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พื้้�นฐานขีองภาษาเกาหลีที�ควิริ่รู้ิ่ (한글)
พยญ้ช้นะภาษาเกาหล่ี (한국어의	자음) มีที่้�งหมด้ 19 ตั้ว้ แบง่เป็นพยญ้ช้นะเดี้�ยว  

14 ตั้ว้ แล่ะพยญ้ช้นะค้ ่5 ตั้ว้ สืรัะเดี้�ยว 10 ตั้ว้ แล่ะสืรัะปรัะสืม 11 ตั้ว้ ด้ง้ตั้อ่ไปนี�

พื้ย้ญชนะเดี�ยวิ 14 ตั้ว้ิ
ㄱ (คียอก) ออกเสีืยงเป็น ค หรัอื ก เมื�อสืะกด้ในพยางคแ์รักขีองคำาหรัอืปรัะโยค จะออก

เสืียงเป็น ค หากไมใ่ช้พ่ยญ้ช้นะในพยางคแ์รักจะออกเสีืยงเป็น ก ถู�าเป็นตั้ว้สืะกด้จะออก

เสืียงเป็นมาตั้รัาตั้ว้สืะกด้ แมก่ก

คำาศ้ัพื้ท์ ควิามหมาย อ่านถูก อ่านผ่่ด

가구 เฟอรัน่์เจอรั์ คาก้ คาค้

거기 ทีี่�น้�น คอกี คอคี

고기 เนื �อ โคกี โคคี

คำาศ้ัพื้ท์ ควิามหมาย อ่านถูก อ่านผ่่ด

나 ฉุน้ นา _____

너 เธอ นอ _____

누나 พี�สืาว นน้า _____

ㄴ (นีอน้) ออกเสีืยงเป็น น เสืมอ ไมว่า่จะสืะกด้ในพยางคห์รัอืสืว่นไหนขีองปรัะโยคก็ตั้าม 

เมื�อเป็นตั้ว้สืะกด้จะออกเสืียงเป็นมาตั้รัาตั้ว้สืะกด้ แมก่น 
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คำาศ้ัพื้ท์ ควิามหมาย อ่านถูก อ่านผ่่ด

바지 กางเกง พาจี พาชี้

지도 แผู้นทีี่� ชี้โด้ ชี้โที่

지하 ใตั้�ด้่น ชี้ฮา ชี้ด้า

คำาศ้ัพื้ท์ ควิามหมาย อ่านถูก อ่านผ่่ด

차 รัถูยนตั้,์ ช้า ช้า่ ด้า

치마 กรัะโปรัง ชี้�มา่ ดี้�มา่

고추 พรัก่ โคช้้่ โคด่้้

ㅈ (ชี้อด้้) ออกเสืยีงเป็น ช้ หรัอื จ เมื�อสืะกด้ในพยางคแ์รักขีองคำาหรัอืปรัะโยคจะออกเสืยีง

เป็น ช้ หากไมใ่ช้พ่ยญ้ช้นะในพยางคแ์รักจะออกเสืียงเป็น จ ถู�าเป็นตั้ว้สืะกด้จะออกเสีืยง

เป็นมาตั้รัาตั้ว้สืะกด้ แมก่ด้

ㅊ (ช่้อ้ด้) จะออกเสืียงเป็นเสืียงหนก้ ช้ กบ้ ด้ เมื�อสืะกด้ในพยางคห์รัือสื่วนไหนขีอง

ปรัะโยคก็ตั้าม จะออกเสืียงเป็น ช้ โด้ยไมมี่การัเปล่ี�ยนเสืียง ถู�าเป็นตั้ว้สืะกด้จะออกเสีืยง

เป็นมาตั้รัาตั้ว้สืะกด้ แมก่ด้
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คำาศ้ัพื้ท์ ควิามหมาย อ่านถูก อ่านผ่่ด

짜다 เคม็ จาด้า ด้าที่า

쪼이다 ที่ำาให�แนน่หนา โจอีด้า โด้งีที่า

ตั้ว้ิสีะกดในภาษาเกาหลี

ลำาดบ้ เสีียงตั้ว้ิสีะกด ตั้ว้ิสีะกด

1 แมก่ก (ก) ㄱ,ㅋ,ㄲ,ㄳ,ㄺ

2 แมก่น (น) ㄴ,ㄵ,ㄶ

3 แมก่ด้ (ด้) ㄷ,ㅅ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ,ㅆ,ㅉ,ㄸ

4 แมก่น (ล่) ㄹ,ㄼ,ㄽ,ㄾ,ㅀ

5 แมก่ม (ม) ㅁ,ㄻ

6 แมก่บ (บ) ㅂ,ㅍ,ㅄ,ㄿ

7 แมก่ง (ง) ㅇ

ㅉ (ซีง้ชี้อด้้) ออกเสีืยงเป็น จ กบ้ ด้ แตั้ถู่�าเป็นตั้ว้สืะกด้ในพยางคห์รัอืสืว่นไหนขีองปรัะโยค

ก็ตั้าม จะออกเสืียงเป็น จ โด้ยไม่มีการัเปล่ี�ยนเสืียง เมื�อเป็นตั้ว้สืะกด้จะออกเสืียงเป็น

มาตั้รัาตั้ว้สืะกด้ แมก่ด้
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สีริ่ะผ่สีม 11 ตั้ว้ิ
ㅔ		สืรัะเอ   ออกเสืียงเป็น เอ

ㅐ		สืรัะแอ   ออกเสืียงเป็น แอ สืามารัถูออกเสืียงเป็น เอ ได้� 

ㅚ		สืรัะเว   ออกเสืียงเป็น  เว

ㅟ		สืรัะวี    ออกเสืียงเป็น  วี

ㅖ		สืรัะเย   ออกเสืียงเป็น เย

ㅒ		สืรัะแย   ออกเสืียงเป็น แย สืามารัถูออกเสืียงเป็น เย ได้� 

ㅘ		สืรัะวา   ออกเสืียงเป็น  วา

ㅝ		สืรัะวอ   ออกเสืียงเป็น  วอ

ㅞ		สืรัะอเุว  ออกเสืียงเป็น  อเุว

ㅙ		สืรัะแว  ออกเสืียงเป็น  แว สืามารัถูออกเสีืยงเป็น เว ได้�

ㅢ		สืรัะอย้   ออกเสืียงเป็น  อย้, อี, เอ

ㅔ ㅐ ㅚ ㅟ ㅖ ㅒ ㅘ ㅝ ㅞ ㅙ

ㄱ 게	
(เค)

개	
(แค)

괴	
(คเว)

귀
(ควี) 

계	
(คเย)

걔	
(คแย)

과	
(ควา)

궈	
(ควอ)

궤	
(คเุว)

괘	
(คแว)

ㄴ 네
(เน)

내
(แน)

뇌	
(นเว)

뉘
(นวี)

녜	
(นเย)

냬	
(นแย)

놔	
(นวา)

눠	
(นวอ)

눼	
(นเุว)

놰	
(นแว)

ㄹ 레
(เรั)

	래
(แรั)

뢰	
(รัเว)

뤼
(รัวี)

례	
(รัเย)

럐	
(รัแย)

롸	
(รัวา)

뤄	
(รัวอ)

뤠	
(รุัเว)

뢔	
(รัแว)

ㄷ 데
(เที่)

대
(แที่)

되	
(ที่เว)

뒤
(ที่วี)

뎨	
(ที่เย)

댸	
(ที่แย)

돠	
(ที่วา)

둬	
(ที่วอ)

뒈	
(ที่เุว)

돼	
(ที่แว)
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ตั้ว้ิสีะกด (1) พื้ย้ญชนะถ้ดไป (2) เสีียงตั้ว้ิสีะกดที�เปลี�ยน (3)

แมก่ก (ก) 
ㄱ,ㅋ,ㄲㄳ,ㄺ

ㄴ,ㅁ ㅇ

แมก่บ (บ)
ㅂ,ㅍ,ㅄ,ㄿ

ㄴ,ㅁ ㅁ

แมก่ด้ (ด้)
ㄷ,ㅅ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ,

ㅆ,ㅉ,ㄸ
ㄴ,ㅁ ㄴ

คำาศ้ัพื้ท์ เสีียงที�ย้งไม่เปลี�ยน เสีียงที�เปลี�ยนแล้วิ

국물 คกุมลุ่ 궁물	(คงุมลุ่)

밥만 พบ้มน้ 밤만	(พม้มน้)

옷만 อด้มน้ 온만	(อนมน้)

การิ่เปลี�ยนเสีียงในภาษาเกาหลี
กริ่ณี์ที� 1 ถู�าตั้ว้สืะกด้ในพยางคแ์รักตั้รังกบ้ตั้ว้สืะกด้ในช้่องทีี่� (1) แล่ะสืะกด้ตั้ามด้�วย

พยญ้ช้นะถูด้้ไปในช้อ่งทีี่� (2) ไมว่า่จะเป็น ㄴหรัอื ㅁให�เปล่ี�ยนเสีืยงตั้ว้สืะกด้เป็นเสีืยงตั้าม

ช้อ่งทีี่� (3) (ด้ต้ั้ารัางจากซี�ายไปขีวานะคะ) 

ล่องด้ต้ั้ว้อยา่งกน้คะ่
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 บทท่�
1

การิ่ทก้ทายแนะนำาตั้ว้ิ /การิ่ทก้ทายแนะนำาตั้ว้ิ / 
자기소개자기소개
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1)	안녕하세요?	
(อน้นยองฮาเซีโย๊?)

สืวส้ืดี้คะ่/ครับ้ (แบบสืภุาพ ไมเ่ป็นที่างการั)

2)	안녕하십니까?
(อน้นยองฮาช่้มนีก๊า?) 

สืวส้ืดี้คะ่/ครับ้ (แบบสืภุาพ เป็นที่างการั)

3)	자기	소개	부탁드려요.
(ช้ากี โซีแก พท้ี่ก้ดื้อรัยอโย) 

รับกวนช้ว่ยแนะนำาตั้ว้เองด้�วยคะ่/ครับ้

4)	자기	소개	부탁드립니다.
(ช้ากี โซีแก พท้ี่ก้ดื้อรัม่นีด้า) 

รับกวนช้ว่ยแนะนำาตั้ว้เองด้�วยคะ่/ครับ้

5)	이름이	뭐예요?	
(อีรัอืมี มวอเยโย๊?)

ชื้�ออะไรัคะ/ครับ้

6)	성함이	어떻게	되세요?	
(ซีองฮามี ออตั้อเค ่ที่เวเซีโย๊?) 

ชื้�ออะไรัคะ/ครับ้
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คำาศ้ัพื้ทท์า้ยบทคำาศ้ัพื้ทท์า้ยบท

입니다
(อ่มนีด้า)

เป็น, คือ

이름
(อีรัม้)

ชื้�อ

(สืภุาพน�อยกวา่	성함)	

성함

(ซีองฮม้)

ชื้�อ

(สืภุาพมากกวา่ 이름)

한국	사람
(ฮน้กกุ ซีารัม้)

คนเกาหลี่

태국	사람
(แที่ก่กุ ซีารัม้)

คนไที่ย

일본	사람
(อ่ล่บน ซีารัม้)

คนญี�ปุ่ น

사람
(ซีารัม้)

คน

선생님
(ซีอนแซีงน่ม)

คร้ั

의사
(อย้ซีา)

หมอ

주부
(ช้บ้)้

แมบ่�าน

간호사
(คน้โฮซีา)

พยาบาล่

학생
(ฮก้แซีง)

นก้เรัยีน
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ลองแนะนำาตั้ว้ิเองเป็นภาษาเกาหลีก้นลองแนะนำาตั้ว้ิเองเป็นภาษาเกาหลีก้น

저는 ชื้�อ/อาชี้พ/เป็นคนปรัะเที่ศั 입니다.

ตั้ว้อยา่งปรัะโยค

저는	나비입니다.
(ช้อนน้ นาบีอ่มนีด้า) 

ฉุน้ชื้�อนาบีคะ่

저는	학생입니다.	
(ช้อนน้ ฮก้แซีงอ่มนีด้า) 

ฉุน้เป็นนก้เรัยีนคะ่

저는	태국	사람입니다.
(ช้อนน้แที่ก่กุ ซีารัม้อ่มนีด้า)

ฉุน้เป็นคนไที่ยคะ่
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 บทท่�
16 การิ่บอกเวิลา / การิ่บอกเวิลา / 시간시간
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350)	몇	시예요?	
(มยอ็ด้ ชี้เยโย๊?)

กี�โมงแล่�วคะ/ครับ้

351)	지금	몇	시예요?
(ชี้กม้ มยอ็ด้ ชี้เยโย๊?) 

ตั้อนนี�กี�โมงคะ/ครับ้

352)	지금	몇	시인지	알아요?
(ชี้กม้ มยอ็ด้ ชี้อ่นจี อารัาโย๊?) 

ร้ั �ไหมคะ/ครับ้วา่ตั้อนนี�กี�โมง

353)	실례합니다.	지금	몇	시예요?
(ช่้ล่ล่เยฮม้นีด้า ชี้กม้ มยอ็ด้ ชี้เยโย๊?) 

ขีอโที่ษนะคะ/ครับ้ ตั้อนนี�กี�โมงแล่�วคะ/ครับ้

354)	지금	오후	2시	30분이에요.	
(ชี้กม้ โอฮ ้ที่ชี้้ ซีม้ช่้บปนี้เอโย)

ตั้อนนี�เวล่าบา่ยสืองสืามสืบ่นาทีี่คะ่/ครับ้

355)	지금	오후	3시	50분이에요.	
(ชี้กม้ โอฮ ้เซีชี้ โอช่้บปนี้เอโย)

ตั้อนนี�เวล่าบา่ยสืามโมงห�าสืบ่นาทีี่คะ่/ครับ้
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가끔
(คากม้)

บางครั้�ง

계속
(คเยซีก)

อยา่งตั้อ่เนื�อง

그동안
(คือด้งงน้)

ในช้ว่งเวล่าน้�น

금방
(คม้บง้)

เมื�อกี �นี �

나중
(นาจงุ)

ทีี่หล่ง้

과거
(ควากอ)

อดี้ตั้

곧
(คด้)

ที่น้ทีี่ที่น้ใด้

마침
(มาช่้�ม)

ปรัะจวบเหมาะ

마침내
(มาช่้�มเน)

ที่�ายทีี่�สืดุ้

마지막
(มาจีมก้)

สืดุ้ที่�าย

미리
(มีรั)ี

ล่ว่งหน�า

드디어
(ทืี่อดี้ออ)

ในทีี่�สืดุ้

คำาศ้ัพื้ทท์า้ยบทคำาศ้ัพื้ทท์า้ยบท
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การิ่บอกเวิลาการิ่บอกเวิลา

สืามารัถูบอกเวล่าโด้ยใช้�ตั้ว้เล่ขีเกาหล่ีแบบเกาหลี่ (ช้้�วโมง) + 시	แล่ะ

ตั้ามด้�วยตั้ว้เล่ขีเกาหล่ีแบบจีน (นาทีี่) + 분이에요.

ตั้ว้อยา่งปรัะโยค

8시	15분이에요.
(ยอด้อล่ชี้ ชี้โบบนี้เอโย) 

แปด้โมงสืบ่ห�านาทีี่คะ่/ครับ้
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 บทท่�
35 อาริ่มณ์แ์ละควิามรู้ิ่สีกึ / อาริ่มณ์แ์ละควิามรู้ิ่สีกึ / 감정감정
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923)	저는	거짓말하는	사람을	싫어해요.	
(ช้อนน้ คอจ่นมารัานน้ ซีารัามล้่ ชี้รัอแฮโย)

ฉุน้ไมช่้อบคนโกหกคะ่/ครับ้

924)	찬성해요.
(ช้น้ซีองแฮโย)

เหน็ด้�วยคะ่/ครับ้

925)	바로	그거예요.
(พาโรั คือกอเยโย)

ใช้เ่ล่ยคะ่/ครับ้

926)	그래요.
(คือแรัโย)

โอเคคะ่/ครับ้, แบบน้�นเล่ยคะ่/ครับ้, แนน่อนคะ่/ครับ้

927)	반대해요.
(พน้แด้แฮโย)

ไมเ่ห็นด้�วยคะ่/ครับ้, คด้้ค�านคะ่/ครับ้

928)	저는	그렇게	생각하지	않아요.
(ช้อนน้ คือรัอเค ่แซีงกาคาจี อานาโย)

ฉุน้ไมค่่ด้อยา่งน้�นคะ่/ครับ้
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재미없어요.
(แช้มีออบซีอโย)

ไมส่ืนกุ

무관심해요.
(มก้วานช่้มแฮโย)

ไมส่ืนใจ

불만족스러워요.
(พลุ่มน้จกซืีอรัอวอโย)

ไมพ่อใจ

불편해요.
(พลุ่พยอ่นแฮโย)

ไมส่ืะด้วกสืบาย

반가워요.
(พน้กาวอโย)

ย่นดี้

신나요.
(ช่้นนาโย)

รัา่เรัง่, คก้คก้ 

짜증나요.
(จาจง้นาโย)

รั ำาคาญ

질투해요.
(ช่้ล่ที่แ้ฮโย)

อ่จฉุา, รัษ่ยา, หง้

미안해요.
(มีอน้แฮโย)

ร้ั �สืก้ขีอโที่ษ

고마워요
(โคมาวอโย)

ร้ั �สืก้ขีอบคณุ

좋아요.
(โช้อาโย)

ร้ั �สืก้ดี้

안심해요.
(อน้ช่้มแฮโย)

ร้ั �สืก้ปล่อด้ภย้

숨이	막혀요.
(ซีมี้ มาคยอ่โย)

อดุ้อ้�, หายใจไมอ่อก

후련해요.
(ฮร้ัยอนแฮโย)

โล่ง่ใจ

친절하다
(ช่้�ล่ช้อล่ฮาด้า)

ใจดี้

คำาศ้ัพื้ทท์า้ยบทคำาศ้ัพื้ทท์า้ยบท
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เม้�อเริ่าตั้อ้งการิ่บอกอาริ่มณ์ห์ร้ิ่อควิามรู้ิ่สีึก เม้�อเริ่าตั้อ้งการิ่บอกอาริ่มณ์ห์ร้ิ่อควิามรู้ิ่สีึก 

เป็นภาษาเกาหลี สีามาริ่ถบอกแบบนี�ไดเ้ลยเป็นภาษาเกาหลี สีามาริ่ถบอกแบบนี�ไดเ้ลย

ขี้ �นตั้�นด้�วย 저는 + คำาศั้พที่เ์กี�ยวก้บอารัมณ์หรัือความร้ั �สื้กขีองเรัา 

ได้�เล่ยคะ่ 

ตั้ว้อยา่งปรัะโยค 

저는	외로워요.
(ช้อนน้ เวโรัวอโย) 

ฉุน้เหงาคะ่/ครับ้

저는	배고파요.
(ช้อนน้ แพโกพาโย) 

ฉุน้ห่วคะ่/ครับ้
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