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และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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ที่ต่างๆ ของ สาธารณรัฐเกาหลี

หนังสือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลความรู้จากการศึกษาดูงาน  รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อ

สงัเกต และแนวทางในการน�าความรู้มาพฒันาและประยกุต์ในด้านต่างๆ  อาท ิ ด้านการบรหิารจดัการ 

ด้านการเรียนการสอน  ด้านงานวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และอื่นๆ  ซึ่งควรค่า

แก่การบันทึกไว้  เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
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บทสรุปผู้บริหาร

ด้วยพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในการผลติบณัฑติท่ีมคุีณภาพ

ตามมาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู ่อาชีพ  โดยการจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นวิชาชีพ บนพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ และบุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ

พร้อมก้าวสูค่วามเปลีย่นแปลงของโลกได้  และเกดิการพฒันาทัง้ด้านวชิาการและด้านวชิาชพี จงึจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องจดักระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเองเพิม่ขึน้  นอกเหนอืจากทีม่อียูใ่นหลักสูตร  โดยเฉพาะ

การ ศึกษาจากประสบการณ ์จริ งจากการ ไปทัศนศึ กษา  ดู ง านในสถานศึ กษาต ่ า งๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เป ็นการศึกษาที่ส�าคัญ และเป ็นก�าลัง ท่ี มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศ 

เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้น�าเอาสิ่งที่ได้พบเห็นมาน�าไปประยุกต์ในการพัฒนาการศึกษา 

ในหน่วยงานของตนให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป และเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.พระนคร

คือหัวใจของประเทศ” นั่นเอง

การจดัโครงการศกึษาดงูานด้านวชิาชพีทางเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ส�าหรบัอาจารย์และ

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลีมีวัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาดูงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี  

2) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน  

3) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการสู่สากล ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินงานได้พิจารณา

เห็นว่าสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย ท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน 

ในด้านการศึกษาสาธารณรัฐเกาหลี มีการพัฒนาด้านการจัดการอย่างรวดเร็วมีความเจริญ

และความทนัสมยัทางด้านเทคโนโลยทีางการศกึษาเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิอนัจะน�าไปสูก่าร

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดบัภูมิภาคต่อไป ซึ่งผลจากการ

ศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ในการบริหารจัดการภายใต้การน�าของอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีพ่ร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน 

และมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ต่อไป
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ณ สาธารณรัฐ 

ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้รายงาน นางสาวทิพวรรณ  คุมมินทร์

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of 

Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็น

ประเทศในเอเชียตะวันออก มพีืน้ท่ีครอบคลมุส่วน

ใต้ของคาบสมทุรเกาหล ีพรมแดนทางเหนอืตดิกบั

ประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบ

เกาหลีกั้นไว้

ธงชาติ  ตราแผ่นดิน

ในภาษาเกาหลีอ่านชือ่ประเทศวา่ แดฮัน มินกกุ (อกัษรฮนักลึ: 대한 민국 อกัษรฮนัจา:  

大韓民國)  โดยเรียกสั้น ๆ  ว่า ฮันกุก (한국) หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้

ชื่อว่า นัมฮัน (남한) หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน 
(남조선) หมายถึง โชซอนใต้)
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ประวัติศาสตร์
ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราช

อาณาจกัรทัง้สาม คอือาณาจกัรโกครูยอ อาณาจกัร

แพกเจ และอาณาจกัรชลิลา ซึง่ปกครองคาบสมทุร

เกาหลแีละบางส่วนของจนี ตัง้แต่ศตวรรษที ่1 ก่อน

ครสิตกาลถึงครสิต์ศตวรรษที ่7 ในช่วงหนึง่ศตวรรษ

ก่อนคริสต์ศักราช คาบสมุทรเกาหลีท้ังหมด และ

ดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศจีนอยู่ภายใต้การ

ปกครองของสามอาณาจักร

ราชวงศ์โชซอน เป็นราชวงศ์

สุดท้ายของเกาหล ี

หลงัจากสิน้สดุรชัสมยัของพระจกัรพรรดิ

ซุ นจ ง  เ ก าหลี ก็ ไ ด ้ ถู กปกครอง โดย ญ่ีปุ ่ น

ในปี พ.ศ. 2453 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีต้องแยกเป็นสองประเทศตามข้อตกลง

พอตสดัม (Potsdam) ในปี พ.ศ. 2488 โดยใช้เส้นขนาน 38 และเกาหลีใต้ อยู่ในการดูแลโดย

สหรัฐอเมริกา ต่อมาจะต้องผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจหลังจากอยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยเน้นในเศรษฐกิจเป็นสากลย่ิงข้ึน ยุติการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในธุรกิจ

เอกชน และให้ความยุติธรรมต่อภาคเอกชนทุกแห่ง และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือ 

และเกาหลีใต้ให้อยู่ร่วมอย่างสันติ

การแบ่งการปกครอง
ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด (provinces) 1 จังหวัด

ปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous province) 6 มหานคร (metropolitan cities) 

และ 1 นครพิเศษ (special city)
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ณ สาธารณรัฐ 

แผนที่เขตการปกครองหลักของประเทศเกาหลีใต้
นครพิเศษ
1. โซล/ซออุล (Seoul Teukbyeolsi: โซล ทึกบยอลชี; 

   서울 특별시; 서울特別市)

มหานคร
2. ปูซาน/พูซาน (Busan Gwangyeoksi: 

   ‘พูซาน กวางยอกชี; 부산 광역시; 釜山廣域市)

3. แทกู (Daegu Gwangyeoksi: แทกู กวางยอกชิ; 

    대구 광역시; 大邱廣域市)

4. อินชอน (Incheon Gwangyeoksi: 

    อินชอน กวางยอกชิ; 인천 광역시; 仁川廣域市)

5. กวางจู/ควางจู (Gwangju Gwangyeoksi: 

    ควางจู กวางยอกชิ; 광주 광역시; 光州廣域市)

6. แทจอน (Daejeon Gwangyeoksi : 

    แทจอน กวางยอกชิ; 대전 광역시; 大田廣域市)

7. อุลซาน (Ulsan Gwangyeoksi: อุลซาน กวางยอกชิ;   

   울산 광역시; 蔚山廣域市)

จังหวัด
1. คยองกี (Gyeonggi-do: คยองกี-โด; 경기도; 京畿道)

2. คังวอน (Gangwon-do: คังวอน-โด; 강원도; 江原道)

3. คยองซาบุก (Gyeongsangbuk-do: คยองซังบุกโด; 경상 북도; 慶尚北道)

4. คยองซานัม (Gyeongsangnam-do: คยองซังนัม-โด; 경상 남도; 慶尚南道)

5. ชอลลานัม (Jeollanam-do: ชอนลานัม-โด; 전라 남도; 全羅南道)

6. ชอลลาบุก (Jeollabuk-do: ชอนลาบุก-โด; 전라 북도; 全羅北道)                                    

7. ชุงชองบุก (Chungcheongbuk-do: ชุงชองบุกโด; 충청 북도; 忠尚北道)

8. ชุงชองนัม (Chungcheongnam-do: ชุงชองนัม-โด; 충청 남도; 忠尚南道)
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จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ
1. เชจู (Jeju: เชจู; 제주특별자치도; 

    濟州特別自治道)

 ภูมิศาสตร์
 ต้ังอยูท่ี ่ละติจดู 33-39 องศาเหนอื ลองจจิดู

ที ่125-131 องศาตะวนัออก 70% ของประเทศเป็นภเูขา

เมืองหลวง  กรุงโซล

ภาษา   ภาษาเกาหลอียูใ่นตระกลูอรูาล-อัล

เทอิกซึ่งเกี่ยวพันกับภาษามองโกเลีย ฟินนิช และฮังกา

เรียน ทุกวันนี้ประชากรชาวเกาหลีทั้งหมดพูดและเขียน

ภาษาเกาหลีซึ่ง เรียกว่า ฮันกึล ซ่ึงได้ประดิษฐ์ข้ึนในปี 

ค.ศ. 1443 อักขระเกาหลีประกอบด้วย 10 เสียงสระ 

และ 14 เสียงพยัญชนะ

ดอกไม้ประจ�าชาติ
ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เป็นดอกไม้ประจ�าชาติเกาหลี ซึ่งจะบานสะพรั่ง

ทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม สิ่งท่ีท�าให้ดอกไม้ชนิดนี้ไม่เหมือนดอกไม้ชนิด

อื่นคือสามารถทนสภาพอากาศที่เลวร้ายและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ความหมายของค�าว่า มูกุงฮวา 

มาจากรากศพัท์ มกูงุ ซ่ึงหมายถงึความเป็นอมตะ  ค�าๆนีส้ะท้อนความเป็นอมตะของประวตัศิาสตร์

เกาหลี ความมุ่งมั่นและความอดทนของชาวเกาหลี
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ณ สาธารณรัฐ 

ภูมิอากาศ 
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาล หรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า 

“คเยจอล”ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่  ฤดูหนาว (Winter),  ฤดูใบไม้ผลิ 

(Spring), ฤดูร้อน (Summer) และฤดูใบไม้ร่วง (Autumn / Fall)

ฤดูหนาว – คยออุล 
ช่วงเวลา  

ธันวาคม - กุมภาพันธ์

อุณหภูมิ 

อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต�่าสุดถึง -20 องศาเซลเซียส ในช่วงที่หนาวจัด

สภาพอากาศ   

อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก และจะมีช่วงวันที่

อากาศหนาวจัดสลับ กับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 – 4วัน

ฤดูใบไม้ผลิ – พม 
ช่วงเวลา  

มีนาคม – พฤษภาคม 

อุณหภูมิ  

อุณหภูมิเฉลี่ย 6 – 16 องศาเซลเซียส 

สภาพอากาศ  

ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น 

ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
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ฤดูร้อน – ยอรึม
ช่วงเวลา  

มิถุนายน – สิงหาคม

อุณหภูมิ  

อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และอาจถึง 30 – 38 องศาเซลเซียส

ในช่วงที่ร้อนจัด

สภาพอากาศ  

อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น

ในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม 

และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก 

ฤดูใบไม้ร่วง – คาอึล

ช่วงเวลา  

กันยายน – พฤศจิกายน 

อุณหภูมิ  

อุณหภูมิเฉลี่ย 5 – 25 องศาเซลเซียส 

สภาพอากาศ  

อากาศสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศ

จะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น 

ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด 
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ณ สาธารณรัฐ 

เศรษฐกิจ
เป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ ทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาขั้นสูง 

การเพาะปลูก : พืชส�าคัญได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิล มนัฝรัง่ ถัว่เหลือง ข้าวสาลี 

การเลี้ยงสัตว์ : สัตว์เลี้ยงส�าคัญได้แก่ สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม 

การประมง : ผลผลิตทางการประมงของเกาหลีใต้มีเหลือใช้ในประเทศจนสามารถส่ง

เป็นสนค้าส่งออกทีส่�าคญัอย่างหนึง่ เกาหลใีต้สามารถจบัปลาได้เป็นอนัดบั 10 ของโลก (ไทยเป็นอนัดบั 

9 สถิติปี พ.ศ. 2535) 

การท�าเหมืองแร่ : เกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหินและน�้ามันปิโตเลียม แต่มีแร่ธาตุอื่นๆอีก

หลายชนิด ได้แก่ แกรไฟต์  ดินเกาลิน และทังสเตน 

อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ผลผลิตทาง

อตุสาหกรรมทีส่�าคญัได้แก่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า สิง่ทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี และเรือเดินสมุทร 

ประชากร 

เชื้อชาติ : ประเทศเกาหลีแทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีน

ประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000 คน 

ศาสนา : ชาวเกาหลีไม่มีศาสนาประมาณ 46 % ศาสนาคริสต์ 26 % ศาสนาพุทธ 26 % 

ลัทธิขงจื๊อ 1 % ศาสนาชอนโดเกียว ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ 1 % 

วัฒนธรรม
ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายประการที่ท�าให้เกิดแบบของตัวเอง ศิลปะเกาหลียกย่อง

ธรรมชาติ และการใช้สีอ่อนและเรียบก็ปรากฏอยู่เสมอในภาพเขียนและเครื่องปั้นแบบเกาหลี 
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ศิลปะเกาหลี
ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายประการที่ท�าให้เกิดแบบของตัวเอง ศิลปะเกาหลียกย่อง

ธรรมชาต ิและการใช้สอ่ีอนและเรียบกป็รากฏอยูเ่สมอในภาพเขยีนและเครือ่งป้ันแบบเกาหลีวฒันธรรม 

งานหัตธรรมพื้นบ้านคือศิลปะที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงานไม้และเครื่องเขินของเกาหลีเป็นที่รู้จัก

กันดี โดยเน้นการออกแบบท่ีเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความเรียบง่ายสิ่งสะดุดตาในงานไม้เกาหลีคือ

ศลิปะการประดบัมกุ งานหตัถกรรมโลหะท�าด้วยทองท�าด้วยส�ารดิ ทางด้านพระพทุธศาสนามกีารสร้าง

พระพุทธรูปส�าริด ระฆังวัดที่หล่อด้วยส�าริด เอกลักษณ์ของระฆัง เกาหลีคือรูปร่างการออกแบบและ

เสียง ศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาเกาหลีเป็นประเทศที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศิลปะด้านนี้และ

เครื่องปั้นดินเผาที่มี ชื่อเสียงคือ ศิลาดล เป็นเครื่องเคลือบที่มีความสดใสฝีมือประณีตนิยมเคลือบด้วย

สีขาวซ่ึงพัฒนาให้สวยงามในยุคโกเรียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งดีงามต้ังแต่อดีตทางการเกาหลีได้จัดตั้ง

โครงการสมบัติประจ�าชาติเกาหลีขึ้น

ศิลปะของนักปราชญ์ เดิมรูปแบบตัวอักษรเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นอักษรจีน ซึ่งเป็นตัวเขียน

ที่ยังใช้อยู่ในเอเชียตะวันออกร่วมพันปี แม้ว่าหลังจากที่เกาหลี ประดิษฐ์อักษรฮันกึล ในปี พ.ศ. 1989 

(ค.ศ. 1446) ตัวอักษรจีนยังคงใช้ในภาษาราชการ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพราะว่าตัวอักษร

จีนมีอยู ่นับหมื่นตัว แต่ละตัวมีความแตกต่างกัน มีวิธี เขียนหลายแบบ หลายความหมาย 

การเรียนอ่านและการเขียนตัวอักษรจีนไม่ใชเรื่องง่ายศิลปะการเขียนอักษรจีนได้เข้ามาในประเทศ

เกาหลีเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว

การเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันเกาหลีเรียกว่า “บุดกึลซี” ต้องอาศัยปัจจัย 4 ของนักปราชญ์ 

ได้แก่ หมกึ แท่งหนิฝนหมกึ พู่กนัและกระดาษ ศลิปินเขยีนพูกั่นส่วนใหญ่มกัเป็นท้ังนกัปราชญ์และจติกร 

ศลิปินเหล่านีอ้าจใช้พู่กนัเล่มเดยีวกนัเขยีนกลอนบรรยายภาพ ภาพวาดเกาหลี เป็นศิลปะทีม่ธีรรมเนยีม

นิยมของตนเองอย่างสมบูรณ์ จิตรกรรม ภาพจิตกรรมของเกาหลีมีมานานแล้ว สถาบันภาพวาดก่อตั้ง

ขึ้นในยุคโกกุริวสถาบันแห่งนี้เน้นภาพวาด ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา รูปแบบจิตกรรมที่

หลากหลายได้พัฒนาสืบต่อกันมาจนถึงสมัยโซชอน พร้อมน�ารูปแบบศิลปะจีนแบบใหม่รวมทั้งเทคนิค

การวาดภาพแบบตะวันตก มีการใช้สีสันสดใสในภาพที่วาดเกี่ยวกับศาสนานี้ 
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ณ สาธารณรัฐ 

เครื่องแต่งกายประจ�าชาติของเกาหลี
ชาวเกาหลีมีชุดประจ�าชาติตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า ฮันบก (ฮันหมายถึงชาวเกาหลี บก

หมายถึงชุด รวมกันหมายถึงชุดของชาวเกาหลี) ฮันบกท้ังของผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะหลวมๆเพ่ือ

ความสะดวกสบายและคล่องแคล่วไม่ใช้กระดุมหรือขอแต่จะใช้ผ้าผูก ไว้แทน ชุดของผู้ชาย 

ข้างล่างประกอบด้วย “ปันซือ” แต่สมัยใหม่เรียกว่า “แพนที” ซึ่งหมายถึงกางเกงใน ชั้นนอกสวม 

“บาจี” เป็นกางเกงขายาวหลวมๆรวบปลายขาไว้ด้วย “แทมิน” เป็นแถบผ้าใช้มัดขากางเกง

”บันโซเม” เป็นเสื้อรัดรูปแขนสั้นไว้ข้างใน เสื้อนอกเรียกว่า “จอโกลี” เป็นเส้ือแขนยาวไม่มีปกไม่มี

กระเป๋า

ชุดของผู้หญิง ประกอบด้วย “แพนที” หรือกระโปงที่อยู่ข้างใน ข้างบนใช้ “ซ็อกชีมา” 

เป็นแถบผ้าขนาดใหญ่ ใช้มดัทรวงอกไว้แทนเสือ้ยกทรง ข้างนอกสวม “ชมีา” เป็นกระโปรงยาวคลมุเท้า 

สวมเสือ้ “จอโกร”ี เป็นเสือ้นอกแขนยาว ฮนับกเป็นภาพรวมศลิปะของเกาหลีทีส่ามารถพบเห็นได้ตาม

ท้องถนนของเกาหลี ราวกบัถนน สายแฟช่ันของปารสี ฮนับกชุดแต่งกายประจ�าชาตขิองเกาหลที�าจาก

ผ้าสีสัน สดใส เนื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับโอกาสและวัยของผู้ใส่ เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรง สีแดง

เสื้อสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงสีแดง เสื้อสีเขียวเมื่อแต่งงานแล้วส่วน หญิงสูงอายุอาจเลือกสีสัน

ต่างๆที่สดใส และเลือกใช้เนื้อผ้าได้หลากหลาย

ปัจจบุนัชดุแต่งกายวฒันธรรมเดมิจะใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านัน้ แต่ตามถนนหนทาง และ

รถไฟใต้ดินจะยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่บ้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงสวมใส่ชุดฮันบกอยู่
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เงินตราและบัตรเครดิต / ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน
 สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน โดยสัญลักษณ์ “W” เหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10, 50, 

100และ 500 วอน ธนบตัรม ี1000, 5000 , 10,000 และ 50,000 วอน อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ 

1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ บัตรเครดิต เช่น วีซ่า อเมริกันเอ๊กซเพลส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์ และ

เจซีบี สามารถใช้ได้ตาม โรงแรมใหญ่ภัตตาคารใหญ่ ๆ และตามร้านค้าบางแห่ง
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ณ สาธารณรัฐ 

พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต Genese (Genese Chocolate Museum)
20 มีนาคม 2557  
ผู้รายงาน   ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่
พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตตั้งอยู่ในอาคารของโรงแรม Songdo Bridge พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มี

ทั้งหมด 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ที่ผลิตจากช็อกโกแลต และชั้นที่ 2 

เป็นส่วนของการสาธิต จัดการสอนวิธีการท�าช็อกโกแลต และส่วนของส�านักงาน

ภายในพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต Genese

ผลการศึกษาดูงาน
ช็อกโกแลตมาจากเมล็ดของต้นโกโก้ (Cacao tree) ซึ่งเป็นต้นไม้ในป่าเขตร้อน 

เมื่อ 1500 ปีก่อน โดยชาวมายา น�าเมล็ดโกโก้มาหมักให้เกิดกลิ่นหอม แล้วน�าเมล็ดดังกล่าวมาคั่วแล้ว

บดเป็นก้อนคล้ายดินเหนียวและน�ามาชงดื่มกับน�า้ส�าหรับคนช้ันสูง และรสขมถูกท�าให้กลมกล่อมขึ้น

ด้วยน�้าผึ้ง เครื่องเทศ เช่น พริกไทย หรือกลีบดอกไม้ การดื่มโกโก้เป็นที่นิยมสืบมาเรื่อย ๆ  จน เมื่อชาว

สเปนไปค้นพบอเมริกา และน�าเครื่องดื่มรสประหลาดนี้ไปสู่ยุโรปเมื่อ ประมาณ ค.ศ.1500

การบริโภคช็อกโกแลตยังอยู ่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม ต่อมานักประดิษฐ์ชาวดัชท์ 

ชื่อ แวน ฮเทน (Van Houten) สามารถประดิษฐ์เครื่องมือบดเมล็ดที่สามารถแยกเนื้อเมล็ดโกโก้เป็น

ส่วนไขมันกับส่วนช็อกโกแลต ก้อนช็อกโกแลตสามารถน�าไปผสมกับไขมันและน�้าตาลได้ 

และขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ 
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ขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลต 

1. น�าเมลด็โกโก้ออกจากผลแล้วน�าไปหมกัเป็นเวลา 5-6 วนั ท�าให้เมล็ดโกโก้เกดิรพูรนุและ

มสีนี�า้ตาล และในระหว่างการหมกัจะช่วยลดความขมลง ท�าให้ได้กลิน่รสท่ีดี

2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก เมล็ดโกโก้จะถูกน�าไปลดความช้ืนให้มีความช้ืนประมาณ 

7 เปอร์เซ็นต์ อาจท�าโดยการผึ่งแดด หรือผ่านเครื่องไล่ความชื้น

3. น�าเมล็ดโกโก้แห้งมาคั่วประมาณ 10-30 นาที ที่อุณหภูมิ 120-130 องศาเซลเซียส 

ซึ่งกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญ โดยจะมีผลต่อกล่ินและรสชาติของช็อกโกแลต 

ในระหว่างท่ีคั่วแกลบหรือเปลือกท่ีห่อหุ้มเมล็ดโกโก้ จะถูกก�าจัดออกด้วยวิธีการร่อนหรือใช้ลมเป่า 

เมล็ดส่วนที่เหลือจะเรียนกว่า Cacao kernel หรือ Cacao nib

4. Cacao nib ถูกน�าไปบดด้วยความเร็วและอุณหภูมิสูง เพื่อให้เปล่ียนเป็นสีด�าน�้าตาล 

มีความหนืด เรียกหว่า Cacao liquor หรือ Cacao paste ซึ่งมีไขมันโกโก้ (Cocoa butter) เป็นองค์

ประกอบ 53-55 เปอร์เซ็นต์ ไขมันส่วนนี้สามารถน�าไปผลิตเป็นช็อกโกแลตขาว

5. Cacao liquor หรือโกโก้บริสุทธิ์ มีรสขม ไม่เหมาะกับการรับประทาน ใช้เป็นวตัถดุบิตัง้

ต้นในการผลติชอ็กโกแลตต่างๆ ในอตุสาหกรรมเบเกอรี ่การท�าอาหารบางชนดิ ซ่ึงในการผลติช็อกโกแลต

ต้องมีการเติมส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ น�้าตาล ไขมันโกโก้ และนมเป็นต้น

Cacao tree จ�าลอง ผล Cacao 
จ�าลองจากช็อกโกแลต
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6. การ couching เป็นกระบวนการที่ท�าให้น�้าตาลและโกโก้มีขนาดเล็ก ท�าได้โดยการบด

ด้วยลกูกลิง้ ท�าให้เมือ่บริโภคชอ็กโกแลตรู้สกึว่าเนือ้ชอ็กโกแลตนุม่เรยีบ (smooth feel) ซ่ึงชอ็กโกแลต

ที่มีคุณภาพสูงใช้กระบวนการนี้เป็นเวลา 3 วัน ในขณะที่ช็อกโกแลตทั่วไปจะใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง

7. หลงัจากกระบวนการ couching ช็อกโกแลตจะถกูเกบ็ไว้ในถัง ทีอุ่ณหภมูิ 45-50 องศา

เซลเซียส เพื่อรอการขึ้นรูปเป็นแบบต่างๆ ตามต้องการ เมื่อขึ้นรูปแล้วจะผ่านขั้นตอนการลดอุณหภูมิ

เพื่อให้ช็อกโกแลตมีรูปร่างคงที่ก่อนการบรรจุ และจ�าหน่าย

ประเภทของช็อกโกแลต 
ช็อกโกแลตสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดด้วยกันตามองค์ประกอบ ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ช็อกโกแลตด�า (dark chocolate) มีส่วนผสมของผงโกโก้บริสุทธิ์ 15-99 เปอร์เซ็นต์ 

ร่วมกับไขมันโกโก้ และน�้าตาล  

2. ช็อกโกแลตนม (milk chocolate) มส่ีวนผสมของผงโกโก้บรสิทุธิ ์มากกว่า 10 เปอร์เซน็ต์ 

ร่วมกับ ไขมันโกโก้ น�้าตาล และนม มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์

3. ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) ไม่มีส่วนผสมของผงโกโก้บริสุทธิ์ มีเฉพาะส่วนที่

เป็นไขมันโกโก้ นม และน�้าตาล 

น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์

4. อื่นๆ มีการใส่สารเติมแต่ง เพื่อเพิ่มรสชาติหรือเนื้อสัมผัสของช็อกโกแลตให้ดีขึ้น เช่น 

ผลไม้ ธัญพืช คาราเมล เป็นต้น

การจัดวางกระจกไว้ด้านบน
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น
ได้อย่างทั่วถึง
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ประโยชน์ของช็อกโกแลต
1.เป็นแหล่งพลงังานทีส่�าคญัในสภาวะทีร่่างกายต้องการพลังงานทีส่�าคัญ (ชอ็กโกแลต 100 

กรัม ให้พลังงานโดยเฉลี่ย 530 kcal)

2. เป็นแหล่งของกรดไขมนัทีม่ช่ืีอว่า stearic acid 

ซึ่งเป็นไขมันที่ดีซึ่งสามารถช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล

ในเลอืดได้

3. ในช็อกโกแลตมีสารเคมีอยู่มากมายหลายร้อย

ชนิดแต่สารเคมีที่มีความส�าคัญมีดังนี้

3.1 Serotonin, Theobromine, 

Phenylethylamine และ Anandamine ซึ่งสารเหล่านีจ้ะ

ท�าให้ร่างกายรูส้กึผ่อนคลาย ร่าเรงิ แจ่มใส จึงท�าให้เมือ่ทาน

ช็อกโกแลตแล้วรู้สกึอารมณ์ดี

3.2 Polyphenol และ Flavonoid เป็น

สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยลดการแข็งตัวของเลือดและลด

ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

4. รสขมๆ ของช็อกโกแลตมีที่มาจากสารที่มี

                                 ชือ่ว่า Theo bromine ซ่ึงเป็นสารทีมี่ฤทธิค์ล้ายๆกบั caffeine ในกาแฟ

5. การทานช็อกโกแลตจะท�าให้อารมณ์ดีขึ้น เนื่องจากสารเคมีในช็อกโกแลตช่วยกระตุ้น

ให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน

จดุเด่น/ส่ิงประทบัใจของสถานทีด่งูาน
1. ในการจดัแสดงนทิรรศการ ผลงานและชิน้งานจากผลติภณัฑ์ชอ็กโกแลต สามารถจดัแสดงให้

ชิ้นงานโดดเด่นและน่าสนใจ มีหลากหลายชนิดหมุนเวียน แต่ละชิ้นงานมีรายละเอียดใกล้

เคียงกับต้นแบบ 

2. ในห้องสาธิตมีการจัดเตรียมสถานที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสาธิตที่มีการจัดวางต�าแหน่ง

ของโต๊ะสาธิตที่มีกระจกมองได้ทุกทิศทาง ท�าให้ผู้เรียนมองเห็นได้อย่างทั่วถึง และส่วนของโต๊ะปฏิบัติ

การ มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วนและมีผู้ช่วยวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด

3. วธิกีารจดัการเรยีนการสอนไม่ซับซ้อนยุง่ยาก โดยผูท้ีไ่ม่มีความรูเ้บือ้งต้นกส็ามารถท�าได้ 

นอกจากนี้ยังมีผู้ด�าเนินการมีวิธีการน�าเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผู้เรียนท�าให้บรรยากาศใน

การเรียนสนุกสนานและน่าสนใจ

 

    ตัวอย่างชิ้นงานง่ายๆ
 ส�าหรับผู้ไม่มีความรู้เบื้องต้น
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ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลีโบราณ
(Korea Traditional Food Culture Experience Center) 
 (한국전통음식문화체험관)

20 มีนาคม 2557 
ผู้รายงาน  นางสาววไลภรณ์  สุทธา

ข้อมูลทั่วไปของสถานที ่        
              ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลีโบราณ (Korea Traditional Food Culture Experience 

Center) ตั้งอยู่ที่ Baegokpo-ri 21, Yongpyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 

โดยมีอาจารย์จินยองฮวัน เป็นผู้ดูแล ตัวศูนย์เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยจัดแสดงและเปิดให้เข้าชมบริเวณ

ชั้น  2 ของตัวอาคาร
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 ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลี

โบราณ (Korea Traditional Food 

Culture Experience Center) ตั้งอยู่

บริเวณชั้น 2 ของอาคาร บริเวณทางเข้า

ด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมอาหารโบราณ

จะอยู่ชั้น 2 ของตัวอาคาร ด้านหน้าของมี

แผ ่นป้ายชื่อและมาสคอต (Mascot) 

เป็นตุ๊กตาแมวน�้า 3 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ประจ�าการแข่งขันกฬีาเอเชยีนเกมส์ 2014 

ซึง่เป็นการจดัการแข่งขนักฬีาเอเชีย่นเกมส์

ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 

4 ตลุาคม 2557 ณ เมอืงอนิชอ็น (Incheon) 

ประเทศเกาหลีใต้

ด้านหน้าตัวอาคารและบรรยากาศบริเวณโดยรอบ
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แมวน�้า 3 ตัว ถูกเปิดตัวให้เป็นมาส

คอตประจ�าการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เม่ือ 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่เกาะซองโด ประเทศ

เกาหลใีต้ ช่ือ “บาราเมะ” “ซมุโุระ” และ “วซิอน” 

ซึง่ชือ่เป็นภาษาเกาหลแีปลว่า ลม การเต้นร�า และ

แสงสว่าง ตามล�าดับ อีกทั้งมาสคอตแมวน�้า 3 ตัว

นี้ ยังเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมมิตรภาพ ระหว่าง

เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ส่วนสัญลักษณ์การ

แข่งขนัเป็นรปูลกูศรชีข้ึน้คล้ายตวั A ไม่มขีีดกลาง 

สีฟ้าและเขียว ประกอบกันเป็นรูปคล้ายปีกซ้าย

ล้อมดวงอาทิตย์ เปรียบเสมือนชาวเอเชียจับมือ

กันกลางท้องฟ้า

ค�าขวัญอย่างเป็นทางการถูกเปิดตัว

ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 คือ Diver-

sity Shines Here แปลว่า อณูแห่งความหลาก

หลาย เปล่งประกาย ณ ที่นี่ โดยในค�าขวัญค�าว่า 

อณแูห่งความหลากหลาย หมายถงึ ประวตัศิาสตร์ 

วัฒนธรรม และศาสนา ของชาวเอเชีย ที่แตกต่าง

กันไป

(ที่มา: ; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เข้าถึงได้ที่ http://

th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%

80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%

E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%

B9%8C_2014, วันสืบค้น 28 มีนาคม 2557)  
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ผลการศึกษาดูงาน 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานโดยใช้ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และหุ่นจ�าลอง เป็นต้น
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การจัดแสดงภาพถ่ายและหุ่นจ�าลองอาหาร โดยมีชื่ออาหารเป็นภาษาเกาหลี

ตู้จัดแสดงอาหาร
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การจัดแสดงภาพถ่ายและหุ่นจ�าลองอาหาร โดยมีชื่ออาหาร

เป็นภาษาเกาหลี

หุ่นจ�าลองอาหารเกาหลีจัดแสดงทั้งในลักษณะภาพถ่าย และ

หุ่นจ�าลองจัดแสดงในชั้นและใส่ตู้ไม้แบบโบราณ โดยน�าอาหารยอดนิยม

และอาหารประจ�าชาต ิเช่น ไก่ตุ๋นโสม เคร่ืองเคยีงและอืน่ ๆ 

ส�าหรับการจัดโต๊ะอาหารของราชส�านักเกาหลีและการรับ

ประทานแบบนัง่พ้ืนโดยใช้โต๊ะเตีย้และจดัส�ารบัอาหารเพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว

ได้ศึกษา

อาหารจานหลักของชาวเกาหลี 1 ส�ารับ ประกอบด้วย

ประกอบด้วยข้าวนึ่ง ซุป และเครื่องเคียง (side dishes) กิมจิเป็นอาหาร

ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติของชาวเกาหลี  บางทีเรียกว่า คิมซี ท�าจาก

ผักกาดขาวน�ามาดองกับซอสพริกแบบเกาหลี นอกจากนั้นมีกับข้าวที่ทุก

คนรบัประทานร่วมกนัได้ และบนัซัน (Bansang) เป็นเครือ่งเคยีงจานเลก็ๆ 

จ�านวนบันซันจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับฐานะทางสังคม ส่วนใหญ่สามัญ

ชนจะมี 3 อย่าง ถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์อาจมีถึง 12 อย่าง เครื่องเคียงเหล่า

นี้ ได้แก่ ผักลวก ผักนึ่ง และอาหารทะเลแห้ง เป็นต้น  
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ตัวอย่างการจัดส�ารับ

อาหารของราชส�านัก

แบบเกาหลี

24



          ส่วนแสดงภาพการ

แต ่งกาย ประวั ติความ

เป็นมา และอื่น ๆ โดยส่วน

ใหญ่มีค�าอธิบายเป็นภาษา

เกาหลี

         กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

มุมส�าหรับถ่ายภาพ เป็นต้น

จุดเด ่น/สิ่งที่ประทับใจของ
สถานที่ศึกษาดูงาน

1.ด้านการจดัการความรู้ 
ในการจัดแสดงผลงานและ

ผลิตภัณฑ์ มีการน�าเสนออย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีภาพประกอบ หุ่นจ�าลอง และ แบบจ�าลองอาหาร 
ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจถึงสิ่งท่ีหน่วยงานต้องการน�าเสนอให้เห็นอย่างเด่นชัดไม่ใช่จากการ
จินตนาการเอาเอง

มีการน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ พร้อมค�าอธิบาย แต่ข้อจ�ากัดคือ 
ค�าอธิบายเป็นภาษาเกาหลี ไม่มีภาษาอังกฤษก�ากับต้องใช้ล่ามที่เข้าใจภาษาเกาหลีเป็นผู้อธิบาย

2 ด้านอาคารสถานที่
ตัวอาคารมีการแยกส่วนของศูนย์วัฒนธรรมฯ อยู่ในชั้น 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่กว้าง และเป็น

สดัส่วน อกีทัง้บรรยากาศของการจดัสถานทีน่่าสนใจ มีทัง้ส่วนแสดงผลงานและส่วนของกจิกรรม ฯลฯ

3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีการน�าเสนอทั้งที่เป็นหุ่นจ�าลอง ภาพถ่าย และสื่อวีดีทัศน์ ขึ้นอยู่กับความสนใจของนัก

ท่องเที่ยวว่าจะเลือกศึกษาจากสื่อใด
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Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
20 มีนาคม 2557  
ผู้รายงาน  นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่
Dong-Ah  Institute of  Media and Arts  (DIMA)  เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญใน

การสอนและฝึกอบรม ด้านการออกแบบสือ่การผลติและการสือ่สารอย่างมอือาชพี   ตัง้อยูท่ี ่: 632-18 
Jinchon-ri, Samjuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, เกาหลีใต้    โทรศัพท์:+82 31-670-6600

Dong-Ah  Institute of  Media and Arts  (DIMA)  เดิมเป็นโรงเรียน Dong-Ah กระจาย
เสียง (동아방송전문대학) ได้เปิดขึ้นในปี 1997 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นสถาบัน Dong-Ah  
สื่อและศิลปะ (동아방송예술대학) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2007

DIMA  ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านบรอดคาสและศิลปะ มุ่งเน้นเตรียม
พร้อมเพ่ือรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของวงการสือ่ มห้ีองฝึกอบรมทีป่ระกอบด้วยอปุกรณ์
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกของความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านรายการโทรทัศน์ 
(หรือการแพร่ภาพออกอากาศ)ของเกาหลี เป็นผู้ริเริ่มการน�าเอาห้องผลิตรายการระบบ FULL HDTV 
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาส�าหรับวงการโทรทัศน์ที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีห้องผลิตรายการโทรทัศน์อีก 3 ห้อง ห้องตัดต่อระบบนอลิ
เนียร์ ห้องบันทึกเสียงอะคูสติกขนาดเล็ก 4 ห้อง  ศูนย์ออกแบบและห้องสตูดิโอซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
เกาหลีใช้ส�าหรับผลิตรายการจริง  รถถ่ายทอดระบบ SDTV ขนาดเล็ก และรถถ่ายทอดระบบ HDTV 
ขนาดใหญ่ ช่วยถ่ายทอดรายการสด คอนเสร์ิต และรายการอืน่ๆผ่านทางการออกอากาศ และเคเบิล้ทวีี  
การผลติภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และCF กลายเป็นงานทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ี ใน DIMA 
สตูดิโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีน้ี มีพิพิธภัณฑ์เสียง ลี คยุงซูน สถานที่ซ่ึงช่วยให้
สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกาหลีด้วย  
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นอกจากนี้ DIMA มีโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ นักเรียน
เกาหลสีามารถจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัอเมรกินัและ ISU DIMA ยงัมโีปรแกรม
ที่นักเรียนการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียฟูลเลอร์ที่เรียกว่าโปรแกรม DIMA  
วิชาเอกการสื่อสาร ด้วย

หลักสูตรการศึกษา
หลกัสตูรทีศ่กึษา มทีัง้หลกัสตูร 2 ปี  

และหลักสูตร  3 ปี
หลักสูตร 3 ปี มีดังนี้
โรงเรียนสื่อเทคโนโลยี  

- สาขาวชิาเทคโนโลยกีารสือ่สาร
- สาขาวิชาโทรคมนาคม
- สาขาวิชาการสื่อสารสมัยใหม่ 
  ( New Media)

โรงเรียนการแพร่สัญญาณ
กระจายเสียง

- สาขาวิชาการผลิตภาพ
- สาขาวิชาการเขียนการกระจายเสียง
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (วิชาเอก: วารสารศาสตร์)
- สาขาวิชาการออกแบบภาพดิจิตอล
- สาขาวิชาการโฆษณา

โรงเรียนสื่อบันเทิง 
- สาขาวิชาการแสดง (วิชาเอก: การละคร  Amusement  K-Pop Performance)
- สาขาวิชา  Fashion  Styling
- สาขาวิชาการบริหารการแสดง

โรงเรียนศิลปะ
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอก: การละคร, ดนตรี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม)
- สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
- สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีง (วชิาเอก: วศิวกรรมดนตร,ี การออกแบบเสียง และสถาน
  ที่กระจายเสียง)
- สาขาวิชาการออกแบบฉาก

ผู้อ�านวยการ  Dong - Ah Institute of Media and 
Arts (DIMA) ต้อนรับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โรงเรียนดนตรีประยุกต์ (ต้องผ่าน: ศิลปะ Div ประยุกต์เพลง)

- สาขาวิชาการเขียนเพลง    

- สาขาวิชาดนตรี

- สาขาวิชาดนตรีสากล

หลักสูตร (AA + ปริญญา 4years 

= 1 ปี)  มีดังนี้

โรงเรียนสร้างสรรค์สื่อและศิลปะ

- สาขาวิชาการผลิตสัญญาณ

  กระจายเสียง 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร

- สาขาวิชาดนตรีขั้นสูง  

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวารสารศาสตร์ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก

นักเรียน   มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ดังนี้

1) โรงยิมในร่ม    2) สนามเด็กเล่น               

3) ร้านอาหารนักเรียน       4) ร้านหนังสือ    

5) คาเฟทีเรีย            6) ธนาคาร  

7) คลินิก   8) ห้องพักผ่อนส�าหรับนักเรียนหญิง    

9) ห้องโถงนักเรียน    10) ห้องคลับ  

หอพักนักเรียน  มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ดังนี้

1) ห้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต   2) ห้องซักรีด      

3) ห้องดูโทรทัศน์ในแต่ละชั้น       4) คาเฟทีเรีย             

5) ห้องเด็กเล่น                        6) บ้านอาบน�้าส�าหรับชายและหญิง    

7) ห้องอาบน�้าฝักบัวในแต่ละชั้น    8) ห้องวิดีโอ       

9)  สนามบาสเกตบอล              10) สนามเทนนิส                   

11) สนามวอลเลย์บอล ฯลฯ 

คณาจารย์ DIMA เปิดวีดีทัศน์แนะน�าสถาบัน 
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์และนักศึกษา

ระดับปริญญาโท
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คณาจารย์  Dong - Ah Institute of Media and 
Arts (DIMA) ได้พาชมบรรยากาศ และสื่อการเรียน
การสอนของทางสถาบัน

ห้องฝึกอบรมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย

บรรยากาศการเรียนการสอน โดยเน้นการให้ความรู้
ความสามารถจากประสบการณ์ภาคสนาม

นักศึกษาสถาบัน DIMA แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
พวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นศิลปะ
และมีพรสวรรค์มาก

พิพิธภัณฑ์เสียง ลี คยุงซูน พิพิธภัณฑ์ศึกษา
ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกาหลี 
ตั้งอยู่ที่DIMAสตูดิโอคอมเพล็กซ์

ภาพห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
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การลงนามความร่วมมอืระหว่าง 
DIMA กับ RMUTP 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 
2552 ผศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะ
เทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ให้การต้อนรบัอธกิารบดี 
และผู้บริหารของ Dong-Ah Institute of Media 
and Arts มหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม
คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน สบืเนือ่งจากการที่
คณะฯ ได้เดนิทางไปเยีย่มชมมหาวทิยาลยั Dong-
Ah Institute of Media and Arts (DIMA) 
สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อปี 2551 ทางคณะผู้บริหาร
ของ DIMA จึงมีความประสงค์เข้าเยี่ยมพบ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อเจรจาแนวทางสร้างความร่วมมือ
ระหว ่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และ DIMA โดยในครั้งนี้จะมีความร่วม
มือในด้านการท�าวิ จัยร ่วม การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน การฝึกอบรม และ
การเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน โดยมี Mr.Sejin Lee 
อธกิารบดขีอง DIMA, Dr.Seok Hee ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ Dr.Miran Yang ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ได้เข้าพบอธกิารบดแีละลงนาม
ใน MOU ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคาร
ส�านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์ และแลกเปลีย่นทางการศกึษาระหว่างกนั

จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจที่ได้จาก

การศึกษาดูงาน
Dong-Ah Institute of Media and 

Arts (DIMA) เป็นสถาบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ยืมเรียนได้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่าง
ยิง่ อาจารย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ DIMA เป็นสถาบันที่มีอาณาบริเวณ
กว้าง ใกล้ชิดธรรมชาติ มีสถานที่เตรียมไว้ส�าหรับ
การจัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศโดย
รวมน่าเรียน ส่งผลให้มีพัฒนาการด้านความคิด
สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพห้องท�างานของอาจารย์

          ภาพห้องเก็บกล้องถ่ายภาพเพื่อยืมเรียน
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21 มีนาคม 2557 
ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์

ในปัจจบุนักระแสความนยิมวฒันธรรมต่างชาติของวยัรุน่ไทยมมีากขึน้ วยัรุน่ไทยมกัมคีวาม

นิยมในตัวศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นดารา หรือนักร้อง โดยเฉพาะระยะหลังนี้กระแสนิยมเกาหลีมีขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูน เพลง ละครซีรี่ย์ นอกจากความชื่นชอบในตัวศิลปินแล้ว บางกลุ่มก็มี

ความสนใจในวัฒนธรรมประจ�าชาตินั้นมากขึ้นด้วย   ที่มองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การแต่งกาย อาหาร 

สังเกตได้จากแฟชั่นเสื้อผ้าและร้านอาหารเกาหลี ที่มีมากขึ้น

ซีรี่ย์เกาหลีหลายๆ เรื่อง จะสังเกตเห็นว่า มีอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวเกาหลีรับประทานและ

ต้องมีไว้ประจ�าบ้าน นัน่คือ กมิจ ิซ่ึงสมยัก่อนเราคุน้เคยค�าว่ากมิจิจากต�าราเรยีน   ทีอ่ธิบายไว้ว่า กิมจ ิคือ

อาหารหมักดองชนดิหนึง่ซึง่เป็นอาหารประจ�าชาตเิกาหล ีแต่ทกุวนันีน้อกจากจะท�าเป็นอาหารส�าหรบั

ครอบครวัแล้ว ยงัท�าเป็นธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารอกีด้วยโดยมกีารวางขายตามห้างสรรพสินค้าทัว่ ไป

สถาบันสอนการท�ากิมจิ
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 หากใครคิดไม่ออกว่า กิมจิ คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ให้ลองนึกถึง แกงส้มบ้านเรา ซึ่ง

จริงๆ แล้วกิมจิ นอกจากจะใช้ผักกาดขาวแล้ว ยังมี

การใช้ปลาหมึก กุ้ง หอยนางรม ของทะเลต่างๆ มา

ท�าด้วย หลงัจากได้ลองรบัประทานอาหารเกาหลรีวม

ทั้งกิมจิมาหลายที่รู้สึกว่า รสชาติใกล้เคียง แกงส้ม

บ้านเราแบบแห้งจริงๆ 

กิมจิเป็นอาหารข้างเคียง ที่ไม่ว่ามื้อไหน

ก็จะต้องมีกิมจิเป็น ส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อ

นั้นๆ ท�าจากผักต่าง ๆ เช่น ผักกาดขาว ไชเท้า และ

แตงกวา แล้วน�ามาปรุงรสให้จัดจ้าน  ถือเป็นอาหาร

เลื่องชื่อจนมีพิพิธภัณฑ์กิมจิในกรุงโซล และกิมจิยัง

ได้ท่องอวกาศไปกบันกับนิเกาหลรีุน่แรกเมือ่ปี 2551  

เกาหลีใต้คาดว่ามีการบริโภคกิมจิถึงปีละ 2 ล้านตัน 

และน�าเข้ากมิจริาคาถกูจากจนีราว 142,000 ตนัเม่ือ

ปี พ.ศ.2553

เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นในสมัยโซชอน 

( Choson ) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห 

กิมจิท�าเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีนิยมรับ

ประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังน�าไปปรุงเป็นส่วน

ประกอบอาหารอกีหลายอย่าง เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซปุ ข้าวผดั สต ูบะหมี ่จนถงึพซิซาและเบอร์เกอร์ 

ชาวเกาหลีนิยมท�ากิมจิกินเองที่บ้าน ต�าหรับกิมจิ แต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือน

มรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย แม้ปัจจุบันมีบริษัทอาหารผลิตกิมจิส�าเร็จรูปหรือแบบสดขาย

ตามห้างสรรพสินค้าก็ตาม แต่ชาวเกาหลีก็ยังนิยมท�ากิมจิกินเองที่บ้าน
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ประวัติของกิมจิ
กิมจิ ( เกาหลี :  김치, MC: Gimchi , 

MR: Kimch’i คมิช)ี มข้ีอสนันษิฐานกนัว่าน่าจะเพีย้นมา

จากค�าว่า “ชิมเช” (เกาหลี: 침채, ฮันจา: 沈菜, MC: 

chimchae, MR :ch’imch’ae) ทีแ่ปลว่าผกัดองเคม็ กิมจิ 

เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้น

ครวัของชาวเกาหล ีด้วยการหมกัพรกิสแีดงและผกัต่างๆ 

โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว  ปัจจุบันจากเอกสารของ

พิพิธภัณฑ์กิมจิในโซล กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิดโดยจะ

แตกต่างกันตามถิ่นและสภาพอากาศ ตัวอย่าง เช่น กิมจิ

หัวผักกาด (깍두기, kkakdugi) เป็นหัวผักกาดล้วนไม่มี

ผกักาดขาวผสม กิมจแิตงกวายดัไส้ (오이소배기, oiso-

baegi) และกิมจิผักกาดขาวที่ถือว่าเป็นกิมจิที่รู้จักกันมากที่สุดในนานาชาติ 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543  องค์กรการค้าเกษตรกรรมและการประมงเกาหลี (Korea 

Agro-Fisheries Trade Corporation) ได้สร้างตัวสัญลักษณ์กิมจิขึ้น เพื่อส่งเสริมกิมจิแท้จากประเทศ

เกาหล ีและสร้างความแตกต่างระหว่างกิมจเิกาหลแีละกิมจญิีปุ่น่ (Kimuchi) ให้ชดัเจนขึน้ ตวัสัญลักษณ์

กมิจนิีพ้บได้เฉพาะกิมจแิท้ของประเทศเกาหล ีซ่ึงต้องท�าและผลิตจากวตัถดุบิในประเทศเกาหลีเท่านัน้ 

โดยตัวสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนในประเทศเกาหลี และอีกหลายเมืองหลาย

ประเทศทั่วโลกได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย 

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมัน แคนาดา นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ เปรู และประเทศไทย

 

ตัวสัญลักษณ์กิมจิ
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ณ สาธารณรัฐ 

วิธีท�ากิมจ ิ 

หลักการที่ส�าคัญของการกิมจิก็คือ การน�าวัตถุดิบมาหมักกับพริกแดง เกลือ และเครื่อง

ปรงุรสต่างๆ ตวัอย่างกมิจทิีรู่จ้กักนัมากทีส่ดุคือ กมิจผัิกกาดขาว ซึง่มีวธีิการท�าทีง่่ายๆ วตัถดุบิ ประกอบ

ด้วยผักและเครื่องปรุงต่างๆ จ�านวน 12 อย่าง ได้แก่ ผักกาดขาวปลี หัวไชเท้า แครอท ต้นหอม ขิงแก่

สับ กระเทียมสับ พริกชี้ฟ้าแดง น�้าตาลทราย กุ้ง สาลี่ เกลือทะเล และน�้าปลา โดยมีขั้นตอนการปรุง

ดังนี้

วิธีท�า
1. ล้างผักกาดขาวให้สะอาดผ่า 4 ส่วนตามแนวยาว ผึ่งให้สะเด็ดน�้า ขย�าผักกาดขาวกับ

เกลือป่น(ใช้เกลือป่น 3 ช้อนโต๊ะต่อผักกาดขาว 1 ต้น) ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วล้างผักด้วยน�้าสะอาด 1 ครั้ง 

แล้วบีบน�้าออก วางบนถาด

2.ปั่นเครื่องปรุงที่เหลือให้ละเอียด ซ่ึงเรียกว่า “โซ” เทลงในอ่างผสม จากนั้นน�าไปทา

ระหว่างใบของผักกาดขาวแต่ละช้ัน เริ่มจากช้ันนอกสุด จนถึงชั้นใน ให้ทั่ว ม้วนให้แน่น แล้ว น�าใส่

กล่องสะอาดปิดฝา หมกัไว้นอกตูเ้ยน็ 3 วนั จนมรีสเปรีย้ว หรอืแบ่งใส่ถงุเกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ได้นาน 1 เดอืน 
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ประโยชน์ของกิมจิ
กิมจิถูกจัดเป็นหนึ่งในห้าอาหารสุขภาพโดยเฮลท์แม็กกาซีน (Health Magazine) โดยให้

เหตผุลว่ากิมจอิดุมด้วยวติามนิ ช่วยในการย่อยอาหาร และอาจจะช่วยรกัษาโรคมะเรง็ สรรพคณุในกมิ

จิได้มาจากหลายปัจจัยเพราะว่ากิมจิท�ามาจากผักกาดขาว หัวหอม และกระเทียม ผักทั้งสามอย่างนี้ก็

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ กิมจิยังมีโปรไบโอติกส์แลคโตแบซิลลัสที่ให้กรดแล

คติก หลังจากการหมักเหมือนในโยเกิร์ตด้วย อีกท้ังกิมจิมีพริกแดงเป็นส่วนผสมหลักซึ่งก็มีประโยชน์

ต่อสุขภาพเช่นกัน

สรรพคณุทีม่ปีระโยชน์ของกิมจอิาจจะเป็นโทษได้เช่นกนั มกีารศึกษาความเส่ียงในการเกดิ

มะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 นักวิจัยชาวเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีความเสี่ยง

ถงึร้อยละ 50 ทีอ่าจจะเป็นเหตใุห้เกดิมะเร็งในกระเพาะถ้าบรโิภคกมิจมิากเกนิไป อตัราการเป็นมะเรง็

ในกระเพาะของประชากรเกาหล ีและญีปุ่น่ทีม่มีากเป็นสองเท่าของประชากรในสหรฐัอเมรกิาอย่างไร

ก็ตาม แป้งฝุ่นและสารระคายเคืองในข้าวขาวในทั้งสองประเทศอาจจะเป็นสาเหตุทางอ้อมในการเกิด

มะเร็งก็เป็นได้ แต่ในการศึกษาบางชิ้นนั้น อ้างว่าการบริโภคกิมจิมีส่วนช่วยในการลดการเกิดมะเร็งใน

กระเพาะอาหาร แม้กระนั้นก็มีการศึกษาบางชิ้นอีกเช่นกันที่อ้างว่ากิมจิ (ที่มีส่วนผสมเป็นหัวผักกาด) 

จะเพิม่ความเสีย่งในการเกดิมะเร็ง และการบรโิภคกมิจเิป็นจ�านวนมาก กจ็ะเป็นได้รบัเกลอืหรอืน�า้ปลา

ทีใ่ช้ในการหมกัและปรงุรสเป็นจ�านวนมากเช่นกัน ซ่ึงอาจจะท�าให้เกดิปัญหาทางสขุภาพขึน้ได้ เช่นโรค

ความดันโลหิตสูง
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ไร่สตรอเบอรี่
21 มีนาคม 2557
ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์

สตรอเบอรี่ (Strawberry, Fragaria x ananassa)  เป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ 

ผลสามารถรบัประทานได้ ในอดตีปลกูเป็นพชืคลมุดนิให้กบัต้นไม้ปลกูเลีย้งอืน่ ซึง่อาจเป็นทีม่าของชือ่

ก็เป็นได้   มีมากกว่า 20 สปีชีส์ และมีลูกผสมมากมาย แต่สตรอเบอรี่ ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือ

สตรอเบอรี่ สวน (Fragaria × ananassa) ผลของสตรอเบอรี่ มีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ 

มีตัง้แต่รสหวานจนถงึเปรีย้ว สตรอเบอรีเ่ป็นผลไม้ทางการค้าทีส่�าคญั มปีลูกกนัเป็นวงกว้างหลายสภาพ

อากาศทั่วโลก
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ไร่สตรอเบอรี่
21 มีนาคม 2557
ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์

การปลูกสตรอเบอรี่
สตรอเบอรี่จัดเป็นพืชหลายปี แต่โดยทั่วไปจะปลูกปีเดียวแล้วจะมีการปลูกใหม่ในปีถัดไป 

ลักษณะการเจริญเติบโตจะแตกกอเป็นพุ่มเตี้ย สูงจากพื้นดิน 6 - 8 นิ้ว ทรงพุ่มกว้าง 8 -12 นิ้ว ระบบ

รากส่วนใหญ่อยู่ระดับลึกประมาณ 12 นิ้วจากผิวดิน ล�าต้นปกติยาว 1 นิ้ว ความยาวของก้านใบขึ้นกับ

พนัธุ ์ขอบใบหยกั ใบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ใบย่อย ตาทีโ่คนของก้านใบจะพฒันาเป็นตาดอก ล�าต้น

สาขา ไหล หรือพักตัว โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ดินที่ปลูกสตรอเบอรี่ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน�้าดี ถ้าน�้าขังจะท�าให้รากเน่า 

ดินควรมีความเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( PH ) อยู่ระหว่าง 5.5 - 6.5 

สภาพอากาศหนาวเย็นหรือฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิ 13 - 15 องศาเซลเซียส สตรอเบอรี่ 

จะเริม่สร้างตาดอก รวมทัง้ในสภาพวนัสัน้กว่า 12 ช่ัวโมง ส�าหรบัพืน้ทีท่ีม่อีณุหภมูติ�า่ตอนกลางคนืเป็น

เวลาค่อนข้างยาวนาน หลังจากปลูกต้นสตรอเบอรี่ลงแปลงแล้ว จะท�าให้มีความต่อเนื่องของการ

ออกดอกชุดต่อๆ มามากขึ้น

ดอกสตรอเบอรี่                        ผลสตรอเบอรี่                             ที่ดักแมลง
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ต้นสตรอเบอรีจ่ะเริม่แทงช่อดอกประมาณเดอืนพฤศจกิายน เมือ่อุณหภูมลิดต�า่ลงและช่วง

แสงของวันสั้นเข้า คือ ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากปลูก ดอกจะออกเป็นช่อ มีกลีบรองดอกสีเขียว 

กลีบดอกสีขาวหรือชมพู เกสรตัวผู้สีเหลืองและเกสรตัวเมียเรียงอยู่บนฐานรองดอก ซึ่งฐานรองดอกนี้

จะพัฒนาเป็นเนื้อของผล ส่วนเมล็ดอยู่ติดกับผิวนอกของผล ผลมีหลายรูปทรง เช่น ทรงกลม ทรงกลม

แป้น ทรงกลมปลายแหลม ทรงแหลม ทรงแหลมยาว ทรงลิ่มยาว และทรงลิ่มสั้น มีหลายขนาดขี้นอยู่

กับพันธุ์ เมื่อดอกบานมีการผสมเกสรแล้วประมาณหนึ่งเดือน ผลจะมีสีเขียวในระยะแรก และค่อยๆ

เปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม รสเปรี้ยวอมหวาน กลิ่นหอมน่ารับประทาน ผล

จะเริ่มทยอยแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ โดยผลสุกมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมและจะวายประมาณ

ปลายเดือนเมษายน

การเก็บสตรอเบอรี่ 
การเก็บผลผลิตควรเก็บช่วงท่ีมีอากาศเย็น คือ ตอนเช้ามืดในสภาพอากาศแห้ง 

เมื่อเก็บแล้วไม่ควรให้ผลถูกแสงแดด เนื่องจากผลสตรอเบอรี่ มีอัตราการหายใจสูง เมื่อถูกแสงแดดจะ

ท�าให้ผลเน่าเรว็ ในต้นหนึง่ๆจะมผีลสกุแตกต่างกนั ควรเลอืกเก็บผลทีม่คีวามแก่ตามทีก่�าหนดไว้เท่านัน้ 

เก็บทุก 1 - 2 วัน โดยใช้ส่วนเล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้เด็ดออกจากขั้ว หรือใช้กรรไกรชนิดที่ตัดขั้วผลและ

หนบีส่วนขัว้ผลได้ด้วย ท�าให้ผลสามารถตดิมากบักรรไกรได้ นบัว่าเป็นวธิทีีท่�าให้ผลและต้นสตรอเบอรี่ 

ไม่ชอกช�้า ภาชนะที่ใช้บรรจุสตรอเบอรี่ขณะเก็บผลในแปลง ควรใช้ภาชนะทรงตื้นมีขนาดที่พอเหมาะ 

สามารถคัดเลือกคุณภาพของผลได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ เพื่อให้มีการจับต้องผลให้น้อยครั้งที่สุด 
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ประโยชน์ของสตรอเบอร์รี่
เพิ่มประสิทธิภาพให้สมองเนื่องจากวิตามินซีจากสตรอเบอร์รี่จะเข้าไปก�าราบปราบมาร

ร ้ายจนอนุมูลอิสระหมดฤทธิ์  บวกกับไอโอดีนที่มีประสิทธิภาพบ�ารุงสมองในสตรอเบอร์รี่ 

รวมทั้ง ฟลาโวนอยด์ กรดฟีโนลิก และกรดเอลลาจิกในสตรอเบอร์รี่ มีสรรพคุณบ�ารุงกล้ามเนื้อดวงตา 

ส่วนโพแทสเซียมก็จะช่วยปรับความดันในจอตาให้เป็นปกติ นอกจากนั้น วิตามิน ใยอาหาร โฟเลต 

และสารต้านอนุมูลอิสระมากมายจากสตรอเบอร์รี่ จะสลายไขมันร้ายๆ ออกจากผนังหลอดเลือด 

ช่วยให้หัวใจแข็งแรง 

และไม่ควรบรรจุผลสตรอเบอรี่มากเกินไป เพราะจะเกิดการกดทับท�าให้ผลช�้าได้ ถึงแม้ว่าสตรอเบอรี่ 

จะเป็นผลไม้ชนดิบ่มไม่สกุ แต่สตรอเบอรีส่ามารถมสีแีดงเพิม่ขึน้ได้หลังจากเกบ็เกีย่ว ดงันัน้สตรอเบอรี่ 

ที่เก็บเกี่ยวในขณะที่ผลยังไม่แดงทั้งผลจึงสามารถแดงพอดีเมื่อถึงตลาดปลายทาง

สตอเบอร่ีของเกาหลีใต้ลูกจะใหญ่กว่าของบ้านเรา สีแดงสดกว่า เนื้อหวานฉ�่าเป็นปุยนุ่น 

นุ่มมาก ซึ่งแตกต่างกับทางของบ้านเราที่มีรสออกเปรี้ยว เนื่อกรอบเล็กน้อย และลูกเล็กกว่า ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับดินและสภาพอากาศ  เพราะพื้นที่ที่จะปลูกได้ต้องมีระดับความสูงจากน�้าทะเลตั้งแต่ 800 เมตร

ขึ้นไป มีอุณหภูมิ 10-25 องศาเซลเซียส (มีอากาศเย็นตลอดปี) และมีดินอุดมสมบูรณ์ เช่น ดินแบบ

ทุ่งหญ้าแพรรี หรือดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์

ก่อนจะเข้าไปในแปลงปลูก ก็มีแก้วพลาสติกแจกให้คนละ 1 ใบ และมีกฎว่าแต่ละคน 

ห้ามเก็บเกิน 5 ลูก รวมไปถึงห้ามกินแล้วทิ้งขั้วของสตอเบอรี่ไว้ในแปลง เพราะจะท�าให้ต้นอื่นๆตายได้
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ชุดเด็กแรกเกิด

ผลการศึกษาดูงาน 
พิพิธภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยแห่งเกาหลี (Museum of Korea Embroidery) เป็นศิลปะ

ของหญิงชาวเกาหลี ตั้งแต่สมัยโจซอน (Joseon Period ) มีการจัดแสดงวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ตั้งแต่แรกเกิด 

พิพิธภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยแห่งเกาหลี
(Museum of Korea Embroidery)
21 มีนาคม 2557    
ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ

   

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่  
พิพิธภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยแห่งเกาหลีก่อตั้งขึ้น

ในปี ค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) โดยได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรเอกชนเฮียวดงฮวาและเป็นสถานท่ีท่ีสามารถชมศิลปะ

ของผูห้ญงิตัง้แต่สมยัโจซอน พพิธิภณัฑ์แห่งนีม้ผีลงานทีจ่ดัแสดง

ประมาณ 100 ชิ้น โดยงานที่น�ามาแสดงเป็นภาพวาดที่วาดลง

บนเครื่องหนังหรือผ้าซึ่งเป็นการแสดงฝีมือการเย็บปักถักร้อย

ของผู ้หญิงสมัยโจซอน (ค.ศ.  1392 – ค.ศ.  1910) 

จะเหน็ถงึการเยบ็ผ้าส�าหรบัชาวพทุธ ผ้าคลมุ ผ้าชนิดต่างๆ และ

ผนืผ้าทีม่รีปูแบบการตดัเยบ็แบบเกาหลดีัง้เดมิและผ้าทีม่กีารตดัเยบ็จากผ้าสีต่างๆกนัจ�านวนมาก การ

จัดนิทรรศการเริ่มต้นด้วยการจัดนิทรรศการ 500 ปีแบบด้ังเดิมของเกาหลีที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่ง

รวมพิพิธภัณฑ์เย็บปักถักร้อยของชาวเกาหลี ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ รูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมี

การจัดในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศที่ได้รับการ

ยอมรบัในด้านนี ้ถอืได้ว่าเป็นการจดัซึง่จะท�าให้โลกได้เรยีนรูค้วามงามของการเยบ็ปักถกัร้อยของเกาหลี

แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวิธีการเย็บปักถักร้อยแบบดั้งเดิมของชาวเกาหลี 
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ชุดเด็กอายุ 1-3 ขวบ

ชุดเด็กผู้หญิงแขนต่อ ด้วยผ้าสีสรรสดใส

กระโปรงเด็กผู้หญิง

หมวกคลุมเด็กผู้หญิง
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ณ สาธารณรัฐ 

ผ้าต่อแขนเสื้อ ชุดเด็กผู้หญิง

ถุงเท้าเด็ก

รองเท้า
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ชุดเด็กผู้หญิงที่มีการตกแต่งด้วยการต่อผ้าและงานปัก

ภาพการแต่งกายของเด็กผู้หญิงของ
เกาหลี

43



ณ สาธารณรัฐ 

ป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์

โปสเตอร์โฆษณางาน                              

จุดเด่น /สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
งานเย็บปักถักร้อยศิลปะประจ�าชาติของเกาหลี เป็นงานที่มีความประณีตสวยงาม ฝีมือใน

การปักลวดลายทีม่เีอกลกัษณ์ชัดเจน และงานเยบ็ต่อลายผ้าทีม่สีสีนัสดใส เป็นรปูแบบเฉพาะ  ซึง่หญงิ

ชาวเกาหลไีด้น�ามาตกแต่งบนชดุประจ�าชาตขิองเกาหล ีจนเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป เริม่มชุีดประจ�าชาติ

ตั้งแต่เด็กแรกเกิด และสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นข้อสังเกตคือ การจัดพิพิธภัณฑ์ของประเทศเกาหลีที่

มีพื้นที่น้อยมาก แต่เขาสามารถจัดผลงานได้อย่างดีมาก 
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พระราชวังเคียงบ๊อก
22 มีนาคม 2557
ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ   บุณยรัตกลิน

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่
 พระราชวงัเคยีงบ๊อกตัง้อยูบ่นถนนเซจอง ด้านทศิเหนอืสดุถนน กรุงโซล ประเทศเกาหลี

เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 

(ค.ศ. 1394) โดย ชองโดจอน (정도전) และได้รบัการต่อเตมิโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช 

แต่บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลีพระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 

ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซอนมีต�าหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 

ที่กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี อาคารต่างๆ ได้ถูกทุบท�าลาย ถูกเผาทิ้งไปเป็นจ�านวนมาก 

ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม และสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม โดยในปัจจุบัน

มีอาคารทั้งสิ้น 10 อาคาร ค�าว่า “เคียงบกกุง” ในภาษาเกาหลี แปลว่า “พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง 

(The Palace of Shining Blessings)”
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ในพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมอันงดงามท่ีน่าเข้าชมคือ “พระที่น่ังคึนจองวอน” 

“ศาลาเคียงฮวยรู”ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน�้า และอีกมากมายหลายแห่ง รวมไปถึงทัศนียภาพรอบๆ

พระราชวังนั้นก็มีสวนอันสวยสดเขียวขจีน่าอภิรมย์เป็นอย่างยิ่งรอบๆพระราชวังนั้น ก็มีที่น่าเที่ยว

น่าเดินเล่นคือ ตรงประตูจอนชุนมุน ซึ่งเมื่อออกจากพระราชวังทางประตูจอนชุนมุนแล้ว ก็จะพบกับ

“ถนนซัมจองดองกิล” เราสามารถพบกับร้านขายชุดฮันบกเก่าแก่ได้ที่ถนนแห่งนี้ แถมยังมีหอศิลป์

หลายแห่งค่ะ ทางด้านเหนือสุดของถนนแห่งนี้ที่ผ่านด้านหน้าของท�าเนียบชองวาแด จะครึ้มไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านปกคลุมถนนอย่างสวยงาม ระหว่างทางเดินก็จะพบสวนหย่อมที่สวยงามหลาย

แห่ง น่าเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง ก่อนเข้าชมพระราชวัง ต้องผ่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

พื้นบ้านของเกาหลีก่อน ภายในมีการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวในอดีตของ  

ชีวิตประจ�าวันของคนทั่วไปและวฒันธรรมประเพณต่ีางๆของชนชาตเิกาหล ีทางเข้าด้านหน้าพพิธิภณัฑ์

จะมตุ๊ีกตาหนิโบราณ หรือเรียกว่า “หินตาหินยาย”

ปากทางเข้าพระราชวังมีรูปสลักไม้เปรียบเหมือนพระภูมิคุ้มครอง
ดูแลบ้านหรือวังของชาวบ้านทั่วไป

ก่อนเดินขึ้นไปชมวัง แวะไปชมพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติเกาหลีก่อน
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ก่อนเดินขึ้นไปชมวัง แวะไปชมพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติเกาหลีก่อน

 ส่วนจ�าลองความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีสมัยก่อนไม่เกิน 100 ปี
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ภายในพิพิธภัณฑ์ การแต่งกาย เครื่องขนมจัดงานฉลองแซยิด ของคนมีอายุ

เครื่องนอน อนดล

ตัวอักษร ที่มีวิวัฒนาการมาจาก ใบไม้ และสัตว์
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เมื่อชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในอาคารแล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง

ของพิพิธภัณฑ์เพื่อผ่านเข้าสู่ประตูทางเข้าพระราชวังเคียงบ๊อก ซึ่งมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์

ซึง่นบัได้ว่าเป็นการวางผงัเส้นทางการท่องเทีย่วทีช่าญฉลาดของเกาหลีเพราะนกัท่องเทีย่วจะมานัง่พกั

รอกลุ่มทัวร์ พักผ่อนดื่มน�้าหรือสูบบุหรี่ในสวน

หย่อมในส่วนเชื่อมต่อกับทางเข้าตัวพระราชวัง 

ถือว่าเป็นจุดพักเหนื่อย จุดนัดพบ และจุดขาย

สินค้าของที่ระลึกและเครื่องดื่มอีกด้วย

เมือ่ผ่านเข้าประตทูางเข้าพระราชวงั

ซึ่งมีชื่อว่า“ประตูจอนชุมมุน” เป็นประตูด้าน

ตะวันออกของพระราชวัง จะเปิดออกสู่ถนน

ซมัจองดองกลิ ทีม่ร้ีานขาย ฮนับก (ชุดประจ�าชาต)ิ 

และหอแสดงศลิปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุด

ของถนนซัมจองดองกิล ซ่ึงยาวออกไป 

1 กม. ผ่านด้านหน้าของท�าเนียบ ชองวาแด 

อันครึ้มไปด้วยต ้นไม ้ใหญ่ ซึ่งแผ ่ ก่ิงก ้าน

มาบรรจบกันตรงกลางถนนและมีสวนหย่อม

ตกแต่งงดงามอยู่ข้างทาง หลายแห่ง จึงเป็นที่

ที่จะเดินเล่นได้อย่างสบายอารมณ์ พอไปถึงปลาย

ถนนเรากจ็ะเห็นสวน โรสออฟเชรอน และหอประชมุ 

ชมุชน เฮยีวจาดองซารางบาง ซ่ึงแสดงของก�านลัต่าง ๆ 

ทีป่ระธานาธบิดคีนก่อน ๆ ของเกาหลไีด้รับและประวติัโดยละเอียดของกรงุโซล

พระราชวังเคียงบกคุงจะท�าให้คุณซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ

ชาวเกาหลีอย่างลึกซึ้ง ในบริเวณพระราชวังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ พิพิธภัณฑ์

พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของเกาหลี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งคึนจองจอน 

ศาลาเคียงฮวยรู ซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารส่ิงปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร 

ล้วนแล้วแต่แสดงถงึสถาปัตยกรรมอนังดงามและแวดล้อมด้วยทศันยีภาพเขยีวขจขีอง สวนอนัน่าอภิรมย์

การท่องเทีย่วทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วสามารถเปรียบเทียบระหว่างวถิชีีวิตชนชัน้สามญัชนทัว่ไป 

แต่พอเดินเข้าในพระราชวังจะกลายเป็นวิถีชีวิตของชนชั้นสูงในราชส�านัก
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จุดเด่น/สิง่ทีป่ระทับใจของสถาน

ที่ศึกษาดูงาน
โดยส่วนตัวผู ้รายงานสนใจงานด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วท�าให้มี

ความประทับใจ และชื่นชอบผลงานในทุกด้านทั้ง

ศิลปะพื้นบ ้าน ศิลปะชาววัง สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม และวิถีชีวิตชาวบ้านทั่วไปในสังคม

ทั้งอดีตและปัจจุบัน

ในท้องพระโรงที่ออกาชการของกษัตริย์ รูปปั้น นักษัตร 12 ราศี
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ข้อมูลทั่วไปของสถานที่
 ตลาดอนิซาดง (Insadong) แหล่งท่องเทีย่วและถนนคนเดิน คงไว้ด้วยวฒันธรรมประเพณี

แบบเกาหลีในใจกลางเมือง วันเสาร์-อาทิตย์ ถนนในย่านอินซาดง จะถูกปิดไม่ให้รถยนต์เข้าเพื่อจัดให้

เป็นถนนคนเดนิ เป็นแหล่งรวมงานศลิป์และสนิค้าพืน้เมอืงของเกาหลใีต้ไว้ ในย่านอนิซาดงนีจ้ะเตม็ไป

ด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก รถเข็นขายของประเภทสินค้า

หัตถกรรม งานสร้างสรรค์ งานฝีมือ นอกจากนี้ ยังมีการรวมของศิลปินทั้งหลายตั้งร้านโชว์ผลงาน

ให้ได้เลือกชื้อและชม สินค้าส่วนมากจะมีโปสการ์ด พวงกุญแจ พัด โคมไฟ หน้ากาก ตุ๊กตาเกาหลี 

งานกระดาษ ระหว่าง 2 ข้างทางถนนคนเดิน จะมีรถเข็นตั้งขายอาหาร ขนมพื้นเมือง ต่างๆมากมาย

อินซาดงอยู่ในย่านชุมชน มีท้ังประชาชนเกาหลีและนักท่องเที่ยว ท่ีมาเที่ยวและหาชื้อ

ของฝาก เหมาะอย่างยิ่ง ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม  

    

ตลาดอินซาดง (Insadong)
22 มีนาคม 2557

ผู้รายงาน   นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
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ผลการศึกษาดูงาน
ในการศึกษาดูงานตลาดอินซาดง ได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชุมชนเมอืง ทีผ่สมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ อย่างกลมกลนื เหมาะสม อินซาดง

เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทางด้านศิลปะ ด้านอาหารด้านงานประดิษฐ์ ผสมผสานกับธุรกิจอาหาร 

เครื่องส�าอางสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว

การปิดถนนในช่วงวนัเสาร์-วนัอาทติย์ ส่งเสรมิให้มปีระชาชนและนกัท่องเทีย่ว มาเทีย่วชม

เลือกชื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก  ท�าให้เกิดถนนสายธุรกิจเชิงวัฒนธรรมเกาหลี  

    จุดเด่น /สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
อินซาดง เป็นศูนย์รวมของสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึก แหล่งความรู้ และข้อมูลทางศิลปะ

ประจ�าชาติเกาหลี ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ จากการเดิน

เที่ยวชม สังเกตซักถาม และน�าความรู้มาบูรณาการเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนทาง

วิชาชีพคหกรรมศาสตร์   

1. ศิลปะงานกระดาษ
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2. ศิลปะงานประดิษฐ์ผ้า,ของที่ระลึก
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ณ สาธารณรัฐ 
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3. ศิลปะงานต่อผ้า พื้นเมือง
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4. วัฒนธรรมงานอาหาร
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ตลาดทงแดมุน       
22 มีนาคม 2557
ผู้รายงาน  นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล

    

ข้อมูลทัว่ไปของสถานที่
ตลาดทงแดมุน ตั้งอยู ่

บรเิวณประตเูมอืงโบราณทศิตะวนัออก 

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล 

เป็นทีน่ยิมของประชาชนเกาหลมีี

ร ้ านค ้ามากมายให ้ เลือกชื้อ 

มีห ้ างขายเสื้ อผ ้ าที่ทันสมัย 

ในราคาขายส่งและขายปลกี ตลาดทงแดมนุ

เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่มาก

ตลาดทงแดมุนมีชื่อเสียงทางด้านสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ตั้งอยู่

ท่ามบรรยากาศโบราณผสมผสานวฒันธรรมวถิชีีวติชุมชนเมอืงสมยัใหม่ บางร้านเปิดตลอด 24 ชัว่โมง

นอกจากอาคารร้านค้าแบบตึกแถวแบ่งห้องแล้ว ตลาดทงแดมุนเต็มไปด้วยตึกสูง 

ห้างสรรพสินค้า ขายเสื้อผ้า Doosan Tower เป็นที่ตั้งของห้าง Doota ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชิ้น

แบ่งกลุ่มขายสินค้าชัดเจน เริ่มจากช้ันใต้ดินเป็นซุปเปอร์มาเก็ต ชั้น 1 ขายเส้ือผ้าวัยรุ่น ช้ัน 2 

ขายเสื้อผ้าผู้หญิง ขายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เป็นต้น 

ท�าให้ไม่สับสนในการเลือกชื้อของ แต่ละชั้นแบ่งเป็นล็อคๆ เจ้าของหรือคนขายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น

ชาวเกาหลี (ในโซนแฟชั่น)    

ผลการศึกษาดูงาน
ได้รับความรู ้ในด้านแนวโน้มแฟชั่น ตลาดสินค้าเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายสมัยนิยม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของใช้ประดับตกแต่ง เช่น เส้ือผ้าพื้นเมือง หมวก ผ้าพันคอ 

เครือ่งประดบั

จุดเด่น /สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
ตลาดทงแดมุม สามารถจัดภูมิสถาปัตย์ในการค้าขายได้อย่างลงตัวการแบ่งที่ตั้งร้าน

ออกเป็น 2 ลักษณะ ตลาดขายส่งและปลีกแบบชุมชนเมืองตึกสูงขายสินค้าแฟชั่นสมัยนิยม 

รองรับการเติบโตของชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
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1.ศูนย์รวมร้านค้าพื้นเมือง-สินค้าแฟชั่น
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2. อาหาร-ขนมตลาดทงแดมุน
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ศูนย์จ�าหน่ายพลอยอเมทิส (Amethyst)
23 มีนาคม 2557 
ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร

ข้อมูลทั่วไปของสถานที ่
ศูนย์จ�าหน่ายพลอยอเมทิส เป็นศูนย์จ�าหน่ายพลอยของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว

ต้องมาเยี่ยมชมศูนย์จ�าหน่ายพลอยนี้เมื่อมาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ทุกคน

ผลการศึกษาดูงาน
เกาหลใีต้เป็นดนิแดนของพลอยอเมทิส ( Amethyst ) ซึง่มีสม่ีวง มกีารแบ่งเกรดของพลอย 

ตามสอ่ีอน สเีข้ม สีเข้มมากจะมีความแวววาวมากจะเป็นเกรด A สีที่อ่อนลงมาก็จะเป็นเกรด B และ

เกรด C ชาวเกาหลีจะนิยมน�ามาท�าเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู ตลอดจนเป็นของโชว์ ซ่ึง

เครื่องประดับที่ท�าจากพลอยอเมทิสนี้ไม่ได้หาซื้อได้เฉพาะในศูนย์อัญมณีที่เป็นของรัฐบาลเท่านั้น แต่

ยังหาซื้อได้จากแหล่งค้าอัญมณี เช่นที่ เบจี-ดง หรือ ศูนย์การค้าอัญมณีคังนัม

จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน  
 พลอยอเมทิสเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของประเทศเกาหลีใต้ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดย

มจีดุเด่นทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วต่างชาติกค็อื การทีมี่พนกังานขายทีส่ามารถส่ือสารกบัลูกค้าได้หลายภาษา 

ตรงตามความต้องการของลูกค้าท่ีไปรับบริการ และมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายท่ีประเทศเกาหลีใต้ใช้เป็นกลยุทธ์การขายวิธีการหนึ่งที่ควรน�ามาใช้ใน

ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
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สมุนไพรโสมเกาหลี
23 มีนาคม 2557  
ผู้รายงาน  นางสาวรติมากานต์   ห้วยหงษ์ทอง

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่สมุนไพร 

ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี อิลวา เป็นสถานที่จ�าหน่ายโสม แบบสมุนไพรส�าเร็จรูป มีคนไทย

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโสม ชนิดของโสม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโสม 

ผลการศึกษาดูงาน
ได้รับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรกรรม การบริหารจัดการ งานวิจัย และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ส่ิงแวดล้อม ชาวเกาหลีให้ความส�าคัญต่อวัฒนธรรมการกิน โดยเฉพาะโสมและ

ผลิตภัณฑ์โสมที่เช่ือในสรรพคุณว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกส่วนมากที่สุด หากรู้จัก

การน�าไปบริโภคอย่างเหมาะสมถูกวิธีจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณเปล่งปล่ัง และป้องกันการ

เจ็บป่วยได้

โสม (Ginseng) เป็นพืชในสกุล Panax ปลูกได้ในบริเวณซีกโลกเหนือ ในทวีปเอเชีย 

และทวีปอเมริกาเหนือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Panax ginseng C.A. Maye

โสมเป็นพืชล้มลุกท่ีปลูกยาก ต้องปลูกในพื้นท่ีมีอากาศเย็นสม�่าเสมอ ไกลจากทะเล 

และดินและน�้าไม่มีมลพิษ มีรากลึกประมาณ 1 ฟุต ล�าต้นสูงประมาณ 1 เมตร โสมทางฝั่งเอเชีย

นยิมเพาะปลกูกนัทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจนี และในประเทศเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ ส่วนโสม

อเมริกาจะมาจากวิสคอนซิน หรือแคนาดา ปัจจุบันมีการเพาะปลูกโสมกันในเชิงพาณิชย์ เนื่องจาก

โสมป่าเป็นของที่หายากแล้ว

 - โสมญี่ปุ่น (Japanese Chitkusetsu Ginseng) เป็นโสมที่มาจาก P. pseudoginseng 

Wall. subsp. Japonicus Hara (P. japonicus C.A. Meyer) ในญี่ปุ่นใช้แทนโสมเกาหลี, ใช้แก้ปวด

เกร็งท้อง

- โสมฮิมาลายัน ได้จาก P. pseudoginseng subsp. Himalaicus Hara ขึ้นทั่วไปใน

ธรรมชาติที่เนปาล และมณฑลฮิมาลายันตะวันออก

- โสม Zhuzishen ได้จาก P. pseudoginseng var. major (Burk) C.Y. Wu et K.M. 

Feng (P. major (Burk.) Ting) พบในแถบตะวันตกของประเทศจีน

- โสมไซบีเรีย คือรากของ Acanthopanax senticosus (Eleutherococcus 

senticosus) ใช้ต�ารายาจีน
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สภาพแวดล้อมในธรรมชาติส�าหรับโสม การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพราะปลูกโสมให้

คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ของโสมป่า ต้องการปัจจัยต่างๆ ที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้

- ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 0.9 

องศาเซลเซียส – 13.9 องศา 20-25 องศาในฤดูร้อน 

หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 35 องศาเซลเซียส จะเกิดความ

เสียหายทางสรีรวิทยา ปริมาณฝนตลอดปี ควรเป็น 

700-2,000 มิลลิเมตร ปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 

1,000-1,300 มิลลิเมตร ต้องการหิมะตกเป็นครั้งคราว

- ความต้องการแสง โสมเป็นพืชชอบแสง

ปานกลาง ต้องหลกีเลีย่งไม่ให้รับแสงโดยตรง การกระจายแสง

ทีเ่หมาะสมคอื 1/8 – 1/13

- ดิน ดินที่มีปริมาณไนโตรเจนไม่มากเกินไป 

(ต�่ากว่า100ppm) กรดฟอสฟอริค (70-200ppm) และ

เบสทดแทนในปริมาณที่เหมาะสม (ด่าง0.2-0.5me/

100g ,ปู นขาว  2 .0 -4 .5me/100g ,แมกนี เ ซี ยม 

1.0-3.0me/100g) จะดีที่สุด สภาพของกรด-ด่างของดิน

ที่เหมาะสมคือ ค่าพีเอช 5.0-6.0 ต�าแหน่งภูมิประเทศ 

พืน้ทีค่่อยๆ ลาดลงต�า่ หนัหน้าไปทางเหนอืและตะวนัออก

เฉยีงเหนอืจะดทีีส่ดุ แม้จะเป็นพืน้ทีร่าบ หากมกีารระบาย

น�้าดีก็จัดว่าเหมาะสม คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อม

ในธรรมชาติของโสม นับวาจ�าเป็น สภาพดินที่ต่างไปจาก

สภาพธรรมชาติมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการใช้

ปุ๋ยเคมี ปริมาณ มาก จะไม่ให้ผลผลิตโสมที่มีคุณภาพ

- การเจริญเตบิโตและวงจรชวีติของโสมเกาหลี 

การปลูกโสมตั้งแต่เร่ิมต้นจนกว่าจะเก็บเก่ียวได้ต้องใช้

ระยะเวลา 4-6 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเก่ียวโสมแล้ว 

พื้นที่ที่เคยปลูกโสมนั้นจะต้องปล่อยทิ้งไว้นานถึง 15 ปี 

ไม่สามารถปลูกโสมได้อีก จะต้องปลูกพืชพวกถ่ัวเหลืองซ่ึงจะคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดินแปลงนั้น 

ซึ่งแสดงว่ารากโสม ได้ดูดสารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ ไปจากดินอย่างมากมายเลยทีเดียว
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ลักษณะจ�าเพาะส�าหรับการเจริญเติบโตของโสมเกาหลี
1. บริเวณที่สามารถจะท�าการเพาะปลูกโสมเกาหลีได้น้ัน จะต้องเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิ 

แตกต่างกันมากถึง 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงในฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ -15 องศาเซลเซียส 

และในฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยจะพบคุณลักษณะเช่นนี้เฉพาะเกาหลี 

บริเวณเส้นขนานที่ 38 เท่านั้น

2. ก่อนท่ีจะปลกูโสมจะต้องเวลาในการเตรยีมดนิ 1 ปี โดยการไถกลบดินประมาณ 15 ครัง้ 

กลบไปกลบมา แล้วโปยถัวเหลืองลงไปหมักให้เป็นปุ๋ยในดิน

3. การเพาะเมล็ดโสมในแปลงเพาะช�า ซึ่งเมล็ดโสมจะใช้เวลา 20 วัน ในการแตกเปลือก

และ พร้อมออกราก โดยจะใช้เวลาในการเพาะช�านี้ 1 ปี ก็จะได้ต้นกล้าโสม

4. จากนั้นเอาต้นกล้าอายุ 1 ปี ไปลงปลูกบนแปลงปลูกอีก 4 ปี โสมก็จะเติบโตและ

เริ่มออกดอก

5. ช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก จะต้องพยายามไม่ให้โสมออกดอก เพราะจะท�าให้สารชาโปนนิ 

(จินเซนโนไซด์) รั่วไหลไปที่ดอก

6. ระยะปีที่ 5 รากและร�าต้นโสมจะโตเร็วมากทางด้านความสูง ซึ่งคล้ายกับการเติบโต

ของมนุษย์ ช่วงวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี

7. ระยะปีที่ 6 รากและร�าต้นโสมจะขยายออกด้านข้าง (อ้วน) แต่ความหนาแน่นจะลดลง

องค ์ประกอบทาง เคมีส� าคัญที่ พบในรากโสมเกาหลี  และโสมอเมริ กัน  มีหลายชนิด 

แต่ทีส่�าคญัในการออกฤทธิ ์คือสารกลุ่มไทรเทอร์ปีนอยด์ซาโปนนิ (triterpenoid saponin) 

ชนิด dammarane type ซึ่งรวมเรียกว่ามีจินเซโนไซด์ (ginsenoside) ซึ่งมีนิวเคลียส 2 ชนิดคือ 

protopanaxadiol และ protopanaxatrial นิวเคลียสทั้ง 2 ชนิดจะจับกับน�้าตาล ชนิด และจ�านวน

ต่างๆกนั ซึง่ปัจจบัุนค้นพบจินเซโนไซด์ ประมาณมากกว่า 30 ชนดิ โดยพบว่ามจีนิเซโนไซด์ จ�านวน 8 ชนดิ 

ที่มีความส�าคัญคือ จินเซโนไซด์ Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rf, Rg1และ Rg2 โดยชนิดที่พบมากที่สุด

คือ Rb1, Rb2, Re และ Rg1ในรากโสมอเมริกันจะมีจินเซโนไซด์ต�่ากว่าในรากโสมเกาหลี นอกจากนี้

ในรากโสมยังมีสารกลุ่มอื่นๆ เช่น น�้าตาล แป้ง น�้ามันหอมระเหย สารจ�าพวกสเตอรรอล มาตรฐาน

สารสกัด ในเภสัชต�ารับของเอมริกา (USP) ได้ก�าหนดว่าสารสกัดโสมเกาหลีที่ได้มาตรฐาน เมื่อน�า

รากโสมมาสกัดควรได้สารสกัดในอัตราส่วนของ โสมที่ใช้ต่อสารสกัดที่ได้อยู่ระหว่าง 3:1 ถึง 7:1 และ

ควรมีจินเซโนไซด์ (Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rg1)ไม่ต�่ากว่า 3% ด้วย จึงจะถือว่าได้มาตรฐานตามที่

ก�าหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพเมื่อน�าไปใช้นั่นเอง ดังนั้นหากมีโสมที่คุณภาพดีอยู่ในมือแล้ว 

ก็กินรากแห้งเพียง 2 กรัม ต่อวัน ก็จะได้รับจินเซโนไซด์ในระดับมาตรฐานแล้วปัจจุบันมีการท�า

โสมสกัด (G115)  เป็นโสมสกัดมาตรฐานมี จินเซโนไซด์ 8 ชนิดความเข้มข้น 4% เป็นต้น
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ณ สาธารณรัฐ 

รากโสมที่มีฤทธิ์ในทางรักษาโรคคือ Ginsenosides ที่มีคุณสมบัติในการปรับสมดุลของ

ร่างกาย (หยิน-หยาง) ได้เป็นอย่างดี โสมจะดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ Ginsenosides 

ที่มีอยู่ในรากรากของโสมที่น�ามาใช้แปรรูปได้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี ซึ่งโสมอายุ 6 ปีจะเป็นโสมที่

ถือว่ามีตัวยาส�าคัญมากที่สุด โดยโสมแบ่งได้ 2 ชนิด คือ

• โสมขาว คือโสมสดที่ขุดข้ึนมาจากดิน ล้างท�าความสะอาด สามารถน�าไปใช้ได้ทันที 

อาจน�าไปตากแห้งให้น�้าระเหยออกไปเพ่ือให้เก็บรักษาไว้ใช้ได้นานขึ้น ใช้เป็นส่วนผสมของยาจีนและ

ท�าอาหารได้

• โสมแดง คือโสมขาวที่น�าไปผ่านวิธีการอบ เพื่อให้มีสรรพคุณทางยามากขึ้น ลักษณะของ

รากจะเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอมแดง และมคีวามชืน้เลก็น้อย โสมแดงนีถ้อืว่ามคีณุค่าทางยามากทีส่ดุและ

ราคาแพง

ส่วนโสมในปัจจุบันท่ีใช้กันโดยท่ัวไปน้ัน จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากการน�าโสมแดง

และโสมขาวมาท�า เช่น โสมสกัด โสมเม็ด โสมผง หรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส�าอาง

นอกจากนัน้ในโสมมสีาร Adaptogens มสีรรพคณุช่วยลดความเครยีด ปรบัสภาพร่างกาย

และจติใจให้ทนต่อภาวะต่างๆ ได้มากขึน้ และยงัช่วยลดความเมือ่ยล้า กระตุน้ให้เซลล์ในร่างกายสร้าง

พลังงานเพิ่มขึ้น ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้

แข็งแรง ช่วยให้เนื้อเยื่อดูดซึมออกซิเจนได้มากขึ้น ท�าให้กระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิด

ได้มากขึ้นท�าให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายจ�านวนมาก ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่เป็นสาเหตุของ

การท�าลายเซลล์ให้แก่ก่อนวยัและยงัมปีระสทิธภิาพในการเป็นภมูคิุม้กันโรคต่างๆ ได้มรีายงานผลการ

วิจัยของโสมเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้

• กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง โดยการสร้างสาร Interferon ซึ่งเป็นสาร

ต้านเชื้อไวรัส และกระตุ้นการสร้างโปรตีน Interleukin- 1

• โสมมีส่วนช่วยเพิ่มการสร้างพลังงาน ท�าให้นักกีฬามีความทนทานต่อการออกก�าลังหนัก

ได้ดีขึ้น และท�าให้สามารถน�าพาออกซิเจนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจ�าเดือนหรืออาการวัยทอง

• ลดการหลั่งฮอร์โมนที่ท�าให้เกิดความเครียดจากต่อมหมวกไต

• ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

• ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ อาจถือได้ว่าเป็นไวอะกร้าธรรมชาติ

• ท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ

• ลดระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

• ลดอาการข้างเคียงจากการฉายรังสี
64



ข้อมูลการศึกษาวิจัย 
จากรายงานการทดลอง พบว่าโสมมีคุณสมบัติเป็น “adaptogen” ซ่ึงหมายถึง ช่วยให้

ร่างกายต่อสูก้บัภาวะกดดัน และ เป็นยาบ�ารงุทัง้ร่างกาย อย่างไรกต็ามพบว่าจินเซโนไซด์ บางตวัมฤีทธ์ิ

ต้านกัน เช่น จินเซโนไซด์ Rg มีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต และกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง แต่ จิน

เซโนไซด์ Rb มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต และกดระบบประสาท เป็นต้น

จากการศกึษาวิจยัพบว่าโสมมสีรรพคณุทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ทีส่�าคญัๆ ได้แก่ 

1) เพิ่มสมรรถนะในการท�างานของร่างกายให้สูงขึ้น เนื่องจากโสมมีสรรพคุณในการต้าน

ความเมื่อยล้า (antifatigue effect) จากกลไกร่วมกันหลายอย่าง เช่น การเพิ่มการดูดซึมออกซิเจน

ของผนังเซล เซลจึงสามารถสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นโสมยังช่วยปรับ

การเต้นของหัวใจ ให้กลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้น ร่างกายจึงเหนื่อยช้าลง มีความอดทนต่อการท�างานมาก

ขึน้ ซึง่ช่วยท�าให้ผูส้งูอายมุสีมรรถภาพการท�างานของร่างกายดีขึน้ และช่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วย

ในระหว่างพักฟื้น ให้หายเจ็บป่วย เป็นปกติได้เร็วขึ้น และเป็นสาเหตุที่ท�าให้เชื่อกันว่าโสมมีสรรพคุณ

กระตุ้นสมรรถนะทางเพศ ทั้งนี้มีรายงานว่าโสมมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วย

2) คุณสมบัติต่อต้านความเครียด (antistress effect) โดยจะช่วยปรับร่างกาย และจิตใจ 

ให้ทนต่อความกดดนัจากภายนอก โดยกระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมนทีม่ผีลป้องกนั และลดความเครยีดจาก

ต่อมใต้สมอง และช่วยคลายความวิตกกังวล

3) กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง มีผลให้รู้สึกมีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า โดยไม่ท�าให้

เกดิการอ่อนเพลยี หรืออ่อนล้าตามมา เหมอืนยาท่ีมฤีทธิก์ระตุน้ระบบประสาทส่วนกลางอืน่ๆ โดยพบ

ว่าซาโปนนิจากโสมเมือ่ให้ในขนาดน้อยๆ จะมฤีทธิก์ระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง แต่เมือ่ให้ในขนาด

สงูๆจะมฤีทธิก์ดประสาท ดงันัน้ควรรบัประทานในขนาดทีพ่อเหมาะนะคะ มเิช่นนัน้อาจได้ผลตรงกนัข้าม

4) เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบไม่เฉพาะเจาะจง 

มีรายงานว่าเพิ่มเม็ดเลือดขาวบางชนิดจึงเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม

5) มฤีทธิล์ดระดบัน�า้ตาลในเลอืด โดยมฤีทธิก์ระตุน้ตบัอ่อนให้หลัง่อนิซลูนิ มาควบคุมระดบั

น�้าตาลในเลือดให้เป็นปกติ

6) ชะลอความแก่ เนื่องจากโสมมีฤทธิ์ท�าลายอนุมูลอิสระของออกซิเจนที่เกิดจากการ

ท�าลายไขมนั (lipid oxidation) อนมุลูอสิระนีม้อีนภุาพท�าลายเนือ้เยือ่ต่างๆ ให้เส่ือมสลายลงก่อนเวลา

อนัควร ซึง่เชือ่ว่าเป็นผลท�าให้เกดิ “ชราภาพ (aging)” เนือ่งจากผลของโสมในการปรบัสภาพร่างกาย 

และจิตใจให้ทนต่อความกดดัน เชื่อว่าช่วยเสริมฤทธ์ิกันท�าให้โสมมีสรรพคุณ “ชะลอความชรา” ได้ 

ขนาดที่ใช้ 0.5-2 กรัม/วัน (รากแห้ง) ควรใช้ในขนาดท่ีแนะน�านะคะ เพราะการใช้มากเกินไป 

อาจได้ผลทีต่รงกันข้าม และมรีายงานว่าการใช้ในขนาดสงูเกนิไป ท�าให้เส้นเลอืดแดงในสมองอกัเสบได้
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ผลิตภัณฑ์โสมในศูนย์นี้ผลิตจากโสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี โดยขั้นตอนการปลูกโสมน้ัน 

เกษตรกรจะเตรยีมดนิทีเ่ว้นจากการปลกูพชือืน่ใดเป็นเวลานาน 8-10 ปี คดัเลอืกเมลด็พนัธุท์ีม่คุีณภาพ

ดีปลูกลงในแปลงเพาะกล้า รดน�้าใส่ปุ๋ย ดูแลเป็นอย่างดี เป็นเวลา 2 ปี จนโสมมีรากที่แข็งแรง จากนั้น

ย้ายโสมไปปลกูในพ้ืนทีบ่ริเวณเชงิเขา ความสงูเหนอืระดบัน�า้ทะเล 4-800 เมตร ใช้เวลาปลกูนาน 4 ปี 

แต่ไม่ต้องรดน�า้ ใส่ปุย๋ ปล่อยให้โสมเตบิโตตามธรรมชาต ิรวมเป็นโสมอาย ุ6 ปี ซึง่พร้อมจะน�ามาแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์โสมที่มีคุณภาพ จ�าหน่ายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น โสมเป็นพืชที่มีรูปร่างคล้าย

มนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ใช้แปรรูปได้ทุกส่วนคือ ใบ ก่ิงก้าน รากฝอย ใช้ผลิตเป็นกาแฟโสม 

ชาโสม ลูกอมโสม สบู่โสม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ส่วนที่น�ามารับประทานคือ รากใหญ่หรือแกน

กลาง โดยโสมที่นิยมน�ามารับประทานเป็นโสมจากประเทศญี่ปุ ่น มีแร่ธาตุ 8 ชนิด มีลักษณะ

คล้ายกระบอกไม้ไผ่ โสมจากประเทศจีน มีแร่ธาตุ 15 ชนิด รูปร่างคล้ายก้อนหิน เป็นโสมธาตุร้อน 

หรือเรียกว่า เก่าลี้ ไม่เหมาะส�าหรับคนสูงอายุ หรือผู้มีโรคประจ�าตัวเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

โสมจากอเมรกิา  มแีร่ธาต ุ14 ชนดิ หยนิเสยีม รปูร่างคล้ายขิงข่า เป็นโสมธาตเุย็น แต่ไม่ควรรบัประทาน

เป็นประจ�า จะท�าให้มอืเท้าชา โดยเฉพาะผูม้บีตุรยาก ไม่แนะน�าให้รบัประทาน โสมจากประเทศเกาหลี 

มแีร่ธาต ุ37 ชนดิ รปูร่างคล้ายมนษุย์ รบัประทานได้ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ทกุเพศทกุวยั เป็นยาอายวุฒันะ 

ต่อต้านอนุมลูอสิระ โสมเมือ่อาย ุ1 ปี จะม ี1 ก่ิง 5 ใบ และจะเตบิโตขึน้เป็นทวคีณูทุกปี ดงันัน้โสม 6 ปี 

จึงมี 6 กิ่ง 30 ใบ เป็นโสมที่เหมาะสมส�าหรับแปรรูปเป็นสมุนไพร 

ต้นโสม ต้นโสมไซบีเรีย
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สารส�าคัญที่พบในโสมเกาหลี

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โสม อิลวา ประวัติการขุดพบโสม
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การเตรียมเพาะปลูกและพื้นที่การปลูกโสม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโสม เป็นสมุนไพร มีทั้งรูปแบบ มีหลายชนิด เช่น มีสีเดียวธาตุเดียว 

เปลือกสีขาว แกนกลางสีขาวออกเหลือง (โสมธาตุเย็น) หรือเปลือกสีแดงหรือสีด�า แกนกลาง

จะมีสีแดงออกสีด�าจึงเรียกว่า โสมแดง (โสมธาตุร้อน) แต่โสมเกาหลีชนิด Korean Taekuk Ginseng 

เปลือกสีขาวออกเหลือง แต่แกนกลางมีสีแดงออกสีด�า เป็นโสมที่มีธาตุสมดุล คือมีธาตุทั้ง หยินหยาง 

โสมทุกชนิดควรรับประทานก่อนรับประทานอาหาร

ข้อควรระวังในการใช ้ 

1) ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ควรใช้เป็นช่วงๆ คือ นาน 1-2 เดือน แล้วหยุด 

1-2 เดือน แล้วเริ่มใหม่

2) ควรทานโสมก่อนอาหาร 3 ชัว่โมง และไม่ควรทานพร้อมวติามนิซ ีหรอืผลไม้รสเปรีย้ว

3) อาจพบอาการข้างเคียงถ้าใช้ในขนาดสูงกว่าที่แนะน�า เช่นความดันโลหิตสูง ตื่นเต้น 

กระวนกระวาย ท้องเสีย เป็นผื่นที่ผิวหนัง นอนไม่หลับ ซึ่งเรียกว่า “ginseng abuse syndrome”

4) ระวงัการใช้ในผูท้ีมี่ความดนัโลหติสงู เบาหวาน ผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกับการแขง็ตวัของเลอืด

5) ควรระวงัการใช้ร่วมกบัยาลดน�า้ตาลในเลอืด เนือ่งจากอาจท�าให้ระดบัน�า้ตาลในเลอืด

ต�่าเกินไป เนื่องจากโสมมีผลลดระดับน�้าตาลในเลือดด้วย ดังนั้นในผู้ป่วยเบาหวาน ควรกินโสมพร้อม

อาหาร แต่ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนการใช้โสมจะดีกว่า

6) ระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin เนื่องจากยาทั้งสอง

อาจเสริมฤทธิ์กัน  มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด 

7) ไม่ควรใช้ในหญงิตัง้ครรภ์ ให้นมบตุร และในเดก็ เนือ่งจากไม่มข้ีอมลูด้านประสทิธภิาพ 

และความปลอดภัยในมนุษย์

จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
เป็นศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าผลติภณัฑ์แปรรปูเกษตรกรรม ทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุ พนกังาน

ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี รองรับกลุ่มลูกค้าทุกชาติ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า 
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สมุนไพรฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree)
23 มีนาคม 2557  
ผู้รายงาน นางสาวรติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ 
ศูนย์สมุนไพรฮอกเก็ตนามู สมุนไพรบ�ารุงตับ 

ผลการศึกษาดูงาน
ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree) พันธุ์ไม้ยืนต้น ประเภทสกุลเดียวกับผลไม้ รสชาติผลมีเปรี้ยว

และฝาด พบมากทางตอนเหนือของประเทศเกาหลี สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูได้ผ่านการวิจัยมายาวนาน

กว่า 20 ปี ซึง่เราจะน�าเฉพาะส่วนเมลด็ผลของฮอ็กเกต็ เท่านัน้ มาใช้ในการแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เมล็ดพันธุ ์ฮ็อกเกตเจริญเติบโตในป่าลีกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับความสูง 

เหนือน�้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดฮอกเก็ตทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ช่วยในการ

ขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย บ�ารุงม้าม ตับ รักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน�้า อาเจียน ท้องผูก

แพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่าเมล็ดฮอกเก็ตมีโพแทสเซียมไนเตรตซ่ึงสามารถลดความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ในเม็ดเลือด ส่งเสริมการลดอนุมูลอิสระส่วนเกิน และลดแอลกอฮอล์ที่จะท�าให้ท�าลายตับ

และไต ทั้งยังช่วยยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ งานวิจัยนี้มีการเผยแพร่ในทีวีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี 
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(MBC.KBS.SBS.) เกี่ยวกับสรรพคุณของเมล็ดฮอกเก็ตมาแล้วในปี 2001-2003 เป็นที่นิยมในหลาย

ประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ จีน ญีปุ่น่ และประเทศไทย เป็นสมนุไพรทีข่ึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 

10 ปี จะออกดอกหนึ่งครั้ง ปลูกบนยอดเขาสูง ดอกน�ามาสกัด มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ 

ออกจากตับอย่างปลอดภัย มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น เนื่องจากตับของเราท�างานหนัก 

ในหนึ่งวันตับท�าหน้าที่มากถึง 500 ประการ ฮอกเก็ตนามูเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการดักจับไขมัน 

ขับล้างของเสียออกจากร่างกาย จึงเหมาะส�าหรับ ผู้ป่วยไวรัสตับ ตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ ผู้ดื่มเหล้า

บ่อย ดืม่เหล้าเกนิขนาด คนทีเ่หนือ่ยล้าง่ายโดยไม่ทราบสาเหต ุคนทีท่�างานตดิต่อกนัเป็นเวลานานและ

มีความกดดันจากการท�างาน คนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือเร่งรีบ คนที่ท�างานหนักและไม่มีเวลาพักผ่อน 

วัยกลางคน

ประโยชน์ของสมุนไพรบ�ารุงตับ
•  ช่วยผู้ที่ท�างานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึกติดต่อกันหลายวัน

•  ช่วยผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบทุกๆ ประเภท

•  ช่วยผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์มากเกินไปจนเกิดการท�างานของตับที่ผิดปรกติ เช่น ตับแข็ง

•  ช่วยผู้ที่กินยามากเกินขนาด

•  ช่วยผู้ที่รับประทานผักหรือผลไม้ที่มีสารเคมีหรือสารพิษ

•  ช่วยผู้ที่มีระดับความผิดปรกติของตับ

•  ช่วยผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการท�างาน

•  ช่วยส�าหรับผู้ที่ติดสารเสพติดมาก่อน

หน้าที่และความส�าคัญของตับ
ตับเป็นอวัยวะที่ส�าคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย โดยจะรวบรวมระบบการท�างาน

ภายในร่างกายมากกว่า 500 ระบบด้วยกัน โดยหน้าที่การท�างานของตับ มีหน้าที่ส�าคัญอยู่ 4 ระบบ 

คือ

1.  ระบบการขับถ่าย : จึงช่วยส่งถ่ายก๊าซออกซิเจนเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

2. ระบบขับล้างสารพิษ : ร่างกายจะดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย (เช่น สารพิษที่มาจากการ

บรโิภคอาหาร ,วัตถกุนัเสีย,สผีสมอาหาร,แอลกอฮอล์ และยาฆ่าแมลงในผกั) จะถูกส่งผ่านทางตบั โดยที่

ตับจะท�าหน้าที่ขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย

3.  ระบบดูดซึมและย่อยอาหาร : ตับจะช่วยผลิตน�้าดี 700 มิลลิลิตรต่อวัน ในการดูดซึม

และย่อยอาหาร
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4.  ระบบไหลเวยีนโลหติ : ตบัช่วยในการส่งผ่านเลอืด เปลีย่นเลอืด ผลติเลอืดและท�าความ

สะอาดเลอืด ท�าให้การไหลเวยีนของเลอืดเป็นไปได้อย่างเป็นขัน้ตอน ถ้าระบบการท�างานนีด้ ีโรคปวด

ไขข้อ โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์หรืออัมพาต ก็จะไม่เกิดขึ้น

จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
เป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรกรรม ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน พนักงาน

ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี รองรับกลุ่มลูกค้าทุกชาติ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า 

ต้นฮอกเก็ตนามู และผลิตภัณฑ์แปรรูป หน้าที่ความส�าคัญของตับ แหล่งปลูก ตลอดจน
สรรพคุณของฮอกเก็ตนามู

ภาพแสดงห้องนิทรรศการ และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ฮอกเก็ตนามู
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ที่มา : http://worldcongress2006.iclei.org/uploads/media/K_LEEInKeun_Seoul_-_River_ Project.pdf

คลองชองเกชอน (尚尚尚尚尚尚 : 청계천)                         
Cheong Gye Cheon Stream
23 มีนาคม 2557  
ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย

ข้อมูลทั่วไปของคลองชองเกชอน 
เป็นคลองที่มีมาแต่โบราณ เดิมชื่อ แคชอน หมายความว่า “คลองที่ต้องเปิด” ถูกขุดขึ้นมา

ในสมัยกษัตริย์ยองโจ ราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่าน

ย่านใจกลางกรุงโซล เพื่อป้องกันอุทกภัย และความแห้งแล้ง

นับแต่อดีตชาวเกาหลีสองฝั่งคลองได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ต่อมาน�้าในคลองเริ่มเน่า 

กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม มีปัญหาเรื่องสุขาภิบาล  

ต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีได้เร่งพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง จนก้าวล�้ากว่าประเทศอื่นใน

ภมูภิาคนีด้้วยเหตนุีร้ฐับาลของสาธารณรฐัเกาหลเีน้นก่อสร้างถนน ทางยกระดบั รวมถงึทางด่วนหลาย

สายเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งในกรุงโซลเริ่มมีการ

สร้างถนนคร่อมพื้นที่คลอง ในปี ค.ศ. 1948 - 1977
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ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมของ

ชมุชนเมอืง ภมูทิศัน์ในกรงุโซลมแีต่ถนน ทางยกระดบั 

เกดิตกึและอาคารธรุกจิจ�านวนมาก ปัญหาทีเ่กดิขึน้

เช ่น น�้าในคลองเน่าเสีย ปัญหาชุมชนแออัด 

โครงสร้างของถนนผุกร่อน ท�าให้ต้องแก้ปัญหาด้วย

การสร้างทางด่วนคร่อมกลางคลองชองเกชอนเพื่อ

แก้ปัญหาการจราจร และเมื่อการจราจรคล่องตัว

แล้วปัญหาที่ตามมาคือ เกิดการขยายตัวของชุมชน 

มร้ีานค้ามากมายบรเิวณใต้ทางด่วน  ท�าให้มีน�า้เสยี

ปล่อยลงในคลองมากขึน้ ส่งผลให้น�า้ในคลองเน่าเหม็น 

นอกจากน้ีการสร้างทางด่วนกลาง คลองชองเกชอน

ท�าให้น�้าไหลไม่สะดวก เกิดการตื้นเขิน ท�าให้กลาย

เป็นแหล่งระบายสิ่งปฏิกูลและถังขยะขนาดใหญ่

กลางใจเมือง ส่งผลให้เกิดมลพิษ น�้าเน่าเสีย 

เกิดชุมชนเสื่อมโทรมใต้ทางด่วน และปัญหาอื่น ๆ 

ตามมา ในแต่ละปีกรุงโซลต้องใช้จ่ายเงินกว่า

ประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมความ

สกึหรอของพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบและแก้ไขปัญหาสิง่

แวดล้อม  ที่มา : http://worldcongress2006.iclei.org/uploads/

media/K_LEEInKeun_Seoul_-_River_ Project.pdf
     กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มย็อง-บักได้

รับต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน (Cheong Gye Cheon 

Restoration Project) โดยเสนอให้ทบุทางด่วนพร้อมกบัเริม่โครงการกูช้วีติรมิคลองชองเกชอนให้กบั

กรุงโซล แผนการบูรณะคลองเริ่มต้นขึ้นด้วยการรื้อถอนทางด่วนสายส�าคัญของเมืองโซล แล้วแทนที่

ด้วยแผนการปฏิรูปพื้นที่คลองท่ีครอบคลุมท้ังมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

การพกัผ่อนหย่อนใจ และธรุกจิการเงนิและอตุสาหกรรมทีท่นัสมยั  การด�าเนนิการตามแผนเริม่ต้นขึน้

โดยการจัดตั้งส�านักงานใหญ่เพื่อบริหารจัดการและก�ากับนโยบายในภาพรวม และจัดตั้งคณะส�ารวจ

และร่างแผนฟื้นฟูคลองชองเกซอน เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาและเสนอรวมทั้งวางแผนส�าหรับแก้ไขปัญหา

รถติดซึ่งจะเป็นผลกระทบจากโครงการดังกล่าว นอกจากน้ี มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนท�า

หน้าที่หาแนวทางท่ีด�าเนินการที่ไม่สร้างผลกระทบและเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการหาทางออก แต่ในช่วงแรกมีพ่อค้าแม่ค้าใต้ทางด่วนริมคลองและประชาชนต่อต้านจ�านวนมาก 

จนต้องมีการประชุมร่วมกันมากกว่า 4,300 ครั้ง ในที่สุดก็ได้รับประชามติเห็นชอบให้ทุบถนนทิ้งและ

กู้คลองกลับมา

โครงการเริม่ขึน้ในวนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003  โดยเริม่ทบุทางด่วน และรือ้ถนนโดยรอบ

มากมาย หลังจากนั้นจึงเร่ิมบูรณะคลองให้กลับคืนมา และโครงการแล้วเสร็จและมีพิธีเปิด

เมือ่วันที ่1 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ใช้งบประมาณกว่า 3 แสน 8 หมืน่ล้านวอน  หรือราว ๆ 1 หมืน่ล้านบาท 

พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง ตลิ่งถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม และใช้วิธีขุดท่อผัน

น�้าจากแม่น�้าฮันเข้ามาที่ต้นคลอง แล้วไล่น�้าเสียออกทะเล มีการสร้างน�้าพุตลอดแนวเขื่อนชะลอ

ความเร็วน�้า ลานกิจกรรม ที่พักผ่อน และมีน�้าตกเป็นแนวกั้นน�้าฝน มีทางเดินเลียบคลอง และสะพาน

กว่า 22 แห่ง ซึ่งจัดให้ประชาชนร่วมออกแบบสะพานประกวด ท�าให้สะพานทุกแห่งล้วนมีรูปแบบที่

ไม่ซ�า้กนั ส่งผลให้พ้ืนทีโ่ดยรอบมรีาคาเพิม่สงูข้ึน กลายเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องคนรวย ส�านกังานบรษิทัชัน้น�า 

และคลองชองเกชอน แห่งนี้ยังได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในกรุงโซล

ที่มา : http://worldcongress2006.iclei.org/uploads/media/K_LEEInKeun_Seoul_-_River_ Project.pdf
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ปัจจบุนัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของคลองชองเกชอนรวมท้ังภายในกรงุโซลเริม่กลบัคนืมา 

มกีารสบูน�า้จากแม่น�า้ฮนัเพือ่ไล่น�า้เสยีออกสู่ทะเล ท�าให้น�า้ในคลองใส มปีลาหลายชนดิ มนีกหลายชนดิ 

ช่วยลดอุณหภมูขิองพ้ืนทีเ่มอืงโดยรอบลงกว่า 3.6% มพีืน้ทีท่างประวตัศิาสตร์ เช่น ตกึเก่าแก่อาย ุ40-50 ปี 

จ�านวนมาก มลีานแสดงศลิปวฒันธรรม มีเขตเศรษฐกจิทีเ่ตม็ไปสถาบนัทางการเงนิ การผลติเทคโนโลยี

ขั้นสูง สินค้ามูลค่าสูง อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ปราศจากปัญหา

รถติด เพราะมีการจูงใจให้ลดการใช้รถยนต์ด้วยการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ขับรถ

ตามวันที่ก�าหนด

เมื่อเดือนกันยายน  ค.ศ. 2006 ได้มีการติดตั้งประติมากรรมรูปเปลือกหอยชื่อว่า Spring 

ที่บริเวณคลองชองเกชอน ประติมากรรมมีขนาดความสูง 70 ฟุต (21.3 เมตร) และฐานมีเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 18 ฟุต (5.5 เมตร) ท�าจากโลหะเหล็ก อลูมิเนียม และอลูมิเนียมหล่อผสม ทาด้วยสีอคริลิก

โพลียูเรเทน (สีแดงและสีน�้าเงิน) ถ้ามองจากไกล ๆ จะเห็นคล้ายเป็นสีม่วง ประติมากรรมนี้ 

Seoul Foundation for Arts and Culture ว่าจ้างให้ Coosje van Bruggen ออกแบบและสร้าง

ประติมากรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการฟื้นฟู คลองชองเกชอน

ที่มา : http://www.in1guide.com/index.php?topic=222.0
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ประติมากรรมรูปเจดีย์หอย ชื่อว่า Spring สูงกว่า 20 เมตร
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จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจของสถานที่ศึกษาดูงาน
1. ความเป็นผู้น�าท่ีกล้าตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น ต้องอาศัย

ผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเป็นผู้น�า ต้องมีการปรับเปล่ียน

มุมมอง (ทิฏฐิ) และทัศนคติ รู ้จักเปิดใจกว้าง ไม่ยึดติดอยู่กับความคิด หรือความรู้เดิมของตน 

ที่มา :https://thetwogirlsdiary.wordpress.com/2014/01/page/3/

แต่รบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่ และมแีรงจงูใจทีจ่ะพฒันาองค์กรและพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบให้เกดิ

การพัฒนาหรือเกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งผลที่ได้อาจใช้ระยะเวลายาวนาน 

โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ท่ีกรุงโซลใช้การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 

ที่ครอบคลุมทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ ธุรกิจการเงิน

และอุตสาหกรรมที่ทันสมัย  นอกจากนี้การด�าเนินงานโครงการขนาดใหญ่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอาจ

ไม่เหน็ด้วย กไ็ม่ใช้อ�านาจบงัคบั แต่ใช้การประชมุร่วมกนัระหว่างฝ่ายของเมอืงกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีที่

ต่อต้านโครงการนี ้มากกว่า 4,300 ครัง้ จึงจะมมีติให้ด�าเนนิโครงการนีไ้ด้ และผูบ้รหิารต้องมภีาวะผูน้�า 

ในการกล้าตัดสินใจคิดและด�าเนินการโครงการน้ี เน่ืองจากเป็นแผนการขนาดใหญ่ที่ต้องรื้อทางด่วน

สายส�าคัญของเมือง หากไม่ประสบความส�าเร็จย่อมเสี่ยงต่อการเสียคะแนนสนับสนุนจากชาวโซล

2. ระบบการบริหารจัดการน�้าที่ดีของชุมชนเมือง การก่อสร้างถนน ทางด่วน ทับคลอง 

ในระยะยาวจะส่งผลกบัปัญหาสิง่แวดล้อมของเมอืง เช่น คลองมนี�า้เน่าเสยี เกดิปัญหาแหล่งเส่ือมโทรม 

และโครงสร้างที่เป็นเสาของทางด่วนท่ีคร่อมคลองอยู่ผุพัง เมื่อการคมนาคมสะดวกท�าให้เกิดการ
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ขยายตัวของชุมชน มีร้านค้ามากมายบริเวณใต้ทางด่วน เป็นเหตุให้น�้าในคลองชองเกชอนเน่าเสีย 

การสร้างทางด่วนคร่อมคลองท�าให้ขัดขวางการไหลของน�้า เกิดการตื้นเขิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง

ทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เมื่อเกิดโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน จึงมีการบริหาร

จัดการน�้าใหม่หลังร้ือทางด่วนและถนนท่ีคร่อมคลองออก โดยผันน�้าจากแม่น�้าฮัน มาที่ต้นคลองชอง

เกชอนเพือ่ไล่น�า้เน่าเสยีออกไปทะเล และให้ไหลไปตามทาง  จนน�า้ในคลองใส เป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเมือง เช่น ลดอุณหภูมิโดยรอบของเมือง ปรับปรุงระบบนิเวศ ท�าให้สัตว์

ชนิดต่าง ๆ กลับคืนสู่เมือง เช่น ปลาหลายชนิด นกหลายชนิด รวมทั้งฝูงนกเป็ดน�้าบินหาอาหาร 

และตามล�าคลองมีการสร้างน�้าพุ เขื่อนชะลอความเร็วน�้า และมีน�้าตกเป็นแนวกั้นน�้าฝน เพื่อเป็นการ

เติมออกซิเจนให้กับน�้าในคลอง ป้องกันน�้าเน่าเสีย 

3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ ในปัจจุบันนี้คลองชองเกชอนได้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของกรุงโซล โดยสามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีจ�านวนมาก 

มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมประติมากรรมรูปเปลือกหอย 

ลานกิจกรรม ที่พักผ่อน มีน�้าตกเป็นแนวก้ันน�้าฝน มีทางเดินเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง 

ซึ่งจัดให้ประชาชนร่วมออกแบบสะพานประกวด ท�าให้สะพานทุกแห่งล้วนมีรูปแบบที่ไม่ซ�้ากัน 

และแสดงออกถึงความเป็นเกาหลีและกลายเป็นสวนสาธารณะท่ีใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ในช่วงเย็น

ประชาชนจ�านวนมากใช้เป็นที่ออกก�าลังกาย เดินเล่น หรือเป็นจุดนัดพบ นอกจากนี้ในเทศกาลส�าคัญ

ต่างๆกจ็ะมกีารจดังานตามล�าคลองสายนีเ้ป็นประจ�า ซ่ึงสามารถท�ารายได้จากการท่องเทีย่วปีละหลาย

ล้านวอน

หมายเหตุ อ้างอิงจาก
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2011. โครงการเมืองสร้างสรรค์
คลองชองเกซอน. เข้าถึงได้ที่ http://www.creativeokmd.com/articles/1/97/n-a.
Greeninfrastructurenw, 2005. Cheonggyecheon, Seoul, South Korea. เข้าถึงได้ที่ 
http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/climatechange/doc.php?docID=243

ที่มา :https://thetwogirlsdiary.wordpress.com/2014/01/page/3/
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การน�าไปใช้ประโยชน์
1. ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีการวางระบบการบริหารจัดที่ดี 

โดยการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว ในการหาข้อมลูและน�าเสนอผลงาน 
สามารถน�ามาประยกุต์ในการจดัแสดงผลงานทางคหกรรมศาสตร์โดยเฉพาะศนูย์นวตักรรมและองค์ความรู้
ด้านอาหารไทย และงานศิลปะไทย เนื่องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีผลงานด้านอาหารไทย 
และงานศิลปะไทยทีโ่ดดเด่น สามารถทีจ่ะจดัท�าศนูย์หรอืพพิธิภัณฑ์อาหารไทยและศิลปะไทย เพือ่เผย
แพร่ผลงานวัฒนธรรมของไทยมีมายาวนานให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น โดยอาจสร้างเครือข่ายด้าน
การท่องเทีย่ว และขอรับการสนบัสนนุจากรฐับาลในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแก่นกัท่องเทีย่ว
ท่ีมคีวามสนใจ

2. ด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของ DIMA เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย มีการบูรณาการระหว่าง

เทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรมของเกาหลีได้เป็นอย่างดี สามารถน�ามาประยุกต์ในการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ดังนี้

2.1 การจดัการเรยีนการสอนทีต่รงตามความต้องการของผูเ้รยีน และมกีารสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรไม่ออกระหว่างศึกษา

2.2 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ท้ังท่ีเป็นรายงานและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้สนใจ

ได้มาศึกษาค้นคว้า

ที่มา :https://thetwogirlsdiary.wordpress.com/2014/01/page/3/
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2.3 สร้างแหล่งเรยีนรูด้้านวฒันธรรมอาหารและศลิปะไทยให้แก่ชนรุน่หลงัให้เข้าใจถงึความ

เป็นมา รูปลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมการกินอาหาร

2.4  ได้แนวคดิในการผลติสือ่ประกอบการเรยีนการสอนและสือ่เผยแพร่ในรปูแบบภาพถ่าย 

วีดิทัศน์ และหุ่นจ�าลอง       

2.5 จัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และบูรณาการเชื่อมโยงเข้าสู่วิชาชีพในสาขาต่างๆ

3. ด้านงานวิจัย

3.1 สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าวจัิยเชงิคณุภาพ ด้านอาหาร เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย 

ศิลปะประดิษฐ์ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม

3.2 การพัฒนาผลติภณัฑ์และการถนอมอาหารผกัผลไม้ของไทย ในรปูแบบผลิตภณัฑ์พร้อม

บริโภค และส่งเสริมให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องเคียงหรือของแนมคู่กับอาหารไทย

3.3 การพัฒนางานประดิษฐ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะวิชาชีพแก่ชุมชน

4. ด้านบริการวิชาการ

4.1 การท�างานเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันชัดเจน มีการน�าเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจท�าให้ผู้เรียน

มีความกระตือรือร้นในการเรียน

4.2 จัดโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 

เพื่อจัดเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านอาหารไทยให้กับนักท่องเท่ียวหรือผู้ท่ีสนใจ เช่น จัดบริการวิชาการ

หลักสูตรอาหารยอดนิยม เช่น ต้มย�ากุ้ง ผัดไทย เป็นต้น

4.3 จัดโครงการหรือกิจกรรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม ด้านการออกแบบเสื้อผ้า หรืองาน

ประดิษฐ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ

5. ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม

5.1 การรวบรวมศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจในด้าน อาหาร เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย และงานประดิษฐ์

5.2 การจดัแสดงผลงานศลิปวฒันธรรมไทย ด้านอาหาร เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย และงานประดษิฐ์ 

ในเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

5.3 การท�าศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณ มีความร่วมสมัยตามสมัยนิยม ท�าให้ชิ้นงาน

มีความโดดเด่น

5.4 การจัดเวทีวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีให้อยู่สืบไป
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สรุปผลการศึกษาดูงาน
การศกึษาดูงานด้านวชิาชพีทางเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ส�าหรบัอาจารย์และนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ท�าให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ

ของนักศึกษา การบริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการสอนของ DIMA ที่ดี นอกจากนี้ยังเปิด

โอกาสให้นกัศึกษาได้ฝึกทกัษะนอกห้องเรยีนและมอีาจารย์เป็นทีป่รกึษาอย่างใกล้ชดิส่งผลให้นกัศกึษา

มีแนวคิดที่แปลกใหม่ สามารถน�ามาประยุกต์ในการเรียนได้ และพบว่านักศึกษาสามารถเรียนอย่างมี

ความสุขและศึกษาจนครบหลักสูตรไม่ลาออกระหว่างการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ส�าเร็จการศึกษา

ประสบความส�าเร็จในอาชีพ และผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครได้ท�า

ข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการกับผู้บริหารระดับสูงของ DIMA

ได้เรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเกาหลทีีม่คีวามเรยีบง่าย รักษาส่ิงแวดล้อม ผสมผสาน

วัฒนธรรมประเพณีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน เช่น วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร วัฒนธรรม

การแต่งกาย และงานประดิษฐ์ มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ

ภาครัฐบาลและเอกชนในการน�านักท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานที่ภาคบังคับของรัฐบาล ได้แก่ 

ศูนย์จ�าหน่ายพลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี และสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ซึ่งสามารถใช้เป็น

แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยได้
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เก็บตก...จากเกาหลีใต้
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ภาคผนวก

รายชื่อบุคลากรที่ศึกษาดูงาน

1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ   อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

                                                         เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.รองศาสตราจารย์ดวงสุดา    เตโชติรส อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ   

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

3.รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

6 นางสาววไลภรณ์  สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

9 นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์   ชวเลขยางกูร ผู้ช่วยคณบดี

11 ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี

12 นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

13 นางสาวรติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
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รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท   
1 นางสาวสิริกร             บู่สามสาย

2 นางสาวปิณฑิรา          รายิ้ม

3 นางสาวสมฤดี             เนียมรัตน์

4 นางสาวชนิดา             ประจักษ์จิตร

5 นางสาวกัญญารัตน์       สัตบุษ

6 นางสาวสุชาดา            ธรรมเจริญ

7 นางสาวญาณี              ไชยบุราณนนท์

8 นางสาวศิวพร             ไวทยะพิศาล

9 นางสาวอรุณรัตน์         อ่อนเย็น

10 นางสาวสิรินดา          เอกกิตติเสถียร

11 นางสาวรภัสสา          วังบรรพตด�ารง

12 นางสาวทิพวรรณ       คุมมินทร์

85



ณ สาธารณรัฐ 

ก�าหนดการศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557    
20.00 -23.00 น.       พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.10 -6.35 น.   เดินทางโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 656 
                                  สู่สาธารณรัฐเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 20  มีนาคม 2557
06.35 น. - 07.00 น.        ถึงสนามบินอินชอน  สาธารณรัฐเกาหลี
09.00 น. – 11.00 น. ศกึษาดงูานพพิิธภณัฑ์ช็อกโกแลต  Genese  Chocolate Museum
11.00 น. – 12.00 น. ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอาหารเกาหลีโบราณ
13.00 น. – 16.00 น. ศกึษาดงูาน Dong-Ah Institute of Media and Arts  (DIMA)

วันศุกร์ที่ 21  มีนาคม 2557
09.00 น. – 11.00 น.        ศึกษาดูงานสถาบันสอนการท�ากิมจิ
11.00 น. – 12.00 น.        เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่
13.00 น. – 17.00 น.  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยแห่งเกาหลี

วันเสร์ที่ 22  มีนาคม 2557             
09.00 น. – 10.00 น.   ศึกษาดูงานสมุนไพรโสมเกาหลี  
10.00 น. - 12.00 น.         ศิลปวัฒนธรรมมรดกพระราชวังเคียงบ๊อก
13.00 น. – 17.00 น.  ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองด้านศิลปประดิษฐ์
                                  ตลาดอินซาดงและตลาดทงแดมุน

วันอาทิตย์ที่ 23  มีนาคม 2557                 
              08.30 น. -09.00 น. ศึกษาดูงานคลองชองเกชอน

09.00 น. -10.30 น. ศึกษาดูงานสมุนไพรฮอกเกตนามู
10.30 น.- 12.00 น. เยี่ยมชมศูนย์จ�าหน่ายพลอยอเมทิส
13.00 น. – 17.00 น. เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกาหลี 
20.00 น.  เดินทางจากสนามบินอินชอนโดยเที่ยวบินที่ TG 693
23.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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