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บทที่ 10 
วฒันธรรมและเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 

 ศาสตราจารยลี์ เฮียวกี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮานยางแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี กล่าววา่ เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลถื์อวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนท่ีมีอายยุนื
ยาวท่ีสุด และกลายเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของชนแต่ละชาติแต่ละเผา่พนัธุ์ โดยมีประวติัเร่ือง
เล่าขานเก่ียวกบัการคน้พบ และความคิดความเช่ือท่ีผกูพนักบั “นํ้าเมา” ไม่วา่จะเป็นไวน์ นํ้ าขาว 
และเหลา้ท่ีคนด่ืมกินอยูม่ากมายนบัไม่ถว้น อีกทั้งมีการเล่าสืบต่อกนัมาอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน 
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของผลไม ้รากไม ้และขา้วต่างมีสารท่ีก่อใหเ้กิดเป็นแอลกอฮอลโ์ดยมีคน
คน้พบโดยบงัเอิญ จากนั้น คนจึงนาํผลไมห้รือขา้วชนิดนั้น ๆ มาทาํการผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีรส
อร่อยและทาํใหเ้กิดความมึนเมา เคลิบเคล้ิม สุขสนัต ์ และกระปร้ีกระเปร่าดว้ยฤทธ์ิแอลกอฮอล์
เม่ือเขา้สู่ร่างกายและไปกระตุน้ใหโ้ลหิตหมุนเวียน และความกระชุ่มกระชวยกต็ามมา อนั
เป็นการเพิ่มรางวลัและคุณค่าใหก้บัชีวิตอีกทางหน่ึง 
 อน่ึง ในสงัคมท่ีมีอากาศหนาวเหน็บและเยน็จดัในฤดูหนาว ผูค้นจาํเป็นตอ้งหา
อาหารท่ีใหแ้คลอร่ีสูงเพื่อสร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ร่างกาย ส่วนเคร่ืองด่ืมกมี็ความจาํเป็นอยา่ง
ยิง่เพราะใชด่ื้มตลอดเวลา จึงตอ้งตม้ใหร้้อน จึงมีวฒันธรรมการด่ืมชาและกาแฟเกิดข้ึนทัว่ไป 
ในขณะเดียวกนั ไวน์และเหลา้หรือเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลท์ั้งหลายกมี็ส่วนท่ีทาํให้
ร่างกายอบอุ่น ยิง่ในสมยัโบราณท่ีโลกยงัไม่มีไฟฟ้าและเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ผูค้นจาํเป็นตอ้ง
พึ่งพาอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีอยูอ่าศยัท่ีแขง็แรงมิดชิด และเส้ือผา้หนา ๆ ในการป้องกนัความ
หนาวเหน็บในช่วงท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่จุดเยอืกแขง็เป็นเวลาหลายเดือนในแต่ละปี อาหารและ
เคร่ืองด่ืมดงักล่าวจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ยวด 
 จะเห็นไดว้า่ อาหารและเคร่ืองด่ืมใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายโดยตรง และยงัขยาย
หนา้ท่ีประโยชน์ในการสร้างความสุขหรรษาใหก้บัชีวิตครอบครัวและสงัคม ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดมี
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกินด่ืมมากมายหลายหลาก เพราะคนจะบรรจงสร้างสรรคศิ์ลปะ
การทาํอาหารและเคร่ืองด่ืม ศิลปะการด่ืม (chudo-the way of drink) และวฒันธรรมการทาํ
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชเ้ป็นภาชนะในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีน่าสนใจยิง่ 
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 มีคาํกล่าวโบราณของชาวเกาหลีวา่ “รสชาติของไวน์ของแต่ละเมืองจะเป็นตวัช้ีถึง
คุณภาพของนกัการเมืองและรสชาติของนํ้าพริกและถัว่เหลืองหมกั (fermented sauces) เป็น
เคร่ืองช้ีถึงสถานภาพของครอบครัว” นัน่หมายความวา่ หากไวน์ดีอาหารดี อะไรต่อมิอะไรก็
จะดีตามไปดว้ย ดงันั้น อาหารและเคร่ืองด่ืม (ไวน์และเหลา้) ของคนเกาหลีโบราณจึงไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นส่ิงสาํคญัในชีวิตประจาํวนัตั้งแต่ระดบัครัวเรือนไปจนถึงระดบัประเทศชาติ
และยิง่เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลด์ว้ยแลว้ ถือกนัวา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีผกูพนักบักฎระเบียบ
ทางสงัคมท่ีผูค้นมีต่อกนั อีกทั้งผกูพนักบัประเพณีหลกั อนัไดแ้ก่ ใชเ้ซ่นไหวบ้รรพบุรุษและ
บวงสรวงเทพเจา้ ใชใ้นการตอ้นรับแขกคนสาํคญัท่ีมาเยอืน และใชใ้นการแสดงความเคารพ
และความกตญัํูต่อพอ่แม่ เป็นตน้ 

ประวตัิการพฒันาการของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1.  ยุคสามอาณาจกัร 
 ผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่นคาบสมุทรเกาหลีไดค้น้พบวา่ สามารถนาํขา้วมาหมกัเพื่อเป็น
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์านานนบัตั้งแต่ยคุสามอาณาจกัร คือ อาณาจกัรโคกริูว อาณาจกัรซิลลา 
และอาณาจกัรเพก็เจ โดยคนในยคุนั้นสงัเกตเห็นวา่เม่ือหมกัขา้วจนเป่ือยยุย่กจ็ะกลายเป็น
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัโอชะ ในยคุนั้นการเกษตรกรรมเฟ่ืองฟ ู จึงนาํผลผลิตอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้าก
การเพาะปลกูและท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติไปหมกั ก่อใหเ้กิดเป็น เคร่ืองด่ืมท่ีก่อใหเ้กิดความ
มึนเมาไดอี้กหลายชนิด ดงัท่ีปรากฏในเอกสารของจีนช่ือ Taiping yulan ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราว
ของหญิงชาวโคกริูวทาํไวน์ช่ือโคกาจู (kogaju) อีกทั้งมีเอกสารท่ีเขียนข้ึนในอาณาจกัรปูโย  
(ปี 18 ก่อนคริสตศ์กัราช - ค.ศ. 660) ท่ีมีการนาํไวน์ช่ือยองโก (yonggo) ไปใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ในขณะท่ีผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเลก็เมืองนอ้ยในยคุนั้นกท็าํไวน์เพื่อด่ืม
กินในการเฉลิมฉลองงานเทศกาลสาํคญั ๆ จะเห็นไดว้า่ ไวน์ไดเ้กิดข้ึนบนคาบสมุทรเกาหลีมา
นานแลว้นบัแต่ก่อนคริสตก์าลทีเดียว 
 อน่ึง เอกสารช่ือ ประวตัศิาสตร์สามอาณาจกัร (Samguk sagi) ไดบ้รรยายถึงการ
คน้พบวิธีการทาํไวน์ขาว (คนไทยเรียกวา่เหลา้นํ้ าขาว) ไวน์ชนิดน้ีไดผ้กูพนักบัการดาํเนินชีวิต
ของคนเกาหลีในยคุนั้น ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของอาณาจกัรโคกริูวช่ือ ชิจู (chiju) เป็นท่ีนิยมกนัยิง่
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นกัและเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวจีนท่ีมกักล่าวขวญักนัวา่เป็นไวน์ท่ีผา่นกระบวนการหมกัอยา่ง
ยอดเยีย่ม นัน่หมายความวา่ ไวน์เกาหลีไดรั้บการส่งออกไปขายยงัจีนแลว้ตั้งแต่ยคุสามอาณาจกัร 
ส่วนไวน์ของอาณาจกัรเพก็เจไดแ้พร่หลายเขา้ไปในญ่ีปุ่นโดยผูเ้ช่ียวชาญการทาํไวน์ช่ือ อินบน 
(Inbon) ไปสาธิตวิธีการทาํใหแ้ก่ชาวอาทิตยอ์ุทยัไดเ้รียนรู้ถึงกรรมวิธีทาํไวน์จากเมืองของตน 
ในขณะท่ีไวน์ช่ือซิลลาจู (Shillaju) ของอาณาจกัรซิลลากมี็ช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมืองน้ี โดยมีเร่ืองเล่าวา่ กษตัริยม์ูโยลแห่งซิลลาผูรั้บผิดชอบในการรวมสามอาณาจกัรเขา้
ดว้ยกนัจะรับประทานอาหารวนัละ 2 ม้ือ แต่ละม้ือจะประกอบดว้ยขา้ว 6 กะละมงั ไวน์ 6 
แกลลอน และไก่ฟ้า 10 ตวั จะเห็นไดว้า่ ชนชั้นสูงและขนุนางจะบริโภคไวน์ในขณะท่ีบริโภค
อาหาร อยา่งไรกต็าม ไม่ปรากฏหลกัฐานการบนัทึกถึงวิธีการทาํไวน์อยา่งละเอียดวา่ทาํตาม
ขั้นตอนอยา่งไร เพียงแต่กล่าววา่มีการทาํไวน์จากผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดใน
ยคุอาณาจกัรสหพนัธรัฐรวมซิลลา 

2.  อาณาจกัรโคริว 
 กรรมวิธีในการทาํไวน์ไดพ้ฒันาเร่ือยมาและไดเ้พิ่มความหลากหลายของชนิดของ
ไวน์มากข้ึนในยคุอาณาจกัรโคริว โดยไดเ้พิ่มการหมกัเพียงคร้ังเดียวมาเป็นการหมกัหลายคร้ัง 
อีกทั้งยงัมีการเติมขา้วท่ีน่ึงใหม่ลงไปในไวน์ท่ีหมกัไวอี้กเร่ือย ๆ อนัเป็นการเพิ่มรสชาติและ
เพิม่แอลกอฮอลใ์หเ้ขม้ขน้มากข้ึน ในขณะเดียวกนั มีการใส่สมุนไพรและผลไมบ้างชนิดลง
ไปในการทาํไวน์ ทาํใหเ้พิ่มคุณค่าทางอาหาร จนไวน์ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
 ไวน์ในยคุน้ีจะผลิตและขายกนัในวดั เพราะวดัทางพทุธศาสนาของเกาหลีจะตั้งอยู่
บนเชิงเขาห่างจากหมู่บา้นและเมืองมาก พทุธศาสนิกชนท่ีจะไปทาํบุญท่ีวดัจะตอ้งไปนอน
คา้ง โดยวดัจะจดัท่ีพกัเป็นกฎิุหลายหลงัและเคร่ืองนอนไวใ้ห ้ดงันั้น ไวน์ท่ีทาํข้ึนจึงทาํไวเ้พื่อ
ขายใหแ้ก่ผูท่ี้มาวดัไดด่ื้มใหร่้างกายอบอุ่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลากลางคืน 
 ไวน์ท่ีทาํจากขา้วเรียกวา่ มอคคอลล่ี (makkolli) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดนํ้า
ขาวขุ่น (takchu) และชนิดนํ้าใส (pakchu or paekchu) ในขณะท่ีเหลา้ท่ีผลิตดว้ยการกลัน่
เรียกวา่ โซจู ้ (soju) ซ่ึงนาํกระบวนวิธีการทาํเขา้มาเผยแพร่ในเกาหลีโดยพอ่คา้ชาวมองโกลและ
ชาวจีนในราชวงศห์ยวนราวปี ค.ศ. 1277 โซจูไ้ดรั้บความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงมาก นอกจากน้ี 
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มีการนาํเหลา้ชนิดอ่ืน ๆ เขา้มาเผยแพร่ในเกาหลี เช่น kamhongno หรือเหลา้ท่ีตอ้งกลัน่สอง
คร้ังซ่ึงมีแหล่งกาํเนิดมาจากตะวนัออกกลางและอินเดีย นาํมาเผยแพร่ในเกาหลีโดยพวกมอง
โกล และเหลา้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีเทคนิคในการกลัน่แปลก ๆ จากพวกมองโกลภายหลงัท่ีพวกเขา
ไดต้ั้งราชวงศห์ยวนข้ึนในจีน  ส่วนคนเกาหลีเองไดพ้ฒันาไวน์ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ส่วน
ใหญ่ยงัคงใชข้า้วและขา้ววีทหมกั และมีบางกลุ่มจะใชด้อกตูมของลกูแพร์มาทาํไวน์ท่ีอร่อย
ยิง่ช่ือ iwhaju เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่ ตน้ตาํหรับของไวน์ของเกาหลีส่วนใหญ่ไดริ้เร่ิมมาจากยคุโคริว ซ่ึงถือ
เป็นยคุสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละก่อใหเ้กิดเป็นรากฐานใน
ดา้นการพฒันาวฒันธรรมการด่ืมของคนเกาหลี นอกจากน้ี ยคุโคริวน้ีเองท่ีมีการแบ่ง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ตามกรรมวิธีในการผลิต คือไวน์ท่ีหมกัดว้ยขา้ว 
และสุราท่ีเป็นผลมาจากการกลัน่ 

3.  อาณาจกัรโชซอน 
 มีการพฒันาการทาํเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากขา้วเหนียวแทนขา้วจา้วและผา่น
กระบวนการกลัน่หลายคร้ังแทนการกลัน่เพียงคร้ังเดียว ทาํใหสุ้รามีคุณภาพและส่งออกไป
ขายยงัต่างประเทศขา้งเคียงในยคุกษตัริยเ์ซจอง (ค.ศ. 1418-1450) แห่งอาณาจกัรโชซอน อีก
ทั้งจาํนวนชนิดของไวน์กมี็เพิ่มมากข้ึน 
 กษตัริยเ์ซจองไดส่้งเสริมใหมี้การศึกษาเปรียบเทียบสมุนไพรของเกาหลีท่ีปลกูใน 8 
จงัหวดักบัสมุนไพรของจีน จากนั้นไดร้วบรวมเป็นเอกสารทางการแพทยช่ื์อ Emergency 
Prescriptions of Native Medicine (ค.ศ. 1412) และ Compilation of Native Korean 
Prescriptions (ค.ศ. 1433) ขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการเลือกใชส้มุนไพร
ในการทาํอาหาร ขนมและนาํมาปรุง/ผสมเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
 คนเกาหลีใชส้มุนไพรในการทาํไวน์ เช่น โสม ใบของตน้เบญจมาศ ใบสน ก่ิงสน
อ่อน เกษรของดอกสนและไผ ่เป็นอาทิ กล่าวกนัวา่ สมุนไพรกวา่ 130 ชนิดนาํมาผลิตไวน์ได้
ถึง 60 ชนิด นอกจากน้ียงันาํดอกไมเ้ช่น ดอกกหุลาบ ดอกเชอร่ี ดอกเบญจมาศ ดอกบวั ฯลฯ 
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และผลไม ้ เช่นแอปเปิล ลกูสน องุ่น มะนาว สม้ ทบัทิม และหวัมนัมาทาํไวน์ ทาํใหจ้าํนวน
ไวน์ของยคุน้ีมีถึง 180 ชนิดทีเดียว 
 ยคุอาณาจกัรโชซอนรับเอาลทัธิขงจ้ือเป็นศาสนาประจาํชาติ ลทัธิน้ีถือวา่สาํรับท่ีใช้
เซ่นไหวบ้รรพบุรุษมีความสาํคญัยิง่ ลกูหลานจะเลือกสรรอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีดีท่ีสุดมาจดั
ใหแ้ก่บรรพบุรุษ หากของส่ิงใดท่ีคดัสรรนาํมาเซ่นไหว ้ จะถือวา่เป็นของท่ีดีท่ีสุด และคน
เกาหลีกเ็ลือกเอาไวน์ท่ีครอบครัวทาํข้ึนมาเซ่นไหวใ้นวนัชูซก ดงันั้น ไวน์จึงเป็นสญัลกัษณ์
สาํคญัมากและแต่ละครอบครัว (หรือตระกลู) จะมีวิธีทาํไวน์ชนิดพิเศษประจาํตระกลู โดยจะ
ถ่ายทอดกระบวนวิธีทาํใหแ้ก่ลกูหลาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่แก่ลกูสะใภค้นโต และจะเกบ็สูตร
การทาํใหเ้ป็นความลบัไม่ใหค้นนอกล่วงรู้อยา่งเดด็ขาด 
 ไวน์เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงสถานภาพของครอบครัวท่ีแม่บา้นของครอบครัวชนชั้นสูง
จะปรุงไวน์เกบ็ไวเ้พื่อเล้ียงตอ้นรับแขกคนสาํคญัท่ีมาเยอืน ไวน์ท่ีดี รสชาติดีและปรุงรสท่ี
พิเศษสุดจะไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นไวน์ของภูมิภาคนั้น ๆ เช่น ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงจากกรุงโซล
ช่ือ yoksanchun จากจงัหวดัโชลลาคือ hosanchun จากจงัหวดัชุงชอง คือ nosanchun จงัหวดั
เปียงกนั (เกาหลีเหนือ) คือ pyokhyangju ส่วนไวน์จากตาํบลกมุชอนช่ือ chongmyongju จะ
เป็นท่ีโปรดปรานของคนทั้งประเทศ 
 ในตอนปลายของยคุอาณาจกัรโชซอน เกาหลีไดเ้ปิดประเทศและทาํการคา้ขายกบั
ประเทศอ่ืน ๆ จึงมีการนาํไวน์/เหลา้จากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายหลายชนิด และเป็นท่ีนิยม
ในหมู่นกัด่ืมชนชั้นสูงท่ีไดล้องล้ิมชิมรสไวน์จากแดนไกล 

4.  ยุคอาณานิคม 
 โดยแทจ้ริงแลว้ เหลา้สาเกและเบียร์ของญ่ีปุ่นไดน้าํเขา้มาเกาหลีนบัตั้งแต่ประเทศ
ทั้งสองไดเ้ซ็นสญัญากงัฮวาในปี ค.ศ. 1876 ท่ีใหเ้กาหลีเปิดเมืองท่าติดต่อคา้ขายกบั
ต่างประเทศ ต่อมา ค.ศ. 1907 เม่ือเกาหลีตกเป็นดินแดนในอารักขาของญ่ีปุ่น รัฐบาลญ่ีปุ่นได้
ตรากฎหมายเรียกเกบ็ภาษีสุรา และสัง่หา้มชาวเกาหลีทาํไวน์ในครัวเรือน อีกทั้งไดส้ร้างโรง
กลัน่สุราในแต่ละหมู่บา้นข้ึนเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่รัฐอยา่ง
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ครบถว้น ในปี ค.ศ. 1910 เม่ือญ่ีปุ่นผนวกดินแดนเกาหลีเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรอาทิตยอ์ุทยั 
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัอยา่งเคร่งครัด เพราะภาษีเป็นรายไดห้ลกัของรัฐบาล 
 ลุจนถึงปี ค.ศ. 1930 ไวน์ท่ีผลิตข้ึนตามครัวเรือนต่าง  ๆไดถ้กูลบเลือนหายไป พร้อม  ๆ
กบัสูตรการทาํท่ีเคยส่งผา่นจากรุ่นปู่ ยา่ตายายไปยงัลกูหลานกห็ายสาบสูญไปจนหมดส้ิน จะ
เหลือกเ็พียงบางครัวเรือนท่ีแอบซ่อนสูตรไวอ้ยา่งมิดชิดใหเ้ป็นสมบติัของตระกลู ในขณะท่ีโรง
เหลา้ของชุมชนตอ้งเสียภาษีใหรั้ฐในอตัราสูงล่ิว ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ใหค้น
พฒันาปรับปรุงไวน์/เหลา้ใหดี้ข้ึน ผูค้นจึงหนัมาด่ืมสาเกแทน 

5.  ยุคหลงัการได้รับเอกราช 
 เม่ือเกาหลีไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1945 การเกบ็ภาษีอากรสุรายงัอยูใ่นอตัราเดิมกบั
เม่ือคร้ังยคุอาณานิคม แต่การพฒันาการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1952 มีการใชก้ากนํ้าตาลผลิตแทนการใชข้า้ว ทั้งน้ีเพราะในช่วงสงคราม
เกาหลีระหวา่งปี ค.ศ. 1950-1953 เกิดการขาดแคลนขา้วอยา่งรุนแรง อีกสิบปีต่อมา มีการใช้
มนัฝร่ังผลิตเหลา้โซจู ้ ส่วนไวน์พื้นเมืองไดล้ดความสาํคญัลงเป็นอนัมากเพราะรัฐบาลออก
คาํสัง่หา้มไม่ใหใ้ชข้า้วเพื่อทาํไวน์ เพราะการขาดแคลนขา้วยงัเป็นปัญหาอยูซ่ึ่งเกาหลีขาด
แคลนธญัพืชอยา่งหนกัในระหวา่งทศวรรษท่ี 1960 ดงันั้นคนเกาหลีจึงหนัไปใชแ้ป้งและ
พืชผลทางการเกษตรอ่ืนผลิตไวน์แทน ปี ค.ศ. 1970 บริษทัหลายบริษทัไดต้ั้งโรงงานผลิตสุรา
ตามกรรมวิธีของชาวตะวนัตก จึงมีเหลา้หลายชนิดออกมาจาํหน่าย เช่น เหลา้องุ่น วิสก้ี บร่ันดี 
ยนิ  วอดกา้ และรัม เป็นตน้ และไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรกต็าม รัฐบาลได้
ยกเลิกคาํสัง่หา้มใชข้า้วผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปี ค.ศ. 1971 ชาวบา้นจึงเร่ิมผลิตมอค
คอลล่ีอีกคร้ัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 มีการนาํเขา้มนัสาํปะหลงัเพื่อใชผ้ลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์
 ในปี ค.ศ. 1985 รัฐบาลไดก้าํหนดใหแ้หล่งผลิตไวน์บางแห่งเป็น “บริเวณเขต
วฒันธรรม” ของการทาํเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ เช่น เมืองอนัดงเป็นแหล่งผลิตเหลา้โซจู ้ เมือง
ชินโดผลิตไวน์ฮองจู เมืองอิริผลิตไวน์อิกงัจู เป็นตน้ และในปี ค.ศ. 1994 กระทรวงเกษตร
และการประมงกาํหนดใหไ้วน์ท่ีผลิตจากชุมชนซองฮวา ชุมชนเคอเรียง และชุมชนกมุซนัเป็น
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แม่แบบของไวน์พื้นเมืองของชาติ โดยใหมี้การสงวนรักษาและส่งเสริมพฒันาการผลิตไวน์
พื้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึนมาอีกคร้ัง 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พืน้เมืองที่มีช่ือเสียง 
 ไวน์พื้นเมืองท่ีทาํจากขา้ว ผลไมแ้ละพืชของเกาหลีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากมายหลาย
ชนิด ในท่ีน้ีจะขอนาํมากล่าวไวส้กั 2 ชนิด คือ 

1.  มอคคอลลี ่ (Makkolli) 
 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้มาแลว้วา่ มอคคอลล่ีหรือไวน์ขา้วเป็นเสมือนเหลา้นํ้ าขาวท่ีผลิต
และด่ืมในชนบทของไทย โดยจะใชข้า้วท่ีน่ึงแลว้หมกัระยะหน่ึง กจ็ะกลายเป็นนํ้าขาวขุ่นขน้ 
(milky wine) มีส่วนผสมแอลกอฮอลร์าว 6-8 เปอร์เซนตแ์ละมีรสเปร้ียว เม่ือด่ืมไปแลว้จะ
รู้สึกสดช่ืน มอคคอลล่ีน้ีเป็นไวน์ท่ีเก่าแก่และแพร่หลายท่ีสุด ในอดีต คนเกาหลีจะเรียกวา่ 
nongju หรือไวน์ชาวนาเพราะครอบครัวชาวนาจะผลิตและใชด่ื้มกินภายหลงัจากการทาํงาน
อยา่งหนกัในไร่นามาทั้งวนั นอกจากน้ี ยงัใชด่ื้มเพื่อเฉลิมฉลองในวนังานพิเศษ งานประเพณี 
งานแต่งงาน และงานทาํศพ อีกทั้งด่ืมเพื่อปลอบประโลมกนัและกนัในยามท่ีความทุกขย์ากได้
บงัเกิดข้ึน 
 ในยคุอาณาจกัรโคริว จะเรียกวา่ inhwaju ซ่ึงหมายความวา่ ไวน์แพร์กาํลงัตูม เพราะ
ช่วงเวลาท่ีคนทาํการผลิตมอคคอลล่ีเป็นหนา้ดอกแพร์กาํลงัตูม 
 โดยทัว่ไปแลว้ ภายหลงัท่ีนาํนํ้ าสีขาวขุ่นข้ึนมาตม้จนเดือด กจ็ะนาํไปบรรจุขวดโดย
ไม่กรองทาํใหค้งสภาพสีขาวขุ่นเหมือนเดิม แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กล่าวคือ มีโปรตีน
จากขา้ว 1.9 เปอร์เซนต ์มีวิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง และวิตามินบีคอมเพลกซ์ รวมทั้งมีกรด
ออแกนิก 0.8 เปอร์เซนต ์จึงทาํใหมี้รสเปร้ียว ไวน์จากขา้วชนิดน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัด่ืมทุกเพศ
ทุกวยัในอดีตเม่ือคร้ังเกาหลียงัคงเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู ่ ปัจจุบนั ภายหลงัท่ีรัฐบาลข้ึน
ทะเบียนวา่มอคคอลล่ีเป็นวฒันธรรมของชาติท่ีล ํ้าค่า จึงมีการหมกัไวน์ขา้วชนิดน้ีอีกคร้ังตาม
ชนบททัว่ไปเพื่อใหผู้ค้นท่ีสนใจด่ืมกินในงานประเพณีและใหน้กัท่องเท่ียวต่างประเทศ
ทดลองล้ิมชิมรส 
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2.  อนัดงโซจู้  (Andong soju) 
 เมืองอนัดง จงัหวดัเคียงซงัเหนือเป็นเมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่และเป็นศนูยก์ลาง
วฒันธรรมของเกาหลีท่ีลือช่ือ ปัจจุบนัเมืองน้ีไดรั้บความสนใจยิง่เม่ือสมเดจ็พระนางเจา้อลิ
ซาเบธแห่งสหราชอาณาจกัรไดเ้สดจ็เยอืนหมู่บา้นอนัดงเม่ือปี ค.ศ. 1998 
 กล่าวกนัวา่ อนัดงโซจูก้าํเนิดข้ึนเม่ือกบุไล ข่าน ไดม้าตั้งค่ายทหารท่ีเมืองน้ีเพื่อ
เตรียมการท่ีจะบุกเกาะญ่ีปุ่น พระองคไ์ดรั้บสัง่ใหท้าํเหลา้ชนิดน้ีข้ึนท่ีน่ี อน่ึง เมืองอนัดงมี
แหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพพิเศษจึงเป็นผลใหอ้นัดงโซจูท่ี้ทาํข้ึนมีรสเป็นเลิศ 
 องัดงโซจูมี้แอลกอฮอลถึ์ง 45 เปอร์เซนตเ์พราะใชเ้วลาหมกันานถึง 20 วนั และเกบ็
บ่มต่ออีก 100 วนั ณ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ทาํใหมี้รสกลมกล่อม ชวนด่ืมยิง่นกั ใน
บริเวณแถบน้ี ครอบครัวหลายครอบครัวจะทาํโซจูเ้พื่อบริโภคและจาํหน่าย จึงเป็นโซจูท่ี้ผลิต
เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน อยา่งไรกต็าม ในช่วงท่ีถกูญ่ีปุ่นยดึครองเป็นอาณานิคมไดถ้กูสัง่หา้ม
ผลิต ต่อมาเม่ือเกาหลีไดรั้บเอกราช อนัดงโซจูไ้ดรั้บการผลิตตามกระบวนการอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชยอ์อกจาํหน่าย ทาํใหช่ื้อเสียงของโซจูข้องเมืองน้ีขจรกระจายเป็นท่ีนิยมอยา่ง
แพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
 ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ แต่ละจงัหวดัและเมืองสาํคญั ๆ จะมีไวน์พื้นเมืองท่ีผลิตข้ึนโดย
การใชสู้ตรส่วนผสม และกรรมวิธีการผลิตพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทาํใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินมี
ไวน์ท่ีมีช่ือเสียง และยิง่รัฐบาลส่งเสริมใหมี้การทะนุบาํรุงวฒันธรรมพื้นเมืองและภูมิปัญญา
ชาวบา้น จึงมีการนาํไวน์บรรจุลงในขวดสีขาวท่ีประดิษฐเ์ป็นรูปลกัษณ์เฉพาะ อนัเป็นเสมือน
การประกวดประขนักนัระหวา่งทอ้งถ่ิน เม่ือนาํมาวางเรียงกนัเพื่อจาํหน่ายในร้านขาย
เคร่ืองด่ืม ทาํใหแ้ลดูน่าต่ืนตาต่ืนใจยิง่นกั 

อุตสาหกรรมการผลติสุรา 
 บริษทัจินโร (Jinro) เร่ิมผลิตโซจูม้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 ในขณะท่ีเกาหลียงัตกเป็น
เมืองข้ึนของญ่ีปุ่น ในช่วงแรกนั้น การผลิตโซจูข้องบริษทัยงัเป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ แต่
ตอ้งขออนุญาตจากทางการและเสียภาษีใหก้บัรัฐ กระบวนการผลิตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
การผลิตสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีใชแ้รงงานคนเป็นหลกัและจะคดัสรรส่วนผสมท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งตอ้ง
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ผา่นกระบวนการผลิตท่ียาวนานแรมปี ดงันั้น เม่ือนาํออกจาํหน่ายเป็นคร้ังแรก โซจูข้อง
บริษทัจินโรจึงไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นเหลา้ของชนชั้นสูงและของคนรํ่ารวยท่ีมีฐานะ จึงจะ
สามารถหาซ้ือมาด่ืมได ้ แต่บริษทัยนืยนัวา่ ความจริงแลว้ราคาไม่ไดแ้พงจนเกินไป แต่
เน่ืองจากประชาชนชาวเกาหลีส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพยากจนและบา้นเมืองไม่สงบสุขเพราะถกู       
ผูป้กครองญ่ีปุ่นกดข่ี ผูค้นจึงตอ้งประหยดั ปากกดัตีนถีบนาํเงินไปซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี
จาํเป็นเพื่อใหค้รอบครัวอยูร่อด ดว้ยเหตุน้ีโซจูจึ้งไม่ใช่เป็นเหลา้ท่ีทุกคนสามารถซ้ือด่ืมได ้อีก
ทั้งยงัไดรั้บการกล่าวขวญัวา่เป็นสินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือย 
 จนกระทัง่เวลาผา่นไป เกาหลีไดรั้บเอกราชและผา่นความยากลาํบากของสงคราม
เกาหลีไปแลว้ บริษทัจินโรไดพ้ฒันาและขยายการผลิตเพิ่มข้ึน ทาํใหร้าคาถกูลงเป็นอนัมาก 
แต่ยงัคงรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัดั้งเดิม กระบวนการผลิตคือการใชย้สีตผ์สมกบัขา้วท่ีน่ึง
แลว้หมกัท้ิงไว ้ 2 วนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดมีแอลกอฮอลสู์งถึง 45 เปอร์เซนต ์ จากนั้นนาํไปกลัน่
ออกมาเป็นโซจู ้ แลว้นาํไปบ่มในถงัไมโ้อค๊เป็นเวลาหน่ึงปี ผลผลิตขั้นสุดทา้ยของโซจูจ้ะเป็น
นํ้าใสสะอาดและมีปริมาณแอลกอฮอล ์ 25 เปอร์เซนต ์ ซ่ึงเป็นปริมาณแอลกอฮอลม์าตรฐาน
ของโซจูท้ัว่ไปในปัจจุบนั 
 ในประเทศเกาหลีใต ้ มีบริษทักวา่ 60 แห่งทาํการผลิตสุรานานาชนิด สาํหรับบริษทั
จินโรครองตลาดมากท่ีสุด อยา่งไรกต็าม คนเกาหลีนิยมด่ืมสุรา และมีกบัแกลม้คือ สตูเน้ือ 
ลกูช้ินปลา หมูทอด ถัว่และอ่ืน ๆ ไม่วา่จะไปร้านไหนหรือภตัตาคาร ณ ท่ีใด กจ็ะสามารถสัง่
โซจูด่ื้มได ้ เม่ือพดูถึงกาํลงัการผลิตแลว้ บริษทัจินโรผลิตโซจูเ้ดือนละ 100 ลา้นขวดหรือนาที
ละ 1,000 ขวด อาจถือไดว้า่เป็นบริษทัท่ีผลิตเหลา้ชนิดเดียว (โซจู)้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
นอกจากน้ียงัผลิตเหลา้ชนิดพรีเม่ียมท่ีเพิ่มส่วนผสมต่างชนิดและมีรสชาติหอมหวล กลม
กล่อมอีกหลายประเภท เช่น Kimsataat, Chongsanri, Pyokyesu และ Chamnamutong โดย
ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
 โซจูข้องบริษทัจินโรไดส่้งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศหลายประเทศ ตลาดสาํคญั
คือ ญ่ีปุ่น เพราะมีลูกคา้ท่ีเป็นคนเช้ือสายเกาหลีอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในประเทศญ่ีปุ่นเอง 
มีบริษทัขนาดใหญ่ผลิตสุราถึง 80 แห่ง แต่ยอดขายโซจูข้องบริษทัจินโรสูงเป็นอนัดบัส่ีใน
ดินแดนอาทิตยอ์ุทยัทีเดียว 
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 ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์กข็ยายตวัรวดเร็วในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัมี
เบียร์หลายหลากชนิดท่ีเกาหลีผลิตข้ึนจาํหน่ายในประเทศและกเ็ป็นท่ีนิยมของคอนกัด่ืมเมือง
โสมทั้งหลายเช่นกนั 

ประเพณีการดื่มของคนเกาหลี 
 ประเพณีการด่ืมของคนแต่ละเช้ือชาติจะแตกต่างกนัออกไปเพราะมีปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดเป็นประเพณีข้ึน ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศและแบบแผนการยดึถือเพศเป็นใหญ่ใน
ครอบครัวและสงัคม ปัจจยัทางสภาพภูมิอากาศนั้นเก่ียวพนักบัอุณหภูมิท่ีอยูร่อบตวั หาก
สงัคมใดมีอากาศร้อน เคร่ืองด่ืมตามประเพณีไดแ้ก่ นํ้ าเยน็ ดงัเช่นกรณีของไทยท่ีมกัจะ
ตอ้นรับแขกดว้ยนํ้าเยน็ ๆ และอาจจะใส่ดอกมะลิหรือนํ้ายาอุทยัลงไปบา้งเลก็นอ้ยเพื่อใหเ้กิด
ความหอมหวานและความสดช่ืนข้ึน ส่วนปัจจยัดา้นแบบแผนการยกยอ่งเพศชายเป็นใหญ่ใน
บา้นกเ็ป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหป้ระเพณีการด่ืม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองด่ืมประเภทไวน์และ
สุราไดรั้บความนิยม โดยสมาชิกในครอบครัวจะตระเตรียมอาหารและทาํ (ผลิต) เคร่ืองด่ืมไว้
ใหแ้ก่ผูอ้าวโุสและหวัหนา้ครอบครัวท่ีเป็นชายไวด่ื้มกิน อนัจะเป็นการปรนเปรอใหเ้กิด
ความสุขสนัตแ์ก่คนสาํคญัในบา้น 
 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะพบไดใ้นแทบทุกสงัคมท่ีผูค้นจะทาํไวน์และเหลา้ไวด่ื้มกิน
เพื่อสงัสรรคใ์นหมู่มิตรสหายในการเฉลิมฉลองงานร่ืนเริงและงานพิธีกรรมต่าง ๆ อีกทั้งใชด่ื้ม
เพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยภายหลงัจากการทาํงานหนกัมาทั้งวนั อยา่งไรกต็าม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะสมัพนัธ์กบัภูมิอากาศ หากอาศยัอยูใ่นเขตอบอุ่นและเขตหนาวเยน็ 
ผูค้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งด่ืมเพื่อใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น อาจด่ืมในปริมาณมาก ๆ และบ่อย ๆ ใน
แต่ละวนั 
 คนเกาหลีอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีมีอุณหภูมิหนาวเยน็และเป็นสงัคมท่ียกยอ่งผูช้าย
เป็นใหญ่ในบา้น การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึ์งใหผ้ลโดยตรงต่อร่างกายและก่อใหเ้กิดเป็น
แบบแผนของการอยูร่่วมกนัในสงัคม จึงเกิดประเพณีการด่ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑแ์ละมารยาท
ในทางสงัคมข้ึน 
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1.  เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์กบัการด าเนินชีวติ 
 มีหลกัฐานเป็นเอกสารของจีนไดบ้นัทึกเก่ียวกบัคนเกาหลีวา่ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลม์าก่อนตั้งแต่ยคุสามอาณาจกัร ในขอ้เขียนนั้นบรรยายต่อไปอีกวา่ เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์ป็นส่วนหน่ึงของวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีใชใ้นการไหวฟ้้าดิน ในงานประเพณี และ
ในการเฉลิมฉลองท่ีจดัใหมี้ข้ึนตลอดทั้งปี โดยคนเกาหลีจะด่ืมและร้องรําทาํเพลงเพื่อใหเ้กิด
สุขภาพดีและความร่ืนรมย ์
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์อีกเล่มหน่ึงบนัทึกวา่ คนเกาหลีท่ีอาศยัอยูท่างตอนเหนือ
ของคาบสมุทรจะด่ืมก่อน แลว้จึงร้องเพลงและเตน้รํา ในขณะท่ีคนทางใตจ้ะร้องและรํา
ก่อนท่ีจะด่ืม แต่ไม่วา่จะเรียงลาํดบัด่ืมก่อนหรือด่ืมหลงั คนเกาหลีจะใชน้ํ้ าเมาสร้างบรรยากาศ
ใหชี้วิตร่ืนเริงสุขสนัตใ์หแ้ก่พวกเขาเอง ดงันั้น การด่ืมนํ้าเมาจึงมีปรากฏในวรรณคดี บทกวี
บทกลอน ภาพวาด ดนตรีและการเตน้รํา เช่น ในบทกวีช่ือ Song of Confucion Scholars (ค.ศ. 
1216) ท่ีเขียนข้ึนในยคุอาณาจกัรโคริว ไดบ้รรยายถึงกลุ่มสุภาพบุรุษรินไวน์ลงในถว้ยและด่ืม
สลบักนัไป มากบา้งนอ้ยบา้งตามอายขุองแต่ละคน อีกทั้งไดบ้รรยายถึงชนิดต่าง ๆ ของไวน์ 
เช่น ไวน์ทองคาํ ไวน์ลกูสน ไวน์หวาน ไวน์ดอกตูมของลกูแพร์ และไวน์ท่ีทาํมาจากรากไม ้
เป็นตน้ 
 จินตกวีท่ีมีช่ือเสียงของอาณาจกัรโคริว ช่ือ ย ี คิวโบ (Yi Kyu-bo ค.ศ. 1168-1241) 
และเพื่อน ๆ พิสมยัในการด่ืมไวน์ยิง่นกั พวกเขาไดข้นานนามกลุ่มของตนวา่ “ผูรั้กความ
เพลิดเพลินสามส่ิง คือ บทกวี ดนตรี และไวน์” ส่วนโฮ ชุน (Ho Chun) หมอพื้นบา้นใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 ไดบ้รรยายถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วว้า่ “แอลกอฮอลช่์วยใหเ้ลือดลม
หมุนเวียนไดดี้ ช่วยยอ่ยอาหาร ทาํใหมี้ผิวสดใส ช่วยลดความกงัวลใจ ความโมโห และ
ความเครียดลง” อยา่งไรกต็าม เขาไดเ้ตือนวา่จะมีผลร้ายหากผูใ้ดด่ืมมากเกินไป เพราะจะเป็น
อนัตรายต่อตบั หวัใจ และจะทาํใหป้วดหวัในตอนเชา้ 
 อน่ึง มีคาํเตือนโบราณถึงพิษภยัของนํ้าเมาวา่ “คนจะเป็นผูด่ื้มถว้ยแรกของไวน์ 
ไวน์จะด่ืมถว้ยท่ีสองและท่ีสาม ในท่ีสุดไวน์จะด่ืมบุคคลคนนั้น...” 
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 ต่อไปน้ีจะขอยกตวัอยา่งบทกวีท่ีมีการเขียนข้ึนเก่ียวพนักบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ดงัน้ี 
 บทประพนัธ์ของอิม เช (Im Che ค.ศ. 1549-1587) ผูซ่ึ้งไดน้ัง่ด่ืมไวน์และเขียนบท
กลอนท่ีมีช่ือเสียง Pyongyang kisaeng Han-u หรือแปลวา่ Cold Rain ไวว้า่ 
    The Northern sky clear 
    I left home without my raincoat. 
    Snow came to the mountains 
    and a cold rain to the fields. 
    Drenched by cold rain 
    it looks like I’ll freeze in bed tonight. 

    Freeze? Freeze? Why should you 
    freeze? 
    Where have you left 
    Your nuptial pillow and quilt? 
    Drenched in cold rain 
    you will melt in bed tonight 
 ส่วนชอง โซล (Chong Chol ค.ศ. 1536-1593) ไดบ้รรยายในบทประพนัธ์ของเขา
อยา่งน่าฟังดงัน้ี 
    Yesterday I heard that  farmer Song 
    from over the hill had 
    new wine. 
    I kicked the ox to its feet, 
    threw on a saddle-blanket and rode 
    up here. 
    Boy, is your master home? 
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    Tell him Chong Chol has come to  
    visit. 

    My friend, if you have some wine at 
    home 
    be sure to invite me. 
    When the flowers at my house 
    bloom 
    I will call you. 
    Let’s discuss ways of forgetting 
    the worries of one hundred years. 

    I enjoy wine for four reasons : for 
    washing away discontent, for recre- 
    ation, for the entertainment of 
    guests and because it is difficult to  
    refuse wine when offered. When 
    discontent is my reason for drinking, 
    one could say it is a matter of fate. 
    When I drink for recreation, it is 
    much like whistling. When I drink 
    to entertain visitors, you could say I 
    do it with a sincere heart. But when 
    my mind is made up, it is better that 
    I not be shaken by the words of 
    others, even if wine is urged upon 
    me. 
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 นอกจากน้ี นกัประพนัธ์ช่ือ ชิน เคียงนิม (Shin Kyong-nim เกิดปี ค.ศ. 1936) ได้
บรรยายเร่ือง “เม่ือตลาดปิด” ไวด้งัน้ี 
    We fools are pleased enough 
    just seeing each others faces. 
    Carving a melon by the barber shop, 
    gulping makkolli at a wine stall, 
    we all have old friends faces. 
    Talk of drought in the southwest, 
    of debts to the co-op. 

    Tapping time with our feet 
    to the remedy-vendor’s guitar, 
    why do we always 
    feel such longing for Seoul? 

    Shall we find some place to play 
    cards? 
    Tip our wallets 
    and head for the wine house? 

    Gathering on the school grounds 
    we eat pieces of dried squid 
    and we drink. 

    Gradually 
    the long summer day ends. 
    With a pair of rubber shoes 
    or one salted fish, 
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    down the moon-bright road 
    the market limps to a close 

 ส่วนคิม จองกิล (Kim Jong-gil เกิดปี ค.ศ. 1926) ไดเ้ขียนวา่ 
    Clouds the color of fire 
    cool now like metal 
    As rain falls 
    somewhere, drops 
    for the sunset of my dreary youth 
    my lips are hot, red as cockscomb, 
    and I drink down, one after another, 
    bowls of cool makkolli. 
    Truly, If all my young days 
    amount to no more than one bowl 
    of makkolli. 
    What more could I 
    hold to, regret, or try? 
    Calling my own name over and over, 
    into the deepening twilight 
    I set off again on the road. 

2.  มารยาททางสังคมในการดืม่ 
 ในการร่วมด่ืมสุรานั้น จะมีกฎเกณฑท์างสงัคมและแบบแผนความประพฤติท่ีกาํหนด
ไวอ้ยา่งเคร่งครัด กล่าวคือ เราจะไม่ค่อยพบเห็นคนต่างรุ่นอายด่ืุมสุราลอ้มวงกนั เพราะคน
เกาหลีจะแยกคนตามตาํแหน่งและอาย ุ ผูน้อ้ยจะเคารพผูใ้หญ่และใหค้วามยาํเกรงผูท่ี้มีวยัสูง
กวา่ คนท่ีจะเป็นเพื่อนสนิทกนัไดม้กัจะเป็นผูท่ี้มีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั ตามปกติในชนบท
กลุ่มนกัด่ืมจะเป็นคนอายใุนวยัเดียวกนั ซ่ึงจะหยอกลอ้และสนุกสนานอยา่งเป็นกนัเองส่วน
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ในเมืองนั้น อายแุละตาํแหน่งจะมีความสาํคญั หากตอ้งร่วมด่ืมสุรากนั คนท่ีมีตาํแหน่งตํ่ากวา่
และอายนุอ้ยกวา่จะแสดงอากปักิริยาสาํรวมต่อผูอ่ื้นท่ีนัง่รอบวง และหากจะยกสุราข้ึนด่ืมกจ็ะ
หนัหนา้ออกจากวง เป็นตน้ 
 แบบแผนการด่ืมท่ีเรียกวา่ “ด่ืมแบบเกาหลี” มีลกัษณะดงัน้ี เวลานายคิมชวนเพื่อน ๆ ไป
เล้ียง เจา้ภาพจะเป็นผูริ้นสุราใหก้บัทุกคน จากนั้น กน็ัง่จิบและคุยกนัไปเร่ือย ๆ ในการรินสุรา
ในคร้ังต่อไป สมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มจะรินให ้ ท่ีสาํคญักคื็อการรับการรินสุรานั้น ผูรั้บ
จะยกถว้ยดว้ยสองมือ โดยมือหน่ึงถือถว้ยเหลา้ในขณะท่ีอีกมือหน่ึงประคอง อนัถือวา่เป็นการ
ใหเ้กียรติแก่ผูริ้นเหลา้ให ้เม่ือรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมเสร็จส้ิน นายคิมหรือเจา้ภาพจะ
เป็นผูจ่้ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด 
 การรับประทานอาหารและด่ืมสุราเป็นเร่ืองท่ีผูช้ายเกาหลีถือเป็นการนนัทนาการท่ี
ใหค้วามสุขและความคุน้เคยระหวา่งกนัและกนัยิง่ อีกทั้งเป็นการพกัผอ่นภายหลงัเลิกงาน 
ในขณะท่ีด่ืม จะมีการพดูคุยส่งเสียงดงัและทุกคนจะสนุกสนานร่ืนเริงมากท่ีสุด ผลท่ีไดรั้บอีก
แง่หน่ึงกคื็อความจริงใจท่ีมีต่อกนั เป็นการกระชบัมิตรและสร้างความสมัพนัธ์ใหส้นิทแนบ
แน่นกบัเพื่อนฝงู นอกจากน้ี ยงัเป็นการแสดงถึงความมีใจนกัเลง ใจกวา้งของแต่ละคนอีกดว้ย 
ดงันั้นการเล้ียงกนัจึงมกัจะไม่ส้ินสุดลงเพียงร้านแรกเท่านั้น แต่จะมีการเล้ียงตอบแทนในร้าน
ท่ีสองและสามในคืนเดียวกนั  

ร้านเหล้าหรือโรงเตี๊ยม (chumak) 
 ยอ้นไปก่อนทศวรรษท่ี 1960 แห่งคริสตศ์กัราช ก่อนท่ีเกาหลีจะพฒันาประเทศให้
เป็นสงัคมอุตสาหกรรม ร้านเหลา้หรือโรงเต๊ียม (tavern or inn) เป็นกระท่อมเลก็ ๆ จะทาํเป็น
ร้านเหลา้และท่ีพกัริมทาง ทาํหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบัผบั (public house) ในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีจะ
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ หรือไวน์และเหลา้ ของกบัแกลม้ และอาหารจานด่วน (ซุปเน้ือ-
ขา้ว-กิมจิ) ไวบ้ริการ ในยคุนั้นประเทศเกาหลียงัยากจนอยูม่าก สภาพของร้านเหลา้จึงคลา้ยกบั
เพิงหมาแหงน หนา้ร้านเปิดเพื่อวางของขาย มีมา้นัง่ยาวและโต๊ะ 2-3 ชุดสาํหรับใหล้กูคา้นัง่ ใช้
ตะเกียงนํ้ามนัก๊าซจุดใหแ้สงสวา่ง และมีป้ายเขียนเป็นตวัอกัษรจีนคาํวา่ “ไวน์” หรือ “เหลา้” 
แขวนไวห้นา้ร้าน บางคร้ังอาจเขียนคาํวา่ “ร้านเหลา้”  แขวนไวท่ี้ประตู มีหญิงวยักลางคนท่ี



 

AN 353 

 

202 

เป็นเจา้ของจะสาละวนอยูก่บัการเชิญแขกเขา้ร้านและจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม ของกบัแกลม้ 
หรือไม่กอ็าหารบริการแก่แขกท่ีเป็นลกูคา้ หากลกูคา้จาํเป็นจะตอ้งคา้งแรม กจ็ะมีท่ีวา่งใน
กระท่อมและเคร่ืองนอน เช่น เส่ือ หมอน ผา้ห่มใหเ้ท่าท่ีจาํเป็น ในกรณีน้ี จึงเรียกวา่เป็น
โรงเต๊ียมไดอี้กช่ือหน่ึง 
 ในอดีต ร้านเหลา้หรือโรงเต๊ียมจะตั้งอยูร่อบ ๆ กรุงโซลเพื่อบริการใหก้บัผูท่ี้เขา้มา 
สอบไล่เขา้รับราชการและมีธุรกิจในเมืองหลวง ส่วนรอบ ๆ ตลาดนดักจ็ะมีโรงเต๊ียมบริการ
แก่พอ่คา้แม่คา้ต่างถ่ินท่ีตอ้งนาํสินคา้มาขาย โรงเต๊ียมบางแห่งตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือเพื่อผูร้อ
โดยสารเรือจะไดพ้กัอาศยั และบางแห่งตั้งอยูต่ามตีนเขาบริการใหแ้ก่พระและพทุธศาสนิกชน
ท่ีหยดุพกัก่อนจะข้ึนไปนมสัการและทาํบุญท่ีวดั ในยคุก่อนนั้น การคมนาคมไปมาไม่สะดวก 
คนตอ้งเดินเทา้ไปยงัสถานท่ีตอ้งการ ดงันั้น ร้านเหลา้จึงทาํหนา้ท่ีบริการนํ้าร้อน เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ และอาหารแก่ผูเ้ดินทางไดห้ยดุพกัระหวา่งทางก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยงัจุดหมาย 
อน่ึง ร้านเหลา้ยงัทาํใหน้กัเดินทางคลายความเหงาและรู้สึกเหมือนกบับา้นท่ีใหค้วามอบอุ่น
หลงัรอนแรมเดินทางดว้ยตวัคนเดียว เพราะจะไดพ้บกบัพดูคุยกบัคนท่ีมาใชบ้ริการดว้ยกนั 
หรือไม่กพ็ดูคุยกบัเจา้ของร้าน นอกจากน้ี โรงเหลา้ยงัเป็นแหล่งบริการข่าวสารและการ
แลกเปล่ียนข่าวคราวในยคุท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารไปยงัไม่ทนัสมยั 
 กล่าวกนัวา่ โรงเหลา้ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนชุคเนียง (Chuknyong) ซ่ึงตั้งอยูบ่นสนัเขาโชเบต
ท่ีเป็นทางเช่ือมต่อระหวา่งจงัหวดัเคียงซงัเหนือและจงัหวดัชุงซองเหนือไดเ้ปิดบริการ
นบัตั้งแต่คร้ังยคุอาณาจกัรซิลลาในช่วงก่อนคริสตก์าลทีเดียว 
 ปัจจุบนั ความเจริญกา้วหนา้ดา้นการคมนาคมและการส่ือสารของเกาหลีไดพ้ฒันา
อยา่งรวดเร็ว นบัตั้งแต่มีการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ีหน่ึงในปี ค.ศ. 1962 บาร์
และร้านเหลา้ทนัสมยัเขา้มาแทนท่ีร้านเหลา้เพิงหมาแหงนดั้งเดิม ส่วนโรงแรมใหบ้ริการท่ีพกั
อาศยัแทนโรงเต๊ียม ทาํใหร้้านเหลา้พื้นเมืองตอ้งเลิกกิจการสูญหายไปเกือบหมดส้ิน คงเหลือ
แต่ร้านเหลา้ไม่ก่ีแห่ง เช่น ท่ีซุคเนียง โดยไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลเม่ือปี ค.ศ. 1980 
เพื่อใหค้นรุ่นหลงัและนกัท่องเท่ียวไดม้าใชบ้ริการล้ิมรสอาหารพื้นบา้นและไวน์พื้นเมือง 
 เกาหลีใตเ้จริญรุ่งเรือง ผูค้นส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการในบาร์และร้านเหลา้ ซ่ึงตั้งอยู่
ทุกหวัระแหง ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการจะด่ืมและพดูคุยกนัเสียงดงั พร้อมกบัสูบบุหร่ีควนัโขมง คน
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เกาหลีส่วนใหญ่จะสูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้จดั อยา่งไรกต็าม ระดบัของบาร์จะแตกต่างกนัไป
ตามกลุ่มฐานะของลกูคา้ ดงัเช่น คาเฟ่และบาร์ซาลนู ท่ีผดุข้ึนเป็นดอกเห็ดนบัแต่ตน้ทศวรรษ
ท่ี 1980 จะบริการแก่ลกูคา้ประเภทกระเป๋าหนกัท่ีจะใหทิ้ปแก่บริกรสาวสวยคร้ังละมาก ๆ 
ในขณะท่ีตามเมืองใหญ่ ๆ จะมีเตน้ทท่ี์ปิดโดยรอบ ภายในมีโต๊ะและเกา้อ้ี จาํหน่ายสุราแก่ผูท่ี้
มีรายไดน้อ้ย สถานท่ีประเภทน้ีเรียกวา่ pajangmacha หรือบาร์ท่ีเคล่ือนยา้ยได ้ โดยเตน้ท์
เหล่าน้ีจะตั้งบนฟุตบาทบริการลกูคา้ในยามคํ่าคืน 
 ดงันั้นจะสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ร้านอาหารกบัร้านเหลา้มกัจะแยกออกจากกนั เม่ือ
รับประทานอาหารจากร้านขายอาหารแลว้ กจ็ะพากนัไปนัง่ด่ืมเหลา้กนัตามบาร์เหลา้ ยกเวน้ตาม
ภตัตาคารใหญ่ ๆ ท่ีจดัเป็นหอ้ง ๆ จะใหบ้ริการทั้งอาหารและเหลา้พร้อมกบับริกรสาวสวย
คอยรับใชต้ลอดเวลา 

ภาชนะบรรจุไวน์และถ้วย 
 ภาชนะท่ีป้ันดว้ยดินเหนียว ทั้งท่ีเป็นสงัคโลกและเคร่ืองเคลือบดินเผาเป็นหลกัฐาน
สาํคญัท่ีทาํใหเ้ราสามารถล่วงรู้ถึงเร่ืองราวการดาํเนินชีวิตของผูค้นยอ้นอดีตไปนบัพนั ๆ ปี 
เพราะภาชนะเหล่าน้ีจะถกูฝังอยูใ่ตดิ้นโดยจะคงสภาพอยูไ่ดน้านแสนนานจนถึงทุกวนัน้ี 
 วฒันธรรมการด่ืมของคนเกาหลีในอดีตปรากฏร่องรอยใหเ้ห็นจากวตัถุโบราณท่ีขดุ
คน้พบ หรือท่ีเกบ็รักษาไวต้ามบา้นขนุนางเก่าแก่ ทาํใหค้นปัจจุบนัล่วงรู้ถึงอารยธรรมอนั
สูงส่งจากศิลปกรรม ทั้งในดา้นรูปทรงของภาชนะและลวดลายท่ีแต่งแตม้บนภาชนะ 
ตลอดจนสีสนัท่ีเคลือบอยูก่บัวตัถุโบราณแต่ละช้ินท่ีใชใ้นการด่ืมกิน ภาชนะท่ีสาํคญัมี
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขวด 
  ขวดบรรจุไวน์และเหลา้ของเกาหลีมกัมีรูปลกัษณ์เป็นทรงกลม ป่องตรงกลาง
แลว้ค่อย ๆ เลก็เรียวกลมข้ึนไปยงัคอจนถึงปลายขวด จากนั้นปากขวดจะเผยอเปิดกวา้งกวา่คอ
เลก็นอ้ย ทั้งน้ีเช่ือกนัวา่ รูปทรงของขวดลกัษณะน้ีสามารถบรรจุเคร่ืองด่ืมไดค้ร้ังละมาก ๆ 
และแลดูสวยงามน่าจบัตอ้ง อีกทั้งเหลา้จะรินไหลออกจากปากขวดในปริมาณท่ีพอเหมาะได้
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ง่าย  มีนกัประพนัธ์โบราณไดเ้ปรียบเทียบเสียงของไวน์ท่ีไหลออกจากปากขวดวา่เป็นเสมือน
เสียงของลาํธารท่ีใสสะอาดบนภูเขาไหลลงกระทบโขดหินผาในหุบเขา 
  ขวดลายครามทรงกลมคอยาวเป็นท่ีช่ืนชอบโดยคนเกาหลีเร่ิมใชม้าตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 หรือในยคุอาณาจกัรโคริวมาแลว้ สีของลายครามยคุนั้นเป็นสีขาวปนสี
เหลก็ รูปร่างของขวดเป็นรูปทรงนํ้าเตา้ แต่ไม่ค่อยสวยงามนกั ในขณะเดียวกนั ยงัมีการป้ัน
ขวดและถว้ยดินเผาเป็นรูปดอกบวั ต่อมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 และ 15 หรือตน้ยคุ
อาณาจกัรโชซอน รูปทรงของขวดจะโคง้อ่อนชอ้ยและทาํประณีตมากข้ึน ส่วนลวดลายท่ีขีด
เขียนขา้งขวดภายนอกจะเป็นรูปปลา ดอกโบตัน๋ นกกระเรียน หรือตะไคร้บก เป็นอาทิ สีของ
ขวดไดแ้ก่ ฟ้าผสมขาว ในยคุกลางของอาณาจกัรโชซอนนั้น จะเขียนลวดลายเป็นรูปดอกบวั 
ตน้สน ลกูพรุน และนกกระเรียน โดยจะมีความอ่อนชอ้ย ละเอียดและสวยงาม สาํหรับ
ลวดลายบนภาชนะท่ีบรรจุไวน์ของเหล่าขนุนางชั้นสูงจะเป็นของส่ีส่ิงท่ียอมรับวา่เป็น
สญัลกัษณ์ของสุภาพบุรุษ (four noble gentlemen) ไดแ้ก่ ลกูพรุน ดอกกลว้ยไม ้ ดอก
เบญจมาศ และไผ ่
 2. ถ้วย 
  ถว้ยลายครามจะเคียงคู่กบัขวด โดยจะมีลวดลายความสวยงามและสีสนัเขา้ชุด
กนั กล่าวกนัวา่ ถว้ยลายครามสีเขียวปนนํ้าเงินมีใชต้ั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 โดยป้ันเป็นรูป
กลีบดอกบวั ในยคุแรกนั้นมกัไม่เขียนลวดลาย แต่จะปล่อยใหดู้เรียบง่าย ต่อมา มีการแต่งแตม้
ลวดลายใหมี้ความสวยงามยิง่ข้ึน อยา่งไรกต็าม เม่ือเทียบกบัรูปทรงและลวดลายระหวา่งขวด
กบัถว้ยแลว้ ถว้ยลายครามดูจะมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ ส่วนใหญ่จะคงรูปเดิม ซ่ึงเป็นถว้ย
ขนาดเลก็ชุดหน่ึงในสาํรับท่ีมีขวดวางไวต้รงกลาง 
  ในอดีต ถว้ยเป็นภาชนะท่ีใชด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหมู่ขนุนางและคหบดี 
 3. ภาชนะหรือถังบรรจุเคร่ืองดืม่ 
  ภาชนะท่ีบรรจุเคร่ืองด่ืมจะเป็นถงัดินเผารูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ มีปากอยูต่รง
กลางดา้นบนเพื่อใชบ้รรจุเคร่ืองด่ืมปริมาณมาก ๆ โดยแบกหรือหามในการเดินทางระยะไกล ๆ  
ทั้งน้ีเพราะเหล่าขนุนางสมยัก่อนมกัจะยา้ยสถานท่ีด่ืมจากบา้นหน่ึงไปยงัอีกบา้นหน่ึง หรือยา้ย
ไปด่ืมท่ีหมู่บา้นอ่ืน ๆ หรือไปด่ืมตามซุม้ท่ีสร้างไวใ้กลล้าํธารหรือเชิงเขา อน่ึง ในงานเล้ียงแต่
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ละคร้ังนั้นจะมีขนุนางหลายคนร่วมวงกนัด่ืม โดยจะด่ืมกินติดต่อกนัสองวนัสามคืนทีเดียว 
อีกทั้งมีการยา้ยสถานท่ีด่ืมเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มต่างกนั ดงันั้น เหล่าคน
รับใชจ้ะตอ้งขนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลติ์ดตามไปทุกหนทุกแห่งท่ีเจา้นายปรารถนา และตอ้ง
ใหมี้ปริมาณมากพอกบัความตอ้งการในการเล้ียงสงัสรรคข์า้มวนัขา้มคืนของเจา้นาย  
  ถงัดินเผาจะมีรูปทรงเรียบง่าย บางคร้ังอาจมีการเขียนลวดลายเป็นรูปปลา นก
กระเรียน ดอกบวัตูม หรือลวดลายทางเรขาคณิต ทาํใหแ้ลดูสวยงามและแฝงดว้ยความขบขนั 
 4. ภาชนะรูปเหยอืกและชามกลม 
  ภาชนะรูปเหยอืกท่ีมีสองหู หรือเป็นรูปกานํ้ามีฝาปิด เป็นภาชนะท่ีบรรจุ
เคร่ืองด่ืมท่ีถ่ายจากถงัก่อนท่ีจะบรรจุในขวด หรือบางทีกริ็นจากภาชนะรูปกานํ้าลงในถว้ย
หรือแกว้เหลา้เลย ภาชนะชนิดน้ีแต่เดิมใชใ้ส่นํ้ าชา ต่อมา ใชบ้รรจุไวน์เพื่อด่ืมในครัวเรือน
ของเหล่าขนุนาง ลวดลายบนภาชนะจะมีความสวยงามตรงกบัรสนิยมของเจา้ของ 
  ส่วนชามกลมจะใชเ้ช่นเดียวกบัถว้ย โดยรูปทรงและลวดลายจะมีลกัษณะ
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงใชด่ื้มในครัวเรือนของคหบดีหรือผูมี้อนัจะกิน 
  ปัจจุบนั คนทัว่ไปจะใชถ้ว้ยแกว้หรือถว้ยเคลือบขนาดเลก็เป็นภาชนะใชด่ื้มไวน์
และเหลา้ 

สังคมเกาหลกีบัการดื่ม 
 อาจกล่าวไดว้า่ คนเกาหลีส่วนใหญ่จะด่ืมเหลา้กนัมาก คิดเฉล่ียแลว้ แต่ละคนจะด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลปี์ละ 7.3 ลิตร คนจะหาความสุขดว้ยการด่ืมกิน ดชันีท่ีช้ีหรือประเมินถึง
ปริมาณการด่ืมของคนเกาหลีกคื็อกองอาเจียนตามตรอกซอกซอยแทบทุกหนทุกแห่ง แมแ้ต่
ตามทางเดินเทา้ (ฟุตบาต) สะพานลอย หอ้งนํ้าสาธารณะและตามพื้นของสถานีรถไฟไตดิ้น 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่กคื็อ การด่ืมกินร่วมกนัจะสร้างมิตรภาพท่ีแน่นแฟ้นข้ึน เพราะ
ในขณะท่ีด่ืมและรับประทานอาหารร่วมกนั คนจะพดูตามท่ีตนคิดหรือจากใจจริง ดงันั้น การ
เจรจาตกลงในดา้นธุรกิจการงานและการคา้อาจตกลงกนัง่ายข้ึนบนโต๊ะอาหาร และร้านเหลา้  
ดงันั้น ผูท่ี้จะทาํการคา้ขายและทาํธุรกิจกบัคนเกาหลีอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงขอ้น้ี อนั
จะก่อประโยชน์อยา่งยิง่ในทางธุรกิจการคา้ของตน 
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