
สารบัญ

คำ�ำนำ�ำผู้แปล
กิตติกรรมประกำศ คำ�ำชี้แจง และหมำยเหตุประกอบชื่อ  
คำ�ำนำ�ำผู้เขียนำ 
บทนำ�ำ   
ประวัติศำสตร์เกำหลีโดยสังเขป   

ตอนที่หนึ่ง: รากฐาน   
บทที่ 1 คำนำทรงเจ้ำและโลกวิญญำณ   
บทที่ 2 พุทธศำสนำำ   
บทที่ 3 ขงจื๊อ   
บทที่ 4 ศำสนำำคำริสต์   
บทที่ 5 โฉมหนำ้ำทุนำนำิยมแบบเกำหลี   
บทที่ 6 ประชำธิปไตย: ล�้ำหนำ้ำคำ่ำนำิยมแห่งเอเชีย   

ตอนที่สอง: กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม   
บทที่ 7 ช็อง อ้อมกอดที่มองไม่เห็นำ    
บทที่ 8 กำรแข่งขันำ   
บทที่ 9 เชมย็อนำหรือภำพลักษณ์   
บทที่ 10 ฮันำและฮึง เศร้ำลึกและสุขล�้ำแบบเกำหลี   
บทที่ 11 จำกตระกูลใหญ่สู่คำรอบคำรัวเดี่ยว   
บทที่ 12 ตื่นำกระแส   

12
14
16
20
24

41
42
56
68
84

102
120

143
144
156
172
184
194
208



ตอนที่สาม: ฮย็อนชิล: ความจริงอันเย็นชา   
บทที่ 13 เกำหลีเหนำือ: มิตร ศัตรู หรือคำนำต่ำงชำติ   
บทที่ 14 กำรเมืองและสื่อมวลชนำ   
บทที่ 15 นำักรบอุตสำหกรรม หนำ้ำเดินำ!   
บทที่ 16 “ส�ำคำัญกว่ำธุรกิจเองเสียอีก”   
บทที่ 17 ขอแนำะนำ�ำคำุณผู้ชำยและคำุณผู้หญิงสุดเพอร์เฟกต์   
บทที่ 18 คำลั่งไคำล้ภำษำอังกฤษ   

ตอนที่สี่: นอกเวลางาน   
บทที่ 19 ที่อยู่อำศัย: จำกฮันำอกสู่อพำร์ตเมนำต์และกลับสู่ฮันำอก   
บทที่ 20 โต๊ะอำหำรสี่ฤดู   
บทที่ 21 ภำพยนำตร์: รุ่ง ร่วง และสุดยอด   
บทที่ 22 มำกกว่ำเคำป๊อป   
บทที่ 23 ท�ำงำนำทั้งวันำ สังสรรคำ์ทั้งคำืนำ   

ตอนที่ห้า: รวมพวก “เรา” ไม่แบ่งแยก “เขา”   
บทที่ 24 ชำตินำิยมเพื่อปกป้องตนำเอง   
บทที่ 25 หลำกวัฒนำธรรมในำเกำหลี?   
บทที่ 26 “ทีของเรำ”   
บทที่ 27 “เรำไม่ใช่มนำุษย์ต่ำงดำวจำกจักรวำลอื่นำ”   
บทที่ 28 ที่ทำงของผู้หญิงในำส�ำนำักงำนำ   

บทส่งท้ำย  ได้เวลำจิบแชมเปญ?   
บทส่งท้ำยฉบับปี 2018

221
222
236
256
272
286
300

315
316
328
340
356
370

385
386
402
412
428
438

452
458





แปลโดย

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ

มหัศจรรย์เกาหลี
จากเถ้าถ่านสู่มหาอำ�านาจ 

ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ฉบับปรับปรุงเนื้อำหาใหม่

by

Daniel Tudor

KOREA
The Impossible Country

Revised and Expanded









แด่พ่อและแม่
ด้วยรัก



12    KOREA: The Impossible Country

คำ�านำ�าผู้แปล

หนังสือ มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำ�านาจทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมได้มีโอกาสท�างานแปลจาก 

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ผมเจอหนังสือเล่มนี้ท่ีร้านหนังสือคโยโบ หนังสือ 

หน้าปกซ่ือๆ ชื่อขายๆ กับค�าโปรยเข้าใจง่าย ดึงดูดผมให้ลองเปิดอ่าน 

แล้วก็พบว่า มันตอบโจทย์ความสงสัยใคร่รู้ของคนที่เพิ่งเริ่มท�าความรู้จัก 

ประเทศนี้ได้ตรงจุด 

 ผมตั้งใจเลือกแปลหนังสือ ซึ่งเป็นงานท่ีไม่เคยท�ามาก่อน 

เพราะต้องการให้เนื้อหาในหนังสือได้มีโอกาสเผยแพร่ในฉบับภาษาไทย  

ผมหวงัว่าจะช่วยให้บทสนทนาเกีย่วกับเกาหลีไปได้ไกลกว่าทีเ่ป็น ไปไกล 

กว่ากิมจิ แดจังกึม หรือช็องกเยช็อน ได้เข้าใจว่าท�าไมคนเกาหลีถึงมี 

ความเป็นชาตนิยิม ความเป็นนกัสู้ ความเป็นสมัยใหม่ ตลอดจนความทกุข์ 

ที่ต้องเผชิญตลอดช่วงเวลาส�าคัญท่ีประเทศเจริญรุดหน้า ก้าวข้ามความ 

ยากจนสู่ประเทศร�่ารวยด้วยระยะเวลาอันสั้น

 หนงัสอืเล่มนีอ่้านง่าย ผมอ่านจบได้โดยไม่ต้องพยายาม รับรองว่า 

ซื้อแล้วไม่นอนค้างอยู่บนชั้น เนื้อหาก็ครอบคลุมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์  

ความเชื่อ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมครบในเล่มเดียว ซึ่งมองหาจาก 

หนังสือเล่มอื่นๆ ในตลาดขณะที่ผมเริ่มแปลหนังสือเล่มนี้ได้ยาก หนังสือ 

เล่มอื่นหากไม่เจาะลึกในบางประเด็นก็เป็นแนวน�าเที่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่  

มหัศจรรย์เกาหลี เป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าพอจะแนะน�าให้เพื่อนฝูงหยิบยืม  

หรือเก็บบนชั้นไว้อ้างอิงได้อย่างดี



Daniel Tudor     13

 ต้องขอบคุณส�านกัพมิพ์ท่ีเหน็ถงึประโยชน์และเลือกจดัพมิพ์ ท่ีไม่ 

เอ่ยถึงไม่ได้คือความช่วยเหลือของทีมบรรณาธิการที่ท�างานหนักกว่าจะ

ออกมาเป็นหนงัสือรูปเล่มสวยงามเล่มนี ้ส�าหรับฉบับปรับปรุงท่ีผูอ่้านก�าลงั 

ถืออยู่นี้ ผู้เขียนเพิ่มเติมและปรับแก้เนื้อความให้เข้ากับยุคสมัย ถึงแม้ว่า 

จะไม่ว่องไวเท่าทันข้อมูลปัจจุบันเหมือนกับอินเทอร์เน็ต แต่ก็นับว่า 

เพียงพอเพื่อใช้อ้างอิงได้จนถึงยุคสมัยของประธานาธิบดีมุน แจ-อิน  

ในขณะทีอ่นาคตเปล่ียนผนัไม่แน่นอน และยากเกนิคาดเดา สิง่ทีส่�าคญัคือ 

ความเข้าใจว่าท�าไมประเทศและคนเกาหลีจงึเดินทางมาถงึจดุนี ้ซึง่หนงัสอื 

เล่มนี้ได้รวบรวมแง่มุมพื้นฐานต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว

 ผมหวงัว่า เพือ่นผูอ่้านท้ังหน้าเก่าท่ีบางคนอาจถงึกับนบัว่าเกาหลี 

เป็นจงัหวดัหนึง่ในไทย และหน้าใหม่ทีเ่พิง่เร่ิมรู้จกัประเทศอนัน่ามหศัจรรย์ 

แห่งน้ี จะได้ซึมซบัข้อมูล ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ อ่านแล้วไปเท่ียวก็ได้รสชาติ  

ไปเรียนก็คยุกบัเพือ่นได้ลึกซึง้ย่ิงขึน้ หรือจะอ่านประดับความรู้แล้วสะท้อน 

กลับมาที่ประเทศไทยของเราได้ก็ยิ่งดีครับ

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
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กิตติกรรมประกาศ คำ�าชี้แจง 

และหมายเหตุประกอบชื่อ

รายชื่อที่อยู่ด้านล่างนี้คือผู้ให้สัมภาษณ์และให้ความช่วยเหลือผม 

ในขวบปีท่ีผ่านมา หรือเป็นเพื่อนๆ ท่ีผมอยากแสดงความขอบคุณ ผม

อยากจะใส่ชื่ออีกหลายคนไว้ในนี้ด้วย แต่จ�าเป็นต้องเก็บความช่วยเหลือ 

ของพวกเขาไว้เป็นความลับ

เรียงตามล�าดับตวัอกัษรภาษาองักฤษ: อนั ซองฮ,ี อเล็กซ์ ทราเวลล,ี  

แอนดรูว์ บาร์เบอร์, แอนเจลา ยูน, แอนดรูว์ แซลมอน, อันต์ติ เฮลล์เกรน,  

‘Ask the Korean’, คาล บาร์กส์เดล, แชด โอแคร์รอลล์, ชเว มิน-ชิก,  

ครสิ เคลลี, ชอ็น ซ-ูจนิ, ซนิเธยี ยู, ดาร์ซ ีปาเกต์, แดร์เรน ลอง, เดวิด มอลต์บ,ี  

ดอน โอไบรอัน, เอริก โอย, เจฟฟรีย์ เคน, กู มิน-จ็อง, ฮัน ซ็อน-คย็อง, ฮัน  

ย็อง-ยง และอี จุน-โฮ, เฮนรี ทริกส์, ฮง จู-ฮี, ฮง มย็อง-โบ, ฮง ซ็อก-ชน,  

ฮวงั ดู-จนิ, ฮเยมิน, ‘ฮย็อน-จ’ู, เจมส์ เพยีร์สนั, จ ีแบ และครอบครวั, จคู นมั,  

จอง ยุน-ซอ็น, จอง ยงั-ซอ็น, คงั ฮเย-รัน, คงั จอ็ง-อมิ, คัง เซ-รี และคงั คยอ็ง-นมั  

(และครอบครัว), คิม โบ-ยอ็น, คิม ฮเย-จอ็ง, คิม กดบี, โก อนึ และอ ีซงั-ฮวา,  

คริส ลี, ควอ็น ยง-โฮ, ควอ็น ยอ็ง-เซ, อ ีฮเย-รยอ็ง, อ ีแจ-องุ, อ ีจ-ีอนึ, อ ีซอ็ง-ฮ,ี  

อี ซึล, อี ยู-จิน และครอบครัว, อี ย็อน-ฮี, ลิน ลิน, มาร์คัส แฮกเกอร์ส,  

แมรี เจน ลิดดิโคต, ไมเคิล บรีน, ไมเคิล ฟรีแมน, มุน จ็อง-ฮี และอี ยัง-จุน,  

นมั ซงั-อา และ Third Line Butterfly, นาโอมิ รอฟนกิ, นกิ วตันย์ี, โอ ควนัซ,ู  

พกั โซ-ยัง และครอบครัว, พกั ว็อน-ซนุ, แพทรกิ ลี, ปีเตอร์ อนัเดอร์วดู,  

อาจารย์ชัง ฮา-จุน, อาจารย์ช็อง ด็อก-แอ, อาจารย์ชัง ฮุน, อาจารย์จิน  
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วาย. พัก, อาจารย์คิม อึย-ช็อล, อาจารย์ไมเคิล ชิน, อาจารย์พัก จ็อง-ซุก,  

พโย ช็อล-มิน, ร็อบ ดิกคินสัน, ร็อบ ยอร์ก, ซอ จี-ฮเย, ชิน จุง-ฮย็อน,  

ไซมอน ลอง, ซน มี-นา,  ซ็อกกิล พัก, ซง จ็อง-ฮวา, ซง จี-ฮเย, ทุกคนที่  

The Booth (ร้านเบียร์ชัน้ยอดของเกาหลี!), ครอบครัว LFG, วลิล์ เอนเนตต์,  

ยัง อิก-จุน, อี โซยอน, ยู แจ-ฮุน, ยุน ซน-อู, ซาชิ สคอร์ และกาย ไบแรน,  

รวมถึงแซนเดอร์ แลนไฟรด์

ค�าชีแ้จง: หลายคนเมตตาเอ้ือเฟ้ือความรู้และความเข้าใจเชงิลึกให้

กับผมระหว่างการจัดท�าหนงัสือเล่มน้ี อย่างไรก็ตาม ความคดิเหน็ตลอดจน 

ความผิดพลาดทั้งหมดนั้นเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียว การที่บุคคลให้

สัมภาษณ์ในบทใดบทหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับ 

ข้อสรุปของผมหรอืสิง่อืน่ๆ ทีผ่มเขยีน หากใครรู้สกึว่ามุมมองทีมี่ต่อประเทศ 

หรือวัฒนธรรมน้ีถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไม่เหมาะสม ผมคงกล่าวได้

เพียงว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินใคร ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความ

จริงใจและความรักในหัวข้อนี้ และผมหวังว่าสองส่ิงนี้จะเป็นท่ีประจักษ์ 

ในงานเขียน

หมายเหตุประกอบชื่อ: ชื่อเกาหลีใช้นามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วย 

ชื่อจริง [ซึ่งโดยมากมีสองพยางค์ และคั่นด้วยยัติภังค์ (-) เมื่อเขียนด้วย

ภาษาองักฤษ] ด้วยเหตนุี ้นักฟตุบอลชาวเกาหลใีนทมีท็อตแนมฮอตสเปอร์ 

จึงมีชื่อเรียกว่า ซน ฮึง-มิน ผมยึดข้อปฏิบัตินี้ นอกเสียจากผู้ให้สัมภาษณ ์

จะขอให้ใช้วิธีอื่น นอกจากนี้ผมยังปฏิบัติตามหลักการถอดอักษรเกาหลี

เป็นโรมัน แต่ในกรณีบุคคลทีมี่ช่ือเสยีงซ่ึงใช้การสะกดต่างออกไป (ตวัอย่าง 

เช่น คิม จ็อง-อิล) ผมจะยึดตามความนิยม 
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คำ�านำ�าผู้เขียนำ

ความต้ังใจแรกที่ผมเขียนหนังสือ มหัศจรรย์เกาหลี ก็เพียงเพราะ 

ต้องการให้คนหนัมามองประเทศทีผ่มเชือ่ว่าถกูมองข้ามอย่างไม่ยตุธิรรม  

แต่ขณะที่ผมก�าลังเขียนอยู่ตอนนี้ หลายสิ่งได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน

โชคไม่ดีที่เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ 

ที่ย�่าแย่มาอย่างต่อเนื่อง (ส่วนใหญ่เป็นเพราะโครงการนิวเคลียร์ของ

เกาหลีเหนือ) จึงดึงดูดความสนใจของผู้คนมาสู่คาบสมุทรเกาหลี แต ่

นอกเหนอืจากเหตผุลนัน้แล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ 

สุดเจ๋งด้วยน�้าพักน�้าแรงของตัวเอง เหล่านักชิมและฮิปสเตอร์ตกหลุมรัก 

กิมจิ ย่านฮงแดในกรุงโซลเป็นด่ังแม่เหล็กดึงดูดวัยรุ่นชาวต่างชาติที ่

แต่งหน้า แต่งตัว และท�าผมสไตล์เกาหลี มีความรู้สึกที่ค่อยๆ แจ่มชัด

โดยภาพรวมว่า เกาหลีก�าลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ญี่ปุ่นเคยครอบครองไว้ใน

ทศวรรษ 1980 ยุคที่ทุกสิ่งจากโตเกียวล้วนน�าสมัยและได้รับความนิยม 

ไปเสียหมด

หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ยังมีน้อยเกินไป  

ผมจึงคิดว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีงานของผมจะขายได้ หากย้อนไปในปี 2010 

ตอนที่ผมเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ หากคุณเจอหนังสือ The Koreans ของ

ไมก์ บรีน (Mike Breen) ในร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่กรุงลอนดอนหรือ 
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นิวยอร์ก กน็บัว่าโชคดมีากแล้ว ทกุวนันีค้ณุอาจได้พบกบัหนังสอืเล่มใหม่ 

ของไมก์ทีช่ือ่ The New Koreans และหนงัสอืเล่มทีคุ่ณถอือยูใ่นมือตอนนี้  

ส�าหรับประเทศท่ีประสบความส�าเร็จล้นเหลือทั้งด้านวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจขนาดนี้ เราสมควรต้องมีทางเลือกมากกว่านี้จริงๆ 

ผมเดาว่าการเขียนเกี่ยวกับเกาหลีเป็นเร่ืองต้องห้าม เพราะ

ประเทศนีเ้ป็นเหมือนเป้าเคล่ือนทีไ่ว เวลา 10 ปีของเกาหลเีหมือนกับ 50 ปี 

ในยุโรป เมื่อมองกลับไปที่ต้นฉบับแรกของผมเอง บทที่กล่าวถึงการเมือง

ครอบคลุมเรื่องราวการเมืองเกาหลีจนถึงราวกลางปี 2012 ซึ่งเป็นช่วงที่ 

กระแสประชาธปิไตยยังคงพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เม่ือถงึปี 2016 ทีผ่มก�าลัง

เขียนฉบับปรบัปรุงเพิม่เตมิอยูน่ี ้ผมวิตกกังวลจากใจจริงว่าประชาธปิไตย 

ในเกาหลีจะด�าเนนิต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางความเสือ่มถอยของเสรีภาพ

สื่อมวลชน ผนวกกับความอ่อนแอของข้ัวตรงข้ามในรัฐบาลพัก กึน-ฮเย  

(Park Geun-hye) ทีมี่วสิยัทศัน์แบบรวบอ�านาจเบ็ดเสร็จ ทว่าประธานาธบิดี 

พักถูกจ�าคุกในเดือนกรกฎาคม 2017 ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามได้กลับขึ้นสู ่

อ�านาจ และทิศทางประชาธิปไตยในระยะยาวก็กลับเป็นปกติอีกครั้ง

ผมยังได้เขียนไว้ว่า เกาหลีเป็นประเทศท่ีมองไปข้างหน้าอย่าง 

มุ ่งม่ัน ผู ้คนเปล่ียนโทรศัพท์มือถือเคร่ืองใหม่กันเป็นว่าเล่น อีกทั้ง 

อินเทอร์เน็ตก็ต้องเร็วขึ้นตลอดเวลา ทว่าในช่วงทศวรรษ 2010 กระแส 

โหยหาอดีตเริม่ปรากฏให้เหน็ อย่างบาร์และคลับทีเ่ปิดเพลงยุค 70 80 และ  

90 ก็กลายเป็นที่นิยมในวงกว้าง นับเป็นคร้ังแรกที่ผู้คนมองว่าอดีตเป็น

พื้นท่ีทรงคุณค่า คู่ควรแก่การเก็บรักษา หาใช่ซากผุพังท่ีควรหลีกหนีไป 

ให้ไวที่สุด

นับตั้งแต่ปี 2016 การพบกลุ่มสตรีที่บอกว่าตัวเองเป็นเฟมินิสต ์

ถอืเป็นเร่ืองปกต ิซึง่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน นีคื่อประเทศท่ียังให้ความส�าคญั 

แก่รูปลักษณ์ของเพศหญิงเหนือสิ่งใด และแอร์โฮสเตสยังจัดว่าเป็นอาชีพ 

ในฝัน ในประเทศนี้ ผู้ประกาศข่าวชายหน้าตาธรรมดาๆ จะได้นั่งอ่านข่าว 

จริงจัง ส่วนผู้ประกาศหญิงหน้าตาดีจะได้น�าเสนอประเด็น “เบาๆ” หรือ 
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ไม่กข่็าวพยากรณ์อากาศ กระแสเฟมินสิต์ทีก่่อตวัขึน้ในบริบทเช่นนีถ้อืว่า 

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ชาตินิยมอยู่ในช่วงถดถอย โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ความคิดเป็น

ปฏิปักษ์ต่อโลกแบบยุคเก่าก�าลังอ่อนแรง แต่ก็ใช่ว่าจะดีไปเสียท้ังหมด  

เม่ือเศรษฐกิจเติบโตอย่างเชื่องช้า กอปรกับการมาของชนชั้น “คาบ 

ช้อนทอง” (golden spoon) หรอืผูมี้อภสิทิธิจ์ากความม่ังมีของรุ่นพ่อรุ่นแม่  

วยัรุ่นเกาหลีทัว่ๆ ไปต่างก็สบประมาทประเทศของตนว่าเป็น “นรกโชซอ็น”  

(Hell Joseon) หมายถงึโครงสร้างสังคมทีบี่บให้พวกเขาต้องตรากตร�ากับ 

การศกึษาแบบท่องจ�าเป็นปีๆ ตามด้วยการขดูรีดแรงงานหลังจบการศกึษา

อย่างไม่จบไม่สิ้น การตลาดชาตินิยมซึ่งกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอย่าง 

ไม่ยั้งคิด กลับถูกเย้ยหยันจากปัญญาชนคนเมืองในปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึง 

การศึกษา นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยยังเร่ิมมีสัดส่วน 

ลดลงอีกด้วย

ศาสนาคริสต์ในเกาหลีได้ข้ามผ่าน “จุดสูงสุด” ไปแล้วเช่นกัน  

ในปี 2015 คนเกาหลีที่ไม่นับถือศาสนาใดเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปีก่อน คือ 

จากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 56 คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หันหลังให้กับความเชื่อ 

แบบโปรเตสแตนต์อันแรงกล้าของพ่อแม่

ผมเขียนต่อไปได้อีกเรื่อยๆ ใครได้อ่านเนื้อหาข้างบนแล้วอาจ

รู้สึกว่าเกาหลใีต้มีอยู่สองแบบ คอืแบบด้ังเดิมและแบบใหม่ เกาหลียุคใหม่  

(modern) ของคนรุ่นเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนผันและมีวิธีคิดแบบ “ต้องท�าให้

ได้สิ” (you-can-do-it) กับเกาหลียุคหลังใหม่ (post-modern) ที่ช่างตั้งแง ่

ซึ่งก�าลังก่อตัวในหมู่คนรุ่นใหม่ แม้คนรุ่นหลังนี้จะขวานผ่าซาก แต่ผมก็ 

ไม่คิดว่าผิดแปลกอะไร กาลเวลาที่ไม่อาจหยุดยั้ง สภาพเศรษฐกิจ

ต้วมเต้ียม และความแปลกแยกจากบรรดาประเทศโลกทีห่นึง่ ท�าให้เกาหล ี

แบบหลังกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด

ถึงอย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงด�าเนินไปเหมือนเคย  

หลายคนเคยสงสยัว่า “ท�าไมบทแรกถงึเป็นเร่ืองคนทรงเจ้าล่ะ ดูไม่เข้ากับ 
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เกาหลีในศตวรรษที่ 21 เอาเสียเลย” กระนั้นในเดือนตุลาคม 2016 ก็มี 

ข่าวอ้ือฉาวในวงการเมืองปะทุออกมาอย่างไม่มีใครคาดคดิ ประธานาธบิดี

พัก กึน-ฮเย ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากประธานกลุ่มแชโบล เพื่อเอื้อ 

ประโยชน์ให้กับชเว ซุน-ชิล (Choi Sun-sil) ผู้เป็นทั้งเพื่อนและ “ที่ปรึกษา 

ทางไสยศาสตร์” ของเธอ

เจตนาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ของผมไม่เคยเปลี่ยน ขณะเร่ิม

เขียน ผมตั้งใจให้ มหัศจรรย์เกาหล ีเป็น “ประตู” สู่เกาหลีส�าหรับผู้สนใจ

ใคร่รู้ เมื่อเป็นหนังสือเนื้อหากว้างๆ เช่นนี้ ผู้อ่านคงได้แค่ “เลียผิวแตงโม”  

ตามทีสุ่ภาษติเกาหลีว่าไว้ จากวันนัน้ถงึวันนี ้หากใครได้อ่านหนงัสือเล่มนี้ 

แล้วตัดสินใจเดินทางมาเยือนเกาหลีให้เห็นกับตาตัวเอง ผมนับว่านั่นคือ

ค�าชื่นชมอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วส�าหรับผม

แดเนียล ทิวดอร์

กรุงโซล เกาหลีใต้
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บทนำ�า

แม้ว่ารถยนต์ฮุนไดและเกียจะว่ิงกันเต็มท้องถนนในประเทศ 

ตะวันตก และมีคนเพียงหยิบมือที่ไม่เคยได้ยินเพลง คังนัมสไตล  ์

(Gangnam Style) แต่เกาหลีใต้ก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลก แม้แต ่

กลุ่มคนท่ีสนใจวัฒนธรรมเอเชียก็มักจะมองข้ามประเทศที่มีประชากร  

50 ล้านคนแห่งน้ีไปหาเพื่อนบ้านที่เหนือกว่าทั้งอ�านาจและจ�านวน

ประชากร ประเทศจีนที่อยู่ทางตะวันตกของเกาหลีใต้และเรียกเก็บ 

บรรณาการจากเกาหลีมาหลายศตวรรษ บัดนีก้�าลังกลับขึน้มาเป็นลูกพีใ่หญ่ 

ในภมิูภาค ส่วนญี่ปุ่น อดีตเจ้าอาณานิคมและมหาอ�านาจทางวัฒนธรรม 

ที่อยู่ทางตะวันออก ก็กระตุกต่อมจินตนาการของชาวตะวันตกมาแล้ว

หลายสิบปี นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีท่ีอยู ่

แนบชิดติดชายแดนฝั่งเหนือก็ดึงดูดความสนใจของสื่อท่ัวโลกไปจาก 

เกาหลีใต้เสียจนหมดส้ิน เพราะมีท้ังขีปนาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงระบอบ 

ท่านผู้น�าแบบพิสดาร

สิ่งที่คนนึกถึงเมื่อพูดถึงเกาหลีใต้มักเป็นภาพเหมารวม เมื่อใดที ่

ผู้เขียนไปเยือนประเทศนอกทวีปเอเชีย ค�าถามแรกๆ ที่ผู้คนถามก็คือ 

“พวกคนเกาหลีกินสุนัขกันจริงๆ หรือ” ความคิดท่ีว่า ไม่มีสุนัขตัวไหน

ปลอดภัยหากไปเดินดุ่มๆ บนถนนในกรุงโซลถือเป็นเร่ืองปกติท่ีแปลก 

ประหลาดแท้ แม้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัว 

ของเกาหลีใต้ [ที่คิดตามหลักภาวะเสมอภาคของอ�านาจซื้อ (purchasing 
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power parity)] จะขึ้นไปถึง 33,000 เหรียญสหรัฐแล้ว ชาวตะวันตก 

จ�านวนมากก็ยังคิดว่าคนเกาหลีใต้เป็นพลเมืองโลกท่ีสามเหมือนท่ีเคยเหน็

ในละครทีวีเรื่อง M*A*S*H 

นอกจากนีย้งัมีอีกหลายความคิดทีค่ลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

เช่น คนเกาหลีเป็นพวกหัวโบราณ ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก และไม่รู้จัก

หาความสุขใส่ตัว คนเกาหลีภูมิใจและเชื่อว่าประเทศของตนดีเลิศที่สุด

ในโลก คนเกาหลีทุกคนต้องการรวมชาติ คนเกาหลีทุกคนเกลียด (หรือ

ทกุคนรัก) สหรัฐอเมริกา คนเกาหลีขาดหัวคิดสร้างสรรค์ คนเกาหลีไว้ใจ 

ไม่ได้ แถมยังท�าธุรกิจด้วยยาก และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิด 

เก่ียวกับเกาหลีใต้ นั่นคือเชื่อกันว่า ประเทศน้ีต่อต้านตลาดเสรีและ

ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยสักนิด

หนังสือภาษาอังกฤษเร่ืองเกาหลีท่ีมีอยู่ก็แทบไม่ได้ช่วยแก้ไข

ความเข้าใจผิดดังกล่าว นักเขียนชาวตะวันตกส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองราว

ในอดีตและวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้ยังเน้นไปท่ีสงครามเกาหลี

หรือไม่ก็เกาหลีเหนือ มีเพียงไม่ก่ีเล่มท่ีน�าเสนอเกาหลีใต้อย่างที่เป็น 

อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าน่าเสียดายยิ่ง เพราะเกาหลีใต้ถือว่ามีบทบาท 

ส�าคัญในประชาคมโลกและในโลกสมัยใหม่ ไม่เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่ยัง

รวมถึงด้านวัฒนธรรมและการเมืองด้วย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเรียนรู้ 

เพิ่มเติมเก่ียวกับประเทศท่ีมีเอกลักษณ์ เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา และก�าลัง 

รุ่งโรจน์แห่งนี้ หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาให้เป็นจุดเร่ิมต้นส�าหรับคนที่

ต้องการรู้จักเกาหลีใต้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หนังสือแบ่งเป็นห้าตอนด้วยกัน ตอนที่หนึ่งเล่าถึงปัจจัยพื้นฐาน 

ที่ส่งผลต่อลักษณะนิสัยของคนเกาหลี อาทิ ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธ ิ

ทรงเจ้าทีส่บืทอดมากว่าพนัปี ระบบทนุนยิม และศาสนาคริสต์ ตอนท่ีสอง

เก่ียวกับวถิวีฒันธรรมทีผ่่านการศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี อาท ิชอ็ง และ ฮนั  

รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงอย่าง ฮึง (ความร่าเริงยินดี) และ 

นิสัยบ้าเห่อของใหม่ในหมู่คนเกาหลี ตอนที่สาม “ฮย็อนชิล: ความจริง 
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อันเย็นชา” ครอบคลุมวิธีท่ีคนเกาหลีด�าเนินธุรกิจและการเมือง ท�างาน 

หาคู่ และความหมกมุ่นเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ  

ตอนท่ีสี่เล่าถึงภาพยนตร์เกาหลี ดนตรียอดนิยม อาหารการกิน และ 

ชีวิตยามราตรี และสุดท้ายคือตอนที่ห้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกาหลีใต้ไม่ใช่

ประเทศอนรัุกษนยิมทีจ่ติใจคับแคบอกีต่อไป หากแต่เป็นประเทศทีอ้่าแขน

ต้อนรับชาวต่างชาต ิและเร่ิมละทิง้อดีตท่ีเตม็ไปด้วยการกีดกันทางเพศซึง่

ได้รบัอิทธพิลจากขงจือ๊ หนงัสอืเล่มนีเ้ร่ิมต้นด้วยประวตัศิาสตร์เกาหลีโดย 

สังเขปเพื่อปูทางให้แก่เนื้อหาในบทต่อๆ ไป

ท�าไมต้อง “มหัศจรรย์เกาหลี”

ห้าสบิปีท่ีแล้ว เกาหลีคือประเทศยากจนท่ีบอบช�า้จากสงคราม ท้ังยังซวนเซ 

ท่ามกลางสภาวะเปล่ียนผ่านจากเผด็จการใจเหี้ยมไปสู่ประชาธิปไตย

สุดยุ่งเหยิง แล้วกลับมาเป็นเผด็จการอีกระลอกหนึ่ง มีน้อยคนที่คิดว่า 

ดินแดนนี้จะอยู่รอดในฐานะรัฐ อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ผ่านพ้นวิกฤตมา

ได้อย่างม่ันคงและม่ังค่ังจนเป็นแม่แบบให้กับประเทศก�าลังพัฒนาท่ัวโลก 

แถมด้วยความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องในฐานะเจ้าแห่งวัฒนธรรมป๊อป พูด

ง่ายๆ ว่า เกาหลใีต้ได้จารกึประวตัศิาสตร์การสร้างชาติทีน่่าประทบัใจและ 

เหลอืเชือ่ท่ีสุดในศตวรรษนี ้เหตผุลข้อนีก็้เพยีงพอแล้วทีจ่ะกล่าวถึงดินแดน 

ดังกล่าวอย่างเต็มปากว่า “มหัศจรรย์เกาหลี”

เกาหลีใต้มีสิ่งมหัศจรรย์ถึงสองอย่าง อย่างแรกเรียกขานกันจน

ตดิปากว่า “มหศัจรรย์แห่งแม่น�า้ฮนั” ซึง่หมายถงึการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีฉุดให้ประเทศหลุดพ้นจากความยากจนและน�าไปสู่ความร�่ารวยในช่วง

ทศวรรษ 1960 1970 และ 1980 หากมองดูกรุงโซลทุกวันนี้ แทบไม่มีใคร

คดิเลยว่าในปี 1960 เกาหลีใต้มีค่า GDP ต่อหวัน้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ 

ซ�้ายังมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงหยิบมือและมีสาธารณูปโภค (ที่รอดพ้น

จากสงคราม) แค่ข้ันพืน้ฐาน ส่วนสิง่มหศัจรรย์อย่างท่ีสองกน่็าทึง่ไม่แพ้กนั  
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ย้อนไปเพียงปี 1987 เกาหลีใต้ยังปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหาร  

แต่วนันีก้ลบัมปีระชาธปิไตยทีม่เีสถียรภาพ ขณะทีป่ระเทศในเอเชียอย่าง 

สิงคโปร์และจีนในปัจจุบันยังใช้ระบอบผสมระหว่างเผด็จการกับทุนนิยม  

เกาหลีใต้กลับโดดเด่นในฐานะประเทศต้นแบบที่ไม่ได้ใส่ใจแค่เร่ืองความ

มั่งคั่ง แต่ยังยึดหลักนิติรัฐและสิทธิพลเมืองด้วย

นอกจากน้ียังมีแรงขับในแง่ลบซ่ึงเป็นที่มาของชื่อ “มหัศจรรย์

เกาหลี” ด้วย ในหนังสือเล่มนี้ เราจะได้รู้ว่าท�าไมคนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จึง 

ยังไม่พอใจทั้งๆ ที่พวกเขาร�่ารวยท้ังทางวัตถุและความม่ันคง ประเทศนี ้

กดดันประชาชนอย่างยิง่ยวดเพือ่ให้พวกเขาบรรลมุาตรฐานซึง่ดูเหมือนจะ 

เกินเอื้อมทั้งในด้านการศึกษา ชื่อเสียง รูปร่างหน้าตา และอาชีพการงาน 

ในระดับโลก อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรของเกาหลีใต้เป็นรองเพียง 

แค่กายอานา ปัญหานี้แย่ลงเร่ือยๆ ระหว่างปี 1989-2009 อัตราคน 

ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่า เกาหลีใต้จึงไม่เพียง “มหัศจรรย์” ด้านความ 

ส�าเร็จทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่ยังรวมถึงการที่รัฐตั้งเป้าหมายอัน 

ไม่อาจบรรลุได้ให้ปุถุชนคนธรรมดาด้วย

นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพชาวเกาหลีนามว่าคิม กู (Kim Gu) กล่าวว่า  

“ผมไม่ได้อยากให้ประเทศของเรากลายเป็นประเทศท่ีร�่ารวยที่สุดและ 

ทรงอ�านาจที่สุดในโลก … แค่เราเหลือกินเหลือใช้ก็นับว่าเพียงพอแล้ว”  

ในทางกลับกัน เขาอยากให้เกาหลีเป็น “ประเทศทีง่ดงามทีส่ดุในโลก” ซึง่น�า 

รอยย้ิมและความสุขมาสู่ประชาชนเกาหลีและคนชาติอื่น ถ้าคิมยังมีชีวิต 

อยู่ในวันน้ี เขาคงรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งท่ีเขาจะได้เห็น แต่อย่างน้อย 

เขาก็ต้องยอมรับว่า ประเทศมหัศจรรย์แห่งนี้ก้าวย่างมาไกลแสนไกลแล้ว 


