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พลังแหง่กิมจิ

กิมจิได้รบัการพัฒนามาเป็นเวลาหลายทศวรรษในด้านการรบัประทาน การเก็บรกัษา และการบ่มส่วนผสมต่าง ๆ 
เชญิพบกับอาหารคุณประโยชน์ครบครนัน้ีท่ีชว่ยเสรมิสรา้งสุขภาพและภูมิคุ้มกันของคุณ

คลายเครยีด
การทานกิมจชิว่ยลด 
ฮอรโ์มนความเครยีด

เพิม่ความยดืหยุน่ของผวิ
กิมจชิว่ยผลติคอลลาเจน 
ใหแ้ก่ผวิ

กกัเก็บสารอาหาร
กิมจหิวัไชเท้าท้ังหวัอุดมไปดว้ย
วติามนิซ�ีไฟเบอร�์แคลเซยีม
และธาตเุหลก็

ชว่ยยอ่ยอาหาร
อะไมเลสในกิมจหิวัไชเท้าหัน่เต๋า 
ชว่ยยอ่ยอาหาร

กำาจดัของเสยี
กิมจต้ินหอมมปีระสทิธภิาพ 
ในการกำาจดัของเสยี 
ในรา่งกาย

เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั
แบคทีเรยีกรดแลคติกในกิมจ ิ
ชว่ยเสรมิสรา้งภมูคิุม้กัน

พลังแหง่กิมจิ

กิมชสี!
ท่ีเกาหล�ีเราพูดวา่�หน่ึง�สอง�สาม�กิมจ!ิ�ตอนถ่ายภาพ

เคล็ดลับแถม

กิมชสี!
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ความสามคัคีและการรวมพลัง

การเดินทางสู่ดินแดนกิมจิแสนมหศัจรรย์

รสชาติ กลิ ่น และประโยชน์ของกิมจิแตกต่างกันไปตามส่วนผสมของผัก ชนิดและส่วนผสมของเคร ื ่องปรุง 
ตลอดจนระดับการหมัก กิมจิจะมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการดีที ่สุดเมื่อได้รบัการบ่มในสภาวะที ่เหมาะสม 
ความมหศัจรรยน้ี์เร ิม่ต้นในองกี  (หมอ้ดิน) คิมจังดก (โถดองกิมจิ) และตูเ้ยน็กิมจิ ซึ่งล้วนเป็นภาชนะทีอ่อกแบบมาอยา่ง
เหมาะสมเพื่อรกัษารสชาติของกิมจิได้ดีท่ีสุด 
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พรกิและพรกิปน่เกาหลี ตัวชูโรงพเิศษของกิมจิ
พรกิเป็นส่วนผสมที่ชว่ยแต่งแต้มสีสันของกิมจิ�กิมจิแบบน้ำา�กิมจิขาว�และดงชมิิ� (กิมจิหวัไชเท้าแบบน้ำา)�จะไม่ใส่พรกิป่น�จึงมีสีใส�
มรีสชาตินุ่มละมุนและเบาบาง

การหมกั: ข ัน้ตอนทีร่งัสรรคค์วามมหศัจรรย์

ถัว่ (ถัว่เมด็สน เกาลัด)
ผลไม ้(แอปเปลิ สาล่ีเกาหลี)

อาหารทะเล
(ชองกัก (สาหรา่ยเขากวาง) หอยนางรม 

หมกึกล้วย ปลาพอลล็อค หมกึยกัษ์ ครอกเกอรเ์หลือง 
ปลาไหลทราย กุง้ หมกึ ปลาดาบเงิน)

อาหารทะเลดอง
(อาหารทะเลดองเค็ม:  

ปลาแอนโชวีด่อง กุง้ดอง หอยดอง 
ปลาหอกทรายดอง)

พรกิปน่เกาหลีกระเทียมขงิ

อาหารทะเลดองเค็ม

แปง้เปยีก

น้ำาเปล่า

เกลือ น้ำาตาล

กมิจผัิกกาดขาว

กมิจหิวัไชเทา้หัน่เตา๋

กมิจแิบบหอ่

กมิจหิวัไชเทา้ทัง้หวั กมิจปิลาหมกึ กมิจติน้ออ่นหวัไชเท้า

กมิจนิ้ำา

กมิจหิวัไชเท้าแบบน้ำา

กมิจซิอี ิ๊วขาว

กระเทียมขงิ

อาหารทะเลดองเค็ม

แปง้เปยีก

น้ำาเปล่า

เกลือ

น้ำาเปล่า พรกิปน่เกาหลี ซอ๊ิีวขาว

กระเทียมขงิ

แปง้เปยีก

ผกั

เครือ่งปรงุ

กมิจ ิ

สว่นผสมทางเลอืก

ซอสหมกักมิจ ิ น้ำ�กมิจิ

เกลือ น้ำาตาล
แปง้ขา้วเหนยีว แปง้ขา้วเหนยีว
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ความสามคัคีและการรวมพลัง

กิมจิรสเลิศ

กิมจิในเกาหลีมีมากมายหลายรอ้ยชนิด 
และเม่ือไม่นานมาน้ี ผลไม้และสมุนไพรอนัเป็นเอกลักษณ์ได้กลายมาเป็นส่วนผสมสำาหรบักิมจิด้วยเชน่กัน

บตีรตูมสีารต้านอนุมูลอิสระ�จงึเป็นสว่นประกอบท่ีดใีนการสรา้งภมูคิุม้กัน�
ดองหวับตีในน้ำาเกลอืท่ีมคีวามเขม้ขน้ต่ำาและหอ่สว่นผสมต่าง�ๆ�

เพื่อใหส้ว่นผสมอยูข่า้งในและใหเ้น้ือสมัผัสท่ีกรบุกรอบ�
กิมจบิตีรตูยงัสามารถนำาไปรงัสรรค์เป็นซุปและหมกัแบบกิมจนิ้ำาไดอี้กดว้ย

สสีนัชว่ยเพิม่ความอยากอาหาร

กมิจบิตีรตู
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ปรงุรสกิมจมิะเขอืเทศดว้ยเครือ่งปรงุท่ีทำาจากผักชลีาว�พรกิไทย�และใบหน่อไมฝ้รัง่เพื่อใหไ้ดส้ว่นผสมท่ีลงตัว�
เก็บน้ำามะเขอืเทศตอนท่ีคณุควา้นเน้ือดา้นในออกแลว้ผสมลงในไสเ้พื่อใหม้รีสชาติท่ีสดชื่นยิง่ขึน้�

กิมจมิะเขอืเทศไมใ่ชอ่าหารหมกัดอง�เมื่อปรุงรสแลว้ก็เป็นอันใชไ้ด้

ยิง่ไปกวา่นัน้ คณุยงัสามารถล้ิมรสกิมจมิะเขอืเทศได้อีกด้วย

กมิจมิะเขอืเทศ



ความสามคัคีและการรวมพลัง
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ความสามคัคีและการรวมพลัง

กิมจขิาวท่ีหมกัโดยไมใ่ชอ้าหารทะเลดองเค็มจะใหร้สชาติท่ีเบาบางแบบดงชมิ�ิ(กิมจหิวัไชเท้าแบบน้ำา)
ดองกิมจขิาวไว�้1�วนั�จากน้ันเติมน้ำาสม้ลงในกิมจเิลก็น้อยแลว้นำาไปแชเ่ยน็�

เพยีงเท่าน้ี�กิมจขิาวน้ำาสม้รสเปรีย้วหวานก็พรอ้มทานแลว้
สิง่สำาคัญคือเวลาในการเติมน้ำาสม้ท่ีเหมาะสม

หากคณุขาดความหวานไมไ่ด้แล้วล่ะก็ ขอแนะนำา

กมิจขิาวน้ำ�สม้
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เคล็ดลับแถม

"กิมจิแสนอรอ่ย" สามารถรงัสรรค์ได้หลายวธิี
แยมกิมจไิดร้บัรางวลักรงัปรซี�์สาขา�"Sweet�Grocery"�ท่ีงาน�SIAL�ณ�กรงุปารสี�ในปี�พ.ศ.�2561�ต้ังแต่น้ำาผลไมร้สกิมจเิปรีย้วไปจนถึง 
ขนมกรบุกรอบรสกิมจ�ิกิมจจิะไปไดไ้กลอีกเพยีงใดกัน?

ความอรอ่ยละมุนล้ินพรอ้มความงามของสมีว่ง

กมิจมิะเขอืยาว

หัน่ครึง่มะเขอืยาวแลว้ผา่ขา้งในเป็นแนวยาว
เปิดฝาภาชนะแลว้นำาไปน่ึงโดยใชเ้วลาไมน่าน

หลงัจากท้ิงไวใ้หเ้ยน็�ใหย้ดัสว่นผสมของเครือ่งปรงุรสอ่อน�ๆ�ลงไปในรอยท่ีผา่ไว้
หวัใจสำาคัญคือการเก็บสมีว่งของมะเขอืยาวไว้



ความสามคัคีและการรวมพลัง

อาหารเกาหลีกับกิมจิ

กิมจิเขา้กันได้ดีกับอาหารทุกจาน เรามาดูคู่แท้ของกิมจิท่ีจะมีรสชาติดียิง่ขึน้เม่ือทานคู่กันได้เลย
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ความสามคัคีและการรวมพลัง

จลมยอนทานคูกิ่มจผิกักาดขาว

คลักกุซู (ซุปกว๋ยเตีย๋ว) และคอทจอลล ี(กมิจผิกักาดขาวสด)

คัลกกุซทูำามาจากเสน้บะหมีเ่หนียวนุ่มและน้ำาซุปคลอ่งคอ�
เขา้กันไดด้กัีบกิมจผิกักาดขาวสดกรอบรสเผ็ดจดัจา้น



การผสมผสานรสชาติเปรีย้วหวานและขา้วต้ม

ซอลลองทงั (ซุปกระดกูววั) 
และซ็อกบกัจ ี(กมิจหิวัไชเทา้และผกักาดขาว) 

ใสข่า้วสวยลงในซอลลองทังรอ้น�ๆ�
และเพลดิเพลนิคูกั่บซอ็กบกัจเียน็ฉ่ำาแสนกรบุกรอบ
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ไขมนัยิง่นอ้ย ยิง่อรอ่ย

หมสูามช ัน้ยา่งและกมิจผิกักาดขาว

ลองลิม้รสเน้ือหมูสามชัน้ท่ีไมป่รงุรสกับกิมจผิกักาดขาวยา่ง�
ซึง่ชว่ยแก้เลีย่นจากเน้ือติดมนัไดด้ีเ่ยีย่ม
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ทานคูกั่บมกักอลล ี(ไวนข์า้วไมข่ดัส)ี

เตา้หูก้บักมิจผิดั

ทานเป็นเครือ่งเคียงก็ด�ีทานคูกั่บเครือ่งดื่มก็ดี
วางกิมจเิน้ือกรุบกรอบลงบนเต้าหู�้
และเพลดิเพลนิกับรสชาติแสนอรอ่ยและเผด็รอ้นไปพรอ้มกัน



ความสามคัคีและการรวมพลัง
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รสชาติโดดเด่นไมเ่ปน็รองซุปจานใด

พแูดจแีก (หมอ้ไฟเกาหล)ี

พูแดจแีกรสเผด็รอ้นของคณุทำาจากกิมจดิอง�(กิมจผิกักาดขาวต้มในน้ำาซุปเป็นเวลานาน)�
และเพิม่ความอรอ่ยดว้ยแฮม�ไสก้รอก�และผกัต่าง�ๆ
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ยิง่ตุน๋นาน ยิง่ได้รสชาติละมุนล้ิน

กมิจติุน๋

ตุน๋กิมจดิองกับเน้ือสนัคอหมูชิน้หนาในหมอ้เป็นเวลานาน�
อ่ิมอรอ่ยกับกิมจติุน๋รสชาติเขม้ขน้
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ความสามคัคีและการรวมพลัง

การเติมเตม็ม้ืออาหารด้วยกิมจิ

กิมจิไมเ่พยีงแต่เขา้กันได้ดีกับอาหารเกาหลีเท่านั้น แต่ยงัเขา้กันได้ดีกับอาหารจากทัว่ทกุมุมโลก อยากสัมผสักับความอิม่ 
เอมใจขัน้สุดของการเป็นผูซ้าบซ้ึงในวฒันธรรมหรอืไม่? ลองเริม่ต้นด้วยการทานกิมจิกับม้ืออาหารเยน็ของคุณวนัน้ีเลย

กิมจิ พซิซา่ ทังซูยุก (“กิมพทัิง”) โดย BTS
“กิมพทิัง”�กลายเป็นกระแสโด่งดังจากรายการทำาอาหารของวงไอดอล�BTS�ทีม่ชีื่อเสยีงระดับโลก�เนื้อสมัผัสกรุบกรอบ 
และรสชาติท่ีใหค้วามสดชื่นของกิมจ�ิทานคูกั่บพซิซา่และหมูเปรีย้วหวานทำาใหเ้กิดรสชาติใหม่
*ทังซูยุก:�หมูทอดราดซอสเปรีย้วหวาน

เคล็ดลับแถม

เริม่ต้นแบบเบา ๆ และทานง่าย

อาหารเรยีกน้ำ�ยอ่ยจากสเปน  
ทานคูก่บัคอทจอลลเีนือ้นุม่

อาหารเรยีกน้ำายอ่ยจากสเปน�พรอ้มดว้ย
คอทจอลลี�(กิมจผิกักาดขาวสด)�เน้ือสมัผสันุ่ม
ลองวางคอทจอลลท่ีีทำาจากผักกาดขาวและ 
เครือ่งปรุงกิมจลิงบนอาหารเรยีกน้ำายอ่ยแบบสเปน 
ของคณุ
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กิมจแิละชสี คูห่ท่ีูยอดเยีย่ม

ลาซานญา่กมิจิ

ใสเ่น้ือสบัและกิมจผิดัซอสโคชูจงัลงไปบน 
เสน้ลาซานญ่า
จากน้ันใสเ่ต้าหูบ้ดผสมกับวปิครมี
โรยผงชสีท่ีดา้นบนแลว้นำาไปอบในเตาอบ�
เพยีงเท่าน้ี�ลาซานญ่ากิมจขิองคณุก็พรอ้มทาน

รซีอตโตรสเผด็รอ้น

รซีอตโตกมิจิ

นำาสว่นผสม�ไดแ้ก่�กิมจผิกักาดขาว� 
กิมจหิวัไชเท้าท้ังหวั�และขา้ว�ลงไปผดัใหเ้ขา้กัน
เติมไวน์ขาว�น้ำาซุปไก่�และวปิครมีลงไป�
จากน้ันปลอ่ยใหเ้ดอืด
ถึงเวลาอรอ่ยเพลนิกับรซีอตโต้รสเผ็ดรอ้น
ท่ีผสมผสานระหวา่งกิมจกิรบุกรอบและ 
ขา้วเน้ือหนึบ
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ลายแทงกิมจิในเกาหลี

คุณสามารถหาทานกิมจิได้ทกุทีใ่นเกาหลี โดยรสชาติและลักษณะของกิมจิจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร ์ลองมาดูกิมจิชนิดต่าง ๆ ในเกาหลีท่ีรงัสรรค์ข้ึนจากของข้ึนชือ่ในท้องถิน่กันเถอะ

พืน้ทีใ่นแผน่ดนิ ชายฝัง่ตะวนัตก
กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจเิกลด็ปลา�(จากการหัน่หวัไชเท้าใหม้ลีกัษณะคลา้ยเกลด็ปลา)�
กิมจฟิกัทอง�เกกกุจิ �(กิมจต้ิมในน้ำาซุปปู)�กิมจหิวัผกักาด�กิมจมิะเขอืมว่ง�
กิมจดิอดอ็ก�ฯลฯ

พื้นที ่น ี ้รวมถึงโซล� เม ืองหลวงของเกาหลี� และครอบคลุม 
ภูมิภาคคย็องกี� โฮซอ�และยองซอ�ทะเลตะว ันตก�แม่น้ำาฮัน
และแม่น้ำากึม� เป็นแหล่งของธัญพืชและอาหารทะเลมากมาย�
กิมจิของภูมิภาคนี้ใชเ้กลือจำานวนมากและเคร ื่องปรุงเล็กน้อย�
จงึทำาใหไ้ดร้สชาติท่ีเบาบางและนุ่มละมุน

พืน้ทีร่าบลุม่ ชายฝัง่ตะวนัตกเฉยีงใต้
กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจผัิกกาดขม�กิมจใิบมสัตารด์�กิมจสิาหรา่ย�กิมจหิวัหอม�
กิมจต้ินหอม�ฯลฯ

วตัถดุบิมากมายทัง้อาหารทะเลสดและดองเคม็ไดร้บัการรงัสรรค ์
เป็นกิมจแิสนอรอ่ย�ด้วยสภาพอากาศอันอบอุ่น�กิมจใินภมูภิาคน้ีจงึ 
มเีครือ่งปรุงรสมากมาย�เชน่�อาหารทะเลดองเค็มและพรกิป่นเกาหลี� 
ทำาใหม้รีสเผด็จดัจา้นและเขม้ขน้

พืน้ทีช่ายฝัง่ ชายฝัง่ตะวนัออก
กิมจิขึน้ชือ่   ซอกอรจีี �(ทำาจากเหงือกปลาพอลลอ็ค)�กิมจปิลาหมกึ�กิมจปิลาลิน้หมา�
กิมจปิลาไหลทราย�ชางนันจอ็ดจี �(กิมจกัิบไสป้ลาพอลลอ็คดองเค็มรสเผด็)�ฯลฯ�

พื้นทีแ่หง่นีม้กีระแสน้ำาอุน่และกระแสน้ำาเยน็สลบักนัไปตามชายฝ่ัง 
ตะวนัออก�จงึทำาใหเ้ปน็แหลง่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิองปลานานาชนดิ� 
ขอแนะนำาใหค้ณุลองชมิกิมจท่ีิทำาจากอาหารทะเล�เชน่�ปลาพอลลอ็ค� 
ปลาแฮรร์ิง่�ปลาค็อด�และปลาหมกึ

พืน้ทีร่าบสงู ชายฝัง่ตะวนัออกเฉยีงใต้
กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจกิยุชา่ย�กิมจิบจิมิ �ิ(ทำามาจากหวัไชเท้าแบบหัน่ไมเ่ท่ากัน)�กิมจใิบถ่ัว�
กิมจหิอยนางรมดองเค็ม�กิมจผิกัชฝีรัง่�ฯลฯ

พื้นทีร่าบสงูทางตอนใตข้องคาบสมุทรเกาหลแีหง่นีม้อีากาศรอ้น 
และมพีื้นทีแ่อง่กระทะหลายแหง่�เนื่องจากสภาพอากาศอนัอบอุน่ 
ภมูภิาคน้ีจงึมกีารนำากระเทียม�พรกิป่น�เกลอื�และอาหารทะเลดอง 
เคม็นานาชนดิมาทำากมิจ�ิดงันัน้�กมิจใินภมูภิาคนีจ้งึมรีสชาตเิผด็ 
และเค็ม

กิมจใิบมสัตารด์

กิมจกิยุชา่ย

กิมจหิวัผกักาด ซอกอรจีี
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พื้นท่ี
ในแผ่นดิน

ช�ยฝั่ งตะวนัตก

พื้นท่ีช�ยฝั่ ง
ช�ยฝั่ ง

ตะวนัออก

พื้นท่ีร�บสงู
ช�ยฝั่ งตะวนัออก

เฉียงใต้

พื้นท่ีร�บลุม่
ช�ยฝั่ งตะวนัตก

เฉียงใต้

โฮนมั

ยองนัม

ยองซอ

คยอ็งกี

โฮซอ

ยองดง

ชายฝ่ังยองนมั
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เกาะ
อุลลึงโด เกาะ

ดกโดโซลอินชอน

เซจง

แดจอน

แทกู

ปูซาน

อุลซนั

จงัหวดัชุงชอ็งใต้

จงัหวดัชุงชอ็งเหนอื

จงัหวดัชอ็ลลาใต้

จงัหวดัชอ็ลลาเหนอื

จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ

จงัหวดัคยอ็งซงัใต้

เกาะเชจู

จงัหวดัคังวอ็นจงัหวดัคยอ็งกี

ซูวอน

ควงัจู

จอนจู
คยองจู

ซมัชอ็ก

พพิธิภัณฑ์กิมจิ

หมูบ่า้นบุกชอนฮันอก

ล็อตเต้เวลิด์

พระราชวงัคยองบกกงุ

Pungmi Food

ปอ้มฮวาซอ็งและ 
พระราชวงัชัว่คราวในซูวอน

ศูนยว์ฒันธรรมกิมจใินจอนจู

อดตีสวนรกุขชาติในจอนจู

หมูบ่า้นจอนจูฮันอก

สถาบนักิมจริะดับโลก 
และเมอืงกิมจคิวงัจู

อุทยานแหง่ชาติมูดงึซาน

บนัทึกการก่อการกำาเรบิควงัจู	 
18	พฤษภาคม

สวนสนกุ คิม ซอนจา อาทิซาน กิมจ ิ

ถ้ำาฮวาอัมในเขตจองซอน

ศูนยจ์องซอน	อารรีงั

ตลาดหา้วนัจองซอน

ซูรมิ ิ

หลมุฝังศพโบราณ	
แทรงึวอนในคยองจู

หมูบ่า้นคโยโชน

วดัพุลกกุซาและวดัถ้ำาซอคครูมั

หมูบ่า้นยางดงในคยองจู

หาดซมัชอ็กจองซอน

ทัวรอ์าหารชัน้เลิศของเกาหลีกับกิมจิ
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กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจแิบบหอ่�กิมจเิกลด็ปลา�กิมจหิวัผักกาด�กิมจมิะเขอืยาว�กิมจดิอดอ็ก

รสชาตทิีบ่างเบาและนุม่ละมนุ

��35-4�ถนนอินซาดง�เขตชงโน�กรงุโซล
�+82-2-6002-6456
��10:00�-�18:00�น.�(ปิดวนัจนัทร)์
��5,000�วอนสำาหรบัผูใ้หญ่ 
3,000�วอนสำาหรบัเดก็
��www.kimchikan.com

ขอใหเ้พลดิเพลนิกบักมิจ!ิ

พพิธิภัณฑ์กิมจิ
นบัตัง้แต่เปิดทำาการเป็นครัง้แรกในฐานะพพิธิภัณฑกิ์มจแิหง่แรกของเกาหลใีนปี�พ.ศ.�
2529�พพิธิภณัฑแ์หง่นีก้ย็งัคงเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนยิม�พพิธิภณัฑ์
แหง่น้ีไดร้บัเลอืกโดย�CNN�ใหเ้ป็นหน่ึงใน�11�พพิธิภัณฑ์อาหารชัน้นำาของโลก

ชัน้เรยีนกิมจิและทำ�กระเป�๋สะพ�ยข�้ง
ชัน้เรยีนกิมจิ  ��20,000�วอน�(ต่อคน)
ทำากระเปา๋สะพายขา้ง  �8,000�วอน�(ต่อคน)
*ค่าใชจ้า่ยกิจกรรมไมร่วมค่าเขา้

โปรแกรม

ขอ้มูล

กรุงโซล ซูวอน

กรุงโซล

พื้นท่ี
ในแผ่นดิน

ช�ยฝั่ งตะวนัตก

พพิธิภัณฑ์กิมจิ

พระราชวงัคยองบกกงุ

หมูบ่า้นบุกชอนฮันอก

ล็อตเต้เวลิด์

Pungmi Food

ปอ้มฮวาซอ็ง
และพระราชวงัชัว่คราว

ในซูวอน
ซูวอน
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เคล็ดลับแถม

เทศกาลกมิจกิรงุโซล 
เทศกาลกมิจใินสถติโิลกกนิเนสส์
ในปี�พ.ศ.�2561�มผีู้คน�3,452�คนมารวมตัวกันเพื่อสรา้งสถิติโลกกินเนสส ์
สำาหรบั�"จำานวนผู้คนท่ีกำาลงัทำากิมจใินสถานท่ีเดยีวกันมากท่ีสดุ"�
เทศกาลกิมจเิป็นการระลกึถึงการบรรจุกิมจงัลงในรายการมรดกทาง 
วฒันธรรมท่ีจบัต้องไมไ่ดข้องมนุษยชาติของ�UNESCO
�จดัขึน้ทกุเดอืนพฤศจกิายน

*�กิจกรรมอาจถูกยกเลิก�และ/หรอืมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ขึ้นอยู ่กับความรุนแรงของ 
สถานการณ์โควดิ-19

��27�แมซองโกแซก-โร�503�ถนนแบออน 
เขตควอ็นซอ็น�เมอืงซูวอ็น�จงัหวดัคยอ็งกี
�+82-31-296-8168
�20,000�วอนต่อคน
��www.pungmi.uriweb.kr

เยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ละเขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกบักมิจ ิ
ไดใ้นสถานทีเ่ดยีวกนั
ดำาเนนิการโดย Pungmi Food
ลองดปูระวติั�ประเภทต่าง�ๆ�และอุปกรณ์สำาหรบั
การผลติกิมจท่ีิศูนยว์ฒันธรรมอาหารแบบดัง้เดมิ�
นอกจากกิมจแิลว้�คณุยงัสามารถเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
อาหารเกาหลแีบบดัง้เดมิ�เชน่�ฮนักวา� 
(ขนมเกาหลดีัง้เดมิ)�ยอท�(ลกูอมมอลต์เกาหล)ี� 
และเต้าหู�้และลองเท่ียวชมดรูอบ�ๆ�โรงงานผลติดว้ย

ประสบก�รณกิ์มจิ

เท่ียวชมรอบ�ๆ�โรงงานผลติและทำากิมจ ิ
ประมาณ�500�ก.�

��20,000�วอนสำาหรบัผูใ้หญ่�(ต่อคน) 
15,000�วอนสำาหรบันักเรยีน�(ต่อคน)

    *รวมค่าเขา้พพิธิภัณฑแ์ลว้

โปรแกรม

ขอ้มูล
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 หมูบ่�้นบุกชอนฮันอก

หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก�บา้นเกาหลีแบบด้ังเดิม�มสีิง่ของพื้นบา้นอยูม่ากเชน่�
ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมและของใชใ้นครวัเรอืนเกา่�ๆ�สถานทีน่ีไ่ดร้บัการ
เรยีกวา่เป็น�"พพิธิภัณฑ์ถนนใจกลางเมอืง"
��37�คเยดง-กิล�เขตชงโน�กรงุโซล�(ศูนยว์ฒันธรรมบุกชอน)
�+82-2-2133-1372
��https://hanok.seoul.go.kr/

 ล็อตเต้เวลิด์

สวนสนกุตระการตาทีน่า่สนกุและนา่ตื่นเตน้�มสีถานทีใ่หเ้ยีย่มชมมากมาย 
ตั้งแต่อควาเรยีมไปจนถึงล็อตเต้เวลิด์�ทาวเวอรโ์ซลสกายที่ซึ่งคณุจะ 
ไดช้มววิท้ังเมอืงจากมุมสงู
�240�โอลมิปิก-โร�เขตซองปา�กรงุโซล
�+82-1661-2000
��https://adventure.lotteworld.com

 พระร�ชวงัคยองบกกงุ

พระราชวงัหลกัของราชวงศ์โชซอ็นทีม่ากดว้ยสถาปตัยกรรมของราชวงั 
อันน่าต่ืนตะลงึ�รบัชมวฒันธรรมของราชวงศ์และลองสวม
ชุดฮนับก�คณุยงัสามารถชมพธิกีารเปลีย่นราชองครกัษ์ทีด่า้นหนา้ของ 
ประตคูวงัฮวามุน�ซึง่เป็นประตหูลกัของพระราชวงั
�161�ซาจกิ-โร�เขตชงโน�กรงุโซล
�+82-2-3700-3900
��www.royalpalace.go.kr

สถ�นท่ีท่องเท่ียว

 ปอ้มฮว�ซอ็งและพระร�ชวงัชัว่คร�วในซูวอ็น

ปอ้มปราการทีส่รา้งจากเทคนคิสรา้งสรรคใ์นสมยัราชวงศ์โชซอนตอนปลาย� 
สำารวจสถาปัตยกรรมเก่าแก่และมสีว่นรว่มในกิจกรรมต่าง�ๆ�เชน่�ทัวรแ์สตมป์
และยงิธนเูกาหล�ีกระโดดขึน้รถ�"รถบสัทอ่งเทีย่วชมปอ้มปราการฮวาซอ็ง"� 
หรอื�"ฟลายอ้ิงซูวอ็น"�เพือ่รบัชมทกุสิง่
�11�แฮงกงุ-โร�เขตพลัดลั�เมอืงซูวอน�จงัหวดัคยอ็งกี
�+82-31-290-3600
��09:00�-�18:00�น.�(เปิดตลอดท้ังปี)
��1,000�วอนสำาหรบัผู้ใหญ่�500�วอนสำาหรบัเดก็
��www.swcf.or.kr
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กิมจิขึน้ชือ่   ซอกอรจีี �(ทำาจากเหงือกปลาพอลลอ็ค)�กิมจปิลาหมกึ

รสชาตแิหง่ทอ้งทะเลแสนอรอ่ย

  141-109�อุยรมิ-โร�เมอืงชนิดง�เขตจองซอน�
จงัหวดัคังวอ็น
�+82-70-7596-2815
��10:00�-�17:00�น.�(ปิดทกุวนัสดุสปัดาห)์
��blog.naver.com/hansung_food

สตูรกมิจจิากผูเ้ชีย่วชาญกมิจ ิ

สวนสนกุ คิม ซอนจา อาทิซาน กิมจิ
คิม�ซอนจา�ป็นผู้เชีย่วชาญการทำากิมจริายแรกท่ีไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลในเกาหล ี
สวนสนุกนีน้ำาเสนอกิจกรรมทีห่ลากหลายตามประสบการณ์อันยาวนานของเธอใน 
ความเชีย่วชาญด้านกิมจ�ิคณุยงัสามารถทำากิมจด้ิวยตัวเองผ่านชัน้เรยีนและโปรแกรม 
ท่ีไดร้บัการจดัสรรเป็นอยา่งดี

ฉันรกักิมจิ

กิจกรรมแบบปรบัใหเ้ขา้กับชาวต่างชาติ 
ฟงัอาจารยคิ์ม�ซอนจา�บอกเลา่เรือ่งราวของกิมจ ิ
และคณุยงัสามารถทำากิมจดิว้ยตัวเองได ้
มโีปรแกรม�"การทำากิมจสิำาหรบัผูเ้ริม่ต้น" 
ใหโ้ดยเฉพาะสำาหรบัครอบครวัหลายวฒันธรรม
*คณุสามารถทำาการจองไดท้างโทรศัพท์

โปรแกรม

ขอ้มูล

เขตจองซอน เมอืงซมัชอ็ก
พื้นท่ีช�ยฝั่ ง

ช�ยฝั่ ง
ตะวนัออก

สวนสนกุ คิม ซอนจา 
อาทิซาน กิมจิ

ถ้ำาฮวาอัมใน
เขตจองซอน

ศูนยจ์องซอน	อารรีงั

ตลาดหา้วนัจองซอน

หาดซมัชอ็ก
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สถ�นท่ีท่องเท่ียว

 ถ้ำ�ฮว�อัมในเขตจองซอน

ดว้ยทองและหนิปูน�ถ้ำาฮวาอัมเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ
คณุสามารถนัง่รถรางเดีย่ว�และเดนิทางชมผลงานอันน่าอัศจรรยข์อง 
ธรรมชาตทิีใ่ชเ้วลาสรรคส์รา้งหลายพนัปี� ใชเ้วลาเทีย่วชมประมาณ�1.5�
ชัว่โมง
�248�ฮวาอัม-ร�ีชุมชนหวาม�เขตจองซอน�จงัหวดัคังวอ็น
�+82-33-560-3410
��www.jsimc.or.kr

 ศูนยจ์องซอน อ�รรีงั

มีเนื้อหามากกวา่�5,000�อย่างเกี ่ยวกับอารรีงั�ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้าน� 
เกาหลีแบบดัง้เดิม� โดยเนื้อหาต่าง�ๆ�จดัแสดงอยูท่ีพ่ิพิธภัณฑ์อารรีงั 
รบัชมการละเลน่และการแสดงไดท่ี้ศูนยก์ารแสดงอารรีงั
�51�เอซาน-โร�เมอืงจองซอน�เขตจองซอน�จงัหวดัคังวอ็น
�+82-33-560-3000
��www.jacf.or.kr

 ตล�ดห้�วนัจองซอน

ตลาดดัง้เดมิในเกาหลแีหง่นีก้อ่ตัง้ขึ้นเมื่อปี�พ.ศ.�2509�โดยเปดิในวนั 
ทีล่งทา้ยดว้ย�2�และ�7�ตลาดใหญแ่หง่นีเ้ปน็ทีท่ีส่นิคา้จากทัว่ทกุมุมของ 
ประเทศมารวมกันมรีถไฟสำาหรบันักท่องเท่ียวใหบ้รกิาร
�36�ถนน�5�อิลจงั�เมอืงจองซอน�เขตจองซอน�จงัหวดัคังวอ็น
�+82-33-563-6200
��http://blog.naver.com/jungsun_mk

 ห�ดซมัชอ็ก

ทรายเมด็ละเอียดและน้ำาต้ืนทำาใหท่ี้น่ีเหมาะสำาหรบัการเพลดิเพลนิไปกับ
การเล่นน้ำาทะเล�มีที ่พักและรา้นอาหารมากมายในบรเิวณใกล้เคียงม ี
หลกัสตูรการโต้คลื่นพรอ้มใหบ้รกิารท่ีชายหาด
�76�ถนนเทมาทาวน์�เมอืงซมัชอ็ก�จงัหวดัคังวอ็น�
�+82-33-570-3843
��www.samcheok.go.kr/tour.web



 28
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กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจผิกักาดขม�กิมจใิบมสัตารด์�กิมจสิาหรา่ย

เผ็ด เขม้ขน้ และล้ ำาลกึ

ชัน้เรยีนและกิจกรรมทำ�กิมจิ
��8,000�-�10,000�วอน�(ต่อคน)

โปรแกรม

กิจกรรมกิมจัง  
��12,000�วอนต่อคน�(1�กก.)

กิจกรรมและมือ้อ�ห�รกิมจิและบุลโกกิเนื้อววั
��20,000�วอนสำาหรบัผูใ้หญ่�15,000�สำาหรบันักเรยีน

โปรแกรม

��111�แนบงั-โร�เขตซอ�ควงัจู�(เมอืงกิมจคิวงัจู)
�+82-62-613-8222
��www.gwangju.go.kr/kimchitown

ขอ้มูล

��29�ถนนโอจลิ�เขตวนัซนั�เมอืงจอนจู�จงัหวดัชอ็ลลาเหนือ
�+82-63-287-6302
��09:00�-�18:00�น.�(ปิดวนัจนัทร)์����� �ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย
�www.jeonjukimchi.com

ขอ้มูล

ควงัจู จอนจู

ควงัจู

พื้นท่ีร�บลุม่
ช�ยฝั่ งตะวนัตก

เฉียงใต้

สถาบันกิมจิระดับโลก 
และเมืองกิมจิควงัจู
สถาบนักมิจริะดบัโลกสง่เสรมิวฒันธรรมกมิจขิองเกาหลไีปสูป่ระ 
ชาชนในระดบันานาชาต�ิและทำาการวจิยัและพฒันาทีห่ลากหลาย� 
สถาบันนี้มีโปรแกรมต่าง�ๆ�ที่คุณสามารถเที่ยวชมและสัมผัส 
ประสบการณ์เก่ียวกับกิมจแิละอาหารหมกัดองอ่ืน�ๆ�ได้

ศูนยว์ฒันธรรมกิมจิจอนจู
เขา้รว่มชัน้เรยีนทำากมิจปิระจำาฤดกูาลกบัผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่แหง่ 
จอนจู�มชีัน้เรยีนเกีย่วกบัอาหารในภมูภิาค�และยงัมศูีนยร์วมประ 
สบการณ์อาหารพื้นบา้น

สถาบนักิมจริะดับโลก
และเมอืงกิมจคิวงัจู

อุทยานแหง่ชาติมูดงึซาน

บนัทึกการก่อการกำาเรบิ
ควงัจู	18	พฤษภาคม

หมูบ่า้นจอนจูฮันอก

อดตีสวนรกุขชาติในจอนจู

ศูนยว์ฒันธรรม
กิมจจิอนจู

จอนจู
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สถ�นท่ีท่องเท่ียว

 อุทย�นแห่งช�ติมูดึงซ�น
ใกลก้ับยอดเขามูดงึซาน�มขีอ้ต่อเสาขนาดใหญ่ทีส่รา้ง 
ภมูทิศันท์ีไ่มเ่หมอืนใครคณุอาจเหน็สตัวป์า่ทีใ่กลส้ญูพนัธุ ์
และทรพัยส์นิทางวฒันธรรมท่ีมลีกัษณะเฉพาะ
�29�ถนนดงซาน�เขตดง�ควงัจู��
�+82-62-227-1187����� ���http://mudeung.knps.or.kr

 บนัทึกก�รก่อก�รกำ�เรบิควงัจู 18 พฤษภ�คม
สถานทีร่ ำาลกึถงึชว่งระยะเวลาสบิวนัของขบวนการประชา 
ธปิไตยซึง่เกิดขึน้ท่ีเมอืงควงัจู�ประเทศเกาหลีใต้�เมือ่ปี�พ.ศ.� 
2523�บนัทึกทางประวติัศาสตรท่ี์ได้รบัเลอืกจาก UNESCO� 
ใหเ้ป็น�"ความทรงจำาของโลก"�พรอ้มใหเ้ขา้ชมแลว้
�221�กึมนัม-โร�เขตดง�ควงัจู
�+82-62-613-8204����� ��http://518archives.go.kr

 อดีตสวนรุกขช�ติในจอนจู
สวนรุกขชาติแหง่น้ีมกีารจดัแสดงพชืมากกวา่�3,700�ชนิด� 
ในพื้นทีร่าว�330,000�ตร.ม.มาลองเทีย่วชมพื้นทีป่ลกู 
ดอกยีเ่ขง่�สวนกหุลาบ�สวนมูกงุฮวา�(กหุลาบแหง่ชารอน)  
และอีกมากมาย

  462-45�บอนยอง-โร�เขตท็อกจนิ�เมอืงจอนจู�จงัหวดัชอ็ลลาเหนือ
�+82-63-714-7200����  https://www.ex.co.kr/arboretum

 หมูบ่�้นจอนจูฮันอก
เพลดิเพลนิไปกบัมรดกทางวฒันธรรมและรว่มกจิกรรม 
ต่าง�ๆ�เชน่�การทำากิมจแิละฮนักวา�(ขนมพืน้เมอืงของเกาหลี) 
เรยีนรูง้านฝีมอืแบบดัง้เดมิ�ชมการแสดง�และลิม้ลอง
อาหารเกาหลมีากมาย
��99�ถนนกิรนิ�เขตวานซาน�เมอืงจอนจู�จงัหวดัชอ็ลลาเหนือ 
(ศูนยบ์รกิารนักท่องเท่ียวหมูบ่า้นฮนัอก)
�+82-63-282-1330����� ��http://hanok.jeonju.go.kr/

เคล็ดลับแถม  เพลดิเพลนิไปกบัเทศกาล และหาซือ้กมิจ!ิ 
เทศกาลกมิจริะดบัโลกเมอืงควงัจู
เทศกาลกิมจท่ีิเมอืงควงัจูน้ันแสดงใหเ้หน็ถึงความยอดเยีย่มของกิมจเิกาหล�ีผู้เขา้ชมสามารถ 
ซื้อกิมจท่ีิวางขายหรอือาจลองทำาเองก็ไดเ้ชน่กัน�นอกจากน้ียงัมนิีทรรศการ�การแสดง�
และโปรแกรมดา้นวฒันธรรมใหผู้้เขา้ชมไดเ้พลดิเพลนิรว่มกันอีกดว้ย
เมืองกิมจิควังจู  ��www.kimchifestival.co.kr����� �จดัขึน้ทกุเดอืนพฤศจกิายน
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กิมจิขึน้ชือ่ ��กิมจกิยุชา่ย�กิมจบิจิมิ �ิ(ทำาจากหวัไชเท้าหัน่เป็นเสน้)

รสสมัผสักรบุกรอบทีชุ่ม่ฉ่ำ�เล็กนอ้ย
คยองจู

พื้นท่ีร�บสงู
ช�ยฝั่ งตะวนัออก

เฉียงใต้

ซูรมิิ
ซูรมิจิะมอบประสบการณก์ารรบัประทานอาหารเกาหลอียา่งเหมาะสมในบา้นเกาหลแีบบ 
ดัง้เดมิ�ไมเ่พยีงแคน่ัน้�ยงัมชีัน้เรยีนสอนทำาอาหารแบบดัง้เดมิสำาหรบัชาวตา่งชาตใิน�
"ศูนยก์ารศึกษาประสบการณ์อาหารเกาหลแีบบดัง้เดมิ" กิจกรรมท่ีนำาโดยเชฟผูเ้ชีย่วชาญ�โดยมเีน้ือหา 

เก่ียวกับอาหารชาววงั�รวมถึงการทำากิมจ�ิ 
เค้กขา้ว�และการเตรยีมอาหารชาววงั 
ทำาการจองไดผ้า่นระบบการจอง�
*�ขึ้นอยูกั่บกิจกรรมท่ีมแีละจำานวนผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรม

��110-32�โพซอ็ก-โร�ชุมชนแนนัม�เมอืงคยอ็งจู�
จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ
�82-54-748-2507
��https://blog.naver.com/surime1004

ขอ้มูลซูรมิิ

หมูบ่า้นยางดงในคยองจู

หลมุฝังศพโบราณ	
แทรงึวอน	ในคยองจู

วดัพุลกกุซา
วดัถ้ำาซอคครูมั

หมูบ่า้นคโยโชน
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สถ�นท่ีท่องเท่ียว

 หลมุฝงัศพโบร�ณ แทรงึวอน ในคยองจู

หลุมฝังศพโบราณตั้งตระหง่านอย่างสูงใหญ่อยูใ่จกลางเมอืงคยองจู 
ซึ่งภายในมสีสุานอันโอ่อ่าทัง้ยีส่บิสามแหง่ทีม่อีายุกวา่พนัปีทีท่ำาใหเ้กิด 
ทศันยีภาพทีม่เีอกลกัษณแ์ละนา่เกรงขาม�หลมุฝังศพโบราณแหง่นีไ้ดร้บั 
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย�UNESCO�ภายใต้ชือ่�"พืน้ท่ีประวติัศาสตร์ 
เมอืงคยองจู"
�9�กเยรมิ-โร�เมอืงคยองจู�จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ
�+82-54-750-8650����� �www.gyeongju.go.kr/tour

 หมูบ่�้นคโยโชน

หมูบ่า้นฮันอกแหง่นีย้ดึถือสองเสาหลักทีม่มีาตัง้แต่อดีตอันได้แก่ประ 
เพณีของฮยางคโย�ซึง่เป็นโรงเรยีนขงจื๊อในท้องถ่ินและจติวญิญาณของ
ตระกลูชเวอนัแสนมัง่คัง่ของเมอืงคยองจูทีฝ่ึกฝนศิลปะการอยูร่ว่มกบั 
เพื่อนบา้นเพื่อประโยชน์ของทกุคน
�39-2�ถนนคโยโชน�เมอืงคยองจู�จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ
�+82-54-760-7880����� �www.gyeongju.go.kr/gyochon

 วดัพุลกกุซ�และวดัถ้ำ�ซอคครูมั

เยีย่มเยอืนมรดกโลกท่ีรบัรองโดย�UNESCO�แหง่น้ี�และเพลดิเพลนิไปกับ 
สถาปตัยกรรมวดัพุทธทีส่วยงามและวดัถ้ำาหนิทีอ่อกแบบอยา่งมหีลกัเกณฑ ์
เยีย่มชมรปูปั้ นพระศากยมุน�ี(พระพุทธเจา้)�และเพลดิเพลนิกบัประสบการณ ์
อันแสนสนุทรยี์
วดัพุลกกุซา ��385�พุลกกุ-โร�เมอืงคยองจู�จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ��
 �+82-54-746-9913
วดัถ้ำาซอคครูมั  �873-243�พุลกกุ-โร�เมอืงคยองจู�จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ
 �+82-54-746-9933

 หมูบ่�้นย�งดงในคยองจู

UNESCO�ไดก้ำาหนดใหห้มูบ่า้นตระกลูแหง่นีเ้ปน็มรดกโลกทีป่ระสบความ 
สำาเรจ็ในการคงไวซ้ึง่ประเพณีทางวฒันธรรมยงับนั�(ชนชัน้สงูของเกาหล)ี
ในยุคโชซอนมานานกวา่�500�ปี�สมัผสักับประสบการณ์ทางประเพณี
และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย� เชน่�การเรยีนรูซ้อเย� (อักษรวจิติร)�และ 
มารยาทแบบดัง้เดมิ
�125�ยางดง�ชุมชนคังดง�เมอืงคยองจู�จงัหวดัคยอ็งซงัเหนือ
�+82-70-7098-3569����� ��09:00�-�18:00�น.�ทกุวนัธรรมดา�(ปิดวนัจนัทร)์�
��4,000�วอนสำาหรบัผู้ใหญ่�1,500�วอนสำาหรบัเดก็
*��หากต้องการท่ีพกัและรว่มกิจกรรม�จำาเป็นต้องจองลว่งหน้า
�yangdong.invil.org



 32



กิมจิ การเดินทางสูโ่ลกแสนอัศจรรย ์     33  

กิมจ ิการเดินทางสูโ่ลกแสนอัศจรรย ์(แจกฟร)ี

เผยแพรเ่มื่อ� ธนัวาคม�พ.ศ.�2564
เผยแพรโ่ดย� องค์การการท่องเท่ียวเกาหลี
ท่ีอยู�่ 10�ซอยเซกเย�เมอืงวอนจู�จงัหวดัคังวอ็น

สื่อสิง่พมิพฉ์บบัน้ีจดัทำาขึ้นเพื่อสง่เสรมิการท่องเท่ียวของเกาหลใีต้�
ขอ้มูลในสื่อสิง่พมิพฉ์บบัน้ีมผีลบงัคับใชใ้นปี�พ.ศ.�2564�และถือลขิสทิธิโ์ดยองค์การการท่องเท่ียวเกาหลี
สื่อสิง่พมิพฉ์บบันีไ้ดม้กีารนำาภาพถา่ยหลายภาพจากองคก์ารการทอ่งเทีย่วเกาหลี�สถาบนักมิจริะดบัโลก�
รวมไปถึงโรงงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน�ๆ�มาใชใ้นระหวา่งการจดัทำา�
ภาพถ่ายและขอ้มูลในหวัขอ้กิมจริสเลศิ�(หน้า�8-11)�มาจาก�"สถาบนัการศึกษาโซชาน"






