ไปถึงการรับของจากคนอ่ืน ดงัท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี 
  การทกัทายดว้ยการโอบกอดจะไม่ใชใ้นสงัคมเกาหลี และยิง่จูบผูห้ญิงถือ
เป็นขอ้หา้ม 
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  การโคง้ (bowing) การโคง้เป็นประเพณีดั้งเดิมของคนเกาหลี  และจะตอ้ง
หยดุเพื่อโคง้คาํนบั จะเป็นการไม่สมควรอยา่งยิง่ท่ีโคง้ในขณะท่ียงัคงเดินต่อไป อยา่งไรกต็าม 
ผูห้ญิงจะไม่ใชวิ้ธีการจบัมือ แต่จะใชก้ารโคง้คาํนบัแทน และแขกกค็วรจะโคง้คาํนบัตอบ 
  การโบกมือ (hand-waving) การโบกมือทกัทายดงัเช่นชาวตะวนัตกไม่ค่อย
นิยมใชใ้นสงัคมเกาหลี เพราะจะใชก้ารโคง้คาํนบัแทน 
  แจค็ เอเบอร์โซลดก์ล่าวในตอนสุดทา้ยวา่ ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นกฎเกณฑท์าง
สงัคมของคนเกาหลีท่ีทุกคนควรจะเรียนรู้ไวห้ากตอ้งพบหรือทาํธุรกิจกบัคนเกาหลี การ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาชอบ ไม่ชอบ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
และกนั อนัจกันาํไปสู่ความร่วมมือและการสร้างประโยชน์สูงสุดระหวา่งกนั4 

5.  ความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม : บทวพิากษ์ 
 แมว้า่คนเกาหลีและส่ือมวลชนจะรายงานถึงความเจริญกา้วหนา้ในอุตสาหกรรม
หนกั เทคโนโลย ี โทรคมนาคม และอิเลก็ทรอนิกส์ โดยรัฐบาลสนบัสนุนอุตสาหกรรมหลกั
เหล่าน้ีดว้ยการทุ่มทุน กาํลงัคนและกาํลงัการผลิตและการตลาดนบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งข้ึนเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั จนสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศจาํนวนมหาศาลในปลายทศวรรษ 1990 
และต่อเน่ืองมาจนถึงสหสัวรรษปี 2000 น้ี อยา่งไรกต็าม นายเคนนิชิ โอมาเอะ (Kenichi 
Ohmae) นกัเศรษฐศาสตร์ผูมี้ช่ือเสียงของญ่ีปุ่นไม่ไดเ้ห็นเช่นนั้น  โดยเขาไดเ้ขียนบทความลง
พิมพใ์นวารสารเล่มหน่ึงในกรุงโตเกียวเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999 ซ่ึงไดวิ้จารณ์วา่ “เกาหลีใต้
ไม่สามารถจะยนือยูบ่นขาของตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ และจะตกอยูใ่นสภาพเป็นประเทศ
ผูผ้ลิต รับช่วง (subcontractor) ของบริษทัญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ ต่อไปอีกนบั 100 ปีขา้งหนา้”  
  โอมาเอะ ไดอ้ธิบายวา่ เกาหลีใตมี้ปัญหาทางดา้นโครงสร้าง ทั้งน้ีเพราะ
ขาดผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์ต่ออนาคต (absence of future-oriented leaders) ในการวางนโยบาย    
อุตสาหกรรม เท่าท่ีผา่นมานั้น อุตสาหกรรมของเกาหลีอิงอยูก่บัเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นมาก
เกินไป และแชโบลก์ไ็ม่มีการปฏิรูปอยา่งจริงจงั ดงันั้น แทนท่ีเกาหลีจะกลายเป็นศนูยอ์าํนาจ
ทางอุตสาหกรรมในสหสัวรรษใหม่ แต่กลบัตอ้งเผชิญกบัวิกฤตในปีต่อไป (ค.ศ. 2000) ท่ีไม่
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อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยง่ายเม่ือเกาหลีตอ้งเปิดตลาดเสรีกบัญ่ีปุ่นและกบัประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ อนั
จะส่งผลใหเ้กิดเป็นปัญหากบัการบริหารงานของรัฐบาลนายคิม เดจุง ต่อไป 
  โอมาเอะ เนน้วา่ ท่ีวา่เกาหลีใตไ้ดห้ลุดพน้จากวิกฤตการณ์ทางการเงินอยา่ง
สมบูรณ์เม่ือปลายปี ค.ศ. 1999 และสภาพเศรษฐกิจกลบัเขา้สู่สภาวะปกติแลว้นั้น เป็นการมอง
ภาพท่ีไม่ถกูตอ้งนกั เพราะการท่ีเกาหลีฟ้ืนตวัไดเ้ป็นเพราะไดย้อมทาํตามการบงการของสหรัฐฯ 
และนกัเกง็กาํไรไดห้ยดุการโจมตีเงินวอนชัว่คราว แต่มิใช่เป็นผลมาจากการปรับปรุงพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจใด ๆ เลย นอกจากน้ี เงินทุนสาํรองท่ีเพิ่มข้ึนจะไม่ย ัง่ยนื เพราะจะทาํใหค่้าของ
เงินวอนแขง็ข้ึน อนัจะส่งผลใหก้ารส่งออกไดผ้ลกระทบและความไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขนัในตลาดโลกลดลง 
  จุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาทางโครงสร้างอยูท่ี่อุตสาหกรรมของประเทศเกาหลี
ใต ้ส่วนใหญ่เป็นเพียงการประกอบเป็นสินคา้สาํเร็จรูป (resemble plants) แลว้ส่งกลบัไปขาย
ยงัญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ อีกทั้งมีความดอ้ยพฒันาในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน จริงอยูท่ี่เกาหลีมี
อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนักบัญ่ีปุ่น เช่น ตูเ้ยน็ รถยนต ์ เซมิคอนดกัเตอร์ การ
ต่อเรือ เหลก็กลา้ ฯลฯ แต่เกาหลีตอ้งพึ่งพาช้ินส่วนท่ีเป็นหวัใจสาํคญั (key parts) ของสินคา้
เหล่าน้ีจากญ่ีปุ่น อีกทั้งตอ้งนาํเขา้เทคนิคในการผลิตจากญ่ีปุ่น (know-how) อยา่งไรกต็าม 
รัฐบาลของนายคิม เดจุงไดเ้ขา้มาบริหารประเทศร่วม 17 เดือนแลว้ (จนถึงเวลาท่ีเขาเขียน
บทความ) แต่กไ็ม่ไดแ้กไ้ขปัญหาน้ีแต่ประการใด 
  การพึ่งพาการนาํเขา้ช้ินส่วนสาํคญัและเคร่ืองจกัรในการผลิตสินคา้เพื่อ
การส่งออกของเกาหลีนั้น ไม่ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าใดนกั เพราะยิง่
เกาหลีเร่งผลิตสินคา้ไปขายยงัตลาดสหรัฐฯ มากข้ึนเท่าใด เกาหลีกต็อ้งเพิ่มการขาดดุลการคา้
ใหก้บัญ่ีปุ่นมากข้ึนเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีเกาหลีจึงตอ้งเลือกจากทางเดินสองแพร่ง ท่ีผูน้าํทางการ
เมืองและผูน้าํทางธุรกิจอุตสาหกรรมจะตอ้งเลือกดว้ยวิสยัทศัน์ท่ีกา้วไกลในการสร้างนโยบาย
อุตสาหกรรมในระยะยาวท่ีจะก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ท่ีย ัง่ยนืและสูงข้ึนต่อไป 
  เท่าท่ีผา่นมาและในปัจจุบนั แชโบลย์งัคงมุ่งแต่ขยายผลกาํไร ใน
ขณะเดียวกนักปิ็ดหูปิดตาไม่พฒันาการผลิตอุตสาหกรรมช้ินส่วนสาํคญั (key parts) ส่วน
รัฐบาลกใ็หค้วามสนใจแต่ตวัเลขการไดเ้ปรียบดุลการคา้ ดงันั้น ทศันคติดงักล่าวจะตอ้ง
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เปล่ียนไป เพราะหากยงัคงเป็นเช่นน้ีอยู ่ เกาหลีกจ็ะยงัคงเป็นเพียงประเทศผูผ้ลิตรับช่วง 
(subcontractor) ของบริษทัจากญ่ีปุ่นและของสหรัฐฯ ต่อไปอีกนานเท่านาน ดว้ยเหตุน้ี 
ทางออกท่ีน่าจะเลือกกคื็อ เกาหลีจะตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างอุตสาหกรรมใหแ้ตกต่างไป
จากญ่ีปุ่น กล่าวคือ ควรผลิตสินคา้ท่ีญ่ีปุ่นไม่ผลิต ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกราว 10 ปี กวา่ท่ีจะ
ทาํใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมเม่ือโครงสร้างไดเ้ปล่ียนไป และถึงตอนนั้น อุตสาหกรรมของ
เกาหลีกจ็ะกา้วกระโดดและเจริญรุ่งเรืองท่ีย ัง่ยนื5 
  บทความของโอมาเอะไดจุ้ดประเดน็สาํคญัแก่คนและรัฐบาลเกาหลีเป็น
อยา่งมาก มีทั้งผูท่ี้เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยมากมาย น่ีกเ็ป็นอีกมุมมองหน่ึงของคนต่างชาติท่ี
วิพากษวิ์จารณ์อยา่งตรงไปตรงมาซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจยิง่ หากเราจะนาํคาํวิพากษวิ์จารณ์น้ี
มายอ้นมองธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย จะเห็นไดว้า่มีลกัษณะไม่ต่างอะไรจากคาํพดูของนาย
โอมาเอะ 

6.  คนไทยมองเกาหล ี: ข้อสังเกตของผู้เขยีนและชาวเมอืงสยาม 
 ผูเ้ขียนไดม้องภาพสงัคมและคนเกาหลีดว้ยความช่ืนชมและเป็นมิตรเสมอ
ภายหลงัท่ีตดัสินใจเลือกศึกษาคนและสงัคมเกาหลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็นตน้มา 
นบัตั้งแต่นั้น กเ็ร่ิมคบหาคนเกาหลีท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเดียวกนั ณ ต่างประเทศ อีกทั้ง
ทาํการคน้ควา้วิจยัหาขอ้มูลจากหนงัสือเอกสารและสอบถามพดูคุยเก่ียวกบัสงัคมน้ีเร่ือยมา 
เม่ือเร่ิมเขียนหนงัสือเก่ียวกบัประเทศบนคาบสมุทรเกาหลีในหวัขอ้ต่าง ๆ ทาํใหต้อ้งเร่งศึกษา
ขอ้มูลทั้งทางตรงและผา่นขอ้เขียนของคนอ่ืน ๆ อยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากข้ึน จนกระทัง่ศนูย์
เกาหลีศึกษาไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งข้ึนจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเม่ือปี พ.ศ. 2538 ศนูยฯ์ ได้
ใหก้ารตอ้นรับคนเกาหลีท่ีเดินทางมาเยีย่มเยอืนและแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นอยา่ง
สมํ่าเสมอ อีกทั้งไดรั้บเอกสาร หนงัสือพิมพร์ายวนั และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากสถานทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจาํประเทศไทยและองคก์ารต่าง ๆ ในเกาหลีเสมอ ทาํใหศ้นูยเ์กาหลี
ศึกษากลายเป็นแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัคนและสงัคมน้ีท่ีใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศไทย อน่ึง 
ผูเ้ขียนไดเ้ดินทางไปร่วมสมัมนาและทาํการวิจยัในประเทศเกาหลีอยา่งต่อเน่ือง จึงไดถื้อ
โอกาสเกบ็ขอ้มูลจากประสบการณ์ตรง รวมทั้งไดส้มัภาษณ์คนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศน้ี
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เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลจากแหล่งท่ีเช่ือถือไดห้ลาย ๆ ทาง ทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ยิง่และสามารถ
นาํมาใชใ้นการเขียนในหวัขอ้น้ีตามขอ้เทจ็จริงท่ีไดป้ระสบ ดงัจะจดัเป็นประเภทตามหวัขอ้
เป็นลาํดบัดงัน้ี 
 6.1 บุคลิกของคนเกาหลี คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับวา่ คนเกาหลีเป็นคนขยนั
ขนัแขง็และเอาจริงเอาจงัในการทาํงาน เป็นคนตรง ปากกบัใจตรงกนัและเป็นคนคบง่าย อีก
ทั้งยงัช่ืนชมความสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันาชนบท จึงมีขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่
และผูน้าํรัฐบาลของไทยเขา้ร่วมกิจกรรมเซมาอึล อุนดงเพื่อการเรียนรู้การพฒันาชนบทของ
เกาหลีหลายคน ดว้ยเหตุน้ี คนไทยจึงมีความรู้สึกท่ีดีและมองภาพบุคลิกภาพในดา้นดีของคน
เกาหลีเสมอมา อยา่งไรกต็าม ภาพเหล่าน้ีมกัเป็นผลมาจากการคบหาสมาคมกบัคนเกาหลีหรือ
ไดไ้ปเยีย่มชมประเทศเกาหลีในช่วงเวลาสั้น ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการสมัผสัแต่เพียง
เปลือกนอก ซ่ึงกมิ็ใช่เป็นเร่ืองผิดหรือถกูแต่ประการใด หรือเป็นเร่ืองเสียหายท่ีคนไทยจะมี
ความรู้สึกท่ีดีและมองภาพในแง่ดีต่อคนอีกสงัคมหน่ึง ซ่ึงตามปกติแลว้ คนไทยส่วนใหญ่มกั
มองโลกในแง่ดี มองคนอ่ืนชนชาติอ่ืนดว้ยความรู้สึกท่ีดีอยูแ่ลว้เป็นพื้นฐาน 
  แต่หากคบคา้สมาคมและคุน้เคยกบัคนเกาหลีเป็นเวลานาน ๆ จะพบวา่ คน
เกาหลีเป็นคนใจร้อน ไม่มีความเกรงใจ ไม่สาํรวม เช่น ตะโกนขา้มหวักนัอยา่งไม่ยาํเกรง อีก
ทั้งไม่มีความละอาย ดงัเช่น พฤติกรรมท่ีคนทัว่โลกยอมรับวา่ดีและปฏิบติัตาม แต่คนเกาหลี
จะดึงดนัทาํตามส่ิงท่ีส่ิงท่ีตนตอ้งการกระทาํโดยไม่แยแสวา่คนอ่ืนจะคิดอยา่งไร หรือหาก
กระทาํผิด เช่น แยง่ท่ีนัง่บนรถไฟหรือแซงคิวกจ็ะทาํตวัไม่รู้ร้อน ไม่รู้สึกวา่ตนกระทาํผิด หรือ
อาจคิดวา่คนในสงัคมของเขากท็าํกนัเช่นนั้น และจะไม่เอ่ยปากขอโทษเลย เป็นตน้ คนไทยท่ี
อาศยัอยูใ่นเกาหลีต่างรับไม่ไดก้บัพฤติกรรมแบบน้ี 
 6.2 การวิพากษว์ิจารณ์ คนเกาหลีชอบวิพากษว์ิจารณ์ในเชิงดูถกูเหยยีดหยาม
คนและสงัคมอ่ืน ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดักคื็อคนเกาหลีท่ีศึกษาและคุน้เคยกบัเมืองไทยและคน
ไทยมาก ๆ เช่น อาจารยท่ี์สอนในภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลยัในเกาหลี อาจารยเ์หล่าน้ี 
(ทั้งท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์ิเศษ) จะเรียนรู้เร่ืองเมืองไทยและภาษาไทย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งดี เพราะเคยเขา้มาอาศยัเรียนในประเทศไทย
ของเราเป็นระยะเวลานานหลายปี  จึงมีอิทธิพลต่อการอบรมสัง่สอนนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอก
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ภาษาไทยเป็นอยา่งยิง่ อีกทั้งยงัไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัเมืองไทยแก่สาธารณชนชาวเกาหลี
ทัว่ไปอีกดว้ย พวกเขาจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของลกูศิษย ์ ผลท่ีเกิดข้ึนกคื็อ ลกูศิษย์
หลายคนต่างวิพากษวิ์จารณ์เมืองไทยและคนไทยไปในทางลบ ทั้ง ๆ  ท่ียงัไม่เคยมาเมืองไทยเลย 
ทั้งน้ีเพราะอาจารยเ์หล่าน้ีไดส้อดแทรกความคิดเห็นของตนในขณะท่ีสัง่สอนลกูศิษยท่ี์กาํลงั
เรียนภาษาไทยอยู ่
  ขอ้วิพากษวิ์จารณ์ของคนเกาหลีท่ีมีต่อคนไทย กคื็อ คนไทยเป็นคนข้ีเกียจ 
ตดัสินใจชา้มวัแต่โอเ้อ ้ ชอบความสบาย รักความสนุกสนาน ไม่มีความมุ่งมัน่ทาํส่ิงใดอยา่ง
จริงจงั ไม่มีเป้าหมายในการทาํงาน และเป็นสงัคมท่ีขาดระเบียบวินยั อีกทั้งจะเตือนคนเกาหลี
ดว้ยกนัเองวา่ คนไทยเป็นคนไม่น่าคบ และควรจะมาแสวงผลประโยชน์จากคนไทยและ
เมืองไทยใหม้าก ๆ 
  ส่วนคนเกาหลีท่ีรู้จกัเมืองไทยและคนไทยนอ้ยหน่อยหรือแบบผิวเผิน กจ็ะมอง
เมืองไทยวา่เป็นเสมือนกบัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย แมจ้ะมีฐานะทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่เกาหลี  
  โดยทัว่ไปแลว้ คนเกาหลีจะจงเกลียดจงชงัชาวญ่ีปุ่นท่ีเขา้มายดึครองเป็น
อาณานิคมในอดีต พวกเขาจะวิพากษว์ิจารณ์ถึงความโหดร้ายของคนญ่ีปุ่นทั้งในท่ีลบัและท่ี
แจง้ รวมทั้งสัง่สอนลกูหลานใหเ้กลียดชาวบูชิโด อีกทั้งต่างพยายามเอาชนะใหไ้ด ้ เช่น หาก
ทีมกีฬาของเกาหลีเอาชนะทีมของชาติอ่ืน พวกเขากจ็ะดีใจเป็นธรรมดา แต่หากเอาชนะทีมญ่ีปุ่น
ไดล้ะก ็ จะกระโดดโลดเตน้แสดงความลิงโลดใจอยา่งออกนอกหนา้ โดยไม่เกรงอกเกรงใจ
ผูใ้ดรอบขา้ง จึงดูเสมือนวา่ พวกเขาตอ้งการเยาะเยย้ถากถางใหค้นญ่ีปุ่นไดรั้บความอบัอาย 
  อีกประการหน่ึง ในช่วงตอนปลายศตวรรษท่ี 20 คนเกาหลีไม่พอใจสหรัฐฯ 
และตอ้งการขบัไล่กองทหารอเมริกนัจาํนวน 37,000 นาย ใหอ้อกจากฐานทพัในประเทศ
เกาหลีใต ้ รวมทั้งไดก้ล่าวหาวา่ สหรัฐฯ อยูเ่บ้ืองหลงัในการสงัหารหมู่ชาวเกาหลีในเหตุการณ์ท่ี
เมืองกวางจูเม่ือปี ค.ศ. 1980 และสหรัฐฯ เอารัดเอาเปรียบเกาหลีอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
ตลอดจนเป็นตวัการสาํคญัท่ีมิใหเ้กาหลีเหนือรวมกบัเกาหลีใต ้ ดงันั้น ทุกคร้ังท่ีมีการ
เดินขบวน สหรัฐอเมริกาจึงตกเป็นเป้าของการโจมตี มีการเผาธงชาติสหรัฐฯ พร้อมกบั
ตะโกนวา่ “แยงก้ี โกโฮม” อยา่งไรกต็าม แมจ้ะมีการเกลียดชงัสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นเพียงใดกต็าม แต่
เบ้ืองลึกของจิตใจนั้นชาวเกาหลีกย็อมรับวา่สองชาติน้ีดีเด่นกวา่ตนทั้งทางดา้นเทคโนโลยี
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และคุณภาพของคน อีกทั้งยงัเช่ือวา่เกาหลีมีความดอ้ยกวา่สองชาติน้ี (inferior complex) ซ่ึง
เกาหลีจะตอ้งพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยต่ีอไป 
  ประการสุดทา้ย คนเกาหลีจะดูถกูชนชาติต่าง ๆ และชาติท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดอ้ยกวา่ตน อีกทั้งจะแสดงออกอยา่งชดัเจนเม่ือตอ้งพบปะเก่ียวขอ้งดว้ย ในกรณีท่ี
ตอ้งการเปรียบเทียบในดา้นการศึกษา รายไดต่้อหวั จาํนวนผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 
อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไอคิว ฯลฯ มกัจะเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีเจริญในกลุ่ม 
OECD เท่านั้น และไม่แยแสหรือกล่าวถึงประเทศท่ีตํ่ากวา่ของตนเองเลยแมแ้ต่นอ้ย อน่ึง คน
เกาหลีจะไม่ค่อยสาํนึกถึงบุญคุณท่ีในอดีตเคยพึ่งพาต่างชาติท่ีส่งกองทหารไปร่วมรบในช่วง
สงครามเกาหลี โดยจะไม่มีการพดูถึงเร่ืองน้ีเลย 
 6.3 การคา้และการลงทุน คนเกาหลีจะเป็นนกัต่อรองท่ีฉลาด มีความดุดนัและ
ไม่ยอมอ่อนขอ้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใหญ่หรือเร่ืองเลก็  ๆ นอ้ย  ๆ ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการแสวงหาประโยชน์
สูงสุด ทุกเร่ืองท่ีพวกเขาตอ้งการ กจ็ะใชก้ลยทุธทุกแบบ และอา้งถึงความไม่พร้อมของฝ่าย
ตนเพื่อใหอี้กฝ่ายหน่ึงยอม ในทางตรงกนัขา้ม จะไม่ยอมลดราวาศอกหากฝ่ายตนไดเ้ปรียบ จึง
ดูเสมือนหน่ึงวา่เป็นคู่คา้ท่ีจูจ้ี้ไปเสียทุกเร่ือง ทั้งน้ีทั้งนั้นเพราะอุปนิสยัท่ีตอ้งการเอาชนะใน
การต่อรองเป็นทุนเดิมอยูใ่นตวั 
  ในดา้นการคา้นั้น เกาหลีตอ้งการส่งสินคา้ออกไปขายยงัต่างประเทศให้
ไดม้ากท่ีสุด แต่จะจาํกดัการนาํเขา้ดว้ยการใชม้าตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร เช่น กลว้ยไมจ้าก
ประเทศไทยจะตอ้งนาํไปรมควนัฆ่าแมลงนาน จนเกือบเห่ียวเฉา หรือถา้เจอแมลงสกัตวั กจ็ะ
นาํไปเผาท้ิงทั้งหมด อน่ึง จะอา้งวา่เน้ือจากประเทศนิวซีแลนดมี์เช้ือโรคหา้มนาํเขา้ และผลไม้
จากสหรัฐฯ เคลือบสารเคมี ฯลฯ อีกทั้งมีการกกัเกบ็สินคา้เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีศุลกากรตรวจสอบ
เป็นเวลานานเกินควร ก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งต่อตวัสินคา้และผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนท่ี
ไม่ไดรั้บเงินค่าสินคา้ในเวลาอนัควร ทั้งน้ีทั้งนั้น ท่ีทาํกนัเช่นนั้นกเ็พื่อตอ้งการลดปริมาณการ
นาํเขา้นัน่เอง โดยรัฐบาลเกาหลีมกัอา้งเสมอวา่ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบตาม
กระบวนการศุลกากรตามแบบฉบบัของคนเกาหลีท่ีตอ้งใชเ้วลานาน อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย ฯลฯ 
  พอ่คา้นาํเขา้รายยอ่ยของเกาหลีจะมีช่ือเสียงในการไม่ชาํระเงินค่าสินคา้ 
เช่น การชาํระเงินในการนาํเขา้กางเกงยนี กลว้ยไม ้ ฯลฯ เป็นไปอยา่งล่าชา้ และในหลาย ๆ 



 

AN 353 278 

กรณีไม่จ่ายเงินเลย แมจ้ะมีองคก์รของรัฐบาลเกาหลีทาํหนา้ท่ีไกล่เกล่ีย แต่กช่็วยอะไรไม่ได ้ผู ้
ส่งออกชาวต่างประเทศตอ้งไปฟ้องร้องเอาเอง ซ่ึงตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากในศาลเกาหลี 
ไม่คุม้กบัการฟ้องร้องจึงตอ้งปล่อยใหพ้อ่คา้เกาหลีโกงไปต่อหนา้ต่อตา 
  ในดา้นการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัเกาหลีจะส่งคนไปควบคุมงานทุก
ประเภทในบริษทัร่วมทุนในประเทศอ่ืน อีกทั้งเฝ้าติดตามทุกฝีกา้ว โดยไม่ไวว้างใจผูถื้อหุน้
ร่วมท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร ทาํใหค้นทอ้งถ่ินไม่พอใจและไม่อยากร่วมงานดว้ย นอกจากน้ี 
ความเอ้ืออาทรต่อคนทอ้งถ่ินมีนอ้ยมาก ทาํใหถ้กูต่อตา้นจากคนทอ้งถ่ิน 
 6.4 การท่องเท่ียวต่างประเทศ นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีจะกระทาํพฤติกรรมท่ี
ไม่สามารถทาํไดใ้นสงัคมของตนเอง แต่จะไปทาํในประเทศท่ีตนไปท่องเท่ียวแทน โดยจะ
กระทาํผิดจารีตประเพณีและผิดกฎหมายในต่างประเทศ เช่น หารับประทานอุง้ตีนหมี เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกนั นกัธุรกิจและคนหนุ่มสาวจะออกไปตั้งสาํนกังานในประเทศท่ีคนเกาหลีไป
ท่องเท่ียวเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศ ทาํร้านอาหารเกาหลีและการคมนาคมขนส่งให้
นกัท่องเท่ียวเกาหลี โดยมกัอา้งวา่ นกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีพดูภาษาอ่ืนไม่เป็นและรับประทาน
อาหารประเทศอ่ืนไม่ได ้ ทาํใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวตกถึงมือของคนในประเทศอ่ืนนอ้ย
มาก 
 6.5 โคเรียนเทาวน์ (Korean town) ผูเ้ขียนไดเ้ดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกาใน
แถบภาคตะวนัออกในมลรัฐเวอร์จิเนียและแมร่ีแลนดใ์นเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ไดพ้บชุมชน
ชาวเกาหลีในแถบนั้น โดยบริษทัลอ็ตเตไ้ดล้งทุนสร้างหา้งสรรพสินคา้ตามเมืองต่าง ๆ หลาย
แห่ง มีร้านอาหารเกาหลีตั้งมากมาย และธุรกิจอ่ืน ๆ ของเกาหลีเฟ่ืองฟ ู
  คนเกาหลีจะมีหนงัสือพิมพเ์กาหลี รับประทานอาหารเกาหลี พดูภาษา
เกาหลี และเขียนภาษาเกาหลีในสินคา้ทุกรายการในหา้งสรรพสินคา้ คนเกาหลีเหล่าน้ีจะดูถกู
ชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มอ่ืนในสหรัฐฯ โดยผูเ้ขียนไดรั้บฟังจากคนอเมริกนัผิวขาวคนหน่ึงวา่ คน
เกาหลีจะอยูร่วมกนัเป็นกระจุกและมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น และเม่ือขายของใหค้น
ผิวดาํและกลุ่มนอ้ยอ่ืน ๆ จะไม่ยอมส่งเงินทอนลงในมือลกูคา้ แต่จะเอาเงินทอนวางไวใ้หค้น
ผิวดาํหยบิเอาเอง ทาํใหค้นผิวดาํเห็นวา่คนเกาหลีดูถกู และต่อตา้นคนเกาหลี จึงไม่น่าแปลกใจ
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วา่เม่ือเกิดการจลาจลในนครลอสแองเจอลิสเม่ือปลายทศวรรษท่ี 1990 ร้านคา้และทรัพยสิ์น
ของคนเกาหลีจึงตกเป็นเป้าถกูเผาและทาํลายมากกวา่ทรัพยสิ์นของคนเช้ือชาติอ่ืน 
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สรุปและความส่งท้าย 
 อาจกล่าวไดว้า่ บุคลิกภาพของคนเกาหลีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัประวติัศาสตร์
และสภาพท่ีโหดร้ายซํ้าแลว้ซํ้ าเล่าในหลายยคุหลายสมยั อีกทั้งประเทศมีขนาดเลก็ท่ีประชากร
อาศยัอยูก่นัอยา่งเบียดเสียดยดัเยยีดในสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีไร้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยั
เหล่าน้ีจึงมีผลใหทุ้กคนต่อสูด้ิ้นรนและตะเกียกตะกายเพื่อใหมี้ชีวิตรอด อนัเป็นผลใหเ้กิดเป็น
บุคลิกภาพท่ีโนม้เอียงไปในทางใดทางหน่ึงอยา่งเห็นไดช้ดั (extreme) อน่ึง การถกูประชาชาติ
รอบขา้งรบกวนและฉกชิงผลประโยชน์ออกจากเกาหลีไปอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหค้นเกาหลีไม่
ไวว้างใจคนต่างชาติ จึงไดวิ้พากษวิ์จารณ์ชนชาติอ่ืนในทางลบตลอดมา 
 อยา่งไรกต็าม โชคดีท่ีผูน้าํประเทศยคุใหม่ นบัตั้งแต่นายปัก จุงฮี ท่ีไดใ้ชว้ิกฤต
ใหเ้ป็นโอกาส มุ่งมัน่นาํชาติกา้วไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ทาํใหค้นเกาหลีโถม
กาํลงัสุดตวัเพื่อพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมอยา่งหามรุ่งหามคํ่า จนไดรั้บความสาํเร็จในระดบั
หน่ึง 
 อุปนิสยัประจาํชาติของชนชาติหน่ึงอาจมีทั้งดีและเลวในสายตาของคนภายนอก 
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีคนเกาหลีน่าจะเรียนรู้กคื็อการมองเขา-มองเรา ควรมองสงัคมรอบขา้งและทัว่
โลกเพื่อนาํส่ิงดี ๆ มาปรับใชใ้นสงัคมของตนเอง ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัชนชาติอ่ืนท่ีพยายาม
ศึกษาสงัคมเกาหลี และนาํขอ้ดีมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตของตนเอง ทั้งน้ีทั้งนั้น สงัคมในยคุ
ปัจจุบนัตอ้งติดต่อและเก่ียวขอ้งกนัเสมอ มาตรฐานสากลควรไดรั้บการปรับใชบ้า้งไม่มากก็
นอ้ย 
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