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กระทรวงวฒันธรรม, กีฬาและการท่องเทีย่วได้คดัเลอืกภมูภิาคแปดแห่งให้เป็นสดุยอดสถาน
ทีท่่องเทีย่วแห่งเกาหล ีซ่ึงแต่ละภมูภิาคทัง้หมดรุม่รวยด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอนั
เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นวิมานของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติทั้งหมดมวลด้วย

ที่สุด
ของเกาหลี



16 ท่ีสุดของเกาหลี

หมู่บา้นอนัดงฮาฮเว 
หมู่บ้านชนช้ันสูงสะท้อนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนที่สุดแห่งเกาหลี

เคียงซังบุกโด
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หมู่บ้านตระกูลเดี่ยวของเกาหลีที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตนี้ได้คงสภาพเรือนชานตามแบบฉบับดั้งเดิมแห่งราชวงศ์โชซอนได้ดีมาจนถึง
ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้โดยเฉพาะวิถีชีวิตแห่งชนชั้นสูง

สถานที่ ฮาฮเว-รี, พุงชอน-เมียน, อันดง-ชี, จังหวัดเคียงซังบุกโด
จุดที่น่าสนใจ • หมู่บ้านแห่งตระกูลพุงซัน-ริว

• ทิวทัศน์ธรรมชาติงดงามรังสรรค์โดยแม่น�า้นักดงกัง
สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • ฮาฮเว เพียลชินกุทนอรี ซันยู ชุลบุลลอรี และการแสดงอื่น ๆ

• ความงามด้านสถาปัตยกรรมของโรงเรียนขงจื๊อเพียลซานซอวอน
• เทศกาลระบ�าหน้ากากนานาชาติอันดง

ดู  หน้า 97
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เขตนัมซานและวอลซองในอุทยาน
ประวัติศาสตร์เคียงจู 

ขนุเขาตัง้ตระหง่านตระการรบักบัทวิทศัน์ธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่ และเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์นบัพนัปีแห่งอาณาจกัรชลิลาทีภ่าคภมิูใจ  

สถานที่ ย่านธุรกิจและบริเวณภูเขานัมซันในเคียงจูซี จังหวัดเคียงซังบุกโด
จุดที่น่าสนใจ • นอกจากการขึ้นทะเบียนในปี 1968 ของอุทยานแห่งชาติเคียงจูแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์เคียงจูก็ยังได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งองค์การยูเนสโกด้วยในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2000
• เนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุตามต�านานและประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าแห่งสมัย

ชิลลาจึงมีสุสานหลวง บริเวณพระราชวัง โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง และยังมีอยู่อีกมาก
สถานท่ีเท่ียวอ่ืน ๆ • ป่าเค-ริม, ป้อมวอลซอง, หอดูดาวโบราณชอมซงแด, สุสานหลวงแนมุลวังนึง และอุทยานมูล 

ดินแทรึงวอนก็อยู่ท่ามกลางโบราณสถานที่ตั้งอยู่โดยกระจัดกระจายในเขตวอลซอง
• นาจอง สถานที่เกิดของปาร์ค เยียกโกเซ ผู้สถาปนาอาณาจักรชิลลา
• ล�าธารโพซอกจอง สัญลักษณ์แห่งการล่มสลายแห่งอาณาจักรชิลลา

เคียงซังบุกโด

ดู
 หน้า 92

พิพิธภัณฑ์เป่ียมพลังแห่งชีวิต
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มรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกที่ได้รวมเอาการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างทางทหารเข้าไว้ด้วยกัน

ที่ตัง้ จางอันกู, ซูวอน-ซี, จังหวัดเคียงกีโด
จุดที่น่าสนใจ • มรดกโลกแห่งองค์การยเูนสโกได้ผนวกต�าราพชิยัยทุธ์เร่ืองการตัง้ฐานทพัทัง้แบบตะวนัออกและตะวนัตกเข้า

ไว้ด้วยกัน
• รูปทรงและการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดภายในป้อมที่มีความยาวถึง 6 กม.นี้ได้รับค�ายกย่องชื่นชม
• การฟื้นฟูวัฒนธรรมฮวาซอง

สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • พระราชวังแฮงกงุฮวาซอง, พพิธิภณัฑ์ฮวาซอง, สสุานหลวงยงุกอลลงึ, วดัยงจูซาและสถานทีน่่าชมทีเ่กีย่วข้อง
กับพระเจ้าชองโจ

• สวนวอลฮวาวอนในอุทยานเฮียวอน, สวนรุกขชาติพุลยางกี (โอซัน) ฯลฯ
ดู  หน้า 65

ป้อมซูวอนฮวาซอง 
ยอดวิทยาการแห่งราชวงศ์โชซอน

เคียงกีโด
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พลังใจและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาค : การฟื้นฟูและการใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

ที่ตัง้ โดซา-ดง, เพียลยาง-เมียนและแฮเรียง-เมียนในซุนชอน, และเขตท่าเรือชินฮังในยอซู, จังหวัดชอลลานัมโด
จุดที่น่าสนใจ • ได้รับการรับรองให้เป็นเขตอนุรักษ์ที่ส�าคัญบรรจุในอนุสัญญารัมซาร์เมื่อปี 2006

• สัตว์ในเขตอนุสรณ์สถานธรรมชาติ อาทิ นกกระเรียนหมวกขาว นกจับหอยนางรม และนกปากช้อน
• ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติอ่าวซุนชอนมัน
• เจ้าภาพการจัดงานยอซูเอ็กซ์โปพฤกษศาสตร์โลกอ่าวซุนชอน 2013

สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • วัดซงกวันซา, วัดซอนัมซา, ศูนย์ใบชาป่าซุนชอน, ป้อมนากานอึบซอง, ฉากถ่ายท�าละคร ฯลฯ
• ไร่ชาเขียวโบซอง, หมู่บ้านรถไฟซอมจินกังในกกซอง, ศูนย์วิจัยอวกาศโกฮึง

ดู  หน้า 109

อา่วซนุชอนมนั
พื้นที่ชายเลนติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก

ชอลลานัมโด

ท่ีสุดของเกาหลี
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เกาะเชจู

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกด้วยคุณค่าทางธรณีวิทยาอันส�าคัญยิ่ง

ที่ตัง้ ซองซันรี, ซองซัน-อึบ, ซกวิโพ-ชี, เขตจังหวัดปกครองพิเศษเชจู
จุดที่น่าสนใจ • ปากปล่องภเูขาไฟสงู 182 เมตรบนเกาะเชจโูดด้านตะวนัออกรงัสรรค์ขึน้ด้วย

ธารลาวาที่พวยพุ่งออกมาในช่วงกลางสมัยไพลสโตซีน
• ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติแห่งเกาหลีในปีค.ศ. 2000

สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • เกาะอูโด, ผาซอพจีโกจิ, โอรึม(ปล่องภูเขาไฟพาราสิติก), ถ�้ามันจางกุล, เส้น
ทางเดินเชจูโอลเล, ฯลฯ

ดู  หน้า 116

แดนงดงามสุดเลิศล�้าแห่งเชจูโด
ยอดเขาซองซนัอลิชูลบง (ยอดกรวยคว�า่) 
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ทุ่งลุ่มชุ่มน�้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีและเป็นอ่างเก็บน�า้ในระบบนิเวศน์ชั้นเลิศ

ที่ตัง้ แทจิ-เมียน, แทฮับ-เมียน, อิบัง-เมียนและยูวอ-เมียนในชางเรียง-กุน, จังหวัดเคียงซังนัมโด
จุดที่น่าสนใจ • ได้รับการยอมรับให้เป็นเขตอนุรักษ์ส�าคัญบรรจุในอนุสัญญารัมซาร์เมื่อปี ค.ศ. 1998

• ประกอบด้วยทุ่งลุ่มชุ่มน�า้อูโพ, มกโพ, ซาจิโพ และจอกจิ-เพียล
สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • นักดงกัง, เส้นทางเดินแกบีรี-กิล, ทุ่งลุ่มชุ่มน�า้ตามธรรมชาติ ฯลฯ

ดู  หน้า 84

ทุ่งลุ่มชุม่น� ้าอูโพ
ต�านานลึกลับครัง้โบราณกาลกว่า 140,000,000 ปี

ท่ีสุดของเกาหลี
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เคียงซังนัมโด
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ภาพเก่าวันวานผสานภาพล�้าน�าสมัย
ถนนวฒันธรรมด ัง้เดิม, บุกชน~อินซาดง

บุกชน ถิ่นก�าเนิดของเหล่าราชบัณฑิตแห่งราชวงศ์โชซอนและถนนอินซาดองแหล่งรวมภาพวัฒนธรรมเกาหลี

ที่ตัง้ อินซาดง, ซัมชอง-ดง, แชดงและคาโฮ-ดงในชงโนกู กรุงโซล
จุดที่น่าสนใจ • ฮันอก (เรือนโบราณ) ของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และราชบัณฑิตแห่งราชวงศ์โชซอน

• เมื่อแรกเริ่มถนนนี้เป็นแหล่งรวมร้านศิลปหัตถกรรมและโบราณวัตถุ ต่อมาในปีค.ศ. 1998 เหล่าพ่อค้า
ได้รวมตัวกันก่อตั้งถนนวัฒนธรรมดั้งเดิมขึ้น

สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • พระราชวังหลักของเกาหลี 5 แห่ง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเกาหลี, ป้อมกรุงโซล, ตลาดนัมแดมุน, ย่าน
เมียง-ดง ฯลฯ

ดู  หน้า 34, 35

โซล

ที่สุดของเกาหลี



การเผยแพร่ “ศิลปะแนวฮัน” สู่สายตาคนทั้งโลกและเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมเกาหลีโบราณ

ที่ตัง้ เคียวดงและพุงนัมดงในวันซัน-กู, ชอนจู-ชี, จังหวัดชอลลาบุกโด
จุดที่น่าสนใจ • ทุกส่วนในหมู่บ้านล้วนถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งฮันอก (1930-1960)

• เขตอนรุกัษ์โบราณสถานทรงคณุค่าทางประวัติศาสตร์เช่น ศาลเคยีงกจิอน, โรงเรยีนขงจือ๊เจินจูฮยางเกียว
และอาสนวิหารเจินดง

สถานที่เที่ยวอื่น ๆ • โรงเรียนขงจื๊อเจินจูฮยางเกียว, ประตูพุงนัมมุน, ตลาดนัมบู, ตรอกมักกอลลี (ซอซินดง,ซัมชอน-ดง ฯลฯ), 
บิบิมบับ ฯลฯ

• เรือนรับรองศิลปะฮันอก, สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม, รายการท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะแนวฮัน
• สถาบนัวฒันธรรมดัง้เดมิเกาหล,ี พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาตชิอนจ,ู ป้อมนัมโกซนัซอง, พพิธิภณัฑ์ฮนัจ ิฯลฯ

ดู  หน้า 103

หมู่บา้นชอนจูฮนัอก
หมู่บ้านเรอืนชาน ฮันอก

25

ชอลลาบุกโด
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 มรดกโลก
• พระราชวังชางด้อกกุง (น. 36)
• ศาลชงเมียว (น. 37)
• สุสานหลวงในราชวงศ์โชซอน 40 แห่ง (น. 61)
• ป้อมซูวอนฮวาซอง (น. 65)
• อุทยานประวัติศาสตร์เคียงจู (น. 92)
• ถ�้าซ็อกกูรัมและวัดพุลกุกซา (น. 93)
• หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์เกาหลี: ฮาฮเวและยางดง (น. 97)
• โคชัง, อุทยานกองศิลาคังฮวาและฮวาซุน (น. 65, 104)
• วัดแฮอินซา, ชางเกียนพันชอนหอประดิษฐานแห่งจารึกแผ่นไม้โบราณพระไตรปิฎกภาษา

เกาหลี (น. 89)
• เกาะภูเขาไฟเชจูและปล่องลาวา (น. 114)

มรดกโลกแหง่องคก์ารยูเนสโก 
ความงดงามอันล�้าลึกของโบราณสถานและอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, และธรรมชาติของเกาหลียังคงด�ารง
อยู่ทั้งที่ผ่านเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาอย่างโชกโชนก็ตาม มีตั้งแต่ซากกองศิลาขนาดมหึมาและสุสานดึกด�าบรรพ์จนกระทั่ง
พระบรมมหาราชวังและวดัอนัสงบเงยีบ ด้วยเหตนุีเ้ขตอนรุกัษ์จ�านวนหนึง่และขนบธรรมเนียมประเพณเีกาหลทีีป่ฏบิติับชูามาช้า
นานจงึได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยเูนสโกมรดกทรงคณุค่าเหล่านีจ้ะตกทอดสบืต่อไปยงัรุน่ลกูรุน่หลานและ
มีบทบาทเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าอันมิอาจประเมินได้ของสมบัติแห่งชาติ

english.visitkorea.or.kr > Culture > Unesco World Heritage
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- สุสานหลวงในราชวงศ์โชซอน

- พระราชวังชังด็อกกุง
- ศาลชงเมียว

- ป้อมซูวอนฮวาซอง

- อุทยานกองศิลาคังฮวา

- หมู่บ้านฮาฮเว

- วัดพุลกุกซา
- ถ�้าซอ็กกูรัม
- อุทยานประวัติศาสตร์เคียงจู
- หมู่บ้านยางดง

-วัดแฮอินซา จางเกียง พันจอน

- เกาะภูเขาไฟเชจูและปล่องลาวา

- อุทยานกองศิลาฮวาซุน

- อุทยานกองศิลาโคชาง

หมู่บ้านฮาฮเว

ถ�้าซอ็กกูรัม

พระราชวังชางด้อกกุง

ที่สุดของเกาหลี



27

 มรดกทางวฒันธรรมไรรู้ปสมัผสั 
• อารีรัง เพลงพื้นบ้านของประเทศเกาหลีที่ได้ถูกขับร้องกว่าร้อยปีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
• ชุลทากิ กายกรรมเดินตามเส้นเชือกขึงตึงกลางอากาศ
• แท็คเกียน ศิลปะการต่อสู้เกาหลีโบราณ
• ศิลปะการทอโมซ ี (เส้นป่านเหนียว)  ในภูมิภาคฮันซัน
• แทมกจัง สถาปัตยกรรมไม้ดั้งเดิม และโดยเฉพาะช่างผู้ช�านาญกลวิธีงานไม้โบราณ
• แมซานยัง ศิลปะโบราณในการเลี้ยงดูและฝึกฝนเหยี่ยวและนกล่าเนื้อเพื่อควบคุมจ�านวนเหยื่อให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติ
• กากก ชุดเพลงขับร้องกวีนิพนธ์บรรเลงประกอบด้วยวงออเคสตร้า
• ชอยงม ู ระบ�าหน้ากากตามท้องเรื่องต�านานแห่ง “ชอยง”
• คังกังซุนแล ระบ�าล้อมวงโบราณ
• เชจู ชิลมอริดัง ยองดึงกุท พิธีกรรมบูชาเพื่อยังให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขและมีแหล่งจับปลาอุดมสมบูรณ์
• นัมซาดัง โนร ี การแสดงจ�าอวดเร่โดยนักแสดงชายล้วน
• ยองซันแจ การประกอบพิธีกรรมแด่ผู้วายชนม์เพื่อให้ไปสู่สัมปรายภพและสืบสาน ค�าสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ให้งอกงามในการด�าเนินชีวิต
• เทศกาลคังนึง ทาโนเจ เทศกาลจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อขอพรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดังหวัง
• พันซอรี เพลงร้องร่ายเดี่ยวโบราณมีกลองบรรเลงประกอบก�ากับจังหวะ
• พิธีบูชาบูรพกษัตราธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ในศาลชงเมียวและดนตรีประกอบพิธี

 มรดกความทรงจ�าแหง่โลก
• จารึกอักษรฮุนมินจองกึม
• โชซอนวังโจซิลลก จดหมายเหตุในราชวงศ์โชซอน
• ซึงจองโวนิลกิ อนุทินของราชเลขาธิการ
• อึยกเว กฎมณเฑียรบาลราชวงศ์โชซอน
• พันกุน ฮวาซัง โชรก พุลโจ ชิกจิ ซิมเช โยจอล (ฉบับที่ 2) หนังสือฉบับที่สองเรื่อง

“ประชุมบทนิพนธ์ค�าสอนแห่งเซนของมหาเถระ”
• แท่นไม้พิมพ์อักษรพระไตรปิฎกเกาหลีและคัมภีร์อื่นในศาสนาพุทธ
• ทงกึยโบกัม หลักปฏิบัติและการรักษาตามแนวบูรพโอสถ
• หอจดหมายเหตุมรดกสารคดีด้านสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1980 ในเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อ

ต้านระบอบเผด็จการทหารวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ควางจู, สาธารณรัฐเกาหลี
• อิลซองนก บันทึกข้อคิดประจ�าวัน

ป้อมซูวอนฮวาซอง

ยองซันแจ

อุทยานกองศิลาโคชัง

คังกังซุนแล

ฮุนมินจองกึม

นัมซาดงโนรี




