
ตัวอย่างหนังสือ



Key Sentences Key Sentences 

① 는/예요    ② 은/이에요
① 어느 나라 사람    ② 어느 나라

	 อััน-นยอัง-ฮา-เซ-โย	 ชอั-นึน	ทง-ฮยอั-นี-เอั-โย

A 안녕하세요? 저는 동현이에요. สวัสดีครับ	ผมชื่อัทงฮยอันครับ

	 อััน-นยอัง-ฮา-เซ-โย	 ชอั-นึน	ทู-อีั-เย-โย

B 안녕하세요? 저는 투이예요. สวัสดีค่ะ	ฉันชื่อัทุยค่ะ

1

Vocabulary

저는   ฉันเป็น,	ฉันคือั,	ฉันชื่อั
제 이름   ชื่อัขอังฉัน
학생   นักเรียน
기자   นักข่าว
의사   หมอั
경찰   ตำารวจ

noun + 은/는 (1)

‘은/는’	 คือัตัวชี�หัวข้อัหลัักหรือัประธาน	เติมหลัังคำานามเพ่ืื่อัให้รู้ว่าคำานาม 
นั�นๆ	 เป็นหัวข้อัหลัักขอังบทสนทนาหรือัเป็นประธานขอังประโยค	 หาก
พื่ยางค์สุดท้ายขอังคำานามมีตัวสะกดเติม	‘은’	ไม่มีตัวสะกดเติม	‘는’

คำ�น�มมีตัวสะกด + 은 คำ�น�มไม่มีตัวสะกด + 는

마이클 → 마이클은 저 → 저는

 제 이름은 투이예요.   ชื่อัขอังฉันคือัทุย*

 저는 투이예요.   ฉันชื่อัทุย

noun + 이에요/예요

‘이에요/예요’	 หมายถึึง	 เป็น,	 คือั	 เติมหลัังคำานามเม่ือัต้อังการอัธิบายว่า	
เป็น...(คำานาม)...,	คือั...(คำานาม)…	หากพื่ยางค์สุดท้ายขอังคำานามมีตัวสะกด
เติม	‘이에요’	ไม่มีตัวสะกดเติม	‘예요’

คำ�น�มมีตัวสะกด + 이에요 คำ�น�มไม่มีตัวสะกด +  예요

학생 → 학생이에요 기자 → 기자예요

 저는 학생이에요.   ฉันเป็นนักเรียน

 마이클은 의사예요.   ไมเคิลัเป็นหมอั

Tips

ช่ือัภาษาเกาหลีัประกอับด้วย
นามสกุลัตามด้วยช่ือั	เม่ือัต้อังการ
เรียกช่ือัคนเกาหลีัสามารถึเรียก
ช่ือัตามด้วยคำาว่า	씨	 ได้	 แต่ไม่
ควรเรียกคนท่ีอัายุมากกว่าแบบ
นั�น	เพื่ราะจะฟัังดูไม่สุภาพื่

➊ 민수 씨____ 의사_______. คุณมินซูเป็นหมอั

➋ 양양____ 경찰_______. หยางหยางเป็นตำารวจ

Reviews

➊ 민수 씨는 _____________이에요? คุณมินซูเป็นคนประเทศไหน

➋ 양양 씨는 __________에서 왔어요? คุณหยางหยางมาจากประเทศไหน

Reviews

 MP3 03-01  MP3 03-02  MP3 03-03  MP3 03-04

	 	 ทู-อีั	ชี-นึน	อัอั-นือั	นา-รา	ซา-รา-มี-เอั-โย

A 투이 씨는 어느 나라 사람이에요?
  คุณทุยเป็นคนประเทศไหนครับ

	 	 ชอั-นึน	เพื่-ทือั-นัม	ซา-รา-มี-เอั-โย

B 저는 베트남 사람이에요. ฉันเป็นคนเวียดนามค่ะ

2

Vocabulary

어느   ไหน,	อัันไหน
나라   ประเทศ
베트남   ประเทศเวียดนาม
학교   โรงเรียน
학생   นักเรียน
우리   พื่วกเรา,	ขอังเรา
교실   ห้อังเรียน

Asking nationality

หากคุณต้อังการถึามสัญชาติ	ในภาษาเกาหลัีสามารถึถึามได้ว่า	어느 나라 

사람이에요?	(คุณเป็นคนประเทศไหน)	หรือั	어느 나라에서 왔어요?	(คุณมา
จากประเทศไหน)	แลัะหากต้อังการบอักสัญชาติขอังตัวเอังสามารถึตอับ
ได้ว่า	저는 베트남 사람이에요.	(ฉันเป็นคนเวียดนาม)	หรือั	저는 베트남에서 

왔어요. (ฉันมาจากประเทศเวียดนาม)

 A: 투이 씨는 어느 나라에서 왔어요?   คุณทุยมาจากประเทศไหน
 B: 저는 베트남에서 왔어요.   ฉันมาจากประเทศเวียดนาม

어느 + noun 

หาก	‘어느’	อัยู่ข้างหน้าคำานาม	หมายถึึง	...(คำานาม)...ไหน	ใชถ้ึามใน
สถึานการณ์ที่มีตัวเลัือักสอังตัวขึ�นไป

 투이 씨는 어느 학교 학생이에요?   คุณทุยเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน
 우리 교실은 어느 교실이에요?   ห้อังเรียนขอังเราคือัห้อังไหน

Tips

บางประโยคในภาษาเกาหลัีไม่
ว่าจะเป็นประโยคบอักเล่ัาหรือั
ประโยคคำาถึามก็สามารถึใช้
รูปประโยคท่ีเหมือันกันเป๊ะๆ	
ได้เลัย	 ดังนั�นสามารถึเปล่ีัยน
ประโยคบอักเลัา่ใหเ้ปน็ประโยค
คำาถึาม ไ ด้ เ พีื่ ย งแ ค่ลั ง ท้ าย
ประโยคด้วยเสียงสูง

 안녕하세요?

 (ลังท้ายประโยคด้วย
	 เสียงสูง)
 안녕하세요.

 (ลังท้ายประโยคด้วย
	 เสียงตำ่า)

* หมายเหตุุจากบรรณาธิิการ: ทุุย (Thủy) เป็็นภาษาเวีียดนาม แป็ลว่ีา นำ�า

เฉลย
เฉลย
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 MP3 03-07

[ฮัน-กุก]
한국

ปรีะเทศเกาหลีี

[ชุง-กุก]
중국

ปรีะเทศจีีน

[อิล-บน]
일본

ปรีะเทศญีี่�ปุ�น

[เพ-ทือ-นัม]
베트남

ปรีะเทศเวียดนามื

[มี-กุก]
미국 

สำหรัีฐอเมืร่ีกา

[แค-นา-ดา]
캐나다 

ปรีะเทศแคู่นาดา

[อุน-ดง-ซีอน-ซูี]
운동선수

นักกีฬา

[อึย-ซีา]
의사
หมือ

[คี-จา]
기자
นักขี�าว

[ซีอน-แซีง-นิม]
선생님

คู่ร่ี

[ฮเว-ซีา-วอน]
회사원

พื่นักงานบร่ีษัท

[ฮัก-แซีง]
학생
นักเรีียน

อาชอาชีีพและประเทัศพและประเทัศ

03
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Recorded

Recorded

2 คำุณ์สืามารถเร้ยนัร้�ไวยากรณ์์
แล่ะวล่้คำำาศััพื่ท์์ไดั�จาก
ตััวอย่างป็ระโยคำตัรงนั้�	
โดัยการล่องฟังเสืย้งบท์สืนัท์นัา
ก่อนั	แล่�วล่องท์ดัสือบตััวเอง
ด้ัว่าเข้�าใจในัส่ื�งท้์�พ้ื่ดัมากนั�อย
แค่ำไหนั

ดั้ว่ดัโ้อบรรยายข้องเจ�าข้อง
ภาษาจะช่่วยให�คุำณ์เข้�าใจ
ง่ายมากย่�งข้ึ�นั

แต่ัล่ะบท์จะม้คำำาศััพื่ท์์แล่ะ
สืำานัวนัต่ัางๆ	สืรุป็ไว�ให�
เป็็นัหมวดัหม่้พื่ร�อมภาพื่

1

3

6

ว่ธีิใช้�หนังสืำอ ‘Super Easy Korean’
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	 	 อััน-นยอัง-ฮา-เซ-โย	ชอั-นึน	ทง-ฮยอั-นี-เอั-โย

동현 	 안녕하세요?	저는	동현이에요.	

	 	 อััน-นยอัง-ฮา-เซ-โย	ชอั-นึน	ทู-อีั-เย-โย

투이 	 안녕하세요?	저는	투이예요.	

	 	 ทู-อีั	ชี-นึน	อัอั-นือั	นา-รา-เอั-ซอั	วา-ซอั-โย

동현 	 투이	씨는	어느	나라에서	왔어요?	

	 	 ชอั-นึน	เพ-ทือั-นา-เม-ซอั	วา-ซอั-โย

투이 	 저는	베트남에서	왔어요.

	 	 ทู-อีั	ชี-นึน	ยู-ฮัก-แซง-อีั-เอั-โย

동현 	 투이	씨는	유학생이에요?	

	 	 เน	(ชอั-นึน)	ยู-ฮัก-แซง-อีั-เอั-โย

투이 	 네,	(저는)	유학생이에요.

	 	 ทง-ฮยอัน	ชี-โด	ยู-ฮัก-แซง-อีั-เอั-โย

	 	 동현	씨도	유학생이에요?

	 	 อัา-นี-โย	ชอั-นึน	ยู-ฮัก-แซง-อีั	อัา-นี-เอั-โย

동현 	 아니요.	저는	유학생이	아니에요.

안녕하세요.   สวัสดี			 저는   ฉันเป็น,	ฉันคือั,	ฉันชื่อั	 어느   ไหน,	อัันไหน

나라   ประเทศ	 유학생   นักเรียนต่างชาติ

ทงฮยอน	 สวัสดีครับ	ผมช่ือัทงฮยอันครับ
ทุย		 สวัสดีค่ะ	ฉันช่ือัทุยค่ะ
ทงฮยอน	 คุณทุยมาจากประเทศไหนครับ
ทุย		 ฉันมาจากประเทศเวียดนามค่ะ
ทงฮยอน	 คุณทุยเป็นนักเรียนต่างชาติเหรอัครับ
ทุย		 ใช่ค่ะ	(ฉัน)เป็นนักเรียนต่างชาติค่ะ
	 	 คุณทงฮยอันก็เป็นนักเรียนต่างชาติเหรอัคะ
ทงฮยอน	 ไม่ครับ	ผมไม่ใช่นักเรียนต่างชาติครับ

Vocabulary

 MP3 03-08  MP3 03-09

DialogDialog

03
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03

40 Lesson 03 ฉัันช่ื่�อทุุย40 41

Key Sentences Key Sentences 

42

1   เต้่มืคู่ำาในช�องว�างให�ถ่กต้�องแลีะอ�านออกเสำียง

1 _________  마이클이에요.  ผมช่ือไมเคิล

2 민수 씨는 ________________________ ?    คุณมินซูีเป็นนักเรียนไหม

3 양양____ 회사원____ 아니에요.   หยางหยางไม่ใช่พนักงานบริษัท

2   เรีียงปรีะโยคู่ให�ถ่กต้�อง

1 [학생/이에요/마이클/은]   ไมเคิลเป็นนักเรียน

 → __________________________________________________________________________

2 [어느/사람/나라/이에요?]   คุณเป็นคนประเทศ์ไหน

 → __________________________________________________________________________

3 [저/가/는/의사/아니에요]   ฉันไม่ใช่หมอ

 → __________________________________________________________________________

4 [일본/에서/도모코 씨/는/왔어요]   โทโมโกะมาจากประเทศ์ญ่ีปุ่น

 → __________________________________________________________________________

1  1. 저는    2. 학생이에요    3. 은/이 
2  1. 마이클은 학생이에요.    2. 어느 나라 사람이에요?    3. 저는 의사가 아니에요.    4. 도모코 씨는 일본에서 왔어요.

แบบฝึึกึหัด

เฉลีย

03

4242

43

มืารียาทในการีเรีียกคู่นเกาหลีี

โดยปกติคนเกาหลีจะเรียกคนท่ีรู้จักช่ืออยู่แล้วด้วยช่ือของคนคนน้ัน ตามด้วยคำาว่า 씨 (ชี) 
แต่ถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ท่ีเราไม่รู้จักช่ือของอีกฝ่่าย คนเกาหลีจะพูดว่า ‘저기요’ เพ่ือ
เป็นการเรียก  เช่น เวลาท่ีเราต้องการถามทางคนท่ีเดินผ่านไปผ่านมาแถวน้ัน หรือต้องการ
เรียกพนักงานในร้านอาหารหรือร้านกาแฟเพ่ือท่ีจะส่ังอาหาร หรือบังเอิญมีคนแปลกหน้า
ทำาของหล่นและต้องการเรียกเพ่ือจะบอกเขา

มาทัำาความเข้าใจกึบัวฒันธรรมเกึาหลกีึนัเถอะ

03

43
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Word  
Lists

Videos for 
Words

Book Videos for 
ReviewingStudy  

Plan

Scan the QR code

Video 
Lectures

กรุีณาสำแกน 

QR Code 

ที�หน�า 9

กรุีณาสำแกน 

QR Code 

ที�หน�า 9

6

Recorded

บท์สืนัท์นัาน้ั�จะช่่วยคุำณ์ในัเรื�อง
ข้องการฝึึกพ้ื่ดัไดั�	แถมยงัม้ 
ไฟล์่เส้ืยงให�คุำณ์ไดั�ล่อง 
ออกสืำาเน้ัยงตัามอ้กดั�วย

ม้แบบฝึึกหัดัให�ไดั�ล่องท์บท์วนั
ไวยากรณ์์ท์้�เร้ยนัไป็	เพื่ื�อ
ท์ดัสือบว่าคำุณ์สืามารถจำาไดั�
มากนั�อยแคำ่ไหนั

คุำณ์สืามารถท์บท์วนับท์เร้ยนัผู้่านัว่ดัโ้อ
ข้องคุำณ์คำร้เจ�าข้องภาษา

ม้วัฒนัธรรมมากมาย
ให�ไดั�เร้ยนัร้�ในัทุ์กๆ	บท์

การจำาคำำาศััพื่ท์์ถือเป็็นัป็ัจจัยสืำาคำัญ
ในัการเร้ยนัภาษา	ซึ�งสืามารถ
เร้ยนัดั�วยตััวเองไดั�ผู้่านัว่ดั้โอนั้�

4

5

7
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ว่ด้ัโอบรรยายบท์เร้ยนั
(Video Lectures)

คุำณ์สืามารถเร้ยนัภาษาเกาหล้่ผู่้านัว่ด้ัโอบรรยาย	
เพืื่�อสืร�างบรรยากาศัการเร้ยนัให�เหมือนักับคุำณ์ไดั�เร้ยนั
จากเจ�าข้องภาษาโดัยตัรง

ว่ด้ัโอสืำาหรับท์บท์วนั
(Videos for Reviewing)

คุำณ์สืามารถท์บท์วนัเนืั�อหาจากหนัังสืือคำวบค่้ำไป็กับ
การด้ัว่ด้ัโอน้ั�ไดั�

ว่ด้ัโอฝึึกคำำาศััพื่ท์์
(Videos for Words)

คุำณ์สืามารถท์บท์วนัคำำาศััพื่ท์์จากหนัังสืือคำวบค่้ำไป็กับ
การด้ัว่ด้ัโอน้ั�ไดั�

ไฟล์่เส้ืยงสืำาหรับ
ฝึึกการฟัง

คุำณ์สืามารถฟังการออกเส้ืยงป็ระโยคำหรือคำำาศััพื่ท์์ต่ัางๆ	
จากเจ�าข้องภาษา

ไฟล์่เส้ืยงสืำาหรับ
ฝึึกการพ้ื่ดั

คุำณ์สืามารถฝึึกพ้ื่ดัตัามไดั�ดั�วยตันัเองหลั่งจากฟังเส้ืยง
เจ�าข้องภาษา

แบบสืรุป็คำำาศััพื่ท์์
(Word Lists)

เราไดั�สืรุป็คำำาศััพื่ท์์ทั์�งหมดัจากหนัังสืือมารวบรวมไว�
เพืื่�อให�คุำณ์สืามารถท์บท์วนัคำำาศััพื่ท์์ไดั�ง่ายมากย่�งขึ้�นั

ภาพื่ศััพื่ท์์
การเร้ยนัร้�คำำาศััพื่ท์์ผู่้านัร้ป็ภาพื่จะท์ำาให�คุำณ์จำาคำำาศััพื่ท์์
ไดั�ด้ัย่�งขึ้�นั

แบบฝึึกหัดั คุำณ์สืามารถฝึึกเข้้ยนัคำำาศััพื่ท์์แล่ะป็ระโยคำต่ัางๆ	ไดั�

O
nline

สืำ�อการีเรีียนร่ี� เพื�อการีศึึกษาด์�วยต้นเอง

8
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ก่จกรรมในัวันัหยุดัสืุดัสัืป็ดัาห ์ คำนัเกาหล่ใ้ช่�เวล่าว่างท์ำาอะไรกันับ�าง
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ในัภาษาเกาหล้่ป็ระกอบไป็ดั�วยสืระเด้ั�ยวแล่ะสืระป็ระสืม

สระเดี่ยว

ㅏ[a] ㅓ[ʌ] ㅗ[o] ㅜ[u] ㅡ[ɯ] ㅣ[i] ㅐ[ɛ] ㅔ[ɛ]

เส้ิ่ยงสิ่ระทั้�ยากึสิ่ำาหรบัผ่ท้ั้�ไมื่�ใชื่�เจ้าของภาษา

สืระท้์�ออกเส้ืยงยากท้์�สุืดัในัภาษาเกาหล้่คืำอ	สืระออ	 [ㅓ],	สืระอ้	 [ㅜ],	สืระโอ	 [ㅗ]	แล่ะสืระอือ	 [ㅡ]	 เวล่า
ท้์�คุำณ์ออกเส้ืยงสืระอ้	 [ㅜ]	 แล่ะสืระโอ [ㅗ]	 ทั์�งสืองสืระน้ั�คุำณ์จะตั�องท์ำาป็ากจ้�ยื�นัออกมาให�ไดั�มากท้์�สุืดั	 
ซึ�งหากท์ำาร้ป็ป็ากไม่ชั่ดัเจนัจะท์ำาให�เส้ืยงออกมาคำล่�ายกันัมาก	ฉะนัั�นัเวล่าท้์�ออกเส้ืยงสืระอ้	 [ㅜ]	คำวรท์ำา
ร้ป็ร่มฝีึป็ากให�จ้�มากกว่าสืระโอ	[ㅗ]

หากคำณุ์ล่องออกเส้ืยงสืระโอ	[ㅗ]	ก่อนัแล่�วเป็ล่้�ยนัเป็็นัสืระออื	[ㅡ]	สัืงเกตัว่ารป้็รม่ฝีึป็ากข้องคำณุ์จะเป็ล่้�ยนั
จากการท์ำาป็ากจ้�เป็็นักางร่มฝีึป็ากข้องคำณุ์ออกโดัยไม่ตั�องคำวำ�าร่มฝีึป็าก	แล่ะล่องออกเสืย้งสืระอ้	[ㅜ]	ก่อนั
แล่�วเป็ล่้�ยนัเป็็นัสืระออ	[ㅓ]	สัืงเกตัว่ารป้็รม่ฝีึป็ากข้องคำณุ์จะเปิ็ดัออกแล่ะส่ืวนักรามข้องคำณุ์จะเล่ื�อนัล่งข้�าง
ล่่างเล็่กนั�อย	หากฝึึกท์ำาแบบนั้�จะท์ำาให�คุำณ์สืามารถออกเสืย้งสืระทั์�งหมดันั้�ไดั�อย่างเป็็นัธรรมช่าตัม่ากย่�งขึ้�นั	

สระประสม (1)

							อ้												อา													ยา

สืระป็ระสืมหรือสืระค่้ำ	 คืำอการนัำาเส้ืยงสืระเด้ั�ยว	 2	 ตััวมารวมกันั	 โดัยทุ์กตััวจะเร่�มจากการนัำาเส้ืยงข้อง 
สืระอ้	[ㅣ]	มาป็ระสืมกับสืระเด้ั�ยวตััวอื�นัๆ	เช่่นั	เส้ืยงสืระ	[ㅑ]	คืำอการนัำาเส้ืยงสืระอ้	[ㅣ]	มาป็ระสืมกับสืระอา
[ㅏ]	 โดัยตัอนัท้์�ออกเส้ืยงให�ออกเส้ืยงสืระอ้	 [ㅣ] สัื�นัๆ	แล่�วเป็ล้่�ยนัไป็เป็็นัสืระอา	 [ㅏ] เส้ืยงท้์�ออกมาก็จะ
เป็็นัเส้ืยงข้องสืระ [ㅑ] ท้์�ด้ัเป็็นัธรรมช่าต่ันัั�นัเอง

สระ (1)

 MP3 01-01

 MP3 01-02

이  +  아  =  야

				อา	 ออ	 โอ	 อ้	 อือ	 อ้	 แอ	 เอ

ㅑ[ja] ㅕ[jʌ] ㅛ[jo] ㅠ[ju] ㅒ[jɛ] ㅖ[jɛ] 

 =+

아  어  오  우  으  이  애  에
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3030

 MP3 02-09

 MP3 02-07

 MP3 02-08

เวล่าท้์�เราตั�องการกล่่าวข้อโท์ษจะใช่�ป็ระโยคำว่า	‘죄송합니다’	หรือ	‘미안합니다’	แล่ะหากคุำณ์ร้�สึืกว่า
ไม่เป็็นัไรสืามารถตัอบกลั่บดั�วยป็ระโยคำว่า	‘괜찮습니다’

‘고맙습니다’	แล่ะ	‘감사합니다’	ใช่�พ้ื่ดัเมื�อคุำณ์ร้�สึืกข้อบคุำณ์	ซึ�งสืามารถตัอบกลั่บไดั�หล่ายป็ระโยคำ	เช่่นั	‘뭘요 

(ข้อบคุำณ์อะไรกันั),	별거 아니에요 (ไม่ใช่่เรื�องล่ำาบากอะไรเล่ย),	신경 쓰지마세요 (ไม่ตั�องใส่ืใจหรอก), 
아니에요 (ไม่เป็็นัไร)’	ฯล่ฯ

Tip

เมื�อเราตั�องการแสืดังคำวามย่นัด้ัในังานัแต่ังงานั	งานัวันัเก่ดั	การเลื่�อนัตัำาแหน่ัง	ฯล่ฯ	ในัภาษาเกาหล้่จะพ้ื่ดัว่า	
‘축하합니다’	อาจตัอบกลั่บดั�วยคำำาข้อบคุำณ์	 เช่่นั	 ‘고맙습니다’	แล่ะ	 ‘감사합니다’	แต่ัไม่จำาเป็็นัตั�องตัอบ 
‘아니에요’	หลั่งจากป็ระโยคำข้อบคุำณ์ก็ไดั�

Tip

Tip

เคำวนั-ชั่นั-ซึม-น้ั-ดัา
괜찮습니다. 
ไม่เป็็นัไรคำรับ

โคำ-มับ-ซึม-นั้-ดัา	/	คัำม-ซา-ฮัม-นั้-ดัา
고맙습니다./감사합니다. 

ข้อบคุำณ์ค่ำะ

ช่้-คำา-ฮัม-นั้-ดัา
축하합니다. 

สุืข้สัืนัต์ัวันัเก่ดันัะคำะ

โคำ-มับ-ซึม-นั้-ดัา
고맙습니다. 
ข้อบคุำณ์คำรับ

อา-นั้-เอ-โย
아니에요. 
ไม่เป็็นัไรคำรับ

ม้-อันั-ฮัม-น้ั-ดัา	/	ช่เว-ซง-ฮัม-น้ั-ดัา
미안합니다./죄송합니다. 

ข้อโท์ษค่ำะ	/	ข้ออภัยค่ำะ

กึารขอโทัษ

กึารขอบคุณ

กึารแสดงความยินดี
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Key Sentences Key Sentences 

① 는/예요    ② 은/이에요

	 อันั-นัยอง-ฮา-เซ-โย	 ช่อ-นึันั	ท์ง-ฮยอ-น้ั-เอ-โย

A 안녕하세요? 저는 동현이에요. สืวัสืดั้คำรับ	ผู้มช่ื�อท์งฮยอนัคำรับ

	 อันั-นัยอง-ฮา-เซ-โย	 ช่อ-นึันั	ท้์-อ้-เย-โย

B 안녕하세요? 저는 투이예요. สืวัสืดั้คำ่ะ	ฉนััช่ื�อท์ุยคำ่ะ

1

Vocabulary

저는   ฉนััเป็็นั,	ฉันัคำือ,	ฉันัช่ื�อ
제 이름   ช่ื�อข้องฉันั
학생   นัักเร้ยนั
기자   นัักข้่าว
의사   หมอ
경찰   ตัำารวจ

noun + 은/는 (1)

‘은/는’	 คืำอตััวช้่�หัวข้�อหลั่กหรือป็ระธานั	เต่ัมหลั่งคำำานัามเพืื่�อให�ร้�ว่าคำำานัาม 
นัั�นัๆ	 เป็็นัหัวข้�อหลั่กข้องบท์สืนัท์นัาหรือเป็็นัป็ระธานัข้องป็ระโยคำ	 หาก
พื่ยางค์ำสุืดัท์�ายข้องคำำานัามม้ตััวสืะกดัให�เต่ัม	‘은’	ไม่ม้ตััวสืะกดัให�เต่ัม	‘는’

คำานามูมูีตัวสะกด + 은 คำานามูไมู�มีูตัวสะกด + 는

마이클 → 마이클은 저 → 저는

 제 이름은 투이예요.   ช่ื�อข้องฉนััคืำอท์ุย*

 저는 투이예요.   ฉันัช่ื�อท์ุย

noun + 이에요/예요

‘이에요/예요’	หมายถึง	 ‘เป็็นั,	 คืำอ’	 เต่ัมหลั่งคำำานัามเมื�อตั�องการอธ่บายว่า	
เป็็นั...(คำำานัาม)...,	คืำอ...(คำำานัาม)…	หากพื่ยางค์ำสุืดัท์�ายข้องคำำานัามม้ตััวสืะกดั
เต่ัม	‘이에요’	ไม่ม้ตััวสืะกดัเต่ัม	‘예요’

คำานามูมูีตัวสะกด + 이에요 คำานามูไมู�มีูตัวสะกด +  예요

학생 → 학생이에요 기자 → 기자예요

 저는 학생이에요.   ฉันัเป็็นันัักเร้ยนั

 마이클은 의사예요.   ไมเคำ่ล่เป็็นัหมอ

Tips

ชื่�อภาษาเกาหล้่ป็ระกอบดั�วย
นัามสืกุล่ตัามดั�วยชื่�อ	เมื�อตั�องการ
เร้ยกชื่�อคำนัเกาหล้่สืามารถเร้ยก
ชื่�อตัามดั�วยคำำาว่า	씨	 ไดั�	 แต่ัไม่
คำวรเร้ยกคำนัท้์�อายุมากกว่าแบบ
นัั�นั	เพื่ราะจะฟังด้ัไม่สุืภาพื่

➊ 민수 씨____ 의사_______. คุำณ์ม่นัซ้เป็็นัหมอ

➋ 양양____ 경찰_______. หยางหยางเป็็นัตัำารวจ

Reviews

 MP3 03-01  MP3 03-02

* หมูายเหตุจากบรรณาธิการ:	ทุ์ย	(Thủy)	เป็็นัภาษาเว้ยดันัาม	แป็ล่ว่า	นัำ�า

เฉลย

03
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 MP3 03-07

[ฮันั-กุก]
한국

ประเที่ศเกาหลี

[ชุ่ง-กุก]
중국

ประเที่ศจีน

[อ่ล่-บนั]
일본

ประเที่ศญีี่�ปุ�น

[เพื่-ทื์อ-นััม]
베트남

ประเที่ศเวียดนามู

[ม้-กุก]
미국 

สหรัฐอเมูริกา

[แคำ-นัา-ดัา]
캐나다 

ประเที่ศแคนาดา

[อุนั-ดัง-ซอนั-ซ้]
운동선수

นักกีฬา

[อึย-ซา]
의사
หมูอ

[ค้ำ-จา]
기자
นักข้�าว

[ซอนั-แซง-น่ัม]
선생님

คร่

[ฮเว-ซา-วอนั]
회사원

พื่นักงานบริษัที่

[ฮัก-แซง]
학생
นักเรียน

อาชอาชีีพและประเทัศพและประเทัศ

เสริมูจากบรรณาธิการ:            태국	[แท์-กุก]	ป็ระเท์ศัไท์ย

03
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Key Sentences Key Sentences 

42

1   เติมูคำาในช�องว�างให้ถ่กต้องและอ�านออกเสียง

1. _________  마이클이에요.  ผู้มชื่�อไมเค่ำล่

2. 민수 씨는 ________________________ ?    คุำณ์ม่นัซ้เป็็นันัักเร้ยนัไหม

3. 양양____ 회사원____ 아니에요.   หยางหยางไม่ใช่่พื่นัักงานับร่ษัท์

2   เรียงประโยคให้ถ่กต้อง

1. [학생/이에요/마이클/은]   ไมเค่ำล่เป็็นันัักเร้ยนั

 → __________________________________________________________________________

2. [어느/사람/나라/이에요?]   คุำณ์เป็็นัคำนัป็ระเท์ศัไหนั

 → __________________________________________________________________________

3. [저/가/는/의사/아니에요]   ฉันัไม่ใช่่หมอ

 → __________________________________________________________________________

4. [일본/에서/도모코 씨/는/왔어요]   คุำณ์โท์โมโกะมาจากป็ระเท์ศัญ้�ปุ่็นั

 → __________________________________________________________________________

1  1. 저는 ผู้มช่ื�อ,	ผู้มคืำอ   2. 학생이에요 เป็็นันัักเร้ยนั   3. 은/이 ตััวช่้�ป็ระธานั,	ตััวช่้�หัวข้�อหลั่ก
2  1. 마이클은 학생이에요. ไมเคำ่ล่เป็็นันัักเร้ยนั  2. 어느 나라 사람이에요? คุำณ์เป็็นัคำนัป็ระเท์ศัไหนั

 3. 저는 의사가 아니에요. ฉันัไม่ใช่่หมอ   4. 도모코 씨는 일본에서 왔어요. คำุณ์โท์โมโกะมาจากป็ระเท์ศัญ้�ป็ุ่นั

แบบฝึึกึหัด

เฉลย
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43

ม่ารยาทในการเรียกคนเกาห้ลี

โด้ยป็กี่ติ่คนเกี่าหล้จะเร้ยกี่คนท้�ร้้จักี่ชื้�ออย้แ่ล้วด้้วยชื้�อขึ้องคนคนนั�น ต่าม่ด้้วยคำาว่า 씨 (ช้้) 
แต่่ถ้าหากี่อย้ใ่นสัถานกี่ารณ์ท้�เราไม่่ร้้จักี่ชื้�อขึ้องอ้กี่ฝ่่าย คนเกี่าหล้จะพู้ด้ว่า ‘저기요’ เพืู�อ
เป็็นกี่ารเร้ยกี่  เช่้น เวลาท้�เราต้่องกี่ารถาม่ทางคนท้�เดิ้นผู่้านไป็ผู่้านม่าแถวนั�น หรือต้่องกี่าร
เร้ยกี่พูนักี่งานในร้านอาหารหรือร้านกี่าแฟัเพืู�อท้�จะสัั�งอาหาร หรือบังเอิญม้่คนแป็ลกี่หน้า
ทำาขึ้องหล่นและต้่องกี่ารเร้ยกี่เพืู�อจะบอกี่เขึ้า

มาทำำาความเข้้าใจกัับวัฒนธรรมเกัาหลีกีันัเถอะ

03
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① 여기    ② 는

	 	 ยอ-ก้-กา	ฮัก-แซง	ช่่ก-ตััง-อ้-เอ-โย

A 여기가 학생 식당이에요? ท์้�นั้�คำือโรงอาหารหรือเป็ล่่าคำะ

	 	 อา-น้ั-โย	ฮัก-แซง	ช่่ก-ตััง-อึนั	ช่อ-ก้-เอ	อ้-ซอ-โย

B 아니요. 학생 식당은 저기에 있어요.
	 	 ไม่ใช่่คำรับ	โรงอาหารอย่้ตัรงโนั�นัคำรับ

3

여기, 거기, and 저기

‘여기’	(ท้์�น้ั�,	ตัรงน้ั�),	‘거기’	(ท้์�นัั�นั,	ตัรงนัั�นั),	‘저기’	(ท้์�โน่ันั,	ตัรงโนั�นั)	เป็็นั 
คำำาสืรรพื่นัามใช่�เร้ยกแท์นัสืถานัท้์�	

 여기가 우리 집이에요.   ท์้�นั้�คืำอบ�านัข้องฉนัั
 거기에 제 친구가 있어요.   เพื่ื�อนัข้องฉนััอย้่ตัรงนัั�นั
 저기에 제 책이 있어요.   หนัังสืือข้องฉนััอย้่ตัรงโนั�นั

 noun + 은/는 (2)

‘은/는’	 นัอกจากจะเป็็นัคำำาช้่�หัวข้�อหลั่กข้องป็ระโยคำแล่�ว	 หากอย้่หลั่ง 
คำำานัามท้์�เป็็นัวัตัถุหรือบุคำคำล่ใดัสืามารถสืื�อให�ผู้้�ฟังท์ราบไดั�ว่าม้การพ้ื่ดัถึง 
ส่ื�งนัั�นัไป็แล่�วในัอด้ัตั	หรือม้คำนักล่่าวถึงวัตัถุหรือบุคำคำล่นัั�นัไป็แล่�ว

คำานามูมูีตัวสะกด  + 은 คำานามูไมู�มีูตัวสะกด + 는

학생 식당 → 학생 식당은 학교 → 학교는

 A: 마이클 씨가 학교에 있어요?   คุำณ์ไมเคำ่ล่อย้่ท์้�โรงเร้ยนัหรือเป็ล่่า
 B: 아니요. 마이클 씨는 집에 있어요.   ไม่	คุำณ์ไมเคำ่ล่อย้่ท์้�บ�านั

Vocabulary

여기   ท์้�นั้�,	ตัรงนั้�
학생 식당  โรงอาหาร	(นัักเร้ยนั)
저기   ท์้�โนั่นั,	ตัรงโนั�นั
집   บ�านั
친구   เพืื่�อนั
책   หนัังสืือ
학교   โรงเร้ยนั
커피숍   ร�านักาแฟ
식당   ร�านัอาหาร

Tips

โดัยป็กต่ัแล่�วในัภาษาเกาหล้่
มักขึ้�นัตั�นัป็ระโยคำดั�วยป็ระธานั
เสืมอ	 หรือการขึ้�นัตั�นัดั�วยคำำา
ข้ยายเพ่ื่�มเต่ัมเก้�ยวกับก่ร่ยา
อาการ	 สืถานัท้์�	 เวล่า	 ฯล่ฯ	 ก็
สืามารถท์ำาไดั� ในับางบร่บท์	
แต่ัถ�าหากคุำณ์กลั่วสัืบสืนัก็ขึ้�นั
ตั�นัป็ระโยคำดั�วยป็ระธานัไป็
เล่ยก็ไดั�

➊ 휴대 전화가 어디에 있어요? / _______에 있어요.

	 โท์รศัพัื่ท์ม์อืถอือย้ท่์้�ไหนั	/	อย้ท่์้�นั้�

➋ 저기가 커피숍이에요? / 아니요. 저기____ 식당이에요.

	 โน่ันัคืำอร�านักาแฟหรือเป็ล่่า	/	ไม่ใช่่	โน่ันัคืำอร�านัอาหาร

Reviews

 MP3 05-05  MP3 05-06

Key  Sentences Key  Sentences 

เฉลย
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[ทวีี]
뒤
หลััง

[โอ-รึึน-จก]
오른쪽
ด้้านขวา

[เวีน-จก]
왼쪽

ด้้านซ้้าย

 MP3 05-07

[พััก]
밖
นอก

[ยอบ]
옆

ข้างๆ

[อับ]
앞
หน้า

[วีี]
위
บน

[อา-แรึ (มิิด)]
아래(= 밑)

ใต้้, ล่ัาง

[อัน]
안
ใน

ททิิศทางและตำาแหนศทางและตำาแหน่่งง

05

59Lesson 05 โรงอาหารอยู่่�ท่ี่�ไหน 59
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แบบฝึึกึหัด

1   เติมูคำาในช�องว�างให้ถ่กต้องและอ�านออกเสียง

1. 여기가 제 ____ 이에요.   ท้์�น้ั�คืำอห�องข้องฉันั

2. 책상 ____ 에 가방이 있어요.   กระเป๋็าอย้่บนัโต๊ัะเร้ยนั

3. 가방 ____ 에 책이 있어요.   หนัังสืืออย้่ในักระเป๋็า

4. 필통은 방에 ______________ .    กระเป๋็าด่ันัสือไม่ไดั�อย้่ท้์�ห�อง

2   เรียงประโยคให้ถ่กต้อง

1. [화장실/이/에/있어요/어디]   ห�องนัำ�าอย้่ท้์�ไหนั		

 → __________________________________________________________________________

2. [우리/근처/집/공원/이/에/있어요]   ท้์�บร่เวณ์ใกล่�ๆ	บ�านัข้องฉันัม้สืวนัสืาธารณ์ะ   

 → __________________________________________________________________________

3. [이/마이클/학교/에/가요]   ไมเค่ำล่ไป็โรงเร้ยนั

 → __________________________________________________________________________

4. [제/여기/가/방/이에요]   ท้์�น้ั�คืำอห�องข้องฉันั

 → __________________________________________________________________________

1  1. 방 ห�อง   2. 위 บนั    3. 안 ข้�างในั    4. 없어요. ไม่ม้,	ไม่อย้่
2  1. 화장실이 어디에 있어요? ห�องนัำ�าอย้่ท้์�ไหนั

 2. 우리 집 근처에 공원이 있어요. ท้์�บร่เวณ์ใกล่�ๆ 	บ�านัข้องฉันัม้สืวนัสืาธารณ์ะ
 3. 마이클이 학교에 가요. ไมเค่ำล่ไป็โรงเร้ยนั    4. 여기가 제 방이에요. ท้์�น้ั�คืำอห�องข้องฉันั
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‘어디’ ที�ไห้น

มาทำำาความเข้้าใจกัับวัฒนธรรมเกัาหลีกีันัเถอะ

63

เมื่�อเจอคนร้จั้กี่ คุณไม่่จำาเป็็นต่อ้งทักี่ทายด้้วยป็ระโยค ‘안녕하세요?’ เสัม่อไป็ แต่่คุณสัาม่ารถ
ทักี่ทายว่า ‘어디 가요?’ เป็็นกี่ารทักี่ทายและถาม่ว่ากี่ำาลังไป็ท้�ไหนได้้ด้้วยเช่้นกัี่น ในภาษา
เกี่าหล้คำาว่า ‘어디’ หม่ายถ้ง ท้�ไหน ซ้ึ่�งเป็็นคำาท้�ใช้้ถาม่ถ้งสัถานท้� หากี่คุณต้่องกี่ารบอกี่ว่า
ใครอย้่ท้�ไหน สัาม่ารถใช้้ร้ป็ป็ระโยค 『สัถานท้� + 에 있어요』 ได้้เลย แต่่บางครั�งคุณอาจจะ
ได้้ยินคนเกี่าหล้ต่อบว่า ‘저 화장실이에요’ ซ้ึ่�งอาจจะงงๆ และเข้ึ้าใจว่าหม่ายถ้ง “ฉัันคือ
ห้องนำ�า” แต่่ความ่จริงเป็็นภาษาพู้ด้ขึ้องคนเกี่าหล้ท้�หม่ายถ้ง “ฉัันอย้่ในห้องนำ�า” นั�นเอง 
คล้ายกัี่บเวลาเราจะถาม่ว่า “คุณอย้่ท้�ไหน” ถ้าให้พู้ด้แบบถ้กี่ไวยากี่รณ์เป๊็ะๆ ก็ี่คงจะเป็็น 
‘어디에 있어요?’ แต่่คุณสัาม่ารถถาม่สัั�นๆ แค่ ‘어디예요?’ ก็ี่ได้้

05

63Lesson 05 โรงอ�ห�รอย่่่ท่ำ�ไหน 63
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Key  Sentences Key  Sentences 

① 부터/까지    ② 부터/까지

A 공부 많이 했어요? อ่านัหนัังสืือไป็เยอะไหมคำรับ

B 네, 아침부터 지금까지 계속 공부했어요. 

ค่ำะ	อ่านัมาตัล่อดัตัั�งแตั่เช่�าจนัถึงตัอนันั้�เล่ยคำ่ะ

3

Vocabulary

공부   การเร้ยนั,	
	 การอ่านัหนัังสืือ
많이   เยอะ,	อย่างมาก
시험 성적  คำะแนันัสือบ
열심히   ข้ยันั,	ตัั�งใจ
숙제를 하다   ท์ำาการบ�านั
야근을 하다   ท์ำางานัล่่วงเวล่า

time + 부터

‘부터’	หมายถึง	‘ตัั�งแต่ั’	ใช่�ตัามหลั่งคำำาบอกวันัเวล่าท้์�เป็็นัจุดัเร่�มตั�นั	ต่ัางจาก 
‘-에’	เนืั�องจาก	‘-에’	ใช่�กับเหตุัการณ์์ท้์�ม้เวล่าระบุเอาไว�อยา่งชั่ดัเจนั

 A: 언제부터 회사에 가요?   ไป็บร่ษทั์ตัั�งแต่ัเมื�อไร
 B: 내일부터 가요.   ไป็ตัั�งแต่ัพื่รุ่งนั้�
 A: 시험 성적이 안 좋아요.   คำะแนันัสือบไม่ดั้
 B: 그럼 지금부터 열심히 공부하세요.   ถ�าอย่างนัั�นัก็ตัั�งใจเร้ยนัตัั�งแต่ัตัอนัน้ั�เล่ยนัะคำะ

time + 까지

‘까지’	หมายถึง	‘จนัถงึ’	ใช่�ตัามหล่งัคำำาบอกวนััเวล่าท้์�เป็็นัจุดัส่ื�นัสุืดั	ในัภาษา 
เกาหล้่จะใช่�ร้ป็ป็ระโยคำเวล่า	 1	+	부터	 +	 เวล่า	 2	+	까지	 ในัการอธ่บาย 
จุดัเร่�มตั�นัแล่ะจุดัส่ื�นัสุืดัข้องเวล่า

  다음 주까지 숙제를 하세요.   กรณุ์าท์ำาการบ�านัให�เสืร็จสืัป็ดัาห์หนั�า
  지난주부터 오늘까지 야근을 했어요.   

	 ท์ำางานัล่่วงเวล่าตัั�งแตั่สัืป็ดัาห์ท์้�แล่�วจนัถึงวันันั้�

  아침부터 지금까지 계속 공부했어요.   อ่านัหนัังสืือตัล่อดัตัั�งแต่ัเช่�าจนัถึงตัอนันั้�

➊  저는 월요일_______ 금요일_______ 학교에 가요. 

 ฉันัไป็โรงเร้ยนัตัั�งแต่ัวนััจันัท์ร์ถึงวนััศัุกร์

➋  토요일에 아침______ 저녁_______ 일이 있어요. 

 วนััเสืาร์ม้งานัตัั�งแต่ัเช่�าจนัถึงเยน็ั

Reviews

 MP3 09-05  MP3 09-06

Tips

1.	 ในัการบอกจดุัเร่�มตั�นัแล่ะจดุั 
	 ส่ื�นัสุืดัข้องสืถานัท้์�ในัภาษา 
	 เกาหล้่จะใช่�	‘…에서	…까지’

  집에서 학교까지 가까워요.    

จากบ�านัถึงโรงเร้ยนัม้ระยะ
	 ใกล่�	(บ�านัอย้่ใกล่�โรงเร้ยนั)

2. ‘부터(에서)’	แล่ะ	‘까지’ มักจะ 
	 มาค่้ำกันัเสืมอ	 แต่ัก็สืามารถ 
	 ใช่�แยกกันัไดั�	 โดัยยึดัตัาม 
	 คำวามหมายข้องคำำา

  저는 베트남에서 왔어요.    

ฉันัมาจากเว้ยดันัาม

เฉลย
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เวลาเวลา
 MP3 09-07

2시

3시

4시

5시7시

8시

9시

10시

6시

12시

12	นัาฬ่กา 

1시11시

아침/오전
ช่่วงเช่�า		

점심
เท้์�ยงวันั	

오후/낮
ช่่วงบ่าย,	กล่างวันั

저녁
ช่่วงเย็นั

자정
เท้์�ยงคืำนั

 밤
กล่างคืำนั

새벽
เช่�ามืดั

1	นัาฬ่กา 

2	นัาฬ่กา 

3	นัาฬ่กา 

4	นัาฬ่กา 

5	นัาฬ่กา 

6	นัาฬ่กา 

7	นัาฬ่กา 

8	นัาฬ่กา 

9	นัาฬ่กา 

10	นัาฬ่กา 

11	นัาฬ่กา 
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แบบฝึึกึหัด

1   เติมูคำาในช�องว�างให้ถ่กต้องและอ�านออกเสียง

1. A: 어제 뭐 했어요?   เมื�อวานัท์ำาอะไร

 B: ___________________________________________ .  [카페/커피/가서/마셨어요/를/에] 

	 	 ไป็ร�านักาแฟแล่�วดืั�มกาแฟ

2. A: 어제 투이 씨를 만났어요?   เมื�อวานัเจอคุำณ์ท์ุยไหม	

 B: 네, _______________________________________ .   [투이 씨/만나서/를/커피/마셨어요/를] 

	 	 คำรับ	ผู้มเจอคุำณ์ทุ์ยแล่�วดืั�มกาแฟดั�วยกันั

2   จงผั่นคำากริยาให้ถ่กต้อง

1. A: 오늘 뭐 해요?   วนัันั้�ท์ำาอะไร

 B: 학교에 _________ 한국어 공부를 해요.  [가다]    ไป็โรงเร้ยนัแล่�วเร้ยนัภาษาเกาหล้่

2. A: 어제 뭐 했어요?   เมื�อวานัท์ำาอะไร

 B: 집에서 ________________________ 쉬었어요.  [청소를 하다]    

  ท์ำาคำวามสืะอาดัแล่�วพัื่กผู่้อนัอย้บ่�านั

3. A: 언제 _________ 한국어를 공부했어요?   เร้ยนัภาษาเกาหล้่ตัั�งแต่ัเมื�อไร

 B: 지난달 _________ 한국어를 공부했어요.   เร้ยนัภาษาเกาหล้่ตัั�งแต่ัเดืัอนัท้์�แล่�ว

1  1. 카페에 가서 커피를 마셨어요 ไป็ร�านักาแฟแล่�วดืั�มกาแฟ
 2. 투이 씨를 만나서 커피를 마셨어요 เจอคุำณ์ทุ์ยแล่�วดืั�มกาแฟ
2  1. 가서 ไป็แล่�วก็...   2. 청소를 하고 ท์ำาคำวามสืะอาดัแล่ะ...   3. 부터/부터 ตัั�งแต่ั

เฉลย
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