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 เม่ือผูเ้ขียนเดินทางไปยงัประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดพ้บกบัเพื่อนท่ีเคยเป็น
นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเดียวกนัมาก่อนช่ือ ดร.ปัก ซุนบก (Park Sun-bok) ตอนนั้นเขา
ท างานเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายขององคก์ารยเูนสโกท่ีกรุงโซล ผูเ้ขียนไดไ้ต่ถามวา่ อะไรท่ีเป็น
แก่นหรือสาระส าคญัของชีวิตของคนเมืองโสม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อควรจะเขา้ไปดู
กิจกรรมใดท่ีสามารถมองเห็นภาพของการด าเนินชีวิตของชาวเกาหลีอยา่งแทจ้ริง ดร.ปักตอบ
วา่ “คนทัว่ไปจะไดรั้บค าแนะน าใหไ้ปดูตลาดพื้นเมืองและการปีนเขา เพราะปรากฏการณ์ทาง
สงัคมทั้งสองประเภทน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวิตของคนเกาหลี” จากค าบอกเล่าดงักล่าว 
ผูเ้ขียนจึงเร่ิมตน้สงัเกตและท าการศึกษาเร่ืองราวของตลาดของสงัคมน้ีอยา่งจริงจงั 
 ตามความเขา้ใจของคนทัว่โลกนั้น ตลาดคือสถานท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ โดยผูซ้ื้อจะ
เขา้ไปจบัจ่ายซ้ือของท่ีตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นอาหารสดอาหารแหง้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนเส้ือผา้อาภรณ์ ไปจนถึงสินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้พื้นเมือง วสัดุก่อสร้าง
และเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต ์ ส่วนผูข้ายกจ็ะน าสินคา้ท่ีตนผลิตข้ึนหรือไปรับมาขายในตลาด ใน
ตลาดมีกระบวนการต่อรองราคา โดยการซ้ือขายจะเกิดข้ึนเม่ือราคาเป็นท่ีพอใจของผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ปรากฏการณ์ดงักล่าว เราสามารถพบเห็นในตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคม
ของประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีตลาดตั้งอยูม่ากมายตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล อ  าเภอ ในเมือง
ใหญ่และนครหลวง ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมของผูค้นไปจบัจ่ายซ้ือของกนัอยา่งแพร่หลาย 
แมว้า่ในปัจจุบนัน้ี รูปแบบของตลาดบางส่วนจะเปล่ียนไปเป็นซุปเปอร์มาร์เกต็ คอนวิเนียน 
สโตร์ และหา้งสรรพสินคา้ท่ีโอ่อ่าหรูหรา แต่ตลาดพื้นเมืองกย็งัคงยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยความ
นิยมของผูค้นไม่เส่ือมคลาย อีกทั้งกลายเป็นจุดขายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีชาว
ต่างประเทศชอบท่ีจะมาเยีย่มชม 
 ในกรุงเทพมหานคร ตลาดนดัจตุจกัรเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดท่ียา้ยมาจากตลาดนดัทอ้ง
สนามหลวง  เป็นตลาดท่ีเปิดท าการในทุกวนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุราชการอ่ืน ๆ โดย
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ผูค้นจะสามารถซ้ือหาสินคา้ไดเ้กือบทุกประเภท ยกเวน้เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และวสัดุ
ก่อสร้างจ านวนมาก ๆ ตลาดนดัจตุจกัรจึงเป็นศนูยร์วมของคนกรุงเทพฯ และเป็นท่ีจบัจ่ายซ้ือ
ของของคนต่างจงัหวดัและจากต่างประเทศ ในขณะท่ีตลาดสดมีตั้งอยูแ่ทบทุกจุดของ
กรุงเทพฯ ซ่ึงเปิดด าเนินการซ้ือขายทุกวนั อีกทั้งยงัมีตลาดส่ีมุมเมืองซ่ึงเป็นตลาดขายส่ง 
(wholesale) ตลาดเหล่าน้ีใหบ้ริการแก่ผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมากมายทั้ง ๆ ท่ีปัจจุบนัมี
หา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาร์เกต็ผดุข้ึนเป็นดอกเห็ดจ าหน่ายสินคา้ชนิดและประเภท
เดียวกนัภายในอาคารท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือทนัสมยั
ไวบ้ริการลกูคา้อยา่งครบครัน แต่คนกรุงเทพฯกย็งัคงไปจบัจ่ายซ้ือของในตลาดพื้นเมือง
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและตลอดมา 
 ตลาดของประเทศเกาหลีใตมี้ส่วนคลา้ยคลึงกบัตลาดในกรุงเทพฯ โดยมีตลาด
พื้นเมืองขนาดใหญ่สองแห่ง คือ ตลาดนมัเดมุน (Namdaemun) และตลาดดงเดมุนหรือทงเด
มุน (Tongdaemun) นอกจากน้ี มีตลาดสดขนาดกลางและขนาดเลก็ตั้งอยูต่ามเขตต่าง ๆ ของ
นครหลวงแห่งน้ี ในท่ีน้ี จะพยายามคน้หาค าตอบดา้นลกัษณะโครงสร้าง (structure) และ
หนา้ท่ีประโยชน์ (function) ของตลาดวา่เก่ียวพนักบัวิถีทางการด าเนินชีวิตของคนเกาหลีในแง่
ใดบา้ง 
 กรุงโซลในอดีตกาลนั้นจะมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ และมีประตูเขา้ออก 4 ทิศ คือ ดง
เดมุน (ทิศตะวนัออก) ซอเดมุน (ทิศตะวนัตก) ปุกเดมุน (ทิศเหนือ) และนมัเดมุน (ทิศใต)้ 
ปัจจุบนั ก าแพงเมืองไดสู้ญหายไปแลว้ คงเหลือแต่ประตูเมืองนมัเดมุนและดงเดมุน และ
บริเวณใกลก้บัก าแพงเมืองทั้งสองแห่งน้ีเองเป็นท่ีตั้งของตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีประวติั
อนัยาวนาน มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการด าเนินชีวิตของคนเกาหลีท่ีผูข้ายต่างกลีุกจุอขนถ่ายสินคา้ 
ท างานอยา่งหนกัและรีบเร่งทั้งกลางวนักลางคืนเพื่อท ากิจกรรมของตนใหไ้ดรั้บผลส าเร็จ
โดยเร็ว ในตลาดมีผลผลิตส่งมาจากโรงงานและมาจากทุกภูมิภาค รวมทั้งสินคา้น าเขา้ ส่วน
ลกูคา้เป็นทั้งคนในเมืองหลวง จากต่างจงัหวดัทัว่ประเทศและชาวต่างประเทศมาซ้ือหาสินคา้
ในตอนกลางวนั ในขณะท่ีเชา้มืดของแต่ละวนัจะเป็นเวลาการซ้ือขายของผูข้ายส่ง 
(wholesalers) และพอ่คา้รายยอ่ย (retailers) มาซ้ือสินคา้เพื่อน าไปขายต่อ จึงเป็นภาพแห่งความ
สบัสนอลม่านสะทอ้นใหเ้ห็นการด ารงชีวิตของชาวเกาหลีโดยแท ้
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1.  ตลาดนัมเดมุน 
 ตลาดนมัเดมุนตั้งอยูบ่ริเวณแขวงนมัชาง เขตชุงกใูจกลางกรุงโซล มีอายยุนืยาวถึง 
586 ปี (นบัจนถึงปี ค.ศ. 2000) อาจถือไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ ตลาดน้ีมี
สินคา้มากมายตั้งจ าหน่ายแก่ผูซ้ื้อท่ีเขา้มาท าธุรกรรมในตลาดราววนัละ 400,000 คน ใน
จ านวนน้ีเป็นชาวต่างประเทศ 3,500 คน ตลาดนมัเดมุนเปิดด าเนินกิจการคร้ังแรกในปี ค.ศ. 
1414 ซ่ึงเป็นยคุอาณาจกัรโชซอน (ระหวา่งปี ค.ศ. 1392-1910) โดยรัฐบาลไดใ้หเ้ช่าสถานท่ี
เพื่อใหป้ระชาชนมีตลาดซ้ือ-ขายสินคา้ในหมู่คนกลุ่มเลก็ ๆ จนกระทัง่ถึงรัชสมยัพระเจา้ยองโจ 
(ค.ศ. 1724-1776) ตลาดไดข้ยายตวัเป็นศนูยก์ลางการคา้ส่งและขายปลีก และในท่ีสุด
กลายเป็นศนูยก์ลางตลาดการคา้ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวง 
 คนเกาหลีมกักล่าววา่ ตลาดนมัเดมุนเขา้สู่ยคุมืดเม่ือถกูคนญ่ีปุ่นเขา้ยดึกิจการ
ควบคุมการด าเนินงานของตลาดในช่วงท่ีตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น (ค.ศ. 1910-1945) แต่
ภายหลงัท่ีไดรั้บเอกราช พอ่คา้เกาหลีไดก้ลบัเขา้มามีบทบาทส าคญัโดยใหอ้ยูใ่นความดูแล
ของสมาคมพอ่คา้ตลาดนมัเดมุน ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 สมาคมพอ่คา้ไดป้รับเปล่ียนเป็น
บรรษทัตลาดนมัเดมุน ซ่ึงเป็นองคก์รด าเนินการควบคุมดูแลกิจการมาตราบเท่าทุกวนัน้ี 
 ตลาดนมัเดมุนมีขนาด 66,000 ตารางเมตร แต่หากจะรวมบริเวณศนูยก์ลางการคา้
โดยรอบซ่ึงประกอบดว้ยแขวงเมียงดอง (Myong-dong) แขวงปุกแชงดอง (Pukchang-dong) 
และแขวงโซกองดอง (Sogong-dong) แขวงเหล่าน้ีเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีสินคา้
ราคาแพงจากทัว่ทุกมุมโลกมาจ าหน่าย คนไฮโซและชนชั้นสูงทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างประเทศ 
ต่างนิยมมาจบัจ่ายซ้ือของ จะมีเน้ือท่ีของบริเวณแถบน้ีทั้งหมดรวมกนัถึง 632,405 ตารางเมตร
ทีเดียว ปัจจุบนั มหานครโซลไดป้ระกาศบริเวณทั้งหมดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางการคา้และ
ไดรั้บการก าหนดเป็นเขตท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
 เฉพาะตวัของตลาดนมัเดมุนท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดนดัพื้นเมืองนั้น มีร้านคา้รวม
ทั้งส้ิน 10,170 ร้าน มีพอ่คา้ท ากิจกรรมในตลาดราว 50,000 คน จ าหน่ายสินคา้ทั้งส้ิน 1,700 
ชนิด ส่วนใหญ่จะเนน้หนกัทางดา้นเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัร่างกายหรือของใช้
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กระจุกกระจิกทุกประเภท (accessories) ร้านคา้เหล่าน้ีแยกเป็นร้านขายเส้ือผา้ 6,149 ร้าน 
เคร่ืองประดบักระจุกกระจิก 1,590 ร้าน ของน าเขา้จากต่างประเทศ 461 ร้าน ของช า 397 ร้าน 
เคร่ืองอุปโภคบริโภคหลากชนิด 365 ร้าน ผลิตผลทางการเกษตร 362 ร้าน สินคา้พื้นเมือง 155 
ร้าน เคร่ืองใชใ้นครัว 122 ร้าน ผลิตภณัฑห์นงั 105 ร้าน อาหารและเคร่ืองด่ืม 103 ร้าน ท่ีเหลือ
จะเป็นร้านขายของประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุขา้งตน้ 
 ตลาดนมัเดมุนจดัไดว้า่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองประดบักระจุกกระจิก (accessories) ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยแต่เดิมนั้นมกัถกูกล่าวขานวา่เป็นตลาดขายของปลอม
ลอกเลียนแบบสินคา้ของอิตาลีและฝร่ังเศส ในปัจจุบนั สถานการณ์มิไดเ้ป็นเช่นนั้นเพราะ
พอ่คา้จะเป็นทั้งผูผ้ลิตสินคา้และผูข้ายสินคา้ดว้ยตวัเอง อีกทั้งยงัส่งออกไปขายยงัตลาด
ต่างประเทศน าเงินตราเขา้ประเทศเกาหลีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
 บนชั้นสองของตึกเดโดในตลาดนมัเดมุน มีร้านคา้ 400 ร้านท่ีขายเคร่ืองประดบั
จ านวนนบัพนัชนิด ท าใหแ้ลดูแพรวพราวและมีชีวิตชีวายิง่นกั ส่วนตึกท่ีตั้งอยูข่า้งเคียง เช่น 
อาคารยอนเซ เจนกนั คอร์ดิ ชองจา และยงัแชง ในส่วนท่ีขายเคร่ืองประดบัเบด็เตลด็ มีร้านคา้
ประเภทน้ีอีก 1,500 ร้านท่ีทั้งขายส่งและขายปลีก เหล่าพอ่คา้เคร่ืองประดบัแต่ละชนิดต่างมี
ความเช่ียวชาญในการออกแบบดว้ยฝีมือล ้าเลิศเพื่อผลิตสินคา้ ซ่ึงมีถึงร้อยละ 30 ท่ีเป็นสินคา้ท่ี
พอ่คา้เหล่าน้ีออกแบบและผลิตดว้ยฝีมืออนัประณีตบรรจง ท าใหสิ้นคา้ของเกาหลีสามารถ
แข่งขนัไดดี้ในตลาดโลก นายปัก ซงักุ๊กพอ่คา้คนหน่ึงกล่าววา่ “เคร่ืองประดบัเกาหลีท่ีวางขาย
ในตลาดอเมริกานั้นมีอยูม่ากกวา่คร่ึงหน่ึงของสินคา้ประเภทน้ีในตลาดสหรัฐฯ ทั้งหมด
รวมกนั” ส่วนประธานสมาคมพอ่คา้อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัเดยงักล่าวเสริมวา่ “นอกจาก
พอ่คา้ผูผ้ลิต จะท าการออกแบบดว้ยตวัเองแลว้ ยงัไดว้า่จา้งนกัศึกษาจากคณะศิลปกรรมจาก
มหาวิทยาลยัฮองอิค มหาวิทยาลยัสตรีดองดุก และวิทยาลยัชางกนัออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
ดว้ยลวดลายงามวิจิตรน่าสนใจยิง่ ค่าจา้งท่ีจ่ายคือ 20,000-30,000 วอน (ราว 800-1,000 บาท) 
ต่องานหน่ึงช้ิน งานของนกัศึกษาเหล่าน้ีมีคุณภาพและเป็นงานตน้แบบ (originality) ของ
สินคา้เกาหลีโดยแท ้จึงเป็นท่ีนิยมของตลาดต่างประเทศเป็นอยา่งมาก 
 สินคา้เคร่ืองประดบัมีราคาตั้งแต่ 500 วอน (ราว 15 บาท) ซ่ึงเป็นสินคา้ราคาต ่า เช่น 
ก าไล ต่างหู สร้อยคอ และสร้อยขอ้มือ ตลาดส าคญัของสินคา้ประเภทน้ีไดแ้ก่ประเทศแถบเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง ส่วนตลาดอเมริกาสนใจป่ินปักผมและผา้คาดศีรษะ
ราคาราวช้ินละ 1,000-3,000 วอน รวมทั้งเขม็กลดัท่ีประดบัดว้ยพลอยและทบัทิมเมด็เลก็ ๆ 
โดยบางช้ินจะใชพ้ลอยประดบักวา่ 400 เมด็ ในสนนราคาช้ินละ 20,000 วอน พอ่คา้จาก
ลอสแองเจอลิสมกัเดินทางมาซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายคิดเป็นมูลค่าราว 10-30 ลา้นวอนต่อหน่ึง
เท่ียวทีเดียว 
 ในแต่ละเดือน เคร่ืองประดบัในตลาดน้ีส่งออกไปขายยงัตลาดต่างประเทศมีมูลค่าราว
ร้านละ 20 ลา้นวอน รวมมูลค่าทั้งตลาดท่ีส่งออกมีถึง 350 พนัลา้นวอนต่อปี นายอิม ซงัอบั 
ประธานพอ่คา้เคร่ืองประดบัเนน้วา่ “ศกัยภาพการรองรับสินคา้ประเภทน้ียงัมีอีกไม่จ ากดั และ
เกาหลีไดก้ลายเป็นชาติชั้นน าของโลก ดงันั้น การสนบัสนุนจากรัฐจึงมีความส าคญัยิง่” 
 สินคา้ท่ีขายไดดี้เป็นอนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่เคร่ืองแต่งกายสตรี มีตั้งแต่เส้ือ กระโปรง 
เส้ือยดื เส้ือผา้ยนี เส้ือผา้ประเภทถกั เส้ือแจค็เกต็ ไปจนถึงสูท ชุดเดินทาง ชุดนอน เส้ือคลุม 
และชุดชั้นใน ตลอดจนชุดสวมใส่ในบา้นสบาย ๆ เส้ือผา้เหล่าน้ีมีคุณภาพเป็นเลิศในราคา  
สมเหตุสมผล อาคารเดโดชั้นขายสินคา้สุภาพสตรี อาคารชองจา จูงกงั เคนเนด้ีและบอนดอง
เป็นแหล่งขายเคร่ืองแต่งกายสตรีท่ีโดดเด่นและส าคญั 
 ในช่วงเวลาตีสองไปจนถึงหกโมงเชา้ เป็นการท าธุรกรรมประเภทขายส่งท่ีชุลมุน
และมีกิจกรรมยุง่ท่ีสุด ส่วนตอนสายตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นตน้ไป ลกูคา้รายยอ่ยและชาว
ต่างประเทศจะเขา้ไปซ้ือหาจนกระทัง่ถึงเท่ียงวนั จากนั้นลกูคา้จะลดลงเป็นล าดบั 
 เคร่ืองแต่งกายเดก็เป็นสินคา้ลือช่ืออนัดบัถดัลงมาของตลาดนมัเดมุน โดยจะมีขาย
แถบบริเวณมาม่า เบอเดง วอน เครยอนและโพกี มีการประเมินกนัวา่สินคา้เคร่ืองแต่งกายเดก็
ราวร้อยละ 90 ท่ีใชก้นัในประเทศเกาหลีไดซ้ื้อขายผา่นตลาดน้ี บางส่วนส่งผา่นต่อไปขายยงั
หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงทุกแห่ง โดยพอ่คา้ขายส่งและรายยอ่ยจากทัว่ประเทศจะมาซ้ือขาย
ในช่วงตี 2-6 นาฬิกา ส่วนลกูคา้ธรรมดาจะเขา้มาจบัจ่ายซ้ือหาระหวา่ง 7 นาฬิกาไปจนถึงบ่าย
สองโมง 
 เคร่ืองแต่งกายผูช้ายกเ็ป็นสินคา้ส าคญัของตลาดน้ี มีทั้งเส้ือผา้สวมใส่ปกติ
ประจ าวนั สูทตามแฟชัน่น าสมยัล ้ายคุ เขม็ขดั เน็คไท กระเป๋าสตางค ์ผา้ขนหนู ผา้พนัคอ ถุง
เทา้ ชุดวา่ยน ้า และชุดชั้นในมีใหเ้ลือกมากมาย บริเวณขายสินคา้ประเภทน้ีอยูท่ี่อาคารเดโดและ
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บนักอสเป็นหลกั คุณภาพของสินคา้และสไตลท์ดัเทียมกบัสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ แต่ท่ีส าคญัคือราคาเป็นกนัเองท่ีถกูกวา่มาก 
 ผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองของเกาหลีทุกชนิดมีขายตามร้านต่าง ๆ ท่ีอาคารเดโด นกัท่องเท่ียว
และผูซ้ื้อภายในประเทศสามารถซ้ือหาสินคา้ท่ีส่งมาจากแหล่งผลิตท่ีส าคญั ๆ จากทัว่ประเทศ 
เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทไม ้ ทั้งท่ีเป็นภาชนะและไมแ้กะสลกัจากแหล่งผลิตท่ีส าคญัจากกงัฮวา
ในจงัหวดัเคียงก่ี ผลิตภณัฑไ์มไ้ผจ่กัสานจากเมืองแทมยงัในจงัหวดัโชลลาใต ้ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี พวกเคร่ืองลายคราม สแตนเลส วตัถุโบราณ เคร่ืองแกว้ทั้งท่ีผลิตในเกาหลีและจาก
ต่างประเทศมีวางขายหลากหลาย รวมทั้งของท่ีระลึกส่งไปจากประเทศไทยดว้ย อน่ึง ส่ิงท่ี
ขาดไม่ไดคื้อโสม ทั้งโสมสด และโสมชนิดต่าง ๆ มีวางขายมากมาย 
 สีสนัส าคญัอีกประการหน่ึงของตลาดนมัเดมุน กคื็อแผงลอยจ านวน 788 แผงท่ีตั้ง
วางขายสินคา้กระจดักระจายไปทัว่ตลาด สินคา้ท่ีวางขายตามแผงลอยไดแ้ก่ เส้ือราคาถกูท่ี
ต่อรองได ้ ผลไม ้ ผกัและเคร่ืองประดบักระจุกกระจิก แผงลอยเหล่าน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมาก ส่วนเจา้ของแผงลอยมกัจะเป็นผูเ้ร่ิมและจะกลายเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต 
 นกัท่องเท่ียวจะนิยมซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ชาวอเมริกนัมกัสนใจสินคา้
ศิลปะพื้นบา้น ผลิตภณัฑแ์กะสลกัและเส้ือผา้ ชาวญ่ีปุ่นจะหาซ้ือพวกเห็ด สาหร่ายแหง้ โสม 
และเส้ือผา้ คนจีนนิยมซ้ือเห็ดและผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง ชาวรัสเซียจะซ้ือเส้ือผา้และ
เคร่ืองประดบักระจุกกระจิก ส่วนฟิลิปปินส์จะหาซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองและเคร่ืองประดบั
ต่าง ๆ 
 ดว้ยเหตุน้ี ตลาดนมัเดมุนจึงเป็นตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่ และเป็นปรากฏการณ์
ทางสงัคมท่ีเผยถึงวิถีทางการด าเนินชีวิตของคนเกาหลีท่ีธุรกิจจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 2 นาฬิกาก่อน
รุ่งอรุณไปจนถึงพลบค ่า สภาพท่ีเห็นกคื็อการกลีุกจุอขนถ่ายสินคา้อยา่งรีบเร่งของทั้งผูข้าย
ปลีกและขายส่ง การต่อรองราคา (ส่วนใหญ่ราคาท่ีแทจ้ริงจะต ่ากวา่ราคาท่ีผูข้ายเรียกคร้ังแรก
มาก) และเสียงอึกทึกจากการตะโกนทุกสารทิศ ท าใหสี้สนัของตลาดมีชีวิตชีวาตลอดเวลา 
และเงินตราแพร่สะพดัจากการด าเนินธุรกิจซ้ือขาย 



 

AN 353 

 

156 

 ในอดีต ตลาดนมัเดมุนเปิดด าเนินกิจการทุกวนัโดยไม่มีวนัหยดุ พอ่คา้ต่างทุ่มเท
ก าลงักายก าลงัใจพลิกผนัใหธุ้รกิจเจริญรุดหนา้ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ อยา่งไรกต็าม 
นบัตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มาท่ีภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีกา้วไปสู่จุดเปล่ียนผา่นท่ี
ส าคญั นัน่คือ กลายเป็นประเทศร ่ ารวยข้ึน คนเกาหลีเร่ิมมองหาความสุขใหก้บัตนเองและ
ครอบครัวมากข้ึน ตลาดนมัเดมุนจึงหยดุท าการในวนัอาทิตย ์

2.  ตลาดดงเดมุน 
 ตลาดดงเดมุนเป็นคู่แข่งส าคญัของตลาดนมัเดมุน และตั้งอยูใ่นใจกลางของกรุงโซล
เช่นกนั ตลาดแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมี
ร้านคา้จ านวน 27,000 ร้านตั้งอยูซ่ึ่งอาจจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มหรือบริเวณคือ กลุ่มร้าน
ทนัสมยั (modernized wholesale district) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก กลุ่มร้านคา้แบบพื้นเมือง 
(traditional market district) อยูต่อนกลางของตลาด และกลุ่มร้านคา้ยอ่ยท่ีเพิ่งเกิดข้ึน (newly-
emerging retail district) อยูท่างทิศตะวนัตก 
 ตลาดแบบพื้นเมืองจะขายเส้ือผา้และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัเช่นเคร่ืองประดบั
กระจุกกระจิก (accessaries) กระเป๋าและรองเทา้เป็นหลกั ในขณะท่ีร้านคา้ยอ่ยจะขายสินคา้
เก่ียวกบัแฟชัน่ของวยัรุ่น โดยร้านคา้ยอ่ยเหล่าน้ีจะมีเงินหมุนเวียนราวหน่ึงหม่ืนลา้นวอนต่อ
วนัทีเดียว ส่วนกลุ่มร้านคา้ทนัสมยัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัศนูยก์ารคา้เส้ือผา้ขายส่งประเภท
เส้ือผา้สตรี ลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพอ่คา้ยอ่ยจากภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีมาซ้ือเพื่อน าไปขายต่อ และผูซ้ื้อ
ท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพดีเพื่อน าไปใช ้
 ตลาดดงเดมุนเป็นศนูยก์ลางการคา้เส้ือผา้ท่ีมีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการคา้เส้ือผา้
รวมของประเทศ อตัราการขายส่งต่อขายปลีกเท่ากบั 8 : 2 
 ทุก ๆ วนัจะมีลกูคา้ราว 200,000-300,000  คนเขา้มาซ้ือของในตลาดดงเดมุน ใน
จ านวนน้ีจะเป็นลกูคา้ชาวต่างประเทศราว 2-3,000 คน ส่วนใหญ่มาจากจีน ฮ่องกง ไตห้วนั 
รัสเซีย และอาฟริกา จ านวนลกูคา้ชาวต่างประเทศก าลงัเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ เพราะพวกเขาเป็น
กลุ่มพอ่คา้ขายส่งท่ีมาซ้ือเพื่อน าไปขายต่อในประเทศของตน พอ่คา้ขายส่งหลกัมาจากญ่ีปุ่น
และไตห้วนั 
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 เม่ือตลาดดงเดมุนกา้วไกลเป็นการคา้ระหวา่งประเทศ เหล่าพอ่คา้วาณิชยจึ์งปรับปรุง
ร้านและคุณภาพสินคา้ใหท้นัสมยัตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ และมีมาตรฐานสากล ท า
ใหเ้กิดบริเวณยา่นร้านคา้ทนัสมยั เช่น แถบ Mesa and Samik Fashion Town และ Good & 
Good Designer World เพื่อใหแ้ลดูหรูหราดว้ยการประดบัประดาสีสนัชวนเยีย่มชมและมี
เส้ือผา้ท่ีออกแบบตามแฟชัน่ล  ้ายคุ อน่ึง ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1999 ตลาดไดจ้ดัตั้ง
ศนูยบ์ริการข่าวสารท าหนา้ท่ีในการตอบค าถามแก่พอ่คา้ขายส่งท่ีมาจากต่างประเทศหาก
ตอ้งการทราบถึงตวัสินคา้และพิธีการการส่งออก ราคาสินคา้เส้ือผา้จากตลาดน้ีมีราคาต ่า
สุดแต่คุณภาพเป็นเลิศ ท าใหพ้อ่คา้จากต่างประเทศไดก้ าไรงาม จึงเทียวไปเทียวมาซ้ือสินคา้
อยา่งไม่ขาดสาย 
 ลกัษณะส าคญัของตลาดน้ีกคื็อ สินคา้ยอ่ยแต่ละร้านจะเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย 
ซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีเป็นอิสระต่อกนัเสมือนเป็นแต่ละบริษทั กล่าวคือ ร้านคา้ท่ีมีขนาดเน้ือท่ี
เพียงหน่ึงเปียง (หน่ึงเปียงเท่ากบั 3.3 ตารางเมตร) น้ี ผูเ้ป็นเจา้ของจะออกแบบหรือวา่จา้ง
ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ส าหรับร้านของตน จากนั้นกน็ าไปวา่จา้งใหต้ดัเยบ็จากโรงงานหรือร้านตดั
เยบ็เลก็ ๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภายในหรือใกลเ้คียงรอบ ๆ ตลาดนัน่เอง เม่ือเสร็จแลว้กน็ ามา
วางขาย วิธีการดงัน้ีสามารถผลิตเส้ือผา้แบบใหม่ทนัสมยัโดยใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนัในขณะท่ี
บริษทัขนาดใหญ่อาจตอ้งใชเ้วลานบัแรมเดือน อยา่งไรกต็าม การกระท าเช่นน้ีมกัก่อใหเ้กิด
สินคา้ลอกเลียนแบบเส้ือผา้ยีห่อ้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะมีวางขายอยา่งกวา้งขวางในตลาดดงเด
มุน แมว้า่ทางตลาดจะพยายามรณรงคใ์หผ้ลิตสินคา้โดยใชค้วามสามารถในการออกแบบการ
ผลิตและใชย้ีห่อ้ของตนเองกต็าม แต่การพฒันากย็งัคงท าไดเ้พียงระดบัหน่ึง 

3.  ตลาดนัดพืน้เมืองในต่างจังหวดั 
 ตามประวติัศาสตร์ของเกาหลี ตลาดนดัมีข้ึนตั้งแต่ปลายยคุอาณาจกัรโชซอนแลว้ 
โดยชาวบา้นจากถ่ินใกลเ้คียงและห่างไกลน าผลผลิตของตนมาขายในตลาด ท าใหต้  าบล อ  าเภอ 
หรือจงัหวดัมีตลาดเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ อีกทั้งตลาดยงัท าหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลาง
ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินอ่ืนน ามาเล่าสู่กนัฟังเน่ืองจากในยคุนั้น การคมนาคมส่ือสารไม่
สะดวกดงัเช่นปัจจุบนั เหล่าพอ่คา้ท่ีเดินทางไปมาระหวา่งตลาดตามจงัหวดัและภูมิภาคอ่ืนจะ
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ท าหนา้ท่ีเป็นผูส่ื้อข่าว นอกจากน้ี ตลาดยงัมีบทบาทส าคญัในการสร้างประชามติเพื่อจะรู้วา่
คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร เช่ืออะไร และจะตดัสินใจท าอะไรต่อชุมชนและต่อ
ประเทศชาติ ส่วนพอ่แม่กจ็ะใชโ้อกาสท่ีเขา้ไปท าธุรกรรมในตลาดเพื่อมองหาคู่สมรสใหแ้ก่
ลกูหลานของตน ประการสุดทา้ย ตลาดยงัท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งประกวดประขนักนัในกีฬามวยปล ้า 
ดนตรีและการเตน้ร าพื้นเมืองเพราะมุมหน่ึงของตลาดจะจดัใหมี้กิจกรรมดงักล่าวดว้ย 
 ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งสกั 2 ตลาดเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียด ดงัน้ี 
 ก. ตลาดนดัโมราน (Moran market) ช่ือท่ีเป็นทางการคือ ตลาดพื้นเมืองโมราน
ตั้งอยูท่ี่ต  าบลซองน า อ  าเภอชุงวอน เมืองซองน าชิ จงัหวดัเคียงก่ี เร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือ ค.ศ. 
1962 บริเวณตลาดเป็นท่ีโล่งแจง้ พอ่คา้แม่คา้จะปูผา้วางสินคา้บนพื้น หรือบา้งกว็างสินคา้บน
โต๊ะ บา้งกก็างเตน๊หรือกางร่มขนาดใหญ่ โดยจดัเป็นแถว ๆ มีช่องทางเดินระหวา่งกลาง 
ขนาดของตลาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 320 เมตร กินบริเวณโดยรอบทั้งส้ิน 108,900 ตารางเมตร 
ในอดีต ตลาดตั้งอยูต่ามแนวถนนสายหลกัของต าบลซองน า ปัจจุบนัยา้ยมาตั้งบริเวณบนฝ่ัง
แม่น ้าเตวอนซอนเม่ือปี ค.ศ. 1990 น้ีเอง ตลาดโมรานเปิดด าเนินการทุก ๆ 5 วนั คือวนัท่ี 4, 9, 
14, 19, 24 และ 29 ของทุกเดือน 
 ตลาดนดัแห่งน้ีเป็นเช่นเดียวกบัตลาดนดัอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศท่ีมีผูค้นเขา้มาจบัจ่ายซ้ือ
ของ อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มส าหรับครอบครัว  สินคา้มีมากมายหลายหลากชนิด โดยท่ีวาง
บนพื้นไดแ้ก่ ฟักทอง กระเทียม และโสมสด สินคา้ท่ีบรรจุอยูใ่นถุงหรือใส่กะละมงัไดแ้ก่ 
ขา้วสาร ขา้ววีท ขา้วมอลท ์ ถัว่ชนิดต่าง ๆ ในขณะท่ีผลไมต้ามฤดูกาลจะใส่กล่องกระดาษ
ขนาดใหญ่วางขาย ส่วนปลาสด ปลาหมึก กุง้ หอย สตัวปี์กและหมู เน้ือววั และเน้ือแกะจะวาง
บนโต๊ะหรือตัง่ บางส่วนของตลาดจะตั้งตน้ไมป้ระดบั ไมด้อกและสตัวเ์ล้ียง รวมทั้งมีแผงขาย
อาหารพร้อมทาน (อาหารส าเร็จรูป) ทั้งท่ีรับประทานในตลาดและท่ีซ้ือไปทานขา้งนอก มีเตา้หู ้
อาหารวา่งและขนม นอกจากน้ี บางส่วนกจ็ะมีเส้ือผา้ตั้งขายมากมาย อน่ึง มีพอ่คา้แม่คา้จาก
ต าบลและอ าเภออ่ืนน าสินคา้ท่ีผลิตไดใ้นทอ้งถ่ินของตนมาจ าหน่ายในตลาดนดัแห่งน้ี ส่วนผู้
ท่ีมาจากจงัหวดัและภูมิภาคห่างไกลจะน าสินคา้ท่ีแปลกมาจ าหน่ายโดยใชร้ถบรรทุกเปิดทา้ย
วางขายสินคา้ 
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 หนา้ท่ีประโยชน์ของตลาดโมรานกเ็ป็นเช่นเดียวกบัตลาดอ่ืน ๆ นอกจากนั้น ยงัเป็น
แหล่งรายไดข้องผูผ้ลิตและเกษตรกรท่ีน าของมาขาย เพื่อน าเงินไปเล้ียงดูครอบครัว ตลอดจน
ส่งเงินไปใหแ้ก่ลกูหลานท่ีเรียนต่อในชั้นมธัยมและมหาวิทยาลยั ในขณะท่ีแม่บา้นสามารถหา
ซ้ืออาหารในราคาท่ีเหมาะสมน าไปเล้ียงดูครอบครัวใหอ่ิ้มทอ้ง เพราะราคาอาหารต ่ากวา่ใน
หา้งสรรพสินคา้มาก 
 เม่ือแรกเร่ิมด าเนินกิจการ ตลาดโมรานเป็นแหล่งรวมของชาวเกาหลีเหนือท่ีอพยพ
ลงมาตั้งรกรากในบริเวณแถบน้ีเม่ือคร้ังสงครามเกาหลี ต่อมาเม่ือช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือไปไกล 
จึงมีคนเขา้มาซ้ือขายเพิ่มมากข้ึน ท าใหต้ลาดโมรานกลายเป็นตลาดพื้นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเกาหลีท่ีเปิดท าการในทุกหา้วนั และสถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็นท่ีท่ีสามารถพบปะกบั
ผูค้นท่ีพดูหลากส าเนียงภาษาตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
 ตามปกติ จะมีผูซ้ื้อราว 250,000 คนเขา้ไปท าธุรกรรมจบัจ่ายซ้ือของในแต่ละคร้ังท่ี
ตลาดเปิดด าเนินการ ในจ านวนน้ีมีพอ่คา้แม่คา้กวา่ 1,500 คน และมูลค่าของการซ้ือขายราว 
700-800 ลา้นวอน ตลาดโมรานจะมีผูค้นมากข้ึนและมียอดการซ้ือขายพุง่ข้ึนในระดบัสูงสุด ก็
คือในช่วงเทศกาลชูซก หรือวนัไหวบ้รรพบุรุษหลงัการเกบ็เก่ียว ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 15 เดือนสิบ
ทางจนัทรคติ โดยคนเกาหลีทุกครัวเรือนจะออกมาจบัจ่ายซ้ือของเพื่อใชใ้นวนักราบไหว้
บรรพบุรุษ 
 ตลาดโมรานมีช่ือในดา้นการซ้ือขายพริกแดง พริกแหง้สีแดง และสตัวปี์ก (เช่น ไก่ 
เป็ดและห่าน) กล่าวกนัวา่ราคาพริกแดงของตลาดน้ีจะเป็นตวัก าหนดราคาพริกแดงในกรุง
โซล พริกแดงจะซ้ือขายกนัมากในเดือนกนัยายนของทุกปี โดยตลาดโมรานจะท าการขายส่ง
ในวนัท่ี 3, 8, 13, 18, 23 และ 28 หรือก่อนวนัเปิดตลาดนดัหน่ึงวนั ภาพอนัสดสวยของสีพริก
จะคลา้ยคลึงกบัภาพของใบไมท่ี้เปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง ส่วนช่วงหนา้ร้อนจะมีการซ้ือขาย
กระเทียมจากแถบเฮนมัและมูอนัจงัหวดัโชลลา โดยจะน ามาวางกองเป็นภูเขาเลก็ ๆ ทีเดียว 
ในขณะท่ีพริกสดสีเขียวจะมีขายกนัมากในเดือนสิงหาคม 
 แม่คา้จากชุมชนริมทะเล เช่น จากหมู่บา้นยอจู เชซอน ชองยงั และโซน าจะน า
อาหารทะเลสด รวมทั้งปูปลากุง้หอยท่ีเพิ่งจบัไดใ้ส่ตะกร้ามาวางขาย ส่วนเต่า ปลาไหล และ
ปลาหูงู จะวางเรียงรายในส่วนท่ีขายของสด เกษตรกรจะน าผกัหลากชนิด บวบ แตงโมและ
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มะเขือเทศมาวางขาย ถดัมาจะเป็นสมุนไพรและโสมตั้งขายโดยผูซ้ื้อจะน าไปบริโภคเพื่อให้
ร่างกายอบอุ่นในหนา้หนาว ในฤดูใบไมผ้ลิ ไมป้ระดบั ตน้ไมแ้ละดอกไมจ้ะไดรั้บความนิยม
จากผูซ้ื้อท่ีน าไปประดบับา้นและท่ีท างาน อน่ึง สินคา้ท่ีมีปรากฏในทุกฤดูกาล กคื็องาและ
น ้ามนังา เพราะรอบ ๆ บริเวณน้ีจะมีโรงงานผลิตน ้ามนังาท่ีมีคุณภาพดี 100 เปอร์เซนตต์ั้งอยู ่
งาและน ้ามนังาท่ีส่งไปขายต่อยงักรุงโซลซ่ึงจะครองตลาดในเมืองหลวงถึงร้อยละ 30 ของ
ทั้งหมด 
 ฝ่ังขวาของตลาดจะมีแผงลอยขายของสารพดั เช่น ก๊อกน ้า วีดิโอ เส้ือผา้ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ และผลิตภณัฑไ์มไ้ผน่านาชนิด ส่วนมุมดา้นซา้ยของตลาดจะเป็นบริเวณโล่งแจง้ใช้
เป็นท่ีแสดงการละเล่นพื้นบา้น โดยผูช้มจะยนืหรือนัง่ลอ้มวงดูการแสดงตั้งแต่เชา้จรดเยน็ 
 พอ่คา้แม่คา้ท่ีมาจากต่างถ่ินจะคา้งแรมตามหอ้งเช่าชัว่คราวราคาถกูตามหอ้งแถวท่ี
ตั้งอยูร่อบ ๆ ตลาด พวกเขาจะนอนหลบัเป็นตายหลงัจากท างานอยา่งเหน็ดเหน่ือยติดต่อกนั
กวา่ 20 ชัว่โมงในแต่ละวนั อาหารเยน็ท่ีพวกเขารับประทานอนัเป็นการส่งทา้ยก่อนยา้ยไป
ขายยงัตลาดนดัอ่ืน กคื็อ หมูยา่ง กิมจิ ซุปววัและเคร่ืองใน ตามดว้ยเหลา้โซจูท่ี้แสนอร่อย 
 ข. ตลาดคูเร (Kurye market) อ าเภอคูเร จงัหวดัโชลลาใตต้ั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาคีรีซนั 
ซ่ึงเป็นสนัเขาท่ีแบ่งเขตแดนระหวา่งจงัหวดัเคียงซงัใตท้างทิศตะวนัออกกบัจงัหวดัโชลลาใต้
ในทางทิศตะวนัตก ซ่ึงทั้งสองจงัหวดัน้ีตั้งอยูท่างตอนใตป้ลายสุดของคาบสมุทรเกาหลี อ  าเภอน้ี
มีแม่น ้ าซมัจินกงัไหลผา่น ท าใหเ้ป็นชุมทางระหวา่งเมืองต่าง ๆ ทั้งทางน ้าและทางบกส าหรับ
ผูค้นจะเดินทางขา้มจงัหวดั 
 จงัหวดัโชลลาใตมี้พื้นท่ีเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ จึงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลกู
ขา้วและพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญัของประเทศ เช่น ยาสูบ กระเทียม ผกัต่าง ๆ และบวบ 
โสม แครอท หมู เป็ด ไก่และววั อีกทั้งยงัสามารถผลิตเกลือและการประมง จึงมีอาหารทะเล
นานาชนิด 
 บริเวณแถบอ าเภอคูเรมีตลาด 3 ประเภทตั้งอยู ่ คือตลาดนดั ตลาดถาวร และตลาด
ปศุสตัว ์ ตลาดนดัเปิดด าเนินการในวนัท่ี 3, 8, 13, 18, 23 และ 28 ของทุกเดือน โดยไดย้า้ย
สถานท่ีตั้งของตลาดมาหลายจุดแลว้ จนกระทัง่ ค.ศ. 1959 ไดย้า้ยมาตั้งอยูท่ี่แขวงพงดองซ่ึง
เป็นท่ีตั้งในปัจจุบนัตลาดนดัแห่งน้ีมีพื้นท่ีรวมกนัราว 20,229 ตารางเมตร ส่วนตลาดถาวรเป็น
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ตลาดสด ท่ีเปิดท าการทุกวนัและมีเน้ือท่ี 1,842 ตารางเมตร ในขณะท่ีตลาดปศุสตัวจ์ะเป็นท่ี
ขายววัและหมูเป็น ๆ เฉล่ียการซ้ือขายววั 120 ตวั และหมู 100 ตวัต่อวนัท่ีตลาดเปิดท าการ 
 ตลาดนดัคูเรมีช่ือเสียงในดา้นปลาเงิน ชา หน่อไม ้ หวัเผือกหวัมนั รวมทั้งไม้
แกะสลกั เคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยทองเหลือง และน ้าผึ้ง ส่วนสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีวางขาย คือ ผลผลิตทาง
การเกษตรและอาหารทะเล 
 อตัราค่าเช่าแผงและท่ีท่ีวางของขายตกราววนัละ 400-600 วอน หากใชร้ถบรรทุก
เลก็เป็นท่ีตั้งวางสินคา้ขายคิดวนัละ 500 วอน ลอ้ลากลอ้เล่ือนตั้งวางขายคิดคนัละ 200 วอน 
ตลาดคูเรมีลกัษณะเป็นตลาดชนบทโดยแท ้ ท าใหส้ามารถเขา้ใจวิถีการด ารงชีวิตของชาว
ชนบทเกาหลีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ปัจจุบนั ตลาดนดัพื้นเมืองท่ีเปิดท าการทุกหา้วนัในเกาหลีมีอยูร่าว 150 แห่งทัว่
ประเทศและก าลงัจะสูญหายเพราะเลิกกิจการไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากถกูแทนท่ีดว้ยร้านซุปเปอร์
มาเกต็และหา้งสรรพสินคา้ท่ีผดุข้ึนเป็นดอกเห็ดในแทบทุกเมือง นอกจากน้ี บางตลาดได้
พฒันากลายเป็นตลาดสดท่ีเปิดท าการทุกวนั กล่าวกนัวา่ในอนาคต ตลาดนดัพื้นเมืองอาจจะ
หลงเหลือเพียงแต่ช่ืออยูใ่นความทรงจ าของผูค้นท่ีมีอายท่ีุเคยมีประสบการณ์และคุน้เคยกบั
การด าเนินกิจการของตลาดนดัเหล่าน้ี 

4.  ตลาดปศุสัตว์ 
 ตลาดปศุสตัวเ์ป็นสถานท่ีท่ีชาวนาน าววัมาขาย หรืออาจเรียกวา่ตลาดววั (Cattle 
market) ยกเวน้บางตลาดท่ีน าหมูมาขายดว้ย ผูซ้ื้อจะน าสตัวเ์หล่าน้ีไปขายต่อยงัโรงฆ่าสตัว ์
หรือบางคร้ังเจา้ของโรงฆ่าสตัวจ์ะเป็นผูซ้ื้อดว้ยตวัเอง ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่ง 2 ตลาดดงัน้ี 
 ก. ตลาดววักวางชอน (Kwangchon cattle market) เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศตั้งอยูท่ี่อ  าเภอฮองชอง จงัหวดัชุงชองใต ้ ในทุกวนัท่ีเปิดท าการจะมีการซ้ือขายววัราว 
700 ตวั แต่ถา้เป็นช่วงเทศกาลวนัชูซก จ านวนววัท่ีท าการซ้ือขายจะมีถึง 1,000 ตวั ตลาดววั
กวางชอนเปิดท าการทุก ๆ 5 วนั โดยหลกัการแลว้ เจา้ของววัจะน าสตัวข์องตนมาขายกบัผูซ้ื้อ
โดยตรง จากนั้นววัจะถกูส่งไปยงัโรงฆ่าสตัว ์ ยกเวน้ลกูววัท่ีชาวนาจะซ้ือไปเล้ียง ซ่ึงจะใช้
เวลาราวหน่ึงปีจึงจะน ามาขายอีกคร้ัง 
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  ตามปกติ ตลาดจะใชเ้วลาในเปิดกิจการราวคร้ังละ 4-5 ชัว่โมง โดยจะเปิดท า
การเวลาราวตี 5 ไปส้ินสุดลงประมาณ 10 นาฬิกา ภายหลงัท่ีเจา้ของหรือผูข้ายและผูซ้ื้อตกลง
กนัวา่จะซ้ือขายกนัแลว้ กจ็ะน าววัไปชัง่และจ่ายเงินทนัที ววัท่ีมีราคาดีนั้นจะตอ้งมีรูปร่าง
แขง็แรง มีกลา้มเน้ือแขง็และทอ้งกระชบั หากเน้ือเหลวและทอ้งหยอ่นจะไม่ค่อยไดร้าคา
เพราะวา่ววัจะมีไขมนัมาก ตลาดววักวางชอนตั้งอยูใ่กลก้บักรุงโซล ราคาววัจึงสูงกวา่ตลาดใน
จงัหวดัอ่ืน ท าใหช้าวนาจากถ่ินห่างไกลน าววัของตนมาขายในตลาดววัแห่งน้ีมาก 
  ภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็นในตลาดกคื็อ ความผกูพนัระหวา่งววักบัเจา้ของ โดยววั
จะถกูลากข้ึนรถบรรทุกภายหลงัท่ีการซ้ือขายส้ินสุดลง การท่ีถกูลากเป็นเพราะววัไม่อยากจาก
เจา้ของไปหรืออาจเป็นเพราะมนัคงรู้ชะตากรรมท่ีจะไดรั้บเม่ือตอ้งพลดัพรากจากเจา้ของ จึง
เป็นภาพท่ีน่ารันทดใจยิง่นกั ส่วนอีกภาพหน่ึงเป็นภาพของความเสียใจท่ีเจา้ของววับางคนไม่
สามารถขายววัในราคาท่ีตอ้งการได ้ ยิง่เป็นช่วงท่ีตลาดก าลงัจะวาย ราคาววัจะตกลงอยา่งฮวบ
ฮาบ แต่เจา้ของจ าเป็นตอ้งขาย หากไม่ขายกจ็ะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในการขนววักลบั 
อยา่งไรกต็าม ทุกวนัท าการจะมีการน าววัท่ีขายไม่ไดน้ ากลบัไปบางส่วนเน่ืองจากราคาต ่า
เกินไป ไม่คุม้กบัค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูตลอดทั้งปี และบางคร้ังราคาอาจจะต ่ากวา่ราคาลกูววั
ท่ีซ้ือไปเม่ือปีก่อนเสียอีก ดว้ยเหตุน้ี ตลาดววัจึงเป็นสถานท่ีท่ีมีทั้งความสมหวงัและความ
ผิดหวงั ความรันทดใจคละเคลา้กนัไป 
 ข. ตลาดววัฮมัเปียง (Hampyong cattle market) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอฮมัเปียง จงั
หวดัโชลลาใต ้ เคยมีการยา้ยสถานท่ีตั้งตลาดมาหลายแห่งเพราะความไม่สะดวกในการเขา้
ออก ท่ีตั้งปัจจุบนัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าและมีถนนเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก ขนาดของตลาดมีบริเวณ 
9,900 ตารางเมตร สามารถรองรับววัไดค้ร้ังละ 800 ตวั เปิดด าเนินการทุก ๆ หา้วนั คือ วนัท่ี 2, 
7, 12, 17, 22 และ 27 ของทุกเดือน ตลาดจะเร่ิมท าการตั้งแต่ 5.00 น. และปิดเวลา 8.00 น. 
ส่วนในฤดูหนาวจะเปิดเวลา 6.00 น. และปิดเวลา 10.00 น. 
  กระบวนการซ้ือขายของตลาดน้ีน่าสนใจยิง่ กล่าวคือ จะมีคนกลาง (middlemen) 
เดินทางไปเยีย่มตามคอกววัในหมู่บา้นต่าง ๆ  หากเห็นววัท่ีเขาพอใจกจ็ะเขา้ไปพดูคุยกบั
เจา้ของและวางเงินมดัจ าไวจ้  านวนหน่ึง เงินท่ีจ่ายไปน้ีเป็นของพอ่คา้ววัท่ีคนกลางขอเบิก
ล่วงหนา้มาก่อน จากนั้นคนกลางกจ็ะน าข่าวมาบอกแก่พอ่คา้ววัผูซ้ื้อ พอถึงวนัเปิดท าการ ววัก็
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จะถกูน าไปยงัตลาด และการซ้ือขายจะส้ินสุดลงเม่ือน าววัไปชัง่และจ่ายเงินท่ีเหลือใหก้บั
เจา้ของววั ส่วนคนกลางจะไดรั้บค่าบริการ (commission) จ านวนหน่ึงจากผูข้าย 
  คนกลางของตลาดฮมัเปียงตอ้งข้ึนทะเบียนกบัสหกรณ์ปศุสตัวฮ์มัเปียงในการ
เป็นตวัแทนซ้ือขายและจะตอ้งเขียนรายงานกิจกรรมมีรายการดงัน้ี รายช่ือของผูซ้ื้อและผูข้าย 
เพศของววั อาย ุสี น ้ าหนกั ต าหนิของสตัว ์ราคาซ้ือ และลายเซ็นของผูข้าย ต าหนิของสตัวจ์ะ
ดูไดจ้ากต าแหน่งขนบนหวัและลกัษณะของเขา ปัจจุบนั ในตลาดฮมัเปียงน้ีมีคนกลาง 18 คน 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 9 คน และผูช่้วย 9 คน ท่ีท างานเก่ียวกบัการซ้ือขายววัในตลาด อน่ึง การขน
ววัไปตลาดเป็นหนา้ท่ีของคนกลาง วิธีการซ้ือขายแบบน้ีเจา้ของววัต่างพอใจอยา่งยิง่ เพราะไม่
ตอ้งยุง่ยากในการน าววัไปยงัตลาดดว้ยตวัเอง ส่วนภาพท่ีหลงเหลือภายหลงัท่ีตลาดปิดลงแลว้
กคื็อ การเล้ียงฉลองระหวา่งเจา้ของกบัคนกลางท่ีร่วมรับประทานอาหารและด่ืมสุรา อนัเป็น
การแสดงความยนิดีปรีดาในความส าเร็จของการซ้ือขาย 
  โดยเฉล่ีย ตลาดฮมัเปียงจะมีการซ้ือขายววัราว 170-180 ตวัของทุกวนัท าการ 
จ านวนววัท่ีมีการซ้ือขายสูงสุดคือ 300 ตวั โดยจะมีการน าววัมายงัตลาดราว 500 ตวั ววัท่ี
เหลือจะถกูส่งต่อไปขายยงัตลาดววัยองซนัโป ตลาดววัชางซอง ตลาดววัฮวาซนั และตลาด 
ฮวางเรียง ซ่ึงแต่ละตลาดจะมีวนัเปิดท าการต่างวนักนัไป และตั้งอยูไ่ม่ไกลกนันกั ปัจจุบนัการ
คมนาคมขนส่งเป็นไปอยา่งสะดวก จึงสามารถน าสตัวข์า้มเขตอ าเภอและจงัหวดัไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว 
  จากสถิติเม่ือปี ค.ศ. 1918 (ในช่วงท่ีตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น) เกาหลีมีตลาด
ววัทั้งส้ิน 655 แห่งทัว่ประเทศ ววัส่วนใหญ่จะเล้ียงในป่าตามภูเขาท่ีไม่สามารถท าการ
เพาะปลกูได ้และตามเกาะต่าง ๆ ซ่ึงมีอยูม่ากมายรายลอ้มคาบสมุทร เน้ือววัเป็นท่ีนิยมบริโภค
กนัมาก เพราะเป็นอาหารหลกัท่ีผูค้นรับประทานกนัในครัวเรือนและตามภตัตาคารต่าง ๆ นัน่
คือ เน้ือยา่งเกาหลีพลูโกกิ และซ่ีโครงยา่งคาลบิท่ีเป็นอาหารยอดนิยม รวมทั้งตม้เน้ือและเคร่ือง
ในววั เน้ือเป็นแหล่งโปรตีนส าคญัของคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง ในขณะท่ีคนชนบทจะทานเน้ือ
ววัยา่งแกลม้เหลา้ โดยเฉพาะในช่วงท่ีตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น คนเกาหลีต่างใชชี้วิตแบบ
ไร้จุดหมายและหนัหนา้เขา้หาสุราเป็นเคร่ืองปลอบใจ ท าใหก้ารบริโภคเน้ือในยคุนั้นสูงมาก 
และเม่ือนบัถอยหลงัไปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 มีการส่งหนงัววัออกไปขายยงัประเทศ
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ญ่ีปุ่น ท าใหอุ้ตสาหกรรมการเล้ียงววัเร่ิมตน้วางรากฐานแต่นั้นมาเพราะการปศุสตัวน์ ารายได้
เป็นกอบเป็นก าใหก้บัชาวนา 
  การเล้ียงววัเก่ียวพนักบัการด าเนินชีวิตของคนเกาหลี เพราะในอดีตเม่ือเกาหลี
ยงัเป็นประเทศเกษตรกรรม ววัจะใหแ้รงงานในการช่วยท างาน เช่น ไถนาและลากเกวียน อีก
ทั้งเป็นอาหารอนัโอชะ และเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของครอบครัว โดยววัจะมีราคาสูงกวา่สตัวปี์ก 
หมูและพืชผลทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเท่ากนั หากครอบครัวตอ้งการเงิน กจ็ะขายววัและน า
เงินไปใชจ่้ายท่ีตอ้งการ ยิง่คนเกาหลีนิยมส่งลกูใหเ้รียนต่อในชั้นสูงสุดดว้ยแลว้ ค่าเล่าเรียน 
ค่าหน่วยกิตและค่าใชจ่้ายของลกูในเมืองในขณะท่ีศึกษาเล่าเรียนซ่ึงคิดเป็นเงินจ านวนมากก็
มกัจะไดม้าจากการขายววั จนคร้ังหน่ึงมีค ากล่าววา่ “มหาวิทยาลยัเป็นปราสาทแห่งซากของ
ววั” (University as a tower of cow carcasses) 
  ในอดีต ตลาดววัท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีซ้ือขายววัเพื่อน าไปใชแ้รงงานในไร่นา 
ต่อมาเม่ือประเทศเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรม ตลาดววัจึงกลายเป็นสถานท่ีซ้ือขายววั
เพื่อส่งไปยงัโรงฆ่าสตัว ์ และมีอาชีพท่ีต่อเน่ือง นัน่คือ คนช าแหละ โดยจะไดรั้บหวัและหนงัววั 
รวมทั้งค่าจา้งเป็นค่าตอบแทน ส่วนเน้ือววัจะถกูส่งไปยงัตลาดขายส่งเน้ือ ความเจริญของ
บา้นเมืองน้ีเองท่ีท าใหก้ารมองววัวา่เป็นเพียงแหล่งท่ีใหโ้ปรตีนชั้นดี ท าใหป้ระเพณีเก่ียวกบั
ววัลดความส าคญัไปเกือบไม่หลงเหลือ เพราะในอดีตท่ีคนเกาหลีใชแ้รงงานววัในการท างาน
อยูน่ั้น ในทุกวนัพระววัจะไดรั้บการพกัผอ่นโดยไม่ตอ้งท างานและไดรั้บการเล้ียงดูดว้ย
อาหารชั้นดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน “วนัววั” (Day of Cow) แต่กาลเวลาหมุนเวียนเปล่ียนไป 
ตลาดววักย็งัคงท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งรวมในการซ้ือขาย แมว้า่จะมีการมองววัไปในแง่ใดกต็าม 
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