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บทน า 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 สาธารณรัฐเกาหลี เป็นหน่ึงในประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการส่งออกวัฒนธรรม โดยการถ่ายทอด

ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านภาพยนตร์ ดนตรีและสื่อบันเทิงต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติ โดย

ความส าเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมน้ีเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลและภาคเอกชนที่ต้องการจะการถ่ายทอด 

“เน้ือหาความเป็นเกาหลี” ออกสู่ความเป็นสากล การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ได้ริเร่ิมขึ้นในช่วงที่ประเทศ

เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยและเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี  ค.ศ. 1997 รัฐบาลเกาหลีใต้เร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมการผลิต กลายเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผ่านกลไกของรัฐบาล 

อาทิ การจัดต้ังหน่วยงาน Korea Culture and Content Agency (KOCCA) เพื่อสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลี การเน้นพัฒนากลยุทธ์ ถ่ายทอดความเป็นชาติผ่านสื่อต่างๆ และมีชื่อเสียงไปถึง

ต่างประเทศ (ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม, 2018) 

ประเทศเกาหลีน้ันเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ท าให้

ประวัติศาสตร์เกาหลีถูกน ามาอ้างอิง ในละครเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในยุคโชซอน ซึ่งเป็นยุคที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม จึงถูกน ามาสร้างเป็นละครชุดอิงประวัติศาสตร์มากกว่ายุคอื่นๆ ในประวัติศาสตร์

เกาหลี (พัชริดา คลองขุด, 2562)  ผู้วิจัยมีความประทับใจในการถ่ายทอดเน้ือหาความรักชาติผ่านสื่อบันเทิงต่างๆ 

เป็นอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจเลือกละครชุดที่ชื่นชอบมากที่สุดมาศึกษาเป็นบทความวิจัย โดยเลือกศึกษาภาพสะท้อน

สังคมของยุคปลายโชซอนจากละครชุด Mr. Sunshine (ชื่อภาษาไทย: สุภาพบุรุษตะวันฉาย) ซึ่ง เป็นยุคที่เกิด

เหตุการณ์ส าคัญและการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ในเกาหลี เน่ืองจากต้องเปิดประเทศเพราะการรุกรานจาก

ต่างชาติ และยังเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โชซอนอีกด้วย 

 Mr.sunshine เป็นละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ปี ค.ศ. 2018 เขียนบทโดย คิมอึนซุก และก ากับโดย อีอึงบก 

เหตุการณ์ในละครเกิดในช่วงหลังจากป ีค.ศ. 1900 มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้เพื่อเอกราชของประชาชนที่ถูกรุกรานโดน

ชาตติะวันตกและประเทศญี่ปุุน มีสถิติจ านวนผู้รับชมสูงเป็นอันดับ 6 ของช่องเคเบิ้ลทีวี ได้รับค าชื่นชมในด้านการ

เล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์เพื่อปลุกจิตส านึกความรักชาติของผู้รับชม และได้รับรางวัลละครแห่งปีจาก APAN Star 

คร้ังที่ 6 
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 สิ่งที่ปรากฏในละครชุดน้ีคือภาพสะท้อนของสังคมที่มีแนวคิดและวัฒนธรรมด้ังเดิม ด าเนินไปพร้อมกับการ

รับแนวคิดและวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ได้รับมาจากต่างชาติ จากความน่าสนใจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาหัวข้อ

น้ีเพื่อให้ทราบถึงสภาพสังคมในยุคปลายโชซอน โดยศึกษาจากภาพสะท้อนของเหตุการณ์ต่างๆ ในละครและบริบท

ทางสังคมวัฒนธรรมในสมัยโชซอนที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและโลกทัศน์ของคนในสังคม 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนสังคมในยุคปลายโชซอนที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine 

 2. เพื่อศึกษาถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมในสมัยโชซอนที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและโลกทัศน์ของคนใน

สังคม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงภาพสะท้อนสังคมในยุคปลายโชซอนที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine 

 2. เพื่อให้ทราบถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมในสมัยโชซอนที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและโลกทัศน์ของคน

ในสังคม 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ศึกษาสภาพสังคมในยุคโชซอนจากเอกสารและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. ศึกษาสภาพสังคมผ่านละครชุด Mr.sunshine 

วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคโชซอน 

2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการเมืองการปกครองในยุคโชซอน 

3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 

4. เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 
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ข้ันตอนการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน 

 1. ศึกษาประวัติศาสตร์และสังคมในยุคโชซอนดานศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและการเมืองการปกครอง 

จากเอกสารงานวิจัยและข้อมูลที่ปรากฏในละคร 

2. รวบรวมขอมูลและวิเคราะห์ 

3. สรุปผลการศึกษาและเรียบเรียงในรูปแบบของบทความวิจัย 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเร่ือง “ภาพสะท้อนสังคมยุคปลายโชซอนที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine” ผูวิจัยไดศึกษา

บทความวิจัยที่เกี่ยวของและค้นคว้าขอมูลจากหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวของ สามารถแบงออกไดดังน้ี 

เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับประวัติศาสตร์โชซอน 

ด ารงค์ ฐานดี (2547) เขียนหนังสือเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี” กล่าวถึงประวัติศาสตร์เกาหลีว่า 

ประวัติศาสตร์เกาหลีมีจุดก าเนิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตามต านานของชาวเกาหลีเชื่อ

ว่ามีเทพเจ้ารวบรวมบ้านเรือนต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายกันให้รวมเป็น ‘ราชอาณาจักรโคโชซอน’ ซึ่งแปลตาม

ตัวอักษรมีความหมายว่า ‘ดินแดนสงบยามเช้า’ (Land of the Morning Calm) อาณาจักรต่างๆ ในเกาหลีเกิดขึ้น

และล่มสลายตามกาลเวลา ในยุคอาณาจักรโครยอ อิทธิพลของจีนและญี่ปุุนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อทั้งอารย

ธรรมและการรวมชาติของเกาหลี เพราะมีการติดต่อระหว่างกันอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเกิดการท ารัฐประหารและ

เข้าสู่ ‘อาณาจักรโชซอน’ ในปี ค.ศ. 1392 โดยนายพลอี ผู้น าการท ารัฐประหารได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า

อาณาจักรโครยอสิ้นสุดลงแล้วและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ ได้รับพระนามว่ากษัตริย์เตโจ พระองค์ได้ย้ายเมือง

หลวงมาอยู่ที่เมืองฮันยาง ปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล 

ลักษณะเด่นของอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ ประการที่หน่ึงคือ เป็นการรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นอย่าง

จริงจังบนคาบสมุทรเกาหลี สามารถครอบครองอ านาจในฐานะราชอาณาจักรหน่ึงเดียวได้ถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392-

1910) จนกระทั่งถูกญี่ปุุนยึดครองและผนวกอ านาจเข้าเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิญี่ปุุน ประการที่สอง ราชวงศ์โช

ซอนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประวัติศาสตร์ของเกาหลี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานจนสามารถหล่อ

หลอมความเป็นชาติ ส่งผลให้มีการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒธรรม ตลอดจนจารีตประเพณี

ต่างๆ รวมถึงการต้องเผชิญกับอิทธิพลของชาติตะวันตกที่แผ่เข้ามาครอบคลุมประเทศ ประการสุดท้าย 

อาณาจักรโชซอนเป็นอาณาจักรสุดท้ายก่อนที่จะถูกลบออกจากแผนที่โลกในระหว่างปีค.ศ. 1910-1945 เน่ืองจาก

ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุุน 

ภายหลังที่ตกเป็นอาณานิคม ข้าหลวงใหญ่ชาวญี่ปุุนได้ใช้อ านาจเอารัดเอาเปรียบชาวโชซอนทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนบางส่วนต้องหนีไปอาศัยอยู่ในแมนจูเรียและบางส่วนถูกกวาดต้อนไปเป็นแรงงานอุตสาหกรรมใน
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ประเทศญี่ปุุน ญี่ปุุนได้ใช้นโยบายกลืนชาติด้วยวัฒนธรรมญี่ปุุนโดยบังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุุนเป็นภาษากลาง และ

แต่งต้ังคนญี่ปุุนปกครองโชซอนในทุกระดับ เป็นสาเหตุที่ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ตกอยู่ในอ านาจการปกครองโดย

จักรวรรดิญี่ปุุน ชาวโชซอนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความรักชาติขึ้นและด้ินรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองลัทธิ

ชาตินิยม น าไปสู่การต้ังรัฐบาลชั่วคราวที่นครเซี่ยงไฮ้และการต่อสู้กับญี่ปุุนด้วยอาวุธในแมนจูเรีย เกิดขบวนการร่วม

ชาติที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะล้มล้างอิทธิพลของญี่ปุุนไปให้หมดจากคาบสมุทรเกาหลี 

   ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 1945 ญี่ปุุนประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการในสงครามโลกคร้ังที่ 2 

และได้คืนอ านาจการปกครองแก่เจ้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มการเมืองที่ร่วม

รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอกราช จนเกิดการช่วงชิงอ านาจและเป็นปัญหาน าไปสู่การแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ส่วน คือ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในปัจจุบัน 

ดวงธิดา ราเมศวร์ (2537) ได้เขียนหนังสือ “ประวัติศาสตร์อารยธรรมอาเซียเกาหลี” กล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ในยุคโชซอนไว้ว่า ในสมัยราชวงศ์โชซอน ต้องเผชิญกับการรุกรานชองญี่ปุุนเป็นคร้ังแรกในรัชสมัย

ของกษัตริย์ซอนโจ เรียกว่า สงคราม 7 ปี ซึ่งญี่ปุุนมีอาวุธทันสมัยที่ได้รับมาจากโปรตุเกสคือปืน ซึ่งชาวเกาหลียังไม่

มี ถึงกระน้ันสงครามที่ยาวนาน 7 ปีก็สิ้นสุดลงเมื่อญี่ปุุนถอนก าลังพลออกไปเพราะแม่ทัพเสียชีวิต ในขณะเดียวกัน

ชาติตะวันตกก็เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในทวีปเอเชียใต้ และในภายหลัง ญี่ปุุนก็หันมาสถาปนาความสัมพันธ์กับเกาหลี

โดยส่งทูตมาขอเจรจาเปิดเส้นทางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับราชวงศ์ 

ในช่วงศตวรรษที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างโชซอนกับจีนเร่ิมตึงเครียดเน่ืองจากราชวงศ์ใหม่ที่ขึ้นมาสืบ

ทอดอ านาจในจีนคือราชวงศ์ชิง ซึ่งมีความบาดหมางต่อกระทบกระทั่งกันทางชายแดนอยู่เสมอ จีนแก้ไขสัญญา

ทางการค้าเพื่อให้ตนได้เปรียบมากขึ้นและต้องการท าข้อตกลงเร่ืองการปักปันเขตแดนใหม่ ซึ่งถ้าโชซอนยินยอมให้

จีนใช้สัญญาทางการค้าที่ได้เปรียบเช่นน้ัน ก็จะส่งผลให้ญี่ปุุนต้องการเปลี่ยนสัญญาใหม่เช่นกัน ถือ เป็นสภาวะกลืน

ไม่เข้าคายไม่ออกของโชซอนในตอนน้ัน 

อีกหน่ึงปัญหาที่รุกเข้ามาสู่โชซอนคือการเข้ามาของชาติตะวันตก ชาติแรกที่เดินทางมาถึงคือ ดัตซ์ ได้

เดินทางมาเปิดเส้นทางการค้ากับโชซอน สังคมและวัฒนธรรมด้ังเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป

เพราะอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก โชซอนตกอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของชาติต่างๆ เน่ืองจาก

ภูมิประเทศต้ังอยู่ระหว่างเปูาหมายที่ชาติยุโรปต้องการเข้าไปยึดครอง น่ันก็คือประเทศจีน 
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ในปีค.ศ. 1866 ฝร่ังเศสเข้ายึดเกาะคังฮวา เพื่อใช้พื้นที่ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ กษัตริย์เกิดความไม่

พอใจ มีค าสั่งให้ประหารผู้เผยแพร่ศาสนาและชาวโชซอนที่หันไปนับถือศาสนาคริสต์ ส่งผลให้ฝร่ังเศสน า

กองทัพเรือบุกเข้าโจมตีโชซอน แต่ต่อมาเมื่อฝร่ังเศสไม่เห็นประโยชน์ในการยึดเกาะคังฮวาแล้ว จึงถอนก าลังออกไป 

ชาวตะวันตกชาติต่อมาที่เข้ามาคือ สหรัฐอเมริกา ประกาศแสนยานุภาพเพื่อเปิดเส้นทางการค้าอย่างไร้

เงื่อนไขกับโชซอน เกิดการสู้รบกันในน่านน้ า และต่อมาอีกไม่นาน ญี่ปุุน ก็ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในโชซอน

เช่นกัน ตัวแปรส าคัญที่ท าให้ญี่ปุุนยึดครองโชซอนคือสงครามระหว่างจีน – ญี่ปุุน ซึ่งญี่ปุุนมีความคิดว่าการบุกยึด

แผ่นดินโชซอน เป็นก้าวแรกแห่งการเปิดโลกไปสู่ที่อื่นๆ และญี่ปุุนยังได้รับชัยชนะจากการท าสงครามกับรัสเซีย 

หลังจากเข้ายึดครองโชซอนโดยสมบูรณ์ ราชวงศ์โชซอนก็ล่มสลายลงในปีค.ศ. 1910  

ศลิษา กาญจนวงศ์ไพศาล (2559) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้ต้ังแต่ 

ค.ศ. 1945-1987” กล่าวถึงการเข้ามาของสหรัฐอเมริกา ในช่วงยุคสมัยศตวรรษที่ 18 สหรัฐอเมริกาอยู่ในยุค

ส ารวจน่านน้ าในบริเวณแถบเอเชีย และเดินเรือมาโชซอนคร้ังแรกในปี 1866 โดยเรือพาณิชย์ชื่อ เจเนอรัล เชอร์

แมน เพื่อเข้ามาท าสัญญาทางการค้า แต่ถูกต่อต้านโดยการโจมตีและเผาเรือเจเนอรัล เชอร์แมน โชซอนได้ชัยชนะ

ในการขับไล่สหรัฐอเมริกาออกไป แต่ทว่าใน ค.ศ. 1871 สหรัฐอเมริกาส่งทัพเข้ามาโชซอน เพื่อขอส ารวจน่านน้ า

ของโชซอนและสัญญาจะไม่ท าอันตราย แต่ด้วยการสื่อสารที่ไม่ได้ผลท าให้ทัพเรือสหรัฐอเมริกาเข้าสู่แม่น้ าฮัน 

ชาวโชซอนตกใจคิดว่าจะมาบุกยึด จึงยิงปืนใส่กองทัพสหรัฐอเมริกา จนท าให้สหรัฐอเมริกาบุกเกาะคังฮวา และจับ

เชลยไว้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งยื่นข้อเสนอข้อแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวโชซอน และให้ท าสนธิสัญญาทางการค้ากับ

สหรัฐอเมริกา แต่ทางราชการไม่ยินยอมและยืนยันปิดประเทศต่อไป ต่อมาจีนที่มีอ านาจเหนือเกาหลีน้ัน เห็นว่า

ญี่ปุุนได้ท าสนธิสัญญาคังฮวาเปิดการค้ากับเกาหลีแล้ว เพื่อเป็นการลดอ านาจจึงให้ชาติตะวันตกเข้าไปในโชซอน ซึ่ง

สหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์กับจีนอยู่แล้วจึงเป็นชาติแรกที่เข้าไปเซ็นสนธิสัญญาในโชซอน 

 ปัจจัยที่ท าให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาในเกาหลีใต้คือการแสวงหาพื้นที่เพื่อขยายอ านาจและท าการค้า 

รวมทั้งแสวงหาดินแดนเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาด ทั้งสองประเทศได้ท าสนธิสัญญากัน มีทั้งหมด 14 ข้อ ความ

โดยรวมคือการบังคับให้เปิดประเทศและท าการค้ากับสหรัฐอเมริกา ยอมให้คนอเมริกันมีสิทธินอกอาณาเขต 

สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้และเสียภาษีศุลกากรในการน าเข้าส่งออกสินค้า ไม่เกิน 5% ของราคา หลังจากการเซ็น

สนธิสัญญาในปีค.ศ. 1889 สหรัฐอเมริกากลายเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจกับโชซอน 
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เมื่อเปิดประเทศ บาทหลวงและมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ต้องการเดินทางมาเผยแผ่ศาสนา และปฎิรูป

ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุข แนวคิดเสรีนิยม ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย และ

ค่านิยมในการมีผัวเดียวเมียเดียว ความเชื่อเร่ืองโชคลาง อีกทั้งยังให้ความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเปิดทางให้

เด็กผู้หญิงสามารถเข้าเรียนหนังสือ อีกทั้งมิชชันนารีได้เปิดโรงเรียนเอกชน และต้ังองค์กรเยาวชนคริสเตียน แต่ทุก

อย่างต้องถูกปรับเปลี่ยนเพราะในปีค.ศ. 1904 ญี่ปุุนและรัสเซียได้พยายามจะครอบครองโชซอน สหรัฐอเมริกาเห็น

ว่าถ้ารัสเซียหรือจีนได้ครอบครองโชซอนจะแย่กว่าที่ญี่ปุุนได้ครอบครอง สหรัฐอเมริกา จึงปฏิเสธในการช่วยเหลือ

เกาหลีโดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลเกาหลีไม่สามารถดูแลประเทศตัวเองได้ควรจะให้ญี่ปุุนเป็นผู้ปกครอง หลังจากน้ัน 

จักรวรรดิญี่ปุุนได้ยึดโชซอนเป็นอาณานิคมอย่างชอบธรรม 

 กานต์ธิดา อินทร์ท่าฉาง (2562) เขียนบทความวิจัยเร่ือง “การเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตก และ

จุดเริ่มต้นของการตกเป็นอาณานิคมญี่ปุุนของเกาหลี: ศึกษาผ่านละครชุด Mr.sunshine” กล่าวถึงผลกระทบและ

ความเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของชาติตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โชซอนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ กา

แย่งชิงอ านาจการปกครองของขุนนาง ข้าราชการและพระญาติพระมเหสี การลุกฮือของชาวนา รวมถึงความคิด

ความเชื่อใหม่ๆ ซึ่งรับอิทธิพลจากตะวันตกที่ท้าทายความคิดความเชื่อเดิม รวมถึงการต้องเปิดประเทศและท า

สนธิสัญญาทางการค้ากับญี่ปุุน สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่ลดทอนอ านาจของสถาบันกษัตริย์และส่งผลห้า

ภพรวมของประเทศอ่อนแอลง ผู้ปกครองโชซอนจึงพยายามสร้างความมั่นคงให้กับประ เทศด้วยการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับสถาบันกษัตริย์ ในขณะที่กลุ่มหัวก้าวหน้าที่ได้ศึกษาความเจริญก้าวหน้าของประเทศตะวันตกและ

การปฏิรูปประเทศของญี่ปุุนให้เข้มแข็งและมั่งค่ังเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกก็พยายามแสวงหาวิธีการปฏิรูป

เกาหลีให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าทันสมัย รวมทั้งชนชั้นล่างในสังคมก็ต้องการการปฏิรูปตามแนวทางของตน

เช่นกัน 

พวงนิล ค าปังสุ์ (2558) เขียนหนังสือเรื่อง “เกาหลีใต้” กล่าวถึงวิธีการที่ญี่ปุุนปกครองโชซอน สร้างความ

เจ็บปวดให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการกดขี่บังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุุนในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะ  ตลอดจนการ

ยกเลิกการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของชาติตนเอง ชาวโชซอนถูกบังคับให้ใช้ชื่อภาษาญี่ปุุนและต้องเข้าร่วมพิธี

ในลัทธิชินโตด้วย แต่การตกเป็นอาณานิคมก็น าไปสู่การพัฒนาความเจริญในหลายๆ ด้าน ทั้งภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม มีการสร้างทางหลวง ทางรถไฟ ท่าเรือ การวางสายโทรเลขและโทรศัพท์ แต่ก็เป็นสิ่งที่ท าเพื่อ

รองรับเศราฐกิจของญี่ปุุนเป็นเบื้องต้น ผลก าไรและการผลิตทางการเกษตรล้วนตกเป็นของญี่ปุุนทั้งสิ้น 
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หทัยณัฐ ปาณะวิเชียรวุฒิ (2559) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่ององค์หญิงดอกเฮ เจ้า

หญิงองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซอน : กรณีศึกษาภาพสะท้อนความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุุน

ในสมัยราชวงศ์โชซอน” กล่าวถึงความสัมพันธ์ของโชซอนและจักรวรรดิญี่ปุุนในด้านของความขัดแย้งทางการเมือง

ว่า มีชาวโชซอนจ านวนหน่ึงรับใช้ทหารชาวญี่ปุุน เพราะหวังเงินทอง อ านาจและการอยู่รอด แสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อ

ประชาชนถูกปกครองโดยชาวญี่ปุุนแล้ว ความกดดันจากการถูกกดขี่บังคับต่างๆ นานา ท าให้คนบางกลุ่มหันไป

สนับสนุนฝั่งทหารญี่ปุุน คอยส่งข้อมูลและความลับของประเทศตนเองให้กับทหารญี่ปุุนเพื่อแลกกับเงินทอง 

ต าแหน่งในพระราชวังและเพื่อความอยู่รอด เน่ืองจากมีทางเลือกไม่มากนักท าให้คนเหล่าน้ีเลือกที่จะหักหลัง

ประเทศของตนเองเพื่อความสุขสบายส่วนตัว 

หน่วยงานบริการข้อมูลและวัฒนธรรมเกาหลี กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (2559) เขียน

บทความเรื่อง “เรื่องราวในวันวานและปัจจุบันของเกาหลี” กล่าวถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชในช่วงที่ตกอยู่ใต้

อ านาจของจักรวรรดิญี่ปุุน (ค.ศ. 1910-1945) ญี่ปุุนปล้นสะดมแย่งชิงเอาทรัพยากรของโชซอน สั่งห้ามไม่ให้ใช้

ภาษาเกาหลี ออกค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อในปี 1939 บังคับให้คนเกาหลีเปลี่ยนมาใช้ชื่อนามสกุลญี่ปุุนแทน และเกณฑ์

คนเกาหลีมาใช้แรงงานหรือเข้าร่วมกองทัพเพื่อท า สงครามแปซิฟิก ประชาชนต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราช 

พวกเขาก่อตั้งองค์กรลับขึ้นเพื่อต่อสู้กับทหารญี่ปุุนที่อยู่ในเกาหลี นอกจากน้ียังต้ังฐานปฏิบัติการเคลื่อนไหวเพื่อเอก

ราชในจีน รัสเซียและอเมริกา ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919 ผู้น า เกาหลีได้ประกาศเรียกร้องเอกราชจากญี่ปุุน ทั้ง

นักเรียนและประชาชนต่างออกมาเดินขบวนเรียกร้องอิสรภาพกันทั่วประเทศ การเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชน้ีแผ่ขยาย

ไปทั่ว ชาวเกาหลีทั้งในแมนจูเรีย เขตปรีโมร์สกีไกร (ทางชายฝั่งตะวันออกประเทศรัสเซีย) สหรัฐอเมริกา ยุโรปและ

แม้แต่ในญี่ปุุนเองต่างก็ออกมาเรียกร้องเอกราช หลังจากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวน้ี ได้มีการจัดต้ังองค์กรของ

เกาหลีขึ้นในโซลที่เรียกว่า ฮันซอง จองบู รวมทั้งรัฐบาลชั่วคราวในเซี่ยงไฮ้ รัฐบาลชั่วคราวแห่งเกาหลีที่จัดต้ังขึ้นใน

เซี่ยงไฮ้ ถือเป็นรัฐบาลแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยชุดแรกของประเทศ มีการน าเอารัฐธรรมนูญสมัยใหม่มาใช้ 

รวมถึงระบบการเมืองที่แบ่งแยกอ านาจออกเป็น 3 ฝุาย คือ ฝุายบริหาร ฝุายนิติบัญญัติและฝุายตุลาการ 

วิเชียร อินทะสี (2561) เขียนหนังสือ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953” กล่าวถึงเหตุการณ์ที่

รัฐบาลญี่ปุุนระดมคนเกาหลีเพื่อประโยชน์ในด้านแรงงานและการสงคราม ด้านแรงงาน การระดมคนได้เกิดขึ้น

ต้ังแต่ก่อนโชซอนจะถูกยึดเป็นอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1897-1898 ชาวโชซอนจ านวน 230 คนถูกเกณฑ์มาท างานใน

เหมืองถ่านหินโชจะ จังหวัดซากะ เน่ืองจากการเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รัฐบาลญี่ปุุนอนุญาตให้บริษัท

ญี่ปุุนสรรหาคนเกาหลีเข้ามาท างานในบริษัท อันเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมคนในช่วงสงคราม หลังจากยึดครองโช
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ซอนได้ ชาวโชซอนก็ได้อพยพเข้าไปท างานในญี่ปุุน ญี่ปุุนด าเนินแผนขยายอ านาจเข้าสู่จีน ท าให้ต้องการแรงงาน

เพิ่มขึ้นเพื่อท างานในเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตโลหะและยุทธปัจจัยต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการต่อกองทัพ และยังส่งชาวโชซอนออกไปสู้รบในสมรภูมิสงคราม ในช่วงแรก รับบาลญี่ปุุน

สร้างแรงจูงใจในการระดมคนด้วยค ามั่นสัญญาและโฆษณาชวนเชื่อ เช่น ค่าแรงสูง สภาพการท างานดีและจะมอบ

โอกาสทางการศึกษาให้ อย่างไรก็ตาม การระดมคนในช่วงสงครามท าให้ชาวโชซอนเกิดความหวั่นใจในเร่ืองความ

ปลอดภัย ลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและปัจจัยอื่นๆ การสรรหาคนมาท างานจึงท าได้ยาก โฆษณาชวนเชื่อ

ไม่ได้ผล จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการบังคับหรือแม้กระทั่งลักพาตัว สภาพการท างานที่ชาวโชซอนต้องเผชิญคือการไ ด้รับ

ค่าแรงต่ า และถูกข่มเหงด้านร่างกาย จิตใจ จากผู้ดูแลและต ารวจ การท างานในเหมืองอยู่ในสภาพเสี่ยงจากก๊าซร่ัว 

เหมืองถล่มและอุบัติเหตุจากรถขนถ่านหิน ไปจนถึงการถูกท าร้ายจนเสียชีวิตโดยผู้ดูแล และไม่มีการแจ้งเร่ืองการ

เสียชีวิตให้ญาติทราบ หลังจากญี่ปุุนยอมจ านนในสงครามโลกคร้ังที่ 2 คนงานได้ร่วมกันประท้วงเพื่อเรียกร้องการ

ปฏิบัติที่ดีขึ้นและจ่ายค่าแรงที่เคยถูกเอาเปรียบย้อนหลัง ในบางคร้ังน าไปสู่การปะทะนองเลือดระหว่างผู้ประท้วง

กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ในด้านการสงคราม ญี่ปุุนน าระบบทหารอาสาสมัครพิเศษเกาหลี (Korean Special Volunteer Soldier 

System) มาใช้ในระหว่างปี ค.ศ. 1938-1943 ระบบอาสาสมัครน้ีถูกแทนที่ด้วยระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ

ในเวลาต่อมา การด าเนินการสมัครทหารเป็นไปด้วยภาพลักษณ์ที่ดี ดูเหมือนเป็นการอาสาด้วยความสมัครใจ แต่

จากข้อเท็จจริงที่ส ารวจโดยรัฐบาลญี่ปุุนในปี ค.ศ. 1014 แสดงให้เห็นว่าจ านวนร้อยละ 55 ของผู้สมัครไม่ได้เต็มใจ

อาสาท างานน้ี ส่วนหน่ึงให้เหตุผลว่าเชื่อในโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุุนเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่และเป็นหน่ึงเดียวของ

เอเชีย อีกส่วนหน่ึงเข้ามาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน ารายได้ไปช่วยเหลือครอบครัว มีผู้ที่ต่ อต้าน

ระบบอาสาสมัครน้ีทั้งในกลุ่มเด็กชายวัยรุ่นและผู้ชายวัยท างาน โดยระบบทหารอาสาน้ีก าหนดให้ชายหนุ่มอายุ 17-

25 ปีบรรจุเข้าเป็นทหารอาสา ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นชาวนาและคนรับจ้าง ส่วนผู้มีฐานะสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วย

สิทธิการยกเว้นในกลุ่มคนชนชั้นสูง ผู้มีการศึกษาสูง และผู้ที่มีฐานะร่ ารวย 

เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมในยุคโชซอน 

ไพบูลย์ ปีตะเสน (2545) เขียนหนังสือเร่ือง “ประวัติศาสตร์เกาหลีจากยุคเผ่าพันธ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย” 

กล่าวถึงสังคมในยุคโชซอนว่า อาณาจักรโชซอนมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์หมิงของจีน เมื่อสถาปนา

ราชวงศ์ใหม่ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ ‘ฮันยาง’ หรือ ‘กรุงโซล’ มีการสร้างพระราชวังใหม่ สร้างศาลบรรพชนในลัทธิ
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ขงจื๊อ กษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ลัทธิขงจื๊อใหม่อย่างเป็นทางการ ความเจริญสูงสุดทางวัฒนธรรมของยุคโชซอนได้ปรากฏ

ขึ้นในรัชสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช ผู้เลื่อมใสในแนวคิดลัทธิขงจื๊อ และส่งเสริมให้เผยแพร่ลัทธิขงจ๊ือในหมู่ขุน

นาง ทรงบูรณะ ‘สถาบันชิบฮยอนจอน’ ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผลงานส าคัญของชิบฮยอนจอนใต้

พระบัญชาของกษัตริย์เซจงคือ การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาเกาหลี  เรียกว่า ‘ฮันกึล’ ขึ้นเป็นคร้ังแรกใน

ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อสังคมเพราะเป็นคร้ังแรกที่เกาหลีมีระบบการบันทึกด้วยภาษา

เขียนของตนเอง หลังจากที่ใช้ตัวอักษรแบบจีนมาโดยตลอด ส่งผลให้งานเขียนที่ตอนแรกถูกจ ากัดอยู่ในกลุ่มชน

ชั้นสูงเพราะเขียนด้วยอักษรจีน เริ่มเป็นที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไปมากขึ้น 

การอุปถัมภ์ลัทธิขงจื๊อใหม่ ท าให้อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อแพร่หลายไปสู่ชีวิตประจ าวันของผู้คน พิธีกรรมใน

ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนจากแบบพุทธศาสนาเป็นแบบขงจ๊ือ เช่น การแต่งงาน งานศพ หรือการไหว้บรรพบุรุษ 

จนกระทั่งเข้าสู่ รัชสมัยกษัตริย์เซโจ เกิดความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์และขุนนางในชิบฮยอนจอน เกิดการวางแผน

ยึดอ านาจจากกษัตริย์แต่ไม่ส าเร็จ เป็นผลให้เหล่าขุนนางต้องโทษประหารชีวิต หลังจากน้ัน สถาบันชิบฮยอนจอน

ถูกยกเลิก มีการปฏิรูปการถือครองที่ดินใหม่ โดยก าหนดให้ขุนนางถือครองที่ดินได้เฉพาะช่วงอายุที่รับราชการ

เท่าน้ัน ต้องเสียภาษีให้แก่แผ่นดินและเมื่อสิ้นอายุราชการจะต้องคืนที่ดินให้แก่ทางการ ซึ่งหมายถึงการสูญเสีย

รายได้และอ านาจทางสังคม จึงเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนในตระกูลชนชั้นขุนนางจะต้องมีสมาชิกในครอบครัว

รับราชการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวให้ได้มากที่สุด 

สังคมเกาหลีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากระบบแนวคิดขงจ๊ือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต าราจาก

ขงจื๊อจึงได้รับความส าคัญเป็นอย่างมาก เช่น หน่วยงานจัดพิมพ์และเผยแพร่ต าราขงจ๊ือ สถาบันการศึกษา ซอง-

กยูน-กวาน เพื่อฝึกอบรมการศึกษาแนวคิดขงจื๊อใหม่ให้แก่บัณฑิตใหม่ การเข้ารับราชการต าแหน่งขุนนางในสมัยน้ี

ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยแบ่งสอบเป็นขุนนางฝุายพลเรือน ฝุายทหาร และการสอบทั่วไป เช่น ช่างฝีมือ นักแปล โดย

การสอบฝุายพลเรือนมีความส าคัญที่สุด การสอบเลื่อนต าแหน่งจะจัดขึ้นในทุกๆ 3 ปี คัดเลือกให้เหลือจ านวน 33 

คนเพื่อส่งไปเมืองหลวง ส่วนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาหรือด้านเทคนิคอื่นๆ จะมีงานหน่วยงานเฉพาะ

เป็นผู้ควบคุมการสอบคัดเลือก ถึงแม้ว่าลัทธิขงจื๊อจะมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม แต่ระบบโครงสร้างทางสังคมของ

เกาหลีในยุคโชซอนกลับมีลักษณะผสมผสานระหว่างลัทธิขงจ๊ือและระบบชนชั้นในเกาหลี สถานภาพของสังคม

ขึ้นอยู่กับชนชั้นของแต่ละบุคคล โดยบุตรจะถูกจัดอยู่ในชนชั้นของบิดามารดา และการเคลื่อนไหวของสถานภาพ

ทางสังคมเป็นไปได้น้อยมาก เพราะระบบแนวคิดขงจ๊ืออธิบายว่าการเกิดและสถานภาพของคนถูกก าหนดโดย
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บัญชาแห่งสวรรค์ มีหน้าที่แตกต่างกันตามที่ได้รับบัญชามา ดังน้ันการพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเอง

จึงถือเป็นการกระท าผิดต่อระเบียบสังคมและขัดต่อบัญชาสวรรค์ 

ด ารงค ฐานดี (2545) เขียนบทความเร่ือง “เกาหลีในยุคอาณาจักรโชซอน” กล่าวถึงการแบ่งชนชั้นใน

สังคมโชซอน แบ่งออกเป็น 4 ล าดับ ดังน้ี 

1.ยังบัน ชนชั้นสูงสุด ประกอบด้วยเชื้อพระวงศ์และราชตระกูลในราชส านัก รวมทั้งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ซึ่ง

แบ่งออกเป็นข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหาร เป็นกลุ่มคนที่มีอ านาจมากที่สุดที่ห้อมล้อมองค์

พระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพราะเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและเป็นนายทาส

แรงงานที่อาศัยอยู่ชนบท 

2.ชุงอิน หรือชนชั้นกลาง ผู้ได้รับการฝึกฝนในวิชาชีพ ช่างช านาญการในด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งภาษาต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาดังกล่าวตามความต้องการของรัฐบาล เป็นหน้าที่ที่

ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของกลุ่มยางบันเพราะถือเป็นงานที่ต่ ากว่า ต้องท างานอยู่ใต้อ านาจของชนชั้นสูง ลูกหลานของ

ชนชั้นกลางจะสืบทอดสถานภาพทางสังคมโดนผ่านทางสายเลือดหรือสายตระกูล อาชีพที่พวกเขาท ามักเป็น

ข้าราชการระดับกลางที่เน้นความสามารถเฉพาะทาง และถือเป็นแขนขาของรัฐบาลหรือราชส านัก 

3.ซังมิน หรือสามัญชน เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมที่ประกอบอาชีพชาวนาหรือพ่อค้ารายย่อย ลัทธิขงจ๊ือ

มักเหยียดหยามว่าอาชีพพ่อค้าที่แสวงหาผลก าไรว่าเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการ

แสวงหาผลก าไรได้ท าให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองจากชนชั้นสูงโดยใช้ทรัพย์สินเป็นใบเบิกทางในอาชีพและชี วิตดีๆ 

ในสังคม คนในชนชั้นน้ีจะต้องไปเป็นทหารในช่วงหน่ึงของชีวิตและจะต้องไปท างานให้รัฐบาลปีละ 6 วัน แต่ใน

ความเป็นจริงน้ันพวกเขาต้องท างานมากกว่าน้ี ขึ้นอยู่กับโครงการที่ไปท า ลูกหลานของสามัญชนอาจเลื่อนฐานะ

ทางสังคมได้หากสอบเข้ารับราชการผ่าน 

4. ชอนมิน หรือผู้ถือก าเนิดต้อยต่ า เป็นชนชั้นต่ าสุดของสังคม ประกอบด้วยทาส พวกเต้นร า นักแสดง คน

ทรงและคนฆ่าสัตว์ สถานภาพของพวกเขาตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม บางคร้ังไม่ได้

รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชนชั้นอื่น ชนชั้นน้ีไม่ถูกก าหนดให้เสียภาษีหรือไปท างานกับรัฐบาล เพราะถือ

ว่าไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับชนชั้นอื่น และไม่สามารถแต่งงานกับชนชั้นอื่นได้ ดังน้ันลื่อนสถานภาพทางสังคมจึงเป็นไป

ได้ยากมาก 
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ภูนลิน ประชุมเวช (2555) เขียนบทความวิจัยเร่ือง “ปรัชญาการเมืองของขงจ๊ือกับการปกครองเกาหลี

สมัยราชวงศ์โชซอน” กล่าวถึงความส าคัญของการสร้างตัวอักษรฮันกึลว่า ตัวอักษรภาษาเกาหลี หรือ “ฮันกึล” น้ัน

มีความส าคัญและท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมเกาหลีช่วงน้ัน การประดิษฐ์ตัวอักษรฮันกึล

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้รัฐสามารถสื่อสารกับ

ประชาชนและให้การศึกษาแก่ประชาชนได้ง่ายขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดการให้ความส าคัญต่อการศึกษาของลัทธิขงจื๊อ 

ฮยอน อามูน (2560) เขียนหนังสือเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปง

โครงสร้างครอบครัวของเกาหลี” กล่าวถึงลัทธิขงจื๊อกับสถาบันครอบครัวไว้ว่า ลัทธิขงจ๊ือได้เข้ามามีบทบาทในคติ

นิยมปกครองอย่างแท้จริงในสมัยอาณาจักรโชซอน ลักษณะเฉพาะของลัทธิขงจ๊ือน้ันยึดกฎการแบ่งแยกในสังคม 

กฎการสร้างเผ่าพันธุ์คือการสืบทอดทางสายเลือด ผู้สืบทอดตระกูลจะต้องเป็นลูกชายคนโตของภรรยาสมรสคน

แรกเท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดการแบ่งแยกในสังคมขึ้น ทั้งการแบ่งชายหญิง ลูกชายลูกสาว หรือการแบ่งแยก

ระหว่างลูกที่เกิดจากภรรยาแต่ละคน กล่าวได้ว่ากฎการสร้างเผ่าพันธุ์น้ีเป็นธรรมเนียมที่ให้ความส าคัญกับลูกชาย

เป็นหลัก และแบ่งแยกให้เพศชายมีอ านาจเหนือกว่าเพศหญิง ท าให้เกิดสังคมปิตาธิปไตยในเวลาต่อมา  และ

เน่ืองจากเป็นสังคมแบบปิตาธิปไตย บิดาและสามีจึงถูกเปรียบเปรยเป็นผืนฟูา ส่วนมารดาและภรรยาเป็นแผ่นดิน 

เพศหญิงไม่ได้รับอิสระในฐานะมนุษย์ แต่มีสถานะเป็นสมบัติของบิดาและสามี ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้สูงศักด์ิ 

รูปแบบครอบครัวของชนชั้นปกครองยังบันหรือเหล่าขุนนาง ถือว่าการสมรสของบุตรและธิดาเป็นขั้นตอน

ส าคัญในการสืบทอดตระกูล ห้ามมีการสมรสกันระหว่างเครือญาติใกล้ชิดหรือนามสกุลเดียวกัน การสมรสของชน

ชั้นขุนนางไม่ใช่เพียงแค่เรื่องส่วนตัวของคู่สมรสแต่เป็นเรื่องระหว่างครอบครัวด้วย สตรีไม่สามารถเลือกคู่สมรสเอง

ได้ ต้องแต่งงานกับคนที่ครอบครัวเลือกให้เท่าน้ัน 

เพชรรดา ต่างใจ (2556) เขียนบทความวิจัยเร่ือง “ชินซาอิมดัง สตรีตัวอย่างของชาวเกาหลี” กล่าวถึง

การศึกษาของผู้หญิงในสมัยโชซอนที่มีข้อจ ากัด เพราะสังคมมีความเชื่อว่า การที่ผู้หญิงได้รับการศึกษาจะท าให้

ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลครอบครัวและงานบ้าน จะเห็นได้ว่าไม่มีการก่อต้ังสถาบันการศึกษาส าหรับผหู้หญิง 

ดังน้ัน ผู้หญิงจึงต้องเรียนรู้เองที่บ้านโดยมีพ่อแม่และครูสอนพิเศษส่วนตัวเป็นผู้สอน และการเรียนยังถูกจ ากัด

เฉพาะในบุตรของขุนนางเท่าน้ัน การศึกษาของผู้หญิงในช่วงแรกของสมัยราชวงศ์โชซอน จะมีการสอนศีลธรรม

ตามแบบขงจื๊อในเรื่องมารยาท การปฏิบัติตนในการเป็นแม่ศรีเรือน และมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้หญิงใน

แบบที่ถูกต้อง คือการถือพรหมจรรย์ โดยหนังสือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมภาษาจีน แต่ต่อมาหลังจากที่พระเจ้า
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เซจง ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีขึ้นในปีค.ศ. 1446 ผู้หญิงและประชาชนทั่วไปก็เร่ิมอ่านออกเขียนได้ จึงสั่งให้

ตีพิมพ์วรรณกรรมจีนที่เกี่ยวกับการสอนผู้หญิงเป็นภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้หญิงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นได้

ว่าการศึกษาของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์โชซอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความรับผิดชอบต่อสั งคมที่อยู่

ภายใต้ลัทธิขงจื่อมากกว่าการสอนเพื่อให้ได้รับความรู้ 

วปภัสสรา สิทธิปัญญาพันธ์ (2559)  เขียนบทความวิจัยเรื่อง “The Handmaiden : ความปรารถนาและ

ชัยชนะของสตรี” กล่าวถึงสถานภาพและบทบาททางสังคมของผู้หญิงในยุคโชซอนที่ถูกจ ากัดขอบเขตให้อยู่ภายใต้

อ านาจของผู้ชาย โดยอ้างถึงจารีตและระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมาแต่อดีต ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นผล

มาจากค าสอนของลัทธิขงจื๊อที่เคร่งครัดในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานของมนุษย์ เข้ามามีส่วนในการ

วางรากฐานและก าหนดโครงสร้างบทบาททางสังคม โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและ

หญิง กล่าวคือ ลดสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงให้ต่ ากว่าผู้ชาย ผู้หญิงต้องตกอยู่ในสภาวะที่ถูกกดขี่และเอารัด

เอาเปรียบ รวมไปถึงถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพที่จะออกไปพบเจอผู้คนหรือเข้างานสังคมได้อย่างผู้ชาย แนวคิดแบบ

ขงจื๊อให้ความส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพราะเป็นเพศที่แข็งแรง มีอ านาจ ตรงข้ามกับเพศหญิง สถานภาพและ

บทบาทของผู้หญิงในครอบครัว ทั้งในฐานะแม่ ลูกสาว หรือภรรยาจึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ชายแทบทั้งสิ้น ชีวิต

ของผู้หญิงในสมัยน้ันขึ้นอยู่กับจริยธรรมและศีลธรรมทางลัทธิขงจื๊อ ที่ถูกอบรมสั่งสอนไม่ให้แสดงความคิดเห็นหรือ

โต้เถียงต่อสามี ไม่เช่นน้ันจะโดนกล่าวว่าเป็นคนไร้ศีลธรรม ในเร่ืองการประกอบอาชีพของผู้หญิง จะไม่สามารถ

ประกอบอาชีพที่เป็นเกียรติมีชื่อเสียง หรือเป็นที่ยอมรับยกย่องในสังคมได้ เน่ืองจากแนวคิดตามลัทธิธิขงจ๊ือที่ถือว่า

ผู้ชายต้องเป็นผู้น า อาชีพของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จึงเป็นแม่บ้าน คนงานหรืออยู่ดูแลบ้านเพียงอย่างเดียว 

กานต์ธิดา อินทร์ท่าฉาง (2562) เขียนบทความวิจัยเร่ือง “การเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตก และ

จุดเริ่มต้นของการตกเป็นอาณานิคมญี่ปุุนของเกาหลี : ศึกษาผ่านละครชุด Mr.sunshine” กล่าวถึงสถานภาพของ

เพศหญิงในโชซอนที่ถูกจ ากัดไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยกล่าวถึงฉากในละครที่โกแอชิน นางเอกของ

เรื่องถูกปูุของเธอจับได้ว่าแอบศึกษาการเมืองด้วยตนเองโดยการอ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งท าให้ปูุของเธอโกรธมาก สั่ง

ให้โกแอชินเลิกอ่านหนังสือพิมพ์และให้มาคัดคัมภีร์หลุนอวี่ของขงจื๊อแทน โกแอชินต้องการเอาชนะปูุของเธอจึงคัด

คัมภีร์ขงจื๊อจนเสร็จตามที่ปูุเธอสั่ง เมื่อปูุของเธอถามว่าท าไมถึงได้สนใจหนังสือพิมพ์นัก เธอได้ให้ค าตอบว่า “คนไร้

ยศถาบรรดาศักด์ิสมัยน้ี ยังเล่าเรียนจนเข้าท างานในรัฐบาลได้ ข้ามั่นใจว่าผู้หญิงเอง ก็สามารถท าประโยชน์ได้

เช่นกัน” จากค าพูดเหล่าน้ีของโกแอชิน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสังคมโชซอนในยุคน้ันว่ามีระบบการรับเข้า

ท างานในต าแหน่งข้าราชการโดยการสอบไล่ตามแนวทางในลัทธิขงจื๊อ ซึ่งผู้ที่จะสอบได้น้ันต้องเป็นผู้คงแก่เรียนและ
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เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองจริง ๆ แต่การศึกษาในสมัยน้ัน ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ยาก เน่ืองจากอิทธิพล

ตามแนวคิดขงจื๊อที่ถือเพศชายเป็นใหญ่ และสตรีมีหน้าที่แต่งงาน ดูแลบ้านและสามีเท่าน้ัน สิทธิในการที่สตรีจะ

ได้รับการศึกษาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองน้ันมีน้อยมาก 

สุภาภรณ์ เหลาวงศ์จันทร์ (2557) เขียนบทความวิจัยเร่ือง “จารีตและภาพสะท้อนของผู้หญิงในสังคม

เกาหลีในภาพยนตร์เร่ือง Portrait of a beauty” กล่าวถึงสังคมปิตาธิปไตย ระบบชนชั้นและแนวคิดขงจ๊ือใน

ยุคโชซอนว่า สังคมเกาหลีสมัยโบราณมีการอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มและพึ่งพาอาศัยกัน ด้วยสรีระที่ต่างกันของเพศ

ชายและหญิงท าให้หน้าที่ถูกก าหนดแตกต่างกันออกไป เพศชายมีความแข็งแรงมากกว่าจึงถูกก าหนดให้เป็นผู้น า

และมีอ านาจในการปกครองคนในกลุ่ม ผู้ที่มีก าลังน้อยกว่าจึงต้องอยู่ภายใต้การปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิด

เป็นกรอบความคิดที่ว่าผู้ชายเป็นผู้น า ผู้หญิงเป็นผู้ตาม สร้างพื้นที่ของผู้หญิงให้จ ากัดอยู่แค่ในบ้านเท่าน้ัน มีหน้าที่

ท างานบ้าน เลี้ยงดูบุตร ต้องเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัว ความคิดเหล่าน้ีฝังรากลึกในสังคมจนกลายเป็นค่านิยมที่

ยอมรับว่าผู้หญิงจะต้องด้อยกว่าผู้ชายเสมอ เมื่อเข้าสู่ยุคโชซอน ลัทธิขงจื๊อเข้ามามีบทบาทในสังคม ซึ่งแนวคิดแบบ

ขงจ๊ือน้ันให้ความส าคัญกับนักปราชญ์และข้าราชการมากกว่าผู้ใช้อาวุธ ท าให้ขุนนางและข้าราชการที่ได้รับ

การศึกษาเป็นผู้มีเกียรติในสังคม ถึงกระน้ัน ตามแนวคิดขงจื๊อแล้ว ผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้แบบผู้ชาย 

เมื่อไม่มีความรู้เทียบเท่าเหล่าข้าราชการ ก็เป็นข้ออ้างอย่างชอบธรรมที่จะลดสถานะของผู้หญิงให้ต่ ากว่าผู้ชาย 

เพราะเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถปกครองตนเองหรือผู้อื่นได้ จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่น   

นอกจากน้ีในยุคโชซอนยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ หน้าที่และสถานภาพทางสังคมของประชาชนจะถูกก าหนดอย่าง

ชัดเจนตามชนชั้นที่ตนถือก าเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีเพียงชนชั้นสูงเท่าน้ันที่สามารถสอบเข้ารับราชการได้ 

ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงสุดและมักได้ครอบครองอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ห้ามแต่งงานข้ามชนชั้นอย่าง

เด็ดขาด หากมีการแต่งงานข้ามชนชั้นจะถูกลงโทษอย่างหนัก และหากมีบุตรที่เกิดจากสามีภรรยาที่อยู่ต่างชนชั้น

กัน ชนชั้นของบุตรที่ก าเนิดจะถูกนับตามชนชั้นของมารดา ดังน้ัน หากมารดามีชนชั้นต่ ากว่า ถึงแม้บิดาจะอยู่ในชน

ชั้นสูงก็ไม่ถือว่าบุตรคนน้ันเป็นชนชั้นสูง และบุตรที่เกิดจากบิดามารดาต่าชนชั้นจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคม 

ตามธรรมเนียมขงจื๊อ หลังจากแต่งงานผู้หญิงจะต้องย้ายไปอยู่บ้านของผู้ชายและไม่ถือเป็นคนในตระกูล

เดิมอีกต่อไป ผู้หญิงจะต้องท าหน้าที่เป็นลูกสาว ลูกสะใภ้ ภรรยา แม่ แม่สามี จวบจนสิ้นชีวิต ในชีวิตจะมีสามารถ

ได้เพียงคนเดียว ห้ามแต่งงานใหม่โดยเด็ดขาด แนวคิดขงจื๊อให้ความส าคัญกับการมีบุตรชายสืบสกุลเป็นอย่างมาก

และเห็นว่าการที่ผู้หญิงไม่สามารถมีบุตรชายเพื่อสืบสกุลน้ันถือเป็นความผิดร้ายแรงเพราะจะท าให้สายสกุลขาด 
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เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับละครชุด 

 

(ภาพท่ี 1 หน้าปกละคร) 

เร่ืองย่อ: ละครชุด Mr.sunshine เล่าเร่ืองราวช่วงปีค.ศ. 1905 หรือในช่วงชินมิยังเกียว (Shinmiyangyo) 

ที่ทหารอเมริกันเข้ามาแผ่นดินโชซอน เมื่อเด็กผู้ชายในครอบครัวคนรับใช้ได้หนีชีวิตที่โหดร้ายไปพร้อมกับเรือรบ

อเมริกัน เขาใช้ชีวิตในต่างแดนราว 30 ป ีกลายเป็นคนอเมริกันโดยสมบูรณ์ ก่อนจะกลับมาแผ่นดินเกิดอีกคร้ังใน

ฐานะทหารประจ ากองทัพเรือสหรัฐฯ และแล้วโชคชะตาก็พาให้เขาตกหลุมรักหญิงสาวจากตระกูลสูงศักด์ิ

ท่ามกลางปัญหาหลากหลาย เขาได้เห็นถึงแผนการร้ายในการปกครองประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินเกิดของเขา  

น าแสดงโดย อีบยองฮอน  คิมแทรี ยูยอนซอก คิมมินจอง และบยอนโยฮัน เขียนบทโดย คิมอึนซุก 
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บทท่ี 3 

ภาพรวมสังคมในยุคปลายโชซอน 

ศาสนา ลัทธิและความเช่ือ 

ประเทศเกาหลีได้รับอิทธิพลด้านการนับถือพุทธศาสนามาจากประเทศจีน อิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าสู่

อาณาจักรโคกูรยอในรัชสมัยของพระเจ้าโซซูริม เป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน มีความเชื่อเร่ืององค์พระโพธิสัตว์  

พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเพราะได้รับความสนใจจากประชาชนและได้รับการอุปถัมภ์จาก

กษัตริย์มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของราชวงศ์โชซอน วัฒนธรรมขงจ๊ือใหม่ของจีนแพร่หลายเข้ามาใน

ประเทศอย่างกว้างขวางและได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์โชซอน ในขณะที่รับวัฒนธรรมแบบจีนมาใช้ ชาวโชซอน

ก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศตนเองที่แตกต่างไปจากจีนเอาไว้เช่นเดียวกัน 

ความเจริญของลัทธิขงจื๊อส่งผลให้พุทธศาสนาเสื่อมลงไป บทบาทของวัดเร่ิมน้อยลงเพราะไม่ได้รับการ

อุปถัมภ์จากกษัตริย์อย่างที่เคยเป็นมาเหมือนสมัยก่อน มีการเวนคืนที่ดินที่เคยถูกสร้างเป็นวัด อย่างไรก็ตาม พุทธ

ศาสนายังคงมีบทบาทในชีวิตของประชาชนที่ยังให้ความศรัทธา ส่วนรัฐบาลผลักดันให้ลัทธิขงจื๊อกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิตประชาชน ทั้งในด้านพิธีกรรมทางศาสนาและส่งเสริมให้มีการศึกษาเกี่ยวกับลัทธิขงจื๊อ 

อีกหน่ึงศาสนาที่เริ่มมีบทบาทในสังคมโชซอนคือคริสต์ศาสนา ขุนนางกลุ่มหน่ึงได้หันมาศึกษาค าสอนของ

คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เป็นเพียงการศึกษาในกลุ่มนักวิชาการจึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก จนกระทั่งใน

รัชสมัยพระเจ้าชองโจ (ค.ศ. 1776 - 1800) คริสต์ศาสนาเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มขุนนางชนชั้นสูง ทางการได้สั่ง

ตรวจสอบหลักค าสอนและพบว่ามีแนวคิดที่ขัดกับหลักค าสอนของลัทธิขงจ๊ือ จึงมีค าสั่งห้ามเผยแพร่คริสต์ศาสนา

และเข้าควบคุมการเผยแพร่ศาสนา ในขณะที่ด าเนินการปราบปรามผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนาเป็นเวลาหลายปี 

บาทหลวงก็ได้เข้ามาในโชซอนเรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะช่วงระหว่างปีค .ศ. 1849 – 1861 เกิดเหตุการณ์แย่งชิง

อ านาจในราชส านักท าให้การปราบปรามผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนาลดลง บาทหลวงชาวฝร่ังเศสได้เข้ามาในโชซอน

และเผยแพร่ค าสอนของคริสต์ศาสนาอย่างเปิดเผย 

เมื่อ ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในโชซอนมากขึ้น ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหา

ภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคงและต้องการหาที่พึ่งพาทางจิตใจ ชาวโชซอนบางส่วนกลับไปนับถือ
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ลัทธิความเชื่อแบบด้ังเดิม ความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในธรรมชาติ หรือหันไปศรัทธาในลัทธิคนทรงเจ้าซึ่งมีหมอผีที่

เป็นสตรี เรียกว่า “มูดัง” เป็นผู้ท าพิธีทางศาสนา เชื่อกันว่ามูดังเป็นสื่อกลางที่ท าให้คนสื่อสารกับเทพได้  

สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

หลังจากอาณาจักรโชซอนเปิดรับอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อจากประเทศจีน แนวคิดของลัทธิขงจ๊ือได้เข้ามามี

บทบาทต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน อ านาจและคุณค่าของชีวิตคนในยุคโชซอนถูกก าหนดด้วยสิ่งที่เรียกว่า 

“ล าดับชนชั้น” เด็กที่เกิดมาจะได้รับสถานะทางสังคมตามบิดามารดาของตน สังคมในยุคน้ันได้มีการแบ่งชนชั้น

ออกเป็น 4 ชนชั้น ได้แก่ 

ยังบัน ชนชั้นสูงสุดของสังคมโชซอน ประกอบด้วยเชื้อพระวงศ์และราชตระกูลในราชส านักและขุนนาง มี

อ านาจสูงสุดและใกล้ชิดกับองค์กษัตริย์ ร่ ารวยเพราะครอบครองทั้งที่ดินและแรงงานทาส 

ชุงอิน เป็นชนชั้นของกลุ่มผู้มีการศึกษาและมีความสามารถในด้านวิชาชีพ เช่น ช่างช านาญการในด้าน

เทคนิคและวิทยาศาสตร์ หรือล่ามภาษาต่างประเทศ เป็นอาชีพที่รัฐบาลต้องการ ท างานในสถานะข้าราชการ

ระดับกลาง 

ซังมิน เป็นชนชั้นที่มีประชากรเยอะมากที่สุดในประเทศ ประกอบอาชีพชาวนาและพ่อค้า ชาวนาส่วนใหญ่

ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องเช่าที่นาโดยเสียค่าเช่าให้กับเจ้าของที่ดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นขุนนางและตระกูลร่ ารวย และ

ชาวนายังต้องเสียภาษีที่ดินและภาษีผลผลิตอีกด้วย ส่วนพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารายย่อย ท าการค้าในวงแคบ 

เช่น ภายในเขตหมู่บ้านหรือต าบล อาชีพพ่อค้าไม่ได้ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากนักในสังคมสมัยน้ัน เน่ืองจาก

อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อที่มองว่าการค้าขายเป็นสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมอันดีงาม มีกฎหมายก าหนดให้ชายวัย 16 - 60 ปี

ในชนชั้นน้ีจะต้องไปเป็นทหารในช่วงหน่ึงและท างานให้กับรัฐบาลปีละ 6 วัน เป็นงานใช้แรงงาน ชนชั้นซังมินอาจ

เลื่อนสถานะทางสังคมได้หากสามารถสอบไล่ผ่านเข้ารับราชการในระดับท้องถิ่น 

ชอนมิน เป็นชนชั้นต่ าสุดของสังคม ประกอบไปด้วยทาส นักแสดง คนทรง และคนฆ่าสัตว์ ถือเป็นชนชั้น

ต่ า ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทาสมีหลายประเภท ได้แก่ ทาสของตระกูล ทาสของเอกชน ท างานให้ตระกูลผู้

เป็นนาย และทาสของรัฐบาล ท างานใช้แรงงานให้กับหน่วยงานของรัฐและรับใช้เหล่าข้าราชการระดับสูง ชนชั้น

ชอนมินจะไม่ถูกก าหนดให้เสียภาษี เกณฑ์ทหารหรือไปท างานให้กับรัฐบาล เพราะถือว่าเป็นชนชั้นที่ไม่มีสิทธิเท่า
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เทียมกับชนชั้นอื่น ทาสของเอกชนจะท างานเป็นผู้รับใช้ในบ้านของผู้เป็นนายและต้องท างานขุดดินแบกหามในไร่

นาของเจ้าของนายทาส 

ชนชั้นสืบทอดผ่านสายเลือด ประชาชนต้องท างานตามชนชั้นและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมที่ลัทธิ

ขงจื๊อก าหนดไว้ การเลื่อนสถานะทางสังคมเป็นไปได้ยากเน่ืองจากกฎหมายไม่อนุญาติให้แต่งงานข้ามชนชั้น ผู้ที่ฝุา

ฝืนจะได้รับการลงโทษอย่างหนัก วิธีที่สามารถช่วยให้เลื่อนสถานะทางสังคมได้คือการสอบเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นวิธี

ที่รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อเช่นกัน ใช้วิธีการสอบสามวิชา ได้แก่ ภาษาจีน ประวัติศาสตร์และเรียงความ การน า

ระบบการสอบไล่จากลัทธิขงจื๊อมาใช้ท าให้มีการก่อต้ังโรงเรียนสอนภาษาจีนและวิชาที่ใช้ในการสอบวัดระดับ 

อีกหน่ึงค่านิยมที่ถูกปลูกฝังโดยแนวคิดจากลัทธิขงจื๊อคือค่านิยมชายเป็นใหญ่ เป็นเหตุให้เพศชายและเพศ

หญิงมีอ านาจและหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจน ระบบสังคมชายเป็นใหญ่ท าให้ผู้หญิงไม่ได้มีอิสระในชีวิตมากเท่าผู้ชาย 

ผู้ชายที่มีอาวุโสสูงสุดในตระกูลจะต้องท าหน้าที่หัวหน้าครอบครัว สมาชิกทุกคนต้องเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวอย่าง

เคร่งครัด โอกาสในการท างานและประสบความส าเร็จของผู้ชายจึงมีมากกว่าผู้หญิงที่ถูกก าหนดให้มีสถานะเป็นรอง

ผู้ชายต้ังแต่เกิด ผู้หญิงเมื่อเกิดเป็นลูกต้องเชื่อฟังและท าตามค าสั่งของบิดามารดา เมื่อแต่งงานก็ต้องเชื่อฟังสามี 

ถึงแม้สามีจะเสียชีวิตก็ยังต้องเชื่อฟังลูกชายของตน ผู้ชายที่เป็นหม้ายสามารถแต่งงานใหม่ได้ หรืออาจแต่งงานใหม่

ในกรณีที่ภรรยาไม่สามารถให้ก าเนิดบุตรได้ ในขณะที่ผู้หญิงหม้ายไม่ได้รับการอนุญาตให้แต่งงานใหม่ 

สายตระกูลมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะค าสอนในลัทธิคงจ้ือให้ความส าคัญต่อการบวงสรวงบรรพ

บุรุษ มีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันภายในตระกูล  การแต่งงานในสายตระกูลเดียวกันรวมทั้งคนที่มีนามสกุลเดียวกัน

ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมสมัยโชซอน กฎหมายก าหนดให้บุรุษที่มีอายุ 15 ปีและสตรีที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถแต่งงานได้ การแต่งงานของชนชั้นสูงมักถูกก าหนดโดยผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูล การแต่งงานในหมู่คนชน

ชั้นสูงไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้ชีวิตร่วมกันของสามีภรรยา แต่เป็นกันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลและเพื่อ

ผลประโยชน์ด้วย นอกจากน้ี ธรรมเนียมที่ส าคัญของลัทธิคงจื้อยังมีธรรมเนียมการไว้ทุกข์เพื่อแสดงความเคารพต่อ

ผู้เสียชีวิต การไว้ทุกข์จะมีระยะเวลาที่ต่างกันออกไปตามสถานะและความสัมพันธ์ของผู้ไว้ทุกข์และผู้เสียชีวิต 

ในส่วนของศิลปะและวิทยาการในประวัติศาสตร์โชซอน วรรณคดีและงานวิชาการที่ส าคัญส่วนใหญ่เขียน

เป็นภาษาจีนเช่น สารานุกรมภูมิศาสตร์ ค าวิจารณ์ปรัชญาคงจื้อ กฎหมายและประวัติศาสตร์ และมีการคิดระบบ

ตัวอักษรภาษาเกาหลี ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1446 ทางด้านศิลปะกรรมได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจ๊ือ 

จึงไม่ค่อยมีศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาให้พบเห็นนัก 
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โชซอนในยุคปลายเป็นยุคที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศ การเข้ามาของต่างชาติท าให้

ประชาชนต้องเปิดรับอารยธรรมใหม่ๆ ผสมผสานวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมและความทันสมัยที่ได้รับจากโลก

ตะวันตกและญี่ปุุน ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ต่อต้านวัฒนธรรมจากต่างชาติ 

เมื่อในประเทศไม่ได้มีเพียงแค่ชาวโชซอนแต่มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ปัญหาการสื่อสารข้ามภาษา

ท าให้เกิดอาชีพล่ามและโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ สังคมในยุคปลายโชซอนเปิดกว้างในระดับที่ผู้หญิงสามารถ

เรียนหนังสือได้โดยไม่จ ากัดอยู่แค่ในชนชั้นสูง รวมถึงสามารถเรียนภาษาต่างประเทศได้ด้วย ในขณะที่ชนชั้นยังบัน

บางครอบครัวอาจส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ประเทศอื่น นอกจากน้ี วัฒนธรรมต่างชาติยังได้แทรกซึมอยู่ใน

ชีวิตประจ าวันของชาวโชซอน เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืมหรือการแต่งกายที่รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ มีการสวม

เสื้อผ้าที่น าเข้าหรือตัดเย็บตามแบบของเคร่ืองแต่งกายชาวต่างชาติ ชุดสูทกลายเป็นเคร่ืองแบบทางการส าหรับคน

รุ่นใหม่ที่ท างานรับราชการและกลุ่มชนชั้นสูง 

การเมืองการปกครอง 

ระบบการปกครองในสมัยราชวงศ์โชซอนยังคงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างที่เคยเป็นมาต้ังแต่

อาณาจักรก่อน มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุดและสืบทอดต าแหน่งตามสายเลือด ในรัชสมัยโชซอนได้จัดต้ังรัฐบาล

ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักราชณเลขาอธิการ และกระทรวงทั้ง 6 ได้แก่ 

กระทรวงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สรรพากร กลาโหม ยุติธรรม และโยธาธิการ ตามแบบอย่างกระทรวง

ทั้งหกของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งหน่วยปกครองออกเป็นมณฑลและอ าเภอ ใน

หน่วยงานที่ต่ ากว่าอ าเภอจะมีการแบ่งเป็นต าบลและหมู่บ้าน โดยเลือกบุคคลที่มีฐานะดีในท้องถิ่นขึ้นเป็นหัวหน้า

หน่วยปกครองและสามารถสืบต่อกันทางสายเลือด 

โชซอนในยุคปลายประสบปัญหาอย่างหนักจากการรุกรานของต่างชาติ ในปีค.ศ. 1592 ญี่ปุุนภายใต้การ

น าของฮิเดโยชิเริ่มคุกคามโชซอนด้วยขอใช้โชซอนเมืองผ่านไปโจมตีประเทศจีน แต่โชซอนปฏิเสธญี่ปุุนจึงส่งคนส่ง

ทหารเข้าโจมตีและสามารถยึดเมืองหลวงได้ส าเร็จภายในเวลาสั้นๆ พร้อมทั้งกระจายก าลังเข้ายึดเมืองต่างๆไว้ได้

เกือบทั่วประเทศ ประเทศจีนได้ส่งกองทัพมาช่วยเหลือและเข้าโจมตีญี่ปุุน การเผชิญหน้ากับกองทัพจีนและประสบ

กับสภาวะขาดแคลนเสบียงท าให้กองทัพของญี่ปุุนอ่อนแอลง ภายหลังญี่ปุุนถอยทัพออกไปจากโชซอนหลังจากฮิเด

โยชิถึงแก่กรรม อิเอะยาสึ โทกุงาวะ เป็นผู้คุมอ านาจการปกครองญี่ปุุนในเวลาถัดมาและได้ท าสัญญาสันติภาพ

กับโชซอนในปีค.ศ. 1606 ท าให้การรุกรานของญี่ปุุนจบลงเพียงเท่าน้ัน  
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ในปีค.ศ. 1876 โชซอนยอมเปิดประเทศจากการบีบบังคับของญี่ปุุน ท าสัญญาทางไมตรีและการค้า มีการ

ต้ังสถานทูตญี่ปุุนในโชซอน เน่ืองมาจากญี่ปุุนมีความต้องการแสวงหาอาณานิคมเพื่อที่จะขยายดินแดนโดยใช้โช

ซอนเป็นฐานรุกรานประเทศอื่นในเอเชีย เช่นเดียวกับชาติตะวันตกที่เข้ามาล่าอาณานิคมและแสวงหาทรัพยากร

ให้แก่ประเทศตนเอง ส่วนรัสเซียก็เข้ามาเพราะต้องการใช้ประเทศเป็นทางออกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ปัญหาความ

ขัดแย้งภายในราชส านักและการรุกรานจากหลายประเทศถาโถมเข้ามาจนโชซอนที่เป็นประเทศปิดในขณะน้ันไม่

สามารถรับมือได้จึงต้องยอมเปิดประเทศ 

ปัญหาความขัดแย้งภายในราชส านักเป็นความขัดแย้งกันเองในกลุ่มรัฐบาล เน่ืองมาจากความไม่พอใจใน

การบริหารและต้องการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองและสังคมในสมัยน้ัน คนกลุ่มหน่ึงต้องการให้โชซอนพัฒนา

ชาติไปตามญี่ปุุน จึงรวมตัวกันเพื่อก่อรัฐประหารโดยได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุุน แต่ก็ถูกปราบปรามลงโดยที่

กองทัพทหารของญี่ปุุนในโชซอนซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในตอนน้ันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ ความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับญี่ปุุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อญี่ปุุนปฏิเสธการรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จบลงด้วยการที่โชซอนต้องยอม

จ านนท าสนธิสัญญาฮันซอลในปีค.ศ. 1885 โดยถูกก าหนดให้จ่ายชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ญี่ปุุน 

ต่อมาในปีค.ศ. 1894 ได้เกิดการปฏิวัติขึ้นอีกคร้ังโดยกลุ่มผู้ปฏิวัติต่อต้านแนวคิดตะวันตกที่มีชื่อว่า “ขบวน

การทงฮัก” ส่งกองก าลังไปที่เมืองหลวง รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือจากจีนโดยส่งทหารมา เช่นเดียวกับญี่ปุุนที่ส่ง

ทหารมาปะทะกับจีนเพื่อสนับสนุนขบวนการทงฮักจนกลายเป็นสงครามจีน - ญี่ปุุน กองทัพจีนมีก าลังพลน้อยกว่า 

สงครามยืดเยื้อมาจนถึงปีค.ศ. 1895 ญี่ปุุนก็ได้ปราบปรามขบวนการทงฮักและสังหารหมู่แกนน าลงในที่สุด เมื่อจีน

หมดสิ้นอิทธิพลในโชซอนแล้วญี่ปุุนก็เข้าแทรกแซงทั้งประเทศได้อย่างสะดวก 

โชซอนได้หันไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเพื่อคานอ านาจญี่ปุุน ความไม่พอใจและการต่อต้านของ

ประชาชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อพระราชินีมินซึ่งเป็นผู้ต่อต้านอิทธิพลของญี่ปุุนถูกปลงพระชนม์ และรัสเซียแพ้สงคราม

กับญี่ปุุน โชซอนต้องลงนามสนธิสัญญาในปีค.ศ. 1905 มอบอ านาจให้ญี่ปุุนทั้งในด้านการเมืองและการควบคุม

เศรษฐกิจ โชซอนตกเป็นรัฐในอาณานิคมของญี่ปุุนอย่างเต็มรูปแบบในปีค.ศ. 1910 

ในช่วงระหว่างที่ตกอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุุนเป็นช่วงเวลาที่ยากล าบากของชาวโชซอน ประชาชนไม่ได้รับ

อนุญาตให้จัดกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับการเมือง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด การถูกกดขี่และเอารัด

เอาเปรียบท าให้ผู้คนยากจนกว่าเดิม แม้จ านวนประชากรของโชซอนจะเพิ่มขึ้นแต่สวัสดิภาพในการครองชีพกลับ

ตกต่ าลง ชาวนาถูกกดขี่และขับไล่ออกจากที่ดินของตนเองเพื่อให้นายทุนชาวญี่ปุุนได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ญี่ปุุนได้
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จัดวางระบบรถไฟและสร้างถนนไว้ รวมทั้งพัฒนากิจการสาธารณูปโภคเช่น ที่ว่าการไปรษณีย์ สร้างโรงไฟฟูาน้ าตก 

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไม่ใช่แค่เพื่อพัฒนาโชซอนแต่เป็นการพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ชาว

ญี่ปุุนได้ท าธุรกิจอย่างราบร่ืนแต่ผลประโยชน์ของประเทศตนเอง นอกจากน้ีญี่ปุุนยังพยายามเผยแพร่วัฒนธรรม

ของประเทศตนเองให้แก่โชซอนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ชาวโชซอนละทิ้งวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเองและกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของญี่ปุุนอย่างเต็มตัว เช่น ออกกฎหมายให้ประชาชนเรียนภาษาญี่ปุุน หรือให้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็น

ภาษาญี่ปุุน 

การถูกจ ากัดสิทธิต่างๆ และอดทนต่อความไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกทางชาตินิยมขึ้นมา ปัจจัย

เหล่าน้ีท าให้ประชาชนแสดงออกถึงความรู้สึกทางชาตินิยมด้วยออกมาการประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราช การ

ประท้วงคร้ังส าคัญในวันที่ 1 มีนาคม ปีค.ศ. 1919 มีประชาชนเข้าร่วมราวสองล้านคนและถูกปราบปรามด้วยวิธี

รุนแรง มีบางส่วนถูกท าร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนรักชาติได้กระจายตัวอยู่ในหลายหลายประเทศ 

ทั้งจีนรัสเซียญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเอกราชมาตลอด 35 ปีที่ถูกปกครองโดยญี่ปุุน 
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บทท่ี 4 

ภาพสะท้อนสังคมยุคปลายโชซอนท่ีปรากฏในละครชุด Mr.sunshine 

ละครชุด Mr.sunshine (ชื่อไทย: สุภาพบุรุษตะวันฉาย) เป็นละครอิงประวัติศาสตร์จ านวน 24 ตอน เล่า

เรื่องราวของ “อาณาจักรโชซอน” ในช่วงเวลาที่ถูกรุกรานจากชาติตะวันตกและประเทศญี่ปุุน ด าเนินเรื่องผ่าน

ความขัดแย้งทางการเมืองและอุดมการณ์ของคนในชาติ โชซอนในยุคปลายเป็นยุครอยต่อของความเปลี่ยนแปลง

คร้ังใหญ่ในประเทศ วัฒนธรรมต่างชาติแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้คน แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็

ยังคงฝังลึกอยู่ในสังคม ในบทที่ 4 น้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงสภาพสังคมในยุคปลายโชซอนโดยส าเสนอผ่านฉากส าคัญใน

ละคร 

ตัวละครหลัก 

 

(ภาพท่ี 2 ตัวละครหลัก) 

อียังฮวา เจ้าของโรงแรม glory ผู้กอบกุมความลับของชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมและเป็นสายลับของ

องค์กษัตริย์ 

กูดงแม ซามูไรจากจักรวรรดิญี่ปุุน ชาติก าเนิดของเขาคือบุตรชายของคนฆ่าสัตว์ เขาหนีไปอยู่ที่ญี่ปุุนและ

กลับมาอีกคร้ังในฐานะซามูไร มีหน้าที่ท าตามค าสั่งเจ้านายและต้ังใจกลับมาแก้แค้นให้ครอบครัว 

ชเวยูจิน ผู้เกิดมาในครอบครัวชนชั้นทาส พ่อแม่ของเขาถูกผู้เป็นเจ้านายข่มเหงและลงโทษอย่างไร้ความ

เป็นธรรมด้วยความผิดที่ไม่ได้ก่อจนถึงแก่ความตาย ยูจินหนีไปจากโชซอน เขาเริ่มชีวิตใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
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และท าให้ตัวเองมีสิทธิ์เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยการสมัครเป็นทหาร วันเวลาผ่านไป ยูจินได้รับค าสั่งให้

กลับมายังบ้านเกิดของเขาอีกคร้ังในฐานะทหารอเมริกัน 

โกแอชิน หญิงสาวจากตระกูลขุนนาง หลานสาวของอดีตพระอาจารย์ขององค์กษัตริย์แห่งโชซอน พ่อแม่

ของเธอเป็นหน่ึงในขบวนการกู้ชาติ โกแอชินจึงต้ังใจสานต่ออุดมการณ์ของพ่อแม่จึงเข้าร่วมขบวนการกู้ชาติ  

คิมฮีซอง หนุ่มเจ้าส าราญคู่หมั้นของโกแอชิน เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโชซอน

รองจากกษัตริย์และถูกส่งไปเรียนต่อที่ญี่ปุุน ภายหลังคิมฮีซองได้ก่อต้ังส านักพิมพ์และเขียนข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่โชซอน

ต้องประสบเมื่อตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุุน 

ภาพสะท้อนด้านศาสนา ลัทธิและความเช่ือ 

อิทธิพลของลัทธิขงจ๊ือได้รับการเผยแพร่มาจากประเทศจีนต้ังแต่ยุคโชซอนตอนต้น และยังคงฝังลึกใน

รากฐานสังคมมาจนถึงยุคปลาย ลัทธิขงจื๊อปลูกฝังแนวคิดหลักสองแนวคิดให้แก่สังคมโชซอน คือ แนวคิดชายเป็น

ใหญ่ และการแบ่งสถานะทางสังคม ส่วนใหญ่ผู้ที่มีสถานะเป็นชนชั้นสูงทั้งผู้ชายและผู้หญิงมักจะได้เ รียนเกี่ยวกับ

หลักค าสอนและปรัชญาขงจื๊อ 

 

(ภาพท่ี 3 โกแอชินคัดคัมภีร์ขงจ๊ือ ปรากฏในตอนท่ี 2 นาทีท่ี 05:22) 

โกแอชิน ตัวละครหลักของละครเร่ืองน้ีเป็นหญิงสาวชนชั้นสูง เธอได้รับการศึกษาทั้งการอ่านตัวอักษรจีน

และปรัชญาขงจ๊ือ โกแอชินถูกลงโทษให้คัดคัมภีร์ขงจ๊ือ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค าสอนและแนวคิดทั้งหมดไว้ 

หลังจากเธอถูกจับได้ว่าแอบอ่านหนังสือพิมพ์เพราะอยากติดตามข่าวเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเป็นการกระท าที่สร้าง

ความไม่พอใจให้แก่ปูุของเธอเป็นอย่างมาก ปูุของโกแอชินเป็นผู้มีความคิดอนุรักษ์นิยมและยึดมั่นในแนวคิดขงจ๊ือ 
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จึงมองว่าการกระท าของหลานสาวน้ันไม่เหมาะสม ขัดกับหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องดูแลครอบครัวและจัดการงาน

ภายในบ้าน ปรนนิบัติสามีและเลี้ยงดูลูก ไม่ควรเข้ามายุ่งเร่ืองกับเรื่องการเมืองเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย จึงสั่งให้

คัดคัมภีร์ขงจื๊อเพื่อให้เธอตระหนักถึงหน้าที่ที่ผู้หญิงพึงปฏิบัติ เป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของค าสอนใน

ลัทธิขงจื๊อกับชีวิตของชาวโชซอน 

 นอกจากลัทธิขงจื๊อแล้ว อีกหน่ึงศาสนาที่เข้ามามีบทบาทในสังคมโชซอนก็คือคริสต์ศาสนา เริ่มเผยแพร่เข้า

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 หลักค าสอนของคริสต์ศาสนาจะถูกเผยแพร่โดยบาทหลวงหรือหมอสอนศาสนาซึ่งมาจาก

ประเทศฝั่งตะวันตก 

 

(ภาพท่ี 4 หมอสอนศาสนา ปรากฏในตอนท่ี 1 นาทีท่ี 51:20) 

โยเซฟ เป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน เขาเข้ามาในโชซอนเพื่อเผยแพร่ค าสอนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

และใช้ชีวิตอยู่ที่น่ันนานพอสมควรจนสามารถพูดภาษาโชซอนได้ โยเซฟเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือชเวยูจิน เด็กชาย

ชาวโชซอน ให้หนีไปยังสหรัฐอเมริกา เขากลายเป็นผู้ปกครองของชเวยูจิน โดยทั้งสองมีข้อแลกเปลี่ยนในการ

ช่วยเหลือกัน โยเซฟให้ที่พักอาศัยที่ชเวยูจิน ส่วนเด็กชายจะเป็นผู้สอนภาษาโชซอนให้เขา แม้ชเวยูจินจะเป็นชาวโช

ซอนที่เติบโตมาในสังคมที่นับถือลัทธิขงจื๊อ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาได้หันมานับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกับโยเซฟ 

การปราบปรามคริสต์ศาสนาลดน้อยลงโดยเฉพาะหลังจากเปิดประเทศ คริสต์ศาสนาเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

หลังจากชาวต่างชาติเข้ามาพ านักในโชซอนและยังมีการสร้างสุสานชาวต่างชาติเพื่อท าพิธีศพแบบคริสต์ศาสนา 

อย่างไรก็ตามหลักค าสอนของคริสต์ศาสนาไม่ได้มีบทบาทต่อชีวิตของชาวโชซอนมากเท่าลัทธิขงจื๊อ 
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 ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 สถานะทางสังคมในยุคโชซอนถูกถ่ายทอดผ่านทางสายเลือด ในละครชุด Mr.sunshine ได้น าเสนอภาพ

ของชนชั้นทาสผ่านตัวละครหลักอย่างชเวยูจิน เด็กชายที่เกิดมาในครอบครัวชนชั้นทาส เขาท างานให้กับตระกูลคิม

ซึ่งเป็นขุนนางชนชั้นสูงที่ร่ ารวยรองจากองค์กษัตริย์ หัวหน้าตระกูลคิมในตอนน้ันได้รับการสนับสนุนจากใต้เท้าอี

เซฮุน ผู้มีอ านาจสามารถผลักดันให้เขาได้รับต าแหน่งที่มีความก้าวหน้ามากกว่าเดิม อีเซฮุนหมายปองทาสคนหน่ึง

ในบ้านของตระกูลคิม ทาสคนน้ันคือแม่ของชเวยูจิน หัวหน้าตระกูลคิมจึงต้องส่งตัวแม่ของชเวยูจินให้แก่อีเซฮุน  

 

(ภาพท่ี 5 บทลงโทษของทาส ปรากฏในตอนท่ี 1 นาทีท่ี 13:13) 

ครอบครัวชเวพยายามหลบหนีแต่ถูกจับได้ ชเวยูจินถูกท าร้าย พ่อของเขาถูกลงโทษด้วยการห่อร่างกาย

ด้วยเสื่อและทุบตีจนเสียชีวิต ใต้เท้าคิมผู้เป็นเจ้านายได้กล่าวว่า “จงดูและจ าไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกทาสที่ไม่

ท าตามกฎหมาย” แสดงถึงความเกี่ยวพันของลัทธิขงจื๊อกับกฎหมายในโชซอน ลัทธิขงจื๊อไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดที่ใคร

จะปฏิบัติตามก็ได้ แต่กรอบศีลธรรมจากแนวคิดน้ันถูกน ามาสร้างเป็นกฎหมายที่ ก าหนดให้ทาสเป็นทรัพย์สมบัติ

ของเจ้านาย ดังน้ัน ผู้เป็นนายมีอ านาจในการสั่งลงโทษทาสในปกครองด้วยวิธีใดก็ได้ตามความพึงพอใจของตนเอง 

กฎหมายเรื่องชนชั้นในสังคมน้ีส่งผลให้คนที่ต่างสถานะต่างชนชั้นไม่สามารถท าตัวสนิทสนมกันได้ การแต่งงานข้าม

ชนชั้นก็เป็นอีกหน่ึงข้อห้ามทางกฎหมายเช่นกัน 

เมื่อชเวยูจินหนีไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาและกลายเป็นทหาร เขาได้กลับมาโชซอนอีกคร้ังและมี

ความสัมพันธ์กับโกแอชิน สถานะของทั้งคู่ต่างกันเพราะโกแอชินเป็นชนชั้นสูง ส่วนชเวยูจินมีสายเลือดของทาส แม้

เวลาจะผ่านไปนานจนมีการประกาศเลิกทาสแล้ว แต่ระบบชนชั้นที่ฝังลึกในสังคมก็เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์

ของทั้งคู่ 
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(ภาพท่ี 6 กฎหมายศลีธรรม ปรากฏในตอนท่ี 10 นาทีท่ี 22:20) 

จางซึงกู เป็นนายพรานล่าสัตว์และเป็นอาจารย์สอนยิงปืนของโกแอชิน จางซึงกูรู้ว่าลูกศิษย์ข องเขามี

ความรู้สึกดีต่อชเวยูจิน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามเพราะชเวยูจินเกิดมาในชนชั้นทาส จางซึงกูได้ขอให้โกแอชิน

แยกทางกับชเวยูจิน เขาจึงคุกเข่าต่อหน้าโกแอชินและกล่าวว่า “ถ้าคนรู้ว่าเราสนิทกันแค่ไหน ผมจะโดนจับข้อหา

ฝุาฝืนกฎศีลธรรม ผมจะโดนประหารโทษฐานที่ไม่ส ารวมต่อผู้มีชนชั้นสูงกว่า” เพื่อเตือนสติให้เธอตระหนักถึง

กฎหมายเรื่องชนชั้นในสังคมโดยยกตัวอย่างสถานะระหว่างเขากับเธอ เพราะจางซึงกูเองก็เป็นผู้มีสายเลือดของคน

ค้าเน้ือ เป็นผู้ต่ าต้อยในสังคมโชซอนเช่นเดียวกับทาส เขาไม่ควรมีสถานะเป็นถึงอาจารย์ของหญิงสาวชนชั้นสูง  

เช่นเดียวกับที่ความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างโกแอชินกับชเวยูจินไม่ควรเกิดขึ้น 

นอกจากระบบชนชั้นแล้ว อีกหน่ึงแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจ๊ือคือแนวคิดชายเป็นใหญ่ ดังจะ

เห็นได้จากฉากสนทนาระหว่างปูาสะใภ้ของโกแอชินกับญาติในตระกูล 

 

(ภาพท่ี 7 การให้ก าเนิดทายาทต่อวงศ์ตระกูล ปรากฏในตอนท่ี 5 นาทีท่ี 14:35) 
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ตระกูลโกในตอนน้ีมีเพียงโกแอชินเป็นทายาทคนสุดท้าย พ่อ แม่และลุงของเธอเสียชีวิตไปนานแล้ว เหลือ

เพียงปูาสะใภ้และปูุเป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ตามธรรมเนียมของโชซอนในสมัยน้ัน ผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้สืบทอด

วงศ์ตระกูลได้ เมื่อโกแอชินยังไม่ยอมแต่งงาน บรรดาญาติจึงเพ่งเล็งมาที่ปูาสะใภ้ กล่าวต าหนิเรื่องที่ตระกูลโกไม่มีผู้

สืบทอดเพราะเธอไม่สามารถให้ก าเนิดลูกชายได้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิต และยังกล่าวถึงการรับเด็กชายมาเป็นบุตร

บุญธรรมเพื่อให้สืบทอดวงศ์ตระกูล เพื่อปูองกันสามีในอนาคตของโกแอชินซึ่งเป็นคนจากตระกูลอื่นไม่ ให้มีสิทธิ์ใน

สมบัติของตระกูล ปูาสะใภ้ท าได้เพียงเก็บความโกรธเคืองไว้ในใจแล้วระบายความโกรธด้วยการยิงธนู 

 

(ภาพท่ี 8 โกแอชินและคิมฮีซองปฏิเสธการแต่งงาน ปรากฏในตอนท่ี 15 นาทีท่ี 01:14:15) 

หลังจากน้ันมาไม่นาน ใต้เท้าโกซาฮง ปูุของโกแอชินได้สั่งให้ด าเนินการแต่งงาน โกแอชินถูกหมั้นหมาย

กับคิมฮีซอง ทายาทคนเดียวของตระกูลคิมซึ่งเป็นตระกูลที่สั่งทุบตีพ่อของชเวยูจินจนเสียชีวิต ทั้งสองปฏิเสธการ

แต่งงานแม้พวกเขาจะหมั้นหมายกันมานานหลายปี เหตุผลของโกแอชินคือเธอมีคนรักอยู่แล้ว ส่วนคิมฮีซองรับรู้ถึง

เหตุการณ์ที่ตระกูลของเขาเคยท าร้ายครอบครัวของชเวยูจิน จึงขอถอนหมั้นเพราะรู้สึกผิดต่อชเวยูจิน 

การกระท าของทั้งคู่สร้างความไม่พอใจแก่คนในตระกูลโดยเฉพาะปูุของโกแอชิน เพราะกลัวว่าหลานสาว

จะเสียหาย การหมั้นหมายกันมาหลายปีแต่ไม่ยอมแต่งงาน จนอายุของโกแอชินล่วงเลยวัยแต่งงานไปแล้ว ก็ท าให้

เธอตกเป็นที่กล่าวถึงในสังคมมากพอแล้ว หากถูกฝุายชายถอนหมั้นก็เปรียบเสมือนมลทินที่จะติดตัวหญิงสาวไปทั้ง

ชีวิต ในขณะที่ฝุายชายจะไม่ได้รับผลเสียอะไรและสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้  ปูุของโกแอชินไม่ยอมรับค า

ขอของหลานสาว เธอจึงน่ังคุกเข่าเพื่อร้องขอความเห็นใจจากปูุโดยมีคิมฮีซองน่ังเป็นเพื่อน 
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อีกหน่ึงแนวคิดที่ปรากฏในคัมภีร์ลัทธิขงจ๊ือคือเร่ืองความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ คนโชซอนมีความเชื่อว่า

อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมือ เท้า ผิวหนังหรือเส้นผม ต่างก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษให้มา การดูแลรักษาและ

ไม่ท าลายจึงเป็นหน่ึงในการแสดงความกตัญญูต่อบุพการี ดังน้ันผู้ที่มีหัวอนุรักษ์นิยมและเคร่งครัดในหลักค าสอนจะ

ไม่ตัดผม เห็นได้จากตัวละครในเรื่อง ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมีผมและหนวดเครายาว เช่นเดียวกับผู้หญิงที่ไว้ผมยาว  

 

(ภาพท่ี 9 กูดงแมตัดผมโกแอชนิ ปรากฏในตอนท่ี 18 นาทีท่ี 01:15:20) 

 โกแอชินเติบโตมากับครอบครัวที่มีหัวอนุรักษ์นิยม หลังจากความลับเร่ืองพ่อแม่ของโกแอชินเป็นหน่ึงใน

ขบวนการกู้ชาติที่ถูกสังหารเมื่อหลายปีก่อนตกไปถึงหูของศัตรู ท าให้เธอตกอยู่ในอันตราย กูดงแมเป็นหน่ึงในคนที่

ต้องการปกปูองโกแอชิน เขารู้ว่าโกแอชินเป็นหญิงสาวสูงศักด์ิที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองและคงไม่มีทางยอมท า

ตามหากเขาบอกให้เธอหยุดพักการเข้าร่วมขบวนการกู้ชาติ เขาจึงใช้ดาบตัดผมของเธอท่ามกลางสายตาของ

ชาวเมือง ต้ังใจท าให้โกแอชินอับอายต่อหน้าคนทั้งเมืองเพื่อที่เธอจะได้เก็บตัวอยู่ในบ้าน เป็นทางเดียวที่จะท าให้โก

แอชินปลอดภัยจากศัตรู แต่ก็เป็นวิธีที่สร้างความโกรธเคืองให้แก่โกแอชินไม่น้อย เพราะเธอไม่เคยคิดจะตัดผมและ

ธรรมเนียมในสมัยน้ันมองว่าเป็นการอกตัญญูต่อบุพการี 

 อย่างไรก็ตาม การตัดผมกลายเป็นสิ่งที่ บางคนยอมรับได้ในยุคสมัยปลายโชซอนหลังจากมีการปฏิรูป

ยกเลิกธรรมเนียมเก่าแก่ออกไปจากสังคม คนรุ่นใหม่ที่รับราชการเร่ิมตัดผม วัฒนธรรมต่างชาติเร่ิมแทรกซึมเข้ามา

ในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงทรงผม แต่รวมไปถึงการแต่งกาย อาหารและเคร่ืองด่ืม และการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศด้วย 
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(ภาพท่ี 10 ชเวยูจินพบกับล่ามสถานทูตครั้งแรก ปรากฏในตอนท่ี 2 นาทีท่ี 40:35) 

หลังจากเปิดประเทศ สถานทูตของต่างชาติได้ถูกสร้างขึ้น ฉากสถานทูตของสหรัฐอเมริกาเป็นฉากที่

ปรากฏในละครบ่อยคร้ังเพราะเป็นที่ท างานของชเวยูจิน ชเวยูจินกลับมาโชซอนซึ่งบ้านเกิดของเขาอีกคร้ังฐานะ

ทหารสหรัฐอเมริกา ได้รับค าสั่งให้มาประจ าการที่สถานทูตในโชซอน เขาได้ท าความรู้จักกับอิมกวานซูซึ่งเป็นล่าม

ประจ าสถานทูต 

ความต่างวัฒนธรรมและต่างภาษาท าให้ เกิดอาชีพใหม่ขึ้น คืออาชีพล่าม เป็นผู้ช่วยสื่อสารและให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโชซอนแก่ชาวต่างชาติ นอกจากน้ียังมีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาต่างชาติในเมือง

หลวงอีกด้วย  

 

(ภาพท่ี 11 รา้นขายเครื่องแต่งกายตะวันตก ปรากฏในตอนท่ี 3 นาทีท่ี 51:20) 

การแต่งกายแบบชาวตะวันตกถูกยอมรับให้เป็นเคร่ืองแบบทางการที่มีความสุภาพ ชายหนุ่มที่เป็นคนรุ่น

ใหม่และมีแนวคิดเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมต่างชาติมักจะสวมชุดสูทเป็นเคร่ืองแบบเวลาท างาน โกแอชินมักจะสั่งซื้อ
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รองเท้าและสั่งตัดชุดสูทเป็นของขวัญให้แก่ คู่หมั้นของเธอทุกปี ทั้งรองเท้าและชุดสูทถูกตัดตามรูปแบบของ

ตะวันตก คิมฮีซอง คู่หมั้นของโกแอชินเป็นหน่ึงในชายหนุ่มหัวสมัยใหม่ที่แต่งกายแบบตะวันตกและมีความสามารถ

ในการพูดภาษาต่างประเทศ 

 

(ภาพท่ี 12 รถไฟท่ีสร้างโดยญ่ีปุุน ปรากฏในตอนท่ี 3 นาทีท่ี 01:01:40) 

รถไฟเป็นหน่ึงในสิ่งอ านวยความสะดวกที่ถูกสร้างขึ้นโดยญี่ปุุน ทางรถไฟสายแรกของโชซอนเป็นหน่ึงใน

ผลจากการปฏิรูปคาโบ ญี่ปุุนได้พัฒนาระบบการสื่อสาร การคมนาคมและการขนส่งในโชซอน เช่น สร้างรถไฟ 

รถราง ท่าเรือ โทรเลขและโทรศัพท์ โดยมีชาวโชซอนเป็นแรงงานในการสร้าง เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าและรองรับนักธุรกิจจากประเทศตนเอง 

 ภาพสะท้อนด้านการเมืองและการปกครอง 

 ต่างชาติที่ปรากฏตัวในละคร Mr.sunshine เป็นชาติแรกคือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1871 กองทัพเรือจาก

สหรัฐอเมริกาเทียบท่าโชซอนที่เกาะคังฮวา ประกาศความต้องการสานสัมพันธ์ทางการฑูตและเปิดพื้นที่การค้า โช

ซอนซึ่งเป็นประเทศปิดในเวลาน้ันไม่ประสงค์จะสานสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา จึงเกิดการปะทะกันที่เกาะคังฮวาซึ่ง

เป็นเกาะด่านหน้าของโชซอน แม้จะสูญเสียก าลังพลและชีวิตของประชาชนบางส่วนไป รวมถึงความเสียหายที่เกิด

จากการปะทะไม่น้อย แต่โชซอนก็สามารถรักษาอุดมการณ์ในการเป็นประเทศปิดเอาไว้ได้ 
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(ภาพท่ี 13 กองทัพสหรฐัอเมรกิา ปรากฏในตอนท่ี 1 นาทีท่ี 37:10) 

กองทัพสหรัฐอเมริกาถ่ายภาพหมู่บนเรือของพวกเขาก่อนมุ่งกลับประเทศ หลังจากน้ันไม่นาน โชซอนก็

จ าต้องเปิดประเทศในปีค.ศ. 1876 เพื่อผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุุนหลังจากถูกบีบบังคับด้วยความรุนแรง โช

ซอนสิ้นสุดการเป็นประเทศปิดและเร่ิมด าเนินการผูกสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ ไม่ใช่แค่เพียงญี่ปุุนแต่เป็น

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และประเทศอื่นๆ และมีชาวต่างชาติเร่ิมเข้ามาในโชซอนเพื่อท าธุรกิจ 

 

(ภาพท่ี 14 ประกาศปฏิรปูคาโบ ปรากฏในตอนท่ี 1 นาทีท่ี 01:04:00) 

เกิดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ก้าวหน้าเท่าทันฝั่งตะวันตก ปูายประกาศการปฏิรูปคาโบถูกติดไว้กลางเมือง

ท่ามกลางความต่ืนตระหนกของประชาชน การปฏิรูปน้ีเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1894 รัชสมัยพระเจ้าโคจง เน้ือหากล่าวถึง

การสั่งยกเลิกธรรมเนียมโบราณต่างๆ เช่น การสอบเข้ารับราชการ ระบบชนชั้น ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลังจากการปฏิรูปสังคมโชซอนได้มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับใช้มากขึ้น 
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(ภาพท่ี 15 พระเจ้าโคจงสละบัลลังก ์ปรากฏในตอนท่ี 22 นาทีท่ี 49:58) 

พระเจ้าโคจงทรงหันไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียในการคานอ านาจกับญี่ปุุน  เป็นหน่ึงในสาเหตุที่

น าไปสู่งสงครามระหว่างรัสเซีย - ญี่ปุุน กองทัพจักรวรรดิญี่ปุุนได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของรัสเซียในปีค.ศ. 1905 

ส่งผลให้ญี่ปุุนเข้ามาแทรกแซงการจัดการเกี่ยวกับการเมืองในโชซอนอย่างเต็มรูปแบบ มีการลงนามสนธิสัญญามอบ

อ านาจให้ญี่ปุุนจัดการการเมืองและควบคุมเศรษฐกิจในโชซอน โชซอนตกเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุุน หลังจากน้ัน 

พระเจ้าโคจงทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติให้แก่พระโอรส “พระเจ้าซุนจง” ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่ง

ราชวงศ์โชซอน  

 

(ภาพท่ี 16 พัคซึงฮวานปลิดชีวิตตนเอง ปรากฏในตอนท่ี 22 นาทีท่ี 01:07:52) 

วันที่ 1 สิงหาคิม ปีค.ศ. 1907 หลังจากพระเจ้าโคจงยอมสละราชบัลลังก์ กองทัพทหารของโชซอนถูกยุบ 

สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน พัคซึงฮวาน ผู้บังคับบัญชาการทหารของโชซอนปลิดชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัว

ตายด้วยเหตุผลว่า  “ถ้าฉันปกปูองประเทศในฐานะทหารไม่ได้ ความตายนับหมื่นคร้ังก็ไม่มากพอที่จะชดใช้บาป
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ของฉันได้” การเสียชีวิตของเขาเป็นหน่ึงในชนวนที่ปลุกระดมให้เกิดการปฏิวัติเพื่อต่อต้านไม่ให้ญี่ปุุนเข้ามาควบคุม

กองทัพ เกิดการก่อจลาจลขึ้นในเมืองหลวง ท าให้ทหารญี่ปุุนเข้าปราบปรามทั้งพลทหาร นักเรียนนายร้อยและ

ชาวบ้าน ความทันสมัยของอาวุธและจ านวนทหารที่มากกว่าท าให้ญี่ปุุนปราบปรามการปฏิวัติได้ส าเร็จ หลังจากน้ัน 

โชซอนตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุุนอย่างสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1910 

 

(ภาพท่ี 17 คมิฮีซองถูกจับกุม ปรากฏในตอนท่ี 24 นาทีท่ี 58:34) 

ภายหลังจากตกเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุุน วงการสื่อสิ่งพิมพ์ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสื่อ

เกี่ยวกับการเมือง คิมฮีซองเป็นหน่ึงในเจ้าของส านักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ข่าวการเมืองภายในประเทศ หลังจากถอนหมั้น

กับโกแอชิน เขาก็ได้หันมาให้ความสนใจกับการเมืองในประเทศมากขึ้นและต้ังส านักพิมพ์ไร้ชื่อ หนังสือพิมพ์ของคิม

ฮีซองถูกแจกจ่ายในเวลากลางคืน แต่ก็ไม่พ้นสายตาของทหารญี่ปุุน เขาถูกเพ่งเล็งเพราะน าเสนอข่าวด้วยเน้ือหาที่

อาจท าให้เกิดการปลุกระดมชาวเมืองและถูกจับกุมในเวลาต่อมา 

 

(ภาพท่ี 18 ภาพของขบวนการกู้ชาติท่ีถ่ายโดยนักข่าวสงครามชาวอเมริกัน ปรากฏในตอนท่ี 24 นาทีท่ี 30:17) 
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รูปของ “ขบวนการกู้ชาติ” ถูกบันทึกภาพโดยนักข่าวสงครามชาวอเมริกัน ขบวนการกู้ชาติถือก าเนิดขึ้น

ต้ังแต่ก่อนโชซอนตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุุน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่ต่อต้านการรุกรานจากต่างชาติ 

สมาชิกของขบวนการกู้ชาติมีทั้งคนที่ต่อสู้ด้วยปืนอย่างโกแอชินและคนที่ต่อสู้ด้วยพลังจากตัวอักษรผ่านการเขียน

ข่าวหนังสือพิมพ์อย่างคิมฮีซอง ห้ามเปิดเผยตัวตนเพราะจะโดนประกาศจับ ภายหลังตกเป็นอาณานิคม ขบวนการ

กู้ชาตถิูกปราบปรามด้วยความรุนแรง บางส่วนแยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศและยังคงต่อสู้เพื่อเอกราชของโชซอน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพสะท้อนสังคมยุคปลายโชซอนที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine ส่วนใหญ่

เป็นธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติตามหลักค าสอนของลัทธิขงจ๊ือ ซึ่งเป็นศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่มาจาก

ประเทศจีนและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในประเทศมาตั้งแต่ต้นสมัยโชซอน แม้จะมีศาสนาใหม่คือคริสต์ศาสนา

ปรากฏอยู่ในละครแต่ก็ไม่ใช่ศาสนาที่มีคนนับถือมากจนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน 

 แนวคิดจากลัทธิขงจื๊อที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine น้ันแสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติหลักๆ ใน

สังคม 2 ประการ ได้แก่ 

1.ระบบชนชั้น เป็นระบบที่ท าให้ผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงได้รับโอกาสในการท างาน ทรัพย์สินเงินทองและ

มีชีวิตที่ดีกว่าผู้ที่มีสถานะต่ ากว่า แม้ว่าภายหลังการปฏิรูปจะท าให้ระบบทาสถูกยกเลิกไปแต่กฎหมายการปฏิบัติตน

ระหว่างคนต่างชนชั้นยังคงมีอยู่ ดังน้ัน การสนิทสนมหรือแต่งงานกับคนที่มีสถานะต่างกันจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 

2.สังคมชายเป็นใหญ่ เป็นแนวคิดจากปรัชญาขงจื๊อที่ก าหนดหน้าที่ของชายหญิงไว้อย่างชัดเจน เป็นผลมา

จากที่ลัทธิขงจื๊อให้ความส าคัญกับเพศชายเพราะเป็นผู้สืบทอดตระกูล สังคมก าหนดให้ผู้ชายเป็นผู้น า มีอิสระใน

การใช้ชีวิตมากกว่า ในขณะที่ผู้หญิงมีสถานะเป็นผู้ตาม มีหน้าที่ ดูแลบ้านและลูก ไม่ควรให้ความสนใจเร่ือง

บ้านเมือง และไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานรับราชการ 

สังคมในยุคปลายได้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา โดยส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมจากตะวันตก เช่น การ

แต่งกาย อาหาร การเรียนรู้ภาษาต่างชาติ และการนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีทั้งคนที่ปรับตัวได้ รับวัฒนธรรมใหม่ๆ 

มาใช้ และกลุ่มคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติ เหตุผลส่วนหน่ึงเป็นเพราะวัฒนธรรมจาก

ตะวันตกน้ันมีสิ่งที่ขัดต่อค าสอนของลัทธิขงจื๊อ ไปจนถึงความไม่พอใจที่ต่างชาติเข้ามารุกรานประเทศ ท าให้ไม่เปิด

ใจรับวัฒนธรรมใหม่จากประเทศไหนเลย 

ส่วนภาพสะท้อนสังคมด้านการเมืองและการปกครองน้ัน ปรากฏภาพการรุกรานของสหรัฐอเมริกาเพียง

แค่ประเทศเดียวก่อนจะเปิดประเทศ หลังจากน้ันได้มุ่งเน้นไปยังการเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ

ปกครองที่ประชาชนและราชส านักต้องรับมือต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 หลังจากการเปิดประเทศ โชซอนในเวลาน้ันยัง
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พัฒนาประเทศได้ไม่เท่าทันฝั่งตะวันตกและญี่ปุุน จึงมีการปฏิรูปเพื่อยกเลิกธรรมเนียมเก่าแก่ แม้ว่าหลายๆ ธรรม

เนียมจะเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับลัทธิขงจื๊อ นอกจากน้ียังต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่อีกด้วย 

ประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านการรุกรานจากต่างชาติมาโดยตลอด โดยในละครได้น าเสนอการเคลื่อนไหว

ของคนกลุ่มหน่ึง ปฏิบัติการในนาม“ขบวนการกู้ชาติ” เป็นกลุ่มของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่เปิดเผยตัวตน

และมีเปูาหมายเดียวกันคือรักษาเอกราชให้ประเทศของตนเอง ความขัดแย้งภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ

สนธิสัญญาในปีค.ศ. 1905 ตัดสินให้โชซอนตกเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุุน โชซอนหมดอ านาจในการจัดการทุกอย่าง

ในประเทศทั้งด้านการเมืองและการควบคุมเศรษฐกิจ องค์กษัตริย์ถูกบังคับให้สละบัลลังก์และต้องยุบฝุายทหาร  

ขบวนการกู้ชาติถูกปราบปราม ภาพความเคลื่อนไหวทางการเมืองสุดท้ายที่ปรากฏในละครคือการปฏิวัติของกลุ่ม

ทหารและประชาชนบางส่วนที่ต่อต้านการยุบฝุายทหารของโชซอน ภายหลังจากน้ันไม่นานก็ตกเป็นอาณานิคมของ

ญี่ปุุนอย่างสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1910 

ละครชุด Mr.sunshine เป็นละครที่มีเน้ือหาบางส่วนอ้างอิงจากประวัติศาสตร์จริง น าเสนอวิถีชีวิตของ

ผู้คนที่ด าเนินอยู่ในยุคคาบเกี่ยวระหว่างวัฒนธรรมเก่าแก่กับวัฒนธรรมสมัยใหม่ และมุ่งเน้นไปยังการเล่าความ

เคลื่อนไหวของประชาชนที่ต่อต้านการรุกรานจากนานาประเทศ แม้สุดท้ายประเทศจะตกเป็นอาณานิคมของชาติ

อื่น แต่ภาพการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวโชซอนก็ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้อ่านเร่ืองราวในประวัติศาสตร์

และผู้ที่รับชมละครชุดน้ีมากทีเดียว 
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