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ประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศสังคมนิยมแนวคอมมิวนิสต์ประเทศ
สุดท้ายของโลก ถ้าไม่นับคิวบาซึ่งเริ่มมีระบบตลาดมากขึ้นแล้ว การได้เห็น
สภาพเกาหลีเหนือก่อนที่ระบบจะเปลี่ยนแปลงทำ�ให้เข้าใจสภาพข้อดีและจุด
อ่อนของประเทศคอมมิวนิสต์ได้ชดั เจนขึน้ และได้แนวคิดว่าประเทศไทยน่าจะ
ต้องพัฒนาแก้ไขระบบสังคมของเราอย่างไรบ้าง
เดิมเกาหลีเป็นรัฐศักดินาโบราณ อยูต่ รงรอยต่อระหว่างญีป่ นุ่ จีน และ
รัสเซีย บริเวณนีเ้ ป็นเขตอิทธิพลของประเทศทัง้ สามมาช้านาน โดยเฉพาะญีป่ นุ่
เมื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ได้ขยายดินแดนเข้าแผ่นดินใหญ่ รบชนะรัสเซีย
ทำ�ให้สามารถผนวกเกาหลีและแมนจูเรียซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
สำ�คัญ
เกาหลีเป็นประเทศคาบสมุทรซึง่ มีภมู สิ ณ
ั ฐานแบบภูเขา มีแร่ธาตุหลาย
ชนิด โดยเฉพาะถ่านหิน ทองแดง ดีบุก และวุลแฟมซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญทาง
อุตสาหกรรม เมือ่ ญีป่ นุ่ ยึดเกาหลีได้ส�ำ เร็จก็สร้างเมืองท่าอุตสาหกรรมส่งสินค้า
และวัตถุดิบไปยังญี่ปุ่น ช่วงเริ่มต้นของศตวรรษ 1900 เกาหลีในฐานะของ
อาณานิคมถูกกดขี่มาก ประชาชนยากแค้น เมื่อรัสเซียมีการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
สังคมนิยมในปี 1917 กระแสสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตรวมกับกระแส
ชาตินิยมท้องถิ่นทำ�ให้เกิดการเคลื่อนไหวขับไล่อิทธิพลของญี่ปุ่น เมื่อสิ้นสุด
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องอันเป็นเริม่ ต้นของยุคสงครามเย็น พรรคคอมมิวนิสต์จนี
ขับไล่พรรคก๊กมินตั๋งจนยึดครองประเทศจีนได้ทั้งประเทศในปี 1949
ในปีรุ่งขึ้นคือ 1950 พรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีก็เริ่มรุกไล่ลงไปทาง
ใต้จนยึดพื้นที่ได้เกือบหมดประเทศภายในสองเดือน เหลือเฉพาะเขตเมือง
พูชานในตอนใต้สุดของคาบสมุทร ฝ่ายรัฐบาลเสรีนิยมขอความช่วยเหลือด่วน
ไปยังสหประชาชาติซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้า ขอให้ส่งกองกำ�ลังมาช่วย
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การได้เห็นสภาพเกาหลีเหนือก่อนที่ระบบจะเปลี่ยนแปลง
ทำ�ให้เข้าใจสภาพข้อดีและจุดอ่อนของประเทศคอมมิวนิสต์
ได้ชัดเจนขึ้น และได้แนวคิดว่าประเทศไทยน่าจะต้อง
พัฒนาแก้ไขระบบสังคมของเราอย่างไรบ้าง
เหลือ กองกำ�ลังสหประชาชาติ 16 ประเทศซึง่ นำ�โดยสหรัฐฯ และมีประเทศไทย
ร่วมด้วยได้ยกพลขึน้ บกหลายเมืองทางตอนใต้รกุ ไล่กองกำ�ลังเกาหลีเหนือถอย
ร่นไปจนติดเขตแม่นำ�้ยาลูซึ่งเป็นพรมแดนของประเทศจีน สหภาพโซเวียตส่ง
อาวุธช่วยเกาหลีเหนือและจีนส่งกำ�ลังพลเจ็ดแสนคนเข้าร่วมรบ ลูกชายเมาเซตุง
ซึ่งเข้าร่วมสงครามด้วยก็เสียชีวิตในสนามรบ กองกำ�ลังจีนซึ่งมีกำ�ลังพลเหนือ
กว่ารุกไล่กองกำ�ลังสหประชาชาติจนสหรัฐฯ เกือบใช้ระเบิดปรมาณู แต่ในทีส่ ดุ
ทั้ ง สองฝ่ า ยก็ ต กลงเจรจาสงบศึ ก หยุ ด รบชั่ ว คราวโดยมี เ ส้ น แบ่ ง เขตแดน
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อยู่ที่เส้นรุ้งที่ 38 หลังสงครามยุติบ้านเมืองทั้งสอง
ฝ่ายพังพินาศยับเยิน ประชาชนและทหารจำ�นวนหนึ่งจากเกาหลีเหนือที่ติด
ค้างอยู่ขออยู่กับโลกเสรี
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่างแข่งกันสร้างประเทศด้วยวิธีการทาง
เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันตามแนวทางทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมา ฝ่ายเหนือสร้างประเทศ
ในแนวคอมมิวนิสต์ คนทุกคนทำ�งานให้รัฐ และรัฐในทุกอย่างกับทุกคนตั้งแต่
อาหาร ที่อยู่อาศัย สวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษา มีการต่อสู้ระหว่าง
แนวคิดต่าง ๆ จนกระทั่งคิมอิลซุงได้เป็นผู้นำ�เบ็ดเสร็จของประเทศ ช่วงปี
1970-1990 การพัฒนาอุตสาหกรรมได้ผลดี มีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
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เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่างแข่งกันสร้างประเทศด้วยวิธี
การทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันตามแนวทางที่ได้รับ
อิทธิพลมา ฝ่ายเหนือสร้างประเทศในแนวคอมมิวนิสต์
คนทุกคนทำ�งานให้รัฐ และรัฐในทุกอย่างกับทุกคนตั้งแต่
อาหาร ที่อยู่อาศัย สวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษา
มีการต่อสู้ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ
สนามกีฬาขนาดใหญ่ โรงมโหรสพจำ�นวนมาก รวมทั้งรถไฟใต้ดินซึ่งสามารถ
พัฒนาไปรองรับสงครามปรมาณูได้ ถนนหนทางกว้างขวางเป็นระเบียบ ใน
ความเห็นของผมแล้ว นครเปียงยางน่าจะเป็นนครที่สวยงามและเป็นระเบียบ
ที่สุดในเอเซียแม้จนถึงปัจจุบัน
ในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ก็พัฒนา
เศรษฐกิจทุนนิยมอย่างต่อเนือ่ ง เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วสมํา่ เสมอจนกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลกในช่วงศตวรรษ 1990 ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปี 1997 รายได้เฉลี่ยประชาชาติของเกาหลีเหนือประมาณ 4 เท่าของ
ประชาชาติไทย

ในความเห็นของผมแล้ว นครเปียงยางน่าจะเป็นนครที่
สวยงามและเป็นระเบียบที่สุดในเอเซียแม้จนถึงปัจจุบัน
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การเมืองภายในเกาหลีเหนือเน้นการจัดตัง้ ประชาชนตามแนวทางลัทธิ
เลนิน ในทุกหน่วยผลิตจะมีการศึกษาการเมืองในหน่วยสัปดาห์ละครัง้ กิจกรรม
ทุกอย่างเป็นแบบทหาร ทุกคนรับรูต้ ามกรอบของงานทีต่ นเองควรจะรับรู้ และ
ทำ�งานตามกรอบที่องค์กรจัดตั้งกำ�หนดให้เท่านั้น พรรคชี้นำ�สรรพสิ่ง ทุกหน
ทุกแห่งมีแต่การโฆษณาตามนโยบายของพรรค เรื่องภายในพรรคเป็นเรื่องที่
คนทัว่ ไปไม่สามารถรับรู้ นอกจากว่าหลังปี 1994 เมือ่ คิมอิลซุงเสียชีวติ ลง ก็ได้
รับสถาปนาเป็นประธานาธิบดีผอู้ มตะหรือประธานาธิบดีนริ นั ดร์กาล ส่วนผูน้ �ำ
คนใหม่คอื คิมซองอิล เป็นลูกชายของคิมอิลซุง คนใหม่นเี้ ริม่ ต้นแบบสายเหยีย่ ว
โดยจั ด การส่ ง หน่ ว ยคอมมานโดไปวางระเบิ ด แสวงเครื่ อ งเพื่ อ สั ง หาร
ประธานาธิบดีชนุ ดูวานของเกาหลีใต้ขณะไปเยือนพม่า นอกจากนีย้ งั วางระเบิด
สายการบินเกาหลีใต้ตกในมหาสมุทรอินเดีย และส่งสายลับพยายามไปสังหาร
ผู้นำ�เกาหลีใต้หลายหน ตอนหลังเมื่อเศรษฐกิจตกตํ่า กระแสเหยี่ยวและการ
ก่อการร้ายจึงลดลง

คิมอิลซุง และ คิมซองอิล
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ในเกาหลีใต้ การโค่นล้มทางการเมืองระบบประชาธิปไตยในสหรัฐ
อุปถัมภ์ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีนักการเมืองถูกฆ่าตายบ้าง ประธานาธิบดีสองคน
สุดท้ายทีอ่ อกไปจากตำ�แหน่งแล้วถูกตัดสินประหารชีวติ เนือ่ งจากการติดสินบน
ครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 เป็นช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบปัญหา
รุนแรง แต่ดูเหมือนฝ่ายเกาหลีเหนือจะหนักหนากว่ามาก ช่วงทศวรรษนี้เป็น
ช่วงที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย คู่ค้าทั้งหลายของเกาหลีเหนือหมดไป ไม่มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศ ในปี 1995 มีนํ้าท่วมครั้งใหญ่ ตามด้วยความแห้งแล้ง
ต่อเนือ่ งหลายปี สหประชาชาติประมาณการว่ามีเด็กขาดอาหารในเกาหลีเหนือ
ขั้นรุนแรงถึงสองในสามของประเทศ ในตอนเหนือซึ่งเป็นเขตทุรกันดาร
ประชาชนต้องกินรากไม้เป็นอาหาร และมีรายงานว่ามีการกินเนื้อคน ตั้งแต่ปี
1997 เริม่ มีความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้านมนุษยธรรมเข้าไปประเทศนัน้
มากขึ้น รวมทั้งจากเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ในปี 2000 ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
คนสุดท้ายเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ เริ่มการเจรจารวมประเทศ
สภาพเกาหลีเหนือในปี 2001 ที่ผมเข้าไปนั้นยังไม่มีวีแววชัดเจนว่าจะ
มีการเปลีย่ นแปลงไปสูร่ ะบบตลาดมากนัก เมือ่ ถึงสนามบิน เห็นคนในชุดทหาร
เต็มไปหมด การตรวจค้นเข้มงวดมาก โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่อง
ระบุพิกัดจากดาวเทียม (Global Positioning System หรือ GPS) ซึ่งเป็นที่
ใช้แพร่หลายในประเทศทุนนิยมสำ�หรับนำ�วิถีแผนที่การขับรถรุ่นใหม่ในญี่ปุ่น
และสหรัฐฯ ก่อนเข้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจากหน่วยงานจะเป็นคนมา
รับ เพราะไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานในประเทศนั้นได้ จนกระทั่งพ้นด่าน
ศุลกากรออกมาจึงพบว่ามีคนสองคนมารับเพราะเขามาช่วยให้ผา่ นด่านได้งา่ ย
ขึ้น คนหนึ่งเป็นล่ามผู้หญิงอายุประมาณ 50 ปี จบวิชาภาษาต่างประเทศ พูด
อังกฤษได้ดแี ม้จะมีส�ำ เนียงแปร่งแบบเกาหลีเหนือบ้าง อีกคนเป็นไกด์หนุม่ เป็น
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หมอทำ�งานที่เดียวกัน พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างน้อย แต่ทั้งสองคนเป็น
ตัวแทนแนวคิดของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างจริงจัง
ผู้มาจากต่างประเทศทุกคนจะต้องมีไกด์และล่ามประจำ�ตัวซึ่งจะอยู่
ใกล้ตัวตลอดเวลาเกือบทุกฝีก้าว ไกด์จะนำ�ตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตไป
จัดการสามสีว่ นั ก่อนจะคืนกลับมา ไกด์และล่ามจะพักค้างคืนในโรงแรมเดียวกัน
กับเราและนัดพบกับเราในห้องอาหารหรือหน้าห้องโถงรับแขกของโรงแรมตาม
กำ�หนดเวลา ถ้าจะออกไปเดินเล่น ไกด์และล่ามจะไปด้วยทุกฝีก้าว
ในห้องอาหาร แขกทุกคนจะถูกกำ�หนดให้นั่งในที่นั่งที่โรงแรมกำ�หนด
ไว้ทเี่ ดียวกันทุกวันและทุกมือ้ ในสามสัปดาห์ พนักงานจะรออยูห่ น้าห้องอาหาร
และนำ�เราไปนั่งที่นั่งประจำ�ของเรา
ภายในห้องอาหารของโรงแรมแรกมีเพลงให้ฟัง แต่คงจะมีเทปเพียง
ม้วนเดียวเพราะเปิดเวียนอยู่จนผมจำ�ได้หมด โรงแรมนี้คิดคืนละ 75 เหรียญ
สหรัฐ ระหว่างทีร่ อไกด์พาไปทีท่ �ำ งานผมก็ไปแลกเงินทีธ่ นาคารของโรงแรม พอ
ล่ามรูเ้ ข้าเขาถามว่าไปแลกเงินทำ�ไม จะซือ้ อะไรใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ ซือ้ สะดวก
กว่า ผมก็บอกว่าเผื่อพบอะไรอยากซื้อจะได้ซื้อได้เลย เขาไม่พูดอะไรต่อ ตอน

ไกด์และล่ามจะพักค้างคืนในโรงแรมเดียวกันกับเราและนัด
พบกับเราในห้องอาหารหรือหน้าห้องโถงรับแขกของ
โรงแรมตามกำ�หนดเวลา ถ้าจะออกไปเดินเล่น ไกด์และ
ล่ามจะไปด้วยทุกฝีก้าว

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

13

หลังจึงทราบว่ามันเกือบจะไม่มีอะไรให้ซื้อเลย ในประเทศหลายประเทศที่
เศรษฐกิจไม่ดโี ดยเฉพาะในลาตินอเมริการวมทัง้ คิวบา เงินเหรียญสหรัฐฯ กลาย
เป็นเงินตราหลักเพราะไม่มีใครยอมรับค่าเงินของประเทศตนเอง
โรงแรมแรกที่อยู่บริเวณริมแม่นํ้า ไม่ค่อยเห็นผู้คนนอกจากนักกีฬามา
ฝึกซ้อมกรรเชียงเรือและซ้อมวิ่ง นํ้าในแม่นํ้าสะอาดมาก ไม่มีขยะ ไม่มีเค้าส่อ
ว่าจะเป็นนํ้าเน่าเหมือนแม่นํ้าในประเทศไทย ระหว่างเดินทางบางวันเห็นคน
หิ้วปลาสดตัวใหญ่ 3-4 ตัวอยู่ริมนํ้า เข้าใจว่าจะตกได้ อย่างไรก็ตาม เวลาที่
เหลืออีกหลายวันไม่เห็นใครตกปลาริมแม่นํ้า แม้ว่าล่ามจะบอกว่าเป็นสิ่งที่
ประชาชนชอบทำ�
รายการที่เขาจัดให้นั้น ให้ผมบรรยายอยู่ประมาณ 7 ครั้ง จากเวลา
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ที่ไปอยู่ เวลาที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นการดูงานในที่ต่าง ๆ
เช่น งานการศึกษาอนุบาล งานสาธารณสุขมูลฐาน สโมสรเยาวชน สถานีรถไฟ
ใต้ดนิ ฯลฯ เข้าใจว่าเพือ่ ให้มองประเทศของเขาในแง่ดี อย่างไรก็ตาม ผมจัดการ
ต่อรองเจรจาใหม่หมด ขอไม่ไปที่ไหนเลย นอกจากสอนและเก็บข้อมูลภาค
สนามตามความจำ�เป็น ผมอ้างว่ามาทีเ่ กาหลีเหนือเพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ และ

ในประเทศหลายประเทศที่เศรษฐกิจไม่ดีโดยเฉพาะใน
ลาตินอเมริการวมทั้งคิวบา เงินเหรียญสหรัฐฯ กลายเป็น
เงินตราหลักเพราะไม่มใี ครยอมรับค่าเงินของประเทศตนเอง
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ปรกติเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยว ชอบแต่ทำ�งาน (workoholic) พร้อมกับแนะนำ�
การจัดการอบรมว่าควรจะเลือกบุคลากรประเภทใดเข้าร่วมบ้าง ต้องเตรียม
เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่พอหาได้บ้าง ตลอดจนควรคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะ
ทำ�อะไรได้บ้างเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว
หลังจากเจรจาต่อรองกับฝ่ายนำ�แล้ว เนือ่ งจากโรงแรมแรกแพงเกินไป
ผมจึงขอให้ล่ามจัดการย้ายโรงแรม เขาตกลงและไปจัดการขออนุมัติอยู่ 1 วัน
จึงย้ายได้สำ�เร็จ
โรงแรมทีส่ องอยูใ่ จกลางเมืองเปียงยางพอดี หน้าโรงแรมมีลานจอดรถ
ซึ่งเป็นจุดที่คนรถจะมารอรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศที่มาพักในโรงแรมนี้
ด้านขวาของโรงแรมเป็นตึกทีท่ �ำ การของสำ�นักข่าวโรดงซิมบุน แปลว่า “สำ�นัก
ข่าวของคนงาน” ซึ่งเป็นแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวที่ประชาชนจะได้รับ
โรงแรมทีส่ องนีก้ ค็ งเหมือนโรงแรมอืน่ ๆ และเหมือนสถานทีอ่ นื่ ๆ ของ
เกาหลีเหนือ คือมีรูปของคิมอิลซุง และรูปถ่ายของคิมอิลซุงกับเด็ก ๆ พร้อม
กับคำ�ขวัญต่าง ๆ ส่วนที่ต่างกันคือความหรูหราซึ่งน้อยกว่าและห้องเล็กกว่า
ค่าห้องคืนละ 50 เหรียญซึ่งก็สมเหตุสมผลดี กลางคืนเปิดเครื่องทำ�ความร้อน
ทั้งคืน กลางวันมีเฉพาะแสงสว่าง นํ้าเย็นไหลเป็นส่วนใหญ่ นํ้าร้อนไหลเป็น
เวลา วันละสองครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ถ้ากลับมาจากที่ทำ�งานหรือกินข้าวช้าก็
ต้องรออาบนํ้าพรุ่งนี้เช้า บริเวณห้องตลอดจนห้องนํ้าสะอาดดีไม่มีกลิ่น สบู่ที่
แจกเป็นสบูท่ ไี่ ม่มกี ลิน่ หอมเลย กระดาษชำ�ระเป็นกระดาษฟางแต่ทำ�เป็นม้วน
ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก
สิ่งที่แตกต่างระหว่างโรงแรมสำ�หรับชาวต่างประเทศในเกาหลีเหนือ
กับในปักกิง่ หรือมองโกเลียอย่างหนึง่ คือการค้าประเวณี ทีป่ กั กิง่ และมองโกเลีย
ในปัจจุบันมีการค้าประเวณีเป็นลํ่าเป็นสันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นโรงแรม
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สิ่งที่แตกต่างระหว่างโรงแรมสำ�หรับชาวต่างประเทศใน
เกาหลีเหนือกับในปักกิ่งหรือมองโกเลียอย่างหนึ่งคือการ
ค้าประเวณี ที่ปักกิ่งและมองโกเลียในปัจจุบันมีการค้า
ประเวณีเป็นลำ�่เป็นสันในรูปแบบต่าง ๆ .........
ที่เกาหลีเหนือทุกอย่างสะอาดไม่มีราคีคาว ไม่มีวี่แววของ
การค้าประเวณี อาชญากรรมและขอทาน

สนามบิน ในปักกิง่ มีโทรศัพท์ถามในตอนกลางคืนว่าต้องการคนไปนวดหรือไม่
โรงแรมในมองโกเลียมี partner นั่งโต๊ะในบาร์ ที่เกาหลีเหนือทุกอย่างสะอาด
ไม่มรี าคีคาว ไม่มวี แ่ี ววของการค้าประเวณี อาชญากรรมและขอทาน สิง่ เหล่านี้
ล้วนมากับทุนนิยมทั้งสิ้น
สำ�หรับคอมมิวนิสต์แล้วเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ privacy เป็นเรื่อง
ทีไ่ ม่ส�ำ คัญ พนักงานโรงแรมจะทำ�งานตามเวลา พอถึงเวลาแล้วเขาจะเข้ามาใน
ห้องเลยเคาะประตูบ้าง ไม่เคาะประตูบ้างเพื่อมาสำ�รวจความเรียบร้อยว่าเรา
จะมีปญ
ั หาอะไรหรือไม่ ถึงแม้เราส่งสัญญาณว่ากำ�ลังเข้าส้วมอยู่ เขาเปิดประตู
เข้ามาก็รู้ แต่ก็ไม่ถือสาเข้ามาตามปรกติ พนักงานทั้งหมดไม่มีใครพูดภาษา
อังกฤษได้ การสื่อสารจึงลำ�บาก ต้องไปตามล่ามซึ่งอยู่ห้องพักอีกชั้นหนึ่งมา
จัดการ
โทรทัศน์ในโรงแรมแรกมี CNN เฉพาะส่วนที่เป็น financial news ว่า
ด้วยหุ้นและการปันผลทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีข่าวที่เราต้องการดู ส่วน
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โรงแรมที่สองเป็นโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือทั้งนั้น ดูทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องเปิดดู
อีก เพราะรายการน่าเบื่อ โชคดีที่ผมเตรียมวิทยุคลื่นสั้นไปด้วยทำ�ให้สามารถ
รับฟังข่าวจากต่างประเทศได้บา้ ง พูดถึงวิทยุคลืน่ สัน้ เดีย๋ วนีห้ ายาก เครือ่ งวิทยุ
คลื่นสั้นขนาดเล็กที่ใช้อยู่ปัจจุบันคงจะประมาณ 15 ปีแล้ว ในตลาดหาดใหญ่
แถวสันติสขุ หาไม่ได้เลย แสดงว่าการสือ่ สารมวลชนในเมืองไทยเปลีย่ นไปแล้ว
โดยสิ้นเชิง
อาหารเกาหลีเป็นกึ่งจีนกึ่งญี่ปุ่น เนื่องจากอากาศเย็น อาหารจึงเย็น
เร็วมาก บริการร้อยละเก้าสิบของโรงแรมเป็นผู้หญิง ยกเว้นพวกช่าง พนักงาน
พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องนัก ทำ�ให้เลือกอาหารลำ�บาก กินอาหารเดิม ๆ
อยู่หลายวันทีเดียว
มองออกไปนอกโรงแรมจะเห็นผู้คนเดินไปทำ�งานในตอนเช้าและเดิน
กลับในตอนเย็น เวลาทำ�งานเริ่ม 9.00 น. เลิก 18.00 น. วันเสาร์ทำ�งานเฉพาะ
ตอนเช้า ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเมืองรวมทั้งสรุปข่าว

โทรทัศน์ในโรงแรมแรกมี CNN เฉพาะส่วนที่เป็น
financial news ว่าด้วยหุ้นและการปันผลทั่วโลกตลอด
24 ชั่วโมง ไม่มีข่าวที่เราต้องการดู ส่วนโรงแรมที่สองเป็น
โทรทัศน์ของเกาหลีเหนือทั้งนั้น ดูทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องเปิด
ดูอีก เพราะรายการน่าเบื่อ
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การขนส่งสาธารณะในเมืองนีด้ มี าก มีทงั้ รถเมล์ รถราง และรถไฟใต้ดนิ
ค่าโดยสารถูกมากเมือ่ เทียบกับรายได้ ประชาชนเข้าแถวรอรถเมล์บนถนนอย่าง
เป็นระเบียบ รถเมล์ในประเทศนีค้ ล้ายมองโกเลีย น่าจะมาจากต้นแบบเดียวกัน
คือรัสเซีย มีสายไฟฟ้าอยูข่ า้ งบน ข้อดีคอื ไม่เกิดมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสีย
และแซงกันไม่ได้ ข้อไม่ดีคือสายเสาอากาศของรถที่ต่อจากรถไปยังสายไฟแรง
สูงข้างบนหลุดบ่อย รถต้องตายกลางทางและต้องหาคนมาช่วยกันยกเสา
อากาศให้เข้าที่เสียเวลา
ข้อแตกต่างจากมองโกเลียและจีนคือไม่มรี ถของเอกชนวิง่ บนท้องถนน
เลย รถทุกคันเป็นของหน่วยราชการหรือองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ
ดังนัน้ จึงไม่มรี ถติด ถนนในเปียงยางกว้างขวางมาก บางสายกว้างถึง 100 เมตร
เมื่อไม่มีรถมากนัก รถส่วนใหญ่จึงขับเร็วและไม่มีระเบียบ สี่แยกต่าง ๆ ไม่มีไฟ
แดงไฟเขียว มีแต่จราจรซึ่งร้อยละ 80 ที่เห็นเป็นเด็กสาวอายุคงไม่เกิน 25 ปี
ถือไม้ชี้ยาวประมาณ 1 ฟุตครึ่งคอยให้สัญญาณรถในทิศต่าง ๆ การเคลื่อนไหว
ร่างกายของจราจรสาวน้อยเหล่านี้แปลกมาก ทุกอย่างฝึกมาให้ใช้ข้อต่าง ๆ
แบบฝึกทหาร การหันซ้ายหันขวา การยกแขน การเป่านกหวีด รวมทั้งการ
เปลี่ยนกะ จราจรสาวที่มาใหม่จะเดินแบบสวนสนามจากที่พักมุมถนนเป็น
มุมฉากเข้ามายังกลางสีแ่ ยก ส่วนคนทีอ่ อกกะก็เดินสวนสนามออกจากตำ�แหน่ง
กลางสี่แยกไป สิ่งที่ผมเสียวคือรถขับค่อนข้างเร็ว โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับ
จราจรเหล่านั้นน่าจะมีอยู่เหมือนกัน
ปรกติถ้าไปบ้านเมืองใดที่เห็นว่าปลอดภัยผมจะออกไปเดินเล่นนอก
โรงแรมเพื่อออกกำ�ลังกายและดูกิจกรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน
เมื่อเข้าพักโรงแรมที่สองในวันแรก ผมก็ออกไปเดินนอกโรงแรม การข้ามถนน
ใหญ่ในเมืองเปียงยางนัน้ ส่วนใหญ่จะมีชอ่ งลอดใต้ถนนเพือ่ ให้ประชาชนข้ามได้
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ข้อแตกต่างจากมองโกเลียและจีนคือไม่มีรถของเอกชนวิ่ง
บนท้องถนนเลย รถทุกคันเป็นของหน่วยราชการหรือ
องค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีรถติด
ถนนในเปียงยางกว้างขวางมาก บางสายกว้างถึง 100
เมตร เมื่อไม่มีรถมากนัก รถส่วนใหญ่จึงขับเร็วและไม่มี
ระเบียบ สี่แยกต่าง ๆ ไม่มีไฟแดงไฟเขียว มีแต่จราจร
โดยปลอดภัย ผมก็ลองไปดู สภาพดีกว่าเมืองต่าง ๆ ที่เห็นมามาก ไม่มีขอทาน
หรือเด็กข้างถนนในเมืองแม้แต่คนเดียว มีแต่เด็กร่าเริงเดินกับพ่อแม่หรือทารก
ที่อยู่บนหลังแม่และใช้เสื้อหนาวแบบพิเศษซึ่งเวลาแม่สวมใส่แล้วจะคลุมลูก
เบ็ดเสร็จ โดยลูกจะโผล่หน้าออกมาตรงท้ายทอยแม่ได้นิดหน่อยพร้อมทั้งส่วน
ของเสือ้ จะเป็นหมวกให้ลกู โดยอัตโนมัติ นอกจากนีไ้ ด้เห็นผูห้ ญิงหลายคนนำ�พา
ของโดยวิธีทูนหัวโดยไม่ต้องจับ วิธีนี้ในเมืองไทยผมเคยเห็นชาวบ้านนอกใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชทำ�อยู่สมัยผมเด็ก ๆ หลังจากนั้นไม่ค่อยเห็นใครใช้ใน
ประเทศไทยเลย ในเมืองพม่าก็ดี เมืองทางเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังคลาเทศก็
ดี วิธีนี้เป็นวิธีที่ชาวบ้านนิยมมาก ทำ�ได้คล่องโดยไม่ต้องใช้มือจับเลย ที่เมือง
จีนคงมีอยู่บ้างแต่ไม่เคยเห็น และไม่เคยเห็นคนจีนในเมืองอื่น ๆ ทำ � แต่ที่
เกาหลีเหนือเห็นค่อนข้างดาดดื่น
ผมเดินมุดทางใต้ดินเลาะเลี้ยวไปตามซอยเล็ก ๆ ได้เพียงนิดเดียวก็ได้
ยินเสียงไกด์ตะโกนไล่หลังมาพร้อมกับวิง่ กระหืดกระหอบ เขาต่อว่า ว่าออกมา
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เดินคนเดียวได้อย่างไร ผมบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลย เมืองนี้ปลอดภัยมาก ไกด์
พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง เราเดินกลับโรงแรมไปพบกับล่ามที่รออยู่ ล่ามคน
นี้ เคยเดินทางออกนอกประเทศสองสามครัง้ รวมทัง้ เคยมาประเทศไทยและได้
รับการต้อนรับดี ล่ามเข้าใจดี เขาได้แต่ยมิ้ ๆ ผมก็รกู้ นั ว่าถ้าผมทำ�อย่างนัน้ แล้ว
สองคนนี้จะเดือดร้อน ผมจึงตกลงว่าจะไม่ทำ�อย่างนั้นอีก แต่ผมต้องออกไป
เดินบ่อย ๆ เพราะต้องการออกกำ�ลังกายอันเป็นภารกิจประจำ�วันของผม หลัง
จากนั้นเราก็มักจะออกไปเดินด้วยกันตอนเย็นหลังเลิกงาน บริเวณทางเดินริม
แม่นํ้าซึ่งอากาศดีและทิวทัศน์สวยมาก ผมไม่มีโอกาสได้ไปเดินดูชีวิตชาวเมือง
อย่างทีต่ อ้ งการ ตลอดการเดินเล่นของผมสามสัปดาห์ สิง่ ทีผ่ มไม่พบเลยคือคน
ต่างชาติและนักท่องเทีย่ ว มีแต่กจิ กรรมของเด็กนักเรียน ยุวชนทหาร เด็กซ้อม
เทควันโด และคนแก่นั่งเล่นหมากรุกอยู่ริมแม่นํ้า น่าจะเป็นไปได้ว่ามีนัก
ท่องเที่ยวมาที่นี่น้อยมาก หรือมาแล้วจัดให้ไปที่อื่นไม่ใช่ที่ซึ่งเขาจัดให้ผมมา
ส่วนใหญ่คงจะให้ไปชมสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมที่เขาเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้น
สถานทีท่ ที่ กุ คนต้องไปและผมไปมาแล้วมีอยูส่ องสามแห่ง คือ เนินเขา
อนุสาวรีย์คิมอิลซุง ซึ่งถ้ามาจากสนามบินแล้วจะถึงก่อนเข้ากลางเมือง จาก
เนินเขานีม้ องเข้าจะเห็นทัศนียภาพเมืองเปียงยางทีส่ วยมากน่าประทับใจ แสดง
ให้เห็นว่าตอนสร้างเมืองรอบสุดท้ายคงตัง้ ใจทำ�ให้ดมี าก ความจริงเปียงยางเป็น
เมืองเก่า แหลกราญมาจากสงครามใหญ่น้อยหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยญี่ปุ่น
ยึดครอง สมัยสงครามโลกจนถึงสมัยสงครามเกาหลีซงึ่ โดนสหประชาชาติหรือ
นัยหนึ่งสหรัฐฯ ยึดครองชั่วคราวก่อนที่กองทัพจีนจะมาช่วยเกาหลีเหนือ อาจ
จะเป็นเพราะต้องบูรณะเมืองและสร้างเมืองใหม่บอ่ ยนีเ่ องกระมังจึงทำ�ให้สร้าง
เมืองได้สวยมาก ที่อนุสาวรีย์นี้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาทำ�ความเคารพคิมอิลซุง
และถ่ายรูปกันหลายคู่ แสดงให้เห็นว่าเขาเทอดทูนอดีตผู้นำ�คนนี้มาก
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สถานที่แห่งที่สองที่ทุกคนต้องไปคือ President Palace หรือ วังของ
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง เดิมเป็นที่ทำ�งานอย่างเป็นทางการของเขา ต่อมาเมื่อ
สิ้นชีวิตลง เป็นที่เก็บศพและของเก่า ๆ คืนก่อนไป 2-3 คืน ล่ามบอกว่าผู้มา
จากต่างประเทศทุกคนต้องไปเยี่ยมประธานาธิบดี ให้แต่งตัวให้เรียบร้อย
สมเกียรติหน่อย (คงเห็นได้ชัดเจนว่าผมไม่ค่อยพิถีพิถันในการแต่งตัว) เขาจัด
ให้ชาวต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือวันพฤหัสเท่านั้น ทีแรก
นึกว่าจะได้พบถึงขั้นคิมจองอิล แต่สุดท้ายจึงเข้าใจว่าเวลาคนเกาหลีเหนือพูด
ถึงประธานาธิบดี เขาหมายถึงคิมอิลซุงประธานาธิบดีนริ นั ดร์กาลของเขา ส่วน
คิมจองอิลนั้นเขาจะเรียกว่าท่านผู้นำ�
วังทีว่ า่ นีใ้ หญ่โตน่าดูทเี ดียว ขบวนรถชาวต่างประเทศออกจากโรงแรม
ประมาณ 7 โมงครึ่งเพื่อไปรอ ณ จุดนัดพบแล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังวังที่ว่า
หลังจากลงรถไปต้องเดินเข้าแถวผ่านระเบียงหลายสิบนาที พูดถึงเดินแถวแล้ว
คนทีน่ ถี่ า้ ไปเป็นกลุม่ ไม่วา่ ทีใ่ ดคงจะเดินเป็นแถวตอนเรียงสองหรือเรียงสามเป็น
ส่วนใหญ่ ผมอยูแ่ ถวเดียวกับล่ามและไกด์ตลอด ทางเดินส่วนหนึง่ เป็นทางเลือ่ น
แบบสนามบินระหว่างประเทศที่อำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร ระเบียงที่ว่านี้
นับว่าลงทุนมาก สวยงามไม่แพ้สนามบินต่างประเทศ ยกเว้นไม่มีเครื่องหมาย

สุดท้ายจึงเข้าใจว่าเวลาคนเกาหลีเหนือพูดถึง
ประธานาธิบดี เขาหมายถึงคิมอิลซุงประธานาธิบดีนิรันดร์
กาลของเขา ส่วนคิมจองอิลนั้นเขาจะเรียกว่าท่านผู้นำ�
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อะไรเลยมีแต่เจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยและคอยเตือนคนที่ทำ�ผิด
เท่านั้น ในที่สุดก็ผ่านขั้นตอนการตรวจค้นโลหะและเครื่องทำ�ความสะอาดฝุ่น
ที่ติดมากับรองเท้าตลอดจนกำ�แพงลมที่เป่าสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายออกให้
หมด ผ่านห้องโถงหลายห้อง แต่ละห้องมีเพลงหรือวาทะปลุกใจรักชาติหรือ
แสดงความเคารพรักคิมอิลซุงตลอด จนในที่สุดถึงห้องเก็บศพซึ่งนอนสงบอยู่
ในโลงแก้ว แสงสีชมพู ทุกคนที่เข้าไปจะเดินวนขวา คำ�นับพร้อม ๆ กันตรง
ปลายเท้าและตรงด้านข้าง จากนั้นจึงใช้เวลาอีกประมาณ 20 นาทีกว่าจะผ่าน
ห้องต่าง ๆ ออกมานอกวัง ขาออกสวนทางกับทหารและประชาชนจำ�นวนมาก
ทีเ่ ข้าแถวเหยียดยาวรอเข้ามาเคารพศพ ทุกคนแต่งกายเรียบร้อยมาก แต่สงั เกต
ว่าหน้าตาคนที่มาเหล่านี้เหี่ยวแห้ง ไม่มีนํ้ามีนวลเหมือนคนในเปียงยาง ล่าม
บอกว่าทุกวันจะมีคนเดินทางมาจากทัว่ ประเทศเพือ่ คารวะท่านประธานาธิบดี
เห็นหน้าคนพวกนีแ้ ล้วคิดถึงเมือ่ สิบกว่าปีกอ่ นทีพ่ บกับพวกจีนจากแผ่นดินใหญ่
ก่อนเขาเริม่ เปิดประเทศ พวกนีล้ ว้ นแต่หน้าแห้งซีดผมกรอบ คงจะจนเข้าไปถึง
เลือดถึงเนือ้ ต่างกับคนทีม่ าจากจีนเสรีนยิ มทีเ่ ต็มไปด้วยนํา้ นวลของคลอเรสเตอ
รอล ภาวะขาดอาหารคงมีมากในประเทศเกาหลีเหนือเหมือนที่เคยมีมากใน
ประเทศจีนเมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว สามสัปดาห์ทเี่ กาหลีเหนือนัน้ ผมไม่พบคนอ้วน
เลยสักคน (แต่ก็พบพวกที่ผอมลงพุงอยู่เหมือนกัน)
แห่งทีส่ ามทีเ่ ขาพาไปดูคอื บ้านเกิดของคิมอิลซุง เป็นเนินเขาตกแต่งไว้
สวยดี ตัวบ้านจำ�ลองจากสภาพเดิมเมื่อแปดสิบกว่าปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นยึดครอง
เกาหลี และคิมอิลซุงออกจากบ้านไปอยู่แมนจูเรียเพื่อปฏิวัติ พูดถึงญี่ปุ่นแล้ว
คนเกาหลีและคนจีนทีม่ อี ายุหน่อยจะเกลียดญีป่ นุ่ เข้ากระดูกดำ� ญีป่ นุ่ สมัยก่อน
เป็นนักล่าอาณานิคมประจำ�ถิน่ เนือ่ งจากเป็นชนชาติทมี่ รี ะเบียบวินยั สูง ทำ�งาน
หนัก จึงพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก่อนคนอื่น และคงเนื่องจากแรงกดดันด้าน
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ภาวะขาดอาหารคงมีมากในประเทศเกาหลีเหนือเหมือนที่
เคยมีมากในประเทศจีนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว สามสัปดาห์ที่
เกาหลีเหนือนั้นผมไม่พบคนอ้วนเลยสักคน
ประชากรที่มีการเจริญพันธุ์สูงทำ�ให้ต้องขยายดินแดนล่าอาณานิคมเพื่อหา
ทรัพยากรมาป้อน ความเหี้ยมโหดของลัทธิการทหารของญี่ปุ่นนั้นเป็นที่เลื่อง
ชื่อในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือมาก ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง ประชากรจีนและเกาหลีต้องเสียชีวิตจากการทารุณของทหารญี่ปุ่น
นับสิบล้านคน การปฏิวตั ขิ องจีนและเกาหลีเหนือจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง
การต่อต้านต่างชาติกับการสร้างสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์
นอกจากการทำ�งานกับนักวิจัยเกาหลีเหนือ ผมได้มีโอกาสสนทนากับ
คนที่ทำ�งานระหว่างประเทศที่คอยช่วยเกาหลีเหนืออยู่ อันได้แก่ องค์การ
กาชาดสากล, UNICEF, World Food Program, UNDP และองค์การอนามัย
โลกซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อผมให้เกาหลีเหนือพิจารณาเชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อม
ทัง้ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของผม องค์กรเหล่านีเ้ กือบทุกองค์กรเข้าไปช่วย
เรื่องพื้นฐานทั้งสิ้น เช่น มีการส่งอาหารงวดละหลายหมื่นตันจากผู้บริจาค
ทั่วโลกไปให้เด็กและผู้ป่วย มีการสนับสนุนด้านยารักษาโรคโดยเฉพาะโรค
ติดต่อ และสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเลี้ยงเด็กกำ�พร้า
ในเขตชนบทซึง่ กลุม่ ผูท้ �ำ งานบอกว่ามีเด็กกำ�ลังรอความตายอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก
นอกจากนีใ้ นโรงแรมทีพ่ กั ผมได้รจู้ กั กับคนทีม่ าจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ จาก
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แคนาดา โดยตัง้ ใจมาช่วยเหลือในฐานะมนุษยธรรมบ้าง ในฐานะเป็นชาวเกาหลี
ด้วยกันบ้าง
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รับจากคนส่วนใหญ่ก็คือระบบรัฐทำ�งานไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ยอมให้ผู้ช่วยเหลือรับทราบว่าสิ่งของที่ไปช่วยหรือคนที่ช่วย
เป็นอย่างไรบ้าง ไม่มขี อ้ มูล ไม่มกี ารสำ�รวจวิจยั ประเมินผล ทำ�ให้ผใู้ ห้ความช่วย
เหลือไม่อยากให้เท่าไรนัก เกือบทุกคนกล่าวว่าเป็นเพราะแนวคิดคอมมิวนิสต์
ซึ่งล้าหลังมา 50 ปีบวกกับความดื้อรั้นของผูน้ ำ� ตัวแทนองค์การหลายองค์การ
ไม่มโี อกาสสัมผัสกับชาวบ้านเลย ข้อมูลจากชาวต่างชาติเหล่านีค้ อ่ นข้างขัดแย้ง
กับสภาพที่ผมได้เห็นในเปียงยางซึ่งความขาดแคลนยังไม่รุนแรงมากและคน
เกาหลีเหนือไม่ได้ดักดานมากมายอย่างที่เขาว่ากัน
อย่างไรก็ตาม วิธคี ดิ วิธที �ำ งานของโลกตะวันตกกับโลกคอมมิวนิสต์นนั้
ต่างกันมาก โลกคอมมิวนิสต์เน้นเรือ่ งความปลอดภัยของอำ�นาจรัฐ ไม่ตอ้ งการ
ให้คนได้รับรู้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเองโดยตรง ล่ามกับไกด์แยกห้องกินข้าวกับ
แขก ในส่วนบริเวณสำ�หรับองค์การต่างชาติคนเกาหลีทวั่ ไปจะเข้าไปไม่ได้ ล่าม
และไกด์ไปส่งผมที่หน้าที่ทำ�งานองค์การอนามัยโลกทุกเช้า แต่เขาได้รับคำ�สั่ง
ไม่ให้เข้าไปในสำ�นักงาน ให้รออยูน่ อกประตูรวั้ จนกว่าผมจะเสร็จธุระแล้วจึงไป
ทำ�งานโรงพยาบาลด้วยกัน ในประเทศอื่น ๆ เมื่อเลิกงานแล้วมักจะมีนักวิจัย
เอางานมาปรึกษาในโรงแรม แต่ในเกาหลีเหนือไม่มีนักวิจัยคนใดมาเลย เข้าใจ
ว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่ว่าให้ติดต่อกันตามความจำ�เป็นเท่านั้น ถ้ามีอะไรพิเศษต้อง
ขออนุญาตก่อน
งานส่วนใหญ่คอื การสอนในห้องประชุม ขัน้ ต้นผมขออนุญาตไปพบกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ของเขาเพื่อแนะนำ�เรื่องการติดตั้งซอฟต์แวร์และ
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วางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน นักคอมพิวเตอร์ที่นี่ได้มาเรียน
หลักสูตรระยะสั้นที่ AIT เมืองไทยเป็นเวลาสามเดือน เขาบอกว่าคนไทยใจดี
มาก หลักสูตรก็ดีมากเช่นกัน หลังจากการเรียนทำ�ให้เขารู้เรื่อง PC ดีมาก มี
network card และสายเอาไว้ติดต่อระหว่างเครื่องได้ แต่ไม่มี lab link cord
ซึง่ เป็นวิธที สี่ ะดวกและประหยัดกว่า การติดต่อระหว่างเครือ่ ง ระหว่างการเรียน
การสอนจึงต้องใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ราบรื่นดี
เมือ่ เริม่ การสอนผมจะถามว่าใครไม่เคยจับคอมพิวเตอร์บา้ ง จากนัน้ ก็
ให้เครือ่ ง แต่ละเครือ่ งมีคนทีช่ �ำ นาญด้านคอมพิวเตอร์อยูส่ ลับกับคนทีไ่ ม่ช�ำ นาญ
ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้เร็วกว่าประเทศต่าง ๆ ที่ผมไปสอนมา
โดยเฉพาะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดี ทำ�ให้สอนง่ายและสนุก ผมจะ
พยายามถามคำ�ถามทางคณิตศาสตร์ที่สูงกว่าความรับรู้ของเขานิดหน่อยเพื่อ
กระตุ้นความคิด ทำ�ให้เขาชอบมาก
คนทีม่ าเรียนประกอบด้วยคนหลายกลุม่ มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะโรค
ส่วนใหญ่ทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต โรคระบบประสาท

องค์ประกอบที่ผมเสนอเขาไปและเขาสามารถจัดหามาให้
ภายในเวลาเพียงวันเศษ ๆ ดังนั้นชาวต่างชาติที่บอกว่า
เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือทำ�งานติดต่อกันช้านั้น น่าจะไม่จริง
ไปเสียทั้งหมด ถ้าคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันดีแล้ว ระบบจัดตั้ง
ของเขาน่าจะมีวิธีสั่งการที่ได้ผลเร็ว

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

25

มีนักวิจัยจาก Academy of Medical Science ซึ่งมีหน้าที่หลักคืองานวิจัย
อย่ า งเดี ย ว บางคนเขี ย นซอฟต์ แวร์ ใช้ เ องด้ ว ย นอกจากนี้ มี นั ก สถิ ติ นั ก
สาธารณสุขและเจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์ รวมแล้วประมาณ 25 คน องค์ประกอบ
อย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ผมเสนอเขาไปและเขาสามารถจัดหามาให้ภายใน
เวลาเพียงวันเศษ ๆ ดังนั้นชาวต่างชาติที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือทำ�งาน
ติดต่อกันช้านัน้ น่าจะไม่จริงไปเสียทัง้ หมด ถ้าคุยกันรูเ้ รือ่ งเข้าใจกันดีแล้ว ระบบ
จัดตั้งของเขาน่าจะมีวิธีสั่งการที่ได้ผลเร็ว
คนที่มาเรียนจากพื้นฐานต่าง ๆ กันนั้นถูกผมจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 6
กลุ่มตามเครื่อง PC ที่มีอยู่และรวมเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มเพื่อทำ�วิจัยร่วมกัน
ระหว่างการอบรม เขาจัดแบ่งกันได้ตามทีผ่ มต้องการและเราช่วยกันเลือกหัวข้อ
สำ�หรับเป็นแบบฝึกหัดสำ�หรับการวิจัย การเรียนการสอนเริ่มจากการบรรยาย
ทางทฤษฎีระบาดวิทยา การออกแบบทางวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัย
ระหว่างการบรรยายมีคำ�ถามที่เข้มข้นกว่าทุกแห่งที่ไปสอนมาแม้แต่การสอน
ใน ม.อ. โดยเฉพาะจากกลุ่ม Academy of Medical Science ซึ่งถือว่าเป็น
นักวิจัยสุดยอดของประเทศของเขาแล้ว (ไม่นับนักวิจัยทางการทหาร)
ขึ้นสัปดาห์ที่สอง เราออกไปเก็บข้อมูลที่สถานบริการของรัฐที่เรียกว่า
PolyClinic ซึ่งรับผิดชอบประชากรประมาณ 20,000 คน มีหมอทั้งหมด
ห้าสิบกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นหมอประจำ�ครอบครัว รับผิดชอบคนละประมาณ
100 ครอบครัว หมอทุกคนมีหน้าทีด่ แู ลครอบครัวเป้าหมายให้ดที สี่ ดุ และควร
จะรู้เรื่องต่าง ๆ ของครอบครัวที่รับผิดชอบอย่างดี บันทึกของแต่ละครอบครัว
จะเก็บไว้อยู่ในแฟ้มเดียวกัน นอกจากนี้มีทะเบียนโรคแต่ละโรค ระบบนี้เป็น
ระบบมาตรฐานของสั ง คมนิ ย มคอมมิ ว นิ ส ต์ ซึ่ ง ลงทุ น ด้ า นสวั ส ดิ ก ารการ
สาธารณสุขมาก และทุกอย่างฟรีหมด
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ประชากรประมาณ 20,000 คน มีหมอทั้งหมดห้าสิบกว่า
คน ส่วนใหญ่เป็นหมอประจำ�ครอบครัว รับผิดชอบคนละ
ประมาณ 100 ครอบครัว หมอทุกคนมีหน้าที่ดูแล
ครอบครัวเป้าหมายให้ดีที่สุด และควรจะรู้เรื่องต่าง ๆ
ของครอบครัวที่รับผิดชอบอย่างดี
ด้านแพทย์เฉพาะทางที่มีในคลินิกนั้น ที่น่าสนใจคือแพทย์ด้านโรคตับ
และแพทย์ด้านวัณโรค ผมขออนุญาตคุยกับแพทย์ด้านวัณโรคและสัมภาษณ์
วิธีการทำ�งานตลอดจนปัญหาของเขา เกาหลีเหนือใช้วิธีควบคุมวัณโรคแบบ
เดียวกับสหภาพโซเวียตและจีนในอดีต คือ มีหมอประจำ �ครอบครัวคอย
คัดกรองหาผู้ป่วยแล้วให้หมอวัณโรคช่วยวินิจฉัยยืนยัน ส่วนการตรวจเสมหะ
และเอ็ ก ซเรย์ ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานการวิ นิ จ ฉั ย วั ณ โรคนั้ น ต้ อ งส่ ง ผู้ ป่ ว ยไป
โรงพยาบาลซึง่ อยูไ่ ม่ไกลนัก ทีน่ า่ สนใจก็คอื ถ้าผูป้ ว่ ยมีเชือ้ วัณโรคอยูใ่ นเสมหะ
จะต้องส่งไปรักษาที่สถานบำ�บัดวัณโรคโดยเฉพาะจนกว่าจะหายจึงส่งกลับ
ผมถามหมอวัณโรคว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เขาตอบว่าผู้ป่วยไม่อยากไปอยู่สถาน
บำ�บัดวัณโรคจึงหลบซ่อนตัวทำ�ให้เป็นโรคระยะร้ายแรงได้มาก
ปัญหาที่สำ�คัญของการบริการสาธารณสุขคือการขาดแคลนเวชภัณฑ์
ผู้อำ�นวยการ PolyClinic ได้พาไปดูห้องยาซึ่งมียาอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งส่วนใหญ่ได้
รับบริจาคจากต่างประเทศ ทีเ่ หลือเป็นยาผงซึง่ เตรียมกันเองในพืน้ ที่ ผมไปเดิน
ดูหอ้ งแล็ปเขาบอกว่าตรวจนับเม็ดเลือดขาวและวัดเอนไซม์ส�ำ หรับตรวจโรคตับ
ได้ แต่ผมไม่เห็นกล้องจุลทัศน์และ spectrophotometer เขาอาจจะใช้วิธีอื่น
ที่ผมไม่รู้จัก แต่ไม่ได้ถาม
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ปัญหาที่สำ�คัญของการบริการสาธารณสุขคือการ
ขาดแคลนเวชภัณฑ์ ผู้อำ�นวยการ PolyClinic ได้พาไปดู
ห้องยาซึ่งมียาอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจาก
ต่างประเทศ ที่เหลือเป็นยาผงซึ่งเตรียมกันเองในพื้นที่
ส่วนที่สำ�คัญที่ผมขอเขา คือ ขอไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับแพทย์ เพราะ
PolyClinic อยู่ใกล้กับที่พักของประชาชนมาก เขาก็จัดให้
ชาวเปียงยางก็เหมือนกับชาวมองโกเลียทีผ่ มคุน้ เคย และคงเหมือนกับ
ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อกี หลายประเทศในโลกที่ “บ้านไม่ตอ้ งเช่า ข้าว
ไม่ต้องซื้อ” รัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทั้งหมด ผู้คนอยู่กันเป็นแฟลต ซึ่งน่าจะเป็นการ
จั ด สรรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในแง่ ข องการจั ด สรรสาธารณู ป โภค เช่ น ไฟฟ้ า
นำ�้ประปา ความร้อนและการกำ�จัดขยะ
แพทย์ประจำ�ครอบครัวพาผมและล่ามไปเยี่ยมบ้านที่อยู่บนชั้นที่ห้า
ของแฟลตใกล้ ๆ กับ PolyClinic เป็นครอบครัวของข้าราชการบำ�นาญอยู่กับ
ลูกชายอายุประมาณ 30 ปีซง่ึ เป็นนักศึกษาปริญญาโทอยูม่ หาวิทยาลัยคิมอิลซุง
แฟลตทีไ่ ปเยีย่ มอยูใ่ นสภาพดีกว่าแฟลตทีเ่ ห็นในเวียดนามและมองโกเลีย แสดง
ให้เห็นสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า บ้านที่ไปเยี่ยมมีฐานะความเป็นอยู่ดีทีเดียว มี
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ครบครันรวมทัง้ มีคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา เด็กทีเ่ ป็นลูกของ
เจ้าของบ้านก็ทา่ ทางแข็งแรงดี หลังจากสนทนาเรือ่ งวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
แล้วผมขออนุญาตฟังความเห็นของเจ้าบ้านเรือ่ งนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยผม
บอกว่าสนใจเรือ่ งสังคมนิยม ได้มาเห็นคนทีน่ แี่ ล้วพบว่าไม่มคี วามเหลือ่ มลํา้ เลย
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ทุกอย่างรัฐดูแลให้หมด แต่ที่สงสัยอย่างหนึ่งคือผมผ่านสังคมนิยมมาหลาย
ประเทศในช่วงทศวรรษทีเ่ ดินทางค่อนข้างมากในเอเซีย พบว่าสังคมนิยมต่าง ๆ
กลับคืนสู่ระบบตลาดจนหมดแล้ว เขามีความเห็นอย่างไรต่อสหายในประเทศ
อื่น ๆ และประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เขาบอกว่าคนเกาหลีเหนือได้มี
ประสบการณ์โดยตรงอยูแ่ ล้วว่าสังคมนิยมดีกว่าทุนนิยม ไม่มใี ครอยากเปลีย่ น
การเปลีย่ นแปลงของเพือ่ นบ้านเป็นเรือ่ งภายในของเขา เราก็อยูข่ องเรา ต่อมา
ผมถามล่ามว่าคิมจองอิลไปเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองนานาชาติหลักของจีนตั้ง
4 วัน กลับมาแล้วมารายงานอะไรให้ประชาชนเกาหลีเหนือบ้าง เขาบอกว่าไป
เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสรุป คนที่ผมได้
คุยด้วยอย่างเป็นทางการยังคงยืนยันว่าสังคมนิยมเป็นทีต่ อ้ งการของประชาชน
ออกมาจากแฟลตได้นิดเดียวก็ถึงสนามเด็กเล่นและโรงเรียน เขาบอก
ว่าชุมชนทุกแห่งมีโรงเลีย้ งเด็กทีร่ ฐั จัดให้อย่างเพียงพอและคุณภาพดี พ่อแม่ไม่
ต้องจัดหาอาหารเลย เพียงแต่ไปส่งตอนเช้าและไปรับกลับตอนเย็นเท่านั้น
ผมถามคุณหมอผู้อำ�นวยการว่าถ้าคนที่นี่เขามีเงินเหลือเก็บเขาจะซื้อ
อะไรกันบ้าง เพราะทุกอย่างรัฐก็จัดให้หมดแล้ว เขาบอกว่าก็ซื้อเสื้อผ้าสวย ๆ
หรือเฟอร์นิเจอร์
ต่อมาผมได้รบั ทราบจากเจ้าหน้าทีอ่ งค์การอนามัยโลกชาวจีนว่าเขามา
อยู่ที่เปียงยางหลายรอบแล้วไม่เคยได้รับอนุญาตให้ไปบ้านใครเลย ดูเหมือน
เป็นเรื่องต้องห้ามที่ชาวต่างชาติจะไปเยี่ยมบ้าน เรื่องห้ามไปบ้านนั้นผมพบมา
แล้วในสองสามประเทศ ไม่เฉพาะเกาหลีเท่านั้น ลูกศิษย์ของผมที่เวียดนาม
เหนือก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมบ้าน ที่พม่าเวลาจะไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์เขาก็ต้องไป
แจ้งเจ้าหน้าที่เช่นกัน ผมเข้าใจว่าการที่จะให้คนอื่นไปบ้านของเรานั้นต้องมี
ความพร้อมหลายอย่าง ถ้าไม่คุ้นเคยกันเขาก็ไม่อยากให้ไปไม่ใช่เหตุผลความ
ความปลอดภัยของรัฐเท่านัน้ บ้านทีไ่ ปเยีย่ มในเปียงยางนีค้ งไม่ได้จดั ฉาก เพราะ
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ปกติเขาจะไม่ให้ใครไปเยี่ยม แต่อาจจะเลือกให้ไปบ้านระดับผู้นำ�ทางความคิด
ในชุมชนนั้นเท่านั้น เช่นเดียวกับเราพาแขกต่างประเทศไปเยี่ยมบ้าน อสม. ก็
ต้องเลือก อสม.ที่มีคุณภาพดีหน่อย
ปัญหาสุขภาพที่ได้รับทราบจาก PolyClinic แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็คือโรค
เรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคกระเพาะอาหาร ถามเรื่องสาเหตุการ
ตายว่ามาจากอะไรมาก เขาบอกว่าส่วนใหญ่จากโรคมะเร็ง ส่วนเรื่องสุขภาพ
การเจริญพันธุ์นั้น สัมภาษณ์หมอสูตินรีเวชแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโรคพื้น ๆ เช่น
ตกขาว นโยบายเรื่องประชากรของประเทศนี้แตกต่างจากสังคมนิยมอื่น ๆ ที่
เห็นมา พวกนั้นส่วนมากอนุญาตทำ�แท้งได้โดยอิสระ ส่วนเกาหลีเหนือเป็น
ประเทศส่งเสริมการมีบตุ ร รัฐเป็นผูร้ บั เลีย้ งไม่อนั้ การทำ�แท้งทำ�ได้เฉพาะกรณี
ที่มีปัญหาสุขภาพเท่านั้น เกาหลีเหนือมีประชากรเพียง 20 ล้านเทียบกับ
เกาหลีใต้ซึ่งมี 40 ล้าน ประเทศที่เป็นรัฐทหารซึ่งมีทหารถึง 4 ล้านคนแบบนี้
คงจะต้องการประชากรมาเพิ่มกำ�ลังพล
หลังจากเก็บข้อมูลจาก PolyClinic สำ�หรับงานวิจยั และได้ฉวยโอกาส
ไปเยีย่ มบ้านแล้วงานทีเ่ หลือก็เป็นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้

นโยบายเรื่องประชากรของประเทศนี้แตกต่างจาก
สังคมนิยมอื่น ๆ ที่เห็นมา พวกนั้นส่วนมากอนุญาต
ทำ�แท้งได้โดยอิสระ ส่วนเกาหลีเหนือเป็นประเทศส่งเสริม
การมีบุตร รัฐเป็นผู้รับเลี้ยงไม่อั้น
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การเรียนการสอนแต่ละวันเข้มข้นมาก คนเรียนก็ตั้งใจเรียนมาก ตรง
เวลา ถามคำ�ถามอย่างกระตือรือร้นทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติ การสอนคนที่ไม่
เคยเรียนมาก่อนนั้นง่ายกว่าคนที่ทำ�งานเรื่องนั้นมาอย่างผิด ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
Academy of Medical Science เป็นกลุ่มที่ทำ�งานมาตลอด และใช้หนังสือ
สถิตแิ ละระบาดวิทยาแบบเก่า ๆ ซึง่ เหมือนกับหนังสือไทยส่วนใหญ่ทเี่ ขียนเมือ่
สิบปีทแี่ ล้ว ผมต้องพยายามเน้นให้เห็นว่าความเข้าใจด้านทฤษฎีเหตุผลพืน้ ฐาน
ตลอดจนข้อสมมติส�ำ คัญกว่าการจำ�สูตรและคำ�นวณแทนค่าสูตร การแสดงผล
การวิเคราะห์ด้วยกราฟจะชักจูงความสนใจของนักบริหารได้ดีกว่าการเขียน
สมการ และการสรุปต้องมาจากสิง่ ทีพ่ บในงานวิจยั ไม่ใช่จากความคิดเห็นทีไ่ ม่
ได้เกี่ยวข้องกัน
แล้ววันสุดท้ายของการเรียนการสอนก็มาถึง ผมได้เชิญฝ่ายนำ�ของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมาฟังการนำ�เสนอผลงานวิจยั ของพวกเขาตามแผนการทีผ่ ม
ร่างไว้แต่ต้นเพื่อให้ผู้รับการอบรมกระตือรือร้น และให้ฝ่ายนำ�ได้มีส่วนร่วม
ปรากฏว่าเขามากันครบถ้วน เพราะเขาได้รบั การป้อนกลับจากคนทีม่ าเข้าร่วม
ประชุมอย่างเป็นระยะ ๆ ว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก
ตัวแทนกลุม่ นำ�เสนอผลงานวิจยั สองกลุม่ โดยใช้กระดาษปรูฟ๊ แบบทีเ่ รา
ใช้ประชุมกลุ่มย่อย แต่เขาตั้งใจเขียนมาก รายงานที่เสนอต่อฝ่ายนำ�เขียนด้วย
มือ การนำ�เสนอเป็นไปได้ด้วยดี ฝ่ายนำ�ถามคำ�ถามเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้น
ผมขอให้ผเู้ รียนสาธิตให้ฝา่ ยนำ�เห็นว่าเขาเรียนรูอ้ ะไรด้านคอมพิวเตอร์บา้ ง เขา
ได้นำ�เสนอกราฟที่แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ กลุ่มอายุที่สำ�รวจในชุมชนประชาชน
ที่เติมเกลือลงไปในอาหารนั้นมีความดันโลหิตที่สูงกว่าประชาชนที่ไม่ได้เติม
เกลืออย่างชัดเจน ควรทำ�การศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขพฤติกรรม
ดังกล่าว จากนั้นฝ่ายนำ�คนหนึ่งถามว่าขนาดตัวอย่างที่วิจัยนั้นพอหรือยัง
เนือ่ งจากผมยังไม่เคยบรรยายมาก่อนผมจึงขออนุญาตบรรยายเพิม่ เติมตบท้าย
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วันสุดท้ายของการเรียนการสอนก็มาถึง ผมได้เชิญฝ่าย
นำ�ของผู้เข้ารับการอบรมมาฟังการนำ�เสนอผลงานวิจัย
ของพวกเขาตามแผนการที่ผมร่างไว้แต่ต้นเพื่อให้ผู้รับการ
อบรมกระตือรือร้น และให้ฝ่ายนำ�ได้มีส่วนร่วม ปรากฏว่า
เขามากันครบถ้วน
ก่อนจากโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ครอบคลุมด้านทฤษฎีและการใช้
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปญ
ั หาด้านนีซ้ งึ่ ฝ่ายนำ�ก็นงั่ ฟังอยูด่ ว้ ย ช่วงสุดท้ายนีไ้ ม่มี
คำ�ถาม
หลังจากบรรยายจบผมจึงกล่าวขอบคุณและอำ�ลา และบอกว่าจะกลับ
มาอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้นกั เรียนจากเกาหลีเหนือไปเรียนที่ ม.อ. แล้ว จากนัน้
ผมก็เดินไปรอบ ๆ ห้องประชุมเพื่อจับมือกับทุกคนจนครบแล้วออกนอกห้อง
ประชุมไปขึ้นรถพร้อมกับไกด์ ผมต้องไปรออยู่ที่รถอีกประมาณ 15 นาทีกว่าที่
ล่ามจะตามลงมา โดยมีฝ่ายนำ�และหัวหน้าโครงการวิจัยทั้งหลายตามลงมาส่ง
ถึงรถ และจับมืออีกครั้ง รถเคลื่อนออกไปพร้อม ๆ กับทุก ๆ คนโบกมือ
ล่ามที่ลงมาพร้อมฝ่ายนำ�เข้ามาในรถเพื่อกลับที่พักกับผมบอกว่าฝ่าย
นำ�ประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมต่อเพื่อให้แง่คิด เขาบอกว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้
นั้นมีประโยชน์มากจริง ๆ และการสอนก็ดีมาก ขอให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่าง
การทำ�งานระหว่างประเทศเพือ่ ให้ความช่วยเหลือนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ย
ทีเดียว เป้าหมายที่เราต้องการให้ความช่วยเหลือมีวัฒนธรรมความเชื่อและ
ระบบสังคมตลอดจนวิถีชีวิตการทำ�งานที่ต่างกับเรา การเข้าใจอารมณ์ความ
รูส้ กึ จะนำ�ไปสูก่ ารแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่าง และได้ผลประโยชน์ทง้ั สองฝ่าย
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สังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีข้อดีที่สำ�คัญคือความเสมอภาค สวัสดิการ
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การที่ผู้คนต้องอยู่ในกรอบนั้น เรามองว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ก็อาจจะเป็นผลดีต่อสังคมในด้านดังกล่าวก็ได้ ถ้าผู้คนมี
อิสรภาพมากเกินไป การเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งก็เกิดขึ้นได้ง่าย การเข้าถึง
ข่าวสารของสมาชิกในสังคมคอมมิวนิสต์มอี ยูจ่ �ำ กัด ซึง่ ขัดต่ออารมณ์ความรูส้ กึ
ของชาวเสรีนิยมที่ต้องการข้อมูลเพราะเป็นสินค้าที่เราถูกกระตุ้นในเกิดความ
อยากอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเข้าไม่ถงึ ข้อมูลทำ�ให้ขาดการตรวจสอบและ
ทำ�ให้เกิดทรราชย์ได้ง่าย ๆ
กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ไปไม่รอด แม้ประเทศจะมีทรัพยากรค่อนข้างมาก แต่แรงผลักดันในการดำ�เนิน
วิถีการผลิตที่มาจากอุดมการณ์คงจะมีจุดสิ้นสุด ทุนนิยมอาศัยธรรมชาติของ
มนุษย์ในการแสวงหาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้ตนเอง และระบบตลาดหรือมือทีม่ องไม่เห็น
ผลักดันให้การผลิตและเทคโนโลยีพัฒนาไปไม่สิ้นสุด

สังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีข้อดีที่สำ�คัญคือความเสมอภาค
สวัสดิการ และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การที่ผู้คน
ต้องอยู่ในกรอบนั้น เรามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ก็อาจจะ
เป็นผลดีต่อสังคมในด้านดังกล่าวก็ได้ ถ้าผู้คนมีอิสรภาพ
มากเกินไป การเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งก็เกิดขึ้นได้ง่าย
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อย่างไรก็ตาม ระบบตลาดหรือมือที่มองไม่เห็นนี้ก็ได้ก่อให้เกิดความ
ยุง่ ยากแก่มนุษย์ไม่นอ้ ย ความเห็นแก่ตวั ทำ�ให้เกิดความเสือ่ มถอยทางศีลธรรม
ผู้ที่อ่อนแอกว่ากลายเป็นเครื่องมือหรือเหยื่อของผู้ที่แข็งแรงกว่า โสเภณี
ขอทาน ยาเสพติด อาชญากรรมเป็นโรคทางสังคมทุนนิยมซึ่งไม่มีในสังคม
คอมมิวนิสต์ ความเหมาะสมพอดีอยู่ตรงไหน ? เป็นไปไม่ได้เชียวหรือที่เราจะ
มีชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและด้านสังคมซึ่งเจริญไปพร้อม ๆ กัน ?

