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일러두기 คำาแนะนำา

교재 길잡이 คู่มือการใช้หนังสือ

이 교재는 고용허가제 한국어능력시험을 대비하는 데 도움을 주기 위해 집필된 『한국어 표준교재 개정판』을  

집에서 스스로 공부할 수 있도록 개발한 책입니다. 특히 태국 사람들이 한국어를 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 

현지의 언어 및 사회·문화적 환경에 맞추어 개발한 자가학습 교재입니다. 이러한 이유로 교재의 앞부분에는 

한국어와 태국어의 차이점을 간략히 정리하여 제시하였습니다.

หนังสือเรียน 『ภาษาเกาหลีมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่』 เล่มนี้จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้ที ่มีความประสงค์จะสอบวัด 

ระดับภาษาเกาหลีในระบบอนุญาตจ้างงานสามารถเตรียมสอบที่บ้านด้วยตนเองได้ภายในหนังสือได้มีการปรับ 

ภาษา สิ ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับผู ้เร ียนชาวไทยเป็นกรณีพิเศษเพื ่อให้ผู ้เร ียน 

สามารถเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เนื้อหาในช่วงแรกของหนังสือจึงเป็นการเปรียบเทียบ 

และชี้แจงความแตกต่างระหว่างภาษาเกาหลีและภาษาไทยให้ผู้เรียนได้รับทราบโดยสังเขป 

이 교재는 현지에 한국어 교육기관과 한국어 교사가 충분하지 않다는 점을 감안하여 참고서의 역할을 하는  

친절한 교재가 되도록 애를 썼습니다. 또한 한국어를 연습할 기회가 많지 않은 현지 환경을 고려하여 익힘책의  

기능을 하도록 하였으며, 나아가 EPS-TOPIK을 준비할 수 있도록 구성하였습니다. 이렇게 구성된 교재는 가상의  

교사를 설정하여 학습 안내를 하도록 하였습니다. 특히 ‘한글 익히기’ 단원과 과마다 수록되어 있는 문법 항목에  

대한 설명은 태국어로 녹음을 하여 제시함으로써 이해를 돕고자 하였습니다. 부록에는 어휘 목록 및 동사와  

형용사의 활용표를 제시하여 편리함을 더하고자 하였습니다.

คณะผู้จัดทำาเล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีและหนังสือเรียนภาษาเกาหลี จึง 

ต้องการจัดทำาหนังสือที่เป็นมิตรกับผู้เรียนและเป็นหนังสือที่นำาไปใช้อ้างอิงได้เมื่อพิจารณาถึงจุดที่ผู้เรียนไม่มีโอกาส 

ได้ฝึกใช้ภาษาเกาหลีในชีวิต ประจำาวันมากนักจึงได้จัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นทั้งคู่มือและหนังสือสำาหรับเตรียม 

สอบวัดระดับ EPS-TOPIK ในขณะเดียวกัน โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอาจารย ์

ผู้สอนอยู่จริง ๆ โดยเฉพาะในพาร์ต‘เรียนรู้ อักษรฮันกึล’ และคำาอธิบายไวยากรณ์ในบทต่างๆน้ันมีการ้อัดเสียงเป็นภาษา 

ไทยเพื่อเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ยิ่งไปกว่านั้น ในภาคผนวกยังมีการชี้แจงดัชนีคำาศัพท์และตารางการผันคำากริยา

คำาคุณศัพท์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้หนังสืออีกด้วย

2 3



02 어휘 คำาศัพท์

교재에 제시된 어휘를 학습을 염두에 두고 어휘의 특성(유사한 의미군, 유의어,  

반의어 등)을 고려하여 재배열한 후에 태국어와 함께 제시하였습니다. 교재에  

수록된 어휘 연습 문제 외에도 여백이 허락할 경우 추가로 문제를 실었습니다.

การจัดเรียงลำาดับของคำาศัพท์ ในหนังสือเล่มนี้ ได้ถูกจัดเรียงใหม่ ได้พิจารณาจาก 

ลักษณะของกลุ่ม คำาศัพท์ (เช่น คำาศัพท์ที่ความหมายใกล้เคียงกัน, คำาที่ความหมาย 

เหมือนกัน, คำาที่มีความหมายตรงข้ามกัน เป็นต้น) และมีคำาแปลภาษาไทยควบคู ่

ไปด้วย ผู้จัดทำายังได้เพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปตาม ความเหมาะสมในแต่ละบทอีกด้วย

198  17 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요 17 พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ 	199

ลองตอบคําถามโดยไม่ดูคําศัพท์ด้านบนค่ะ

정답  1) 사람들이 친절하다   2) 아름답다  3) 유명하다   4) 경치가 좋다

จงเลือกคําศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพแล้วเติมลงในช่องว่าง

146   한국어 표준교재

연습 1

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. Fill in each blank with the expression that best describe the picture.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.
Complete the sentences using ‘-아/어 보다.’

제주도에 가 봤어요.
보기

1)  바다에서 .

2)  불고기를 .

3)  한복을 .

4)   김치를 .

1) 3)2) 4)

보기 아름답다                유명하다                경치가 좋다                사람들이 친절하다
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1.	그림에	맞는	표현을	<보기>에서	골라	넣으세요.
보기

아름답다

유명하다

경치가	좋다

사람들이	
친절하다

   17과_휴가 때 제주도에 다녀올 거예요  145

동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아 보다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어 보다

‘하다’가 있을 때: -해 보다

1) 가: 제주도에 가 봤어요?

나: 아니요, 안 가 봤어요.

2) 가: 전주비빔밥을 먹어 봤어요?

나: 네, 먹어 봤어요.

3) 가: 투안 씨는 여행을 많이 했어요?

나: 아니요. 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요.

어휘 1 여행지 Tourist attractions

문법 1 -아/어 보다

산 동굴 폭포 호수
mountain cave fall lake

유적지 민속촌 놀이공원 드라마 촬영지
historic site folk village amusement park fi lm (K-drama) shooting location

강 바다 섬 온천
river sea island hot spring

아름답다 유명하다 경치가 좋다 사람들이 친절하다
beautiful famous to have a great scenery people are kind/nice

-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
added.
If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 
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강

แม่น้ํา

바다

ทะเล

섬

เกาะ

온천
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유적지

อุทยานประวัติศาสตร์

민속촌

หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม
놀이공원
สนามเด็กเล่น

드라마 촬영지

สถานที่ถ่ายละคร
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아름답다

งดงาม

유명하다

มีชื่อเสียง

경치가  좋다

ทิวทัศน์สวยงาม

사람들이 친절하다

ผู้คนใจดี
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산

ภูเขา

동굴

ถ้ํา

폭포

น้ําตก

호수

ทะเลสาป

어휘 1   คําศัพท์ 1 여행지 สถานที่ท่องเที่ยว

ต่อไปนี้เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

01 대화 บทสนทนา

본문의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 대화 앞에 대화의 상황을 설명하는 글을  

제시하였습니다. 본문은 태국어로 번역하여 제시하였습니다. 학습자들이 본문을 

이해하는 데 도움을 주기 위해 본문에 사용된 어휘 및 표현 중 설명이 필요하다

고 생각되는 것을 골라 예문과 함께 태국어로 제시하였습니다. 본문 학습 후에는  

스스로 본문에 대한 이해 정도를 측정할 수 있도록 내용 확인 문제를 제시하였습

니다.

ก่อนอ่านบทสนทนาหลักของบท จะมีคำาอธิบายสถานการณ์ที่ตัวละครกำาลังพูดคุย 

กันเพื ่อให้ผู ้เรียนเข้าใจเนื ้อหาได้ง่ายยิ ่งขึ ้น บทสนทนานี ้ยังได้รับการแปลเป็น 

ภาษาไทยควบคู่ไปด้วย ภายในบทยังมีการเลือกคำาศัพท์หรือรูปประโยคที่สำาคัญ 

ในบทสนทนาออกมาอธิบายพร้อมตัวอย่างและมีคำาแปลภาษาไทย นอกจากนี้ยัง 

มีคำาถามเพื่อวัดความเข้าใจต่อเนื่องจากบทสนทนาอีกด้วย

198  17 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요

투안	 리한	씨는	제주도에	가	봤어요?
 คุณริฮาน เคยไปเกาะเชจูไหมครับ

리한	 네,	가	봤어요.	
 ครับ เคยไปครับ

투안	 제주도가	어땠어요?	좋았어요?
 เกาะเชจูเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีไหมครับ

리한	 네,	정말	좋았어요.
 ครับ ดีมากเลยครับ

	 특히	바다가	너무	아름다웠어요.
	 โดยเฉพาะทะเลสวยมากเลยครับ

투안	 그래요?	저도	제주도에	가	보고	싶어요.
 อย่างงั้นหรือครับ ผมก็อยากจะไปเกาะเชจูบ้างครับ 

특히 โดยเฉพาะ 
หมายถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

·  저는 운동을 좋아해요. 특히 
축구를 좋아해요.

  ผมชอบออกกําลังกาย 
โดยเฉพาะฟุตบอลครับ

·  한국 음식은 아주 맛있어요. 
특히 비빔밥이 맛있어요.

 อาหารเกาหลีอร่อยมาก 
 โดยเฉพาะข้าวยําบีบิมบับค่ะ
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พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ 

1.	리한	씨는	어디에	가	봤어요?	คุณริฮานเคยไปที่ไหนบ้าง

2.	제주도가	어때요?	เกาะเชจูเป็นอย่างไรบ้าง

정답  1. 제주도   2. 바다가 아름다워요.

어땠어요? เป็นอย่างไรบ้างครับ

ใช้เพื่อถามถึงประสบการณ์ของคู่สนทนา 
ว่ามีความเห็นหรือสภาพเป็นอย่างไร

·가:   어제 구경한 집은 어땠어요?

  บ้านที่ไปดูเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างครับ

   나:   깨끗하고 좋았어요.  

그런데 월세가 좀 비쌌어요.

   สะอาดและดีครับ แต่ว่าค่าเช่าราย 
เดือนแพงครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์และการวางแผนการท่องเที่ยว

□ไวยากรณ์  -아/어	보다,	-(으)ㄹ	거예요

□	คําศัพท์  สถานที่ท่องเที่ยว, การวางแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ

□	ข้อมูลและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

대화 1  บทสนทนา 1 Track 55

ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างริฮานและตวน 
พวกเขากําลังพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะ

2 3



일러두기 คำาแนะนำา

04 활동 กิจกรรม

자가 학습의 능률을 높일 수 있도록 태국어로 번역하여 제시하였고, 활동에 대한 

<내용 확인>을 통해 스스로 학습 성취 여부를 판단할 수 있도록 하였습니다. 또한 

여백이 허락할 경우 <퀴즈>를 통해 학습 동기를 유발하고 학습의 흥미를 유지할 

수 있도록 하였습니다.

ในส่วนนี้มีการนำาเสนอควบคู่กับคำาแปลภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนจะสามารถวัดผลการเรียนของตนได้ผ่าน 

หัวข้อ <เช็คความเข้าใจเนื้อหา> นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม <คำาถาม> เข้าไปเพื่อกระตุ้น 

ความสนใจของผู้เรียนและเพิ่มความน่าสนใจอีกด้วย
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보기 가: 리한 씨는 어디에 가 봤어요? คุณริฮานเคยไปที่ไหนมาบ้างครับ

나: 제주도에 가 봤어요. ผมเคยไปเกาะเชจูครับ

가: 어땠어요? เป็นอย่างไรบ้างครับ

나: 경치가 정말 아름다웠어요. ทิวทัศน์สวยงามมากครับ

<보기>처럼	친구와	이야기해	보세요.	

จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

이름

ชื่อ

어디에 가 봤어요?

คุณเคยไปที่ไหนบ้างครับ

어땠어요?

เป็นอย่างไรบ้างครับ

보기 리한
제주도

เกาะเชจู
경치가 정말 아름다웠어요

ทิวทัศน์สวยงามมากครับ

1) 투안
부산

ปูซาน
맛있는 음식이 많았어요

อาหารอร่อยเยอะครับ

2)

3)

4)

5)

정답   계 → 계획

활동  กิจกรรม

퀴즈 คําถาม

✚ 다음 단어를 보고 끝말잇기를 해 보세요. เคยเล่นต่อคํากันไหมคะ ลองสร้างคําใหม่จากพยางค์สุดท้ายค่ะ

  지도 도시 시(     ) (        )  

03 문법 กิจกรรม

문법은 표로 정리하여 제시함으로써 이해를 돕고자 하였습니다. 자가 학습의 능률을  

높일 수 있도록 한국어와 태국어의 대조적 정보를 제공하였습니다. 목표 문법 항목을  

예문과 함께 제시한 후 기 학습한 유사 문법 항목과 비교함으로써 두 문법 항목 간의  

차이점을 이해하기 쉽도록 하였습니다. 또한 본 교재에는 같은 지면에 제시되어  

있는 어휘와 문법 연습 문제를 해당 항목 후 바로 연습할 수 있도록 배치하였고 연습 

문제를 추가로 구성하여 학습 내용을 내재화 할 수 있도록 하였습니다.

ไวยากรณ์ในเล่มนี้มีการอธิบายในรูปแบบตารางเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้ผู้เรียน 

และยังมีข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ภาษาไทยและภาษาเกาหลีเพื่อ 

การเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไวยากรณ์ประจำาบทจะมีประโยคตัวอย่าง และยัง 

มีเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ 

ความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ทั้งสองตัวได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้น ในหนังสือเล่ม 

นี้ยังได้มีการจัดทำาแบบฝึกหัดในส่วนของคำาศัพท์และไวยากรณ์ไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้

ฝึกฝน และยังมีแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นด้วย
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เข้าใจความหมาย ‘-아/어 보다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-아/어 보다’ เป็นไวยากรณ์ที่มีความหมายได้ 2 แบบ คือ ‘ลองทํา’ หรือ ‘เคยทํา’ โดยทั่วไป ‘-아/어 봐요’ หรือ  

‘-아/어 보세요’ หมายถึง ลองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการบอกให้ผู้อื่นลองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วน ‘-아/어 봤다’ 

หมายถึงเคยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ‘-아/어 보다’ ไม่ใช้กับคํากริยา ‘보다’

ㅏ, ㅗ → -아 보다 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -어 보다 하다 → 해 보다

가다 → 가 보다

앉다 → 앉아 보다

먹다 → 먹어 보다

읽다 → 읽어 보다

공부하다 → 공부해 보다

운동하다 → 운동해 보다

· 가: 제주도에 가 봤어요? คุณเคยไปที่เกาะเชจูไหมครับ

  나: 네, 가 봤어요. 찌라유 씨도 한번 가 보세요. ค่ะ เคยไปค่ะ คุณจิรายุลองไปดูสักครั้งนะคะ

· 이 옷을 입어 보세요. ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะคะ

· 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요. ตอนอยู่เกาหลีอยากลองไปเที่ยวเยอะ ๆ

보기
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연습 1

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. Fill in each blank with the expression that best describe the picture.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.
Complete the sentences using ‘-아/어 보다.’

제주도에 가 봤어요.
보기

1)  바다에서 .

2)  불고기를 .

3)  한복을 .

4)   김치를 .

1) 3)2) 4)

보기 아름답다                유명하다                경치가 좋다                사람들이 친절하다
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.
Complete the sentences using ‘-아/어 보다.’

제주도에 가 봤어요.
보기

1)  바다에서 .

2)  불고기를 .

3)  한복을 .

4)   김치를 .
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จงดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ ‘-아/어 보다’

2.	그림을	보고	<보기>처럼	‘-아/어	보다’를	사용해서	문장을	완성하세요.

제주도에 가 봤어요.  ผมเคยไปเกาะเชจูครับ

1)

3)

2)

4)

바다에서                             .

불고기를                             .

한복을                             .

김치를                             .

정답   1) 수영해 봤어요   2) 입어 봤어요   3) 먹어 봤어요   4) 담가 봤어요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -아/어 보다 G17-1

대조적 정보	ข้อมูลเปรียบเทียบ

ในภาษาไทยกริยาช่วยจะมาก่อนกริยาแท้ แต่ในภาษาเกาหลีกริยาแท้จะมาก่อนกริยาช่วย ดังนั้นไวยากรณ์ ‘-아/어 보다’ 

(ลอง) ซึ่งเป็นกริยาช่วยจะวางไว้หลังคํากริยาแท้ ดังรูปแบบ ‘คํากริยาแท้ + -아/어 보다’ 

·한국음식을 먹어 보세요. ลองทานอาหารเกาหลีดูนะคะ

·서울 타워에 가 보세요. ลองไปตึกโซลทาวเวอร์ดูนะคะ
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1. ① 남: 산 ภูเขา ② 남: 동굴 ถํ้า

 ③ 남: 바다 ทะเล     ④ 남: 민속촌 หมู่บ้านวัฒนธรรม

2. ① 여: 독서 การอ่าน   ② 여: 여행 การท่องเที่ยว 

 ③ 여: 요리 ทําอาหาร   ④ 여: 낚시 ตกปลา    

3. 남: 제주도에 가 봤어요? คุณเคยไปที่เกาะเชจูไหมครับ

4. 여: 설악산이 어땠어요? ภูเขาซอรัคเป็นอย่างไรบ้างคะ

5. 남: 휴가 때 뭐 할 거예요? คุณจะทําอะไรในช่วงพักร้อนครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ③   2. ②  3. ②   4. ③   5. ③

정답   1. ②  2. ③

1. 여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
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동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아 보다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어 보다

‘하다’가 있을 때: -해 보다

1) 가: 제주도에 가 봤어요?

나: 아니요, 안 가 봤어요.

2) 가: 전주비빔밥을 먹어 봤어요?

나: 네, 먹어 봤어요.

3) 가: 투안 씨는 여행을 많이 했어요?

나: 아니요. 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요.

어휘 1 여행지 Tourist attractions

문법 1 -아/어 보다

산 동굴 폭포 호수
mountain cave fall lake

유적지 민속촌 놀이공원 드라마 촬영지
historic site folk village amusement park fi lm (K-drama) shooting location

강 바다 섬 온천
river sea island hot spring

아름답다 유명하다 경치가 좋다 사람들이 친절하다
beautiful famous to have a great scenery people are kind/nice

-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
added.
If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 

한국어 표준교재 16~30.indd   145 2014-06-11   오전 9:29:07

      ①                    ②                    ③                    ④ 

2.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคําตอบที่ถูกต้อง

 여자는 오늘 무엇을 할 거예요? วันนี้คุณผู้หญิงจะทําอะไร

 ① 휴가를 갈 거예요. ② 제주도에 갈 거예요.

 ③ 숙소를 예약할 거예요. ④ 비행기 표를 살 거예요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-17

1. 남: ① 동굴입니다. ถํ้าครับ ② 온천입니다. นํ้าพุร้อนครับ

  ③ 폭포입니다. นํ้าตกครับ ④ 호수입니다. ทะเลสาบครับ

2. 남: 휴가 때 뭐 할 거예요? พักร้อนจะทําอะไรครับ

 여: 제주도에 갈 거예요. จะไปเกาะเชจูค่ะ

 남: 숙소를 예약했어요? จองที่พักแล้วหรือครับ

 여: 아직 안 했어요. 오늘 저녁에 할 거예요. ยังไม่ได้จองค่ะ วันนี้ตอนเย็นจะจองค่ะ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

06 EPS-TOPIK
읽기와 듣기에서 다루고 있는 주제에 대해 간략히 태국어로 설명해 줌으로써 한국

어 수준이 좀 부족하더라도 한국어를 혼자서 공부하는 데 어려움이 없도록 하고자  

하였습니다. 듣기 대본을 한국어와 태국어로 제시해 줌은 물론 정답도 함께 제시해 

줌으로써 학습의 효율성을 높이고자 하였습니다. 비슷한 유형의 다른 문제를 연습할 

수 있도록 <확장 연습>을 제공해 줌으로써 학습 효과를 극대화하고자 하였습니다.

คณะผู้จัดทำาได้เขียนอธิบายเนื้อหาในส่วนของข้อสอบการอ่านและการฟังเป็นภาษา 

ไทยให้ผู้เรียนเข้าใจ ดังนั้นแม้ยังขาดทักษะภาษาเกาหลีอยู่บ้างแต่ผู้เรียนจะสามารถ 

เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองบทพูดการฟังก็มีทั้งภาษาเกาหลีและภาษาไทยพร้อมด้วยคำา 

เฉลยผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม 

<แบบฝึกหัดเพิ่มเติม> เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำาแบบฝึกหัดที่คล้ายคลึงกัน

05 정보·문화 ข้อมูลทั่วไป · วัฒนธรรม

정확한 전달을 위해 정보 및 문화 내용을 태국어로 번역하여 제시하였습니다. 또한  

<내용 확인> 문제를 통해 스스로 내용 이해 여부를 판단할 수 있도록 하였습니다.

ข้อมูลทั่วไปและวัฒนธรรมมีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับข้อมูล 

และเนื้อหาทางวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องผู้เรียนยังสามารถวัดระดับ 

ความเข้าใจของตนได้จากในหัวข้อ <เช็คความเข้าใจเนื้อหา> ด้วย
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알아 두세요! 외국인력지원센터의 단체 여행 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ทัวร์แบบหมู่คณะของศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน

가까운 외국인지원센터나 외국인상담소의 여행 정보를 이용하면 저렴하고 재미있는 단체 여

행 정보를 얻을 수 있습니다.

คุณสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวราคาประหยัดกับโปรแกรมสนุก ๆ 
ได้ท่ีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานหรือศูนย์ให้คําปรึกษาแรงงาน

강원도
คังวอนโด

속초
ซกโช

강릉
คังนึง

춘천
ชุ่นช่อน

서울 시티투어
ทัวร์รอบกรุงโซล

63빌딩
อาคาร 63

한강 유람선
เรือล่องแม่น้ําฮัน

경복궁
พระราชวังคยองบก

경주
คยองจู

불국사
วัดพุลกุกซา

서해안
ทะเลฝั่งตะวันตก

대천 해수욕장
ชายหาดแทช่อน

부산
ปูซาน

해운대
ชายหาดแฮอุนเด

제주도
เกาะเชจู

한라산
ภูเขาฮันรา

한국의 관광지
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

정보  ข้อมูลทั่วไป
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82  07 여기가 사무실이에요 07 ที่นี ่คือสำ�นักง�นครับ  83

คุณเข้�ใจคว�มหม�ยของ ‘이에요/예요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้�อย่�งนั้นแต่งประโยคให้สมบูรณ์ต�มตัวอย่�งค่ะ

정답   1) 여권이에요   2) 지갑이에요   3) 열쇠예요   4) 베개예요

2.   <보기>처럼 ‘이에요/예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.  

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวย�กรณ์ ‘이에요/예요’ ต�มตัวอย่�ง

보기 가: 이게 뭐예요? น่ีคืออะไรครับ

나: 화장품이에요. เคร่ืองสำ�อ�งครับ

1) 2)

3) 4)

가: 이게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 저게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 이게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 저게 뭐예요?

나:                                                     .

문법 2  ไวย�กรณ์ 2 이에요/예요 G07-2

‘이에요/예요’ เป็นคำ�ลงท้�ยประโยคใช้บอกคุณสมบัติลักษณะต่�ง ๆ เหมือนกับ ‘입니다’ 

โดยว�งไว้หลังคำ�น�มและใช้ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เป็นท�งก�ร 

자음 (พยัญชนะ) + 이에요 모음 (สระ) + 예요

가방이에요 베개예요

· 가: 여기가 어디예요? ที่นี่คือที่ไหนครับ 나: 기숙사예요. หอพักครับ

· 가: 어느 나라 사람이에요? คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ  나: 태국 사람이에요. เป็นคนไทยครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวย�กรณ์

 ‘이에요/예요’ และ ‘입니다’

‘이에요/예요’ ใช้พูดในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เป็นท�งก�รและใช้เมื่อคู่สนทน�มีคว�มสนิทสนมกัน สำ�หรับคำ�ลงท้�ย ‘입니다’ 

นั้นใช้ในสถ�นก�รณ์ที่เป็นท�งก�รเช่น ในก�รประชุมก�รพรีเซนต์ง�นเพื่อเป็นก�รรักษ�ม�รย�ทและให้เกียรติผู้ฟัง

·저는 이민수예요.  ·저는 이민수입니다. 

·저는 이영진이에요.  ·저는 이영진입니다. 

유용한 표현 ประโยคน่�รู้

잘 부탁드립니다. ฝ�กเนื้อฝ�กตัวด้วยนะครับ

가: 안녕하세요? 처음 뵙겠습니다. สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

나: 안녕하세요? 잘 부탁드립니다. สวัสดีครับ ฝ�กเนื้อฝ�กตัวด้วยนะครับ

08 유용한 표현 ประโยคน่ารู้

한국 사람들이 일상생활에서 자주 사용하는 유용한 표현을 전형적인 상황  

맥락에서의 대화문을 통해 번역문과 함께 곳곳에 제시하였습니다.

ประโยคน่ารู้ที่คนเกาหลีใช้เป็นประจำาในชีวิตประจำาวันจะมีอยู่ในเนื้อหาบท 

สนทนารวมถึงการแปลความหมายไว้หลายแห่ง

07 발음 การออกเสียง

교사가 없는 상황에서 발음 연습을 하는 데에는 한계가 있습니다. 따라서 혼자  

듣고 따라 읽으면서 발음 연습을 할 수 있도록 하였습니다. 모음, 자음의 발음은 

물론 한국어 음운 현상에 대해서도 다루었으며 모두 31개의 항목으로 나누어 구성

하였습니다.

ในกรณีที่ไม่มีครูผู้สอน การฝึกออกเสียงย่อมมีข้อจำากัดไปโดยปริยาย ดังนั้นหนังสือ 

เล่มนี้จึงได้จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านตามและฝึกออกเสียงตามไปด้วยได ้

หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 31 หัวข้อ ที่ไม่เพียงแต่กล่าวถึงการออกเสียงสระและ 

พยัญชนะเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการออกเสียงอื่นๆ ตามหลักสัทศาสตร์อีกด้วย
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정답   1. ③    2. ①    3. ④   4. ③

[1~4]	빈칸에	들어갈	가장	알맞은	것을	고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

제 취미는              입니다. 지금까지 못 가 본 새로운 곳을 구경하고 그 지역의 음식을 

먹어 보는 것을 좋아합니다.

งานอดิเรกของผมคือการท่องเที่ยวครับ ผมชอบการได้ท่องเที่ยวที่ใหม่ที่ไม่เคยไปและลองกินอาหารของพื้นที่นั้น 

 ① 노래 ② 쇼핑 ③ 여행 ④ 운동

2.

 

부산은               관광지입니다. 경치도 아름답고 맛있는 음식도 많아서 많은 사람들이 

부산에 갑니다.

ปูซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทัศนียภาพก็สวยงาม อาหารอร่อยก็มีมากมาย ผู้คนมากมายจึงไปปูซาน

 ① 유명한 ② 신기한 ③ 위험한 ④ 비슷한

3.

 

제 고향은 경치가 좋은 제주도입니다. 특히 바다가 깨끗하고                관광객이 많이 

찾아옵니다.

บ้านเกิดของฉันคือเกาะเชจูที่มีทัศนียภาพสวยงาม เพราะว่าทะเลสะอาดและสวยงาม 
นักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวกันมากมาย

 ① 무거워서 ② 복잡해서 ③ 시끄러워서 ④ 아름다워서

4.

 
저는 이번 휴가 때 제주도에 갈 계획입니다. 오늘 비행기 표를                              . 

พักร้อนนี้ผมวางแผนจะไปเกาะเชจู วันนี้จะจองตั๋วเครื่องบินครับ

 ① 구경할 겁니다 ② 관람할 겁니다 ③ 예매할 겁니다 ④ 계획할 겁니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ภาษาไทยมีพยัญชนะเสียงเสียดแทรกคือ ‘ซ ศ ษ ส[s]’ แต่ในภาษาเกาหลีมีเสียง (ㅅ [s]) และเสียง (ㅆ [s’])

(1) 싸, 사 (2) 싸다, 사다 (3) 쌀, 살

(4) 딸기를 사요.  (5) 유리가 싸요.

발음	การออกเสียง P-06

일러두기 คำาแนะนำา
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듣기

파일

안내

ข้อแนะ 
นำาการใช ้

ไฟล์เสียงการฟัง

P-01 ~ P-31

Track 01 - Track 180

TK 1

TK 2

K-1 ~ K-8

G06-1 ~ G50-2

L-06 ~ L-58

『한국어 표준교재』에 수록된 듣기 파일

ไฟล์เสียงในหนังสือ 『หนังสือภาษาเกาหลีมาตรฐาน』

인사말 

คำาทักทาย

태국어와 한국어 대조

การเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาเกาหลี

한글 익히기 I & II เรียนรู้อักษรฮันกึล I & II

각 과의 문법 포인트 강의

예  G30-1 → 30과의 문법 1에 대한 포인트 강의

คำาอธิบายไวยากรณ์ในแต่ละบท
ต.ย.  G30-1  : คำาอธิบายไวยากรณ์ 1 ในบทที่ 30

각 과의 듣기 확장 연습 

예  L-30 → 30과의 듣기 확장 연습

แบบฝึกหัดฟังเพิ่มเติมในแต่ละบท
ต.ย.  L-30 : แบบฝึกหัดฟังเพิ่มเติมสำาหรับบทที่ 30

발음 연습

แบบฝึกหัดออกเสียง
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27. 어디가 아프십니까? 318
 ไม่สบายตรงไหนครับ

28. 통장을 만들려고 왔어요 330
 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

29. 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요 342
 ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

30. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 354
 ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั่นได้ไหมครับ

  부록 ภาคผนวก  

 어휘 색인  366
 ดรรชนีคำาศัพท์

 불규칙 용언 활용표  376
 ตารางการผันคำากริยาและคำาคุณศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามกฎ
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교재 구성표 ขอบเขตและลำาดับของเนื้อหา
1권

주제 
หัวข้อ

과
บท

제목
ชื่อบท

기능/직무 구조
ทักษะ, ลักษณะงาน

어휘
คำาศัพท์

문법
ไวยากรณ์

정보/문화
ข้อมูลทั่วไป, วัฒนธรรม

예
비
편

1
한글 익히기 Ⅰ

เรียนรู้อักษรฮันกึล I

2
한글 익히기 Ⅱ

เรียนรู้อักษรฮันกึล II

3
교실 한국어

ภาษาเกาหลีในห้องเรียน

4
안녕하세요

สวัสดีครับ

5
주말 잘 보내세요

ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ครับ

기
본
생
활

6
저는 투안입니다

ผมชื่อตวนครับ

자기소개하기
การแนะนำาตัว

나라
ประเทศ
직업
อาชีพ

입니다
입니까

인사 예절
มารยาทในการทักทาย

7
여기가 사무실이에요

ที่นี่คือสำานักงานครับ

장소 및 물건 묻고

대답하기

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งของ

장소
สถานที่

물건
สิ่งของ

이/가

이에요/예요

한국의 좌식 문화

วัฒนธรรมการนั่งพื้นแบบเกาหลี

생활필수품

ของใช้จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน 

8

12시 30분에 점심을 먹어
요

ทานอาหารกลางวันตอน  
12.30 น. ครับ

일과 시간 묻고 대답하기
ถาม-ตอบ 

เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันและเวลาได้

일과
ชีวิตประจำาวัน

시간
เวลา

–아요/어
요

에(시간)

출근 시간을 지킵시다

รักษาเวลาเข้างานกันเถอะ

9
가족이 몇 명이에요?

คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

가족에 대해 묻고

대답하기
สามารถถาม-ตอบคำาถามเกี่ยว 
กับครอบครัวได้

가족
ครอบครัว
외모와 성격
รูปลักษณ์และนิสัย

하고

에(장소)

높임말과 반말
การพูดแบบสุภาพและ 

การพูดแบบเป็นกันเอง

10

어제 도서관에서 한국어
를 공부했어요 
เมื่อวานผมเรียนภาษาเกาหลี 

ที่ห้องสมุดครับ

날짜와 장소 묻고

대답하기

ถามตอบเกี่ยวกับอากาศและสถานที่

날짜와 요일
วันและวันที่
장소 및 동작
สถานที่และการกระทำา

–았/었–

에서

한국의 공휴일

วันหยุดของประเทศเกาหลี

11
사과 다섯 개 주세요

ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

물품 구매하기

การซื้อสินค้า

과일과 식료품
ผลไม้และอาหาร
화폐 및 물품 구매

เงินและการซื้อสินค้า

주세요

–아/어 주
세요

의류

เสื้อผ้า

12
병원 옆에 약국이 있어요

มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

위치와 길 찾기

การหาตำาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

이동 동사
คำากริยาเคลื่อนที่
위치와 방향

ตำาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

–(으)세요

(으)로

길거리
ถนน

13

시청 앞에서 일곱 시에 
만나요 

เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 
7.00 น. ครับ

약속 시간과 장소를

정하기

การนัดหมาย (เวลาและสถานที่)

상태 1
คำาคุณศัพท์ 1  
상태 2
คำาคุณศัพท์ 2

–고 싶다

–(으)ㄹ까
요

한국 사람들이 인사로
하는 약속 
คำาสัญญาที่ใช้เพื่อการ 
ทักทายของคนเกาหลี

14
저는 비빔밥을 먹을래요

ผมจะกินข้าวยำาบีบิมบับครับ

음식 주문하기

การสั่งอาหาร

식당
ร้านอาหาร
음식의 맛
รสชาติอาหาร

–(으)ㄹ래
요

안

음식 메뉴
เมนูอาหาร

15

날씨가 맑아서 기분이 좋
아요

อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

날씨와 기분 이야기하기

สนทนาเกี่ยวกับอากาศและความรู้สึก

날씨와 계절
สภาพอากาศและฤดู

기분과 감정

อารมณ์และความรู้สึก

–네요

–아서/어
서

한국의 사계절

ฤดูทั้ง 4 ในประเทศเกาหลี

16

시간이 있을 때 주로 테니
스를 치러 가요
เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผม 
ไปตีเทนนิสครับ

취미 이야기하기

การพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก

취미
งานอดิเรก
운동
กีฬา

–(으)ㄹ 때

-(으)러 가다 
/오다

취미 활동 프로그램

โปรแกรมกิจกรรมงานอดิเรก

17

휴가 때 제주도에 다녀올 
거예요 

พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ

여행 경험 및

계획 이야기하기
สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ 
และการวางแผนการท่องเที่ยว

여행지
สถานที่ท่องเที่ยว
여행 준비와 활동
การวางแผนการท่อง 
เที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ

–아/어 보다

–(으)ㄹ 거
예요

한국의 관광지

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

ก่อนเข้าบทเรียน
การใช้ชีวิตประจำาวัน   
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주제 
หัวข้อ

과
บท

제목
ชื่อบท

기능/직무 구조
ทักษะ, ลักษณะงาน

어휘
คำาศัพท์

문법
ไวยากรณ์

정보/문화
ข้อมูลทั่วไป, วัฒนธรรม

일
상

및

여
가
생
활

18

버스나 지하철을 타고 
가요

ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินไปครับ

교통수단과 소요 시간 
말하기 
พูดถึงวิธีการเดินทางและ 

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง

교통
การคมนาคม 
이동

เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย

(이)나

에서 까지

대중교통 이용 방법

วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ

19

거기 한국가구지요?

ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ 

ใช่ไหมครับ

전화하기
การโทรศัพท์

인터넷에 대해 말하기
การพูดถึงบริการอินเทอร์เน็ต

전화
โทรศัพท์

인터넷
อินเทอร์เน็ต

–지요

–고

생활에 유용한 전화번호

เบอร์โทรศัพท์ที่มีประโยชน์ 
ในชีวิตประจำาวัน

20
저는 설거지를 할게요

ผมจะล้างจานเองครับ

집안일 부탁하기

ขอให้ช่วยทำางานบ้าน

집안일 말하기

พูดถึงการทำางานบ้าน

청소
ทำาความสะอาด

집안일
งานบ้าน

–(으)ㄹ게
요

–는 것

쓰레기 분리수거
ระบบคิดเงินค่าทิ้งขยะตาม 

น้ำาหนักและการแยกขยะ

21

상 차리는 것을 도와줄까
요?

ผมช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมครับ

설명하기
การอธิบาย

허락 구하기
การขออนุญาต

약속
สัญญา, นัด

초대
การเชื้อเชิญ

–는데/ 
(으)ㄴ데

–(으)ㄹ까
요

집들이 선물

ของขวัญงานขึ้นบ้านใหม่

22

무단횡단을 하면 안 돼요

ข้ามถนนโดยไม่ใช้ 

ทางม้าลายไม่ได้นะครับ

금지하기

การห้าม (ไม่ให้ผู้อื่นทำาอะไรบางอย่าง)

이유 말하기
การบอกเหตุผล

금지

ข้อห้าม
하면 안 되는 행동
พฤติกรรมที่ไม่ควรทำา

–(으)면 안 
되다

–(으)니까

공공장소 표지판

ป้ายในที่สาธารณะ

23

어른께는 두 손으로 물건을 
드려야 돼요

ต้องใช้สองมือมอบ 

ของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ 

높임말 말하기

การพูดโดยใช้คำาสุภาพ

조언하기
การแนะนำา

어휘 높임
คำาสุภาพ

생활 예절
มารยาทในชีวิตประจำาวัน

–(으)시–

–아야/어야 
되다/하다

한국인들에게 나이란?
สำาหรับชาวเกาหลี อายุคือ

24

한국 영화를 보면서 공부
해요
ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียน 

ไปด้วยครับ

공부 방법 말하기
พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเรียน

신청 방법 설명하기

อธิบายเกี่ยวกับการสมัคร (ลงทะเบียน) 

공부
การเรียน

교육
การฝึกอบรม

–(으)면서

–기 쉽다/
어렵다

외국인 근로자 교육

프로그램
โปรแกรมการศึกษา 
ของแรงงานชาวต่างชาติ

25
일요일마다 교회에 가요

ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

빈도 표현하기
การแสดงความถี่

소원 말하기
การพูดความปราถนา

종교
ศาสนา

종교 활동
กิจกรรมทางศาสนา

마다

–았으면/
었으면 좋겠
다

종교 행사
งานสำาคัญทางศาสนา

공
공
기
관

26

밥을 먹은 후에

이 약을 드세요

กรุณาทานยานี้หลัง 

รับประทานอาหารค่ะ

순서 말하기
การบอกลำาดับ 
금지하기
การห้าม (ไม่ให้ผู้อื่นทำาอะไรบางอย่าง)

신체
อวัยวะ
증상
อาการต่าง ๆ

–(으)ㄴ 후
에

–지 마세요

가정 비상약

ยาสามัญประจำาบ้าน

27
어디가 아프십니까?

ไม่สบายตรงไหนครับ

조건 말하기
พูดคุยเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

증상 묻고 대답하기
ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึก

병원
โรงพยาบาล
치료
การรักษา

–(으)면

–ㅂ/습니
까, –ㅂ/습
니다

외국인근로자센터 진료 
안내

ข้อมูลการให้การรักษาพยาบาล 

ของศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

28
통장을 만들려고 왔어요

ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

의도 말하기

พูดถึงสิ่งที่ต้องการจะทำา

방법 표현하기
บอกวิธีในการทำาอะไรบางอย่าง

은행 
ธนาคาร

은행 업무/현금인출기
ธุรกรรมธนาคาร, ATM

–(으)려고

–(으)면 되
다

외국인 근로자 전용

금융 서비스

บริการด้านการเงินการธนาคาร 

สำาหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ

29

필리핀으로 엽서를 보내
고 싶은데요
ผมอยากจะส่งโปสการ์ด 

ไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

편지 보내기
ส่งจดหมาย
요청하기
ร้องขอ

우편물
ไปรษณียภัณฑ์
소포/택배
พัสดุ/บริการส่งของ

(으)로

–(으)십시
오

국제특급 우편 서비스

การบริการส่งด่วน (EMS)

30

거기에서 태권도를 배울 
수 있어요?

ผมสามารถเรียนเทควันโด 

ที่นั่นได้ไหมครับ

이용 문의하기
สอบถามการใช้บริการ

교육 신청하기
ลงทะเบียนเรียน (สมัครเรียน)

교육 및 서비스
การอบรมและการบริการ

외국인력 지원 센터 이용

การใช้บริการศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

–(으)ㄹ 수 
있다/없다

–(으)려면

외국인 근로자를 위한

지원 기관
ฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ 

แรงงานชาวต่างชาติ

ชีวิตประจำาวันและงานอดิเรก
ส่วนราชการ
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교재 구성표 ขอบเขตและลำาดับของเนื้อหา
2권

주제 
หัวข้อ

과
บท

제목
ชื่อบท

기능/직무 구조
ทักษะ, ลักษณะงาน

어휘
คำาศัพท์

문법
ไวยากรณ์

정보/문화
ข้อมูลทั่วไป, วัฒนธรรม

한
국
에

대
한

이
해

31

우리 고향은 서울보다 
공기가 맑아요

บ้านเกิดของผมอากาศแจ่มใส 

กว่าที่กรุงโซลครับ

날씨 표현하기
การบอกสภาพอากาศ

비교하기
การเปรียบเทียบ

날씨
สภาพอากาศ

도시의 특성
ลักษณะของเมือง

–지만

보다

한국의 행정구역
เขตการปกครองของเกาหลี

32

복날에는 삼계탕을 먹어
요

ในวันที่อากาศร้อนที่สุด 

เรามักจะทานซัมกเยทังครับ

한국의 음식 문화 알기

เข้าใจวัฒนธรรมอาหารของเกาหลี

조리법 설명하기
อธิบายวิธีทำาอาหาร

계절 음식
อาหารตามฤดูกาล

재료 및 조리법

วัตถุดิบและวิธีทำาอาหาร

–(으)ㄴ

–아서/어
서

특별한 날 먹는 음식

อาหารที่รับประทานในวันพิเศษ

33

송편을 만드는 체험도 할 
수 있어요 

สามารถลองทำาซงพยอนได้ด้วยค่ะ

추측하기
การคาดเดา

계획 말하기
การบอกแผนการ

설날

วันปีใหม่ (ปฏิทินจันทรคติ)

추석
เทศกาลชูซ็อก (ไหว้พระจันทร์)

–겠–

–는

한국의 명절
เทศกาลของประเทศเกาหลี

34

아기 옷을 선물하는 게 
어때요? 

ให้ของขวัญเป็นเสื้อผ้าเด็กดีไหมคะ

추천하기
การแนะนำา
순서 말하기
การบอกลำาดับ

특별한 날
วันพิเศษ
결혼 문화
วัฒนธรรมการแต่งงาน

–는 게 어때
요

–고 나서

한국인의 경조사

วันสำาคัญในชีวิตของคนเกาหลี

35

한국 드라마가 재미있잖
아요

ก็ละครเกาหลีสนุกนี่คะ

이유 말하기
การบอกเหตุผล

추측하기
การคาดเดา

한류
ฮันรยู (กระแสเกาหลี)

경제 및 산업
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

–잖아요

–는/(으)ㄴ 
것 같다

한류 여행

ทัวร์ตามรอยเกาหลี

직
장
문
화

36
단정한 모습이 좋아 보여요

การแต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นสิ่งที่ดีครับ

복장 설명하기
อธิบายเรื่องการแต่งกาย

충고하기

การให้คำาแนะนำา

복장
เครื่องแต่งกาย

태도
ท่าทาง

–아/어 보
이다

–게

작업 현장의 복장

การแต่งกายในที่ทำางาน

37
출입문을 꼭 닫읍시다

ปิดประตูเข้าออกให้เรียบร้อยด้วยครับ

기숙사 주의사항 알리기

บอกกฎและข้อบังคับของหอพักได้

기숙사
หอพัก

냉난방기

เครื่องปรับอากาศและฮีตเตอร์

–(으)ㅂ시
다

–는 동안

한국의 주거 형태

ประเภทของที่อยู่อาศัยในเกาหลี

38
일할 맛이 나요

ค่อยรู้สึกดีกับการทำางานหน่อยครับ

직장의 분위기 소개하기

พูดเรื่องบรรยากาศในที่ทำางาน

동료와의 갈등 표현하기

พูดเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

직장의 분위기

บรรยากาศในที่ทำางาน

동료와의 갈등

ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

–는/–(으)
ㄴ 편이다

–다고 하다

직장 내에서의 호칭

การเรียกเพื่อนร่วมงาน

갈등 해결 방법

วันนี้จะชวนไปกินเลี้ยงหลังเลิกงานกัน

39

오늘 회식을 하자고 해요

การแจ้งเวลาของการกินเลี้ยง 

หลังเลิกงาน

회식 일정 공지하기

การแนะนำาพนักงานใหม่

새 직원 소개하기

งานกินเลี้ยงหลังเลิกงาน

회식
งานกินเลี้ยงหลังเลิกงาน

직장에서의 모임
การนัดรวมตัวในที่ทำางาน

–자고 하다

–(으)라고 
하다

한국의 회식 문화

วัฒนธรรมกินเลี้ยงหลัง 

เลิกงานของชาวเกาหลี

40

불쾌감을 느꼈다면 그건 
성희롱이에요

หากรู้สึกไม่สบายใจแสดงว่า 

มันคือการล่วงละเมิดทางเพศ

성희롱 예방 조언하기

การให้คำาแนะนำาเพื่อป้องกัน 
การคุกคามทางเพศ
성추행에 대한 강의 듣기
ฟังบรรยายเกี่ยวกับการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ

성희롱
การล่วงละเมิดทางเพศ

성희롱 대처 방법

วิธีรับมือกับการคุกคามทางเพศ

–냐고 하다

간접화법의 
축약형

성희롱의 개념과 처벌
การคุกคามทางเพศและบทลงโทษ

41
드라이버로 해 보세요

ลองใช้ไขควงดูสิครับ

작업 도구 제안하기

แนะนำาเครื่องมือในการทำางาน

작업 상황 설명하기

อธิบายความคืบหน้า

제조업 수공구
เครื่องมือการช่างใน 
อุตสาหกรรมการผลิต

제조업 기계

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

(으)로

–고 있다

작업에 필요한 도구

เครื่องมือที่จำาเป็นในการทำางาน

42

이 기계 어떻게 작동하는
지 알아요?

คุณรู้ไหมว่าเครื่องจักร 

เครื่องนี้ทำางานอย่างไรครับ

기계 작동법 설명하기

การอธิบายวิธีใช้เครื่องจักร

작업 보고하기
การรายงานการทำางาน

기계 작동

การใช้เครื่องจักร

포장 작업

งานบรรจุภัณฑ์

–는지 알
다/모르다

–(으)ㄹ 것 
같다

안전한 도구 및

기계 사용법

วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

อย่างปลอดภัย

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
วัฒ

นธรรมในที่ทำางาน
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주제 
หัวข้อ

과
บท

제목
ชื่อบท

기능/직무 구조
ทักษะ, ลักษณะงาน

어휘
คำาศัพท์

문법
ไวยากรณ์

정보/문화
ข้อมูลทั่วไป, วัฒนธรรม

직
장
생
활

43

철근을 옮겨 놓으세요

ย้ายเหล็กเส้นมาวาง 

ให้เรียบร้อยด้วยครับ

작업 지시하기

การสั่งงาน

작업 확인하기
ตรวจสอบการทำางาน 

건설 현장

เขตก่อสร้าง

유통업 포장

งานบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งสินค้า

–아/어 놓다

–지요

건설 현장의 중장비

เครื่องมือหนักในเขตก่อสร้าง

44
페인트 작업을 했거든요

นั่นเป็นเพราะผมทาสีครับ

작업장 환경 묘사하기
บรรยายสภาพแวดล้อมในการทำางาน

정리 정돈 말하기
พูดเรื่องการจัดระเบียบ

작업장 환경

สภาพแวดล้อมในที่ทำางาน

폐기물과 정리 도구
ขยะและเครื่องมือเก็บกวาด

–거든요

–아지다/어
지다

작업 도구 정리 정돈
การจัดการและจัดเก็บ 

เครื่องมือปฏิบัติงาน

45
호미를 챙겼는데요

ฉันเอาจอบมาแล้วค่ะ

작업 변경 요구하기
ขอเปลี่ยนงาน

작업 요청하기
ขอปฏิบัติงาน

농업 1
อุตสาหกรรมการเกษตร 1

농업 2
อุตสาหกรรมการเกษตร  2

–는데요

–기 전에

한국 농촌의 사계절

ฤดูทั้ง 4 ในหมู่บ้านเกษตรกรเกาหลี

46
더 신경 쓰도록 하자

มาเอาใจใส่ให้มากกว่าเดิมกันเถอะ

문제 원인 찾기
หาสาเหตุของปัญหา

해결 방안 말하기

บอกวิธีแก้ปัญหา

축산업
อุตสาหกรรมปศุสัตว์

어업
อุตสาหกรรมประมง

–도록 하다
–게 되다

축산업과 어업 현장의

직업
ประเภทของงานในอุตสาหกรรม 

ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมประมง

47

재고를 파악하는 것이 
중요해요

การเช็กสต๊อกเป็นสิ่งสำาคัญครับ

업무 관리하기

จัดการหน้าที่

업무 실수 말하기
บอกความผิดพลาดในการทำางาน

창고 관리
การจัดการโรงเก็บสินค้า(โกดัง)

가구 제조

การผลิตเฟอร์นิเจอร์

–는 것이 중요
하다

–(으)ㄹ 것이다

직장에서의 칭찬 노하우

วิธีกล่าวคำาชมเชยในที่ทำางาน

48
다치지 않도록 조심하세요

ระวังอย่าให้เจ็บตัวด้วยครับ

기계 작업 시 주의사항

말하기
บอกข้อควรระวังขณะใช้เครื่องจักร

위험 상황 대처하기
การรับมือกับเหตุอันตราย

기계 작업
การทำางานกับเครื่องจักร

재해
การบาดเจ็บจากการทำางาน

–(으)ㄴ 적이 
있다/없다

–지 않도록 
조심하다

작업장 사고

อุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงาน

49

안전화를 안 신으면 다
칠 수 있어요

ถ้าไม่ใส่รองเท้านิรภัย 

อาจจะบาดเจ็บได้นะครับ

위험 상황 예방하기

ป้องกันเหตุอันตราย

위험 가능성 경고하기
เตือนความเสี่ยงในการทำางาน

보호구
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

작업장 사고

อุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงาน

–(으)ㄹ 수 있다

–기 때문에

신체 기관과 보호구

อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

50

열심히 해 준 덕분이에요

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ 

คุณตั้งใจทำางานครับ

업무 평가하기
ประเมินการทำางาน

건강 말하기
พูดเรื่องสุขภาพ

안전 수칙

ข้อบังคับเพื่อความปลอดภัย

건강 증진
การดูแลรักษาสุขภาพ

–(으)ㄴ 덕분에

–기로 하다

건강을 위한 스트레칭

การยืดเส้นยืดสายเพื่อสุขภาพ

법
령

및

제
도

51

한국에 가서 일을 하고 
싶은데요

ผมอยากไปทำางานที่เกาหลีครับ

고용허가제에 대해

묻고 답하기

ถามตอบเกี่ยวกับระบบอนุญาตจ้างงาน

EPS-TOPIK에 대해

문의하기

การสอบถามเรื่องการทดสอบความ 

สามารถทางภาษากาหลี EPS-TOPIK

고용허가제

ระบบอนุญาตจ้างงาน

한국어 능력시험
สอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี

EPS–TOPIK 
신청서 작성하
기

กรอกใบสมัครความ 

สามาถทางภาษา 

เกาหลี EPS-TOPIK

고용허가제 이해하기

การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ระบบอนุญาตจ้างงาน

52

근로 조건이 좋은 편이
에요

เงื่อนไขการจ้างงานค่อนข้างดีครับ

근로계약서 내용

문의하기
การสอบถามเกี่ยวกับ 

สัญญาการจ้างงาน

근로 계약 체결하기
การทำาสัญญาจ้างงาน

근로 조건

เงื่อนไขการจ้างงาน

취업 절차

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจ้างงาน

표준근로계약
서 작성하기

การกรอกสัญญา 

จ้างงานมาตรฐาน

표준근로계약서

สัญญาจ้างงานมาตรฐาน

ชีวิตการทำางาน
ระบบกฏหมายและข้อบังคับ
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교재 구성표 ขอบเขตและลำาดับของเนื้อหา
2권

주제 
หัวข้อ

과
บท

제목
ชื่อบท

기능/직무 구조
ทักษะ, ลักษณะงาน

어휘
คำาศัพท์

문법
ไวยากรณ์

정보/문화
ข้อมูลทั่วไป, วัฒนธรรม

법
령

및

제
도

53
외국인 등록을 하러 가요

ผมจะไปขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติครับ

입국 심사 받기

การเข้ารับการตรวจคนเข้าเมือง

외국인 등록하기

การขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ

입국 절차

ขั้นตอนการเข้าเมือง

외국인 등록

ขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ

취업 교육

이해하기

เข้าใจการอบรม 

ก่อนเริ่มงาน

외국인 등록
ขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ

54
보험금을 신청하려고요

ผมตั้งใจว่าจะยื่นขอรับเงินประกันครับ

보험 가입하기
การสมัครประกัน 

보험금 청구하기

การยื่นขอรับเงินประกัน

보험 가입
การสมัครประกัน

보험금 청구
การขอรับเงินประกัน

보험 안내
이해하기
เข้าใจรายละ

เอียดของประกัน

외국인 근로자 보험

ประกันภัยสำาหรับผู้ใช้แรงงาน 
ชาวต่างชาติ

55

급여 명세서를 확인해 
보세요

กรุณาตรวจสอบสลิปเงินเดือนครับ

급여 명세서 확인하기
การตรวจสอบสลิปเงินเดือน

수당 확인하기
การตรวจสอบรายได้พิเศษ

급여와 세금
เงินเดือนและภาษี

수당

ค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา

급여 명세서
읽기  

การอ่านสลิปเงินเดือน

월급

เงินเดือน 

56

이번 여름 휴가 계획은 
세웠어?

คุณได้วางแผนวันหยุดพักร้อนนี้ 

หรือยังครับ

휴가 알아보기

รู้จักวันลาหยุด

병가 신청하기
การลาป่วย

휴가
วันลา (วันหยุด)

병가
ลาป่วย

휴가 신청서

이해하기
เข้าใจการกรอก 

แบบฟอร์มใบลา

휴가에 대한

근로기준법의 이해

เข้าใจข้อกำาหนดพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการลาหยุด

57
사업장을 변경하고 싶은데

ผมอยากเปลี่ยนสถานที่ทำางาน

사업장 변경 절차

알아보기

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยน 

เปลี่ยนสถานที่ทำางาน

일시 출국 절차 확인하기

ขั้นตอนการออกนอกประเทศชั่วคราว

사업장 변경
การเปลี่ยนสถานที่ทำางาน

조기 귀국과 일시 출국

การกลับประเทศก่อนกำาหนดและ 
การออกนอกประเทศชั่วคราว

재입국
허가 동의서
이해하기

เข้าใจเกี่ยวกับใบรับรอ 

งการกลับเข้าประเทศ

사업장 변경

การเปลี่ยนสถานที่ทำางาน

58

체류 기간을 연장한 후
에 꼭 신고해야 해

คุณต้องรายงานหลังจากขยายเวลาพำา 

นักอาศัย

체류 연장 절차 알아보기

เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
ขยายเวลาพำานักอาศัย

체류 자격 변경 이해하기

เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะวีซ่า

체류 기간 연장

ขยายเวลาพำานักอาศัย

체류 자격
สถานะการพำานักอาศัย (ประเภทวีซ่า)

체류 기간  
연장 신청서 
작성하기
การกรอกแบบฟอร์ม 
การขยายเวลา 
พำานักอาศัย

체류 기간 연장 신청
การสมัครขยายเวลาพำานักอาศัย

직
장
생
활
용
어

59

산업 안전 Ⅰ

ความปลอดภัยใน 
โรงงานอุตสาหกรรมกรรม I

산업 안전표지 익히기

เข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

제조업 관련 안전 수칙

익히기

เข้าใจกฎข้อบังคับ

ด้านความปลอดภัยในโรงงาน

산업 안전표지

สัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานอุตส
าหกรรม

제조업 관련 안전 수칙

ข้อบังคับด้านควา 

มปลอดภัยในโรงงาน

직업병
โรคที่เกิดจากการทำางาน

60

산업 안전 Ⅱ

ความปลอดภัยใน 
โรงงานอุตสาหกรรมกรรม II

건축업 관련 안전 수칙

익히기

เข้าใจกฎเกณฑ์ด้าน 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

건축업 관련 안전 수칙

กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 

ในงานก่อสร้าง

직업병 예방

การป้องกันโรคที่เกิดจากการทำางาน

ระบบกฎหมายและข้อบังคับ
คำาศัพท์เฉพาะในการทำางาน
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등장 인물 ตัวละคร

선생님 คุณครู

리한 ริฮานู

ปากีสถาน
바루 บารุ

อินโดนีเซีย
투안 ตวน

เวียดนาม
아딧 อดิศร์

ไทย
카림 คาริม

อุซเบกิสถาน

리리 ลี่ลี่

จีน
흐엉 เฮือง

เวียดนาม
수피카 สุภิกา

ไทย
모니카 โมนิกา

ศรีลังกา
수루 ซูหรู

จีน

바트 บาธ

มองโกเลีย
타타 ตาต้า

อินโดนีเซีย
칸 ข่าน

กัมพูชา
이반 อีวาน

อุซเบกิสถาน
인디카 อินดิกา

ศรีลังกา

박지훈 ปาร์กจีฮุน

เกาหลี
이미영 อีมียอง

เกาหลี
김건우 คิมกอนอู

เกาหลี
정소희 ชองโซฮี

เกาหลี
이민우 อีมินอู

เกาหลี
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การเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

ตระกูลภาษา 1

ภาษาไทยอยู่ในตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-Kadai language) ส่วนภาษาเกาหลีอยู่ในตระกูลภาษาอัลไต  
(Altaic language) ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ 5 เสียง แต่ในภาษาเกาหลีไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ต่อไปนี้เป็นภาษาที่ใกล้

เคียงกับภาษาไทยและภาษาเกาหลี

ตระกูลภาษา ภาษาที่ใกล้เคียงกัน

ภาษาไท-กะได ภาษาลาวภาษาไทย

ภาษาอัลไต ภาษาตุรกี, ภาษาอุสเบก, ภาษาคาซัคภาษาเกาหลี

การออกเสียง2

①     เสียงในภาษาไทยหนึ่งเสียงสามารถเขียนแทนด้วยพยัญชนะหลายตัว (เช่น พยัญชนะ ‘ศ, ษ, ส, ซ’ ออกเสียง [s]  
พยัญชนะ ‘ท, ธ, ฒ, ถ, ฐ, ฑ’ ออกเสียง [th]) แต่ในภาษาเกาหลีเสียงพยัญชนะหรือสระหนึ่งเสียงจะเขียนแทน 

ด้วยพยัญชนะหนึ่งตัว

②     พยัญชนะในภาษาไทยมี 21 ตัว (รวมเสียง ว, ย) เท่ากันกับภาษาเกาหลี พยัญชนะเสียงกักหรือเสียงระเบิดใน 

ภาษาไทยแบ่งได้เป็นคู่เทียบเสียงพยัญชนะแบบพ่นลมเบาและพ่นลมแรง แต่ในภาษาเกาหลีจะแบ่งเป็นตาม 

ปริมาณการพ่นลมสามระดับคือ 평음, 경음, 격음

③      ในภาษาไทยมีพยัญชนะเสียงเสียดแทรก ฟ [f] แต่ภาษาเกาหลีไม่มี ภาษาไทยมีพยัญชนะ ล[l] และพยัญชนะ ร[r] 
แยกจากกัน แต่ในภาษาเกาหลีมีพยัญชนะ ‘ㄹ’ เพียงตัวเดียวแต่ออกเสียงได้ทั้งสองเสียง ภาษาไทยไม่มีตัวสะกด 
แม่กล แต่ภาษาเกาหลีมีตัวสะกด แม่กล เช่น 달 (พระจันทร์), 말 (ม้า), 딸 (ลูกสาว)

④     สระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ สระเสียงสูง, สระเสียงกลาง, สระเสียงต่ำาและสระแบ่งออกเป็น 
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

⑤     ในภาษาไทยพยางค์ทุกพยางค์จะต้องมีสระ ตำาแหน่งพยัญชนะต้นสามารถมีเสียงพยัญชนะได้ถึงสองเสียงส่วน 
ตำาแหน่งตัวสะกดสามารถออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียง ในภาษาเกาหลีพยางค์ทุกพยางค์จะต้องมีสระ ตำาแหน่ง 
พยัญชนะต้นและตำาแหน่งตัวสะกดสามารถออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น

TK 2
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⑥     การออกเสียงตัวสะกดภาษาไทยและภาษาเกาหลีจะไม่ปล่อยลมออกมา กล่าวคือ ในภาษาแถบยุโรปตัวสะกด 
เช่น [p, t, k, m, n, ŋ] เสียงที่เป็นเสียงระเบิดจะปล่อยลมออกมาส่วนเสียงนาสิกก็จะออกเสียงตามปกติ 
แต่สำาหรับภาษาเกาหลีจะมีเสียงตัวสะกดทั้งหมด 7 ตัวรวมถึงตัวสะกด ‘ㄹ แม่กล’ ที่ไม่มีในภาษาไทยด้วย

⑦   พยางค์แต่ละพยางค์ในภาษาไทยไม่มีการโยงเสียง แต่ในภาษาเกาหลีถ้าพยางค์หน้ามีตัวสะกดและพยางค์หลัง 
ขึ้นต้นด้วยสระ ดังนั้นตัวสะกดในพยางค์หน้าจะโยงเสียงขึ้นไปเป็นเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์หลัง

 
밥 을  →   밥 을

먹 어 요  →  먹 어 요

[바블]

[머거요]

⑧     การอ่านออกเสียงในภาษาไทยจะออกเสียงเป็นคำาคำา ดังนั้นเมื่อพยัญชนะเจอกับพยัญชนะใดจึงไม่มีการแปรของ 
เสียงเกิดขึ้น แต่ในภาษาเกาหลีจะมีการแปรของเสียงเกิดขึ้นเมื่อตัวสะกดในพยางค์หน้าเจอกับพยัญชนะต้นของ 
พยางค์หลัง

 ตัวอย่าง) ภาษาไทย: ‘ตกน้ำา [똑남]‘ ‘물에 빠지다’, ‘จับมือ [짭므]’ ‘손을 잡다’

  ภาษาเกาหลี: 막내 ‘makne’ [maŋne]‘ลูกคนเล็ก(ของครอบครัว)’ 
 밥물 ‘papmul’ [mammul] ‘น้ำาข้าว’

ไวยากรณ์3

3.1 โครงสร้างประโยค

① โครงสร้างประโยคทั่วไป

  โครงสร้างประโยคภาษาไทยคือ SVO (ประธาน+กริยา+กรรม) แต่โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี คือ SOV 

(ประธาน+กรรม+กริยา)

 

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

ฉัน        ดื่ม     กาแฟ

나       마시다        커피

나는      커피를      마신다.

ประธาน     กรรม      กริยา
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การเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

②         ในกรณีที่มีการใช้คำาคุณศัพท์เพื่อขยายคำานามโดยปกติคำาขยายในภาษาไทยจะอยู่ด้านหลังเสมอแต่คำาขยายใน 

ภาษาเกาหลีจะอยู่ในตำาแหน่งตรงกันข้ามคือด้านหน้า 

 
 คำ�น�ม คำาคุณศัพท์ บ้านใหญ่

큰 집

ภาษาไทย

คำาคุณศัพท์ คำ�น�ม ภาษาเกาหลี

③      คำาบุพบท ‘at’ หรือ ‘in’ ในภาษาอังกฤษจะใช้กับคำานามสถานที่หรือคำาบอกเวลาเพื่อระบุสถานที่หรือเวลาเช่นเดียว 

กับภาษาไทย และจะว่างคำาเหล่านี้ไว้หน้าคำานาม (เช่น at home, in Korea) แต่ในภาษาเกาหลีคำาบ่งชี้เหล่านี้จะ 

วางไว้หลังคำานามกล่าวคือในภาษาไทย (preposition) ในภาษาเกาหลี (post position)

 
คำ�บุพบท คำานาม ที่่โรงเรียน

학교에서

ภาษาไทย

คำานาม คำ�บุพบทภาษาเกาหลี

④     ในกรณีที่มีการใช้คำาแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาไทยจะกล่าวถึงสิ่งของก่อนเจ้าของคือ “บ้าน” มาก่อนคำาว่า 

“เพื่อน” แต่ในภาษาเกาหลีจะวางตำาแหน่งสลับกัน 

 
 คำ�น�ม เจ้าของ บ้านของเพื่อน

친구의 집

ภาษาไทย

เจ้าของ คำ�น�มภาษาเกาหลี

⑤     ประโยคแสดงความต้องการ เช่น ‘가고 싶어요’ ภาษาไทยก็เหมือนกับภาษาอังกฤษ คือ ‘must go’ หรือ ‘would 

like to go’  คือ คำากริยาช่วยอยู่หน้าคำากริยาแท้ แต่ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งจะวางสลับกัน

 
คำ�กริย�ช่วย คำากริยาแท้  อยากไป

가고 싶어요

ภาษาไทย

คำากริยาแท้ คำ�กริย�ช่วยภาษาเกาหลี

⑥      โครงสร้างประโยคปฎิเสธในภาษาไทยนั้นเหมือนกับภาษาอังกฤษ เช่น ‘don’t go’ ซึ่งคำาที่แสดงการปฎิเสธจะอยู ่

หน้าคำากริยาแต่ในภาษาเกาหลีคำาแสดงการปฎิเสธจะอยู่หลังคำากริยา
 

 
คำ�แสดงก�รปฏิเสธ คำากริยา อย่าไป 

가지 마!

ภาษาไทย

คำากริยา คำ�แสดงก�รปฏิเสธภาษาเกาหลี
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3.2 โครงสร้างประโยค

①     ภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่มีวิภัติปัจจัย  คำาแต่ละคำาก็จะทำาหน้าที่เมื่อนำาไปวางตามโครงสร้างของประโยคแต่ในภาษา 

เกาหลีมีหน่วยคำาเล็ก ๆ เพื่อใช้เป็นคำาบ่งชี้ระบุหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปของคำาศัพท์เหล่านั้น

 
เขา

그 사람

เป็น

이다

คน 

사람

ดี

좋다(ส่วนขยาย)

เขาเป็นคนดี

그 사람은 좋은 사람이다.

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

 
อากาศ

날씨

ดี

좋다(ภาคแสดง)

อากาศดี

날씨가 좋다.

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

②     ภาษาไทยมีกาลวิเศษณ์  (คำาวิเศษณ์บอกเวลาหรือคำาว่า “แล้ว”) เพื่อบอกถึงรูปอดีตแต่ในภาษาเกาหลีจะมีหน่วย 

คำาเล็ก ๆ วางไว้หลังคำากริยาเพื่อบอกกาล

 

ตอนนี้ฉัน กิน ข้าว

เมื่อวานนี้ฉัน กิน ข้าว

ฉัน กิน ข้าว แล้ว

나는 밥을 먹는다. (ปัจจุบัน)
나는 밥을 먹었다. (อดีต) 

지금 나는 밥을 먹는다.

어제 나는 밥을 먹는다.

나는 밥을 먹었다.

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

③     ภาษาเกาหลีมีคำาสุภาพเหมือนกับภาษาไทย ตัวอย่างต่อไปนี้ชี้ให้เห็นว่าคำาว่าบ้านในภาษาเกาหลี คือ 집(บ้าน) 

และคำาสุภาพคือ 댁 (บ้าน) และคำาว่าอยู่ 있다 (อยู่) คำาสุภาพคือ 계시다 (อยู่)

 

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

          ฉัน        บ้าน          อยู ่  

저는       집에      있습니다.

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

คร ู           บ้าน            อยู ่        

선생님께서       댁에       계십니다.

18 19



การเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาเกาหลี

④     การบอกที่อยู่ในภาษาไทยจะเริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุดไปส่วนที่ใหญ่ที่สุดแต่ในทางกลับกันภาษาเกาหลีจะ

 บอกจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดไปส่วนที่เล็กที่สุด

 

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

 1095 โฮซันโร นัมกู กรุงโซล เกาหลีใต้

เลขที ่      ชื่อถนน       เขต        เมือง      ประเทศ

 대한민국 서울시 남구 호산로 1095

ประเทศ       เมือง       เขต       ชื่อถนน       เลขที่

  ในภาษาไทยจะเขียนเรียงลำาดับ “วัน/เดือน/ปี” แต่ในทางตรงกันข้ามภาษาเกาหลีจะเขียนเรียงลำาดับ  

“ปี/เดือน/วัน” ตามลำาดับ

 

ภาษาไทย

ภาษาเกาหลี

 5 พฤศจิกายน 2016

วันที ่             เดือน              ปี

 2016년 11월 5일   

2016              พฤศจิกายน              5

3.3 อื่น ๆ

 ①       ตำาแหน่งของสระในภาษาไทยมีหลายตำาแหน่ง กล่าวคือ สระในภาษาไทยอยู่บนพยัญชนะ อยู่ใต ้

พยัญชนะ, อยู่ด้านซ้ายพยัญชนะ, อยู่ด้านขวาพยัญชนะ แต่สระในภาษาเกาหลีจะอยู่ด้านขวา 

หรือใต้พยัญชนะเท่านั้น 

 
ภาษาไทย กี, กู, เก, กา

마, 모ภาษาเกาหลี

 ②   การเขียนประโยคภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคภายในประโยคและไม่มีการใช้เครื่องหมาย แต่ 

ภาษาเกาหลีการเว้นวรรคภายในประโยคและมีการใช้เครื่องหมาย เช่น เครื่องหมายปรัศนี (?),  

เครื่องหมายมหัพภาค (.), เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เป็นต้น

20 21
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한글 익히기Ⅰ
เรียนรู้อักษรฮันกึล I

1 한글 소개  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฮันกึล K-1

0

ตัวอักษรฮันกึลประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1443 โดยพระเจ้าเซจงมหาราช แห่งราชวงศ์โชซอนซึ่งก่อน 

หน้านั้นชาวเกาหลีใช้ตัวอักษรจีนในการเขียน อย่างไรก็ตามตัวอักษรจีนยากและเป็นอุปสรรคต่อ

ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้หนังสือ ดังนั้นพระเจ้าเซจงจึงคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรที่เรียกว่า "ฮันกึล" 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

(1) การสร้างสระมีรูปแบบดังนี้

• ท้องฟ้า

ㅡ แผ่นดิน

ㅣ คน

ㅣ+  •     = ㅏ[a]

ㅣ + ••  = ㅑ[ja]

• + ㅡ     = ㅗ[o]

•• + ㅡ  = ㅛ[ jo]

พระเจ้าเซจงมหาราชประดิษฐ์สระ ‘ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ’ ขึ้นจากองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 

ท้องฟ้า (•), พื้นดิน (ㅡ), คน ( l )  สระอื่น ๆ ก็เกิดจากแนวคิดดังกล่าว

(2) การสร้างพยัญชนะมีรูปแบบดังนี้

ㄱ
พยัญชนะพื้นฐาน ‘ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ’ 

เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของปาก

ㄱ[k/g] → ㅋ[kh]

เมื่อเพิ่มปริมาณลมที่มากขึ้นในการออกเสียง 

จะทำาให้พยัญชนะพื้นฐานกลายเป็นพยัญชนะเสียงหนัก  
ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

ㄷ[t/d] → ㅌ[th]

ㅂ[p/b] → ㅍ[ph]

ㅈ [ʧ/ʤ] → ㅊ[ʧ h]

01
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ㄱ[k/g] → ㄲ[k’]

เมื่อเขียนพยัญชนะตัวเดียวซ้อนกันจะได้พยัญชนะ 

ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ ซึ่งออกเสียงไม่พ่นลมหรือเบา

ㄷ[t/d] → ㄸ[t’]

ㅂ[p/b] → ㅃ[p’]

ㅅ[s] → ㅆ[s’]

ㅈ[ʧ/ʤ] → ㅉ[ʧ ′]

(3) การสร้างพยางค์มีรูปแบบดังนี้
พยางค์ประกอบไปด้วยพยัญชนะและสระ ในการเขียนพยางค์ทุกพยางค์จะต้องมีพยัญชนะและ 

สระอย่างน้อย 1 ตัว พยัญชนะไม่สามารถ อยู่โดดเดี่ยวได้ เช่นเดียวกันกับสระก็ไม่สามารถอยู่โดด 

เดี่ยวได้ อย่างไรก็ตามในภาษาเกาหลี ถ้าพยางค์ไม่มีเสียงพยัญชนะต้นจะเขียนด้วยพยัญชนะ ‘ㅇ’ 

ที่เปรียบได้กับพยัญชนะไม่มีเสียง พยัญชนะสามารถเป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดได้

①

พยัญชนะ + สระ (แนวตั้ง) CV 나

พยัญชนะ 
+

 สระ (แนวนอน)

C
V 노

②

พยัญชนะ ( ‘ㅇ’ ไม่ออกเสียง ) + สระ (แนวตั้ง) C V 아 

พยัญชนะ ( ‘ㅇ’ ไม่ออกเสียง ) 
+ 

สระ (แนวนอน)

C
V

오

③

พยัญชนะ + สระ (แนวตั้ง) 
+ 

พยัญชนะ (ตัวสะกด)

CV
C 밥

พยัญชนะ 
+ 

สระ (แนวนอน) 
+ 

พยัญชนะ (ตัวสะกด)

C
V
C 문

④

พยัญชนะ ‘ㅇ’ ไม่ออกเสียง + สระ (แนวตั้ง) 
+ 

พยัญชนะ (ตัวสะกด)

C V 
C 안

พยัญชนะ ‘ㅇ’ ไม่ออกเสียง 
+ 

สระ (แนวนอน) 
+ 

พยัญชนะ (ตัวสะกด)

C
V
C

웅
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2 모음 1  สระ 1 K-2

ภาษาเกาหลีมีสระทั้งหมด 21 ตัว มีสระที่เขียนในแนวตั้งคือ (ㅣ, ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ) 

และสระที่เขียนในแนวนอนคือ (ㅡ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ)

1. การออกเสียงสระ

พร้อมที่จะฝึกออกเสียงสระกันหรือยังคะ ก่อนอื่นลองหากระจกมาส่องระหว่าง

ที่ฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะ ฝึกออกเสียงให้รูปปากตรงตามรูปภาพต่อไปนี้ค่ะ 

เราจะฝึกออกเสียงกันทั้งสระแนวตั้งและแนวนอนค่ะ

สระแนวตั้ง สระแนวนอน

ㅣ
[i]

ㅡ
[ɨ]

ㅏ
[a]

ㅗ
[o]

ㅑ
[ja]

+

    [i]       +       [a]

ㅛ
[jo]

+

    [i]       +       [o]

ㅓ
[Λ]

ㅜ
[u]

ㅕ
[jΛ]

+

    [i]       +       [Λ]

ㅠ
[ju]

+

    [i]       +       [u]
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เรามาลองฝึกกันอีกครั้งไหมคะ

(1)   ลองออกเสียงสระ ‘ㅏ’ ค่ะ แล้วฝึกออกเสียงสระ ‘ㅓ’ ค่ะ รูปปากของสระ ‘ㅏ’ และสระ ‘ㅓ’ 
แตกต่างกันอย่างไรคะลองเปิดปากกว้างเมื่อออกเสียงสระ ‘ㅏ’ แล้วลดปากให้แคบลงเมื่อออก 
เสียงสระ ‘ㅓ’ ค่ะ ลองออกเสียงสระ ‘ㅏ’ และสระ ‘ㅓ’ สลับกันหลาย ๆ ครั้งโดยลองเปรียบ 
เทียบรูปปากค่ะ

ㅏ
[a]

ㅓ
[Λ]

(2)   ลองออกเสียงสระ ‘ㅜ’ ค่ะ แล้วฝึกออกเสียงสระ ‘ㅗ’ ค่ะ รูปปากของสระ ‘ㅜ’ และสระ ‘ㅗ’ 
แตกต่างกันอย่างไรคะ เมื่อออกเสียงสระ ‘ㅜ’ รูปปากจะเป็นรูปวงกลมแล้วยื่นไปด้านหน้า เมื่อออก 
เสียงสระ ‘ㅗ’ รูปปากจะเป็นวงกลมแต่เปิดปากขึ้นเล็กน้อยลองออกเสียงสระ ‘ㅜ’ และสระ ‘ㅗ' 
สลับกันหลาย ๆ ครั้งโดยเปรียบเทียบรูปปากค่ะ

ㅜ
[u]

ㅗ
[o]

(3)   ลองออกเสียงสระ ‘ㅣ’ ค่ะ แล้วฝึกออกเสียงสระ ‘ㅡ’ ค่ะ รูปปากของสระ ‘ㅣ’ และสระ ‘ㅡ’  
แตกต่างกันอย่างไรคะเมื่อออกเสียงสระ ‘ㅣ’ ลิ้นจะยื่นไปทางด้านหน้ามากกว่าการออกเสียง 
สระ ‘ㅡ’ การออกเสียงสระ ‘ㅡ’ ไม่จำาเป็นต้องยื่นลิ้นไปด้านหน้า ไม่ต้องทำาปากเป็นรูปวงกลมและ 
ไม่ต้องเปิดปากกว้างเพียงแค่ปล่อยลมออกมาเปิดปากเพียงเล็กน้อยและออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ 
ลองออกเสียงสระ ‘ㅣ’ และสระ ‘ㅡ’ สลับกันดูโดยสังเกตรูป ปากค่ะ

ㅣ
[i]

ㅡ
[ɨ]
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ต่อไปนี้เรามาลองเรียนรู้และฝึกออกเสียงสระประสมกันนะคะ สระแนวตั้งที่มีเส้นแนวนอน 

ส้ัน ๆ 2 เส้น สระ ‘ㅑ’ และ ‘ㅕ’ และสระแนวนอนท่ีมีเส้นแนวต้ังส้ัน ๆ 2 เส้นคือสระ ‘ㅛ’ และ  

‘ㅠ’ เรียกสระประสมค่ะ

(1)   ลองออกเสียงสระ ‘ㅑ’ ค่ะ แล้วฝึกออกเสียงสระ ‘ㅕ’ ค่ะ เมื่อออกเสียงสระ ‘ㅑ’ ให้ออกเสียง 
สระ ‘ㅣ’ สั้น ๆ และออกเสียงสระ  ‘ㅏ’  ยาว ๆ ต่อเนื่องและ พร้อม ๆ กัน เมื่อออกเสียงสระ ‘ㅕ’  
ให้ออกเสียงสระ ‘ㅣ’ สั้น ๆ และเสียงสระ ‘ㅓ’ ยาว ๆ เราจะไม่ออกเสียงสระทั้งสองตัวด้วยความ 
ยาวที่เท่ากันค่ะ

ㅑ
[ja]

+

    [i]       +       [a]

ㅕ
[jΛ]

+

    [i]       +       [Λ]

(2)   ลองออกเสียงสระ ‘ㅛ’ ค่ะ แล้วฝึกออกเสียงสระ ‘ㅠ’ ค่ะ  เม่ือออกเสียงสระ ‘ㅛ’ ให้ออกเสียงสระ 
 ‘ㅣ’ ส้ัน ๆ และออกเสียงสระ ‘ㅗ' ยาว ๆ ต่อเน่ืองและพร้อม ๆ กัน เม่ือออกเสียงสระ ‘ㅕ’ ให้ออกเสียง 
สระ ‘ㅣ’ ส้ัน ๆ และเสียงสระ ‘ㅜ’ ยาว ๆ เราจะไม่ออกเสียงสระท้ังสองตัวด้วยความยาวท่ีเท่ากันค่ะ

ㅛ
[jo]

+

    [i]       +       [o]

ㅠ
[ju]

+

    [i]       +       [u]

2. การเขียนสระ

ถ้าอย่างนั้นสระเขียนอย่างไรนะคะ เมื่อเขียนสระแนวตั้งเริ่มจากด้านบนลงล่าง สระแนวนอนเริ่มจาก
ซ้ายไปขวา

สระแนวตั้ง สระแนวนอน

ㅣ
[ i ]

ㅣ
(◯)

ㅣ
(X)

ㅡ
[ɨ]

ㅡ
(◯)

ㅡ
(X)
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ถ้าอย่างนั้นมาลองเขียนกันดูไหมคะ เขียนสระแนวตั้งให้เหมือน ‘คนยืน’ 
และเส้นแนวนอนก็เขียนสั้น ๆ ค่ะ สระแนวนอนให้ลากเส้นแนวนอนเหมือนกับ ‘พื้นราบ’ 
แล้วลากเส้นแนวตั้งสั้น ๆ ค่ะ เรามาลองฟังเสียงสระแล้วอ่านตามพร้อมกับเขียนไปด้วยค่ะ

สระ ขั้นตอน การเขียน

 ㅣ [ i ] ㅣ

 ㅏ [a] ㅏ

 ㅑ [ ja] ㅑ

 ㅓ [ʌ] ㅓ

 ㅕ [ jʌ] ㅕ

 ㅡ [ɨ] ㅡ

 ㅗ [o] ㅗ

 ㅛ [ jo] ㅛ

 ㅜ [u] ㅜ

 ㅠ [ ju] ㅠ

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ลองฟังเสียงสระอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

①

①

②

②
①

①

②

①

③

① ②

①

② ③

①

②

③
①
②

①
②
③
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พยางค์ต้องมีพยัญชนะและสระ แต่ถ้าพยัญชนะต้นไม่มีเสียงใช้ตัวอักษร ‘ㅇ’ แทนค่ะ 
สระแนวตั้งจะเขียนไว้หลังตัวอักษร ‘ㅇ’ สระแนวนอนจะเขียนไว้ใต้ตัวอักษร ‘ㅇ’ ค่ะ

ㅇ ㅏ [a]
ㅇ

[o]

ㅗ

จงฟังแล้วอ่านตามพร้อมเขียน

สระ การออกเสียง การเขียน

ㅣ [ i ] 이 이 이

ㅏ [a] 아 아 아

ㅑ [ ja] 야 야 야

ㅓ [ʌ] 어 어 어

ㅕ [ jʌ] 여 여 여

ㅡ [ɨ] 으 으 으

ㅗ [o] 오 오 오

ㅛ [ jo] 요 요 요

ㅜ [u] 우 우 우

ㅠ [ ju] 유 유 유
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정답    2. (1) 아  (2) 우  (3) 오  (4) 야  (5) 요  (6) 유   3. ☆

1.   จงอ่านออกเสียงสระต่อไปนี้ทีละคำา เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นจงฟัง CD แล้วตรวจ 
สอบดูว่าออกเสียงได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เสียงที่อ่านผิดให้ระมัดระวัง ลองฟังอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

 (1) 아   어   오   우   으 (2) 오   아   어   우   이   

 (3) 야   여   요   유 (4) 요   야   여   유  

      
2.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 아   오 (2) 우   으 (3) 어   오   

 (4) 야   아 (5) 오   요 (6) 여   유 

      
3.   จงฟังแล้วโยงเส้นตามลำาดับตัวอักษร รูปภาพอะไร

 

이•               •우

아•                       •여

으•

연습  แบบฝึกหัด
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4.   จงฟังและเขียนตามคำาบอกเป็นภาษาเกาหลี
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปออกเสียงไปด้วยแล้วเขียนอีก 3 ครั้งค่ะ

정답   (1) 이  (2) 오  (3) 아이  (4) 오이  (5) 우유  (6) 여우
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3 모음 2  สระ 2 K-3

เรามาดูสระที่เหลือกันต่อเลยนะคะ ฟัง CD แล้วอ่านตามค่ะ

ㅐ
[ε]

ㅏ  +  ㅣ ㅘ
[wa]

ㅗ  +  ㅏ ㅚ
[ø/we]

ㅗ  +  ㅣ

ㅔ
[e]

ㅓ  +  ㅣ ㅝ
[wʌ]

ㅜ  +  ㅓ ㅙ
[wε]

ㅗ  +  ㅐ

ㅒ
[ jε]

ㅑ  +  ㅣ ㅟ
[y/wi]

ㅜ  +  ㅣ ㅞ
[we]

ㅜ  +  ㅔ

ㅖ
[ je]

ㅕ  +  ㅣ ㅢ
[ɨi]

ㅡ  +  ㅣ

ยังมีสระประสมแนวตั้ง ‘ㅒ’ และ ‘ㅖ’ ที่มีเส้นตัดแนวนอน 2 เส้นและมีสระ ‘ㅘ’ และสระ ‘ㅝ’ 

ที่ประสมกันระหว่างสระแนวนอนและแนวตั้ง

เรามาลองฝึกกันอีกครั้งไหมคะ

(1)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅐ’ และ ‘ㅔ’ คล้ายกันใช่ไหมคะ โดยปกติสระทั้งสองออกเสียงต่างกันแต่ปัจจุบัน 

นี้ออกเสียงคล้ายกัน ทำาให้การแยกเสียงสระทั้งสองทำาได้ยาก แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะคนเกาหล ี

เองก็ไม่สามารถแยกเสียงได้เหมือนกันค่ะ

ㅐ
[ε]

ㅔ
[e]
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(2)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅒ’ และ ‘ㅖ’ ค่ะสระทั้งสองเป็นสระประสมแนวตั้งและมีเส้นตัดแนวนอน 2 เส้น 

สระทั้งสองออกเสียงคล้ายกัน ทำาให้การแยกเสียงสระทั้งสองทำาได้ยาก แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะคน 

เกาหลีเองก็ไม่สามารถแยกเสียงได้เหมือนกับสระ ‘ㅐ’ และ ‘ㅔ’ ด้านบนค่ะ

ㅒ
[jε]

ㅖ
[je]

(3)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅚ’ และ ‘ㅙ’, ‘ㅞ’ ค่ะ สระทั้ง 3 ตัวนี้ก็มีเสียงคล้ายกัน โดยสระทั้ง 3 เป็นสระประสม 

ระหว่างสระแนวตั้งและสระแนวนอนค่ะ

ㅚ
[we]

ㅙ
[wε]

ㅞ
[we]

(4)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅘ’ ลองออกเสียงสระ ‘ㅝ’ แล้วลองออกเสียงสลับกัน สระทั้ง 2 เป็นสระประสม 

ระหว่างสระแนวตั้งและสระแนวนอนค่ะ

ㅘ
[wa]

ㅝ
[wʌ]

(5)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅟ’ และ ‘ㅚ’ สลับกัน สระทั้ง 2 เป็นสระประสมระหว่างสระแนวตั้งและสระ 

แนวนอนค่ะ

ㅟ
[y/wi]

ㅚ
[ø/we]

(6)     ลองออกเสียงสระ ‘ㅢ’ อีกครั้ง ออกเสียงสระ ‘ㅡ’ สั้น ๆ และตามด้วยสระ ‘ㅣ’ เร็ว ๆ สระ ‘ㅡ’ 

เป็นสระประสมระหว่างสระแนวตั้งและสระแนวนอนค่ะ 

ㅢ
[ɨi]
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ถ้าอย่างนั้น ลองเขียนดูซักครั้งไหมคะ ฟัง CD แล้วอ่านตามพร้อมกับฝึกเขียนไปด้วยค่ะ

สระ ขั้นตอน การเขียน

ㅐ [ε] ㅐ

ㅔ [e] ㅒ

ㅒ [jε] ㅔ

ㅖ [je] ㅖ

ㅘ [wa] ㅘ

ㅝ [wʌ] ㅙ

ㅟ [y/wi] ㅚ

ㅚ [ø/we] ㅝ

ㅙ [wε] ㅞ

ㅞ [we] ㅟ

ㅢ [ɨi] ㅢ

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ลองฟังเสียงสระอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

②

②

②

②

②

②

③

③

③

③

③

④

④⑤

③

②

⑤

④

④

②

③

④ 

②

③

②

②

③

③

④
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ระวังอย่าเขียนแบบแถวล่างนะคะ

ㅘ (◯)

 (X)

ㅝ (◯)

 (X)

ㅟ (◯)

 (X)

ㅞ (◯)

 (X)

ตัวหนังสือต้องมีพยัญชนะและสระ แต่ถ้าพยัญชนะต้นไม่มีเสียงใช้ตัวอักษร ‘ㅇ’ แทนค่ะ 

สระแนวตั้งจะเขียนไว้หลังตัวอักษร ‘ㅇ’ สระแนวนอนจะเขียนใต้อักษร ‘ㅇ’ ค่ะ
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ลองฟังแล้วอ่านตามพร้อมทั้งเขียนสระประสมกับพยัญชนะ ‘ㅇ’ กันค่ะ

สระ การออกเสียง การเขียน

ㅐ [ε] 애 애 애

ㅔ [e] 에 에 에

ㅒ [jε] 얘 얘 얘

ㅖ [je] 예 예 예

ㅘ [wa] 와 와 와

ㅝ [wʌ] 워 워 워

ㅟ [y/wi] 위 위 위

ㅚ [ø/we] 외 외 외

ㅙ [wε] 왜 왜 왜

ㅞ [we] 웨 웨 웨

ㅢ [ɨi] 의 의 의
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1.   จงอ่านออกเสียงสระต่อไปนี้ทีละคำา เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นฟัง CD แล้วใส่เครื่อง 
หมาย CD แล้วใส่เครื่องหมาย ‘ㅇ’ ข้าง ๆ เสียงที่ถูกต้องเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังและอ่านตาม 
อีกครั้ง

 (1) 애   예   와   워 (2) 위   의   와   웨   

 (3) 워   에   예   의 (4) 왜   와   에   예

      
2.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 애    예  (2) 웨    워  

 (3) 위    의  (4) 와    왜 

      
3.   จงฟังแล้วโยงเส้นตามลำาดับตัวอักษร

  
 아이                                                               얘

와                              위

     여우                             에                             의

  

왜                                 오이                                 우유

연습  แบบฝึกหัด

정답   2. (1) 애  (2) 웨  (3) 위  (4) 와   3. ☆ (위 → 여우 → 에 → 의 → 와 → 오이 → 위)
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4.   จงฟังและเขียนตามคำาบอกเป็นภาษาเกาหลี

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

정답    (1) 예  (2) 와  (3) 왜  (4) 와요  (5) 위에  (6) 외워요

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปออกเสียงไปด้วยแล้วเขียนอีก 3 ครั้งค่ะ
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한글 익히기Ⅱ
เรียนรู้อักษรฮันกึล II

1 자음 1  พยัญชนะ 1 K-4

ภาษาเกาหลีมีพยัญชนะทั้งหมด 19 ตัว ซึ่งเสียงของพยัญชนะจะเกิดจากอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของปาก 

พยัญชนะ ‘ㄱ’ เกิดจากหลังของลิ้นปิดกั้นบริเวณเพดานปาก พยัญชนะ ‘ㄴ’ 

เกิดจากปลายลิ้นสัมผัสปุ่มที่เหงือกด้านบน พยัญชนะ ‘ㅁ’ เกิดจากการกักลมที่ริมฝีปากด้านบน 

พยัญชนะ ‘ㅅ’ เกิดจากการพ่นลมระหว่างไรฟัน พยัญชนะ ‘ㅇ’ เกิดจากการใช้ลำาคอในการออกเสียง

ถ้าอย่างนั้น ต่อไปนี้เรามาเริ่มเรียนพยัญชนะกันไหมคะ ฟัง CD แล้วอ่านตามค่ะ

자음 1 พยัญชนะ 1

ㄱ
[k/g]

ㄴ
[n]

ㄷ
[t/d]

ㄹ
[r/l]

ㅁ
[m]

ㅂ
[p/b]

ㅅ
[s/ʃ]

ㅇ
[ŋ]

ㅈ
[ʧ/ʤ]

ㅎ
[h]

02
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เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ฟังอีกครั้งพร้อมกับเขียนพยัญชนะไปด้วยค่ะ

พยัญชนะ ขั้นตอน การเขียน

ㄱ [k/g] ㄱ

ㄴ [n] ㄴ

ㄷ [t/d] ㄷ

ㄹ [r/l] ㄹ

ㅁ [m] ㅁ

ㅂ [p/b] ㅂ

ㅅ [s/ʃ] ㅅ

ㅇ [ŋ] ㅇ

ㅈ [ʧ/ʤ] ㅈ

ㅎ [h] ㅎ

①

①

①

①

①

②

①

②

②

②

②

③

③

③

①

④

①

①

②

①
②

③
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เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ลองฟังเสียงพยัญชนะอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

※   ดังที่กล่าวเบื้องต้นพยัญชนะ ‘ㅇ’ ถ้าอยู่ในตำาแหน่งตัวสะกดจะออกเสียงแม่กง [ŋ] และทุก ๆ 

พยางค์ในภาษาเกาหลีจะต้องมีพยัญชนะกับสระ พยัญชนะจะเขียนไว้ทางด้านซ้ายของสระแนวตั้งและ

จะเขียนไว้บนสระแนวนอน

ㄴ ㅏ
ㄴ

ㅗ

ถ้าอย่างนั้น ลองฟังแล้วอ่านตามไปพร้อม ๆ กับฝึกเขียนพยัญชนะและสระกันไหมคะ

(1) ㄱ +

ㅏ

→ 가 (6) ㅂ +

ㅗ

→ 보

(2) ㄴ + → (7) ㅅ + →

(3) ㄷ + → (8) ㅇ + →

(4) ㄹ + → (9) ㅈ + →

(5) ㅁ + → (10) ㅎ + →
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คราวนี้ลองฝึกเขียนพยัญชนะและสระค่ะ สระแนวตั้งวางไว้ด้านขวาของพยัญชนะ 

สระแนวนอนวางไว้ใต้พยัญชนะค่ะ ดูดี ๆ แล้วฝึกเขียนนะคะ

ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ

ㄱ 가 고

ㄴ 냐

ㄷ 더

ㄹ 려

ㅁ 모

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅎ

เราลองฟังแล้วอ่านตามดูไหมคะ ลองมาออกเสียงคำาที่ผสมระหว่างพยัญชนะและสระเดี่ยวกันดูนะคะ 

เริ่มจากด้านสระแนวนอนก่อนค่ะ

ตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้อ่านสระแนวตั้งค่ะ

※   พยัญชนะ ‘ㄱ’ จะเขียนแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเขียนกับสระแนวตั้งและสระแนวนอนดังนั้นจึงควร 

ระมัดระวังในการเขียน

พยัญชนะ

สระ



42  02 한글 익히기Ⅱ 02 เรียนรู้อักษรฮันกึล II  43

1.   จงอ่านออกเสียงคำาต่อไปนี้ทีละคำาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นฟัง CD แล้วเขียน 
เครื่องหมาย O ข้างเสียงที่อ่านถูกค่ะ เสียงที่อ่านผิดให้ระมัดระวังแล้วเราลองมาฟังและอ่านตาม 
กันอีกครั้งค่ะ

 (1) 가  다  마  사 (2) 바  나  라  자 (3) 후  주  수  부 (4) 로  도  노  고

 (5) 너  러  저  허 (6) 규  류  슈  쥬 (7) 드  므  브  스 (8) 기  리  지  히

2.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 노래   모래 (2) 가수  다수 (3) 사요  자요        

 (4) 고리   도리 (5) 머리  허리 (6) 비누  부누

3.   จงฟังคำาศัพท์ต่อไปนี้แล้วอ่านตาม

 (1) 가수     (2) 아기     (3) 네모 

 นักร้อง เด็กเล็ก สี่เหลี่ยม

 (4) 다리  (5) 소리    (6) 모자 

 ขา เสียง หมวก

 (7) 아버지  (8) 사자    (9) 새우 

 คุณพ่อ สิงโต กุ้ง

연습  แบบฝึกหัด
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4.   ต่อไปนี้จงฟังแล้วเขียนตามคำาบอก

(1)   (2)

(3)   (4)

(5)   (6)

정답     1. (1) 마  (2) 자  (3) 부  (4) 도  (5) 너  (6) 류 (7) 스 (8) 히

 2. (1) 노래  (2) 가수  (3) 자요  (4) 고리  (5) 허리  (6) 비누

 4. (1) 고기  (2) 나무  (3) 도로  (4) 모자  (5) 버스  (6) 바지

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ลองฟังอีกครั้งค่ะ 

คราวนี้ฟังแล้วลองออกเสียงตามด้วยค่ะ ออกเสียงซ้ำากัน 3 ครั้งค่ะ



44  02 한글 익히기Ⅱ 02 เรียนรู้อักษรฮันกึล II  45

5 자음 2  พยัญชนะ 2 K-5

พยัญชนะเดี่ยว ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’ จะเปลี่ยนเป็นพยัญชนะเสียงหนัก ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’  

การออกเสียงพยัญชนะ ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’ ต้องออกเสียงโดยปล่อยลมในช่องปากออกมาข้างนอก

และจะมีน้ำาหนักและปริมาณลมมากกว่าการออกเสียงพยัญชนะ ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’ ฟัง 

CD แล้วอ่านออกเสียงตาม

ㄱ
[k/g]

→

ㅋ
[kh]

ㄷ
[t/d]

ㅌ
[th]

ㅂ
[p/b]

ㅍ
[ph]

ㅈ
[ʧ/ʤ]

ㅊ
[tʃh]

เรามาลองฝึกกันอีกครั้งไหมคะ

(1) อ่านออกเสียง ‘ㄱ’ และ ‘ㅋ’ สลับกัน
(2) อ่านออกเสียง ‘ㄷ’ และ ‘ㅌ’ สลับกัน
(3) อ่านออกเสียง ‘ㅂ’ และ ‘ㅍ’ สลับกัน
(4) อ่านออกเสียง ‘ㅈ’ และ ‘ㅊ’ สลับกัน

รู้สึกความแตกต่างของแรงลมไหมคะ
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ถ้าอย่างนั้นคราวนี้ฟังเสียงพยัญชนะอีกครั้งแล้วเขียนค่ะ

พยัญชนะ ขั้นตอน การเขียน

ㅋ [kh] ㅋ

ㅌ [th] ㅌ

ㅍ [ph] ㅍ

ㅊ [tʃh] ㅊ

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ลองฟังเสียงพยัญชนะอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ถ้าอย่างนั้นเรามาลองฝึกเขียนผสมคำาระหว่างพยัญชนะเสียงหนักกับสระกันดูไหมคะ 

คราวนี้เรามาฟังแล้วออกเสียงตามพร้อมกับเขียนพยัญชนะและสระไปพร้อม ๆ กันไหมคะ

(1) ㅋ

ㅏ

→ 카 (5) ㅋ

ㅗ

→ 코

(2) ㅌ

+

→ (6) ㅌ

+

→

(3) ㅍ → (7) ㅍ →

(4) ㅊ → (8) ㅊ →

①

①

①

①

③

③

③

④

②

②

②

②
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คราวนี้ลองเขียนพร้อมกับสระดูนะคะ เขียนพยัญชนะไว้ด้านซ้ายของสระแนวตั้งและเขียน

พยัญชนะไว้ด้านบนของสระแนวนอนทราบใช่ไหมคะ ดูให้ดี ๆ แล้วลองเขียนค่ะ

ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ

ㅋ 카 코 키

ㅌ 터 태

ㅍ 포 프

ㅊ 추

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ฟังและอ่านตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ เริ่มจากอ่านสระแนวนอนก่อนค่ะ

ตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้อ่านสระแนวตั้งค่ะ

1.   จงอ่านออกเสียงคำาต่อไปนี้ทีละคำาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นฟัง CD แล้วเขียน 
เครื่องหมาย O ข้างเสียงที่อ่านถูกค่ะ เสียงที่อ่านผิดให้ระมัดระวังแล้วเราลองมาฟังและอ่านตาม 
กันอีกครั้งค่ะ

 (1) 차  카  타  파 (2) 초  코  토  포 (3) 쿠  투  푸  추 (4) 티  치  키  피

2.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 보도   포도 (2) 기자   기차  (3) 고     코

 (4) 타요   다요 (5) 치마   지마  (6) 스키  수키

연습  แบบฝึกหัด

พยัญชนะ

สระ
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3.   จงฟังคำาศัพท์ต่อไปนี้แล้วอ่านตาม

 (1) 치마  (2) 코   (3) 타조 

 กระโปรง จมูก นกกระจอกเทศ

 (4) 포도  (5) 카메라  (6) 스키 

 องุ่น กล้องถ่ายรูป สกี

 (7) 커피  (8) 기차  (9) 피아노 

 กาแฟ รถไฟ เปียโน

4.   ต่อไปนี้จงฟังแล้วเขียนตามคำาบอก

(1)   (2)

(3)   (4)

(5)   (6)

정답     1. (1) 차  (2) 코  (3) 푸  (4) 티

 2. (1) 포도  (2) 기차  (3) 코  (4) 타요  (5) 치마  (6) 스키

 4. (1) 치즈  (2) 커피  (3) 기타  (4) 포크  (5) 고추  (6) 쿠키

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ลองฟังอีกครั้งค่ะ 

คราวนี้ฟังแล้วลองออกเสียงตามด้วยค่ะ ออกเสียงซ้ำากัน 3 ครั้งค่ะ
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6 자음 3  พยัญชนะ 3 K-6

พยัญชนะ ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’ เกิดจากการเขียนพยัญชนะ ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ ซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง 

เสียงของพยัญชนะ ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ’ มีเสียงหนักออกจากเส้นเสียงภายในลำาคอ ฟัง CD 

แล้วออกเสียงตามค่ะ

ฟัง CD แล้วอ่านตามค่ะ

ㄱ
[k/g]

→

ㄲ
[k΄] 

ㄷ
[t/d]

ㄸ
[t΄]

ㅂ
[p/b]

ㅃ
[p΄]

ㅅ
[s]

ㅆ
[s΄]

ㅈ
[ʧ/ʤ]

ㅉ
[ʧ΄]

ฟังจบแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปนี้ลองออกเสียงพยัญชนะ (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ) และพยัญชนะเสียงหนัก (ㅋ, 

ㅌ, ㅍ, ㅊ) ต่อจากน้ันลองอ่านออกเสียงพยัญชนะคู่ (ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ) ในขณะท่ีออกเสียง ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, 

ㅆ, ㅉ’ ต้องออกแรงนิดหน่อยนะคะ

ลองเอามือขึ้นมาบริเวณปากค่ะ 

จากนั้นลองออกเสียงพยัญชนะดังต่อไปนี้และเปรียบเทียบลมที่ออกมานะคะ

(1) ออกเสียง ‘ㅋ’ , ‘ㄱ’ และ ‘ㄲ’  ตามลำาดับ
(2) ออกเสียง ‘ㅌ’ , ‘ㄷ’ และ ‘ㄸ’ ตามลำาดับ
(3) ออกเสียง ‘ㅍ’ , ‘ㅂ’  และ ‘ㅃ’ ตามลำาดับ
(4) ออกเสียง ‘ㅅ’ และ ‘ㅆ’ ตามลำาดับ
(5) ออกเสียง ‘ㅊ’ , ‘ㅈ’ และ ‘ㅉ' ตามลำาดับ



한글 익히기Ⅱ
เรียนรู้อักษรฮันกึล II

48  02 한글 익히기Ⅱ 02 เรียนรู้อักษรฮันกึล II  49

ถ้าอย่างนั้นคราวนี้ลองฟังอีกครั้งพร้อมกับเขียนพยัญชนะไปด้วยค่ะ

พยัญชนะ ขั้นตอน การเขียน

ㄲ [k´] ㄲ

ㄸ [t´] ㄸ

ㅃ [p´] ㅃ

ㅆ [s´] ㅆ

ㅉ [ʧ´] ㅉ

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ฟังเสียงพยัญชนะอีกครั้งแล้วอ่านตามอีกครั้งค่ะ

ถ้าอย่างนั้น ลองฟังแล้วอ่านตามไปพร้อม ๆ กับฝึกเขียนพยัญชนะและสระกันไหมคะ

(1) ㄲ

ㅏ

→ 까 (6) ㄲ

ㅗ

→ 꼬

(2) ㄸ → (7) ㄸ →

(3) ㅃ + → (8) ㅃ + →

(4) ㅆ → (9) ㅆ →

(5) ㅉ (10) ㅉ

① ②

①③

④
②

①
③ ⑦

⑧
④⑤⑥

②

①
③

④②

①③

④②
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คราวนี้ฝึกเขียนพยัญชนะและสระค่ะ

ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ

ㄲ 까 께

ㄸ 떠 때

ㅃ 뽀 삐

ㅆ 써 쓰

ㅉ 쭈 째

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ลองฟังและอ่านตามอีกครั้งค่ะ เริ่มจากอ่านสระแนวนอนก่อนค่ะ

ตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้อ่านสระแนวตั้งค่ะ

1.   จงอ่านออกเสียงคำาต่อไปนี้ทีละคำาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นฟัง CD แล้วเขียน 
เครื่องหมาย O ข้างเสียงที่อ่านถูกค่ะ เสียงที่อ่านผิดให้ระมัดระวังแล้วเราลองมาฟังและอ่านตาม 
กันอีกครั้งค่ะ

 (1) 까 따 빠 싸 짜 (2) 꼬 또 뽀 쏘 쪼 (3) 꾸 뚜 뿌 쑤 쭈 (4) 끼 띠 삐 씨 찌

2.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 가요 까요 (2) 차요 짜요 (3) 커요 꺼요

 (4) 사요 싸요 (5) 부리 뿌리 (6) 아파요 바빠요

연습  แบบฝึกหัด

พยัญชนะ

สระ
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3.   จงฟังคำาศัพท์ต่อไปนี้แล้วอ่านตาม

 (1) 까치  (2) 어깨   (3) 귀뚜라미 

 นกกางเขน ไหล่ จิ้งหรีด
      

 (4) 뿌리  (5) 아저씨  (6) 찌개 

 ราก คุณลุง แกง
    

4.   ต่อไปนี้จงฟังแล้วเขียนตามคำาบอก

(1)   (2)

(3)   (4)

(5)   (6)

정답     1. (1) 까  (2) 뽀  (3) 쑤  (4) 찌

 2. (1) 가요  (2) 짜요  (3) 커요  (4) 싸요  (5) 뿌리  (6) 아파요

 4. (1) 꼬리  (2) 토끼  (3) 짜다  (4) 뿌리  (5) 어깨 (6) 쓰다

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ลองฟังอีกครั้งแล้วตรวจสอบพร้อมกับอ่านตามค่ะ
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7 받침  ตัวสะกด K-7

ในภาษาไทยคำาว่า ‘คง, พับ' จะเขียนเหมือนภาษาอังกฤษคือเรียงจากซ้ายไปขวา 

แต่ในภาษาเกาหลีจะเขียนตัวสะกดไว้ข้างล่าง เช่น ‘공, 밥’ ตัวสะกดท่ีเขียนไว้ข้างล่างเหล่าน้ีเรียกว่า 

'พัดชิม'

공  밥

พยัญชนะของภาษาเกาหลีทั้งหมด 19 ตัว มีพยัญชนะ 3 ตัวที่ไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้ คือ (ㄸ, ㅃ, ㅉ) 

ตัวสะกดในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด 7 มาตรา คือ ㄱ แม่กก, ㄴ แม่กน, ㄷ แม่กด, ㄹ แม่กล, ㅁ แม่กม, ㅂ 

แม่กบ, ㅇ แม่กง  ซึ่งแม่กลไม่มีในภาษาไทยดังนั้นตัวสะกด ㄹ ต้องระวังในการออกเสียง

ตัวอักษร เสียง ตัวอย่าง

ㄴ [n] 안: [안]

ㅁ [m] 암: [암]

ㅇ [ŋ] 앙: [앙]

ㄹ [l] 알: [알]

ㅂ, ㅍ [p] 압, 앞: [압]

ㄱ, ㄲ, ㅋ [k] 악, 앆, 앜: [악]

ㄷ, ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅎ [t] 앋, 앝, 앗, 았, 앚, 앛, 앟: [앋]

ถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงตัวสะกดกันไหมคะ ตั้งใจฟังแล้วออกเสียงตามค่ะ

나
[na]

마
[ma]

X 라
[ra]

바
[pa]

가
[ka]

다
[ta]

은
[ɨn]

음
[ɨm]

응
[ɨŋ]

을
[ɨl]

읍
[ɨp]

윽
[ɨk] [ɨt]

ตัวสะกด
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เป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ยากใช่ไหมคะ

มีคำาศัพท์คำาว่า ‘밥’ ใช่ไหมคะ ‘ㅂ’ ที่ตำาแหน่งพยัญชนะต้นคำานั้นจะออกเสียง ‘브 (บือ)’ 
ซึ่งเสียงมาจากการปล่อยลมออกจากจุดกำาเนิดบริเวณใกล้ ๆ ปอด แต่ในทางกลับกัน ‘ㅂ’ 
ที่ตำาแหน่งพยัญชนะท้ายคำาหรือตัวสะกดจะออกเสียง ‘읍 (อึบ)’ ซึ่งไม่มีการปล่อยลมออกมา 
จึงเห็นได้ว่าแม้จะเป็นพยัญชนะตัวเดียวกันแต่ออกเสียงจะต่างกันขึ้นอยู่กับตำาแหน่งของพยัญชนะนั้น

ตั้งใจฟังอีกครั้งแล้วอ่านออกเสียงตามค่ะ

ต่อไปนี้เรามาฝึกเขียนสระและตัวสะกดดูไหมคะ การเขียนตัวสะกดไม่ว่าจะเขียนกับสระแนวนอนหรือ 
แนวตั้งจะต้องเขียนไว้ด้านล่างเสมอ เรามาลองเขียนพยัญชนะต้นรวมกับสระแนวตั้งและลองเขียน 
ตัวสะกดด้านล่างดูค่ะ

C V
C

이 아
ㅂ ㄴ

아 + ㄴ 안

야 + ㅁ 얌

어 + ㅇ 엉

여 + ㅂ 엽

이 + ㄱ 익

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นฟัง CD แล้วออกเสียงตามค่ะ

เอาล่ะค่ะ ต่อไปนี้ลองฝึกเขียนตัวสะกดใต้พยัญชนะต้นไม่มีเสียงกับสระแนวตั้งกันค่ะ

C
V
C

요 우
ㅇ ㄴ
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오 + ㄱ 옥

요 + ㅁ 욤

우 + ㅇ 웅

유 + ㄴ 윤

으 + ㅂ 읍

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ก็ลองฟัง CD แล้วออกเสียงตามค่ะ

ครางนี้ลองฝึกเขียนตัวสะกดใต้พยัญชนะต้นตัวอื่นๆกับสระแนวตั้งกันดูค่ะ

cv
c

ㅅㅏ ㅈㅣ
 ㄴ  ㅂ

ㅅ + ㅏ + ㄴ 산

ㅈ + ㅣ + ㅂ 집

ㅂ + ㅏ + ㅁ 밤

ㄴ + ㅓ + ㅁ 넘

ㄱ + ㅕ + ㅇ 경

คราวนี้ลองฝึกเขียนตัวสะกดใต้พยัญชนะต้นตัวอื่น ๆ กับสระแนวนอนกันดูค่ะ

C
V
C

ㄱ ㅁ
ㅗ ㅜ
ㅁ ㄹ
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ㄱ + ㅗ + ㅁ 곰

ㅁ + ㅜ + ㄹ 물

ㄱ + ㅜ + ㄱ 국

ㅈ + ㅡ + ㅂ 즙

ㅂ + ㅗ + ㄴ 본

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปนี้ฟัง CD แล้วออกเสียงตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีมีตัวสะกดแบบ 2 ตัวซ้อนกันแต่จะออกเสียงตัวสะกดเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น

값
[kap]

ถ้าอย่างนั้น เรามาลองอ่านออกเสียงคำาศัพท์ต่อไปนี้ดูไหมคะ ฟัง CD แล้วออกเสียงตามลำาดับค่ะ

여덟
[yʌdʌl]

닭
[tak]

몫
[mok]

삶다
[samt′a]

앉다
[ant′a]

넓다
[nʌlt′a]

맑다
[makt'a]

젊다
[ tʃʌmt'a]

เป็นอย่างไรบ้างคะ ยากไหมคะ จงฟังอีกครั้งและอ่านออกเสียงตามค่ะ
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1.   จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 (1) 곰     공 (2) 달    답  (3) 목     몸

 (4) 방     발 (5) 삼    산  (6) 일     입

2.   จงฟังและอ่านตาม

 (1) 눈      산      편지  (2)  밤      마음      몸무게

 (3) 공      양      강아지 (4)  달      딸         일 

 (5) 집      잎      수업  (6)  국      밖         부엌

 (7) 옷      낮      꽃  (8)  책      붓         아홉 

3.   จงฟังและทำาเครื่องหมาย ‘O’ ที่เสียงพยัญชนะที่ได้ยิน

 
(1)

                 

(ㄹ, ㄱ)

 
(2)

                 

(ㄱ, ㅅ)

 
(3)

                 

(ㅂ, ㅅ)

 

 
(4)

                 

(ㄴ, ㅈ)

 
(5)

                 

(ㄹ, ㅁ)

 
(6)

                 

(ㄹ, ㅂ)

  

4.   จงฟังแล้วเขียนตามคำาบอกเป็นภาษาเกาหลี

연습  แบบฝึกหัด

닭

앉다

몫

삶

값

넓다

(1)

(2)

(3)

(4)



한글 익히기Ⅱ
เรียนรู้อักษรฮันกึล II

56  02 한글 익히기Ⅱ 02 เรียนรู้อักษรฮันกึล II  57

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

정답  1. (1) 곰  (2) 달  (3) 목  (4) 방  (5) 산  (6) 입

 3. (1) ㄱ  (2) ㄱ  (3) ㅂ  (4) ㄴ  (5) ㅁ  (6) ㄹ

 4. (1) 옷  (2) 양  (3) 집  (4) 입  (5) 일  (6) 잎  (7) 책  (8) 밖  (9) 눈  (10) 산  (11) 꽃  (12) 별  (13) 말  (14) 삼

เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปออกเสียงไปด้วยแล้วเขียนอีก 3 ครั้งค่ะ
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8 이어 읽기  การโยงเสียง K-8

พยางค์ที่มีตัวสะกดและพยางค์ถัดไปขึ้นต้นด้วยสระ เสียงตัวสะกดในพยางค์หน้าจะขึ้นไปเป็นเสียง 

ต้นคำาในพยางค์หลัง

밥 을     → 밥 을

먹 어 요 → 먹 어 요

 [바블]

 [머거요]

ในกรณีที่ตัวสะกดมีพยัญชนะ 2 ตัว ตัวสะกดเสียงตัวสะกดตัวหน้าจะคงอยู่ที่พยางค์แรกและ

เสียงตัวสะกดตัวหลังจะย้ายไปเป็นเสียงพยัญชนะต้นของพยางค์หลัง สำาหรับตัวสะกดแม่กล  

‘ㄹ’ เมื่อโยงเสียงไปที่พยางค์หลังจะออกเสียง 'ร[r]' 

음악[으막] 한국어[한구거] 할아버지[하라버지]

집에[지베] 꽃이[꼬치] 이름이[이르미]

걸어요[거러요] 앉아요[안자요] 읽어요[일거요]

ลองฝึกออกเสียงอีกครั้งด้วยตัวเองดูนะคะ ลองฟังแล้วตรวจสอบดูค่ะ

1.   จงอ่านคำาต่อไปนี้

 (1) 물이 (2) 문을   (3) 앞에

 (4) 닫아요 (5) 싶어요  (6) 있어요

 (7) 깎아요 (8) 읽어요  (9) 앉아요

2.   จงอ่านประโยคต่อไปนี้

 (1) 창문을 닫으세요. (2) 사진을 찍었어요. 

 (3) 책에 이름을 쓰세요. (4) 물을 마시고 싶어요.  

 (5) 아침에 병원에 갔어요. 

연습  แบบฝึกหัด
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ฝึกเขียนพยัญชนะ

ㅏ ㅣ ㅜ ㅔ ㅗ ㅐ ㅓ ㅡ

ㄱ 가

ㄴ 니

ㄷ 두

ㄹ 레

ㅁ 모

ㅂ 배

ㅅ 서

ㅇ

ㅈ

ㅊ

ㅋ

ㅌ

ㅍ

ㅎ

ㄲ

ㄸ

ㅃ

ㅆ

ㅉ

พยัญชนะ
สระ
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교실 한국어
เรียนรู้อักษรฮันกึล  2

มีใครอยู่ในห้องเรียน และมีสิ่งของอะไรที่เราสามารถเห็นได้ในห้องเรียนบ้างคะ

선생님
คุณครู

반 친구
เพื่อนร่วมห้อง

학생
นักเรียน

칠판
กระดาน

연필

ดินสอ

지우개

ยางลบ

볼펜

ปากกา

필통

กล่องดินสอ

책상

โต๊ะนักเรียน

책

หนังสือ

의자

เก้าอี้

공책

สมุด

시계

นาฬิกา

창문

หน้าต่าง

달력

ปฏิทิน

문

ประตู

Track 18

03
ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อเรียกสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียนรวมถึงประโยคที่ใช้พูด

ในชั้นเรียนเป็นประจำาและคำาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียน
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Track 19

ครูจะพูดว่าอะไรบ้างในห้องเรียน ลองมาดูประโยคที่ใช้ในห้องเรียนเป็นประจำากันค่ะ

책을 펴세요.

เปิดหนังสือค่ะ

책을 덮으세요.

ปิดหนังสือค่ะ

보세요.

ดูค่ะ

들으세요.

ฟังค่ะ

따라하세요.

อ่านตามค่ะ

읽으세요.

อ่านค่ะ

알겠어요?

เข้าใจไหมคะ

질문 있어요?

มีคำาถามไหมคะ

네, 알겠습니다.

ค่ะ  เข้าใจแล้วค่ะ   

네, 질문 있습니다.

ค่ะ มีคำาถามค่ะ

아니요, 모르겠습니다.

ไม่ค่ะ ไม่เข้าใจค่ะ

아니요, 질문 없습니다.

ไม่ค่ะ ไม่มีคำาถามค่ะ

쓰세요.

เขียนค่ะ

대답하세요.

ตอบค่ะ

이야기하세요.

สนทนาค่ะ

안녕하세요.
저는 수루예요.

안녕하세요.
저는 투안이에요.
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ในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการทักทายที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

การทักทายคนที่เราพบกันครั้งแรก จะต้องทำาอย่างไร เราลองมาดูกันไหมคะ

안녕하세요.

สวัสดีครับ

안녕하세요.

สวัสดีครับ

만나서 반갑습니다.

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

네, 만나서 반갑습니다.

ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

안녕하세요
สวัสดีครับ

Track 20

04
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การกล่าวคำาลา จะต้องทำาอย่างไร เราลองมาดูกันไหมคะ

안녕히 계세요.

ลาก่อนครับ (อยู่ดีดีนะครับ)

안녕히 가세요.

ลาก่อนครับ (ไปดีดีนะครับ)

เราจะกล่าวขอบคุณอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

감사합니다.

ขอบคุณครับ

죄송합니다.

ขอโทษครับ

아니에요.

ไม่เป็นไรครับ

괜찮아요.

ไม่เป็นไรครับ
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ในส่วนนี้เราจะเรียนเรื่องการทักทายในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ เป็นภาษาเกาหลีเพิ่มเติมจากการทักทายในบทที่ 4 

เราลองมาเรียนรู้การทักทายในแบบอื่นกันเถอะค่ะ

มาดูกันค่ะว่าตอนเช้าและก่อนเข้านอนเราทักทายกันอย่างไรบ้างค่ะ

주말 잘 보내세요
ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ครับ

안녕히 주무세요.

นอนหลับให้สบายนะครับ

잘 자요.

นอนหลับให้สบายนะครับ

안녕히
주무셨어요?

หลับสบายไหมครับ

네. 잘 잤어요?

ครับ หลับสบายดีครับ

잘 먹겠습니다.

จะทานให้อร่อยนะครับ

잘 먹었습니다.

ขอบคุณสำาหรับอาหารค่ะ
많이 드세요.

ทานเยอะ ๆ นะคะ

네.

ค่ะ

Track 21

05

ก่อนและหลังรับประทานอาหารต้องพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะ 

เราลองมาดูการทักทายในการรับประทานอาหารกันค่ะ
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주말 잘 보내세요.

ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ครับ

축하합니다.

ยินดีด้วยนะครับ

네, 주말 잘 보내세요.

ครับ ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ครับ

감사합니다.

ขอบคุณครับ

ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ จะต้องทักทายอย่างไร เราลองมาดูกันค่ะ

มาดูการกล่าวแสดงความยินดีกันค่ะ
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06 저는 투안입니다
ผมชื่อตวนครับ

민수 안녕하세요.
 สวัสดีครับ 
 저는 이민수입니다.
 ผมชื่ออีมินซูครับ

투안 안녕하세요.
 สวัสดีครับ 

 저는 투안입니다.
 ผมชื่อตวนครับ 

 저는 베트남 사람입니다.
 ผมเป็นคนเวียดนามครับ

저 ฉัน, ผม

ใช้เรียกแทนตัวเองแบบสุภาพและเป็นการ 

ให้เกียรติคู่สนทนา

·저는 이영진입니다.

 ผมชื่ออียองจินครับ

·  저는 태국 사람입니다.

 ผมเป็นคนไทยครับ

1. 투안 씨는 누구와 인사를 했어요? คุณตวนทักทายกับใคร

2. 투안 씨는 어느 나라 사람이에요? คุณตวนเป็นคนประเทศอะไร

정답   1. 민수 씨와 인사를 했어요.   2. 베트남 사람입니다.

안녕하세요 สวัสดีครับ
ใช้ทักทายเมื่อพบปะผู้อื่น

·안녕하세요. 저는 이민수입니다. 
   สวัสดีครับ ผมชื่ออีมินซูครับ

· 안녕하세요. 만나서 반갑습니다.
   สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การแนะนำาตัว

□ไวยากรณ์  입니다, 입니까

□ คำาศัพท์  ประเทศ, อาชีพ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม มารยาทในการทักทาย

대화 1  บทสนทนา 1 Track 22

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคุณมินซูกับคุณตวน พวกเขากำาลังแนะนำาตัวกันอยู่ค่ะ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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동티모르
ติมอร์ตะวันออก

네팔
เนปาล

몽골
มองโกเลีย

우즈베키스탄
อุซเบกิสถาน

중국
จีน

인도네시아
อินโดนีเซีย

캄보디아
กัมพูชา

베트남
เวียดนาม

방글라데시
บังกลาเทศ

스리랑카
ศรีลังกา

키르기스스탄
คาซัคสถาน

파키스탄
ปากีสถาน

태국
ไทย

필리핀
ฟิลิปปินส์

미얀마
พม่า

어휘 1   คำาศัพท์ 1 나라 ประเทศ

ในภาษาอังกฤษคำากริยา ‘to be’ จะเปลี่ยนไปตามประธานของประโยคคือ ‘am’, ‘are’, ‘is’ ในภาษาเกาหลีก็มีไวยากรณ์ ‘입니

다’ แต่ไม่ว่าประธานของประโยคจะเป็นอะไรก็ใช้เหมือนกัน นอกจากนั้นในภาษาอังกฤษการทำาให้เป็นประโยคคำาถามโครงสร้าง

ประโยคจะเปลี่ยนไป แต่ภาษาเกาหลีสามารถทำาได้โดยการเปลี่ยนคำาลงท้ายจาก ‘입니다 เป็น 입니까?’ จะเป็นประโยคคำาถาม

·이것은 펜입니다. : 이것은 펜입니까?  นี่คือปากกาครับ : นี่คือปากกาใช่ไหมครับ

Tip  입니다 เป็น, คือ

라오스
ประเทศลาว

ต่อไปนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเข้ามาทำางานในประเทศเกาหลี มีประเทศอะไรบ้าง 
เราลองมาดูกันไหมคะ
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‘입니다’ เป็นคำาลงท้ายประโยคใช้เพื่อบอกถึงคุณสมบัติของประธานในประโยค โดยทั่วไปจะใช้พูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการ 
ใช้กับคำานามและคำาลงท้ายนี้เป็นการให้เกียรติผู้ฟัง

· 저는 한국 사람입니다. ฉันเป็นคนเกาหลีค่ะ ·저는 민수입니다. ผมชื่อมินซูครับ

.

1. <보기>처럼 문장을 완성하세요. จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

2. <보기>처럼 문장을 완성하세요. จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

파키스탄

.

리한

1)

1)

.

2)

태국

.
2)

수피카

저는 투안입니다.  ผมชื่อตวนครับ
보기

투안

저는 베트남 사람입니다.  ผมเป็นคนเวียดนามครับ
보기

베트남

정답   1. 1) 저는 리한입니다   2) 저는 수피카입니다    2. 1) 저는 파키스탄 사람입니다  2) 저는 태국 사람입니다

문법 1  ไวยากรณ์ 1 입니다 G06-1

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘입니다’ และ ‘이/가 아닙니다’

‘입니다’ ใช้กับคำานามเพื่อบอกถึงคุณสมบัติของประธานในประโยค ส่วนไวยากรณ์ ‘아닙니다’ 

เป็นประโยคปฏิเสธโดยจะมีรูปแบบการใช้คือ ‘이/가 아닙니다’  ซึ่งคำาว่า ‘아닙니다’ 

เป็นคำาลงท้ายซึ่งเวลาเขียนจะต้องเว้นวรรคด้วย

·저는 한국 사람입니다. (O)  

·저는 한국 사람아닙니다. (X)  

·저는 한국 사람이 아닙니다. (O) 

เข้าใจความหมาย ‘입니다’ แล้วใช่ไหมคะ' แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นเติมคำาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ
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정답   1. 베트남 사람입니다.  2. 회사원입니다. 

1. 투안 씨는 어느 나라 사람이에요? คุณตวนเป็นคนประเทศอะไร

2. 투안 씨의 직업은 뭐예요? คุณตวนทำาอาชีพอะไร

투안 저는 투안입니다.
 ผมชื่อตวนครับ

준구 어느 나라 사람입니까?
 คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ

투안 베트남 사람입니다.
 ผมเป็นคนเวียดนามครับ

준구 학생입니까?
 คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมครับ

투안 아니요, 회사원입니다.
 ไม่ใช่ครับ ผมเป็นพนักงานบริษัทครับ

아니요 ไม่ใช่

เป็นคำาที่ใช้เมื่อต้องการกล่าวปฏิเสธและจะใช้คำาว่า 

‘네’ เมื่อต้องการตอบว่า 'ใช่'

가: 러시아 사람입니까?

 คุณเป็นคนรัสเซียใช่ไหมครับ

나: 아니요, 태국 사람입니다.

 ไม่ใช่ครับ ผมเป็นคนไทยครับ

어느 ไหน, ใด

ไหน, ใด + คำานาม 

ใช้ถามว่าสิ่งไหนอันไหนในจำานวนหลาย ๆ สิ่ง

가: 어느 나라 사람입니까?

 คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ

나: 한국 사람입니다.

 เป็นคนเกาหลีครับ

대화 2  บทสนทนา 2 Track 23

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

처음 뵙겠습니다. ยินดีที่ได้รู้จักครับ

가: 만나서 반가워요. ยินดีที่ได้รู้จักครับ

나: 투안이라고 합니다. 처음 뵙겠습니다. ผมชื่อตวนครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

คุณตวนกับคุณชุนกูกำาลังแนะนำาตัวและพวกเขากำาลังพูดเกี่ยวกับอาชีพและสัญชาติของเขา 
เขาทั้งสองมาจากประเทศอะไรกันบ้างคะ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

คราวนี้ลองสวมบทบาทเป็นคุณตวนกับคุณชุนกูแล้วฝึกสนทนาค่ะ 
ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ 
คุณตวนและคุณชุนกูเป็นคนประเทศอะไรคะ
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학생
นักเรียน

회사원
พนักงานบริษัท

선생님
คุณครู

주부
แม่บ้าน

경찰관
ตำารวจ

소방관
นักดับเพลิง

공무원
ข้าราชการ

점원
พนักงานประจำาร้าน

의사
หมอ

요리사
พ่อครัว

간호사
พยาบาล

운전기사
พนักงานขับรถ

기술자
ช่างเทคนิค

농부
ชาวนา

목수
ช่างไม้

어부
ชาวประมง

정답   ① ㉢   ② ㉠   ③ ㉤   ④ ㉣

㉠ 주부 ㉢ 학생㉡ 의사 ㉣ 경찰관 ㉤ 회사원

1. 그림을 보고 <보기>처럼 알맞은 말을 연결하세요. จงจับคู่ภาพและคำาศัพท์ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง

① ② ③ ④

보기

어휘 2   คำาศัพท์ 2 직업 อาชีพ

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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정답   1) 회사원입니까  2) 소방관입니까   3) 간호사입니까  4) 기술자입니까

정답   1. 태국 사람입니다    2. 입니까, 의사입니다    3. 입니까, 기술자입니다

1.  가: 중국 사람입니까?

  나: 아니요,                                               .

2.  가: 간호사                                               ?

  나: 아니요,                                               .

3.  가: 요리사                                               ?

  나: 아니요,                                               .

‘입니까?’ เป็นคำาลงท้ายประโยคที่เป็นประโยคคำาถามเป็นภาษาสุภาพใช้ในประโยคคำาถามเป็นทางการและเป็นการพูดแบบ
ให้เกียรติคู่สนทนาเช่นเดียวกับ ‘입니다’ ที่เป็นรูปประโยคบอกเล่า

· 가: 어느 나라 사람입니까? คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ

 나: 저는 태국 사람입니다. ฉันเป็นคนไทยค่ะ

· 가: 회사원입니까? คุณเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมครับ

 나: 네, 회사원입니다. ใช่ค่ะ ฉันเป็นพนักงานบริษัทค่ะ

2. <보기>처럼 문장을 완성하세요. จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

보기 학생 → 학생입니까? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมครับ

1) 회사원 →                                                                          ?

2) 소방관 →                                                                          ?

3) 간호사 →                                                                          ?

4) 기술자 →                                                                          ?

문법 2  ไวยากรณ์ 2 입니까 G06-2

คุณเข้าใจความหมายของ ‘입니까?’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงแต่งบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันดูไหมคะ จงดูภาพแล้วแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ 
‘입니까?’ ค่ะ
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보기 투안 : 이름이 무엇입니까? คุณชื่ออะไรครับ
리한 : 리한입니다. ผมชื่อริฮานครับ
투안 : 어느 나라 사람입니까? คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ
리한 : 파키스탄 사람입니다. ผมเป็นคนปากีสถานครับ
투안 : 회사원입니까? คุณเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมครับ
리한 : 네, 회사원입니다. ใช่ครับ ผมเป็นพนักงานบริษัทครับ

<보기>처럼 친구들과 이름, 국적, 직업을 묻고 대답해 보세요.

จงฝึกถามตอบ ชื่อ, สัญชาติ, อาชีพ กับเพื่อนตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

이름 ชื่อ 국적 สัญชาติ 직업 อาชีพ

보기 찌라유 ริฮาน 태국 사람 คนไทย 회사원 พนักงานบริษัท 

1

2

3

4

5

활동  กิจกรรม
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인사 예절 มารยาทในการทักทาย

การทักทายผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนรู้จักที่สนิทกัน

자신보다 나이가 어리거나 친한 사람과
인사할 때

การทักทายผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือผู้ที่มีตำาแหน่งสูงกว่า

자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 
인사할 때

การทักทายคนที่พบกันครั้งแรก

처음 만나는 사람과 인사할 때

การทักทายเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จัก

직장 동료나 아는 사람과 인사할 때

정답   (1) 안녕하세요   (2) 만나서 반갑습니다   (3) 안녕

내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(1) 어른을 만나면 ‘     ’라고 인사합니다.

 เมื่อพบคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำาแหน่งสูงกว่าจะกล่าวคำาทักทายว่าสวัสดีครับ

(2) 처음 만나는 사람에게는 ‘         ’라고 인사합니다. 

 เมื่อพบคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกจะกล่าวคำาทักทายว่ายินดีที่ได้รู้จักครับ

(3) 친구를 만나면 ‘  ’이라고 인사합니다. 

 เมื่อพบกับเพื่อนจะกล่าวคำาทักทายว่าสวัสดี

문화  วัฒนธรรม
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[1~3] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1. ① 중국 ② 네팔 ③ 한국 ④ 몽골

2. ① 태국 ② 미얀마 ③ 베트남 ④ 필리핀

3. ① 동티모르 ② 스리랑카 ③ 캄보디아 ④ 파키스탄

Track 24

[4~5] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. จงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

4.  ①  ②  ③  ④ 

5.  ①  ②  ③  ④ 

คำาถามข้อที่ 4 และ 5 จงดูรูปภาพแล้วเลือกอาชีพให้ถูกต้องค่ะ 
ก่อนเริ่มฟังบทสนทนาลองดูรูปภาพก่อนว่ามีอาชีพอะไรบ้างค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงฟังคำาศัพท์แล้วเลือกสัญชาติค่ะ จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้องค่ะ
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1. 여: 한국 เกาหลี

2. 남: 미얀마 พม่า

3. 여: 동티모르 ติมอร์ตะวันออก

4. ① 남: 의사 หมอ   ② 남: 목수 ช่างไม้

 ③ 남: 학생 นักเรียน    ④ 남: 주부 แม่บ้าน

5. ① 여: 회사원 พนักงานบริษัท ② 여: 소방관 นักดับเพลิง

 ③ 여: 요리사 พ่อครัว ④ 여: 기술자 ช่างเทคนิค

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ③  2. ②  3. ①  4. ①  5. ③

정답   1. ①  2. ④  3. ④

1. 남: 태국 ประเทศไทยครับ

2. 남: 한국 사람입니까? คนเกาหลีใช่ไหมครับ

3. ① 남: 기술자 ช่างเทคนิค   ② 남: 요리사 พ่อครัว       
 ③ 남: 경찰관 ตำารวจ   ④ 남: 회사원 พนักงานบริษัท

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

 ① 태국           ② 라오스           ③ 미얀마           ④ 스리랑카

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 네, 학생입니다. ② 네, 회사원입니다.

 ③ 아니요, 한국 사람입니다. ④ 아니요, 태국 사람입니다. 

3. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. จงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง 

  ①  ②  ③  ④ 

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-06
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

정답   1. ②  2. ④  3. ②  4. ③  5. ②

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง

1.  

 ① 회사원 ② 선생님

 ③ 경찰관 ④ 공무원

2.  

 ① 점원 ② 어부

 ③ 목수 ④ 농부

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.
 저는 베트남                          입니다. ฉันเป็นคนเวียดนาม

     ① 몽골 ② 사람 ③ 인사 ④ 나라

4.
 

가:                         이 무엇입니까? คุณชื่ออะไรครับ

나: 리한입니다. ผมชื่อริฮานครับ

     ① 한국 ② 직업 ③ 이름 ④ 점원

5.
 

가: 학생입니까? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ

나:                         , 회사원입니다.ไม่ใช่ครับ ผมเป็นพนักงานบริษัทครับ

     ① 네 ② 아니요 ③ 괜찮아요 ④ 감사합니다

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับคำาศัพท์อาชีพต่าง ๆ ค่ะ 
ดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วหาคำาศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพค่ะ

คำาถามข้อที่ 3 จงเลือกคำาศัพท์ในการบอกสัญชาติที่ถูกต้องค่ะ 
คำาถามข้อที่ 4 เป็นคำาถามเพื่อถามชื่อ ส่วนคำาถามข้อที่ 5 เป็นการฝึกใช้  ‘네’ และ ‘아니요’ 
ค่ะ  ลองทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในวันนี้แล้วตอบคำาถามค่ะ
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ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีสระเดี่ยว 8 ตัวคือ (아, 이, 우, 애, 오, 에, 어, 으) 
แต่ปัจจุบันคนเกาหลีไม่สามารถแยกกันระหว่างเสียงสระ ‘ㅔ[เอ]’ และสระ ‘ㅐ[แอ]’ ได ้

(1) 이, 에, 애, 아 

(2) 우, 오, 어, 아      

(3) 우, 으 

(4) 아이, 오이, 아우, 우애

발음 การออกเสียง P-01

정답   1. ①  2. ④  3. ②  4. ①

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 태국 사람입니다. ② 라오스 사람입니다

  ③ 미얀마 사람입니다.   ④ 스리랑카 사람입니다.

2.  
① 장화 ② 양말  

  ③ 베개 ④ 구두
   

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가:                                    ?

나: 아니요, 농부입니다. ไม่ใช่ครับ เป็นชาวนาครับ

 ① 농부입니까 ② 목수입니까

 ③ 투안 씨입니까 ④ 어느 나라 사람입니까

4.

 
가: 축하합니다. ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
나:                                    .

 ① 감사합니다 ② 잘 먹겠습니다 

 ③ 안녕히 주무세요 ④ 주말 잘 보내세요

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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07 여기가 사무실이에요
ที่นี่คือสำานักงานครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งของ

□ไวยากรณ์  이/가, 이에요/예요

□ คำาศัพท์  สถานที่, สิ่งของ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม   วัฒนธรรมการนั่งพื้นแบบเกาหลี, ของใช้จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน 
(อุปกรณ์อาบน้ำา)

정답   1. 회사를 소개하고 있어요.    2. 사무실에 있어요.

1. 민수 씨는 무엇을 하고 있어요? คุณมินซูทำาอะไรอยู่

2. 두 사람은 지금 어디에 있어요? สองคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหน

투안 여기가 사무실입니까?
 ที่นี่ใช่สำานักงานไหมครับ

민수 네, 사무실입니다. 
 ใช่ครับ ที่นี่คือสำานักงานครับ

투안 화장실이 어디입니까? 
 ห้องน้ำาอยู่ที่ไหนครับ

민수 저기입니다.
 ที่โน่นครับ

여기 ที่นี่

·여기가 사무실입니다. 

 ที่นี่คือสำานักงานครับ

· 여기가 집입니다.

 ที่นี่คือบ้านครับ

어디 ที่ไหน

·사무실이 어디입니까?

 สำานักงานอยู่ที่ไหนครับ

· 저기가 어디입니까?

 ที่โน่นคือที่ไหนครับ

대화 1  บทสนทนา 1 Track 25

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคุณมินซูกับคุณตวน 
คุณมินซูแนะนำาห้องน้ำาและสำานักงานในบริษัทให้คุณตวน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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㉠ 회사 ㉢ 집㉡ 사무실 ㉣ 화장실

① ② ③ ④

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

여기
ที่นี่

거기
ที่นั่น

저기
ที่โน่น

어디
ที่ไหน

회사
บริษัท

사무실
สำานักงาน

화장실
ห้องน้ำา

식당
ร้านอาหาร

집
บ้าน

세탁소
ร้านซักรีด

기숙사
หอพัก

미용실
ร้านเสริมสวย

시장
ตลาด

편의점
ร้านสะดวกซื้อ

마트
ศูนย์การค้า

슈퍼마켓
ซูปเปอร์มาเก็ต

정답   ① ㉢  ② ㉠  ③ ㉡  ④ ㉣

어휘 1   คำาศัพท์ 1 장소 สถานที่

ต่อไปนี้เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ อันดับแรกลองดูซิคะว่ามีคำาศัพท์ที่คุณรู้จักบ้างไหม 
แล้วดูรูปภาพพร้อมกับเรียนรู้คำาศัพท์เป็นภาษาเกาหลีค่ะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘이/가’ แล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างน้ันจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวอย่างค่ะ

‘이/가’ วางไว้หลังคำานามเพื่อชี้ว่าคำานามนั้นทำาหน้าที่เป็นประธานของประโยค คำานาม ‘저, 나, 너’ เมื่อตามหลังด้วย ‘가’ 

จะเปลี่ยนเป็น ‘제가, 내가, 네가’ 

자음 (พยัญชนะ) + 이 모음 (สระ) + 가

사무실이 여기가

·여기가 사무실입니다. ที่นี่คือสำานักงานครับ  ·시장이 어디입니까? ตลาดอยู่ที่ไหนครับ

2. <보기>처럼 ‘이/가’를 사용해서 문장을 완성하세요. 

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ ‘이/가’ ตามตัวอย่าง

보기 화장실(이) 어디입니까? ห้องน้ำาอยู่ที่ไหนครับ

1) 식당(  ) 어디입니까? 2) 세탁소(  ) 어디입니까?

 ร้านอาหารอยู่ที่ไหนครับ  ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ

3) 여기(  ) 시장입니다.  4) 편의점(  ) 저기입니다. 

 ที่นี่คือตลาดครับ  ร้านขายของชำาอยู่ตรงโน้นครับ

정답   1) 이  2) 가  3) 가  4) 이

문법 1  ไวยากรณ์ 1 이/가 G07-1

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘이/가’ และ ‘은/는’

‘이/가’ และ ‘은/는’ มักจะใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ตำาแหน่งของประธาน ‘은/는’ ยังสามารถอยู่ในตำาแหน่งของกรรมหรือทำาหน้าที ่

ขยายความได้อีกด้วย กล่าวคือ ‘이/가’ จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ประธานเท่านั้นในขณะที่ ‘은/는’ จะมีหน้าที่หลากหลาย เช่น 

การเปรียบเทียบประธานหรือของสองสิ่ง เป็นต้น

·제 이름이 김민수입니다.(X)   ·제 이름은 김민수입니다.(O)  

·어떤 사람이 길을 물었습니다.(O)  ·어떤 사람은 길을 물었습니다.(X) 

1.                  이/가 어디입니까? 2.                  이/가 어디입니까? 

정답   1. 시장이  2. 슈퍼마켓이

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้  
‘이/가’ ค่ะ
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리한 여기가 기숙사예요. 
 ที่นี่คือหอพักครับ

 이건 기숙사 열쇠예요. 
 อันนี้คือกุญแจหอพักครับ

투안 감사합니다.
 ขอบคุณครับ

 그런데 저게 뭐예요?
 แต่ว่าโน่นอะไรครับ

리한 가족사진이에요. 
 รูปภาพครอบครัวครับ

1. 리한 씨와 투안 씨는 어디에 있어요? คุณริฮานและคุณตวนอยู่ที่ไหน

2. 기숙사에 뭐가 있어요? มีอะไรอยู่ในหอพัก

정답   1. 기숙사  2. 열쇠, 가족사진

그런데 แต่, แต่ว่า

เป็นคำาเชื่อมของประโยคหน้าและประโยคหลังใน

ขณะที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนประเด็นในการสนทนา

·가: 사무실이 어디예요?

  สำานักงานอยู่ที่ไหนครับ

 나:   저기예요. 그런데 사무실에  

왜 가요?

  อยู่ที่โน่นครับ ว่าแต่ไปสำานักงานทำาไมครับ

뭐 อะไร

รูปแบบย่อของ ‘무엇’ 

ใช้ในภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่

· 이름이 뭐예요?

 คุณชื่ออะไรครับ

· 이게 뭐예요?

 นี่คืออะไรครับ

대화 2  บทสนทนา 2 Track 26

말하기에서는 줄임말을 많이 사용합니다.

คำาย่อที่มักใช้ในภาษาพูด

· 이것은 → 이건 이것이 → 이게

· 저것은 → 저건 저것이 → 저게

· 그것은 → 그건 그것이 → 그게

Tip  줄임말 คำาย่อ

คุณริฮานและคุณตวนกำาลังพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของที่มีอยู่ในห้องที่หอพัก ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

คราวนี้ลองสวมบทบาทเป็นคุณริฮานกับคุณตวนแล้วฝึกสนทนาค่ะ 
ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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열쇠
ลูกกุญแจ

가방
กระเป๋า

가족사진
รูปถ่ายครอบครัว

지갑
กระเป๋าสตางค์

여권
หนังสือเดินทาง

우산
ร่ม

거울
กระจก

화장품
เครื่องสำาอาง

빗
หวี

베개
หมอน

헤어드라이어
ไดร์เป่าผม

이불
ผ้าห่ม

㉠ 가방 ㉢ 이불㉡ 여권 ㉣ 우산

① ② ③ ④

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉢  ② ㉡  ③ ㉣  ④ ㉠

어휘 2   คำาศัพท์ 2 물건 สิ่งของ

คำาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘이에요/예요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

정답   1) 여권이에요   2) 지갑이에요   3) 열쇠예요   4) 베개예요

2.   <보기>처럼 ‘이에요/예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.  

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ ‘이에요/예요’ ตามตัวอย่าง

보기 가: 이게 뭐예요? น่ีคืออะไรครับ

나: 화장품이에요. เคร่ืองสำาอางครับ

1) 2)

3) 4)

가: 이게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 저게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 이게 뭐예요?

나:                                                     .

가: 저게 뭐예요?

나:                                                     .

문법 2  ไวยากรณ์ 2 이에요/예요 G07-2

‘이에요/예요’ เป็นคำาลงท้ายประโยคใช้บอกคุณสมบัติลักษณะต่าง ๆ เหมือนกับ ‘입니다’ 

โดยวางไว้หลังคำานามและใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ 

자음 (พยัญชนะ) + 이에요 모음 (สระ) + 예요

가방이에요 베개예요

· 가: 여기가 어디예요? ที่นี่คือที่ไหนครับ 나: 기숙사예요. หอพักครับ

· 가: 어느 나라 사람이에요? คุณเป็นคนประเทศอะไรครับ  나: 태국 사람이에요. เป็นคนไทยครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘이에요/예요’ และ ‘입니다’

‘이에요/예요’ ใช้พูดในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการและใช้เมื่อคู่สนทนามีความสนิทสนมกัน สำาหรับคำาลงท้าย ‘입니다’ 

นั้นใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการเช่น ในการประชุมการพรีเซนต์งานเพื่อเป็นการรักษามารยาทและให้เกียรติผู้ฟัง

·저는 이민수예요.  ·저는 이민수입니다. 

·저는 이영진이에요.  ·저는 이영진입니다. 

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

잘 부탁드립니다. ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

가: 안녕하세요? 처음 뵙겠습니다. สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

나: 안녕하세요? 잘 부탁드립니다. สวัสดีครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
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รูปภาพที่ 1 เป็นภาพห้องเรียน และรูปภาพที่ 2 เป็นภาพห้องค่ะ ลองมาดูกันว่ามีอะไรอยู่บ้าง 
จากนั้นอ่านตัวอย่างแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

보기

<보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

(1)

(2)

가: 여기가 어디예요? ที่นี่คือที่ไหนคะ

나: 교실이에요. ห้องเรียนค่ะ

가: 이게 뭐예요? นี่คืออะไรคะ

나: 컴퓨터예요. คอมพิวเตอร์ค่ะ

정답   1. 시계예요.  2. 침대예요.

퀴즈 คำาถาม

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

    시계예요.  책상이에요.

    텔레비전이에요.  침대예요.

활동  กิจกรรม
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한국의 좌식 문화 
วัฒนธรรมการนั่งพื้นแบบเกาหลี

한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. 그래서 한국 사람들은 대

부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당

도 있습니다.

วัฒนธรรมการนั่งพื้นแบบเกาหลีนับเป็นที่รู้จักกันทั่วและส่วนใหญ่คนเกาหลีจะไม่ใส่รองเท้าเมื่ออยู่บ้าน 

ร้านอาหารบางร้านต้องถอดรองเท้าและน่ังพ้ืนรับประทานอาหาร

생활필수품(세면도구) ของใช้จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน (อุปกรณ์อาบน้ำา)

린스 ครีมนวดผม  샴푸 แชมพ ู 비누 สบู่

칫솔 แปรงสีฟัน 치약 ยาสีฟัน  수건 ผ้าขนหนู

면도기 มีดโกน 휴지 กระดาษชำาระ  컵 แก้ว 

문화  วัฒนธรรม
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[4~5]   다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

4.

5.

①

①

②

②

③

③

④

④

[1~3] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1. ① 여기  ② 저기  ③ 어디  ④ 거기

2. ① 회사  ② 식당  ③ 시장  ④ 마트

3. ① 열쇠  ② 가방  ③ 우산  ④ 베개

Track 27

ข้อที่ 1 และ 2 เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ข้อที่ 3 เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ 
ตั้งใจฟังแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องค่ะ

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง ลองพิจารณาดูข้อมูลคำาถาม 1 ครั้งก่อนเริ่มฟังค่ะ
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정답   1. ①  2. ③  3. ④  4. ③  5. ②

1. 여: 여기 ท่ีน่ี

2. 남: 시장 ตลาด

3. 여: 베개 หมอน

4. ① 여: 사무실 สำานักงาน   ② 여: 세탁소 ร้านซักรีด

 ③ 여: 화장실 ห้องน้ำา    ④ 여: 기숙사 หอพัก

5. ① 남: 지갑 กระเป๋าสตางค์ ② 남: 여권 หนังสือเดินทาง

 ③ 남: 이불 ผ้าห่ม ④ 남: 거울 กระจก

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 가방 กระเป๋าครับ

2. 남: 이게 뭐예요? น่ีคืออะไรครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답  1. ②  2. ③

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

 ① 우산 ② 가방 ③ 지갑 ④ 베개

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 빗이에요. ② 열쇠예요.

 ③ 거울이에요. ④ 화장품이에요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-07

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

안부 전해 주세요. ฝากสวัสดีเขาด้วยนะคะ

가: 오랜만에 수피카 씨를 만나기로 했어요. ฉันจะไปเจอสุภิกาหลังจากไม่ได้เจอกันนาน

나: 안부 전해 주세요. ฝากสวัสดีเขาด้วยนะคะ
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง

1. ① 집 ② 시장

③ 회사 ④ 마트

2. ① 미용실  ② 편의점

③ 세탁소  ④ 슈퍼마켓

3. ① 이불    ② 우산

③ 열쇠    ④ 가방

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.
 

가: 여기가                         입니까? ที่นี่คือที่ไหนครับ

나: 사무실입니다. สำานักงานครับ

     ① 언제  ② 누구  ③ 어디  ④ 무슨

5.
 

가: 저게                         예요? โน่นคืออะไรครับ

나: 가족사진이에요. รูปถ่ายครอบครัวครับ

     ① 왜  ② 뭐  ③ 장소  ④ 나라

정답   1. ①  2. ③  3. ② 4. ③  5. ②

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกสถานที่ให้ถูกต้อง ส่วนคำาถามข้อที่ 3 
เกี่ยวกับคำาศัพท์สิ่งของ จงเลือกคำาศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง 
ทบทวนสิ่งที่เรียนมาข้างต้นแล้วลองตอบคำาถามดูค่ะ
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정답   1. ③   2. ④   3. ②   4. ④   5. ③   6. ④

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง

1.  
① 기숙사예요. ② 세탁소예요.

  ③ 미용실이에요. ④ 화장실이에요.

2.  
① 마트예요. ② 회사예요.

  ③ 사무실이에요. ④ 편의점이에요.
 

3.  
① 베개예요 ② 이불이에요

  ③ 가족사진이에요 ④ 헤어드라이어예요

[4~6] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
가:                                    ?

나: 네, 사무실입니다. ใช่ครับ สำานักงานครับ

 ① 이게 뭐예요 ② 여기가 기숙사예요

 ③ 식당이 어디예요 ④ 저기가 사무실이에요

5.

 
가: 여기가                                     입니까? ที่นี่คือที่ไหนครับ

나: 세탁소입니다. ร้านซักรีดครับ 

 ① 누구 ② 무엇

 ③ 어디 ④ 회사

6.

 
내일은 월급날입니다. 주말에 친구들과 영화를 보러                               에 갈 겁니다.

พรุ่งนี้เป็นวันเงินเดือนออกครับ วันสุดสัปดาห์จะไปโรงหนังดูหนังกับเพื่อน ๆ ครับ

 ① 서점 ② 은행

 ③ 식당 ④ 극장

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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08 12시 30분에 점심을 먹어요
ทานอาหารกลางวันตอน 12.30 น. ครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    ถาม-ตอบ เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันและเวลาได้   

□ไวยากรณ์  -아요/어요, 에(เวลา)

□ คำาศัพท์  ชีวิตประจำาวัน, เวลา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม เรามาเข้างานให้ตรงเวลากันเถอะ

을/를 คำาบ่งชี้กรรม

ใช้วางไว้หลังคำานามเพื่อบ่งชี้ว่าคำานามนั้นเป็นกรรม 

ของประโยค ‘를’ ใช้ตามหลังคำานามที่มีตัวสะกด 

‘을’ ใช้ตามคำานามที่ไม่มีตัวสะกด สำาหรับคำากริยา 

‘하다’สามารถละคำาบ่งชี้ประธาน ‘을/를’ ได้

·저는 점심을 먹어요.

 ผมทานอาหารกลางวันครับ

·수루 씨는 요리를 해요.

 คุณซูหรูทำาอาหารครับ

1. 투안 씨는 지금 뭐 해요? คุณตวนทำาอะไรอยู่ตอนนี้

2. 수루 씨는 지금 뭐 해요? คุณซูหรูทำาอะไรอยู่ตอนนี้

정답   1. 텔레비전을 봐요.   2. 요리해요.

수루 투안 씨, 지금 뭐 해요?
  คุณตวน ตอนน้ีทำาอะไรคะ

투안 텔레비전을 봐요. 
 ดูโทรทัศน์ครับ

 수루 씨는 뭐 해요?
 คุณซูหรูทำาอะไรครับ

수루 저는 지금 요리해요. 
 ตอนนี้ฉันทำาอาหารค่ะ

씨 คุณ

ใช้วางไว้หลังชื่อหรือนามสกุลเมื่อต้องการ 

เรียกชื่อหรือกล่าวถึงผู้อื่นอย่างสุภาพ

·  이분은  수피카 씨예요.  

태국 사람이에요.

 นี่คือคุณสุภิกาครับ เธอเป็นคนไทยครับ

·민수 씨, 지금 뭐 해요?

 คุณมินซูตอนนี้ทำาอะไรครับ

대화 1  บทสนทนา 1 Track 28

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคุณซูหรูกับคุณตวน พวกเขาถามกันว่าตอนนี้กำาลังทำาอะไรอยู่ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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텔레비전을 보다
ดูโทรทัศน์

일어나다
ตื่นนอน

장을 보다
จ่ายตลาด

자다
นอน

쉬다
พักผ่อน

씻다
ล้าง

커피를 마시다
ดื่มกาแฟ

아침/점심/저녁을 먹다
กินอาหารเช้า, อาหารกลางวัน, 

อาหารเย็น

일하다
ทำางาน

운동하다
ออกกำาลังกาย

요리하다
ทำาอาหาร

전화하다
คุยโทรศัพท์

회사에 가다
ไปทำางาน

집에 오다
มาบ้าน

㉠ 자다 ㉢ 요리하다㉡ 운동하다 ㉣ 점심을 먹다

① ② ③ ④

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉡  ② ㉢  ③ ㉣  ④ ㉠

12:40p.m

어휘 1   คำาศัพท์ 1 일과 ชีวิตประจำาวัน

ต่อไปนี้เป็นคำากริยาในภาษาเกาหลี มีคำาว่าอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ 
‘아요/어요’ ค่ะ

คุณเข้าใจความหมายของ ‘-아요/어요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-아요/어요’ ใช้วางไว้หลังคำากริยาและคำาคุณศัพท ์เป็นได้ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคำาถาม 
เป็นการลงท้ายประโยคแบบสุภาพแต่ไม่เป็นทางการ

ㅏ, ㅗ → -아요 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -어요 하다 → 해요

가다 → 가요

보다 → 봐요

먹다 → 먹어요

읽다 → 읽어요

공부하다 → 공부해요

운동하다 → 운동해요

· 투안 씨는 커피를 마셔요. คุณตวนดื่มกาแฟครับ 

· 저는 지금 점심을 먹어요. ฉันทานอาหารกลางวันค่ะ

· 투안 씨는 텔레비전을 봐요. คุณตวนดูโทรทัศน์ครับ

· 아침에 운동해요? คุณออกกำาลังกายตอนเช้าหรือครับ

2.   그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요.  

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

1)

3)

2)

4)

텔레비전을 보다

일하다

커피를 마시다

운동하다

가: 지금 뭐 해요?

나:                                .

가: 지금 뭐 해요?

나:                                .

가: 지금 뭐 해요?

나:                                .

가: 지금 뭐 해요?

나:                                .

가: 지금 뭐 해요?  ตอนนี้คุณทำาอะไรคะ

나: 씻어요.  ผมล้างหน้าครับ
씻다

보기

정답   1) 텔레비전을 봐요  2) 커피를 마셔요  3) 일해요  4) 운동해요

1. 가: 지금 뭐 해요?

 나:                                .

2. 가: 지금 뭐 해요?

 나:                                .

정답   1. 전화해요  2. 장을 봐요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -아요/어요 G08-1
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투안 지금 몇 시예요? 
 ตอนน้ีก่ีโมงครับ

리한 11시예요.
 11 โมงครับ

투안 몇 시에 점심을 먹어요?  
 กินอาหารกลางวันตอนก่ีโมงครับ

리한 12시 30분에 먹어요.
 กินตอน 12.30 น. ครับ

몇  กี่, เท่าไร

·몇 시예요?

 กี่โมงครับ

 ·  몇 시에 회사에 가요?

    ไปบริษัทตอนกี่โมงครับ

시, 분 ชั่วโมง, นาที

ใช้เมื่อบอกเวลา

· 지금 12시예요.

 ตอนนี้ 12.00 น. ครับ

· 6시 30분에 집에 가요.

 ไปบ้านตอน 6.30 น. ครับ

1. 지금 몇 시예요? ตอนนี้กี่โมง

2. 리한 씨는 몇 시에 점심을 먹어요? คุณริฮานกินอาหารกลางวันตอนกี่โมง

정답   1. 11시예요.  2. 12시 30분에 먹어요.

대화 2  บทสนทนา 2 Track 29

Tip  ◯시 ◯분 O โมง O นาที

◯시

01:00 1시 한 시

02:00 2시 두 시

03:00 3시 세 시

04:00 4시 네 시

05:00 5시 다섯 시

06:00 6시 여섯 시

07:00 7시 일곱 시

08:00 8시 여덟 시

09:00 9시 아홉 시

10:00 10시 열 시

11:00 11시 열한 시

12:00 12시 열두 시

◯분

00:01 1분 일 분

00:02 2분 이 분

00:03 3분 삼 분

00:04 4분 사 분

00:05 5분 오 분

00:06 6분 육 분

00:07 7분 칠 분

00:08 8분 팔 분

00:09 9분 구 분

00:10 10분 십 분

00:20 20분 이십 분

00:30 30분 삼십 분

00:40 40분 사십 분

00:50 50분 오십 분

※ 1시간 = 60분(육십 분)

คุณริฮานและคุณตวนกำาลังคุยกันในขณะที่ดูนาฬิกาในห้องทำางาน 
ลองมาดูกันว่าพวกเขากำาลังคุยอะไรกัน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งค่ะ

คราวนี้ลองสวมบทบาทเป็นคุณริฮานกับคุณตวนแล้วฝึกสนทนาค่ะ 
ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ



94  08 12시 30분에 점심을 먹어요 08 ทานอาหารกลางวันตอน 12.30 น. ครับ  95

지금
ตอนนี้

어제
เมื่อวาน

오늘
วันนี้

내일
พรุ่งนี้

오전
ก่อนเที่ยง

오후
หลังเที่ยง

낮
กลางวัน

밤
กลางคืน

새벽
รุ่งสาง (ตี)

점심
ตอนกลางวัน/อาหารกลางวัน

아침
ตอนเช้า/อาหารเช้า

저녁
ตอนเย็น/อาหารเย็น

8:00a.m 12:00p.m 6:00p.m

จงดูนาฬิกาและทำาเคร่ืองหมาย O ท่ีประโยคท่ีถูกและใส่เคร่ืองหมาย X ท่ีประโยคท่ีผิด

1. <보기>처럼 시계를 보고 문장이 맞으면 ◦ 틀리면 ×로 표시하세요.

지금은 밤입니다. ( X ) ตอนนี้เป็นเวลากลางคืน
보기

정답   1) O  2) X  3) O  4) X

6:00a.m

1)

2)

3)

4)

지금은 아침입니다.  (    )

지금은 오후입니다.  (    )

지금은 한 시입니다.  (    )

지금은 오전 열 시입니다.  (    )

7:00a.m

11:00a.m

11:00p.m

10:00 p.m

어휘 2   คำาศัพท์ 2 시간 เวลา

คำาศัพท์ที่ใช้ในการบอกเวลากันค่ะ มีคำาว่าอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘에’ แล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเขียนประโยคให้ถูกต้องดังตัวอย่างค่ะ

보기

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง
2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. 

가: 언제 운동해요? คุณออกกำาลังกายตอนไหนครับ

나: 아침에 운동해요. ผมออกกำาลังกายตอนเช้าครับ

1)

2)

3)

4)

가: 언제 운동해요?

나:                                                           .

가: 언제 커피를 마셔요?

나:                                                           .

가: 몇 시에 저녁을 먹어요?

나:                                                           .

가: 몇 시에 자요?

나:                                                           .

정답   1) 저녁에 운동해요  2) 오후에 커피를 마셔요  3) 7시에 저녁을 먹어요  4) 11시에 자요

7:00p.m

11:00p.m

문법 2  ไวยากรณ์ 2 에 G08-2 

‘에’ ใช้เพื่อบอกเวลาหรือช่วงเวลาที่เกิดการกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น ‘에’ โดยมากใช้ตามหลังคำานามที่บอกเวลา

· 가: 몇 시에 점심을 먹어요? คุณทานอาหารกลางวันกี่โมงคะ

 나: 12시에 먹어요. ตอนเที่ยงค่ะ

· 가: 언제 운동해요? คุณออกกำาลังกายตอนไหนครับ

 나: 저녁에 운동해요. ออกกำาลังกายตอนเย็นค่ะ

※ ‘언제’ ใช้ถามเวลา, วัน, วันที่ ฯลฯ
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보기

คุณทำาอะไรตอนกี่โมง ลองฝึกสนทนาตามตัวอย่างค่ะ
몇 시에 무엇을 해요? <보기>처럼 이야기해 보세요.

일과 ชีวิตประจำาวัน 시간 เวลา

1 일어나다 ตื่นนอน

2 아침을 먹다 กินอาหารเช้า

3 점심을 먹다 กินอาหารกลางวัน

4 저녁을 먹다 กินอาหารเย็น

5 자다 นอน

가: 몇 시에 일어나요? คุณตื่นนอนกี่โมงครับ

나: 7시에 일어나요. ผมตื่นนอนตอน 7 โมงครับ

7:30a.m

8:00 p.m12:40p.m

활동  กิจกรรม
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출근 시간을 지킵시다 
เรามาเข้างานให้ตรงเวลากันเถอะ

출근 시간 10분 전에는 직장에 도착해야 합니다. 출근 시간이 9시라면 8시 50분쯤 도착해야 

합니다. 그리고 일할 준비를 하는 것이 좋습니다.

เราควรถึงท่ีทำางานก่อนเร่ิมงาน 10 นาที ถ้าเวลาทำางาน 9.00 น. เราควรถึง 8.50 น. 

และเตรียมตัวพร้อมทำางานจะดีมาก

대부분의 회사원들은 9시에 일을 시작합니다. 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 먹습니다.

퇴근은 대부분 6시에 하지만, 야근을 하는 경우도 있습니다.

โดยท่ัวไปบริษัทจะเร่ิมงาน 9.00 น. ทานอาหารกลางวันระหว่างเท่ียงถึงบ่ายโมงและส่วนใหญ่จะเลิกงานตอน 

6.00 น. และอาจจะมีการทำางานล่วงเวลาตอนกลางคืนได้ด้วยครับ

정답   (1) 출근  (2) 퇴근  (3) 야근

문화  วัฒนธรรม

내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(1) 회사에 일하러 가는 것을  이라고 합니다.

 ไปทำางานเรียกว่าเวลาเข้าทำางาน

(2) 회사에서 일이 끝나고 집으로 돌아가는 것을   이라고 합니다. 

 ทำางานเสร็จแล้วกลับบ้านเรียกว่าเวลาเลิกงาน

(3) 회사에 일이 많으면 늦게까지  을 하기도 합니다. 

 ถ้าที่ทำางานมีงานเยอะต้องเลิกงานช้าต้องทำางานล่วงเวลาตอนกลางคืนด้วย
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[1~3] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน

1.  ① 06:00 ② 07:00 ③ 08:00 ④ 09:00

2.  ① 10:40 ② 11:30 ③ 12:40 ④ 01:30

3.  ① 03:15 a.m.  ② 03:25 p.m.  ③ 04:15 p.m.  ④ 04:25 p.m.

Track 30

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง
[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4.  ① 씻어요.  ② 회사예요.

 ③ 오늘이에요.  ④ 오전 10시예요.

5. ① 오늘 먹어요.  ② 많이 먹어요.

 ③ 아침을 먹어요.  ④ 12시에 먹어요.

จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงฟังแล้วเลือกเวลาที่ถูกต้อง ตั้งใจฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้องค่ะ
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정답   1. ④  2. ②  3. ③  4. ①  5. ④

1. 여: 아홉 시 9 โมง

2. 남: 열한 시 삼십 분 11.30 น. 

3. 여: 오후 네 시 십오 분 บ่าย 4.15 น.

4. 남: 지금 뭐 해요? ตอนน้ีคุณทำาอะไรครับ

5. 여: 몇 시에 점심을 먹어요? คุณกินอาหารกลางวันตอนก่ีโมงคะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 세 시 이십분입니다. 3 โมง 20 นาทีครับ

2. 남: 지금 뭐 해요? ตอนน้ีทำาอะไรครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ②  2. ①

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

 ① 3:10 ② 3:20 ③ 4:10 ④ 4:20

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 잠을 자요. ② 이건 열쇠예요.

 ③ 12시에 먹어요. ④ 네, 운동을 해요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-08

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

통화 괜찮으세요? ตอนนี้คุยโทรศัพท์ได้ไหมคะ

가: 여보세요? 과장님, 지금 통화 괜찮으세요? สวัสดีค่ะ หัวหน้า ตอนนี้คุยโทรศัพท์ได้ไหมคะ

나: 네, 괜찮아요. ได้ครับ ไม่เป็นอะไร
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 자요. ② 와요.

③ 일어나요.  ④ 운동해요.

2. ① 쉬어요.  ② 전화해요.

③ 회사에 가요.  ④ 아침을 먹어요.

3. ① 장을 봐요.  ② 커피를 마셔요.

③ 저녁을 먹어요.  ④ 텔레비전을 봐요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.
 

가: 지금                          시예요? ตอนนี้กี่โมงครับ

나: 오후 두 시예요. บ่าย 2 โมงค่ะ

     ① 몇  ② 왜  ③ 누구  ④ 무슨

5.
 

가:                          운동해요? คุณออกกำาลังกายเมื่อไรครับ

나: 아침에 운동해요. ออกกำาลังกายตอนเช้าครับ

     ① 어디  ② 언제  ③ 무엇  ④ 시간

정답   1. ①  2. ③  3. ④  4. ①  5. ②

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงเลือกคำากริยาที่ถูกต้องสอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

คำาถามต่อไปนี้เกี่ยวกับเวลา ลองทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ
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정답   1. ③   2. ③   3. ①   4. ②   5. ③   6. ④

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 여섯 시 삼십 분이에요. ② 여섯 시 사십 분이에요.

  ③ 여덟 시 삼십 분이에요. ④ 여덟 시 사십 분이에요.

2.  
① 쉬어요. ② 운동해요.

  ③ 전화해요. ④ 일어나요.

3.  
① 일을 해요. ② 장을 봐요.

  ③ 요리를 해요. ④ 커피를 마셔요.

[4~6] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 

제 친구는                     을/를 잘합니다. 친구가 만들어 주는 고향음식은 언제나 맛있

습니다.

เพื่อนของผมทำาอาหารเก่ง อาหารจากบ้านเกิดที่เพื่อนทำาให้อร่อยเสมอ

 ① 공부 ② 요리 ③ 노래 ④ 운동

5.

 

다음 달에 근로계약이 끝납니다. 계약 기간을 연장할 수 있으면 여기에서 계속  

                    싶습니다.

เดือนหน้าสัญญาจ้างงานจะสิ้นสุด ถ้าขยายระยะเวลาสัญญาได้ ผมอยากจะทำางานที่นี่ต่อครับ

 ① 사귀고 ② 만들고 ③ 일하고 ④ 빠지고

6.

 

다음 달에 한국어능력시험이 있습니다. 한국어를                     지 얼마 되지 않았지만 

시험을 치고 싶습니다.

เดือนหน้ามีสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ยังเรียนภาษาเกาหลีได้ไม่นานแต่ผมอยากสอบครับ

 ① 가르친 ② 물어본 ③ 예습한 ④ 공부한

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

12

6

39

11

5

2

8

10

4

1

7
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09 가족이 몇 명이에요?
คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

정답  1. 세 명이에요.  2. 네, 여동생이 있어요.

  1. 투안 씨 가족이 몇 명이에요? ครอบครัวของคุณตวนมีกี่คน

  2. 리한 씨는 동생이 있어요? คุณริฮานมีน้องหรือไม่

리한 투안 씨는 가족이 몇 명이에요?
 คุณตวนมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

투안  어머니하고 형하고 저, 세 명이에요. 
리한 씨는 가족이 몇 명이에요?

   มี 3 คนครับมีคุณแม่ พี่ชาย และผมครับ 
คุณริฮานมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

리한  네 명이에요. 저는 아버지하고  
어머니하고 여동생이 있어요. 

 4 คนครับ มีผม คุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาวครับ

명 คน
เป็นลักษณะนามบอกจำานวนคน
·우리 가족은 세 명이에요.   ครอบครัวของเรามี 4 คนครับ

있다 มี 

있다 (↔ 없다) มี (↔ ไม่มี)

หมายถึง 'มี' ในภาษาไทยใช้ในรูป '(คำานาม)

‘이/가 있다’ ถ้าคำานามมีตัวสะกดใช้ ‘이’ 

คำานามไม่มีตัวสะกดใช้  ‘가’

·저는 우산이 있어요.

 ฉันมีร่มค่ะ

·사무실 열쇠가 있어요?

   มีกุญแจสำานักงานไหมคะ

□ วัตถุประสงค์    สามารถถาม-ตอบคำาถามเกี่ยวกับครอบครัวได้ 

□ไวยากรณ์  하고, 에(สถานที่)

□ คำาศัพท์  ครอบครัว, รูปลักษณ์และนิสัย

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม การพูดแบบสุภาพและการพูดแบบเป็นกันเอง

대화 1  บทสนทนา 1 Track 31

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคุณตวนและคุณริฮาน 
สองคนนี้กำาลังพูดคุยเกี่ยวกับจำานวนสมาชิกในครอบครัว ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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‘나’가 남자일 때

กรณี 'ฉัน' เป็นผู้ชาย

할아버지 คุณปู่ 할머니 คุณย่า

아버지 คุณพ่อ

형

พี่ชาย

나

ฉัน

부인

ภรรยา

여동생

น้องสาว

남동생

น้องชาย

누나

พี่สาว

‘나’가 여자일 때

กรณี 'ฉัน' เป็นผู้หญิง

아들 ลูกชาย 딸 ลูกสาว

오빠

พี่ชาย

나

ฉัน

남편

สามี

여동생

น้องสาว

남동생

น้องชาย

언니

พี่สาว

어머니 คุณแม่

있다 ม ี •저는 여동생이 있어요. ผมมีน้องสาวครับ

없다 ไม่มี  • 저는 여동생이 없어요. 누나가 있어요.  

ผมไม่มีน้องสาวครับ ผมมีพี่สาวครับ

많다 มาก, เยอะ •  저는 가족이 많아요. ครอบครัวผมมีหลายคน

살다 อยู่, อาศัย • 우리 가족은 베트남에 살아요. ครอบครัวเราอยู่ที่เวียดนาม

보기 아버지       어머니      할머니       할아버지

1. 그림에 맞는 단어를 <보기>에서 골라 넣으세요. จงดูคำาศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง

1)               

3)               

나

2)               

4)               

정답   1) 할아버지  2) 할머니  3) 아버지  4) 어머니

어휘 1   คำาศัพท์ 1 가족 ครอบครัว

ลองตอบคำาถามต่อไปนี้โดยไม่ดูคำาศัพท์คำาเรียกสมาชิกครอบครัวด้านบนค่ะ

มีคำาเรียกบุคคลในครอบครัวที่หลากหลายในภาษาเกาหลี 
เมื่อคุณเป็นผู้หญิงและเมื่อคุณเป็นผู้ชายจะใช้คำาเรียกต่างกันอย่างไร เราลองมาดูกันไหมคะ
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เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วใช้คำาเชื่อมไวยากรณ์  
‘하고’ ค่ะ

คุณเข้าใจความหมายของ ‘하고’ แล้วใช่ไหมคะ  ถ้าอย่างนั้น 
ลองทำาประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

1)

3)

2)

4)

가: 가족이 몇 명이에요?   

나: 세 명이에요.                         .

가: 가족이 몇 명이에요?   

나: 세 명이에요.                         .

가: 가족이 몇 명이에요?   

나: 세 명이에요.                         .

가: 가족이 몇 명이에요?   

나: 네 명이에요.                         .

아내, 아들

할머니, 형

아버지, 어머니

아버지, 어머니, 누나

보기

2. <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 가족이 몇 명이에요? คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

나:   세 명이에요. 남편하고 딸이 있어요. มี 3 คนค่ะ มีสามีและลูกสาวค่ะ

남편, 딸

정답   1) 아내하고 아들이 있어요   2) 아버지하고 어머니가 있어요

 3) 할머니하고 형이 있어요   4) 아버지하고 어머니하고 누나가 있어요

정답   1. 열쇠하고 지갑이 있어요  2. 오빠하고 언니가 있어요

1.

                                   .

2.

                                   .
오빠 언니

‘하고’ แปลว่า 'และ' เป็นการพูดถึงคำานามหรือสิ่งของสองสิ่งโดยส่วนใหญ่ ‘하고’ จะใช้ในภาษาพูดมากกว่า 
มีความหมายคล้ายกับไวยากรณ์ ‘와/과’ มีความหมายคล้ายกัน แต่ ‘와/과’ โดยมากจะใช้ในภาษาเขียน

· 가: 지금 뭐 해요?  ตอนนี้คุณทำาอะไรครับ

 나: 아침을 먹어요. 빵하고 과일을 먹어요. กินอาหารเช้าครับ กินขนมปังและผลไม้ครับ

· 가: 지금 혼자 살아요? ตอนนี้อยู่คนเดียวหรือครับ

 나: 아니요, 부모님하고 같이 살아요. ไม่ใช่ครับ อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 하고 G09-1

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘하고’ และ ‘와/과’

‘하고’ และ ‘와/과’เป็นการเชื่อมคำาระหว่างคำานามกับคำานามหรือบอกว่ากำาลังทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับใคร ส่วนใหญ่ ‘하고’  

จะใช้ในภาษาพูดส่วน ‘와/과’ จะใช้ในการเขียน แต่ในการกล่าวคำาปราศัยหรือการนำาเสนองานหรือการพูดสถานการณ์ที ่

เป็นทางการจะใช้ ‘와/과’
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투안  이 사람이 리한 씨 여동생이에요?
 คนนี้คือน้องสาวของคุณริฮานใช่ไหมครับ

리한 네, 맞아요. 제 여동생이에요.
 ใช่ครับ น้องสาวของผมครับ

투안  여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요?  
 น้องสาวสวยมากครับ ตอนนี้อายุเท่าไรครับ

리한 스무 살이에요.
 อายุ 20 ปีครับ

투안 여동생은 남자 친구가 있어요? 
 น้องสาวมีแฟนไหมครับ

리한 아니요, 없어요.
 ไม่ครับ ไม่มีครับ

정답   1. 스무 살이에요.  2. 아니요, 없어요.

1. 리한 씨 여동생은 몇 살이에요? น้องสาวคุณริฮานอายุเท่าไร

2. 리한 씨 여동생은 남자 친구가 있어요? น้องสาวของคุณริฮานมีแฟนไหม

이 นี้

กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้พูด

·이 사람은 회사원이에요.

 คนนี้เป็นพนักงานบริษัท

 ·저는 이 책을 읽어요.

   ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้

제 ของฉัน

คำาสรรพนาม ‘저’ และคำาแสดงความเป ็

นเจ้าของ ‘의’ วมกันแล้วพูดย่อเป็น  

‘내 (나의)’และเมื่อต้องการพูดเพื่อให้เกีย 

รติผู้ฟังจะใช้คำาว่า ‘제’

·이게 제 가방이에요.

 นี่คือกระเป๋าของฉัน

 ·제 여동생은 선생님이에요.

   น้องสาวของฉันเป็นครู

대화 2  บทสนทนา 2 Track 32

1) 투안: 민수 씨 아들은 몇 살이에요? ลูกชายของคุณมินซูอายุเท่าไรครับ

 민수: 세 살이에요. 3 ขวบครับ

2) 투안: 민수 씨는 나이가 어떻게 되세요? คุณมินซูอายุเท่าไรครับ

 민수: 서른 두 살이에요. 32 ปีครับ

3) 투안: 아버지는 연세가 어떻게 되세요? คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ

 민수: 예순 살이세요. หกสิบปีครับ

Tip  나이를 묻고 대답하기 การถามตอบเรื่องอายุ

คุณตวนและคุณริฮานกำาลังสนทนาเกี่ยวกับรูปครอบครัวของพวกเขา 
คุณตวนถามเกี่ยวกับน้องสาวของคุณริฮาน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

การถามอายุมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ‘나이가 어떻게 되세요?, 연세가 어떻게 되세요?’ 

ในประโยคเหล่านี้ถ้าถามอายุผู้ใหญ่กว่าจะพูดว่า ‘연세가 어떻게 되세요?’, คำาว่า ‘연세’ 

เป็นคำาสุภาพของคำาว่า ‘나이’ ซึ่งจะใช้เมื่อต้องการถามอายุของคู่สนทนาหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้พูด
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재미있다 สนุก 친절하다 เป็นมิตร, ใจดี

• 영화를 봐요. 아주 재미있어요. 

 ผมดูหนังสนุกมากครับ

• 수피카 씨는 친절해요. 할아버지를 도와줘요.

 คุณสุภิกาใจดี เธอช่วยเหลือคุณปู่

똑똑하다 ฉลาด 활발하다 กระตือรือร้น

•   제 동생은 똑똑해요. 수학을 잘해요.
 น้องชายของฉันฉลาด เก่งเลข

• 저는 활발해요. 운동을 좋아해요. 
 ฉันเป็นคนกระตือรือร้น ชอบออกกำาลังกาย

얌전하다 

สุภาพ, เรียบร้อย, สงบเสงี่ยม
부지런하다 

ขยัน

•  동생은 얌전해요. 책 읽기를 좋아해요.
 น้องของฉันเรียบร้อย ชอบอ่านหนังสือ

• 리한 씨는 낮에 일해요. 밤에 공부해요. 아주 부지런해요.
 คุณริฮานทำางานตอนกลางวัน ตอนกลางคืนเรียนหนังสือ เขาขยันมากครับ

• 여동생이 정말 예뻐요. 

 น้องสาวของผมสวยมาก

•  제 남자 친구가 멋있어요. แฟนของฉันหล่อ

예쁘다 สวย 멋있다 หล่อ, เท่

•  이 여자는 키가 커요. 그리고 날씬해요.
 ผู้หญิงคนนี้ตัวสูงและผอมค่ะ

•  저는 조금 뚱뚱해요. 매일 운동을 해요.
  ฉันอ้วนนิดหน่อยค่ะ ฉันออกกำาลังกายทุกวันค่ะ날씬하다 ผอม 뚱뚱하다 อ้วน

키가 크다 ตัวสูง 키가 작다 ตัวเตี้ย

•   제 친구는 농구 선수예요. 키가 커요.
 เพื่อนของผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับ ตัวสูงครับ

•   이 아이는 다섯 살이에요. 키가 작아요.
 เด็กคนนี้อายุ 5 ขวบ เขาตัวเตี้ยครับ

㉠ 예쁘다 ㉢ 키가 크다㉡ 멋있다 ㉣ 키가 작다

① ② ③ ④

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉡  ② ㉢  ③ ㉣  ④ ㉠

어휘 2   คำาศัพท์ 2 외모와 성격 รูปลักษณ์และนิสัย

เรามาเรียนรู้คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์และนิสัยของคนทั่วไปกันดูไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘에(장소)’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงทำารูปประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวอย่างค่ะ

2.   그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

보기 가: 투안 씨는 어디에 있어요? คุณตวนอยู่ท่ีไหนครับ

나: 집에 있어요.  อยู่บ้านครับ

1) 가: 리한 씨는 어디에 있어요?

나:                                    .

가: 형은 어디에 살아요?

나:                                    .

가: 여동생은 어디에 있어요?

나:                                    .

가: 누나는 어디에 가요?

나:                                    .

2)

3) 4)

정답   1) 식당에 있어요  2) 한국에 있어요  3) 베트남에 살아요  4) 회사에 가요

문법 2  ไวยากรณ์ 2 에 G09-2

‘에’ ใช้วางไว้หลังคำานามสถานที่หรือตำาแหน่งเพื่อบอกถึงสถานที่ที่คนหรือสิ่งของนั้นอยู่ นอกจากนี้หากใช้ร่วมกับคำานาม ‘가다

(ไป)’, ‘오다(มา)’ จะเป็นการบอกทิศทางหรือจุดหมายปลายทางที่ไปหรือมา

· 리한 씨는 지금 사무실에 있어요. คุณริฮานอยู่ที่ทำางาน

· 책이 책상 위에 있어요. หนังสืออยู่บนโต๊ะ

· 저는 내일 시장에 가요. พรุ่งนี้ฉันไปตลาด

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘에’ คำาบ่งชี้สถานที่ และ ‘에’ คำาบ่งชี้เวลา

‘에’ วางไว้หลังคำานามสถานที่จะสามารถบอกถึงสถานที่ที่คนหรือสิ่งของนั้นอยู่ได้ 

นอกจากนี้เมื่อวางไว้หลังคำานามเวลาจะสามารถบอกช่วงเวลาที่มีการกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้

·식당에 사람이 많아요. (สถานที่)

·여섯 시에 일이 끝나요. (เวลา)

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

입이 짧아요. กินอาหารยาก

가: 리한 씨는 음식 때문에 고생하는 것 같아요. คุณริฮานน่าจะลำาบากเรื่องอาหารนะครับ

나: 네, 입이 짧아요. ใช่ครับ ผมกินอาหารยากครับ
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คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนและคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไร 
จงอ่านบทสนทนาตามตัวอย่างและตอบคำาถามด้านล่างค่ะ

보기
가: 가족이 몇 명이에요? คุณมีสมาชิกครอบครัวกี่คนครับ

나: 아버지, 어머니, 저, 세 명이에요. มี 3 คน ผม คุณพ่อและคุณแม่ครับ

가: 아버지는 어디에 살아요? คุณพ่ออยู่ที่ไหนครับ

나: 베트남에 살아요. อยู่เวียดนามครับ

가: 연세가 어떻게 되세요? อายุเท่าไรครับ

나: 일흔 살이세요. เจ็ดสิบปีครับ

가족에 대해서 <보기>처럼 이야기해 보세요. 

จงสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวของคุณดังตัวอย่าง

퀴즈 คำาถาม

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 가족이 모두
 세 명이에요.

 네 명이에요.

(2) 아버지는
 베트남에 

 필리핀에
살아요.

(3) 아버지 연세는
 60살이세요.

 70살이세요.

정답   (1) 세 명이에요.  (2) 베트남에  (3) 70살이세요.

가족 사는 곳 나이

씨의 가족

활동  กิจกรรม
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높임말 คำาสุภาพ 반말 คำาไม่สุภาพ (พูดแบบเป็นกันเอง) ความหมาย

네/예 응 ครับ, ค่ะ / เออ

아니요 아니 ไม่ครับ / ไม่

고마워요 고마워 ขอบคุณครับ / ขอบใจ

미안해요 미안해 ขอโทษครับ / ขอโทษ

있어요 있어 มีครับ / มี

먹어요  먹어 ทานครับ / กิน

자요 자 นอนครับ / นอน

한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합

니다. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. 하지만 자신보다 나이가 어려

도 처음 만난 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. 한편 자

신보다 나이가 많아도 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다.

ในภาษาเกาหลีมีคำาสุภาพและคำาไม่สุภาพ ปกติเราจะใช้ภาษาสุภาพกับผู้ที่มีอายุมากกว่าตนเองและเราจะ 
ใช้คำาพูดแบบกันเองกับคนท่ีมีอายุน้อยกว่าตนเอง แต่แม้ว่าผู้ฟังมีอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนท่ีไม่ได้สนิทกันก็ควร 
ใช้ภาษาสุภาพจะดีกว่า ในขณะเดียวกันถ้าผู้ฟังมีอายุมากกว่าแต่สนิทสนมและเป็นคนคุ้นเคยก็สามารถใช ้
ภาษาแบบเป็นกันเองได้เช่นเดียวกัน

높임말 คำาสุภาพ 반말 คำาไม่สุภาพ (พูดแบบเป็นกันเอง)

높임말과 반말  
การพูดแบบสุภาพและการพูดแบบเป็นกันเอง

문화  วัฒนธรรม

정답  (1) 반말  (2) 응  (3) 미안해요

내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(1) 한국어는 높임말하고  이 있습니다. ในภาษาเกาหลีมีคำาสุภาพและคำาไม่สุภาพพูดแบบเป็นกันเอง

(2) ‘네/예’의 반말은 입니다. คำาไม่เป็นทางการของคำาว่า ‘네/예ʼ คือ  

(3) ‘미안해’의 높임말은    입니다. คำาสุภาพของคำาว่า ‘미안해ʼ คือ     
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

4. ① 가족이에요.     ② 네 명이에요.

 ③ 가족이 있어요.  ④ 한국에 살아요.

5. ① 학교에 가요.   ② 동생이 있어요.

 ③ 학교에 있어요.  ④ 제 동생이에요.

จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา

[1~3] 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

3.  ①   12살  ②   22살  ③   32살  ④   42살

Track 33

1.  ① ② ③ ④

2.  ① ② ③ ④

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงเลือกข้อที่ถูกต้องว่ามีสมาชิกครอบครัวกี่คน คำาถามข้อที่ 3 เกี่ยวกับอายุ 
ตั้งใจฟังแล้วเลือกคำาหรือรูปภาพที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง ลองพิจารณาดูคำาตอบด้านล่างก่อนฟังบทสนทนาค่ะ
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1. 남: 네 명 4 คน

2. 여: 다섯 명 5 คน

3. 남: 스물두 살 อายุ 22 ปี

4. 여: 가족이 몇 명이에요? คุณมีสมาชิกครอบครัวก่ีคนครับ

5. 남: 동생은 어디에 있어요? น้องของคุณอยู่ท่ีไหนครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ④  2. ①  3. ②  4. ②  5. ③

1. 남: 저는 스무 살이에요. ผมอายุ 20 ปีครับ

2. 남: 동생이 몇 명이에요? มีน้องชายก่ีคนครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ②  2. ②

1. 잘 듣고 내용과 관계있는 것을 고르십시오. จงตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน 

 ① 10살 ② 20살 ③ 30살 ④ 40살

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 학생이에요. ② 2명 있어요.   

 ③ 회사에 가요. ④ 한국에서 일해요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-09

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

이따가 전화 드릴게요. อีกสักครู่โทรกลับครับ

가: 여보세요? 리한 씨 바빠요? สวัสดีครับ คุณริฮานยุ่งไหมครับ

나: 네 좀 바빠요. 이따가 전화 드릴게요. ครับ อีกสักครู่โทรกลับครับ
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.
 

가: 여동생이 있어요? คุณมีน้องสาวไหมครับ

나: 아니요,                          . ไม่ครับ ไม่มีครับ

     ① 예뻐요  ② 작아요  ③ 없어요  ④ 있어요

5.
 

가: 가족이 어디에 살아요? ครอบครัวของคุณอาศัยอยู่ที่ไหนครับ

나:    아버지                            어머니는 필리핀에 살아요. คุณพ่อและคุณแม่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับ

     ① 가      ② 에      ③에서     ④ 하고

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1. ① 동생이 많아요. ② 아버지가 없어요.

③ 할머니가 있어요. ④ 가족이 세 명이에요.

2. ① 누나는 키가 커요. ② 누나는 회사에 가요.

③ 누나는 한국에 살아요. ④ 누나하고 형이 있어요.

3. ① 여동생이 없어요. ② 여동생이 예뻐요.

③ 여동생이 집에 없어요. ④ 여동생이 두 명이에요.

정답   1. ④  2. ①  3. ②  4. ③  5. ④

คำาถามข้อที่ 1 จงดูรูปถ่ายครอบครัวแล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง คำาถามข้อที่ 2 และ 3 
เป็นการหาคำาที่สอดคล้องกับรูปร่างลักษณะ จงเลือกคำาตอบที่สอดคล้องกับรูปภาพ

ลองคิดทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ คำาถามข้อที่ 4 
เป็นคำาถามเกี่ยวกับคำาศัพท์และข้อที่ 5 เป็นคำาถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ค่ะ
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ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ภาษาเกาหลีมีสระประสมอยู่ 13 ตัว คือ ‘야, 여, 요, 유, 예, 얘, 와, 워, 의, 위, 외, 왜, 웨’

(1) 야, 여, 요, 유, 의, 위

(2) 와, 워, 외, 왜, 웨

(3) 우유, 여우, 이유, 예의

발음 การออกเสียง P-02

정답   1. ③  2. ②  3. ④  4. ③

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 제 친구는 키가 커요. ② 제 친구는 조금 뚱뚱해요.

  ③ 제 친구는 키가 작아요. ④ 제 친구는 정말 똑똑해요.

2.  
① 동생은 얌전해요. ② 동생은 친절해요.

  ③ 동생은 재미있어요. ④ 동생은 부지런해요.

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가: 아버지는                     ? คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ

나: 일흔 살이세요. 70 ปีครับ

 ① 어디에 살아요  ② 지금 뭐 하세요 

 ③ 가족이 몇 명이에요  ④ 연세가 어떻게 되세요

4.

 

투안 씨는 매우                      사람입니다. 항상 일찍 출근해서 업무를 준비하고, 근무 

시간에도 열심히 일합니다.

คุณตวนเป็นคนขยันมาก ส่วนใหญ่จะเข้าทำางานเร็วแล้วเตรียมงาน และตั้งใจทำางานในขณะปฏิบัติงาน

 ① 똑똑한 ② 멋있는 ③ 부지런한 ④ 재미있는

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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10 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요
เมื่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุดครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

수루  투안 씨는 언제 한국에 왔어요?
 คุณตวนมาประเทศเกาหลีเมื่อไรคะ

투안  올해 2월 10일에 한국에 왔어요.  
수루 씨는 언제 한국에 왔어요?

   ผมมาประเทศเกาหลีวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับ 
แล้วคุณซูหรูมาเกาหลีเมื่อไรครับ

수루  저는 작년 7월에 왔어요. 
 ฉันมาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ

1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? คุณตวนมาเกาหลีเมื่อไร

2. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? คุณซูหรูมาเกาหลีเมื่อไรครับ

언제 เมื่อไร
ใช้ในประโยคคำาถามเพื่อถามช่วงเวลา
· 언제 한국어를 공부해요? เรียนภาษาเกาหลีเมื่อไรครับ

· 수루 씨는 언제 저녁을 먹어요? คุณซูหรูทานอาหารเย็นเมื่อไรครับ

정답   1. 2월 10일에 왔어요.  2. 작년 7월에 왔어요.

월 일 เดือน, วัน

ใช้บอกวันเดือน ‘월’ แปลว่าเดือน  

‘일’ แปลว่าวัน

· 오늘은 9월 7일이에요. 

วันนี้วันที่ 7 เดือนกันยายนครับ

· 저는 3월 1일부터 회사에 가요. 

ฉันไปบริษัทต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนมีนาคมค่ะ

□ วัตถุประสงค์    ถามตอบเกี่ยวกับอากาศและสถานที่

□ไวยากรณ์  -았/었-, 에서

□ คำาศัพท์  วันและวันที่ สถานที่และการกระทำา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม วันหยุดของประเทศเกาหลี

대화 1  บทสนทนา 1 Track 34

Tip  날짜 วันที่

◯월
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

일월 이월 삼월 사월 오월 유월 칠월 팔월 구월 시월 십일월 십이월

◯일

1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 10일
......

일일 이일 삼일 사일 오일 육일 칠일 팔일 구일 십일

21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일

이십일일 이십이일 이십삼일 이십사일 이십오일 이십육일 이십칠일 이십팔일 이십구일 삼십일 삼십일일

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคุณซูหรูกับคุณตวน พวกเขาสอบถามกันว่ามาเกาหลีเมื่อไร 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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지난달 เดือนที่แล้ว

이번 달 เดือนนี้

다음 달 เดือนหน้า

어제 เมื่อวาน 오늘 วันนี้ 내일 พรุ่งนี้

지난주 สัปดาห์ที่แล้ว 이번 주 สัปดาห์นี้ 다음 주 สัปดาห์หน้า

주중 ระหว่างสัปดาห์ 주말 วันสุดสัปดาห์

작년 ปีที่แล้ว 올해 ปีนี้ 내년 ปีหน้า

2019년

2018년 2020년

보기

76   한국어 표준교재

연습 1

1. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기
가: 오늘은 무슨 요일이에요?

나: 수요일이에요.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기 가: 어제 뭐 했어요?

나: 운동했어요.

1)

2)

3)

4)

가: 어제 저녁에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 일요일에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 친구하고 뭐 했어요?                        

나: .

가: 5월 5일에 뭐 했어요?                       

나: .

운동하다

텔레비전을 보다

친구를 만나다

저녁을 먹다

쉬다

1) 가: 내일은 무슨 요일이에요?                        

    나: .

2) 가: 3월 15일은 무슨 요일이에요?                         

    나: .

3) 가: 오늘은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .

4) 가: 이번 주 토요일은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   76 2014-06-11   오전 9:03:32

2019년

1. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 오늘은 무슨 요일이에요? วันนี้เป็นวันอะไรคะ

나: 수요일이에요. วันพุธค่ะ

1) 가: 내일은 무슨 요일이에요?

    나:                                        .

2) 가: 어제는 무슨 요일이에요?

    나:                                        .

3) 가: 오늘은 몇 월 며칠이에요?

    나:                                        .

4) 가: 이번 주 토요일은 몇 월 며칠이에요?

    나:                                        .

정답   1) 목요일이에요  2) 화요일이에요  3) 삼월 십일이에요  4) 삼월 십삼일이에요

어휘 1   คำาศัพท์ 1 날짜와 요일 วันที่และวัน

คำาบ่งชี้ ‘에’ วางไว้หลังคำาบอกเวลา แต่เราจะไม่วางคำาบ่งชี้ ‘에’ ไว้หลัง  ‘어제 (เมื่อวาน)’ , ‘오늘 (วันนี้ )’ , ‘내일 

(พรุ่งนี้)’,  ‘올해 (ปีนี้)’, ‘언제 (เมื่อไร)’

Tip  시간 부사 คำาบอกเวลา

2019년

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร วันนี้คือวันอะไร เราจะพูดบอกวันที่และวันต่าง ๆ 
ได้อย่างไรลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจไวยากรณ์ในรูปแบบอดีตแล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองแต่งประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวอย่างค่ะ

보기

1. 어제                              . 2. 주말에                              .

76   한국어 표준교재

연습 1

1. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기
가: 오늘은 무슨 요일이에요?

나: 수요일이에요.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기 가: 어제 뭐 했어요?

나: 운동했어요.

1)

2)

3)

4)

가: 어제 저녁에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 일요일에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 친구하고 뭐 했어요?                        

나: .

가: 5월 5일에 뭐 했어요?                       

나: .

운동하다

텔레비전을 보다

친구를 만나다

저녁을 먹다

쉬다

1) 가: 내일은 무슨 요일이에요?                        

    나: .

2) 가: 3월 15일은 무슨 요일이에요?                         

    나: .

3) 가: 오늘은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .

4) 가: 이번 주 토요일은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .
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1) 가: 내일은 무슨 요일이에요?                        

    나: .
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1. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기
가: 오늘은 무슨 요일이에요?

나: 수요일이에요.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기 가: 어제 뭐 했어요?

나: 운동했어요.

1)

2)

3)

4)

가: 어제 저녁에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 일요일에 뭐 했어요?                         

나: .

가: 친구하고 뭐 했어요?                        

나: .

가: 5월 5일에 뭐 했어요?                       

나: .

운동하다

텔레비전을 보다

친구를 만나다

저녁을 먹다

쉬다

1) 가: 내일은 무슨 요일이에요?                        

    나: .

2) 가: 3월 15일은 무슨 요일이에요?                         

    나: .

3) 가: 오늘은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .

4) 가: 이번 주 토요일은 몇 월 며칠이에요?                        

    나: .
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2.   그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 어제 저녁에 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 일요일에 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 친구하고 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 5월 5일에 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 어제 뭐 했어요? เมื่อวานนี้คุณทำาอะไรครับ

나: 운동했어요.  ผมออกกำาลังกายครับ

1) 3)

2) 4)

텔레비전을 보다 저녁을 먹다

친구를 만나다 쉬다

운동하다

정답    1) 텔레비전을 봤어요  2) 친구를 만났어요  3) 저녁을 먹었어요  4) 쉬었어요

정답    1. 커피를 마셨어요  2. 요리했어요 

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -았/었- G10-1 

‘-았/었-’ วางไว้หลังคำากริยาและคำาคุณศัพท์เพื่อบอกถึงสภาพอดีตกาล 
กล่าวคือในขณะที่พูดการกระทำาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประโยคนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 

ㅏ, ㅗ → -았어요 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -었어요 하다 → 했어요

가다 → 갔어요

보다 → 봤어요

먹다 → 먹었어요

읽다 → 읽었어요

공부하다 → 공부했어요

운동하다 → 운동했어요

· 친구하고 시장에 갔어요. ไปตลาดกับเพื่อนค่ะ 

· 식당에서 점심을 먹었어요. กินอาหารกลางวันที่ร้านอาหารค่ะ

· 기숙사에서 한국어를 공부했어요. เรียนภาษาเกาหลีที่หอพักค่ะ

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ 
จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์รูปอดีตค่ะ
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리한 투안 씨, 어제 뭐 했어요?
 คุณตวนเมื่อวานคุณทำาอะไรครับ

투안  친구하고 PC방에서 게임했어요.  
리한 씨는 어제 뭐 했어요? 

   ผมเล่นเกมกับเพื่อนที่ร้านอินเทอร์เน็ตครับ 

แล้วเมื่อวานคุณริฮานทำาอะไรครับ

리한  도서관에서 한국어를 공부했어요.
 ผมเรียนภาษาเกาหลีที่ห้องสมุดครับ

하고 ด้วย, ด้วยกัน

เมื่อกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับผู้อื่นจะใช้ร่วมกับคำาว่า

‘같이’

· 저는 리한 씨하고 한국어를  

배워요. 

ผมเรียนภาษาเกาหลีกับคุณริฮาน

· 동생하고 같이 저녁을 먹어요. 

ผมกินอาหารเย็นกับน้อง

1. 투안 씨는 어제 뭐 했어요? เมื่อวานนี้คุณตวนทำาอะไร

2. 리한 씨는 도서관에서 뭐 했어요? คุณริฮานทำาอะไรที่ห้องสมุด

정답    1. 친구하고 PC방에서 게임했어요.  2. 한국어를 공부했어요

대화 2  บทสนทนา 2 Track 35

คำาว่า ‘게임을 했어요’ สามารถเขียนรวมกันเป็น ‘게임했어요’ และยังมีคำากริยาในภาษาเกาหลีอื่น ๆ 

อีกมากมายที่สามารถรวมกันได้

·공부를 하다 → 공부하다 ·운동을 하다 → 운동하다

·노래를 하다 → 노래하다 ·쇼핑을 하다 → 쇼핑하다

·전화를 하다 → 전화하다 ·게임을 하다 → 게임하다

·요리를 하다 → 요리하다 ·일을 하다 → 일하다

Tip  ‘하다’ 동사 คำากริยา ‘하다’

คุณริฮานและคุณตวนกำาลังสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำาเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้พวกเขาทำาอะไร 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

ในภาษาเกาหลีมีคำากริยาเช่น ‘공부를 하다’, ‘운동을 하다’, ‘노래를 하다’, ‘쇼핑을 하다’, 

‘요리를 하다’, ‘게임을 하다’ และอื่น ๆ รูปแบบ ‘คำานาม (N) + 을/를 + 하다’ 
คำากริยาเหล่านี้สามารถลดรูป 을/를 ได้ ดังนั้น 공부를 하다 สามารถเขียนเป็น 공부하다. ได้
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㉠ 노래방 ㉢ 백화점㉡ 커피숍 ㉣ 영화관

• 공원에서 산책해요.  

เดินเล่นที่สวนสาธารณะครับ

• 커피숍에서 친구를 만나요.  
커피를 마셔요.  

เจอเพื่อนที่ร้านกาแฟครับ ดื่มกาแฟครับ

• 서점에서 책을 사요.  

ซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือครับ

• 도서관에서 책을 읽어요.  
한국어를 공부해요.  

อ่านหนังสือที่ห้องสมุดครับ เรียนภาษาเกาหลีครับ

• 백화점에서 쇼핑해요.  

ชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าครับ

• 노래방에서 노래해요.  

ร้องเพลงที่ห้องคาราโอเกะครับ

• PC방에서 게임해요.  

เล่นเกมท่ีร้านอินเทอร์เน็ตครับ

• 영화관에서 영화를 봐요.  

ดูหนังที่โรงหนังครับ

• 기숙사에서 음식을 만들어요.  

ทำาอาหารที่หอพักครับ

서점
ร้านหนังสือ

커피숍
ร้านกาแฟ

도서관
ห้องสมุด

공원
สวนสาธารณะ

책을 읽다
อ่านหนังสือ

한국어를 
공부하다

เรียนภาษาเกาหลี

친구를 만나다
เจอเพื่อน

산책하다
เดินเล่น

게임하다
เล่นเกม

음식을 만들다
ทำาอาหาร

노래하다
ร้องเพลง

영화를 보다
ดูหนัง

쇼핑하다
ช้อปป้ิง

노래방
ห้องคาราโอเกะ

백화점
ห้างสรรพสินค้า

영화관(극장)
โรงหนัง

PC방
ร้านอินเทอร์เน็ต

① ② ③ ④

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉡  ② ㉠  ③ ㉣  ④ ㉢ 

어휘 2   คำาศัพท์ 2 장소와 동작 สถานที่และกิริยาท่าทาง

ลองตอบคำาถามต่อไปนี้โดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนดูไหมคะ

ในสถานที่ต่อไปนี้เราทำาอะไรบ้าง ลองมาดูกันไหมคะ



118  10 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요 10 เมื ่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที ่ห้องสมุดครับ  119

คุณเข้าใจความหมายของ ‘에서’ แล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นแต่งประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวค่ะ

정답   1) 도서관에서 한국어를 공부했어요 2) 백화점에서 쇼핑했어요  

 3) 영화관에서 영화를 봤어요 4) 커피숍에서 친구를 만났어요

보기

2.   그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 어제 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 어제 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 어제 뭐 했어요?

나:                                        .

가: 어제 뭐 했어요?

나:                                        .

1) 3)

2) 4)

   10과_어제 도서관에서 한국어를 공부했어요  79

연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations.

보기 가: 어제 뭐 했어요?

나: 공원에서 산책했어요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

노래방

커피숍

백화점

영화관

가: 어제 뭐 했어요?                        

나: .

가: 어제 뭐 했어요?                       

나: .

가: 어제 뭐 했어요?                      

나: .

가: 어제 뭐 했어요?                        

나: .
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가: 어제 뭐 했어요? เมื่อวานนี้คุณทำาอะไรครับ

나: 공원에서 산책했어요. เดินเล่นที่สวนสาธารณะครับ
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문법 2  ไวยากรณ์ 2 에서 G10-2

‘에서’ เป็นคำาบ่งชี้สถานที่ที่คนใดคนหนึ่งกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยวางไว้หลังคำานามสถานที่

· 가: 어디에서 한국어를 공부해요? คุณเรียนภาษาเกาหลีที่ไหนครับ
    나: 도서관에서 공부해요. เรียนที่ห้องสมุดครับ

· 가: 어디에서 친구를 만났어요? คุณเจอเพื่อนที่ไหนครับ
    나: 영화관에서 만났어요. เจอที่โรงหนังครับ

· 가: 백화점에서 쇼핑했어요? คุณช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าหรือครับ
    나: 아니요, 시장에서 쇼핑했어요. ไม่ใช่ครับ ชอปปิงที่ตลาดครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 คำาบ่งชี้สถานที่ ‘에’ และ ‘에’

‘에’ และ ‘에서’ เป็นคำาบ่งชี้สถานที่โดยวางไว้หลังคำานามสถานที่ ‘에’ หมายถึงสถานที่ที่คนหรือสิ่งของอยู่ที่นั่นแต่ ‘에서’

จะหมายถึงสถานที่ที่มีการกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นั่น

·투안 씨는 한국에 있어요. (O) 투안 씨는 한국에서 있어요. (X) 

·투안 씨가 운동장에 축구를 해요. (X)  투안 씨가 운동장에서 축구를 해요. (O)

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

마음에 들어요. ถูกใจ

가: 이 잠바 어때요? เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นอย่างไรครับ

나: 마음에 들어요. ถูกใจครับ
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ดูปฎิทินด้านบนแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

1. 내일은 5월 17일이에요. พรุ่งนี้วันที่ 17 เดือนพฤษภาคมครับ  네      아니요 

2. 이번 주 토요일에 영화를 봐요. วันเสาร์นี้ผมดูหนังครับ   네      아니요 

3. 주말에 백화점에서 쇼핑했어요. วันสุดสัปดาห์ผมช้อปป้ิงที่ห้างสรรพสินค้าครับ  네      아니요 

4. 다음 주 화요일은 5월 21일이에요. วันอังคารหน้าคือวันที่ 21 เดือนพฤษภาคมครับ  네      아니요 

이번 달에 어디에서 무엇을 했어요? 달력을 보면서 친구에게 이야기해 주세요.

เดือนนี้คุณทำาอะไรที่ไหนครับ จงดูปฎิทินแล้วฝึกสนทนากับเพื่อน

퀴즈 คำาถาม

✚   다음 단어를 보고 생각나는 장소가 어디예요?   

จงดูคำาศัพท์ต่อไปนี้และตอบว่าเป็นสถานที่ใด

나무 벤치 운동 산책 ?

정답   공원

정답    1. 네  2. 아니요  3. 아니요  4. 네

80   한국어 표준교재

활동

이번 달에 어디에서 무엇을 했어요? 달력을 보면서 친구에게 이야기해 주세요.  
What did you do this month? Where did you do it? Looking at the calendar, tell your stories to your friends. 

친구 이름 날짜 장소 뭐 했어요?

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   80 2014-06-11   오전 9:03:34

백화점

영화관

오늘

활동  กิจกรรม
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한국의 공휴일 วันหยุดของประเทศเกาหลี

•  신정 วันปีใหม่
 เป็นวันแรกของปีตามปฎิทินตะวันตก

•   설날 วันปีใหม่ (ปฏิทินจันทรคติ)
   เป็นวันสำาคัญวันหนึ่งของประเทศเกาหลีที่มีการรวม 

ตัวของครอบครัวและญาติมีการไหว้บรรพบุรุษ 

และทำาความเคารพซึ่งกันและกัน

•  삼일절   วันประกาศเอกราช
   วันที่ 1 มีนาคมเป็นวันหยุดที่รำาลึกถึงการต่อต้าน 

การยึดครองโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

•  근로자의 날 วันแรงงาน
  เป็นวันที่กำาหนดขึ้นเพื่อให้รำาลึกถึงความสำาคัญของ 

ผู้ใช้แรงงาน

•  어린이날 วันเด็ก
  เป็นวันที่กำาหนดขึ้นเพื่ออำานวยพรให้เด็กๆ  

แข็งแรงและมีความสุข

•  석가탄신일 วันประสูติของพระพุทธเจ้า
 เป็นวันรำาลึกถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้า

•  현충일 วันรำาลึกถึงวีรชนแห่งชาติ
  เป็นวันที่รำาลึกถึงทหารตำารวจผู้เสียสละชีวิตในการ 

ปกป้องประเทศเกาหลี

•  광복절 วันประกาศเอกราช
  เป็นวันที่ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของญี่ปุ่น 

โดยเป็นวันหยุดราชการ

•  추석 เทศกาลชูซ็อก (ไหว้พระจันทร์)
  ตรงกับวันที่ 15 ค่ำาเดือนสิงหาคม 

ตามปฎิทินจันทรคตินับเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำาคัญของ 

เกาหลี มีการไหว้บรรพบุรุษเพื่อขอบคุณสำาหรับผลผลิต 

ที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ มีการกินขนมซงพยอนและผลไม้ที่ 

ออกผลในปีนั้น

•  개천절 วันชาติเกาหลี
 วันที่ประกาศก่อตั้งประเทศเกาหลี

•  한글날   วันภาษาเกาหลี
  วันที่รำาลึกถึงพะเจ้าเซจงมหาราชที่ได้ประดิษฐ์ตัวอักษร 

ภาษาเกาหลีที่ชื่อว่า 'ฮันกึล'

• 크리스마스 วันคริสต์มาส
 เป็นวันที่รำาลึกถึงวันประสูติของพระยซู

신정 설날 3.1절 근로자의 날

어린이날 석가탄신일 현충일 광복절

추석 개천절 한글날 크리스마스

정보  ข้อมูลทั่วไป
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[1~3] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1.  ① 1월 2일  ② 1월 12일  ③ 2월 21일  ④ 2월 22일

2.  ① 3월 10일  ② 3월 20일  ③ 4월 10일  ④ 4월 20일

3.  ① 11월 15일  ② 11월 25일  ③ 12월 15일  ④ 12월 25일

Track 36

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

4.  ① 작년에 왔어요.  ② 베트남에서 왔어요.

 ③ 동생이 한국에 왔어요.  ④ 친구하고 한국에 왔어요.

5.  ① 도서관이 커요.  ② 도서관에 가요.

 ③ 도서관에 없어요.  ④ 도서관에서 공부했어요.

ฟังให้ดี แล้วเลือกวันที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังคำาถามลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาตอบก่อนหนึ่งครั้งค่ะ
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1. 여: 일월 십이일 วันท่ี 12 เดือนมกราคม

2. 남: 사월 십일 วันท่ี 10 เดือนเมษายน

3. 여: 십이월 이십오일 วันท่ี 25 เดือนธันวาคม

4. 남: 언제 한국에 왔어요? คุณมาเกาหลีเม่ือไรครับ

5. 여: 어제 뭐 했어요? ผมก็คิดว่าอย่างน้ันค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ②  2. ③  3. ④  4. ①  5. ④

1. 남: 오늘은 7월 31일이에요. วันนี้วันที่ 31 เดือนกรกฎาคมครับ

2. 남: 내일이 무슨 요일이에요? พรุ่งนี้วันอะไรครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ④  2. ③

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน

 ① 내일은 7월 11일이에요. ② 내일은 7월 30일이에요.   

 ③ 오늘은 7월 20일이에요. ④ 오늘은 7월 31일이에요.

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 10일이에요. ② 12월이에요.   

 ③ 화요일이에요. ④ 5시 10분이에요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-10

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

제 생각에도 그래요. ผมก็คิดว่าอย่างนั้น

가: 회식도 회사 생활에서 중요한 것 같아요. ผมคิดว่าการกินเลี้ยงก็เป็นกิจวัตรสำาคัญของบริษัทครับ

나: 제 생각에도 그래요. ผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับ
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

Jam 2 Sore.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
가:                            한국에 왔어요? มาเกาหลีเมื่อไรครับ

나: 작년 7월에 왔어요. มาเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ

     ① 누가  ② 어디  ③ 무슨  ④ 언제

5.

 
가: 어제 뭐 했어요? เมื่อวานนี้คุณทำาอะไรครับ

나:  극장에서 영화를                           .  ดูหนังที่โรงหนังค่ะ

     ① 갔어요  ② 봤어요  ③ 쇼핑했어요  ④ 산책했어요

정답   1. ①  2. ②  3. ③  4. ④  5. ② 

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้อง

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

3.

① 책을 읽어요.  ② 영화를 봐요.

③ 친구를 만나요.  ④ 음식을 만들어요.

   10과_어제 도서관에서 한국어를 공부했어요  83

EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 커피숍  ② 도서관 

 ③ 노래방  ④ 백화점

2.  ① 쇼핑해요. ② 노래해요. 

 ③ 공부해요.  ④ 게임해요.

3.  ① 책을 읽어요. ② 영화를 봐요.

 ③ 친구를 만나요. ④ 음식을 만들어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가:  한국에 왔어요?

 나: 작년 7월에 왔어요.

① 누가  ② 어디  ③ 무슨 ④ 언제

5. 가: 어제 뭐 했어요?

 나: 극장에서 영화를 .

① 갔어요          ② 봤어요        ③ 쇼핑했어요         ④ 산책했어요
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1.
① 커피숍  ② 도서관

③ 노래방  ④ 백화점
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EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 커피숍  ② 도서관 

 ③ 노래방  ④ 백화점

2.  ① 쇼핑해요. ② 노래해요. 

 ③ 공부해요.  ④ 게임해요.

3.  ① 책을 읽어요. ② 영화를 봐요.

 ③ 친구를 만나요. ④ 음식을 만들어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가:  한국에 왔어요?

 나: 작년 7월에 왔어요.

① 누가  ② 어디  ③ 무슨 ④ 언제

5. 가: 어제 뭐 했어요?

 나: 극장에서 영화를 .

① 갔어요          ② 봤어요        ③ 쇼핑했어요         ④ 산책했어요
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2.

① 쇼핑해요.  ② 노래해요.

③ 공부해요.  ④ 게임해요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 커피숍  ② 도서관 

 ③ 노래방  ④ 백화점

2.  ① 쇼핑해요. ② 노래해요. 

 ③ 공부해요.  ④ 게임해요.

3.  ① 책을 읽어요. ② 영화를 봐요.

 ③ 친구를 만나요. ④ 음식을 만들어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가:  한국에 왔어요?

 나: 작년 7월에 왔어요.

① 누가  ② 어디  ③ 무슨 ④ 언제

5. 가: 어제 뭐 했어요?

 나: 극장에서 영화를 .

① 갔어요          ② 봤어요        ③ 쇼핑했어요         ④ 산책했어요
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คำาถามข้อที่ 1 เกี่ยวกับสถานที่ ส่วนคำาถามข้อที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับการกระทำา 
จงเลือกคำาศัพท์ที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับประโยคคำาถามและการทำาให้เป็นรูปอดีตที่เรียนมาแล้วตอบคำาถามค่ะ



124  10 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요 10 เมื ่อวานผมเรียนภาษาเกาหลีที ่ห้องสมุดครับ  125

정답   1. ④  2. ①  3. ④  4. ③ 

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 서점 ② 도서관

  ③ 백화점 ④ 영화관

2.  
① 게임을 해요. ② 산책을 해요.

  ③ 영화를 봐요. ④ 책을 읽어요.

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 

저는            에 운동을 합니다. 토요일에는 등산을 하고 일요일에는 회사 동료들과 축

구를 합니다.

ผมออกกำาลังกายวันสุดสัปดาห์ วันเสาร์ปีนเขาและวันอาทิตย์เล่นฟุตบอลกับเพื่อนร่วมงานครับ

 ① 내년                   ② 어제                   ③ 작년                   ④ 주말

4.

 
가: 주말에 어디에서 쇼핑했어요? วันสุดสัปดาห์ช้อปป้ิงที่ไหน
나:                                         . 

 ① 구두를 샀어요  ② 지난주에 샀어요

 ③ 백화점에서 쇼핑했어요 ④ 동생하고 쇼핑했어요

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีมีการออกเสียง 3 แบบ คนเกาหลีสามารถแยกเสียงทั้งสามพยัญชนะ ㅂ, ㅃ, ㅍ [p, p’, ph])ได้ 
แต่ผู้ที่เรียนภาษาเกาหลีอาจจะไม่สามารถแยกได้ กรณีพยัญชนะ ㄷ, ㄸ, ㅌ ([t, t’, th   ]) และ ㅈ, ㅉ, ㅊ ([ʧ, ʧ’, ʧh]) 
ก็เช่นกัน 

(1) ㅂ, ㅃ, ㅍ : ㄷ, ㄸ, ㅌ : ㄱ, ㄲ, ㅋ : ㅈ, ㅉ, ㅊ

(2) 바, 빠, 파 : 다, 따, 타 : 가, 까, 카 : 자, 짜, 차

(3) 보, 뽀, 포 : 도, 또, 토 : 고, 꼬, 코 : 조, 쪼, 초

(4) 사자, 기차, 커피, 포도, 도토리, 토끼, 코끼리

발음 การออกเสียง P-03
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11 사과 다섯 개 주세요
ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

주인 어서 오세요. 
 ยินดีต้อนรับครับ

투안 안녕하세요?
 สวัสดีครับ

 이 사과 얼마예요?
 แอปเปิ้ลนี้เท่าไรครับ

주인 이천 원이에요.
 2,000 วอนครับ

투안 다섯 개 주세요.
 ขอ 5 ลูกครับ

1. 사과가 얼마예요? แอปเปิ้ลราคาเท่าไร

2. 투안 씨는 사과를 몇 개 샀어요? คุณตวนซื้อแอปเปิ้ลกี่ลูก

정답   1. 이천 원이에요.  2. 다섯 개 샀어요.

어서 오세요 

ยินดีต้อนรับครับ

ใช้เวลากล่าวต้อนรับลูกค้าที่มา 

รับบริการ

원 วอน

แบงค์เกาหลี 100 วอน เรียกว่า ‘백 원[แพกวอน]’ 

1,000 วอน เรียกว่า ‘천 원[ชอนวอน]’ 10,000 

วอน เรียกว่า ‘만 원[มานวอน]’ 100,000 วอน 

เรียกว่า ‘십만 원[ชิมมานวอน]’

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การซื้อสินค้า

□ไวยากรณ์  주세요, -아/어 주세요

□ คำาศัพท์  ผลไม้และอาหาร, เงินและการซื้อสินค้า

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม เสื้อผ้า

대화 1  บทสนทนา 1 Track 37

대상에 따라서 세는 단위 명사가 달라집니다. คำาลักษณะนามใช้แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของคำานั้น ๆ 

· 사과, 오렌지, 우유 แอปเปิ้ล, ส้ม, นม : 개 อัน (한 개, 두 개, 세 개, …) (หนึ่งอัน, สองอัน, สามอัน)
·   포도, 바나나, 꽃 องุ่น กล้วย ดอกไม ้: 송이 ช่อ, หว ี(한 송이, 두 송이, 세 송이, …) (หนึ่งช่อ, สองช่อ, สามช่อ)
·   수박, 배추 แตงโม, ผักกาด : 통 หัว (한 통,  두 통, 세 통, …) (หนึ่งหัว, สองหัว, สามหัว) 
· 물, 맥주 น้ำา, เบียร ์: 병 ขวด  (한 병, 두 병, … ) (หนึ่งขวด, สองขวด)
·   커피, 주스 กาแฟ, น้ำาผลไม ้: 잔 แก้ว (한 잔, 두 잔, …) (หนึ่งแก้ว, สองแก้ว)  
· 밥, 국, 반찬 ข้าว, ซุป, เครื่องเคียง : 그릇 ถ้วย (한 그릇 , 두 그릇, …) (หนึ่งถ้วย, สองถ้วย)  

Tip  단위 명사 1 ลักษณะนาม 1

ต่อไปนี้เป็นการสนทนาที่ร้านผลไม้ ตวนถามพ่อค้าเกี่ยวกับราคาของแอปเปิ้ล 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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   11과_사과 다섯 개 주세요  85

어휘 1 과일과 식료품 Fruit and food

문법 1 주세요

명사 뒤에 붙어서 그 명사를 달라는 요청이나 명령을 나타낸다. 물건을 살 때 자주 사용한다.

1) 가: 물 주세요.

나: 네. 여기요.

2) 가: 오렌지 다섯 개 주세요. 얼마예요?

나: 만 원입니다.

3) 가: 뭘 드릴까요?

나: 빵하고 우유 주세요.

주세요 attached to a noun, is used to 
politely request or politely command 
something. It  is  of ten used for 
purchasing items.

사과 오렌지 포도 수박
apple orange grape watermelon

물 주스 우유 빵

라면 과자 초콜릿 아이스크림

water juice milk bread

instant noodles snacks chocolate ice cream
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연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 문장을 완성하세요 Following the example, complete the conversations.

보기 가: 뭘 드릴까요?

나: 사과 다섯 개 주세요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

물

빵

사과

포도

가: 뭘 드릴까요?                       

나: .
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나: .
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나: .
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㉠ 물 ㉢ 사과㉡ 빵 ㉣ 포도

사과
แอปเปิ้ล

오렌지
ส้ม

포도
องุ่น

수박
แตงโม

물
น้ำา

주스
น้ำาผลไม้

우유
นม

빵
ขนมปัง

라면
บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

과자
ขนม

초콜릿
ช็อกโกแลต

아이스크림
ไอศกรีม

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   ① ㉢  ② ㉣  ③ ㉠ ④ ㉡

어휘 1   คำาศัพท์ 1 과일과 식료품 ผลไม้และอาหาร

คุณชอบผลไม้อะไรและชอบดื่มอะไรคะ คำาศัพท์ที่เกี่ยวผลไม้, อาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบ้าง 
เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘주세요’ แล้วใช่ไหมคะ 

ถ้าอย่างนั้นจงตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องดังตัวอย่างค่ะ

보기

2.   그림을 보고 <보기>처럼 문장을 완성하세요.  

จงดูภาพแล้วตอบคำาถามตามตัวอย่าง

가: 뭘 드릴까요?  รับอะไรดีคะ

나: 사과 다섯 개 주세요.  ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ

1)

2)

3)

4)
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나:                                                        .

가: 뭘 드릴까요?

나:                                                        .
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나:                                                        .

가: 뭘 드릴까요?

나:                                                        .
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정답   1) 사과 두 개 주세요  2) 오렌지 두 개 주세요  3) 빵 네 개 주세요  4) 우유 한 개 주세요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 주세요 G11-1 

‘주세요’ ใช้วางไว้หลังคำานามเพื่อร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุภาพหรือเพื่อเป็นคำาสั่งแบบสุภาพ มักจะใช้ในกรณีซื้อสินค้าต่าง ๆ

· 가: 뭘 드릴까요? รับอะไรดีคะ

  나: 커피 두 잔 주세요. ขอกาแฟ 2 แก้วครับ

· 가: 오렌지 얼마예요? ส้มราคาเท่าไรครับ

  나: 한 개에 천 원이에요. ลูกละ 1,000 วอนครับ

  가: 그럼, 오렌지 다섯 개 주세요. ถ้าอย่างนั้นขอส้ม 5 ลูกครับ
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리한 사장님, 이 운동화 얼마예요?
 คุณเจ้าของร้านครับ รองเท้าผ้าใบคู่นี้ราคาเท่าไรครับ

주인 오만 오천 원이에요.
 55,000 วอนครับ

리한 오만 오천 원요? 좀 비싸요.  
 55,000 วอนหรือครับ แพงไปนิดนะครับ

 깎아 주세요.
 ลดหน่อยนะครับ

주인 그래요? 알았어요. 오만 원 주세요.
 อย่างงั้นหรือครับ ได้ครับ ขอ 50,000 วอนครับ 

정답   1. 오만 오천 원이에요.  2. 오만 원을 주고 샀어요.

1. 이 운동화는 얼마예요? รองเท้าผ้าใบคู่นี้ราคาเท่าไร

2. 리한 씨는 얼마를 주고 샀어요? คุณริฮานจ่ายเงินซื้อไปเท่าไร

그래요? อย่างนั้นหรือ

ใช้เมื่อรู้สึกตกใจหรือแปลกใจเล็กน้อยกับคำาพูด

ของคู่สนทนา

·가:   오늘 저녁에 회식이  

있습니다.

  วันนี้ตอนเย็นมีกินเลี้ยงบริษัทครับ

 나:  그래요? 저는 약속이  

있어요.

  หรือครับ ผมมีนัดครับ

좀 นิดหน่อย

คำาว่า ‘조금’ และ ‘좀’ มีความหมายเหมือนกัน 

แต่คำาว่า ‘좀’ สามารถใช้เมื่อต้องการขอร้องให้

ผู้อื่นทำาอะไรให้อย่างนุ่มนวลเหมือนคำาว่า 

‘หน่อย’ ในภาษาไทย

·동생은 키가 좀 작아요.

 น้องตัวเตี้ยนิดหน่อยครับ

·빵하고 우유 좀 주세요.

 ขอขนมปังและนมหน่อยครับ

대화 2  บทสนทนา 2 Track 38

·   정장 ชุดสูท 한복 ชุดฮันบก(ชุดประจำาชาติเกาหลี) : 벌 ตัว (한 벌, 두 벌, 세 벌, …) (หนึ่งตัว, สองตัว, สามตัว)  

· 운동화 รองเท้าผ้าใบ 장갑 ถุงมือ 양말 ถุงเท้า : 켤레 คู่ (한 켤레, 두 켤레, 세 켤레, …) (หนึ่งคู่, สองคู่, สามคู่) 

·   텔레비전 โทรทัศน,์ 냉장고 ตู้เย็น, 자동차 รถ : 대 เครื่อง/คัน (한 대, 두 대, 세 대, …) (หนึ่งเครื่อง, สองเครื่อง, สามเครื่อง)

·   사람 คน, 어린이 เด็ก, 학생 นักเรียน, 친구 เพื่อน : 명 คน (한 명, 두 명, 세 명, …) (หนึ่งคน, สองคน, สามคน)

·   할아버지 คุณปู,่ 할머니 คุณย่า, 손님 ลูกค้า : 분 ท่าน (한 분, 두 분, 세 분, …) (หนึ่งท่าน, สองท่าน, สามท่าน)

·   고양이 แมว, 강아지 สุนัข, 생선 ปลา : 마리 ตัว (한 마리, 두 마리, 세 마리, …) (หนึ่งตัว, สองตัว, สามตัว)

Tip  단위 명사 2 ลักษณะนาม 2

บทสนทนาต่อไปนี้เป็นการสนทนาที่ร้านรองเท้า ริฮานจ่ายเงินสำาหรับรองเท้าผ้าใบไปเท่าไรคะ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

คำาลักษณะนามเพิ่มเติม ‘장’ ใช้กับรูปถ่าย, แสตมป์, การ์ด, ตั๋วและอื่น ๆ ‘권’ ใช้กับหนังสือ, 
พจนานุกรม,  นิตยสารและอื่น ๆ ‘자루’ ใช้กับดินสอ, ปากกา ‘그루’ ใช้กับต้นไม้
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어휘 2 화폐와 물품구매 Money and purchasing goods

문법 2 -아/어 주세요

동사 뒤에 붙어서 다른 사람에게 그 동작을 부탁하는 뜻을 나타낸다.

1) 가: 봉투에 넣어 드릴까요?

나: 네, 넣어 주세요.

2) 가: 저 가방을 포장해 주세요.

나: 네, 알겠습니다.

3) 가: 이 운동화를 환불해 주세요.

나: 죄송합니다. 환불 기간이 지났습니다.

돈(현금) 동전 지폐 신용카드
money coin paper money credit card

값(가격) 싸다 비싸다 (값을) 깎다

넣다 싸다(포장하다) 바꾸다(교환하다) 환불하다

price tag cheap expensive to bargain

to put in to wrap up to exchange to refund

-아/어 주세요 attached to a verb, expresses 
a polite request or a polite command that 
someone do something for the speaker. 
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

값

동전

지폐

신용카드

2. <보기>처럼 ‘-아/어 주세요’를 사용해서 문장을 완성하세요.  
Complete the sentences using ‘-아/어 주세요.’

1) 봉투에 넣다 →   봉투에 .                       

2) 이 빵을 포장하다 →   이 빵을 .                       

3) 이 우유를 바꾸다 →  이 우유를  .                          

4) 아침에 전화하다 →  아침에  .                          

5) 음식을 만들다 →  음식을  .                          

보기 운동화를 환불하다   → 운동화를  환불해 주세요.
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①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

값

동전

지폐

신용카드

2. <보기>처럼 ‘-아/어 주세요’를 사용해서 문장을 완성하세요.  
Complete the sentences using ‘-아/어 주세요.’

1) 봉투에 넣다 →   봉투에 .                       

2) 이 빵을 포장하다 →   이 빵을 .                       

3) 이 우유를 바꾸다 →  이 우유를  .                          

4) 아침에 전화하다 →  아침에  .                          

5) 음식을 만들다 →  음식을  .                          

보기 운동화를 환불하다   → 운동화를  환불해 주세요.
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㉠ 값 ㉢ 지폐㉡ 동전 ㉣ 신용카드

돈(현금)
เงิน (เงินสด)

동전
เหรียญ

지폐
ธนบัตร

신용카드
บัตรเครดิต

값(가격)
ราคา

싸다
ถูก

비싸다
แพง

(값을) 깎다
ลด (ราคา)

넣다
ใส่

싸다(포장하다)
บรรจุ, จัด, ห่อ, แพ็ค

바꾸다(교환하다)
เปลี่ยน (สินค้า)

환불하다
คืนเงิน

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

①
④③②

정답   ① ㉡  ② ㉢  ③ ㉣  ④ ㉠

어휘 2   คำาศัพท์ 2 화폐와 물품 구매 เงินและการซื้อสินค้า

เวลาซื้อสินค้าคุณใช้อะไรซื้อคะ แล้วเราจะพูดอย่างไรเวลาซื้อของเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-아/어 주세요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นแต่งประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวอย่างค่ะ

보기

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ ‘-아/어 주세요’ ดังตัวอย่าง

2. <보기>처럼 ‘-아/어 주세요’를 사용해서 문장을 완성하세요.

운동화를 환불하다 → 운동화를 환불해 주세요. 

คืนเงินค่ารองเท้าผ้าใบ → ช่วยคืนเงินค่ารองเท้าผ้าใบให้หน่อยค่ะ

1) 봉투에 넣다  →  봉투에                                                  . 

2) 이 빵을 포장하다  →  이 빵을                                                  . 

3) 이 우유를 바꾸다  →  이 우유를                                               . 

4) 아침에 전화하다  →  아침에                                                   . 

5) 음식을 만들다  →  음식을                                                   .  

정답   1) 넣어 주세요  2) 포장해 주세요  3) 바꿔 주세요  4) 전화해 주세요  5) 만들어 주세요

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -아/어 주세요 G11-2  

‘-아/어 주세요’ ใช้วางหลังคำากริยา เพื่อขอร้องหรือเป็นประโยคคำาสั่งให้ผู้อื่นทำาบางสิ่งอย่างสุภาพ

ㅏ, ㅗ → -아 주세요 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -어 주세요 하다 → 해 주세요

오다  → 와 주세요 읽다 → 읽어 주세요 요리하다 → 요리해 주세요

เมื่อเราต้องการจะช่วยเหลือคู่สนทนาใช้รูปประโยค ‘-아/어 드릴까요?’ คู่สนทนาจะตอบกลับมาในรูปประโยค ‘-아/어 주

세요’

· 너무 더워요. 창문을 좀 열어 주세요. ร้อนมาก ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยค่ะ

· 이 빵을 봉투에 좀 넣어 주세요. ช่วยเอาขนมปังนี้ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ

· 가: 가방을 들어 드릴까요? ผมช่วยถือกระเป๋าให้ไหมครับ

    나: 네, 들어 주세요. 고맙습니다. ค่ะ ถือให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

주말 잘 지내셨어요? คุณมีความสุขกับวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมครับ

가: 주말 잘 지내셨어요? คุณมีความสุขกับวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมครับ

나: 네, 고향 친구를 만나서 재미있게 놀았어요. ครับ ได้เจอเพื่อนจากบ้านเกิดและเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับ
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คุณเข้าใจบทสนทนาในตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นตอบคำาถามดังต่อไปนี้ค่ะ

보기

주인: 어서 오세요. เจ้าของร้าน : ยินดีต้อนรับครับ

손님: 사과 있어요? ลูกค้า : มีแอปเปิ้ลไหมครับ

주인: 네, 있어요. เจ้าของร้าน : ครับ มีครับ

손님: 얼마예요? ลูกค้า : เท่าไรครับ

주인: 천 원이에요. เจ้าของร้าน : 1,000 วอนครับ

손님: 다섯 개 주세요. ลูกค้า : ขอ 5 ลูกครับ

<보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

퀴즈 คำาถาม

✚ 이것은 무엇일까요? นี่คืออะไรครับ

 ① 겉은 초록색이에요. ข้างนอกสีเขียว ② 안은 빨간색이에요. ข้างในสีแดง

 ③ 줄무늬가 있어요. มีลายทาง ④ 여름 과일이에요. ผลไม้หน้าร้อน

정답    수박

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 무엇을 샀어요?  수박  사과

 ซื้ออะไรคะ   แตงโม  แอปเปิ้ล

(2) 한 개에 얼마예요?  1,000원  2,000원

 ลูกละเท่าไรคะ    1,000 วอน  2,000 วอน

(3) 몇 개를 샀어요?  4개  5개

 ซื้อกี่ลูกคะ  4 ลูก  5 ลูก

정답    (1) 사과   (2) 1,000원    (3) 5개

활동  กิจกรรม



132  11 사과 다섯 개 주세요 11 ขอแอปเปิ้ล 5 ลูกครับ  133

의류 
เสื้อผ้า

치마

กระโปรง
바지

กางเกง
티셔츠

เสื้อเชิ้ต
잠바

เสื้อแจ็คเก็ต

운동화

สวม, ใส่
구두

รองเท้าคัทชู
슬리퍼

รองเท้าแตะ
장화

รองเท้าบูทกันฝน

양말

ถุงเท้า
장갑

ถุงมือ
목도리

ผ้าพันคอ
모자

หมวก

넥타이

เน็กไท
가방

กระเป๋า
안경

แว่นตา
선글라스

แว่นตากันแดด

입다  สวม, ใส่

신다  สวม, ใส่

신다 สวม, ใส่

매다 ผูก, รัด, มัด

끼다 สวม, ใส่

메다 สะพาย, แบก, หาม

하다 ทำา

쓰다 เขียน, ใช้

쓰다 เขียน, ใช้

쓰다 เขียน, ใช้

정보  ข้อมูลทั่วไป
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา

[1~3] 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

92   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

1.  ①   ②   ③    ④  

2.  ①   ②   ③   ④  

3.  ①   ②   ③   ④  

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4.  ① 사과예요. ② 5개 주세요. 

 ③ 1000원이에요. ④ 사과가 많아요.

5.  ① 우유예요. ② 우유 주세요.  

 ③ 여기 있어요. ④ 여기에서 마셔요.

Track  39
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1.       ① ② ③ ④

2.       ① ② ③ ④

3.       ① ② ③ ④

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4. ① 사과예요.  ② 5개 주세요.

 ③ 1000원이에요.  ④ 사과가 많아요.

5.  ① 우유예요.  ② 우유 주세요.

 ③ 여기 있어요.  ④ 여기에서 마셔요.

Track 39

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 เลือกคำาศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และอาหาร คำาถามข้อที่ 3 
เกี่ยวกับจำานวนของบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังคำาถามลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาตอบก่อนหนึ่งครั้งค่ะ
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정답    1. ④  2. ①  3. ②  4. ③  5. ②

정답    1. ①  2. ②

1. 남: 수박 แตงโม

2. 여: 물 น้ำา

3. 남: 라면 두 개 บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 2 ซอง

4. 여: 이 사과 얼마예요? แอปเปิ้ลนี้ราคาเท่าไรคะ

5. 남: 뭘 드릴까요? รับอะไรดีครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 장갑 세 켤레 주세요. ขอถุงมือ 3 คู่ครับ

2. 남: 뭐 드릴까요? รับอะไรดีครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

1. 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

 ①         ②     

 ③         ④  

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 조금 매워요. ② 라면 주세요.   

 ③ 저쪽에 앉아요. ④ 식당에서 먹어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-11
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้อง

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

3. ① 싸요.  ② 비싸요.

③ 있어요.  ④ 없어요.

   11과_사과 다섯 개 주세요  93

EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 돈 ② 물 

 ③ 주스  ④ 카드

2.  ① 포도 ② 수박

 ③ 사과  ④ 오렌지

3.  ① 싸요. ② 비싸요.

 ③ 있어요. ④ 없어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가: 이 오렌지  예요?

 나: 이천 원이에요.

① 얼마  ② 누구  ③ 어디 ④ 언제

5. 가: 이 운동화는 오만 오천 원이에요.

 나: 좀 비싸요. .

 가: 알았어요. 오만 원 주세요.

① 넣어 주세요          ② 바꿔 주세요        ③ 깎아 주세요          ④ 포장해 주세요
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2. ① 포도  ② 수박

③ 사과  ④ 오렌지
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EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 돈 ② 물 

 ③ 주스  ④ 카드

2.  ① 포도 ② 수박

 ③ 사과  ④ 오렌지

3.  ① 싸요. ② 비싸요.

 ③ 있어요. ④ 없어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가: 이 오렌지  예요?

 나: 이천 원이에요.

① 얼마  ② 누구  ③ 어디 ④ 언제

5. 가: 이 운동화는 오만 오천 원이에요.

 나: 좀 비싸요. .

 가: 알았어요. 오만 원 주세요.

① 넣어 주세요          ② 바꿔 주세요        ③ 깎아 주세요          ④ 포장해 주세요
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1. ① 돈  ② 물

③ 주스  ④ 카드

   11과_사과 다섯 개 주세요  93

EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 돈 ② 물 

 ③ 주스  ④ 카드

2.  ① 포도 ② 수박

 ③ 사과  ④ 오렌지

3.  ① 싸요. ② 비싸요.

 ③ 있어요. ④ 없어요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 가: 이 오렌지  예요?

 나: 이천 원이에요.

① 얼마  ② 누구  ③ 어디 ④ 언제

5. 가: 이 운동화는 오만 오천 원이에요.

 나: 좀 비싸요. .

 가: 알았어요. 오만 원 주세요.

① 넣어 주세요          ② 바꿔 주세요        ③ 깎아 주세요          ④ 포장해 주세요
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Jam 2 Sore.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
가: 이 오렌지                          예요? ส้มลูกนี้เท่าไรครับ

나: 이천 원이에요. 2,000 วอนครับ

     ① 얼마  ② 누구  ③ 어디  ④ 언제

5.

 

가: 이 운동화는 오만 오천 원이에요. รองเท้าผ้าคู่ใบนี้ 55,000 วอนครับ

나:  좀 비싸요.                           . แพงไปนิดนะครับ ลดหน่อยนะครับ

가: 알았어요. 오만 원 주세요. ได้ครับ งั้น 50,000 วอนครับ

     ① 넣어 주세요  ② 바꿔 주세요  ③ 깎아 주세요  ④ 포장해 주세요

정답   1. ①   2. ③   3. ②   4. ①   5. ③

คำาถามข้อที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับเงินตรา คำาถามข้อที่ 2 เลือกคำาศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ 
ส่วนคำาถามข้อที่ 3 ให้ดูราคาแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการเลือกรูปประโยคที่ใช้ในการซื้อของ 
ลองคิดทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปในบทนี้แล้วตอบคำาถามค่ะ
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정답   1. ②   2. ③   3. ①   4. ②   5. ③   6. ④  

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 표현을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 안경 ② 목도리

  ③ 양말 ④ 티셔츠

2.  
① 구두 ② 슬리퍼

  ③ 장화 ④ 운동화

3.  
① 넥타이를 매요. ② 넥타이를 신어요.

  ③ 넥타이를 써요. ④ 넥타이를 입어요.

[4~6] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
가: 이 빵은 얼마예요? ขนมปังนี้ราคาเท่าไหร่
나:                                         . 

 ① 열 개 있어요.  ② 천 원이에요. 

 ③ 우유도 있어요.  ④ 빵이 맛있어요.

5.

 
가: 뭘 드릴까요? รับอะไรดีครับ
나:                                         . 

 ① 환불해 주세요.  ② 좀 깎아 주세요. 

 ③ 사과 네 개 주세요.  ④ 봉투에 넣어 주세요. 

6.

 
가: 그 과자는 어디에서 샀어요? ขนมนั้นซื้อที่ไหนครับ
나:                                         . 

 ① 어제 샀어요.  ② 한 개 샀어요. 

 ③ 현금으로 샀어요.  ④ 마트에서 샀어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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12 병원 옆에 약국이 있어요
มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

투안 이 건물에 은행이 있어요? 
 ตึกนี้มีธนาคารไหมครับ

여자 네, 있어요. 

 ค่ะ มีค่ะ

투안 은행이 어디에 있어요? 

  ธนาคารอยู่ที่ไหนครับ

여자 지하 1층에 있어요. 
 อยู่ที่ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 ค่ะ

  지하로 내려가세요.
 เชิญลงไปชั้นใต้ดินค่ะ

1. 투안 씨는 어디에 가요? คุณตวนไปที่ไหน

2. 은행이 어디에 있어요? ธนาคารอยู่ที่ไหน

정답    1. 은행에 가요.  2. 지하에 있어요./지하 1층에 있어요.

지하 ชั้นใต้ดิน 

·은행이 지하에 있어요?

   ธนาคารอยู่ชั้นใต้ดินหรือคะ

·식당이 지하 1층에 있어요?

 ร้านอาหารอยู่ชั้นใต้ดิน 1 หรือคะ

N이/가 어디에 있어요? 

คำานาม이/가 อยู่ที่ไหน

ใช้สำาหรับถามตำาแหน่งที่ตั้ง ‘คำานาม이 어디에 있
어요?’ ใช้กับคำานามที่มีตัวสะกด  ‘คำานามN가 어
디에 있어요?’ ใช้กับคำานามที่ไม่มีตัวสะกด

·병원이 어디에 있어요?
 โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับ

□ วัตถุประสงค์    การหาตำาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

□ไวยากรณ์  -(으)세요, (으)로

□ คำาศัพท์  คำากริยาเคลื่อนที่

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ถนน

대화 1  บทสนทนา 1 Track 40

ตวนกำาลังถามที่ตั้งธนาคาร เขาทั้งสองกำาลังสนทนาอะไรกัน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 1  이동 동사 Locomotive verbs

문법 1 -(으)세요

동사 뒤에 붙어서 명령이나 요청을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -세요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으세요

1) 가: 식당이 어디에 있어요?

나: 건물 밖에 있어요. 저쪽으로 나가세요.

2) 가: 투안 씨, 빨리 오세요.

나: 네, 알았어요. 잠깐만 기다리세요.

3) 가: 여기 자리 있어요?

나: 네, 앉으세요.

-(으)세요 is an imperative ending which is used to give 
a command or instruction to someone.
-세요 is added when the fi nal consonant is ㄹ or does 
not have a final consonant, while -으세요 is added 
when the fi nal consonant is other than ㄹ.

내려가다 내려오다 올라가다 올라오다
to go down to come down to go up to come up

나가다 나오다 들어가다 들어오다

돌아가다 돌아오다

to go out to come out to enter/go in to come in

to return/go back to return/come back

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   95 2014-06-11   오전 9:03:41

내려가다
ลงไป

내려오다
ลงมา

올라가다
ขึ้นไป

올라오다
ขึ้นมา

나가다
ออกไป

나오다
ออกมา

들어가다
เข้าไป

들어오다
เข้ามา

돌아가다 
กลับไป

돌아오다
กลับมา

• 옥상에 올라가면 카페가 있어요. 

 ถ้าขึ้นไปบนดาดฟ้ามีร้านกาแฟค่ะ

• 잠깐 나가 주세요. กรุณาออกไปสักครู่ค่ะ

• 내일 고향에 돌아가요. พรุ่งนี้กลับไปบ้านเกิดค่ะ

• 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. 

 เดือนมีนาคมน้องกลับมาจากอเมริกาค่ะ

96   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)세요’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-(으)세요.’

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

나가다

들어가다

내려가다

올라가다

1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?                     

    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .

2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점

은행

약국

우체국
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②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

나가다

들어가다

내려가다

올라가다

1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?                     

    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .

2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점

은행

약국

우체국
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1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?                     

    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .

2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점
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우체국
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)세요’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
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1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

나가다

들어가다

내려가다

올라가다

1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?                     

    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .

2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점

은행

약국

우체국
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㉠ 나가다 ㉢ 내려가다㉡ 들어가다 ㉣ 올라가다

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   ① ㉢  ② ㉣  ③ ㉠ ④ ㉡

어휘 1   คำาศัพท์ 1 이동 동사 คำากริยาเคลื่อนที่

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

คำากริยาเคลื่อนที่ในภาษาเกาหลี มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘-(으)세요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

보기 가:  이 건물에 약국이 있어요?  

 มีร้านขายยาที่ตึกนี้ไหมครับ
나:  지하 1층에 있어요.  

 อยู่ที่ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 ค่ะ

      저쪽으로 내려가세요.  

      เชิญลงไปทางโน้นค่ะ

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘-(으)세요’ ตามตัวอย่าง
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④     ㉣

나가다
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    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .
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보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점

은행

약국

우체국
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①     ㉠
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③     ㉢

④     ㉣

나가다

들어가다
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    나: 네, 2층에 있어요. 
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2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)세요’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?

 나:  네, 2층에 있어요.  

 저 계단으로                                          .

2)  가: 이 건물에 편의점이 있어요?

 나:  네, 3층에 있어요.  

 3층으로                                             .

3)  가: 이 건물에 우체국이 있어요?

 나:  우체국은 밖에 있어요.  

 밖으로                                                 .

정답   1) 올라가세요  2) 올라가세요  3) 나가세요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)세요 G12-1 

‘-(으)세요’ เป็นคำาลงท้ายประโยคใช้ออกคำาสั่งหรือร้องขอให้คู่สนทนาทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถใช้ได้กับคำากริยาเท่านั้น

자음 (พยัญชนะ) → -으세요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -세요

읽다 → 읽으세요
기다리다 → 기다리세요

만들다 → 만드세요

· 여기에 앉으세요.  กรุณานั่งที่นี่ค่ะ

· 찌라유 씨, 빨리 오세요.  คุณจิรายุรีบมานะคะ

· 잠깐만 기다리세요.  กรุณารอสักครู่ค่ะ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)세요’ และ ‘-아/어 주세요’

‘-(으)세요’ และ ‘-아/어 주세요’ ใช้เพื่อขอร้อง,เชิญชวน, หรือออกคำาสั่ง โดยทั่วไป ‘-(으)세요’ ใช้เพื่อออกคำาสั่ง ส่วน 

‘-아/어 주세요’ ใช้เพื่อขอร้องหรือเชิญชวนให้ทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

· 창문을 닫으세요. (คำาสั่ง)

· 창문을 닫아 주세요. (ขอร้อง)
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수루 이 근처에 약국이 있어요?
 แถวนี้มีร้านขายยาไหมคะ

남자 네, 있어요.
 ครับ มีครับ

수루 약국이 어디에 있어요? 
 ร้านขายยาอยู่ที่ไหนคะ

남자 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요.
 เลี้ยวขวาที่สี่แยกตรงโน้นครับ

 그러면 병원 옆에 약국이 있어요.
 แล้วจะมีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

앞으로 가세요.

ตรงไปข้างหน้า
뒤로 가세요.

ไปด้านหลัง
오른쪽으로 가세요.

เลี้ยวขวา

왼쪽으로 가세요.

เลี้ยวซ้าย
위로 올라가세요.

ขึ้นข้างบน
아래로 내려가세요.

ลงข้างล่าง

정답   1. 약국에 가요.  2. 병원 옆에 있어요.

1. 수루 씨는 어디에 가요? คุณซูหรูไปที่ไหน

2. 약국은 어디에 있어요? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน

대화 2  บทสนทนา 2 Track 41

Tip  표지판 ป้ายสัญลักษณ์

그러면 ถ้าอย่างนั้น, แล้ว

ใช้เมื่อประโยคหน้าและประโยคหลังเป็น

ประโยคเงื่อนไข

· 1층으로 내려오세요.  

그러면 식당이 있어요.

 กรุณาลงมาที่ชั้น 1 ค่ะ แล้ว

 จะมีร้านอาหารค่ะ

근처 บริเวณนั้น, ใกล้ ๆ นี้, แถวนี้

· 우리 집 근처에 은행이 

 있어요.

     แถวบ้านเรามีธนาคารค่ะ

· 영화관 근처에서 친구를 

 만났어요.

     ผมเจอเพื่อนแถวโรงหนังครับ

คุณซูหรูกำาลังมองหาร้านขายยา ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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보기

98   한국어 표준교재

어휘 2 위치와 방향 Locations and directions

문법 2 (으)로

명사 뒤에 붙어서 뒤에 오는 이동 동사의 방향을 나타낸다.

명사가 모음이나 자음 ‘ㄹ’로 끝날 때: 로

명사가 ‘ㄹ’을 제외한 자음으로 끝날 때: 으로

1) 가: 화장실이 어디에 있어요?

나: 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요.

2) 가: 약국이 어디에 있어요?

나: 2층에 있어요. 위로 올라가세요.

3) 가: 컴퓨터가 어디에 있어요?

나: 사무실에 있어요. 사무실로 가세요.

위 아래 앞 뒤
on top of bottom front back

안 밖 오른쪽 왼쪽

건너편(맞은편) 옆 사이 가운데(중간)

in out right left

across the street next to between in the middle

(으)로 is attached to a noun, expresses a direction of a 
locomotive verb that follows (으)로.
When a noun ends in a vowel or the fi nal consonant ㄹ, 
로 is used.
When a noun ends in the fi nal consonant other than ㄹ, 
으로 is used.

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   98 2014-06-11   오전 9:03:42

위
บน

아래
ล่าง

앞
หน้า

뒤
หลัง
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어휘 2 위치와 방향 Locations and directions

문법 2 (으)로

명사 뒤에 붙어서 뒤에 오는 이동 동사의 방향을 나타낸다.

명사가 모음이나 자음 ‘ㄹ’로 끝날 때: 로

명사가 ‘ㄹ’을 제외한 자음으로 끝날 때: 으로

1) 가: 화장실이 어디에 있어요?

나: 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요.

2) 가: 약국이 어디에 있어요?

나: 2층에 있어요. 위로 올라가세요.

3) 가: 컴퓨터가 어디에 있어요?

나: 사무실에 있어요. 사무실로 가세요.

위 아래 앞 뒤
on top of bottom front back

안 밖 오른쪽 왼쪽

건너편(맞은편) 옆 사이 가운데(중간)

in out right left

across the street next to between in the middle

(으)로 is attached to a noun, expresses a direction of a 
locomotive verb that follows (으)로.
When a noun ends in a vowel or the fi nal consonant ㄹ, 
로 is used.
When a noun ends in the fi nal consonant other than ㄹ, 
으로 is used.
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어휘 2 위치와 방향 Locations and directions

문법 2 (으)로

명사 뒤에 붙어서 뒤에 오는 이동 동사의 방향을 나타낸다.

명사가 모음이나 자음 ‘ㄹ’로 끝날 때: 로

명사가 ‘ㄹ’을 제외한 자음으로 끝날 때: 으로

1) 가: 화장실이 어디에 있어요?

나: 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요.

2) 가: 약국이 어디에 있어요?

나: 2층에 있어요. 위로 올라가세요.

3) 가: 컴퓨터가 어디에 있어요?

나: 사무실에 있어요. 사무실로 가세요.

위 아래 앞 뒤
on top of bottom front back

안 밖 오른쪽 왼쪽

건너편(맞은편) 옆 사이 가운데(중간)

in out right left

across the street next to between in the middle

(으)로 is attached to a noun, expresses a direction of a 
locomotive verb that follows (으)로.
When a noun ends in a vowel or the fi nal consonant ㄹ, 
로 is used.
When a noun ends in the fi nal consonant other than ㄹ, 
으로 is used.
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건너편(맞은편)
ฝั่งตรงข้าม

옆 
ข้าง

사이
ระหว่าง

가운데(중간)
ตรงกลาง

1.   그림을 보고 <보기>처럼 문장을 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가방이 의자 위에 있어요. กระเป๋าอยู่บนเก้าอี้

1)

2)

3)

4)

차가 회사                      에 있어요.

차가 회사                      에 있어요.

약국이 백화점                      에 있어요.

약국이 식당                      에 있어요.

   12과_병원 옆에 약국이 있어요  99

연습 2

1. 그림을 보고 <보기>처럼 문장을 완성하세요. Following the example, complete the sentences.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘(으)로’를 사용해서 문장을 완성하세요. 
Complete the sentences with ‘(으)로.’

보기

가방이 의자 위에 있어요.

보기

앞으로 가세요.

1)

2)

3)

4)

1)

3)

5)

2)

4)

차가 회사 에 있어요.

  가세요.   가세요.

차가 회사 에 있어요.

  가세요.   올라가세요.

약국이 백화점 에 있어요.

  내려가세요.

약국이 식당 에 있어요.

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   99 2014-06-11   오전 9:03:43

정답   1) 앞     2) 뒤     3) 안     4) 옆/오른쪽

어휘 2   คำาศัพท์ 2 위치와 방향 ตำาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

คำาศัพท์เกี่ยวกับตำาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘(으)로’ แล้วใช่ไหมคะ 
จงดูรูปภาพแล้วเขียนคำาตอบที่ถูกต้องทำาประโยคให้สมบูรณ์ค่ะ

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘(으)로’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘(으)로’를 사용해서 문장을 완성하세요.

   12과_병원 옆에 약국이 있어요  99

연습 2

1. 그림을 보고 <보기>처럼 문장을 완성하세요. Following the example, complete the sentences.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘(으)로’를 사용해서 문장을 완성하세요. 
Complete the sentences with ‘(으)로.’

보기

가방이 의자 위에 있어요.

보기

앞으로 가세요.

1)

2)

3)

4)

1)

3)

5)

2)

4)

차가 회사 에 있어요.

  가세요.   가세요.

차가 회사 에 있어요.

  가세요.   올라가세요.

약국이 백화점 에 있어요.

  내려가세요.

약국이 식당 에 있어요.
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1)

3)

5)

2)

4)

                 가세요.

                 가세요.

                 내려가세요.

                 가세요.

                 올라가세요.

보기

앞으로 가세요. ตรงไปข้างหน้า

정답   1) 뒤로  2) 오른쪽으로  3) 왼쪽으로  4) 위로  5) 아래로

문법 2  ไวยากรณ์ 2 (으)로 G12-2

‘(으)로’ วางไว้หลังคำานามเพื่อบอกถึงทิศทางหรือจุดหมายปลายทาง

자음 (พยัญชนะ) + 으로 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ + 로

한국 → 한국으로
위 → 위로

서울 → 서울로

· 가: 화장실이 어디에 있어요?  ห้องน้ำาอยู่ที่ไหนครับ

    나: 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요. อยู่ข้าง ๆ สำานักงานครับ ไปทางขวาครับ

· 가: 약국이 어디에 있어요?  ร้านขายยาอยู่ที่ไหนคะ

    나: 2층에 있어요. 위로 올라가세요. อยู่ชั้น 2 ค่ะ ขึ้นไปข้างบนค่ะ

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

먼저 들어가세요. เชิญกลับไปก่อนนะครับ

가: 퇴근 시간인데 집에 안 가요? เลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านหรือครับ
나:   네, 먼저 들어가세요. 저는 공구 정리 좀 하고 들어갈게요.  

  ครับ เชิญกลับไปก่อนนะครับ ผมจะเก็บอุปกรณ์ก่อนและจะกลับครับ
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จงดูตัวอย่างด้านบนแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

100   한국어 표준교재

보기

활동

그림을 보고 <보기>처럼 친구와 이야기해 보세요.  Following the example, create a conversation with your friends.

가: 약국이 어디에 있어요?

나: 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요.

그러면 병원 옆에 약국이 있어요.

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   100 2014-06-11   오전 9:03:43

보기 가: 약국이 어디에 있어요? ร้านขายยาอยู่ที่ไหนครับ

나: 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. เลี้ยวขวาที่สี่แยกนี้ครับ

 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. แล้วจะมีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ

그림을 보고 <보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. 

จงดูรูปภาพแล้วสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 은행 옆에  약국이 있어요.   우체국이 있어요.

(2) 약국 옆에  병원이 있어요.   마트가 있어요.

(3) 병원 건너편에  은행이 있어요.   학교가 있어요.

정답   (1) 우체국이 있어요. (2) 병원이 있어요. (3) 은행이 있어요.  

활동  กิจกรรม
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길거리 
ถนน

   12과_병원 옆에 약국이 있어요  101

정보 길거리 Streets

육교
pedestrian overpass

신호등
traffi  c lights

횡단보도
crossway

이정표
road sign

도로
road

길
street

골목
alley
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이정표

ป้ายสัญลักษณ์

길

ถนน, ทาง

골목

ตรอก, ซอย도로

ถนน

신호등

สัญญานไฟจราจร

육교

สะพานลอย

횡단보도

ทางม้าลาย

정보  ข้อมูลทั่วไป
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[4~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오.

4.  은행은 어디에 있습니까? ธนาคารอยู่ที่ไหน
 ① 1층  ② 2층

 ③ 지하 1층  ④ 지하 2층

5.  약국은 어디에 있습니까? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน
 ① 병원 뒤  ② 병원 옆

 ③ 병원 안  ④ 병원 위

[1~3] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1.  ① 위  ② 옆  ③ 안  ④ 앞

2. ① 사이  ② 왼쪽  ③ 아래  ④ 중간

3.  ① 내려가세요  ② 돌아가세요  ③ 올라가세요  ④ 들어가세요

Track 42

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงเลือกคำาศัพท์ที่เกี่ยวกับตำาแหน่งให้ถูกต้อง คำาถามข้อที่ 3 
เลือกคำากริยาให้ถูกต้อง ตั้งใจฟังเนื้อหาแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ
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정답    1. ④   2. ②   3. ④   4. ③  5. ②

1. 여: 앞 ข้างหน้า

2. 남: 왼쪽 ซ้าย

3. 여: 들어가세요. เข้าไปค่ะ

4. 남: 은행이 어디에 있어요? ธนาคารอยู่ที่ไหนครับ

 여: 지하 1층에 있어요. อยู่ที่ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 ค่ะ

5. 남: 약국이 어디에 있어요? ร้านขายยาอยู่ที่ไหนครับ

 여: 병원 옆에 있어요. อยู่ข้างโรงพยาบาลค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

덕분이에요. เป็นเพราะ 

가: 일을 아주 잘 하네요. ทำางานดีมากครับ

나: 과장님 덕분이에요. เป็นเพราะหัวหน้าครับ

1. 남: 2층으로 올라가세요. กรุณาขึ้นไปชั้น 2 ครับ

2. 남: 커피숍은 어디에 있어요? ร้านกาแฟอยู่ที่ไหนครับ

 여: 서점과 백화점 사이에 있어요. อยู่ระหว่างร้านขายหนังสือกับห้างสรรพสินค้าค่ะ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ②  2. ③

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน

 ① 1층으로 올라오세요. ② 2층으로 올라가세요.   

 ③ 1층으로 내려오세요. ④ 2층으로 내려가세요.

2.  커피숍은 어디에 있습니까? 맞는 것을 고르십시오. ร้านกาแฟอยู่ที่ไหน จงเลือกข้อที่ถูกต้อง

 ① 서점 뒤에 있어요. ② 백화점 앞에 있어요.   

 ③ 서점과 백화점 사이에 있어요. ④ 서점과 백화점 건너편에 있어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-12
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

   12과_병원 옆에 약국이 있어요  103

EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.  ① 뒤로 가세요.  ② 앞으로 가세요. 

 ③ 옆으로 가세요. ④ 사이로 가세요.

2.  ① 가운데로 가세요. ② 왼쪽으로 가세요.

 ③ 오른쪽으로 가세요.   ④ 건너편으로 가세요.

3.  ① 위로 올라가세요. ② 위로 내려가세요.

 ③ 아래로 올라가세요. ④ 아래로 내려가세요.

[4~5] 다음 그림을 보고 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4.   가: 식당이 어디에 있어요?

   나: .

 ① 1층에 있어요   ② 2층에 있어요 

 ③ 지하 1층에 있어요   ④ 지하 2층에 있어요

5.   가: 이 건물에 우체국이 있어요?

   나: .

 ① 네, 있어요. 1층에 있어요 ② 네, 없어요. 건물 안에 있어요 

 ③ 아니요, 있어요. 1층에 있어요  ④ 아니요, 없어요. 건물 밖에 있어요

커피숍

편의점

은행

약국

옷 가게

식당
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[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.

2.

3.

① 뒤로 가세요.  ② 앞으로 가세요.

③ 옆으로 가세요.  ④ 사이로 가세요.

① 가운데로 가세요.  ② 왼쪽으로 가세요.

③ 오른쪽으로 가세요.  ④ 건너편으로 가세요.

① 위로 올라가세요.  ② 위로 내려가세요.

③ 아래로 올라가세요.  ④ 아래로 내려가세요.
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식당

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   103 2014-06-11   오전 9:03:44

จงดูรูปภาพต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

[4~5] 다음 그림을 보고 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4.
 

가: 식당이 어디에 있어요? ร้านอาหารอยู่ที่ไหนครับ
나:                                      . 

 ① 1층에 있어요  ② 2층에 있어요

 ③ 지하 1층에 있어요  ④ 지하 2층에 있어요

5.
 

가: 이 건물에 우체국이 있어요? มีที่ทำาการไปรษณีย์ในตึกนี้ไหมครับ
나:                                      . 

 ① 네, 있어요. 1층에 있어요  ② 네, 없어요. 건물 안에 있어요

 ③ 아니요, 있어요. 1층에 있어요  ④ 아니요, 없어요. 건물 밖에 있어요

정답   1. ②  2. ③  3. ④  4. ③  5. ④

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่สอดคล้องกัน จงเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

คำาถามข้อที่ 4 และ 5 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ลองทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ



148  12 병원 옆에 약국이 있어요 12 มีร้านขายยาอยู่ข้างโรงพยาบาลครับ  149

정답   1. ③   2. ②   3. ②   4. ①   5. ④ 

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 표현을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 뒤로 가세요. ② 앞으로 가세요.

  ③ 왼쪽으로 가세요. ④ 오른쪽으로 가세요.

2.  
① 앞으로 가세요. ② 위로 올라가세요.

  ③ 옆으로 가세요. ④ 아래로 내려가세요.

3.  

① 집에 들어가요. ② 집에서 나가요.

  ③ 집에 돌아와요. ④ 집에서 나와요.

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
가: 꽃집이 어디에 있어요? ร้านดอกไม้อยู่ที่ไหน
나:                                         . 

 ① 서점 옆에 있어요. ② 병원 아래에 있어요. 

 ③ 우체국 뒤에 있어요. ④ 편의점 앞에 있어요.

5.

 

무단 횡단을 하면 매우                           . 그러므로 길을 건널 때는 횡단보도를 이용

하는 것이 안전합니다.

หากไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายจะอันตรายมาก ดังนั้นเมื่อจะข้ามถนน การใช้ทางม้าลายจะปลอดภัย

 ① 답답합니다  ② 복잡합니다 

 ③ 불편합니다  ④ 위험합니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

   12과_병원 옆에 약국이 있어요  97

대화 2

수  루 이 근처에 약국이 있어요?
 Is there a pharmacy around here?

남  자 네, 있어요.
 Yes, there is.

수  루 약국이 어디에 있어요?
 Where is it?

남  자 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요.
 Turn right at that interaction.

 그러면 병원 옆에 약국이 있어요.
 Then, there is a pharmacy next to the hospital.

표지판  SignsTip

오른쪽으로 가세요.

아래로 내려가세요.

앞으로 가세요.
go forward

왼쪽으로 가세요.
go left

뒤로 가세요.
go backward

위로 올라가세요.
go up

go right

go down

Track  41
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96   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)세요’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-(으)세요.’

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

나가다

들어가다

내려가다

올라가다

1) 가: 이 건물에 은행이 있어요?                     

    나: 네, 2층에 있어요. 

          저 계단으로 .

2) 가: 이 건물에 편의점이 있어요?                   

    나: 네, 3층에 있어요. 

          3층으로 .

3) 가: 이 건물에 우체국이 있어요?                     

    나: 우체국은 밖에 있어요. 

          밖으로 .

보기 가: 이 건물에 약국이 있어요?

나: 지하 1층에 있어요. 

      저쪽으로 내려가세요.
편의점

은행

약국

우체국
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우체국

병원 꽃집

편의점

빵집 서점
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13 시청 앞에서 일곱 시에 만나요
เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 7.00 น. ครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

정답   1. 네, 시간이 있어요./네, 시간이 괜찮아요.   2. 수루 씨하고 같이 영화를 봐요.

1. 수루 씨는 내일 시간이 있어요?  พรุ่งนี้คุณซูหรูว่างหรือไม่

2. 투안 씨는 내일 뭐 해요?  พรุ่งนี้คุณซูหรูว่างหรือไม่

투안 수루 씨, 내일 시간 있어요?

 คุณซูหรูพรุ่งนี้ว่างไหมครับ

수루 네, 시간 괜찮아요. 그런데 왜요?

 คุณซูหรูพรุ่งนี้ว่างไหมครับ

투안 우리 같이 영화 볼까요?

  เราไปดูหนังด้วยกันไหมครับ

수루 좋아요. 같이 영화 봐요.  
 ดีค่ะ ไปดูหนังกันค่ะ

 무슨 영화 볼까요?
  ดูหนังเรื่องอะไรดีคะ

투안 다 좋아요. 수루 씨는 뭐 보고 싶어요?

 ผมชอบหมดเลยครับ คุณซูหรูอยากดูเรื่องอะไรครับ

수루 코미디 영화를 보고 싶어요. 

   ฉันอยากดูหนังตลกค่ะ

무슨 N อะไร (ประเภทอะไร) N
ใช้วางไว้หน้าคำานามเพื่อถามถึงปะเภท 
ของคำานามนั้น

·무슨 음식을 잘 만들어요?
 คุณทำาอาหารประเภทไหนเก่งครับ

□ วัตถุประสงค์    การนัดหมาย (เวลาและสถานที่)

□ไวยากรณ์  -고 싶다, -(으)ㄹ까요

□ คำาศัพท์  คำาคุณศัพท์ 1, คำาคุณศัพท์ 2 

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม คำาสัญญาที่ใช้เพื่อการทักทายของคนเกาหลี

대화 1  บทสนทนา 1 Track 43

그런데 왜요? แต่ว่า ทำาไมหรือครับ

เมื่อต้องการถามถึงสาเหตุหรือเหตุผล 

ของการกระทำาที่เกิดขึ้นในประโยคที่กล่าว 

มาแล้วข้างต้น

·내일은 바빠요. 그런데 왜요?

 พรุ่งนี้ยุ่งครับ ว่าแต่ทำาไมหรือครับ

คุณตวนและคุณซูหรูกำาลังทำาการนัดหมายกัน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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106   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-고 싶다’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-고 싶다.’

보기 가: 뭐 하고 싶어요?

나: 영화를 보고 싶어요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

재미있다

재미없다

바쁘다

한가하다

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 
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㉠ 재미있다 ㉢ 바쁘다㉡ 재미없다 ㉣ 한가하다

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④
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어휘 1 상태 1 Stative verb 1

문법 1 -고 싶다

동사 뒤에 붙어서 희망을 나타낸다

1) 가: 내일 시간 있어요? 만나고 싶어요.

나: 좋아요. 내일 만나요.

2) 가: 뭐 하고 싶어요?

나: 영화를 보고 싶어요.

3) 가: 뭐 먹고 싶어요?

나: 비빔밥을 먹고 싶어요.

-고 싶다 is attached to a verb to 
indicate a wish or a hope.

시간(이) 있다 시간(이) 없다 약속(이) 있다 약속(이) 없다
to have time to not have time to have an appointment to not have an appointment

일이 많다 일이 적다 바쁘다 한가하다
to have a lot of work to not have much work busy free

재미있다 재미없다 좋다 괜찮다
interesting not interesting nice fi ne
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시간(이) 있다
มีเวลา (ว่าง)

시간(이) 없다
ไม่มีเวลา (ไม่ว่าง)

약속(이) 있다
มีนัด

약속(이) 없다
ไม่มีนัด

일이 많다
งานเยอะ

일이 적다
งานน้อย

바쁘다
ยุ่ง

한가하다
ว่าง

재미있다
สนุก

재미없다
ไม่สนุก

좋다
ดี

괜찮다
สบายดี, ไม่เป็นไร

정답   ① ㉢  ② ㉣  ③ ㉠ ④ ㉡

어휘 1   คำาศัพท์ 1 상태 1 คำาคุณศัพท์ 1

คำาคุณศัพท์หรือคำากริยาบอกสภาพมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ



152  13 시청 앞에서 일곱 시에 만나요 13 เจอกันที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดตอน 7.00 น. ครับ  153

คุณเข้าใจความหมายของ ‘-고 싶다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-고 싶다’를 사용해서 대화를 완성하세요.

가: 뭐 하고 싶어요?  คุณอยากทำาอะไรครับ

나: 영화를 보고 싶어요.  ผมอยากดูหนังครับ

106   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-고 싶다’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-고 싶다.’

보기 가: 뭐 하고 싶어요?

나: 영화를 보고 싶어요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

재미있다

재미없다

바쁘다

한가하다

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   106 2014-06-11   오전 9:03:46

보기

1)

2)

3)

4)

가: 뭐 하고 싶어요?

나:                                                        .

가: 뭐 하고 싶어요?

나:                                                        .

가: 뭐 하고 싶어요?

나:                                                        .

가: 뭐 하고 싶어요?

나:                                                        .

106   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-고 싶다’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-고 싶다.’

보기 가: 뭐 하고 싶어요?

나: 영화를 보고 싶어요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

재미있다

재미없다

바쁘다

한가하다

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                       

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 

가: 뭐 하고 싶어요?                      

나: 

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   106 2014-06-11   오전 9:03:46

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช ้‘-고 싶다’ ตามตัวอย่าง

정답   1) 노래하고 싶어요  2) 산책하고 싶어요 3) 쇼핑하고 싶어요 4) 커피를 마시고 싶어요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -고 싶다 G13-1 

‘-고 싶다’ ใช้วางไว้หลังคำากริยา หมายถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะกระทำา, อยากทำา 
ในประโยคคำาถามใช้เพื่อสอบถามถึงสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ สำาหรับคำากริยาที่นำามาใช้ไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ใช้รูป

· 가: 뭐 먹고 싶어요? อยากกินอะไรครับ

  나: 비빔밥을 먹고 싶어요. อยากกินข้าวยำาเกาหลีค่ะ

· 영화를 보고 싶어요. อยากดูหนังค่ะ

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

내일 뵙겠습니다. พรุ่งนี้พบกันนะครับ 

가: 지금 퇴근하세요? 조심해서 가요. ตอนนี้เลิกงานแล้วหรือครับ กลับดีดีนะครับ

나: 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. ครับหัวหน้า พรุ่งนี้พบกันนะครับ
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1. 투안 씨하고 수루 씨는 어디에서 만나요? คุณตวนและคุณซูหรูพบกันที่ไหน

2. 두 사람은 몇 시에 만나요? เขาทั้งสองคนเจอกันตอนกี่โมง

투안 우리 내일 어디에서 만날까요?
 พรุ่งนี้เราเจอกันที่ไหนดีครับ

수루 시청 앞 어때요?
 หน้าศาลาว่าการจังหวัดเป็นไงคะ

투안 좋아요. 그러면 여섯 시쯤 만날까요?
 ดีครับ ถ้าอย่างนั้นเจอกันประมาณ 6.00 น. ดีไหมครับ

수루 여섯 시는 좀 빨라요. 
 6.00 น. เร็วไปนิดนึงค่ะ

 일곱 시에 괜찮아요?
 7.00 น. ดีไหมคะ

투안 네, 괜찮아요. ครับ ได้ครับ 

 그럼 내일 시청 앞에서 일곱 시에 봐요.
 งั้นพรุ่งนี้เจอกัน 7.00 น. ที่หน้าศาลาว่าการจังหวัดครับ

어때요? เป็นอย่างไร

ใช้ถามความเห็นผู้อื่นหรือใช้ถามสภาพสิ่งของ

· 이 구두 어때요?

 รองเท้าคู่นี้เป็นอย่างไรคะ

· 내일 여섯 시 어때요?

  พรุ่งนี้ 6.00 น. เป็นอย่างไรคะ

정답   1. 시청 앞에서 만나요.  2. 일곱 시에 만나요.

N쯤 ประมาณ N

ใช้กับคำานามหมายถึง ‘ประมาณ’

·주말쯤 만나서 같이 영화 볼까요?

     ประมาณวันสุดสัปดาห์นี้ไปดูหนังด้วยกันไหม  

ครับ

· 12월 말쯤 고향으로 돌아가려고  

해요. 

   ประมาณปลายเดือนธันวาคมจะกลับไปบ้าน 

เกิดครับ

대화 2  บทสนทนา 2 Track 44
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대화 2

투  안 우리 내일 어디에서 만날까요?
 Where shall we meet tomorrow?

수  루 시청 앞 어때요?
 How about infront of City Hall?

투  안 좋아요. 그러면 여섯 시쯤 만날까요?
 Sounds great. Should we meet about 6 o’clock?

수  루 여섯 시는 좀 빨라요. 일곱 시에 괜찮아요?
 6 o’clock is a bit early. What about 7 o’clock?

투  안 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 일곱 시에 봐요.
 That’s fi ne. I will see you in front of City Hall tomorrow at seven.

관공서 Government and public offi  cesTip

도청 시청 구청

보건소

경찰서

주민센터소방서 출입국관리사무소

provincial government 
building

fi re station

city hall

immigration offi  ce

borough offi  ce

(public) health center

police station

community service 
center

Track  44
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도청  

ที่ทำาการส่วนภูมิภาค

소방서

สถานีดับเพลิง
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ศูนย์บริการประชาชน

Tip  관공서 สถานที่ราชการ

คุณตวนและคุณซูหรูกำาลังนัดหมายกัน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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108   한국어 표준교재

어휘 2 상태 2 Stative verb 2

문법 2 -(으)ㄹ까요

동사 뒤에 붙어서 제안할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ㄹ 받침일 때: -ㄹ까요

ㄹ을 제외한 받침이 있을 때: -을까요

1) 가: 내일 같이 점심 먹을까요?

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요.

2) 가: 어디에서 만날까요?

나: 회사 앞 어때요?

3) 가: 몇 시에 만날까요?

나: 7시에 만나요.

빠르다(이르다) 늦다 가깝다 멀다
early late close far

같다 다르다 간단하다 복잡하다
same diff erent simple complicated

편하다 불편하다 가능하다 불가능하다
comfortable uncomfortable possible impossible

-(으)ㄹ까요 is attached to a verb to 
indicate a suggestion.
-ㄹ까요 is used when a verb stem ends 
in a vowel or in the fi nal consonant ㄹ.
-을까요 is used when a verb stem ends 
in a fi nal consonant other than ㄹ.

‘르’ 불규칙:   어간의 끝 음절 ‘르’가 모음을 만나면 받침 ‘ㄹ’이 삽입

되고 ‘으’는 탈락한다.    
르 irregular: when 르, the fi nal syllable in a stem 르 meets 
another vowel, 으 is dropped and ㄹ is added. 

예)   빠르(다) + 아요 = 빨라요

다르(다) + 아요 = 달라요
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연습 2

2. <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ까요’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ까요.’

보기 가: 오늘 같이 점심 먹을까요?

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

멀다

같다

다르다

가깝다

1)

2)

3)

4)

가: 저녁에 같이  ?    

나: 좋아요. 같이 영화 봐요.

가: 오늘 몇 시에  ?    

나: 7시 어때요?

가: 지금 같이 커피 한잔  ?    

나: 미안해요. 지금 너무 바빠요.

가: 우리 내일 뭐  ?    

나: 같이 운동해요.
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㉠ 멀다 ㉢ 다르다㉡ 같다 ㉣ 가깝다

เมื่อพยางค์สุดท้ายของรากศัพท์ ‘르’ เจอกับสระ จะต้องเพิ่มตัวสะกด ‘ㄹ’ และตัด ‘으’ ทิ้งไป

예)    ·빠르(다) + 아요 = 빨라요, 이르(다) + 어요 = 일러요

กฎข้อยกเว้น ‘르’

빠르다(이르다)   
เร็ว / เช้า

늦다

สาย

가깝다

ใกล้

멀다

ไกล

같다   
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다르다

แตกต่าง

간단하다

เรียบง่าย, ธรรมดา

복잡하다

ยุ่งยาก, ซับซ้อน
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편하다   
สะดวกสบาย

불편하다

ไม่สะดวกสบาย

가능하다

เป็นไปได้

불가능하다

เป็นไปไม่ได้

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   ① ㉣ ② ㉠ ③ ㉡ ④ ㉢ 

어휘 2   คำาศัพท์ 2 상태 2 คำาคุณศัพท์ 2

คำาคุณศัพท์หรือคำากริยาบอกสภาพมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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정답   1. 갈까요  2. 공부할까요

1. 가: 저녁에 같이 시내에                               ?

 나: 좋아요. 같이 시내에 가요.

2. 가: 주말에 같이 한국어를                               ? 

 나: 좋아요. 같이 공부해요.

정답   1) 영화 볼까요  2) 만날까요  3) 마실까요  4) 할까요

2.   <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ까요’를 사용해서 대화를 완성하세요.  

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ ์‘-(으)ㄹ까요’ ดังตัวอย่าง

보기 가: 오늘 같이 점심 먹을까요? วันนี้ทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับ

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요. ดีครับ ทานมื้อกลางวันด้วยกันครับ

1)  가: 저녁에 같이                                ?

 나: 좋아요. 같이 영화 봐요.

2)  가: 오늘 몇 시에                                ?

 나: 7시 어때요?

3)  가: 지금 같이 커피 한잔                                ?

 나: 미안해요. 지금 너무 바빠요.

4)  가: 우리 내일 뭐                                ?

 나: 같이 운동해요.

คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄹ까요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นแต่งประโยคให้สมบูรณ์ดังตัวอย่างค่ะ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)ㄹ까요 G13-2 

‘-(으)ㄹ까요’ ใช้วางไว้หลังคำากริยา ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำาหรือชวนคู่สนทนากระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

자음 (พยัญชนะ) → -을까요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -ㄹ까요

읽다 → 읽을까요
사다 → 살까요

만들다 → 만들까요

·     가: 몇 시에 만날까요?  เจอกันตอนกี่โมงดีครับ  

나: 7시에 만나요. เจอกันตอน 7 โมงครับ

·    가: 내일 같이 점심 먹을까요? พรุ่งนี้กินอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับ 

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요. ดีครับ กินอาหารกลางวันด้วยกันครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)ㄹ까요’ และ ‘‘-(으)ㄹ래요(บทที่ 14)’

‘-(으)ㄹ까요’ และ ‘-(으)ㄹ래요’ เป็นการใช้เพื่อถามความเห็นหรือเชิญชวนผู้ฟัง (บุรุษที่2) ‘-(으)ㄹ래요’ 
ไม่สามารถใช้กับผู้ฟังที่อาวุโสกว่าได้แต่ ‘-(으)ㄹ까요’ ใช้กับผู้ฟังที่มีอายุมากกว่าแต่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันได้

· 부장님, 몇 시에 갈래요? (X)  ·부장님, 몇 시에 갈까요? (O)

เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ 
‘-(으)ㄹ까요’ ค่ะ
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จงดูตัวอย่างด้านบนแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 리한 씨는  공포 영화를 봅니다.   코미디 영화를 봅니다.

(2) 리한 씨는  극장 앞에서 친구를 만납니다.  회사 앞에서 친구를 만납니다.

(3) 리한 씨는 일곱 시에  영화를 봅니다.    친구를 만납니다.

<보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

보기

보기  리한 씨                씨

어디에 가요?

ไปไหนครับ

극장

โรงหนัง

뭐 해요?

ทำาอะไรครับ

코미디 영화를 봐요.

ดูหนังตลกครับ

언제 만나요?

เจอกันเมื่อไรครับ

저녁 7시

ตอนเย็น ทุ่มนึง ครับ

어디에서 만나요?

เจอกันที่ไหนครับ

회사 앞

หน้าบริษัทครับ

가:  리한 씨, 우리 같이 극장에 갈까요? คุณริฮานเราไปโรงหนังกันไหมครับ

나:  좋아요. 같이 가요. ดีครับ ไปด้วยกัน

가:  극장에서 무슨 영화를 볼까요? ที่โรงหนังดูเรื่องอะไรกันดีครับ

나:  코미디 영화 어때요? หนังตลกเป็นไงครับ

가:  좋아요. 그러면 몇 시에 만날까요? ดีครับ ถ้างั้นเจอกันกี่โมงดีครับ

나:  저녁 7시에 만나요. เจอกันตอนเย็น ทุ่มนึง ครับ

가:  어디에서 만날까요? เจอกันที่ไหนดีครับ

나:  회사 앞에서 만나요. เจอกันหน้าบริษัทครับ

정답   (1) 코미디 영화를 봅니다. (2) 회사 앞에서 친구를 만납니다. (3) 친구를 만납니다. 

활동  กิจกรรม
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문화 한국 사람들이 인사로 하는 약속 The promises Koreans make as a part of greetings 

한국 사람들은 헤어질 때 “다음에 밥 한번 같이 먹어요.”, “술 한잔 같이 해요.”라는 

인사를 하기도 합니다. 특히 헤어질 때 “연락할게.”라는 말도 자주 하는데, 이런 말들은 

약속이라기보다는 헤어지기 아쉬워서 하는 말인 경우가 많습니다. 구체적으로 날짜와 

시간을 약속하지 않을 경우에는 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다. 만약에 한국 

사람들이 “언제든지 연락하세요.”라고 말했더라도 너무 이른 시간이나 늦은 시간, 그리

고 식사 시간이나 휴식 시간에는 연락을 피하는 것이 좋습니다. 또한 “언제든지 놀러 오

세요.”라고 말했더라도 전화로 미리 약속을 하고 만나러 가는 것이 좋습니다.
Koreans tend to say “Let’s have a meal together next time,” or “Let’s drink together” when they say goodbye. They 
also often say, “Let’s keep in touch,” but these expressions are not so much promises that people take seriously as 
idiomatic usages that people use as a way of saying farewell unless they schedule specifi c dates and time for the 
appointment. In the meantime, it is recommended that you don’t contact a person too early in the morning, too late 
at night, and/or during mealtime or break even if s/he has said, “You can come over any time.”

연락할게.
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한국 사람들은 헤어질 때 “다음에 밥 한번 같이 먹어요.”, “술 한잔 같이 해요.”라는 인사

를 하기도 합니다. 특히 헤어질 때 “연락할게.”라는 말도 자주 하는데, 이런 말들은 약속이

라기보다는 헤어지기 아쉬워서 하는 말인 경우가 많습니다. 구체적으로 날짜와 시간을 약

속하지 않을 경우에는 가벼운 인사로 생각하는 것이 좋습니다. 만약에 한국사람들이 “언제

든지 연락하세요.”라고 말했더라도 너무 이른 시간이나 늦은 시간, 그리고 식사 시간이나 

휴식 시간에는 연락을 피하는 것이 좋습니다. 또한 “언제든지 놀러 오세요.”라고 말했더라

도 전화로 미리 약속을 하고 만나러 가는 것이 좋습니다.

คนเกาหลีเมื่อจะจากกันจะพูดประโยคว่า “คราวหน้ากินข้าวกัน”, “กินเหล้ากัน” โดยเฉพาะเวลาแยกกัน 
มักจะพูดประโยคว่า “เดี๋ยวติดต่อไปนะ” ซึ่งคำาพูดเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นการนัดหมาย เป็นเพียงคำาร่ำาลาที่แสดง 
ความรู้สึกไม่อยากจากกัน ดังนั้นหากไม่ได้มีการนัดหมายวันเวลาที่ชัดเจนให้คิดว่าเป็นแค่การกล่าวคำาอำาลา 
เท่านั้น ในกรณีที่คนเกาหลีพูดว่า “ติดต่อมาได้ตลอดเลยนะ” นั้นหมายความว่าติดต่อได้แต่ก็ควรที่จะดูเวลา 
ควรหรือไม่ควร ไม่ควรโทรไปในเวลาเช้าเกินไปหรือดึกจนเกินไป หรือหลีกเลี่ยงการติดต่อในช่วงพักเที่ยง 
เป็นต้น นอกจากนั้นประโยคที่พูดว่า “มาเที่ยวได้ตลอดเลยนะ” ก็ควรที่จะโทรนัดหมายก่อนที่จะไปพบ 

한국 사람들이 인사로 하는 약속 
คำาสัญญาที่ใช้เพื่อการทักทายของคนเกาหลี

문화  วัฒนธรรม
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오.

3.  두 사람은 내일 같이 무엇을 봅니까? ทั้งสองคนดูอะไรกันในวันพรุ่งนี้
 ① 책  ② 사진

 ③ 영화  ④ 드라마

4.  두 사람은 내일 어디에서 만납니까? ทั้งสองคนเจอกันที่ไหนในวันพรุ่งนี้
 ① 극장 앞  ② 회사 앞

 ③ 백화점 앞  ④ 도서관 앞

5.  두 사람은 내일 몇 시에 만납니까? ทั้งสองคนเจอกันกี่โมงวันพรุ่งนี้
 ① 6시  ② 7시

 ③ 8시  ④ 9시

จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[1~2] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1.  ① 내일  ② 영화  ③ 시간  ④ 극장

2.  ① 도청  ② 시장  ③ 구청  ④ 시청

Track 45

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง ตั้งใจฟังและเลือกคำาตอบที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้ฟังเรื่องราวและตอบคำาถามให้ถูกต้อง 
ลองดูเนื้อหาของคำาถามด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนเริ่มฟังค่ะ
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정답    1. ②  2. ④  3. ③  4. ③  5. ③

1. 남: 영화  หนัง

2. 여: 시청  ศาลากลางจังหวัด

3. 남: 우리 내일 같이 영화 볼까요?  พรุ่งนี้เราไปดูหนังกันไหมครับ

 여: 좋아요. 같이 봐요.  ดีค่ะ ดูหนังกันค่ะ

4. 남: 우리 내일 어디에서 만날까요?  พรุ่งนี้เราเจอกันที่ไหนดีครับ

 여: 백화점 앞에서 볼까요?  เจอกันที่หน้าห้างสรรพสินค้าไหมคะ

  남: 좋아요. 거기에서 만나요.  ดีครับ เจอกันที่นั่นนะครับ

5. 남: 내일 7시에 만날까요?  พรุ่งนี้เจอกัน 7.00 น. ไหมครับ

 여: 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요?  7.00 น. คงไม่ได้ 8.00 น. เป็นไงคะ

 남: 좋아요. 그럼 8시에 만나요.  ดีครับ ถ้าอย่างนั้นเจอกัน 8.00 น. ครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 의자가 불편해요. เก้าอ้ีน่ังไม่สบายครับ

2. 남: 어디에서 만날까요? เจอกันที่ไหนดีครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ③  2. ②

1. 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา

 ①         ②     

 ③         ④  

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 오늘 만나요. ② 은행 앞 어때요?   

 ③ 세 명이 만나요. ④ 두 시에 만날까요?

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-13
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어휘 2 상태 2 Stative verb 2

문법 2 -(으)ㄹ까요

동사 뒤에 붙어서 제안할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ㄹ 받침일 때: -ㄹ까요

ㄹ을 제외한 받침이 있을 때: -을까요

1) 가: 내일 같이 점심 먹을까요?

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요.

2) 가: 어디에서 만날까요?

나: 회사 앞 어때요?

3) 가: 몇 시에 만날까요?

나: 7시에 만나요.

빠르다(이르다) 늦다 가깝다 멀다
early late close far

같다 다르다 간단하다 복잡하다
same diff erent simple complicated

편하다 불편하다 가능하다 불가능하다
comfortable uncomfortable possible impossible

-(으)ㄹ까요 is attached to a verb to 
indicate a suggestion.
-ㄹ까요 is used when a verb stem ends 
in a vowel or in the fi nal consonant ㄹ.
-을까요 is used when a verb stem ends 
in a fi nal consonant other than ㄹ.

‘르’ 불규칙:   어간의 끝 음절 ‘르’가 모음을 만나면 받침 ‘ㄹ’이 삽입

되고 ‘으’는 탈락한다.    
르 irregular: when 르, the fi nal syllable in a stem 르 meets 
another vowel, 으 is dropped and ㄹ is added. 

예)   빠르(다) + 아요 = 빨라요

다르(다) + 아요 = 달라요
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되고 ‘으’는 탈락한다.    
르 irregular: when 르, the fi nal syllable in a stem 르 meets 
another vowel, 으 is dropped and ㄹ is added. 

예)   빠르(다) + 아요 = 빨라요

다르(다) + 아요 = 달라요
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어휘 2 상태 2 Stative verb 2

문법 2 -(으)ㄹ까요

동사 뒤에 붙어서 제안할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ㄹ 받침일 때: -ㄹ까요

ㄹ을 제외한 받침이 있을 때: -을까요

1) 가: 내일 같이 점심 먹을까요?

나: 좋아요. 같이 점심 먹어요.

2) 가: 어디에서 만날까요?

나: 회사 앞 어때요?

3) 가: 몇 시에 만날까요?

나: 7시에 만나요.

빠르다(이르다) 늦다 가깝다 멀다
early late close far

같다 다르다 간단하다 복잡하다
same diff erent simple complicated

편하다 불편하다 가능하다 불가능하다
comfortable uncomfortable possible impossible

-(으)ㄹ까요 is attached to a verb to 
indicate a suggestion.
-ㄹ까요 is used when a verb stem ends 
in a vowel or in the fi nal consonant ㄹ.
-을까요 is used when a verb stem ends 
in a fi nal consonant other than ㄹ.

‘르’ 불규칙:   어간의 끝 음절 ‘르’가 모음을 만나면 받침 ‘ㄹ’이 삽입

되고 ‘으’는 탈락한다.    
르 irregular: when 르, the fi nal syllable in a stem 르 meets 
another vowel, 으 is dropped and ㄹ is added. 

예)   빠르(다) + 아요 = 빨라요

다르(다) + 아요 = 달라요
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~2] 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1.  두 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? ทั้งสองคนตอนนี้กำาลังทำาอะไรอยู่

 
가: 우리 내일 같이 저녁 먹을까요? พรุ่งนี้เราทานมื้อเย็นกันไหมครับ

나: 좋아요. 같이 저녁 먹어요. ดีค่ะ ทานมื้อเย็นด้วยกันค่ะ

 ① 식사  ② 운동  ③ 약속  ④ 쇼핑

2.  두 사람은 오늘 같이 무엇을 합니까? วันนี้ทั้งสองคนทำาอะไรกัน

 

가:  우리 오늘 뭐 할까요? 같이 영화 볼까요?   

 วันนี้ทำาอะไรดีครับ ดูหนังกันไหมครับ

나:  산책 어때요? 공원에서 같이 산책하고 싶어요.   

 เดินเล่นเป็นไงคะ ฉันอยากเดินเล่นในสวนสาธารณะค่ะ

가:  그래요? 좋아요. 그럼 산책해요.  

 หรือครับ ดีครับงั้นไปเดินเล่นกันครับ

 ① 책을 봅니다.  ② 산책을 합니다.  ③ 영화를 봅니다.  ④ 게임을 합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.
 수루 씨, 오늘 저녁에                        있어요? คุณซูหรูวันนี้ตอนเย็นมีเวลาไหมครับ

     ① 시간  ② 생일  ③ 날짜  ④ 주말

4.

 
우리                           영화를 볼까요? 코미디 영화 어때요?  

พวกเราดูหนังอะไรดีครับ หนังตลกเป็นไงครับ

     ① 언제  ② 무슨  ③ 누구  ④ 무엇

5.
 저는 내일 친구하고 같이 영화를                     . พรุ่งนี้ผมอยากดูหนังกับเพื่อนครับ

     ① 보세요  ② 봤어요  ③ 봐 주세요  ④ 보고 싶어요

정답   1. ③  2. ②  3. ①  4. ②  5. ④

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ลองทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 3 ถึง 5 เลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ
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정답   1. ③    2. ②    3. ①   4. ③

[1~4] 빈칸에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

저는 이번 주말에            이 많습니다. 고향 친구들과 영화도 보고 회사 동료들과 저녁

도 먹을 겁니다.

วันสุดสัปดาห์นี้ผมมีนัดเยอะมากครับ จะดูหนังกับเพื่อนจากบ้านเกิดแล้วก็กินข้าวเย็นกับเพื่อนร่วมงานด้วยครับ

 ① 배달 ② 예약 ③ 약속 ④ 주문

2.

 
저는 주말에           이/가 있으면 보통 청소와 빨래를 하고 동료들과 영화를 봅니다.

ถ้าผมมีเวลาวันสุดสัปดาห์ ปกติผมจะทำาความสะอาดบ้าน ซักผ้า และดูหนังกับเพื่อนร่วมงานครับ

 ① 교육 ② 시간 ③ 야근 ④ 회의

3.

 

집이 너무                 출퇴근 시간이 많이 걸립니다. 그래서 다음 달에 회사 근처로 이

사를 하려고 합니다.

เพราะบ้านไกลมากจึงใช้เวลานานในการเดินทางไปทำางานและเลิกงานครับ ดังนั้นเดือนหน้าจะย้ายไปอยู่ใกล้ ๆ 
ที่ทำางานครับ

 ① 멀어서 ② 좋아서 ③ 가까워서 ④ 괜찮아서

4.

 

저는 월요일부터 금요일까지 일을 하고 주말에는 쉽니다. 오늘은 쉬는 날이지만 일이  

                     공장에 나왔습니다.

ผมทำางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และพักวันสุดสัปดาห์ครับ วันนี้เป็นวันหยุด แต่เพราะว่ามีงานเยอะจึง 
ออกมาโรงงานครับ

 ① 편해서 ② 적어서 ③ 많아서 ④ 한가해서

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

พยัญชนะ ‘ㄴ’, ‘ㅁ’, ‘ㅇ’ ในภาษาเกาหลีในจำานวนนี้ตัว ‘ㅇ’ จะเป็นตัวสะกดได้โดยออกเสียงเป็นแม่ 'กง'

(1) 나, 니, 누, 네, 노 (2) 누구, 누나, 나비, 나무, 노래 

(3) 모두, 머리, 모자, 매미, 미나리 (4) 강, 공, 상, 방, 가방

발음 การออกเสียง P-04
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14 저는 비빔밥을 먹을래요
ผมจะกินข้าวยำาบีบิมบับครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

종업원 어서 오세요. 몇 분이세요?
 ยินดีต้อบรับค่ะ กี่ท่านคะ

투   안 두 명이요. 자리 있어요? 
 2 คนครับ มีที่นั่งไหมครับ

종업원 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요.
  ค่ะ มีค่ะ เชิญทางนี้ค่ะ

 뭐 드릴까요?
 รับอะไรดีคะ

리   한 저는 비빔밥 먹을래요.
 ผมจะกินข้าวยำาบีบิมบับครับ

 투안 씨는 뭐 먹을래요?  
 คุณตวนจะกินอะไรครับ

투   안 저는 김치찌개 먹을래요. 
 ผมจะกินแกงกิมจิครับ

리   한 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요. 
 ถ้าอย่างนั้น ขอข้าวยำาบีบิมบับและแกงกิมจิครับ

1. 리한 씨는 무엇을 주문해요? คุณริฮานสั่งอะไร

2. 투안 씨는 무엇을 주문해요? คุณตวนสั่งอะไร

정답   1. 비빔밥을 주문해요.  2. 김치찌개를 주문해요.

분 ท่าน

กล่าวถึงบุคคลอย่างสุภาพ

·  저분이 우리 사장님 

이세요.

   ท่านนั้นคือเจ้านายของเราครับ

뭐 드릴까요? รับอะไรดีครับ

เป็นประโยคสำาหรับพนักงานร้าน 

อาหารหรือร้านกาแฟเพื่อใช้ในการรับ 

ออเดอร์ลูกค้า

·손님, 뭐 드릴까요?

 ลูกค้า รับอะไรดีครับ

□ วัตถุประสงค์    การสั่งอาหาร

□ไวยากรณ์  -(으)ㄹ래요, 안

□ คำาศัพท์  ร้านอาหาร, รสชาติอาหาร

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม เมนูอาหาร

대화 1  บทสนทนา 1 Track 46

คุณตวนและคุณริฮานกำาลังสั่งอาหารในร้านอาหาร ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 

ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  115

어휘 1 식당 Restaurants

문법 1 -(으)ㄹ래요

동사 뒤에 붙어서 말하는 사람의 의사를 나타내거나 듣는 사람의 의사를 물을 때 사용한다. 주로 친한 사람

하고 격식 없이 이야기할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ래요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을래요

1) 가: 점심 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

2) 가: 저녁에 우리 같이 놀래요?

나: 좋아요. 같이 놀아요.

3) 가: 내일 뭐 할래요?

나: 저는 집에서 쉴래요.

-(으)ㄹ래요 is attached to a verb, is used a speaker’s 
opinion in a declarative sentence or to ask a listener’s 
opinion in an interrogative sentence. It is often used 
in a close relationship as a casual way of speech.
-래요 is used when a verb stem ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ.
-을래요 is used when a verb stem ends in a consonant 
other than ㄹ.

자리가 있다 자리가 없다 메뉴판 메뉴
seats are available seats are not available menu menu

밥 반찬 숟가락 젓가락
rice side dishes spoon chopsticks

앉다 고르다 시키다(주문하다) 배달하다
to sit to pick to order to deliver
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자리가 있다   
มีที่นั่ง มีที่นั่ง

자리가 없다
ไม่มีที่นั่ง

메뉴판
เมนู

메뉴
เมนู, รายการอาหาร

밥   
ข้าว

반찬
เครื่องเคียง

숟가락
ช้อน

젓가락
ตะเกียบ

앉다   
นั่ง

고르다
เลือก

시키다(주문하다)
สั่ง

배달하다
ส่ง

정답   ① ㉡  ② ㉠  ③ ㉣  ④ ㉢

116   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ래요.’

보기 가: 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

밥

반찬

숟가락

젓가락

가: ?                     

나: .

가: ?                      

나: .

가: ?                    

나: .

가: ?                     

나: .
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연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ래요.’

보기 가: 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

밥

반찬

숟가락

젓가락

가: ?                     

나: .

가: ?                      

나: .

가: ?                    

나: .

가: ?                     

나: .
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ래요.’

보기 가: 뭐 먹을래요?
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1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

밥

반찬

숟가락

젓가락
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ래요.’

보기 가: 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

밥

반찬

숟가락

젓가락

가: ?                     

나: .

가: ?                      

나: .

가: ?                    

나: .
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나: .
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㉠ 밥 ㉢ 숟가락㉡ 반찬 ㉣ 젓가락

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

어휘 1   คำาศัพท์ 1 식당 ร้านอาหาร

คำาศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารมีอะไรบ้าง เรามาเรียนรู้คำาศัพท์เหล่านี้ด้วยกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄹ래요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงดูรูปภาพแล้วลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

가:                                    ?

나:                                    .

가:                                    ?

나:                                    .

가:                                    ?

나:                                    .

가:                                    ?

나:                                    .

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช ้‘-(으)ㄹ래요’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1)

2)

3)

4)

116   한국어 표준교재

연습 1

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ래요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ래요.’

보기 가: 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

1)

2)

3)

4)

밥

반찬

숟가락

젓가락

가: ?                     

나: .

가: ?                      

나: .

가: ?                    

나: .

가: ?                     

나: .
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가: 뭐 먹을래요? จะกินอะไรครับ

나: 저는 비빔밥 먹을래요. ดิฉันจะกินข้าวยำาบิบิมบับค่ะ

정답  1) 가: 뭐 먹을래요 나: 저는 라면 먹을래요 2) 가: 뭐 마실래요 나: 저는 커피 마실래요

 3) 가: 뭐 할래요 나: 저는 영화 볼래요 4) 가: 뭐 할래요 나: 저는 집에서 쉴래요   

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)ㄹ래요 G14-1

‘-(으)ㄹ래요’ เป็นการแสดงความคิดของผู้พูดว่าต้องการทำาสิ่งใด 

อีกประการหนึ่งคือใช้ในการถามความคิดเห็นของคู่สนทนาอีกด้วย โดยส่วนใหญ่มักใช้พูดกับคนที่มีความสนิทสนมกัน 
และในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

자음 (พยัญชนะ) → -을래요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’→ -ㄹ래요

읽다 → 읽을래요
가다 → 갈래요       

놀다 → 놀래요

· 가: 주말에 우리 같이 놀래요? เราไปเล่นกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ไหมครับ

  나: 좋아요. 같이 놀아요. ดีครับ ไปเล่นกัน

· 가: 내일 같이 운동할래요? พรุ่งนี้ออกกำาลังกายกันไหมครับ

  나: 저는 집에서 쉴래요. ผมจะพักผ่อนอยู่บ้านครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)ㄹ래요’ และ ‘-고 싶다’

‘-(으)ㄹ래요’ ไม่สามารถใช้กับประธานบุรุษที่ 3 ได้ เมื่อใช้กับผู้พูด (ประธานเป็นบุรุษที่ 1) จะหมายถึง สิ่งที่ตนเอง 

ตั้งใจและปราถนาจะทำา จะใช้ไวยากรณ์ ‘-(으)ㄹ래요’ และถ้าต้องการบอกว่ามีความหวังที่จะทำาสิ่งใด จะใช้ไวยากรณ์ 

‘-고 싶다’ โดยปกติไวยากรณ์ ‘-(으)ㄹ래요’ จะใช้กับสิ่งที่สามารถบรรลุผลสำาเร็จได้ แต่ไวยากรณ์ ‘-고 싶다’ 

จะใช้ในกรณีที่สิ่งนั้นสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ได้ก็ได้

·하늘을 날래요.(X)   ·하늘을 날고 싶어요.(O) 
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리한 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요?
 คุณตวนชอบแกงกิมจิไหมครับ

투안 네, 정말 좋아해요.
 ครับ ชอบมากเลยครับ

리한 김치찌개가 안 매워요?
 แกงกิมจิไม่เผ็ดหรือครับ

투안 조금 매워요. 하지만 맛있어요.
 เผ็ดนิดหน่อย แต่ว่าอร่อยดีครับ

 리한 씨는 김치찌개 좋아해요? 
 คุณริฮานชอบแกงกิมจิไหมครับ

리한 아니요, 전 안 좋아해요.
 ไม่ครับ ผมไม่ชอบครับ

조금 นิดหน่อย

สามารถใช้คำาว่า ‘좀’ แทนได้

·오늘은 조금 바빠요.

 วันนี้ยุ่งนิดหน่อยครับ

· 제 동생은 키가 조금 작아요.

 น้องของผมเตี้ยนิดหน่อยครับ

하지만 แต่, แต่ว่า

เป็นคำาเชื่อมที่ทำาหน้าที่เชื่อมโยงเนื้อ 

หาที่ได้กล่าวไปแล้วกับเนื้อหาเรื่องอื่นที่ 

กำาลังจะพูด

·  이 건물에 약국은 있어요.  

하지만 편의점은 없어요.

   ตึกนี้มีร้านขายยาแต่ว่าไม่มีร้านสะด 

วกซื้อครับ

1. 누가 김치찌개를 좋아해요?  ใครชอบแกงกิมจิ

2. 김치찌개 맛이 어때요?  รสชาติของแกงกิมจิเป็นอย่างไร

정답   1. 투안 씨가 김치찌개를 좋아해요.  2. 조금 매워요. 하지만 맛있어요.

대화 2  บทสนทนา 2 Track 47

Tip  음식 단위 명사 ลักษณะนามของอาหาร

밥 :

ข้าว
한 공기  

1 ถ้วย

두 공기

2 ถ้วย

세 공기

3 ถ้วย

 네 공기

4 ถ้วย

국 :

ซุป
한 그릇   

1 ชาม
두 그릇

2 ชาม
세 그릇

3 ชาม
네 그릇

4 ชาม

반찬 :

เครื่องเคียง
한 접시   
1 จาน

두 접시
2 จาน

세 접시
3 จาน

네 접시
4 จาน

불고기 :

พุลโกกิ
1인분   

1 ที่

2인분

2 ที่

3인분

3 ที่

4인분

4 ที่

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

ริฮานและตวนกำาลังสนทนาเกี่ยวกับอาหารและรสชาติอาหารที่พวกเขาชื่นชอบ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ
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어휘 2 음식의 맛 Tastes of foods

문법 2 안

동사나 형용사 앞에 놓여서 부정이나 반대의 뜻을 나타낸다. ‘명사+하다’의 동사는 명사 뒤에 ‘안’이 놓인다. 

예외적으로 ‘있다’의 부정이나 반대의 뜻을 나타내는 표현은 ‘안 있다’가 아니라 ‘없다’이다.

1) 가: 아침 먹었어요?

나: 아니요, 안 먹었어요.

2) 가: 불고기가 매워요?

나: 아니요, 안 매워요.

3) 가: 어제 운동했어요?

나: 아니요, 운동 안 했어요.

맛있다 맛없다 맵다 달다
delicious not tasty spicy sweet

짜다 싱겁다 쓰다 시다
salty bland bitter sour

안 expresses the negative or the opposite meaning of 
the verb or the adjective. In the case of the noun+하다 
verbs, 안 comes between the noun and the 하다 verb.
The negative way to express the verb is 없다, rather 
than 안 있다.

‘ㅂ’ 불규칙:    어간의 끝 음절 자음 ‘ㅂ’ 이 다른 모음

을 만나면 ‘ㅜ’로 바뀐다.   

ㅂ irregular: when ㅂ, the fi nal consonant of a 
stem meets another vowel, ㅂ changes into ㅜ.

예)   맵(다) + 어요 = 매워요

싱겁(다) + 어요 = 싱거워요
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맛있다   
อร่อย

맛없다
ไม่อร่อย

맵다
เผ็ด

달다
หวาน

짜다
เค็ม

싱겁다
จืด

쓰다
ขม

시다
เปรี้ยว

• 비빔밥이 정말 맛있어요. ข้าวยำาบีบิมบับอร่อยมากครับ

• 떡볶이가 조금 매워요. 하지만 맛있어요. ต๊อกปกกีเผ็ดนิดหน่อยแต่อร่อยครับ

• 음식이 짜요. 음식이 짜면 건강에 나빠요. อาหารเค็ม  ถ้าอาหารเค็มจะไม่ดีต่อสุขภาพครับ

• 이 오렌지는 너무 시어요. ส้มลูกนี้เปรี้ยวมากครับ

㉠ 짜다 ㉢ 달다㉡ 맵다 ㉣ 싱겁다

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  119

연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversation.

보기 가: 불고기가 매워요?

나: 아니요, 안 매워요.

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding words.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

짜다

맵다

달다

싱겁다

1)

2)

3)

4)

가: 일요일에 회사에 가요?   

나: 아니요, . 

가: 아이스크림을 좋아해요?  

나: 아니요, . 

가: 아침을 먹었어요?   

나: 아니요, . 

가: 어제 운동했어요?  

나: 아니요, . 
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① ③② ④

ตัวสะกด ‘ㅂ’ เมื่อเจอกับสระจะเปลี่ยนรูปเป็นสระ ‘ㅜ’
예)    맵(다) + 어요 = 매워요, 싱겁(다) + 어요 = 싱거워요

กฎข้อยกเว้น ‘ㅂ’

어휘 2   คำาศัพท์ 2 음식의 맛 รสชาติอาหาร

정답   ① ㉠  ② ㉢  ③ ㉡  ④ ㉣  

กฏข้อยกเว้น ‘ㅂ’ ในภาษาเกาหลีมีคำาคุณศัพท์  맵다 (매워요) เผ็ด, 싱겁다 (싱거워요) จืด, 덥다 (더워요) ร้อน, 

춥다 (추워요) หนาว, 무겁다 (무거워요) หนัก, 가볍다 (가벼워요) เบา, 쉽다 (쉬워요) ง่าย, 어렵다 (어려워요) 

ยาก, 가깝다 (가까워요) ใกล้  และอื่น ๆ 

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติอาหารมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘안’ แล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요.

가: 불고기가 매워요? พุลโกกิเผ็ดไหมครับ

나: 아니요, 안 매워요. ไม่ครับ ไม่เผ็ดครับ

1) 가: 일요일에 회사에 가요?

 나: 아니요,                                                    .

2) 가: 아이스크림을 좋아해요?

 나: 아니요,                                                    .

3) 가: 아침을 먹었어요?

 나: 아니요,                                                    .

4) 가: 어제 운동했어요?

 나: 아니요,                                                    .

정답   1) 회사에 안 가요  2) 안 좋아해요  3) 안 먹었어요  4) 운동 안 했어요

문법 2  ไวยากรณ์ 2 안 G14-2 

‘안’ ใช้วางไว้หน้าคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพ่ือทำาให้เป็นประโยคปฎิเสธเช่นเดียวกับคำาว่า 'ไม่' ในภาษาไทย คำากริยา ‘운동하다’ 

ซึ่งอยู่ในรูป ‘คำานาม + 하다’ คำาว่า ‘안’ จะเข้าไปวางไว้ตรงกลางระหว่าง ‘คำานาม + 하다’ เป็น ‘คำานาม 안 하다’ นอกจากนี้ 

있다 (มี) จะมีรูปปฏิเสธ คือ 없다 เราจะไม่ใช้รูป 안 + 있다

· 가: 아침 먹었어요? กินข้าวเช้าหรือยังครับ 나: 아니요, 안 먹었어요. ไม่ครับ ไม่ได้กินครับ

· 가:   어제 운동했어요?  나:   아니요, 운동 안 했어요.

  เมื่อวานคุณได้ออกกำาลังกายไหมครับ  ไม่ครับ ไม่ได้ออกกำาลังกายครับ

· 가: 이 영화가 재미있어요? หนังเรื่องนี้สนุกไหมครับ 나: 아니요, 재미없어요. ไม่ครับ ไม่สนุกครับ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘안’ และ ‘못’

‘안’ และ ‘못’ เป็นไวยากรณ์ที่แสดงถึงการปฏิเสธเหมือนกัน ‘안’ เป็นการบอกปฏิเสธในภาษาไทย คือ "ไม่" ยกตัวอย่าง 

ไม่กิน, ไม่ไป แต่ ‘못’ เป็นรูปฏิเสธเหมือนกันแต่แสดงถึงไม่สามารถทำาได้ เช่น กินไม่ได้, ไปไม่ได้ นอกจากนั้น ‘못’ 
ไม่สามารถวางไว้หน้าคำาคุณศัพท์

·가고 싶지 않아서 안 가요. (O)   ·가고 싶지 않아서 못 가요. (X) 

·오늘은 안 추워요. (O)   ·오늘은 못 추워요. (X)  
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จงดูตัวอย่างด้านบนแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 식당에 자리가  있어요.   없어요.

 ที่นั่งร้านอาหาร  ม ี  ไม่มี

(2) 갈비탕하고 김치찌개를  시켰어요.   안 시켰어요.

 คาลบิทังและแกงกิมจ ิ  สั่ง  ไม่สั่ง

(3) 식당에 손님이  한 명 왔어요.   두 명 왔어요. 

 ลูกค้าร้านอาหาร  มาหนึ่งคน  มาคนสองคน

(4) 비빔밥이 갈비탕보다  싸요.    비싸요.

 ข้าวยำาบิบิมบับและคาลบิทัง  ถูก  แพง

정답   (1) 있어요.  (2) 시켰어요.  (3) 두 명 왔어요.  (4) 싸요.

보기 종업원: 어서 오세요. 몇 분이세요? ยินดีต้อนรับค่ะ กี่ท่านคะ

손님1: 두 명이요. 자리 있어요? 2 คนครับ มีที่นั่งไหมครับ

종업원:    네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 

 ค่ะ มีค่ะเชิญนั่งทางนี้ค่ะ รับอะไรดีคะ

손님2: 저는 김치찌개 먹을래요. ผมจะกินแกงกิมจิครับ

손님1: 저는 갈비탕 먹을래요. ผมจะกินซุปเนื้อคาลบิทังครับ

손님2:  여기 김치찌개하고 갈비탕 주세요. ขอซุปเนื้อคาลบีทังกับแกงกิมจิครับ

<보기>처럼 친구와 함께 음식을 주문해 보세요. 

จงฝึกสั่งอาหารกับเพื่อนดังตัวอย่าง

120   한국어 표준교재

보기

활동

<보기>처럼 친구와 함께 음식을 주문해 보세요.  Following the example, order some food in the box with your friends.

종업원: 어서 오세요. 몇 분이세요?

손님1: 두 명이요. 자리 있어요?

종업원: 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요?

손님2: 저는 김치찌개 먹을래요.

손님1: 저는 갈비탕 먹을래요.

손님2: 여기 김치찌개하고 갈비탕 주세요.

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   120 2014-06-11   오전 9:04:00

활동  กิจกรรม
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김치찌개

คิมชีจิเก (แกงกิมจิ)

된장찌개

แกงเต้าเจี้ยว

순두부찌개

ซุนทูบูจิเก (แกงเต้าหู้)

삼계탕

ไก่ตุ๋นโสม

갈비탕

คาลบีทัง (ซุปซี่โครงวัว)

감자탕

คัมจาทัง (ซุปกระดูกหมู)

불고기

พุลโกกิ

비빔밥

บีบิมบับ (ข้าวยำาเกาหลี)

자장면   

จาจังมยอน

짬뽕

จัมปง

탕수육

หมูทอดซอสเปรี้ยวหวาน

군만두

เกี๊ยวทอด

초밥   

ซูชิ

돈가스

หมูทอดทงคัตสึ

우동

อุด้ง

모밀

โซบะ

김밥   

คิมบับ

떡볶이

ต๊อกโบกี (เค้กข้าว)

튀김

ทวีคิม (ของทอด)

순대

ซุนเด (ไส้กรอกเลือด)

치킨   

ไก่ทอด

족발

ชกบัล (ขาหมู)

보쌈

โพซัม (หมูสามชั้นต้ม)

피자

พิซซ่า

한식
อาหารเกาหลี

중식
อาหารจีน

일식
อาหารญี่ปุ่น

분식
อาหารฟาสต์ฟู้ด

간식/야식
อาหารว่าง

음식 메뉴   เมนูอาหาร 

정보  ข้อมูลทั่วไป
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[1~2] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

Track 48

122   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 들은 것을 고르십시오.

1.  ①  ②  ③   ④ 

2.  ①  ②  ③   ④ 

 

[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오.

3.  여기는 어디입니까?

 ① 극장 ② 식당 

 ③ 공원 ④ 서점

4.  여자는 무엇을 먹고 싶어합니까?

 ① 된장찌개 ② 김치찌개

 ③ 부대찌개  ④ 순두부찌개

5.  남자는 무엇을 좋아합니까?

 ① 불고기 ② 비빔밥

 ③ 삼계탕  ④ 갈비탕

Track  48
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[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

3.  여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
 ① 극장  ② 식당

 ③ 공원  ④ 서점

4.  여자는 무엇을 먹고 싶어합니까? ผู้หญิงอยากกินอะไร
 ① 된장찌개  ② 김치찌개

 ③ 부대찌개  ④ 순두부찌개

5.  남자는 무엇을 좋아합니까? ผู้ชายชอบอะไร
 ① 불고기  ② 비빔밥

 ③ 삼계탕  ④ 갈비탕

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงตั้งใจฟังแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงฟังแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง ลองพิจารณาดูคำาถามก่อนเริ่มฟังค่ะ
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정답   1. ③  2. ③  3. ②  4. ①  5. ②

1.   ① 남: 물수건 ผ้าขนหนูเปียก   ② 남: 공깃밥 ข้าวเปล่า   ③ 남: 메뉴판 เมน ู   

④ 남: 불고기 พุลโกกิ

2. ① 여: 짜요 เค็มค่ะ   ② 여: 써요 ขมค่ะ   ③ 여: 달아요 หวานค่ะ   ④ 여: 매워요 เผ็ดค่ะ

3. 남: 뭐 드릴까요? รับอะไรดีครับ

 여: 비빔밥하고 김치찌개 주세요. ขอข้าวยำาบิบิมบับและแกงกิมจิค่ะ

4. 남: 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? ผมอยากกินแกงกิมจิครับ คุณซูหรูล่ะครับ

 여: 저는 된장찌개 먹을래요. ฉันจะกินซุปคาบิทังค่ะ

5. 남: 수미 씨는 불고기 좋아해요? คุณซูมีชอบพุลโกกิไหมครับ

 여: 네, 좋아해요. 투안 씨는요? ค่ะ ชอบค่ะ คุณตวนล่ะคะ

 남: 전 안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. ผมไม่ชอบครับ ผมชอบข้าวยำาบิบิมบับครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 짜요. เค็มครับ

2. 남: 미영 씨는 불고기를 좋아해요? คุณมียองชอบพุลโกกิไหมครับ

 여: 아니요, 저는 불고기를 안 좋아해요. 삼계탕을 좋아해요. ไม่ค่ะ ฉันไม่ชอบพุลโกกิ ชอบซัมกเยทังค่ะ 

  건우 씨는요? แล้วคุณกอนอูล่ะคะ

 남: 저는 비빔밥을 좋아해요. ผมชอบบีบิมบับครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ④  2. ③

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน

 ① 사요. ② 써요. ③ 가요. ④ 짜요.

2.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 여자는 무엇을 좋아합니까? ผู้หญิงชอบอะไร

 ① 갈비탕 ② 불고기 ③ 삼계탕 ④ 비빔밥

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-14
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้อง

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

2.

① 자리가 없습니다.  ② 손님이 없습니다.

③ 반찬이 없습니다.  ④ 식당이 없습니다.

   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  123

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 쇼핑 ② 배달 

 ③ 약속  ④ 주문

2.  ① 자리가 없습니다. ② 손님이 없습니다.

 ③ 반찬이 없습니다. ④ 식당이 없습니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 몇 분이세요?   

 나:  .

 ① 두 명이요 ② 비빔밥 하나요

 ③ 불고기 일 인분이요 ④ 한 시 삼십 분이요

4. 가: 뭐 드릴까요?  

 나:  .

 ① 네, 있어요  ② 조금 매워요

 ③ 김치찌개 주세요  ④ 아니요, 안 좋아해요

5. 가: 뭐 먹을래요? 

 나:  .

 ① 지금 먹을래요   ② 제가 먹을래요

 ③ 비빔밥 먹을래요  ④ 여기에서 먹을래요
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1. ① 쇼핑  ② 배달

③ 약속  ④ 주문

   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  123

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.

1.  ① 쇼핑 ② 배달 

 ③ 약속  ④ 주문

2.  ① 자리가 없습니다. ② 손님이 없습니다.

 ③ 반찬이 없습니다. ④ 식당이 없습니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 몇 분이세요?   

 나:  .

 ① 두 명이요 ② 비빔밥 하나요

 ③ 불고기 일 인분이요 ④ 한 시 삼십 분이요

4. 가: 뭐 드릴까요?  

 나:  .

 ① 네, 있어요  ② 조금 매워요

 ③ 김치찌개 주세요  ④ 아니요, 안 좋아해요

5. 가: 뭐 먹을래요? 

 나:  .

 ① 지금 먹을래요   ② 제가 먹을래요

 ③ 비빔밥 먹을래요  ④ 여기에서 먹을래요
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[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가: 몇 분이세요? กี่ท่านคะ
나:                                                     .

     ① 두 명이요  ② 비빔밥 하나요

     ③ 불고기 일 인분이요  ④ 한 시 삼십 분이요

4.

 
가: 뭐 드릴까요? รับอะไรดีคะ
나:                                                     .

     ① 네, 있어요  ② 조금 매워요

     ③ 김치찌개 주세요  ④ 아니요, 안 좋아해요

5.

 
가: 뭐 먹을래요? คุณจะกินอะไรครับ
나:                                                     .

     ① 지금 먹을래요  ② 제가 먹을래요

     ③ 비빔밥 먹을래요  ④ 여기에서 먹을래요

정답   1. ④  2. ①  3. ①  4. ③  5. ③

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ 

แบบฝึกหัดต่อไปนี้เลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ
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정답   1. ③   2. ②   3. ④   4. ④   5. ③   6. ②

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 표현을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 반찬 ② 메뉴판

  ③ 숟가락 ④ 젓가락

2.  
① 써요. ② 짜요.

  ③ 매워요. ④ 시어요.

3.  
① 음식을 골라요. ② 음식을 먹어요.

  ③ 음식을 배달해요. ④ 음식을 주문해요.

[4~6] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
저는 한국                을/를 자주 먹습니다. 특히 불고기와 비빔밥을 아주 좋아합니다.

ผมกินอาหารเกาหลีบ่อย ๆ โดยเฉพาะพุลโกกิและบีบิมบับผมชอบมากครับ

 ① 과일  ② 노래 

 ③ 영화  ④ 음식

5.

 

오늘은 일이 많아서 공장에서 밥을 먹기로 했습니다. 그래서 중국집에 전화해서 자장면

을                        .

วันนี้งานเยอะก็เลยว่าจะกินข้าวที่โรงงาน จึงโทรไปสั่งจาจังมยอนที่ร้านอาหารจีน

 ① 남겼습니다  ② 보냈습니다 

 ③ 시켰습니다  ④ 팔았습니다 

6.

 
가: 저녁에 뭐 먹을 거예요? มื้อเย็นจะทานอะไร
나:                                         . 

 ① 많이 먹을 거예요  ② 불고기를 먹을 거예요 

 ③ 식당에서 먹을 거예요 ④ 일요일에 먹을 거예요

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  115

어휘 1 식당 Restaurants

문법 1 -(으)ㄹ래요

동사 뒤에 붙어서 말하는 사람의 의사를 나타내거나 듣는 사람의 의사를 물을 때 사용한다. 주로 친한 사람

하고 격식 없이 이야기할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ래요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을래요

1) 가: 점심 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

2) 가: 저녁에 우리 같이 놀래요?

나: 좋아요. 같이 놀아요.

3) 가: 내일 뭐 할래요?

나: 저는 집에서 쉴래요.

-(으)ㄹ래요 is attached to a verb, is used a speaker’s 
opinion in a declarative sentence or to ask a listener’s 
opinion in an interrogative sentence. It is often used 
in a close relationship as a casual way of speech.
-래요 is used when a verb stem ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ.
-을래요 is used when a verb stem ends in a consonant 
other than ㄹ.

자리가 있다 자리가 없다 메뉴판 메뉴
seats are available seats are not available menu menu

밥 반찬 숟가락 젓가락
rice side dishes spoon chopsticks

앉다 고르다 시키다(주문하다) 배달하다
to sit to pick to order to deliver
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   14과_저는 비빔밥을 먹을래요  115

어휘 1 식당 Restaurants

문법 1 -(으)ㄹ래요

동사 뒤에 붙어서 말하는 사람의 의사를 나타내거나 듣는 사람의 의사를 물을 때 사용한다. 주로 친한 사람

하고 격식 없이 이야기할 때 쓰인다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ래요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을래요

1) 가: 점심 뭐 먹을래요?

나: 저는 비빔밥 먹을래요.

2) 가: 저녁에 우리 같이 놀래요?

나: 좋아요. 같이 놀아요.

3) 가: 내일 뭐 할래요?

나: 저는 집에서 쉴래요.

-(으)ㄹ래요 is attached to a verb, is used a speaker’s 
opinion in a declarative sentence or to ask a listener’s 
opinion in an interrogative sentence. It is often used 
in a close relationship as a casual way of speech.
-래요 is used when a verb stem ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ.
-을래요 is used when a verb stem ends in a consonant 
other than ㄹ.

자리가 있다 자리가 없다 메뉴판 메뉴
seats are available seats are not available menu menu

밥 반찬 숟가락 젓가락
rice side dishes spoon chopsticks

앉다 고르다 시키다(주문하다) 배달하다
to sit to pick to order to deliver

한국어 표준교재 6-15과(최종).indd   115 2014-06-11   오전 9:03:58

118   한국어 표준교재

어휘 2 음식의 맛 Tastes of foods

문법 2 안

동사나 형용사 앞에 놓여서 부정이나 반대의 뜻을 나타낸다. ‘명사+하다’의 동사는 명사 뒤에 ‘안’이 놓인다. 

예외적으로 ‘있다’의 부정이나 반대의 뜻을 나타내는 표현은 ‘안 있다’가 아니라 ‘없다’이다.

1) 가: 아침 먹었어요?

나: 아니요, 안 먹었어요.

2) 가: 불고기가 매워요?

나: 아니요, 안 매워요.

3) 가: 어제 운동했어요?

나: 아니요, 운동 안 했어요.

맛있다 맛없다 맵다 달다
delicious not tasty spicy sweet

짜다 싱겁다 쓰다 시다
salty bland bitter sour

안 expresses the negative or the opposite meaning of 
the verb or the adjective. In the case of the noun+하다 
verbs, 안 comes between the noun and the 하다 verb.
The negative way to express the verb is 없다, rather 
than 안 있다.

‘ㅂ’ 불규칙:    어간의 끝 음절 자음 ‘ㅂ’ 이 다른 모음

을 만나면 ‘ㅜ’로 바뀐다.   

ㅂ irregular: when ㅂ, the fi nal consonant of a 
stem meets another vowel, ㅂ changes into ㅜ.

예)   맵(다) + 어요 = 매워요

싱겁(다) + 어요 = 싱거워요
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15 날씨가 맑아서 기분이 좋아요
อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

투안 비가 계속 오네요.
 ฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับ

리한 네, 안 그치네요. 
 ใช่ครับ ไม่หยุดเลย

 투안 씨, 우산 있어요?
 คุณตวนมีร่มไหมครับ

투안 아니요, 없어요. 리한 씨는요?
 ไม่ครับ ไม่มีครับคุณริฮานล่ะครับ

리한 저는 있어요. ผมมีครับ

 이따가 저하고 같이 집에 가요.
 อีกสักครู่กลับบ้านด้วยกันกับผมนะครับ

계속 ต่อเนื่อง

·  저는 한국어를 계속 공부하고  
싶어요.

   ผมอยากเรียนภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่อง 
ครับ

· 계속 비가 오면 축구를 할 수  
없을 거예요.

  ถ้าฝนตกต่อเนื่องเราจะไม่สามารถเล่น 
ฟุตบอลได้ครับ

이따가 อีกสักครู่
·  지금은 바쁘니까 이따가 오세요.
  อีกสักครู่ค่อยมานะครับเพราะตอนนี้ยุ่งอยู่ 

ครับ

·  우리 이따가 이야기 좀 할까요?  
อีกสักครู่เราคุยกันหน่อยไหมครับ

1. 날씨가 어때요? อากาศเป็นอย่างไร

2. 투안 씨는 우산이 있어요? คุณตวนมีร่มหรือไม่

정답   1. 비가 와요.   2. 아니요, 없어요.

□ วัตถุประสงค์    สนทนาเกี่ยวกับอากาศและความรู้สึก

□ไวยากรณ์  -네요, -아서/어서

□ คำาศัพท์  สภาพอากาศและฤดูกาล, อารมณ์และความรู้สึก

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ฤดูทั้ง 4 ในประเทศเกาหลี

대화 1  บทสนทนา 1 Track 49

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างตวนกับริฮาน พวกเขากำาลังถามกันว่ามีร่มหรือไม่ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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날씨가 좋다 อากาศดี

맑다 สดใส, แจ่มใส

날씨가 나쁘다 อากาศไม่ดี

흐리다 มืดคร้ึม

비가 오다 ฝนตก

눈이 오다 หิมะตก

바람이 불다 ลมพัด

그치다 หยุด

· 봄은 따뜻해요. ฤดูใบไม้ผลิอบอุ่น · 여름은 더워요. ฤดูร้อนร้อน

· 가을은 시원해요. ฤดูใบไม้ร่วงเย็นสบาย · 겨울은 추워요. ฤดูหนาวหนาว

가을
ฤดูใบไม้ร่วง

시원하다
เย็นสบาย

춥다
หนาว

겨울
ฤดูหนาว

정답   ① ㉡  ② ㉠  ③ ㉣  ④ ㉢  

㉠ 따뜻하다 ㉢ 시원하다㉡ 덥다 ㉣ 춥다

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

어휘 1   คำาศัพท์ 1 날씨와 계절 สภาพอากาศและฤดูกาล

여름
ฤดูร้อน

따뜻하다
อบอุ่น

봄
ฤดูใบไม้ผลิ

덥다
ร้อน

ในประเทศเกาหลีมี 4 ฤดู อากาศในแต่ละฤดูจะแตกต่างกัน 
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำาศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-네요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-네요’를 사용해서 문장을 완성하세요.

1)

2)

오늘은 날씨가 너무                                          .

오늘은 날씨가 정말                                          .

3)

4)

오늘은 날씨가 너무                                          .

오늘은 비가 정말 많이                                          .

보기

오늘은 날씨가 정말 따뜻하네요. วันนี้อากาศอบอุ่นจังครับ

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช ้‘-네요’ ตามตัวอย่าง

정답   1) 덥네요  2) 시원하네요   3) 춥네요  4) 오네요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -네요 G15-1 

‘-네요’ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจเมื่อได้ฟังข้อมูลหรือข้อเท็จจริง โดยปกติ ‘-네요’ 

จะวางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์ทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด

· 가: 지금 추워요?  ตอนนี้หนาวไหมครับ

  나: 네, 좀 춥네요.  ครับ หนาวนิดหน่อยครับ

· 가: 수피카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요.  คุณสุภิกาทำาอาหารเกาหลีเก่งจังเลยครับ

  나: 그래요? 감사합니다.  หรือคะ ขอบคุณค่ะ

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-네요’ และ ‘-는군요’

‘-네요’ และ ‘-는군요’ เป็นการแสดงความประหลาดใจเมื่อได้รับรู้เรื่องราวข้อมูลใหม่ ‘-네요’ มักใช้เมื่อผู้พูดได้รับ 

ประสบการณ์ตรงในการรับรู้ข้อมูลส่วน ‘-는군요’ ใช้ได้กับทั้งการที่ผู้พูดได้รับรู้ข้อมูลโดยประสบการณ์ตรงหรืออ้อม

· 가: 한국까지 비행기로 10시간쯤 걸려요.

 나: 아, 여기 오는 데 10시간이나 걸리는군요.(O)/걸리네요.(X)
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투안 오늘은 날씨가 참 좋네요.

 วันนี้อากาศดีมากเลยครับ

수루 네, 요즘은 날씨가 

 따뜻해서 기분이 정말 좋아요.

 ใช่ค่ะ อารมณ์ดีมากเลยเพราะอากาศอบอุ่นค่ะ

투안 수루 씨는 봄을 좋아해요?

 คุณซูหรูชอบฤดูใบไม้ผลิไหมครับ

수루 네, 저는 봄을 가장 좋아해요.    

 ค่ะ ฉันชอบฤดูใบไม้ผลิที่สุดเลยค่ะ

 투안 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요?
 คุณตวนชอบฤดูไหนมากที่สุดคะ

투안 저는 겨울을 가장 좋아해요.
 ผมชอบฤดูหนาวครับ

참 จริงๆ, ทีเดียว

·  오늘 참 덥네요. 

 วันนี้อากาศร้อนจริงๆ

·  영화가 참 재미있어요.

   หนังสนุกจริงๆ

무슨 อะไร (ประเภทไหน)

·  한국에서 무슨 일을 하고  

싶어요? 

 อยากทำางานอะไรที่ประเทศเกาหลีครับ

·  무슨 과일을 좋아해요?  

 คุณชอบผลไม้อะไร

1. 오늘은 날씨가 어때요? วันนี้อากาศเป็นอย่างไร

2. 투안 씨는 무슨 계절을 좋아해요? คุณตวนชอบฤดูไหนมากที่สุด

3. 수루 씨는 왜 기분이 좋아요? ทำาไมคุณซูหรูอารมณ์ดี

정답   1. 참 좋아요.  2. 겨울을 좋아해요.   3. 요즘 날씨가 따뜻해서 기분이 좋아요.

대화 2  บทสนทนา 2 Track 50

ตวนและซูหรูกำาลังสนทนาเกี่ยวกับฤดูที่ชื่นชอบ ฤดูไหนที่พวกเขาชอบมากที่สุด 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ



178  15 날씨가 맑아서 기분이 좋아요 15 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ  179

기분이 좋다
อารมณ์ดี

기쁘다
ดีใจ, ยินดี, มีความสุข

즐겁다
เพลิดเพลิน, สนุกสนาน

신나다
สนุก, ตื่นเต้น
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어휘 2 기분과 감정 Feelings and moods

문법 2 -아서/어서

동사나 형용사에 붙어서 앞이 뒤의 이유가 됨을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아서

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어서

‘하다’가 있을 때: -해서

1) 가: 어제 운동했어요?

나: 아니요. 비가 많이 와서 안 했어요.

2) 가: 겨울을 왜 안 좋아해요?

나: 너무 추워서 안 좋아해요.

3) 가: 오늘 기분 어때요?

나: 날씨가 시원해서 기분이 좋아요.

아서/어서, attached to a verb or an adjective, expresses a reason or 
a cause for an action or a state.
If the last vowel of the stem is ㅏ or ㅗ, -아서 is added.
If the last vowel of the stem is a vowel other than ㅏ or ㅗ, -어서 is 
added.
If the verb ends with 하다, -하다 becomes -해서.

기분이 좋다 기분이 나쁘다 기쁘다 슬프다
to feel good to feel bad pleased sad

즐겁다 신나다 상쾌하다 행복하다

피곤하다 졸리다 외롭다 우울하다

pleasant excited to feel refreshed happy

tired sleepy lonely depressed
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 • 시험을 잘 쳐서 기분이 좋아요. ฉันอารมณ์ดีเพราะทำาข้อสอบได้ดีค่ะ

 • 친구한테서 편지를 받아서 정말 기뻐요. ฉันมีความสุขเพราะได้รับจดหมายจากเพื่อนค่ะ

 • 시험을 못 쳐서 기분이 나빠요. ฉันอารมณ์ไม่ดีเพราะทำาข้อสอบไม่ได้ค่ะ

 • 영화가 너무 슬퍼서 울었어요. ฉันร้องไห้เพราะหนังเศร้ามาก

 • 일을 많이 해서 피곤해요. ฉันเหนื่อยเพราะงานเยอะค่ะ

 • 어제 잠을 못 자서 졸려요. ฉันง่วงเพราะเมื่อวานไม่ได้นอน
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기분이 나쁘다
อารมณ์ไม่ดี

슬프다
เศร้า

피곤하다
เหนื่อย

졸리다
ง่วง

상쾌하다  สดชื่น 행복하다 มีความสุข우울하다 ซึมเศร้า외롭다 เหงา 
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

슬프다

외롭다

피곤하다

기분이 좋다

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아서/어서’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-아서/어서.’

보기
가: 무슨 계절을 좋아해요?

나:  날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요.

1)

2)

3)

4)

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 날씨가  가을을 좋아해요.

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 눈이  겨울을 좋아해요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 날씨가  기분이 좋아요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 비가  기분이 안 좋아요.
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㉠ 슬프다 ㉢ 피곤하다㉡ 외롭다 ㉣ 기분이 좋다

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   ① ㉢  ② ㉣  ③ ㉠  ④ ㉡

어휘 2   คำาศัพท์ 2 기분과 감정 อารมณ์และความรู้สึก

คำาศัพท์ที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ



178  15 날씨가 맑아서 기분이 좋아요 15 อารมณ์ดีเพราะอากาศแจ่มใสครับ  179

คุณเข้าใจความหมายของ ‘-아서/어서’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช ้‘-아서/어서’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아서/어서’를 사용해서 대화를 완성하세요

가: 무슨 계절을 좋아해요? คุณชอบฤดูไหนครับ

나:    날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요. ชอบฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าอากาศอบอุ่นครับ

   15과_날씨가 맑아서 기분이 좋아요  129

연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

슬프다

외롭다

피곤하다

기분이 좋다

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아서/어서’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-아서/어서.’

보기
가: 무슨 계절을 좋아해요?

나:  날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요.

1)

2)

3)

4)

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 날씨가  가을을 좋아해요.

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 눈이  겨울을 좋아해요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 날씨가  기분이 좋아요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 비가  기분이 안 좋아요.
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1)

2)

3)

4)

가: 무슨 계절을 좋아해요?

나: 날씨가                                  가을을 좋아해요.

가: 무슨 계절을 좋아해요?

나: 눈이                                  겨울을 좋아해요.

가: 오늘 기분이 어때요?

나: 날씨가                                  기분이 좋아요.

가: 오늘 기분이 어때요?

나: 비가                                  기분이 안 좋아요.
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Match pictures to the corresponding expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

슬프다

외롭다

피곤하다

기분이 좋다

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아서/어서’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-아서/어서.’

보기
가: 무슨 계절을 좋아해요?

나:  날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요.

1)

2)

3)

4)

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 날씨가  가을을 좋아해요.

가: 무슨 계절을 좋아해요?                       

나: 눈이  겨울을 좋아해요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 날씨가  기분이 좋아요.

가: 오늘 기분이 어때요?                       

나: 비가  기분이 안 좋아요.
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정답   1) 시원해서   2) 와서   3) 좋아서   4) 와서

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -아서/어서 G15-2 

‘-아서/어서’ ใช้วางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อบอกเหตุและผลโดยประโยคหน้าเป็นเหตุและประโยคหลังเป็นผล

ㅏ, ㅗ → -아서 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -어서 하다 → 해서

가다 → 가서

좋다 → 좋아서

먹다 → 먹어서

있다 → 있어서

공부하다 → 공부해서

친절하다 → 친절해서

· 배가 아파서 병원에 갔어요.  ไปโรงพยาบาลเพราะว่าปวดท้องครับ 

· 약속이 있어서 먼저 집에 갔어요. กลับบ้านก่อนเพราะมีนัดครับ

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

‘-아서/어서’ แปลว่า “เพราะว่า” ในภาษาไทยและทำาหน้าที่เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุผลกัน ข้อสังเกตประโยคหน้า 

จะไม่ใช้รูปอดีต

·비가 많이 와서 행사가 취소되었다. เพราะว่าฝนตก งานก็เลยยกเลิกครับ
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ประเทศไทยต่างจากประเทศเกาหลีคือมีฤดูร้อน ฤดูฝน 
ฤดูหนาวใช่ไหมคะ แต่ประเทศเกาหลีมี 4 ฤดู แต่ละฤดูก็จะมีสภาพอากาศที่ต่างกันออกไป 
ลองอ่านตัวอย่างด้านบนแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

จงแนะนำาฤดูในประเทศของท่านดังตัวอย่าง

보기 한국의 계절

한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다. 봄은 날씨가 따뜻합니다. 여름은 날씨가 덥

습니다. 그리고 비가 많이 옵니다. 가을은 날씨가 시원합니다. 겨울은 날씨가 춥습니다. 그

리고 눈이 옵니다.

ฤดูของประเทศเกาหลี

ประเทศเกาหลีมีฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว ในฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่น ฤดูร้อน 

อากาศร้อนและฝนตกมาก ในฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวอากาศหนาวและหิมะตกครับ

<보기>처럼 여러분 나라의 계절과 날씨를 소개해 보세요.

정답   (1) 따뜻합니다.  (2) 눈이 옵니다.  (3) 여름입니다.

✚ 알맞은 말에 하세요. จงทำาเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง

(1) 봄은 날씨가  따뜻합니다.  시원합니다. 

 อากาศฤดูใบไม้ผล ิ  อบอุ่นครับ  เย็นสบาย

(2) 겨울은 춥습니다. 그리고  비가 옵니다.  눈이 옵니다.

 ฤดูหนาวหนาวและ  ฝนตก  หิมะตก

(3) 날씨가 아주 덥습니다. 지금은  여름입니다.  가을입니다. 

 อากาศร้อนมาก ตอนนี ้  ฤดูร้อน  ฤดูใบไม้ร่วง

퀴즈 คำาถาม

✚ 다음 그림을 보고 생각나는 계절은 뭐예요? จงดูรูปภาพแล้วคิดว่าเป็นฤดูอะไร

 ?

정답   여름

활동  กิจกรรม
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내용 확인 ตรวจสอบเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(1) 12월부터 2월까지는 ‘  ’입니다. ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูหนาว

(2) 겨울에는 ‘ ’이 옵니다. ในฤดูหนาวหิมะตก

(3) 여름은 날씨가 ‘    ’. ในฤดูร้อนอากาศร้อน

한국의 사계절   ฤดูกาลของประเทศเกาหลี 

겨울 ฤดูหนาว 봄 ฤดูใบไม้ผลิ 여름 ฤดูร้อน 가을 ฤดูใบไม้ร่วง

12월 เดือนธันวาคม 3월 เดือนมีนาคม 6월 เดือนมิถุนายน 9월 เดือนกันยายน

1월 เดือนมกราคม 4월 เดือนเมษายน 7월 เดือนกรกฏาคม 10월 เดือนตุลาคม

2월 เดือนกุมภาพันธ์ 5월 เดือนพฤษภาคม 8월 เดือนสิงหาคม 11월 เดือนพฤศจิกายน

정답   (1) 겨울 (2) 눈 (3) 덥습니다

정보  ข้อมูลทั่วไป
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EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

[1~2] 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน 

1.  ① 봄  ② 여름  ③ 가을  ④ 겨울

2.  ① 더워요  ② 추워요  ③ 맑아요  ④ 흐려요

Track 51

[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

3.  지금은 무슨 계절입니까? ตอนนี้ฤดูอะไร
 ① 봄  ② 여름

 ③ 가을  ④ 겨울

4.  오늘 날씨는 어떻습니까? วันนี้อากาศเป็นอย่างไร
 ① 비가 옵니다.  ② 눈이 옵니다.

 ③ 날씨가 좋습니다.  ④ 날씨가 흐립니다.

5. 남자는 무슨 계절을 좋아합니까? ผู้ชายชอบฤดูอะไร
 ① 봄  ② 여름

 ③ 가을  ④ 겨울

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ลองดูคำาถามและคำาตอบด้านล่างก่อนเริ่มฟังบทสนทนาค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 เกี่ยวกับคำาศัพท์ฤดูต่าง ๆ คำาถามข้อที่ 2 เกี่ยวกับคำาศัพท์สภาพอากาศ 
ตั้งใจฟังแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องค่ะ
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정답   1. ③  2. ②  3. ④  4. ③  5. ①

1. 남: 가을 ฤดูใบไม้ร่วงค่ะ

2. 여: 추워요. หนาวค่ะ

3. 남: 오늘 날씨가 많이 춥네요. วันนี้อากาศหนาวมากเลยครับ

 여: 하지만 눈이 와서 기분이 너무 좋아요. แต่ว่าอารมณ์ดีเพราะว่าหิมะตกค่ะ

4. 남: 지금 비가 와요? ตอนนี้ฝนตกหรือครับ

 여: 아니요. 안 와요. 날씨가 아주 맑아요. ไม่ค่ะ ไม่ตกค่ะ อากาศแจ่มใสค่ะ

5. 남: 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? คุณซูมีชอบฤดูอะไรครับ

 여: 저는 여름을 좋아해요. 투안 씨는요? ฉันชอบฤดูร้อนค่ะ คุณตวนละคะ

 남: 전 봄을 좋아해요. ผมชอบฤดูใบไม้ผลิครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

1. 남: 맑아요. แจ่มใสครับ

2. 남: 부산은 지금 날씨가 좋아요? ปูซานตอนนี้อากาศดีไหมครับ

 여: 아니요, 안 좋아요. 바람이 불고 추워요. ไม่ค่ะ ไม่ดีค่ะ ลมพัดและหนาวค่ะ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ②   2. ④

1. 들은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ได้ยิน

 ① 더워요. ② 맑아요. ③ 추워요. ④ 흐려요.

2.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 부산은 날씨가 어때요? อากาศที่ปูซานเป็นอย่างไร

 ① 눈이 와요.  ② 비가 와요.

 ③ 날씨가 좋아요.  ④ 날씨가 나빠요. 

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-15
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EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

3.

 
필리핀에는 겨울이 없어요. 그래서                                                . 

ฟิลิปปินส์ไม่มีฤดูหนาว ดังนั้นจึงหิมะไม่ตก

     ① 너무 추워요  ② 눈이 안 와요 ③ 겨울이 있어요  ④ 날씨가 흐려요

4.

 
가:                                                              ? 

나:  아주 좋아요. 맑아요. ดีมากครับ แจ่มใสครับ

     ① 가을이 없어요   ② 비가 많이 와요

     ③ 오늘 날씨가 어때요  ④ 무슨 계절을 좋아해요

5.

 
여름은 날씨가                               저는 여름을 안 좋아해요.

ผมไม่ชอบฤดูร้อนเพราะว่าฤดูร้อนอากาศร้อน

     ① 없어서  ② 있어서 ③ 더워서  ④ 추워서

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

2.

① 슬픕니다.  ② 외롭습니다.

③ 행복합니다.  ④ 피곤합니다.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 더워요. ② 추워요. 

 ③ 흐려요. ④ 시원해요.

2.  ① 슬픕니다. ② 외롭습니다.

 ③ 행복합니다. ④ 피곤합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 베트남에는 겨울이 없어요. 그래서  .

 ① 너무 추워요  ② 눈이 안 와요

 ③ 겨울이 있어요 ④ 날씨가 흐려요

4. 가:  ?

 나: 아주 좋아요. 맑아요.

 ① 가을이 없어요  ② 비가 많이 와요

 ③ 오늘 날씨가 어때요  ④ 무슨 계절을 좋아해요

5. 여름은 날씨가  저는 여름을 안 좋아해요.

 ① 없어서 ② 있어서

 ③ 더워서   ④ 추워서
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정답   1. ④  2. ③  3. ②  4. ③  5. ③

1.
① 더워요.  ② 추워요.

③ 흐려요.  ④ 시원해요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 더워요. ② 추워요. 

 ③ 흐려요. ④ 시원해요.

2.  ① 슬픕니다. ② 외롭습니다.

 ③ 행복합니다. ④ 피곤합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 베트남에는 겨울이 없어요. 그래서  .

 ① 너무 추워요  ② 눈이 안 와요

 ③ 겨울이 있어요 ④ 날씨가 흐려요

4. 가:  ?

 나: 아주 좋아요. 맑아요.

 ① 가을이 없어요  ② 비가 많이 와요

 ③ 오늘 날씨가 어때요  ④ 무슨 계절을 좋아해요

5. 여름은 날씨가  저는 여름을 안 좋아해요.

 ① 없어서 ② 있어서

 ③ 더워서   ④ 추워서
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คำาถามข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบอกสภาพอากาศและคำาถามข้อที่ 2 
เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเลือกคำาตอบที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

ต่อไปนี้เป็นคำาถามเกี่ยวกับอากาศและฤดูกาลตอบคำาถามโดยคิดทบทวนว่ามีฤดูกาลอะไรบ้าง 
และมีสภาพอากาศอย่างไรบ้างค่ะ
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정답   1. ①   2. ④   3. ②   4. ②   5. ③   6. ②  

[1~3] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  
① 봄 ② 여름

  ③ 가을 ④ 겨울

2.  
① 더워요. ② 추워요.

  ③ 눈이 와요. ④ 비가 와요.

3.  
① 신나요. ② 졸려요.

  ③ 피곤해요. ④ 기분이 나빠요.

[4~6] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 
주말에            이/가 좋으면 친구들과 함께 축구를 하려고 합니다. 비가 안 오면 좋겠

습니다. วันสุดสัปดาห์ถ้าอากาศดีจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะดี

 ① 계절  ② 날씨

 ③ 요일  ④ 휴일

5.

 

지난주에는 날씨가 따뜻했는데 이번 주부터 날씨가                . 두꺼운 옷을 입어야 할 

것 같습니다. 

อาทิตย์ที่แล้วอากาศอบอุ่น แต่ตั้งแต่อาทิตย์นี้อากาศจะหนาวขึ้น ควรจะต้องใส่เสื้อผ้าหนา ๆ 

 ① 더워졌습니다  ② 좋아졌습니다

 ③ 추워졌습니다  ④ 시원해졌습니다. 

6.

 
한국에             눈을 처음 봤습니다. 우리나라는 춥지 않아서 눈이 오지 않기 때문입니다. 

มาเกาหลีแล้วได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรก เพราะประเทศของเราไม่หนาว หิมะจึงไม่ตก

 ① 오면  ② 와서

 ③ 오게  ④ 와도

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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어휘 2 기분과 감정 Feelings and moods

문법 2 -아서/어서

동사나 형용사에 붙어서 앞이 뒤의 이유가 됨을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아서

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어서

‘하다’가 있을 때: -해서

1) 가: 어제 운동했어요?

나: 아니요. 비가 많이 와서 안 했어요.

2) 가: 겨울을 왜 안 좋아해요?

나: 너무 추워서 안 좋아해요.

3) 가: 오늘 기분 어때요?

나: 날씨가 시원해서 기분이 좋아요.

아서/어서, attached to a verb or an adjective, expresses a reason or 
a cause for an action or a state.
If the last vowel of the stem is ㅏ or ㅗ, -아서 is added.
If the last vowel of the stem is a vowel other than ㅏ or ㅗ, -어서 is 
added.
If the verb ends with 하다, -하다 becomes -해서.

기분이 좋다 기분이 나쁘다 기쁘다 슬프다
to feel good to feel bad pleased sad

즐겁다 신나다 상쾌하다 행복하다

피곤하다 졸리다 외롭다 우울하다

pleasant excited to feel refreshed happy

tired sleepy lonely depressed
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16 시간 있을 때 주로 테니스를 치러 가요
เมื่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผมไปตีเทนนิสครับ

정답    1. 독서    2. 낚시 

1. 수루 씨의 취미는 뭐예요? งานอดิเรกของคุณซูหรูคืออะไร

2. 투안 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? คุณตวนทำาอะไรเมื่อมีเวลาว่าง

투안 수루 씨는 취미가 뭐예요?
  คุณซูหรู งานอดิเรกคืออะไรครับ

수루 제 취미는 독서예요.
  งานอดิเรกของฉันคืออ่านหนังสือค่ะ

  투안 씨는 취미가 뭐예요?
  คุณตวน งานอดิเรกคืออะไรคะ

투안 전 낚시를 좋아해요.
  ผมชอบตกปลาครับ

  그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. 
    ดังนั้น เมื่อมีเวลาก็จะไปตกปลาอยู่บ่อย ๆ ครับ

취미 งานอดิเรก

งานที่ชอบจึงทำาอย่างสนุกสนาน

·제 취미는 낚시예요.

 งานอดิเรกของผมคือการตกปลา

·수피카 씨는 취미가 많아요.

 คุณสุภิกามีงานอดิเรกหลายอย่าง

시간이 있다 ⇔ 시간이 없다 
มีเวลา ⇔ ไม่มีเวลา

·가: 월요일에 시간이 있어요?
         วันจันทร์มีเวลาไหมคะ

   나: 미안해요. 월요일에는 
        바빠서 시간이 없어요.   
    ขอโทษค่ะ 

วันจันทร์งานยุ่งเลยไม่ว่างค่ะ

·언제 시간이 있어요?
 จะมีเวลาว่างเมื่อไรคะ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก

□ไวยากรณ์  -(으)ㄹ 때, -(으)러 가다/오다

□ คำาศัพท์  งานอดิเรก, กีฬา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม โปรแกรมกิจกรรมงานอดิเรก

대화 1  บทสนทนา 1 Track 52

항상/언제나 เสมอๆ, ตลอดเวลา     주로/보통 ส่วนใหญ่, โดยปกต ิ    자주 บ่อย     가끔 บางครั้ง

Tip  빈도 부사 คำาวิเศษณ์บอกความถี่

ต่อไปนี้คือบทสนทนาระหว่างซูหรูกับตวน เขาทั้งสองกำาลังพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกอยู่ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

   16과_시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요  135

동사나 형용사 뒤에 붙어서 어떤 일이 계속되는 동안이나 시간을 

나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ 때

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을 때

1) 가: 운동을 매일 해요?

나: 아니요. 시간이 있을 때 해요.

2) 가: 언제 기분이 좋아요?

나: 음악을 들을 때 기분이 좋아요.

3) 가: 그 사람을 언제 만났어요?

나: 제주도를 여행할 때 만났어요.

어휘 1 취미  Hobbies

문법 1 -(으)ㄹ 때

독서하다 낚시하다 여행하다 등산하다
to read to go fi shing to travel to hike

사진을 찍다 외국어를 배우다 콘서트를 보다 운동 경기를 보다
to take pictures to learn foreign languages to go for a concert to watch sports games

음악을 듣다 기타를 치다 피아노를 치다 춤을 추다
to listen to music to play the guitar to play the piano to dance

-(으) ㄹ 때 attached to a verb or an 
adjective, expresses the duration of 
time when something takes place. 
When a stem ends in a vowel or ㄹ,  
ㄹ-때 is added.
When a stem ends in a consonant 
other than ㄹ, -을 때 is added.

‘ㄷ’ 불규칙:   어간의 끝 음절 자음 ‘ㄷ’이 다른 모음을 만나면 ‘ㄹ’로 바뀐다.
ㄷ irregular: If ㄷ as the fi nal consonant of the stem meets another vowel, ㄷ becomes ㄹ.

예)   듣(다) + 어요 = 들어요

걷(다) + 을래요 = 걸을래요
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독서하다
อ่านหนังสือ

낚시하다
ตกปลา

여행하다
ท่องเที่ยว

등산하다
ปีนเขา

사진을 찍다
ถ่ายรูป

외국어를 배우다
เรียนภาษาต่างประเทศ

콘서트를 보다
ดูคอนเสิร์ต

운동 경기를 보다
ดูการแข่งขันกีฬา
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음악을 듣다   
ฟังเพลง

기타를 치다
เล่นกีต้าร์

피아노를 치다
เล่นเปียโน

춤을 추다
เต้น
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연습 1

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding expressions.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 때’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ 때.’

가: 날씨가 좋을 때 뭐 해요?

나: 등산해요.

보기

1)  가:  뭐 해요?

  나: 집에서 책을 읽어요.

2)  가:  뭐 해요?

  나: 노래를 불러요.

3)  가:  뭐 해요?

  나: 음악을 들어요.

4)  가:  뭐 해요?

  나: 많이 자요.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

낚시하다

독서하다

등산하다

여행하다
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④     ㉣

낚시하다

독서하다

등산하다

여행하다

한국어 표준교재 16~30.indd   136 2014-06-11   오전 9:28:58

136   한국어 표준교재

연습 1

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding expressions.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 때’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ 때.’

가: 날씨가 좋을 때 뭐 해요?

나: 등산해요.

보기
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4)  가:  뭐 해요?

  나: 많이 자요.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

낚시하다

독서하다

등산하다

여행하다
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㉠ 낚시하다 ㉢ 등산하다㉡ 독서하다 ㉣ 여행하다

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   ① ㉡   ② ㉠   ③ ㉣  ④ ㉢

ตัวสะกด ‘ㄷ’ เมื่อเจอกับสระจะเปลี่ยนรูปเป็นพยัญชนะ ‘ㄹ’
예) 듣(다) + 어요 = 들어요, 걷(다) + 을래요 = 걸을래요

กฎข้อยกเว้น ‘ㄷ’

어휘 1   คำาศัพท์ 1 취미 งานอดิเรก

ต่อไปนี้คือคำาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก มีคำาว่าอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘-(으)ㄹ 때’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช ้‘-(으)ㄹ 때’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 때’를 사용해서 대화를 완성하세요.

136   한국어 표준교재
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1) 

2)

3)

4)

가:                                           뭐 해요?

나: 집에서 책을 읽어요.

가:                                           뭐 해요?

나: 노래를 불러요.

가:                                           뭐 해요?

나: 음악을 들어요.

가:                                           뭐 해요?

나: 많이 자요.

‘-(으)ㄹ 때’ ใช้วางท้ายคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อบอกถึงขณะหรือช่วงเวลาที่สิ่ง ๆ หนึ่งกำาลังดำาเนินอยู่

자음 (พยัญชนะ) → -을 때 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -ㄹ 때

읽다 → 읽을 때
자다 → 잘 때

놀다 → 놀 때

·     가: 운동을 매일 해요?  ออกกำาลังกายทุกวันไหมครับ 

나: 아니요, 시간이 있을 때 해요. ไม่ครับ ออกกำาลังกายเมื่อมีเวลาครับ

·    가: 그 사람을 언제 만났어요? เจอคนนั้นเมื่อไรครับ 

나: 여행할 때 만났어요. เจอตอนไปเที่ยวครับ

보기
가: 날씨가 좋을 때 뭐 해요? เม่ืออากาศดีคุณทำาอะไรครับ

나: 등산해요. ปีนเขาครับ

정답   1) 비가 올 때    2) 기분이 좋을 때    3) 화가 날 때    4) 피곤할 때

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)ㄹ 때 G16-1 
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N하고 같이 ด้วยกันกับ N
ใช้วางท้ายคำานามบุคคลเพื่อบอกถึงการกระทำา 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันกับคนนั้น
· 오늘은 친구하고 같이 등산해요.
 วันนี้ผมปีนเขากับเพื่อน

· 어제 동생하고 같이 시장에 갔어요.
 เมื่อวานปีนเขาแล้วก็ไปตลาดด้วยกันครับ

민수 리한 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 
 คุณริฮาน วันสุดสัปดาห์ปกติทำาอะไรครับ

리한 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요.
 ผมชอบกีฬาก็เลยออกกำาลังกายเป็นส่วนใหญ่ครับ

민수 무슨 운동을 가장 좋아해요? 
 ชอบออกกำาลังกายอะไรมากที่สุดครับ

리한 축구를 가장 좋아해요.
 ชอบฟุตบอลมากที่สุดครับ

민수 그래요? 그러면 내일 저하고 
 같이 축구하러 갈래요? 
 อย่างนั้นหรือครับ ถ้าอย่างนั้น  

 พรุ่งนี้อยากไปเล่นฟุตบอลด้วยกันไหมครับ 

리한 좋아요. 같이 가요. 
 ดีเลยครับ ไปด้วยกันครับ

 저도 축구를 하고 싶었어요.
 ผมก็อยากเล่นฟุตบอลครับ

1. 리한 씨는 주말에 보통 뭐 해요? ปกติคุณริฮานทำาอะไรในวันสุดสัปดาห์

2. 두 사람은 내일 뭘 할 거예요? วันพรุ่งนี้ เขาทั้งสองจะทำาอะไร

정답   1. 운동해요.   2. 축구를 할 거예요. 

같은 취미를 가진 사람들이 취미 활동을 같이 하는 모임입니다. 

การรวมกลุ่มของคนที่มีงานอดิเรกเดียวกันทำากิจกรรมด้วยกัน

대화 2  บทสนทนา 2 Track 53

Tip  취미 활동 동호회 ชมรมกิจกรรมงานอดิเรก

축구 동호회

ชมรมฟุตบอล
등산 동호회

ชมรมปีนเขา
사진 동호회

ชมรมถ่ายภาพ
요리 동호회

ชมรมทำาอาหาร

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

มินซูและริฮานกำาลังพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำาในวันสุดสัปดาห์ เขากำาลังคุยอะไรกันอยู่ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ
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ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

138   한국어 표준교재

어휘 2 운동 Sports

동사 뒤에 붙어서 어떤 장소에 가는 목적을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -러 가다

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으러 가다

1) 가: 어디 가요?

나: 운동하러 가요.

2) 가: 주말에 보통 뭐 해요?

나: 전 주로 테니스를 치러 가요.

3) 가: 시간 있을 때 뭐 해요?

나: 저는 사진 찍으러 자주 가요.

문법 2 -(으)러 가다

축구하다 농구하다 야구하다 수영하다
to play soccer to play basketball to play baseball to swim

테니스를 치다 배드민턴을 치다 볼링을 치다 골프를 치다
to play tennis to play badminton to bowl to play golf

스케이트를 타다 스키를 타다 자전거를 타다
to skate to ski to bike

-(으)러 가다 attached to a verb, 
expresses a speaker's intention of 
going to a certain place.
If a verb stem ends in a vowel or the 
consonant ㄹ, -러 가다 is added.
If a verb stem ends in all consonants 
other than ㄹ, -으러 가다 is added.
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축구하다
เล่นฟุตบอล

농구하다
เล่นบาสเกตบอล

야구하다
เล่นเบสบอล

수영하다

ว่ายน้ำา

테니스를 치다   
ตีเทนนิส

배드민턴을 치다
ตีแบดมินตัน

볼링을 치다
โยนโบว์ลิ่ง

골프를 치다
ตีกอล์ฟ

스케이트를 타다  
เล่นสเก็ต

스키를 타다
เล่นสกี

자전거를 타다
ปั่นจักรยาน

   16과_시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요  139

연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures with the appropriate expressions.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)러 가다’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)러 가다.’ 

 가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

 나: 축구하러 가요.
보기

1)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

2)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

3)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

4)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: . 

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

수영하다

축구하다

농구하다

야구하다
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②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

수영하다
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㉠ 수영하다 ㉢ 농구하다㉡ 축구하다 ㉣ 야구하다

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④

정답   1) ㉡   2) ㉢   3) ㉣   4) ㉠

어휘 2   คำาศัพท์ 2 운동 การออกกำาลังกาย

คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำาลังกาย มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘-(으)러 가다/오다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘-(으)러 가다’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)러 가다’를 사용해서 대화를 완성하세요.

가: 시간이 있을 때 뭐 해요?  เมื่อมีเวลาว่างคุณทำาอะไรครับ

나: 축구하러 가요.  ไปเล่นฟุตบอลครับ

가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

나:                                                      .

가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

나:                                                      .

가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

나:                                                      .

가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

나:                                                      .

정답    1) 농구하러 가요  2) 테니스를 치러 가요  3) 골프를 치러 가요  4) 자전거를 타러 가요

‘-(으)러 가다/오다’ ใช้กับคำากริยาที่บอกการเคลื่อนที่ซึ่งมีคำาว่ ‘가다(ไป), 오다(มา)’ รวมอยู่ด้วย เช่น ‘나가다(ออกไป), 
나오다(ออกมา), 들어가다(เข้าไป), 들어오다(เข้ามา), 올라가다(ขึ้นไป), 올라오다(ขึ้นมา), 내려가다(ลงไป), 내려오

다(ลงมา), 다니다(ไป)’ และอื่น ๆ

자음 (พยัญชนะ) → -으러 가다/오다 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -러 가다/오다

찾다 → 찾으러 가다/오다
쉬다 → 쉬러 가다/오다

놀다 → 놀러 가다/오다

·    가: 시간 있을 때 뭐 해요? เมื่อมีเวลาคุณทำาอะไรครับ 

나: 주로 사진 찍으러 가요. ส่วนใหญ่ไปถ่ายรูปครับ

·     주말에 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. วันสุดสัปดาห์จะไปออกกำาลังกายกับเพื่อนครับ

‘-(으)러’ ไม่สามารถใช้ร่วมกับไวยากรณ์ ‘-았/었-’, ‘-겠-’

1) 

2)

3)

4)
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures with the appropriate expressions.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)러 가다’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)러 가다.’ 

 가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

 나: 축구하러 가요.
보기

1)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

2)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

3)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: .

4)  가: 시간이 있을 때 뭐 해요?

  나: . 

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

수영하다

축구하다

농구하다

야구하다
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문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)러 가다/오다 G16-2 



192  16 시간 있을 때 주로 테니스를 치러 가요 16 เมื ่อมีเวลาว่างส่วนใหญ่ผมไปตีเทนนิสครับ  193

<보기>처럼 친구들의 취미를 조사해 보세요. 

ลองสำารวจงานอดิเรกของเพื่อน ๆ ตามตัวอย่าง

보기
가: 리한 씨는 취미가 뭐예요? คุณริฮานมีงานอดิเรกอะไรครับ

나: 제 취미는 요리예요. งานอดิเรกของผมคือทำาอาหารครับ

가: 언제 요리해요? ทำาอาหารตอนไหนครับ

나:  시간이 있을 때 가끔 요리해요. ทำาอาหารบางครั้งเมื่อมีเวลาครับ

이름 ชื่อ 취미 งานอดิเรก 언제 เมื่อไร

보기  리한
요리

ทำาอาหาร

시간 있을 때 가끔

บางครั้งเมื่อมีเวลา

1) 투안
등산

การปีนเขา

기분이 안 좋을 때

เมื่ออารมณ์ไม่ดี

2)

3)

4)

5)

활동  กิจกรรม

퀴즈 คำาถาม

✚ 다음 문장을 보고 생각나는 운동을 이야기해 보세요. 

 จงดูประโยคต่อไปนี้ แล้วบอกว่าคุณกำาลังนึกถึงกีฬาอะไร

 공으로 하는 운동이에요. เป็นการออกกำาลังกายที่ต้องเล่นโดยใช้ลูก

 공에 날개가 있어요. ที่ลูกมีขนนก

 두 사람 이상 할 수 있어요. สามารถเล่นได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป

정답   배드민턴
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각 지역의 복지관, 외국인근로자센터, 외국인력지원센터, 다문화지원센터 등에서는 외

국인들의 즐거운 한국생활을 위해 다양한 교육 프로그램을 지원하고 있습니다. 한국어교

육, 컴퓨터, 태권도 프로그램을 통하여 취미 활동을 즐길 수 있습니다.

หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานสวัสดิการ ศูนย์แรงงานต่างชาติ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ 
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนท่ีมีบริการให้การสนับสนุนโครงการการเรียนรู้ท่ีหลาก 
หลายเพ่ือให้ชาวต่างชาติใช้ชีวิตในเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลิน สามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมงานอดิเรก 
ผ่านโครงการการศึกษาภาษาเกาหลี คอมพิวเตอร์ เทควันโดได้

취미 활동 프로그램 
โปรแกรมกิจกรรมงานอดิเรก

한국어 수업
ห้องเรียนภาษาเกาหลี

태권도 수업
ห้องเรียนเทควันโด

컴퓨터 수업
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

요리 수업
ห้องเรียนทำาอาหาร

정보  ข้อมูลทั่วไป
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จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง ตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 독서예요.  ② 독서할래요.

 ③ 독서 안 해요.  ④ 독서하고 싶어요.

4.  ① 낚시하러 가요.  ② 제 취미는 낚시예요.

 ③ 친구하고 같이 해요.  ④ 시간이 있을 때 해요.

5.  ① 일요일에 해요.  ② 테니스 치러 가요.

 ③ 내일이 주말이에요.  ④ 음악을 들을 때 기분이 좋아요.

142   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오.

1. ①                     ②                     ③                     ④  

                 

2. ①                     ②                     ③                     ④ 

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 독서예요.                     ② 독서할래요.

 ③ 독서 안 해요.                ④ 독서하고 싶어요.

4. ① 낚시하러 가요.                ② 제 취미는 낚시예요.

 ③ 친구하고 같이 해요.          ④ 시간이 있을 때 해요.

5. ① 일요일에 해요.                ② 테니스 치러 가요.

 ③ 내일이 주말이에요.            ④ 음악을 들을 때 기분이 좋아요.

Track  54
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[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오.

จงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

Track 54
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1. ① 여: 독서 อ่านหนังสือ       ② 여: 낚시 ตกปลา 

 ③ 여: 여행 ท่องเท่ียว  ④ 여: 등산 การปีนเขา

2. ① 남: 축구 ฟุตบอล            ② 남: 농구 บาสเกตบอล 

 ③ 남: 야구 เบสบอล  ④ 남: 수영 ว่ายน้ำา

3. 여: 취미가 뭐예요? งานอดิเรกคืออะไรคะ

4. 남: 주로 언제 낚시를 해요? ส่วนใหญ่ตกปลาเม่ือไรครับ

5. 여: 주말에 보통 뭐 해요? โดยปกติวันหยุดสุดสัปดาห์คุณทำาอะไรคะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ②   2. ③  3. ①   4. ④   5. ② 

1. 남: ① 요리를 배워요. เรียนทำาอาหารครับ 남: ② 컴퓨터를 배워요. เรียนคอมพิวเตอร์ครับ

 남: ③ 태권도를 배워요. เรียนเทควันโดครับ 남: ④ 한국어를 배워요. เรียนภาษาเกาหลีครับ

2. 여: 건우 씨, 요즘도 바빠요? คุณกอนอู ช่วงน้ีก็ยุ่งหรือคะ

 남: 어제까지 일이 많아서 좀 바빴어요. จนถึงเม่ือวานงานเยอะมากก็เลยยุ่งนิดหน่อยครับ 

  오늘부터 다음 주말까지는 별로 바쁘지 않아요. ต้ังแต่วันน้ีถึงสุดสัปดาห์หน้าไม่ค่อยยุ่งครับ

 여: 그래요? 제가 기타를 배워 보려고 하는데 혹시 좀 가르쳐 줄 수 있어요? 

  อย่างน้ันหรือคะ ฉันจะเรียนเล่นกีต้าร์ ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยสอนให้ได้ไหมคะ

 남: 그럼요. 주말에 휴게실에서 만나요. 제가 가르쳐 드릴게요. 

  ได้เลยครับ วันสุดสัปดาห์เจอกันท่ีห้องน่ังเล่นนะครับ ผมจะสอนให้ครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

1. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? เขาคนนี้กำาลังทำาอะไร 

   ①                ②                ③               ④ 

2.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 여자는 이번 주말에 무엇을 하겠습니까? ผู้หญิงจะทำาอะไรในวันสุดสัปดาห์นี้

 ① 기타를 배울 겁니다.  ② 한국어를 가르쳐 줄 겁니다.

 ③ 일이 많아서 출근을 할 겁니다. ④ 휴게실에서 텔레비전을 볼 겁니다.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-16

정답   1. ③  2. ①  
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จงอ่านประโยคหรือบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
เลือกประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 

제 취미는 낚시예요. 저는 낚시가 정말                            . 그래서 시간이 있을 때 항상 낚시를 

하러 가요.

งานอดิเรกของผมคือตกปลาครับ ผมชอบตกปลามากครับ ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปตกปลาอยู่เสมอครับ

     ① 슬퍼요  ② 좋아요 ③ 맛있어요  ④ 재미없어요

4.

 
가:                                        ?

나:  전 주로 자전거를 타러 가요. ส่วนใหญ่ผมมักจะไปขี่จักรยานครับ

     ① 왜 자전거를 타요   ② 주말에 보통 뭐 해요

     ③ 누구하고 자전거를 타요  ④ 이번 주말에 시간 있어요

5.

 
가: 무슨                          을 좋아해요? คุณชอบออกกำาลังกายอะไรครับ

나:  전 축구를 좋아해요. ผมชอบฟุตบอลครับ

     ① 음식  ② 계절 ③ 요일  ④ 운동

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 피아노를 쳐요.  ② 음악을 들어요.

③ 사진을 찍어요.  ④ 외국어를 배워요.

2.
① 축구해요.  ② 수영해요.

③ 테니스를 쳐요.  ④ 자전거를 타요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 피아노를 쳐요.  ② 음악을 들어요. 

 ③ 사진을 찍어요.  ④ 외국어를 배워요.

2.  ① 축구해요.  ② 수영해요. 

 ③ 테니스를 쳐요.  ④ 자전거를 타요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3.      제 취미는 낚시예요. 저는 낚시가 정말 . 그래서 시간이 있을 때 

항상 낚시를 하러 가요.

① 슬퍼요  ② 좋아요 

③ 맛있어요  ④ 재미없어요

4. 가: ?

 나: 전 주로 자전거를 타러 가요.

① 왜 자전거를 타요                  ② 주말에 보통 뭐 해요

③ 누구하고 자전거를 타요            ④ 이번 주말에 시간 있어요

5. 가: 무슨 을 좋아해요?

 나: 전 축구를 좋아해요.

① 음식            ② 계절           

③ 요일  ④ 운동 
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정답   1. ③   2. ④   3. ②   4. ②  5. ④
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ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

เสียงเหลวในภาษาเกาหลีมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นคือ ‘ㄹ’ เมื่อ  ‘ㄹ’ นี้ปรากฎอยู่ระหว่างพยัญชนะจะออกเสียง ร[r] 
และเมื่ออยู่ท้ายพยางค์จะออกเสียง แม่ กล[l]

(1) 다리, 우리, 노래, 소리

(2) 달, 말, 쌀, 솔, 하늘

발음 การออกเสียง P-05

정답   1. ④  2. ③  3. ②  4. ③   

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง

1.  

① 골프 ② 농구

  ③ 수영   ④ 축구

2.  

① 스키 ② 테니스  

  ③ 배드민턴 ④ 스케이트   

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
제 취미는 등산입니다. 주말이면 자주 가까운 산으로 등산을              갑니다.

งานอดิเรกของผมคือปีนเขาครับ ถ้าเป็นวันสุดสัปดาห์จะไปปีนเขาที่ภูเขาใกล้ ๆ อยู่บ่อย ๆ

 ① 하고 ② 하러 ③ 하면 ④ 해서

4.

 

저는 한국에              비행기를 탈 겁니다. 처음이라서 조금 무섭지만 재미있을 것 같습

니다.

ตอนไปเกาหลีผมจะนั่งเครื่องบินครับ เพราะว่าเป็นครั้งแรกก็เลยกลัวนิดหน่อยแต่น่าจะสนุกครับ

 ① 가고 ② 가러  ③ 갈 때 ④ 간 후

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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어휘 2 운동 Sports

동사 뒤에 붙어서 어떤 장소에 가는 목적을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -러 가다

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으러 가다

1) 가: 어디 가요?

나: 운동하러 가요.

2) 가: 주말에 보통 뭐 해요?

나: 전 주로 테니스를 치러 가요.

3) 가: 시간 있을 때 뭐 해요?

나: 저는 사진 찍으러 자주 가요.

문법 2 -(으)러 가다

축구하다 농구하다 야구하다 수영하다
to play soccer to play basketball to play baseball to swim

테니스를 치다 배드민턴을 치다 볼링을 치다 골프를 치다
to play tennis to play badminton to bowl to play golf

스케이트를 타다 스키를 타다 자전거를 타다
to skate to ski to bike

-(으)러 가다 attached to a verb, 
expresses a speaker's intention of 
going to a certain place.
If a verb stem ends in a vowel or the 
consonant ㄹ, -러 가다 is added.
If a verb stem ends in all consonants 
other than ㄹ, -으러 가다 is added.
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투안 리한 씨는 제주도에 가 봤어요?
 คุณริฮาน เคยไปเกาะเชจูไหมครับ

리한 네, 가 봤어요. 
 ครับ เคยไปครับ

투안 제주도가 어땠어요? 좋았어요?
 เกาะเชจูเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีไหมครับ

리한 네, 정말 좋았어요.
 ครับ ดีมากเลยครับ

 특히 바다가 너무 아름다웠어요.
 โดยเฉพาะทะเลสวยมากเลยครับ

투안 그래요? 저도 제주도에 가 보고 싶어요.
 อย่างงั้นหรือครับ ผมก็อยากจะไปเกาะเชจูบ้างครับ 

특히 โดยเฉพาะ 
หมายถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

·  저는 운동을 좋아해요. 특히 
축구를 좋아해요.

  ผมชอบออกกำาลังกาย 
โดยเฉพาะฟุตบอลครับ

·  한국 음식은 아주 맛있어요. 
특히 비빔밥이 맛있어요.

 อาหารเกาหลีอร่อยมาก 
 โดยเฉพาะข้าวยำาบีบิมบับค่ะ

17 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요
พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ 

1. 리한 씨는 어디에 가 봤어요? คุณริฮานเคยไปที่ไหนบ้าง

2. 제주도가 어때요? เกาะเชจูเป็นอย่างไรบ้าง

정답  1. 제주도   2. 바다가 아름다워요.

어땠어요? เป็นอย่างไรบ้างครับ

ใช้เพื่อถามถึงประสบการณ์ของคู่สนทนา 
ว่ามีความเห็นหรือสภาพเป็นอย่างไร

·가:   어제 구경한 집은 어땠어요?

  บ้านที่ไปดูเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างครับ

   나:   깨끗하고 좋았어요.  

그런데 월세가 좀 비쌌어요.

   สะอาดและดีครับ แต่ว่าค่าเช่าราย 
เดือนแพงครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์และการวางแผนการท่องเที่ยว

□ไวยากรณ์  -아/어 보다, -(으)ㄹ 거예요

□ คำาศัพท์  สถานที่ท่องเที่ยว, การวางแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

대화 1  บทสนทนา 1 Track 55

ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างริฮานและตวน 
พวกเขากำาลังพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

정답  1) 사람들이 친절하다   2) 아름답다  3) 유명하다   4) 경치가 좋다

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพแล้วเติมลงในช่องว่าง
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연습 1

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. Fill in each blank with the expression that best describe the picture.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.
Complete the sentences using ‘-아/어 보다.’

제주도에 가 봤어요.
보기

1)  바다에서 .

2)  불고기를 .

3)  한복을 .

4)   김치를 .

1) 3)2) 4)

보기 아름답다                유명하다                경치가 좋다                사람들이 친절하다
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.
보기

아름답다

유명하다

경치가 좋다

사람들이 
친절하다
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동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아 보다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어 보다

‘하다’가 있을 때: -해 보다

1) 가: 제주도에 가 봤어요?

나: 아니요, 안 가 봤어요.

2) 가: 전주비빔밥을 먹어 봤어요?

나: 네, 먹어 봤어요.

3) 가: 투안 씨는 여행을 많이 했어요?

나: 아니요. 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요.

어휘 1 여행지 Tourist attractions

문법 1 -아/어 보다

산 동굴 폭포 호수
mountain cave fall lake

유적지 민속촌 놀이공원 드라마 촬영지
historic site folk village amusement park fi lm (K-drama) shooting location

강 바다 섬 온천
river sea island hot spring

아름답다 유명하다 경치가 좋다 사람들이 친절하다
beautiful famous to have a great scenery people are kind/nice

-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
added.
If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 
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강

แม่น้ำา

바다

ทะเล

섬

เกาะ

온천

น้ำาพุร้อน

   17과_휴가 때 제주도에 다녀올 거예요  145

동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아 보다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어 보다

‘하다’가 있을 때: -해 보다

1) 가: 제주도에 가 봤어요?

나: 아니요, 안 가 봤어요.

2) 가: 전주비빔밥을 먹어 봤어요?

나: 네, 먹어 봤어요.

3) 가: 투안 씨는 여행을 많이 했어요?

나: 아니요. 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요.

어휘 1 여행지 Tourist attractions

문법 1 -아/어 보다

산 동굴 폭포 호수
mountain cave fall lake

유적지 민속촌 놀이공원 드라마 촬영지
historic site folk village amusement park fi lm (K-drama) shooting location

강 바다 섬 온천
river sea island hot spring

아름답다 유명하다 경치가 좋다 사람들이 친절하다
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-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
added.
If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 
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유적지

อุทยานประวัติศาสตร์

민속촌

หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม
놀이공원
สนามเด็กเล่น

드라마 촬영지

สถานที่ถ่ายละคร
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-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
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If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 
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아름답다

งดงาม

유명하다

มีชื่อเสียง

경치가  좋다

ทิวทัศน์สวยงาม

사람들이 친절하다

ผู้คนใจดี
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산

ภูเขา

동굴

ถ้ำา

폭포

น้ำาตก

호수

ทะเลสาป

어휘 1   คำาศัพท์ 1 여행지 สถานที่ท่องเที่ยว

ต่อไปนี้เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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เข้าใจความหมาย ‘-아/어 보다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงแต่งประโยคให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-아/어 보다’ เป็นไวยากรณ์ที่มีความหมายได้ 2 แบบ คือ ‘ลองทำา’ หรือ ‘เคยทำา’ โดยทั่วไป ‘-아/어 봐요’ หรือ  

‘-아/어 보세요’ หมายถึง ลองทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการบอกให้ผู้อื่นลองทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วน ‘-아/어 봤다’ 

หมายถึงเคยทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ‘-아/어 보다’ ไม่ใช้กับคำากริยา ‘보다’

ㅏ, ㅗ → -아 보다 ㅓ, ㅜ, ㅣ และอื่น ๆ → -어 보다 하다 → 해 보다

가다 → 가 보다

앉다 → 앉아 보다

먹다 → 먹어 보다

읽다 → 읽어 보다

공부하다 → 공부해 보다

운동하다 → 운동해 보다

· 가: 제주도에 가 봤어요? คุณเคยไปที่เกาะเชจูไหมครับ

  나: 네, 가 봤어요. 찌라유 씨도 한번 가 보세요. ค่ะ เคยไปค่ะ คุณจิรายุลองไปดูสักครั้งนะคะ

· 이 옷을 입어 보세요. ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูนะคะ

· 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요. ตอนอยู่เกาหลีอยากลองไปเที่ยวเยอะ ๆ

보기
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연습 1

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. Fill in each blank with the expression that best describe the picture.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.
Complete the sentences using ‘-아/어 보다.’

제주도에 가 봤어요.
보기

1)  바다에서 .

2)  불고기를 .

3)  한복을 .

4)   김치를 .

1) 3)2) 4)

보기 아름답다                유명하다                경치가 좋다                사람들이 친절하다
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จงดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ไวยากรณ์ ‘-아/어 보다’

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-아/어 보다’를 사용해서 문장을 완성하세요.

제주도에 가 봤어요.  ผมเคยไปเกาะเชจูครับ

1)

3)

2)

4)

바다에서                             .

불고기를                             .

한복을                             .

김치를                             .

정답   1) 수영해 봤어요   2) 입어 봤어요   3) 먹어 봤어요   4) 담가 봤어요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -아/어 보다 G17-1

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

ในภาษาไทยกริยาช่วยจะมาก่อนกริยาแท้ แต่ในภาษาเกาหลีกริยาแท้จะมาก่อนกริยาช่วย ดังนั้นไวยากรณ์ ‘-아/어 보다’ 

(ลอง) ซึ่งเป็นกริยาช่วยจะวางไว้หลังคำากริยาแท้ ดังรูปแบบ ‘คำากริยาแท้ + -아/어 보다’ 

·한국음식을 먹어 보세요. ลองทานอาหารเกาหลีดูนะคะ

·서울 타워에 가 보세요. ลองไปตึกโซลทาวเวอร์ดูนะคะ
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투안 수루 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요?
 คุณซูหรู คุณจะทำาอะไรในพักร้อนนี้ครับ

수루 친구하고 설악산에 갈 거예요.
 ฉันจะไปภูเขาซอรัคกับเพื่อนๆค่ะ

 투안 씨는 뭐 할 거예요?
 แล้วคุณตวนจะทำาอะไรคะ

투안 저는 제주도에 다녀올 거예요. 
 ผมจะไปเกาะเชจูครับ

수루 비행기 표는 샀어요?
 คุณซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหรือคะ

투안 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. 
 ครับ ที่พักก็จองไว้หมดแล้วครับ

이번 (지난 / 다음)นี้ (ที่แล้ว / หน้า)

หากเป็นช่วงเวลาอันใกล้นี้ใช้คำาว่า ‘이번 นี้’ 
ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วใช้คำาว่า ‘지난 
ที่แล้ว’ และถ้าเป็นช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงใช้
คำาว่า ‘다음 หน้า’

·이번 주말에 테니스를 치러  
 가요.
   เสาร์อาทิตย์นี้ฉันเล่นเทนนิส

·지난해에 한국에 왔어요.
 ปีที่แล้วฉันมาเกาหลี

·  다음 휴가에는 제주도에 갈  
거예요.

 พักร้อนหน้าฉันจะไปเกาะเชจู

정답   1. 설악산에 갈 거예요.   2. 제주도

1. 수루 씨는 이번 휴가 때 뭐 할 거예요?  คุณซูหรูจะทำาอะไรในพักร้อนนี้

2. 투안 씨는 휴가 때 어디에 갈 거예요?  คุณตวนจะไปไหนในช่วงพักร้อน

N 때 ตอน (ช่วง) N 

กล่าวถึงช่วงกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

·오늘 점심 때 뭐 먹었어요?
 วันนี้ตอนกลางวันทานอะไรไปคะ 

·방학 때 고향에 갈 거예요.
 ฉันจะไปบ้านเกิดตอนปิดภาคเรียน

대화 2  บทสนทนา 2 Track 56

Tip  숙소 ที่พัก

호텔  

โรงแรม
콘도

คอนโด
여관

ที่พักแรม, โรงแรม (ขนาดเล็ก)

민박  

ที่พักตามบ้าน 
(ที่พักและอาหารเช้า)

펜션

บ้านตากอากาศ
유스호스텔

โฮสเทลสำาหรับวัยรุ่น

ตวนและซูหรูกำาลังพูดคุยเกี่ยวกับแผนวันหยุด พวกเขากำาลังคุยอะไรกันบ้าง 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ



202  17 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요 17 พักร้อนผมจะไปเกาะเชจูครับ  203

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

보기

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพแล้วเติมลงในช่องว่าง

   17과_휴가 때 제주도에 다녀올 거예요  149

연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 거예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ 거예요.’

 가: 내일 뭐 할 거예요?

 나: 집에서 쉴 거예요.

보기

1)  가: 내일 뭐 할 거예요?

   나: 친구를 .                       

2)  가: 주말에 뭐 할 거예요?

  나: 부산에 .

3)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 친구하고 같이 .

4)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 제주도에 .

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the picture

보기 표를 사다              짐을 싸다              기념품을 사다              박물관을 관람하다

1) 3)2) 4)
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어휘 2 여행 준비와 활동 Planning a trip and activities

동사 뒤에 붙어서 미래의 계획을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ 거예요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을 거예요

1) 가: 이번 연휴에 뭐 할 거예요?

나: 친구를 만나러 부산에 갈 거예요.

2) 가: 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요?

나: 집에서 먹을 거예요.

3) 가: 내일 뭐 할 거예요?

나: 한국 친구하고 김치를 만들 거예요.

문법 2 -(으)ㄹ 거예요

여행을 계획하다 여행을 준비하다 표를 사다 숙소를 예약하다
to plan a trip to prepare for a trip to buy tickets to book accommodations

짐을 싸다 출발하다 도착하다 짐을 풀다
to pack to depart to arrive to unpack

묵다 박물관을 관람하다 축제를 구경하다 기념품을 사다
to stay to look around a museum to go for a festival to buy souvenirs

-(으)ㄹ 거예요 attached to a verb, 
expresses a future plan.
If a verb stem ends in a vowel or ㄹ, 
거예요 is used.
If a verb stem ends in a consonant 
other than ㄹ, 을 거예요 is used.
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여행을 계획하다
วางแผนการเดินทาง

여행을 준비하다
เตรียมการท่องเที่ยว

표를 사다
ซื้อตั๋ว

숙소를 예약하다
จองที่พัก
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짐을 싸다
จัดกระเป๋าสัมภาระ

출발하다
ออกเดินทาง

도착하다
ถึง (ที่หมาย)

짐을 풀다
เปิดกระเป๋าสัมภาระ
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묵다
พัก, ค้างคืน

박물관을 관람하다
ชมพิพิธภัณฑ์

축제를 구경하다
ชมเทศกาล

기념품을 사다
ซื้อของที่ระลึก

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

표를 사다  짐을 싸다  기념품을 사다  박물관을 관람하다

정답   1) 기념품을 사다   2) 박물관을 관람하다   3) 표를 사다   4) 짐을 싸다

어휘 2   คำาศัพท์ 2 여행 준비와 활동 การเตรียมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ

เมื่อต้องเตรียมการเดินทางและการทำากิจกรรมต่าง ๆ จะมีคำาศัพท์อะไรบ้าง  
เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄹ 거예요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-(으)ㄹ 거예요’ ใช้วางไว้หลังคำากริยาจะมีความหมายว่า “จะ” บอกถึงสิ่งที่จะทำาในอนาคต

자음 (พยัญชนะ) → -을 거예요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’→ -ㄹ 거예요

읽다 → 읽을 거예요
자다 → 잘 거예요

알다 → 알 거예요

·가: 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요? วันนี้คุณจะทานอาหารเย็นที่ไหนคะ

 나: 집에서 먹을 거예요. ผมจะทานที่บ้านครับ

·가: 이번 연휴에 뭐 할 거예요? ในวันหยุดนี้คุณจะทำาอะไรคะ

 나: 친구를 만나러 부산에 갈 거예요. ผมจะไปปูซานเพื่อเจอเพื่อนครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)ㄹ 거예요 G17-2 

정답   1) 만날 거예요    2) 갈 거예요    3) 여행 갈 거예요    4) 갈 거예요

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘-(으)ㄹ 거예요’ ตามตัวอย่าง

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 거예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.

보기
가: 내일 뭐 할 거예요? วันพรุ่งน้ีคุณจะทำาอะไรครับ

나: 집에서 쉴 거예요. ผมจะพักผ่อนที่บ้านครับ

1) 가: 내일 뭐 할 거예요?

나: 친구를                                                                       .
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 거예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ 거예요.’

 가: 내일 뭐 할 거예요?

 나: 집에서 쉴 거예요.

보기

1)  가: 내일 뭐 할 거예요?

   나: 친구를 .                       

2)  가: 주말에 뭐 할 거예요?

  나: 부산에 .

3)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 친구하고 같이 .

4)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 제주도에 .

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the picture

보기 표를 사다              짐을 싸다              기념품을 사다              박물관을 관람하다

1) 3)2) 4)
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3) 가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

나: 친구하고 같이                                                             .
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 가: 내일 뭐 할 거예요?

 나: 집에서 쉴 거예요.

보기

1)  가: 내일 뭐 할 거예요?

   나: 친구를 .                       

2)  가: 주말에 뭐 할 거예요?

  나: 부산에 .

3)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 친구하고 같이 .

4)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 제주도에 .

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the picture
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가: 주말에 뭐 할 거예요?

나: 부산에                                                                       .
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 거예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
Complete the conversations using ‘-(으)ㄹ 거예요.’

 가: 내일 뭐 할 거예요?
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1)  가: 내일 뭐 할 거예요?
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2)  가: 주말에 뭐 할 거예요?

  나: 부산에 .

3)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 친구하고 같이 .

4)  가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

  나: 제주도에 .

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the picture
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2)

가: 휴가 때 뭐 할 거예요?

나: 제주도에                                                                    .
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 ‘-(으)ㄹ 거예요’를 사용해서 대화를 완성하세요.
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Choose the words or expressions from the box that best describe the picture
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4)
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보기 가: 리한 씨는 어디에 가 봤어요? คุณริฮานเคยไปที่ไหนมาบ้างครับ

나: 제주도에 가 봤어요. ผมเคยไปเกาะเชจูครับ

가: 어땠어요? เป็นอย่างไรบ้างครับ

나: 경치가 정말 아름다웠어요. ทิวทัศน์สวยงามมากครับ

<보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. 

จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

이름

ชื่อ

어디에 가 봤어요?

คุณเคยไปที่ไหนบ้างครับ

어땠어요?

เป็นอย่างไรบ้างครับ

보기 리한
제주도

เกาะเชจู
경치가 정말 아름다웠어요

ทิวทัศน์สวยงามมากครับ

1) 투안
부산

ปูซาน
맛있는 음식이 많았어요

อาหารอร่อยเยอะครับ

2)

3)

4)

5)

정답   계 → 계획

활동  กิจกรรม

퀴즈 คำาถาม

✚ 다음 단어를 보고 끝말잇기를 해 보세요. เคยเล่นต่อคำากันไหมคะ ลองสร้างคำาใหม่จากพยางค์สุดท้ายค่ะ

  지도 도시 시(     ) (        )  
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알아 두세요! 외국인력지원센터의 단체 여행 

ข้อมูลเพ่ิมเติม ทัวร์แบบหมู่คณะของศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน

가까운 외국인지원센터나 외국인상담소의 여행 정보를 이용하면 저렴하고 재미있는 단체 여

행 정보를 얻을 수 있습니다.

คุณสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวราคาประหยัดกับโปรแกรมสนุก ๆ 
ได้ท่ีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานหรือศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงาน

강원도
คังวอนโด

속초
ซกโช

강릉
คังนึง

춘천
ชุ่นช่อน

서울 시티투어
ทัวร์รอบกรุงโซล

63빌딩
อาคาร 63

한강 유람선
เรือล่องแม่น้ำาฮัน

경복궁
พระราชวังคยองบก

경주
คยองจู

불국사
วัดพุลกุกซา

서해안
ทะเลฝั่งตะวันตก

대천 해수욕장
ชายหาดแทช่อน

부산
ปูซาน

해운대
ชายหาดแฮอุนเด

제주도
เกาะเชจู

한라산
ภูเขาฮันรา

한국의 관광지
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

정보  ข้อมูลทั่วไป
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คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง ตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

Track 57จงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

152   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오.

1. ①                     ②                     ③                     ④  

                 

2. ①                     ②                     ③                     ④ 

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 네, 안 봤어요.     ② 네, 가 봤어요.

 ③ 아니요, 보고 싶어요.          ④ 아니요, 작년에 갔어요.

4. ① 작년에 갔어요.  ② 많이 바빴어요.

 ③ 정말 아름다웠어요.  ④ 친구하고 같이 갔어요.

5. ① 내일 할 거예요.   ② 동생이 다녀올 거예요.

 ③ 제주도에 다녀올 거예요.       ④ 시간이 있을 때 할 거예요.

Track  57
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[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 

1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3.  ① 네, 안 봤어요.  ② 네, 가 봤어요.

 ③ 아니요, 보고 싶어요.  ④ 아니요, 작년에 갔어요.

4.  ① 작년에 갔어요.  ② 많이 바빴어요.

 ③ 정말 아름다웠어요.  ④ 친구하고 같이 갔어요.

5.  ① 내일 할 거예요.  ② 동생이 다녀올 거예요.

 ③ 제주도에 다녀올 거예요.  ④ 시간이 있을 때 할 거예요.
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1. ① 남: 산 ภูเขา ② 남: 동굴 ถ้ำา

 ③ 남: 바다 ทะเล     ④ 남: 민속촌 หมู่บ้านวัฒนธรรม

2. ① 여: 독서 การอ่าน   ② 여: 여행 การท่องเที่ยว 

 ③ 여: 요리 ทำาอาหาร   ④ 여: 낚시 ตกปลา    

3. 남: 제주도에 가 봤어요? คุณเคยไปที่เกาะเชจูไหมครับ

4. 여: 설악산이 어땠어요? ภูเขาซอรัคเป็นอย่างไรบ้างคะ

5. 남: 휴가 때 뭐 할 거예요? คุณจะทำาอะไรในช่วงพักร้อนครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ③   2. ②  3. ②   4. ③   5. ③

정답   1. ②  2. ③

1. 여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
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동사 뒤에 붙어서 경험을 나타낸다.

어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아 보다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어 보다

‘하다’가 있을 때: -해 보다

1) 가: 제주도에 가 봤어요?

나: 아니요, 안 가 봤어요.

2) 가: 전주비빔밥을 먹어 봤어요?

나: 네, 먹어 봤어요.

3) 가: 투안 씨는 여행을 많이 했어요?

나: 아니요. 한국에 있을 때 여행을 많이 해 보고 싶어요.

어휘 1 여행지 Tourist attractions

문법 1 -아/어 보다

산 동굴 폭포 호수
mountain cave fall lake

유적지 민속촌 놀이공원 드라마 촬영지
historic site folk village amusement park fi lm (K-drama) shooting location

강 바다 섬 온천
river sea island hot spring

아름답다 유명하다 경치가 좋다 사람들이 친절하다
beautiful famous to have a great scenery people are kind/nice

-아/어 보다 attached to a verb, 
expresses one’s experiences. 
If the last vowel of the verb stem is ㅏ 
or ㅗ, -아 보다 is added.
If the last vowel of the verb stem is a 
vowel other than ㅏ or ㅗ, -어 보세요 is 
added.
If the verb ends with 하다, - 해 보다 is 
used. 
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      ①                    ②                    ③                    ④ 

2.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 여자는 오늘 무엇을 할 거예요? วันนี้คุณผู้หญิงจะทำาอะไร

 ① 휴가를 갈 거예요. ② 제주도에 갈 거예요.

 ③ 숙소를 예약할 거예요. ④ 비행기 표를 살 거예요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-17

1. 남: ① 동굴입니다. ถ้ำาครับ ② 온천입니다. น้ำาพุร้อนครับ

  ③ 폭포입니다. น้ำาตกครับ ④ 호수입니다. ทะเลสาบครับ

2. 남: 휴가 때 뭐 할 거예요? พักร้อนจะทำาอะไรครับ

 여: 제주도에 갈 거예요. จะไปเกาะเชจูค่ะ

 남: 숙소를 예약했어요? จองที่พักแล้วหรือครับ

 여: 아직 안 했어요. 오늘 저녁에 할 거예요. ยังไม่ได้จองค่ะ วันนี้ตอนเย็นจะจองค่ะ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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จงอ่านประโยคหรือบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
เลือกประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 약속이 있어요.  ② 기분이 좋아요.

③ 경치가 좋아요.  ④ 시간이 있어요.

2.

① 짐을 싸요.  ② 짐이 같아요.

③ 짐이 없어요.  ④ 짐을 안 봐요.

   17과_휴가 때 제주도에 다녀올 거예요  153

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 약속이 있어요.  ② 기분이 좋아요. 

 ③ 경치가 좋아요.  ④ 시간이 있어요.

2.  ① 짐을 싸요.    ② 짐이 같아요.

 ③ 짐이 없어요.  ④ 짐을 안 봐요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3.      저는 설악산에 안 가 봤어요. 설악산에 너무 가고 싶어요. 그래서 이번 휴가 때 

.

① 집에서 쉴 거예요                  ② 바다를 볼 거예요

③ 친구를 만날 거예요                ④ 설악산에 갈 거예요

4. 가: 이번 주말에  할 거예요?  

   나:  부산에 갈 거예요.

① 왜             ② 뭐           

③ 누가            ④ 언제

5.      저는 이번 휴가 때 제주도에 갈 거예요. 그래서 어제 비행기 표를 . 

오늘 숙소도 예약했어요. 

① 샀어요         ② 풀었어요       

③ 출발했어요  ④ 참여했어요
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[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
저는 설악산에 안 가 봤어요. 설악산에 너무 가고 싶어요. 그래서 이번 휴가 때                         . 

ฉันไม่เคยไปที่ภูเขาซอรัค ฉันอยากไปภูเขาซอรัคมาก ดังนั้นตอนพักร้อนนี้ฉันจะไปภูเขาซอรัค

     ① 집에서 쉴 거예요   ② 바다를 볼 거예요

     ③ 친구를 만날 거예요  ④ 설악산에 갈 거예요

4.

 
가: 이번 주말에                        할 거예요? วันสุดสัปดาห์นี้คุณจะทำาอะไร
나: 부산에 갈 거예요. ฉันจะไปปูซาน

     ① 왜  ② 뭐 ③ 누가  ④ 언제

5.

 

저는 이번 휴가 때 제주도에 갈 거예요. 그래서 어제 비행기 표를                            . 오늘 숙소도 

예약했어요.

ผมจะไปเกาะเชจูในพักร้อนนี้ก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินเมื่อวานนี้ วันนี้ก็จองที่พักแล้วด้วยครับ

     ① 샀어요  ② 풀었어요 ③ 출발했어요 ④ 참여했어요

정답   1. ③   2. ①   3. ④   4. ②   5. ①
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정답   1. ③    2. ①    3. ④   4. ③

[1~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

제 취미는              입니다. 지금까지 못 가 본 새로운 곳을 구경하고 그 지역의 음식을 

먹어 보는 것을 좋아합니다.

งานอดิเรกของผมคือการท่องเที่ยวครับ ผมชอบการได้ท่องเที่ยวที่ใหม่ที่ไม่เคยไปและลองกินอาหารของพื้นที่นั้น 

 ① 노래 ② 쇼핑 ③ 여행 ④ 운동

2.

 

부산은               관광지입니다. 경치도 아름답고 맛있는 음식도 많아서 많은 사람들이 

부산에 갑니다.

ปูซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทัศนียภาพก็สวยงาม อาหารอร่อยก็มีมากมาย ผู้คนมากมายจึงไปปูซาน

 ① 유명한 ② 신기한 ③ 위험한 ④ 비슷한

3.

 

제 고향은 경치가 좋은 제주도입니다. 특히 바다가 깨끗하고                관광객이 많이 

찾아옵니다.

บ้านเกิดของฉันคือเกาะเชจูที่มีทัศนียภาพสวยงาม เพราะว่าทะเลสะอาดและสวยงาม 
นักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวกันมากมาย

 ① 무거워서 ② 복잡해서 ③ 시끄러워서 ④ 아름다워서

4.

 
저는 이번 휴가 때 제주도에 갈 계획입니다. 오늘 비행기 표를                              . 

พักร้อนนี้ผมวางแผนจะไปเกาะเชจู วันนี้จะจองตั๋วเครื่องบินครับ

 ① 구경할 겁니다 ② 관람할 겁니다 ③ 예매할 겁니다 ④ 계획할 겁니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ภาษาไทยมีพยัญชนะเสียงเสียดแทรกคือ ‘ซ ศ ษ ส[s]’ แต่ในภาษาเกาหลีมีเสียง (ㅅ [s]) และเสียง (ㅆ [s’])

(1) 싸, 사 (2) 싸다, 사다 (3) 쌀, 살

(4) 딸기를 사요.  (5) 유리가 싸요.

발음 การออกเสียง P-06
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    พูดถึงวิธีการเดินทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

□ไวยากรณ์  (이)나, 에서 까지 

□ คำาศัพท์  การคมนาคม, การเดินทาง

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ

18 버스나 지하철을 타고 가요
ขึ้นรถเมล์หรือรถไฟใต้ดินไปครับ

투안 시청에 어떻게 가요? 
 ศาลาว่าการจังหวัดไปอย่างไรครับ

민수 버스나 지하철을 타고 가세요. 
 ขึ้นรถเมล์หรือไม่ก็รถไฟใต้ดินไปครับ

투안 뭐가 더 빨라요?
 อย่างไหนเร็วกว่ากันครับ

민수 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요.
 ตอนนี้รถเมล์น่าจะเร็วกว่านิดหน่อยครับ

투안 몇 번 버스를 타고 가요? 
 นั่งรถเมล์สายอะไรไปครับ

민수 1번이나 2번 버스를 타고 가세요.
 นั่งสาย 1 หรือสาย 2 ไปครับ

1. 투안 씨는 어디에 가려고 해요? คุณตวนจะไปที่ไหน

2. 투안 씨는 무엇을 타고 갈 거예요? คุณตวนจะนั่งอะไรไป

정답   1. 시청        2. 버스

더 อีก, กว่า 

ใช้บอกปริมาณหรือระดับที่สูงขึ้น

·한국어를 더 잘하면 좋겠어요.

ถ้าใช้ภาษาเกาหลีได้กว่านี้คงจะดี 

·가: 오늘 날씨가 추워요?  

어제 날씨가 추워요?

  วันนี้อากาศหนาวไหม 

เมื่อวานอากาศหนาวไหม

 나: 오늘 날씨가 더 추워요.

  วันนี้อากาศหนาวกว่า

대화 1  บทสนทนา 1 Track 58

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างตวนและมินซู 
ทั้งสองคนกำาลังพูดคุยกันว่าตอนนี้จะไปศาลากลางได้อย่างไร ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

210  18 버스나 지하철을 타고 가요
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

   18과_버스나 지하철을 타고 가요  155

명사 뒤에 붙어서 앞 명사와 뒤 명사 중에서 어느 것이든 선택될 수 있음을 나타낸다.

명사에 받침이 없을 때: 나

받침이 있을 때: 이나

1) 가: 회사에 어떻게 와요?

 나: 버스나 지하철을 타고 와요.

2) 가: 우리 언제 만날까요?

 나: 금요일이나 토요일이 어때요?

3) 가: 보통 아침에 뭘 먹어요?

 나: 저는 과일이나 김밥을 먹어요.

어휘 1 교통 Transportations

문법 1 (이)나

마을버스 시내버스 시외/고속버스 택시
shuttle bus (in-town) intercity bus express bus taxi

배 버스 정류장 버스터미널 택시 승강장
ship bus stop bus terminal taxi stop

기차 KTX(고속열차) 지하철 비행기
train KTX subway plane

기차역 지하철역 공항 여객터미널(선착장)
train station subway station airport ferry terminal

(이)나 attached to a noun, indicates 
alternative options, meaning either-
or.
나 is used when the noun ends in a 
vowel.
이나 is used when the noun ends in a 
consonant. 
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마을버스
รถเมล์เล็ก

รถโดยสารประจำาทางในหมู่บ้าน

시내버스
รถเมล์, รถโดยสารประ 

จำาทางในเมือง

시외/고속버스
รถโดยสารประจำาทางที่วิ่งระหว่างเมือง/ 

รถโดยสารประจำาทางด่วนพิเศษ

택시
แท็กซี่
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명사 뒤에 붙어서 앞 명사와 뒤 명사 중에서 어느 것이든 선택될 수 있음을 나타낸다.

명사에 받침이 없을 때: 나

받침이 있을 때: 이나

1) 가: 회사에 어떻게 와요?

 나: 버스나 지하철을 타고 와요.

2) 가: 우리 언제 만날까요?

 나: 금요일이나 토요일이 어때요?

3) 가: 보통 아침에 뭘 먹어요?

 나: 저는 과일이나 김밥을 먹어요.

어휘 1 교통 Transportations

문법 1 (이)나

마을버스 시내버스 시외/고속버스 택시
shuttle bus (in-town) intercity bus express bus taxi

배 버스 정류장 버스터미널 택시 승강장
ship bus stop bus terminal taxi stop

기차 KTX(고속열차) 지하철 비행기
train KTX subway plane

기차역 지하철역 공항 여객터미널(선착장)
train station subway station airport ferry terminal

(이)나 attached to a noun, indicates 
alternative options, meaning either-
or.
나 is used when the noun ends in a 
vowel.
이나 is used when the noun ends in a 
consonant. 
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기차
รถไฟ

KTX(고속열차)
KTX (รถไฟด่วนพิเศษ)

지하철
รถไฟใต้ดิน

비행기
เครื่องบิน

   18과_버스나 지하철을 타고 가요  155

명사 뒤에 붙어서 앞 명사와 뒤 명사 중에서 어느 것이든 선택될 수 있음을 나타낸다.

명사에 받침이 없을 때: 나

받침이 있을 때: 이나

1) 가: 회사에 어떻게 와요?

 나: 버스나 지하철을 타고 와요.

2) 가: 우리 언제 만날까요?

 나: 금요일이나 토요일이 어때요?

3) 가: 보통 아침에 뭘 먹어요?

 나: 저는 과일이나 김밥을 먹어요.

어휘 1 교통 Transportations

문법 1 (이)나

마을버스 시내버스 시외/고속버스 택시
shuttle bus (in-town) intercity bus express bus taxi

배 버스 정류장 버스터미널 택시 승강장
ship bus stop bus terminal taxi stop

기차 KTX(고속열차) 지하철 비행기
train KTX subway plane

기차역 지하철역 공항 여객터미널(선착장)
train station subway station airport ferry terminal

(이)나 attached to a noun, indicates 
alternative options, meaning either-
or.
나 is used when the noun ends in a 
vowel.
이나 is used when the noun ends in a 
consonant. 
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배
เรือ

버스 정류장
ป้ายรถเมล์

버스터미널
สถานีขนส่งรถโดยสาร

택시 승강장
จุดรับ-ส่งรถแท็กซี่
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명사 뒤에 붙어서 앞 명사와 뒤 명사 중에서 어느 것이든 선택될 수 있음을 나타낸다.

명사에 받침이 없을 때: 나

받침이 있을 때: 이나

1) 가: 회사에 어떻게 와요?

 나: 버스나 지하철을 타고 와요.

2) 가: 우리 언제 만날까요?

 나: 금요일이나 토요일이 어때요?

3) 가: 보통 아침에 뭘 먹어요?

 나: 저는 과일이나 김밥을 먹어요.

어휘 1 교통 Transportations

문법 1 (이)나

마을버스 시내버스 시외/고속버스 택시
shuttle bus (in-town) intercity bus express bus taxi

배 버스 정류장 버스터미널 택시 승강장
ship bus stop bus terminal taxi stop

기차 KTX(고속열차) 지하철 비행기
train KTX subway plane

기차역 지하철역 공항 여객터미널(선착장)
train station subway station airport ferry terminal

(이)나 attached to a noun, indicates 
alternative options, meaning either-
or.
나 is used when the noun ends in a 
vowel.
이나 is used when the noun ends in a 
consonant. 
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기차역
สถานีรถไฟ

지하철역
สถานีรถไฟใต้ดิน

공항
สนามบิน

여객터미널(선착장)
อาคารผู้โดยสาร (ท่าเทียบเรือ)

156   한국어 표준교재

연습 1

1.   사진에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

가: 집에 어떻게 가요?

나: 버스나 택시를 타고 가요.

보기

1)  가: 회사에 어떻게 가요?

  나:  타고 가요.

2)   가: 제주도에 어떻게 가요?

  나:  타고 가요.

3)  가: 아침에 보통 뭘 먹어요?

  나:  먹어요.

4)  가: 주말에 보통 뭐 해요?

  나:  해요.

보기   배                             버스                             비행기                             기차

1) 3)2) 4)
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보기 배

버스

비행기

기차

1. 사진에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.  จงเลือกคำาศัพท์ที่ให้มาให้สอดคล้องกับรูปภาพ

정답   1) 버스      2) 기차      3) 배       4) 비행기

어휘 1   คำาศัพท์ 1 교통 การคมนาคม

210  18 버스나 지하철을 타고 가요

ต่อไปนี้คือคำาศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ  
มีคำาว่าอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘(이)나’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘(이)나’ ใช้วางหลังคำานามเพื่อบอกว่าสามารถเลือกระหว่างคำานามด้านหน้าหรือคำานามด้านหลังอย่างใดอย่างหนึ่ง

자음 (พยัญชนะ) → 이나 모음 (สระ) → 나

수박 → 수박이나 딸기 → 딸기나

· 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. อยากดื่มเครื่องดื่มที่ชื่นใจหรือไม่ก็น้ำา

· 우리 토요일이나 일요일에 만나요. เราเจอกันวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

1) 

2)

3)

4)

가: 회사에 어떻게 가요?

나:                                       타고 가요.

가: 제주도에 어떻게 가요?

나:                                       타고 가요.

가: 아침에 보통 뭘 먹어요?

나:                                       먹어요.

가: 주말에 보통 뭐 해요?

나:                                       해요.

156   한국어 표준교재

연습 1

1.   사진에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

가: 집에 어떻게 가요?

나: 버스나 택시를 타고 가요.

보기

1)  가: 회사에 어떻게 가요?

  나:  타고 가요.

2)   가: 제주도에 어떻게 가요?

  나:  타고 가요.

3)  가: 아침에 보통 뭘 먹어요?

  나:  먹어요.

4)  가: 주말에 보통 뭐 해요?

  나:  해요.

보기   배                             버스                             비행기                             기차

1) 3)2) 4)
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보기
가: 집에 어떻게 가요? กลับบ้านอย่างไรครับ

나: 버스나 택시를 타고 가요. นั่งรถเมล์หรือไม่ก็แท็กซี่ไปครับ
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연습 1
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  나:  해요.
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1) 3)2) 4)
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정답   1) 버스나 지하철을  2) 비행기나 배를  3) 빵이나 김밥을  4) 운동이나 쇼핑을

문법 1  ไวยากรณ์ 1 (이)나 G18-1 

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

제가 낼게요. ผมจ่ายเอง 

가: 많이 드세요. 제가 낼게요. ทานเยอะ ๆ นะครับ ผมจ่ายเอง

나: 감사합니다. ขอบคุณครับ
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투안 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요?
 คุณซูหรูมาที่นี่อย่างไรครับ

수루 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요.
 ฉันอยู่ใกล้บริษัทเลยเดินมาค่ะ

 투안 씨는 어떻게 왔어요? 
 คุณตวนมาอย่างไรคะ

투안 오늘은 버스를 타고 왔어요. 
 วันนี้นั่งรถเมล์มาครับ

수루 회사에서 여기까지 시간이 
 얼마나 걸려요?  

 รถเมล์จากบริษัทมาถึงที่นี่ใช้เวลานานเท่าไรคะ 

투안 보통 30분 정도 걸려요. 

   하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서   
시간이 좀 더 걸려요.

 โดยปกติใช้เวลาประมาณ 30 นาทีครับ

 แต่ช่วงเวลาเข้า-เลิกงานรถติด จะใช้เวลามากกว่านิดหน่อยครับ

걸리다 ใช้เวลา 

วันหรือเวลาที่ต้องการหรือถูกใช้ไป

·  집에서 회사까지 30분이  
걸려요. 

 จากบ้านถึงบริษัทใช้เวลา 30 นาที

·  이 일을 다 끝내려면 3일이  
걸려요. 

   ถ้าจะทำางานนี้ให้เสร็จต้องใช้เวลา  
3 วัน

막히다 ติดขัด, หยุดชะงัก

ถนนขวักไขว่วุ่นวายไม่สามารถไปมาได้

·  출근 시간에는 길이 막히는 

곳이 많아요.

  ในช่วงเวลาเข้างานหลายแห่ง 

รถติดมาก

·  교통사고가 나서 길이 많이 

막혀요.

  มีอุบัติเหตุจากการจราจรทำาให้รถ 

ติดมาก 

1. 수루 씨는 회사에 어떻게 왔어요? คุณซูหรูมาบริษัทอย่างไร

2. 투안 씨는 무엇을 타고 왔어요? คุณตวนนั่งอะไรมา

정답   1. 걸어왔어요.   2. 버스를 타고 왔어요.

대화 2  บทสนทนา 2 Track 59

출근 시간

เวลาเข้างาน
퇴근 시간

เวลาเลิกงาน
출퇴근 시간

เวลาเข้า-เลิกงาน
차가 막히다

รถติด
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대화 2

투 안 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요?
 How did you get here, Sooroo?

수 루 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? 
 I walked here because my offi  ce is close from here. How did you ge here, Tuan? 

투 안 오늘은 버스를 타고 왔어요.
 I took a bus today.

수 루 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요?
 How long does it take from your offi  ce to here?

투 안 보통 30분 정도 걸려요.
 It usually takes about 30 minutes.

 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요.
 However, it takes a bit longer during the rush hour because of the heavy traffi  c.

교통 상황 Traffi  c conditionsTip

출근 시간 퇴근 시간 출퇴근 시간 차가 막히다
clock-in time clock-out time commuting hours traff ic jam

걸리다 to take (time)

New Vocabulary

Track  59
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Tip  교통 상황 สภาพการจราจร

ตวนและซูหรูกำาลังพูดถึงวิธีการมาทำางานและเวลา พวกเขากำาลังคุยเรื่องอะไร 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วลองสวมบทบาทเป็นตวนและซูหรูแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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158   한국어 표준교재

어휘 2 이동 Transport

장소 명사 뒤에 붙어서 시작점과 종착점을 나타낸다.

1) 가: 집에서 회사까지 어떻게 가요?

 나: 저는 버스를 타고 가요.

2) 가: 여기에서 명동까지 얼마나 걸려요?

  나: 버스는 15분 정도 걸려요.

3) 가: 병원에서 약국까지 거리가 얼마나 돼요?

     나: 200m 정도 돼요.

문법 2  에서   까지

타다 타고 가다 타고 오다
to ride to have a ride to come by

걷다 걸어가다 걸어오다
to walk to go on foot to come on foot

내리다 갈아타다/환승하다 지나다
to get off to transfer to pass

The markers, 에서 까지, attach to 
nouns that indicate places, express 
the idea of "from" one place "to" 
another.
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어휘 2 이동 Transport

장소 명사 뒤에 붙어서 시작점과 종착점을 나타낸다.

1) 가: 집에서 회사까지 어떻게 가요?

 나: 저는 버스를 타고 가요.

2) 가: 여기에서 명동까지 얼마나 걸려요?

  나: 버스는 15분 정도 걸려요.

3) 가: 병원에서 약국까지 거리가 얼마나 돼요?

     나: 200m 정도 돼요.

문법 2  에서   까지

타다 타고 가다 타고 오다
to ride to have a ride to come by

걷다 걸어가다 걸어오다
to walk to go on foot to come on foot

내리다 갈아타다/환승하다 지나다
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The markers, 에서 까지, attach to 
nouns that indicate places, express 
the idea of "from" one place "to" 
another.
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타다
โดยสาร, นั่ง (รถ, เรือ)

타고 가다
โดยสารไป, นั่งไป

(버스를) 타고 오다
นั่ง (รถเมล์) มา

걷다
เดิน

걸어가다
เดินไป

걸어오다
เดินมา

내리다
ลง

갈아타다/환승하다
เปลี่ยนรถ, ต่อรถ

지나다
ผ่าน

정답   1) 타다   2) 내리다   3) 걷다   4) 지나다
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 문장을 만들어 보세요. Following the example, complete the sentences. 

 집에서 회사까지 걸어왔어요.
보기

1)   걸어갔어요.

2)   버스를 타고 갔어요.

3)   택시를 타고 갈 거예요.

4)   택시를 타고 오세요.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

보기  걷다                          타다                          내리다                           지나다

1) 3)2) 4)

집 회사

집 시장

회사 시청

공항 호텔

호텔 회사
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

보기 걷다     타다     내리다     지나다

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

어휘 2   คำาศัพท์ 2 이동 เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘에서 까지’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

1) 

2)

3)

4)

                                          걸어갔어요.

                                          버스를 타고 갔어요.

                                          택시를 타고 갈 거예요.

                                          택시를 타고 오세요.
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 문장을 만들어 보세요. Following the example, complete the sentences. 

 집에서 회사까지 걸어왔어요.
보기

1)   걸어갔어요.

2)   버스를 타고 갔어요.

3)   택시를 타고 갈 거예요.

4)   택시를 타고 오세요.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

보기  걷다                          타다                          내리다                           지나다

1) 3)2) 4)

집 회사

집 시장

회사 시청

공항 호텔

호텔 회사
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보기 집에서 회사까지 걸어왔어요.

เดินจากบ้านมาถึงบริษัท
집                    회사

 집 시장

 회사  시청

 공항  호텔

 호텔  회사

정답   1) 집에서 시장까지  2) 회사에서 시청까지  3) 공항에서 호텔까지  4) 호텔에서 회사까지

‘에서 까지’ ใช้วางท้ายคำานามสถานที่เพื่อบอกจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง 

· 가: 집에서 회사까지 어떻게 가요? จากบ้านถึงบริษัทไปอย่างไรครับ

  나: 저는 버스를 타고 가요. ผมนั่งรถเมล์ไปครับ

· 가: 여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? จากที่นี่ไปถึงศาลากลางใช้เวลานานเท่าไรครับ

  나: 30분쯤 걸려요. ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีครับ

2.   그림을 보고 <보기>처럼 문장을 만들어 보세요. จงดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคตามตัวอย่าง

문법 2  ไวยากรณ์ 2 에서  까지 G18-2 

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘에서’ ที่บอกจุดเริ่มต้น และ ‘에서’ ที่บอกถึงสถานที่

โดยทั่วไป ‘에서’ ใช้วางท้ายคำานามสถานที่เพื่อบอกถึงสถานที่ที่เกิดการกระทำาหรือเหตุการณ์ขึ้น  

แต่หากคำากริยาในภาคแสดงบอกการเคลื่อนที่ เช่น ไป, มา, ออกจาก, ออกเดินทาง ‘에서’ 
จะทำาหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นจากที่ไหน

·집에서 쉴 거예요. (สถานที่) ·집에서 출발할 거예요. (จุดเริ่มต้น)
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보기 가: 여기에서 집까지 어떻게 가요? จากที่นี่ถึงที่บ้านไปอย่างไรครับ

나: 버스를 타고 가요. นั่งรถเมล์ไปครับ

가: 시간이 얼마나 걸려요? ใช้เวลาประมาณเท่าไรครับ

나: 30분 정도 걸려요. ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีครับ

이름 ชื่อ 교통수단 วิธีการเดินทาง 시간 เวลา

보기  
리한

ริฮาน

버스

รถเมล์, รถโดยสารประจำาทาง
30 분

30 นาที

1)
투안

ตวน

자전거

จักรยาน

20 분

20 นาที

2)
수루

ซูหรู

지하철

รถไฟใต้ดิน

1 시간

1 ชั่วโมง

3)

4)

5)

<보기>처럼 친구와 이야기해 보세요. จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

활동  กิจกรรม

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

속이 시원해요. สบายใจ, โล่งอก 

가: 투이 씨, 이삿짐은 다 정리했어요? คุณตวนครับ ของที่จะขนย้ายจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วหรือครับ

나: 네, 다 끝냈어요. 이제 속이 시원해요. ครับ เสร็จแล้วครับ ตอนนี้โล่งอก
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วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ
대중교통 이용 방법

교통비 결제 การชำาระค่าโดยสาร

교통비는 교통카드(T-money), 표, 현금으로 결제할 수 있습니다. 교통수단에 따라서 결제

를 하는 방법이 다릅니다.

ค่าโดยสารสามารถชำาระได้ด้วยบัตรโดยสาร (T-money), ตั๋ว, เงินสด วิธีการชำาระจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเดินทาง

정보  ข้อมูลทั่วไป

교통카드 구입과 충전 การซ้ือและเติมเงินบัตรโดยสาร

교통카드 
구입

การซื้อบัตรโดยสาร

지하철역이나 버스정류장 매점, 편의점에

서 교통카드의 구입과 충전이 가능합니다.

คุณสามารถซื้อและเติมเงินบัตรโดยสารได้ที่ร้านค้าใน
สถานีรถไฟใต้ดินหรือป้ายรถเมล์ และร้านสะดวกซื้อ

매점 ร้านค้า 편의점 ร้านสะดวกซื้อ

교통카드 충전
(지하철역)

การเติมเงินบัตร
โดยสาร 

(สถานีรถไฟใต้ดิน)

지하철역에서 

교통카드 충전기를 

찾으세요. 

กรุณาหาเครื่องเติมเงิน
บัตรโดยสารที่สถานี 

รถไฟใต้ดิน

교통카드를 

올려 놓으세요. 

กรุณาวางบัตรโดยสาร

충전 금액을 

선택하세요. 

กรุณาเลือกจำานวน 
เงินที่ต้องการเติม

금액을 

결제하세요.

กรุณาชำาระเงิน

교통카드
บัตรโดยสาร

버스 รถเมล์, รถโดยสารประจำาทาง 지하철 รถไฟใต้ดิน 택시 แท็กซี่

표
ตั๋ว

시내/고속버스 

รถโดยสารประจำาทางในเมือง, 
รถโดยสารประจำาทางด่วนพิเศษ

비행기 

เครื่องบิน

배 

เรือ

현금
เงินสด

버스 รถเมล์, รถโดยสารประจำาทาง 택시 แท็กซี่
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จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาศัพท์ที่สอดคล้องกัน 
จงตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาที่ถูกต้อง

[1~2] 다음 사진을 보고 알맞은 단어를 고르십시오.

162   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 사진을 보고 알맞은 단어를 고르십시오.

1. ①                     ②                     ③                     ④ 

                 

2. ①                     ②                     ③                     ④ 

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 친구가 가요.                 ② 버스가 가요.

 ③ 버스를 타고 가요            ④ 친구를 만나러 가요. 

4. ① 다음 주말에 해요.          ② 보통 회사에서 해요.

  ③ 운동이나 쇼핑을 해요.        ④ 토요일하고 일요일이에요.

5.  ① 1시 30분이에요.             ② 집에 6시에 가요.

 ③ 30분 정도 걸려요.           ④ 1번이나 2번 버스를 타요.

Track  60
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1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3.  ① 친구가 가요.  ② 버스가 가요.

 ③ 버스를 타고 가요.  ④ 친구를 만나러 가요.

4.  ① 다음 주말에 해요.  ② 보통 회사에서 해요.

 ③ 운동이나 쇼핑을 해요.  ④ 토요일하고 일요일이에요.

5.  ① 1시 30분이에요.  ② 집에 6시에 가요.

 ③ 30분 정도 걸려요.  ④ 1번이나 2번 버스를 타요.

Track 60
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1. ① 여: 교통 การคมนาคม        ② 여: 버스 รถเมล์, รถโดยสารประจำาทาง

 ③ 여: 시청 ศาลาว่าการจังหวัด       ④ 여: 택시 แท็กซ่ี

2. ① 남: 지하철 รถไฟใต้ดิน   ② 남: 비행기 เครื่องบิน

 ③ 남: 기차역 สถานีรถไฟ   ④ 남: 정류장 ป้ายรถเมล์

3. 여: 시청에 어떻게 가요? ศาลากลางจังหวัดไปอย่างไรคะ

4. 남: 주말에 보통 뭐 해요? ปกติในวันสุดสัปดาห์ทำาอะไรครับ

5. 여: 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? รถเมล์ที่วิ่งจากบ้านไปบริษัทใช้เวลานานเท่าไรคะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ④   2. ②  3. ③   4. ③   5. ③

1. 잘 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา

 ①         ②     

 ③         ④  

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 어제 왔어요. ② 처음 왔어요. 

 ③ 버스로 왔어요. ④ 공항에서 왔어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-18

1.  남: 집에 갈 때 버스를 타요? ตอนกลับบ้านน่ังรถเมล์หรือครับ

 여: 아니요, 집이 가까워서 걸어서 가요. ไม่ใช่ค่ะ บ้านใกล้ก็เลยเดินไปค่ะ

2.  남: 여기까지 어떻게 왔어요? มาถึงที่นี่ได้อย่างไรครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ④  2. ③

158   한국어 표준교재

어휘 2 이동 Transport

장소 명사 뒤에 붙어서 시작점과 종착점을 나타낸다.

1) 가: 집에서 회사까지 어떻게 가요?

 나: 저는 버스를 타고 가요.

2) 가: 여기에서 명동까지 얼마나 걸려요?

  나: 버스는 15분 정도 걸려요.

3) 가: 병원에서 약국까지 거리가 얼마나 돼요?

     나: 200m 정도 돼요.

문법 2  에서   까지

타다 타고 가다 타고 오다
to ride to have a ride to come by

걷다 걸어가다 걸어오다
to walk to go on foot to come on foot

내리다 갈아타다/환승하다 지나다
to get off to transfer to pass

The markers, 에서 까지, attach to 
nouns that indicate places, express 
the idea of "from" one place "to" 
another.
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จงอ่านข้อความหรือบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกรูปประโยคที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
เลือกประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가: 집에서 회사까지                    걸려요? จากบ้านไปบริษัทใช้เวลานานเท่าไร

나: 20분 정도 걸려요. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

     ① 왜  ② 언제  ③ 몇 개  ④ 얼마나

4.

 
가: 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? คุณซูหรูมาที่นี่อย่างไรครับ

나:  저는 회사가 가까워서                   . ผมอยู่ใกล้บริษัทก็เลยเดินมาครับ

     ① 안 왔어요   ② 걸어왔어요

     ③ 비행기를 탔어요   ④ 버스가 빠를 거예요

5.

 

저는 회사에 버스를 타고 가요. 버스는 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가  

막혀서                         . 

ผมนั่งรถเมล์ไปบริษัทครับ รถเมล์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ในช่วงเวลาเข้างาน-เลิกงานรถติดจึง 
ใช้เวลานานกว่านิดหน่อย

     ① 회사에 안 가요   ② 30분 정도 있어요

     ③ 시간이 좀 더 걸려요  ④ 버스에 사람이 많아요

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 타요.  ② 앉아요.

③ 걸어요.  ④ 일어나요.

2.
① 버스를 내렸어요.  ② 버스를 지났어요.

③ 버스를 갈아탔어요.  ④ 버스를 타고 왔어요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 타요.   ② 앉아요. 

 ③ 걸어요.   ④ 일어나요.

2.  ① 버스를 내렸어요.     ② 버스를 지났어요.

 ③ 버스를 갈아탔어요.  ④ 버스를 타고 왔어요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 집에서 회사까지  걸려요?

 나: 20분 정도 걸려요.

① 왜     ② 언제    ③ 몇 개     ④ 얼마나

4. 가: 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요?

 나: 저는 회사가 가까워서 .

① 안 왔어요          ② 걸어왔어요

③ 비행기를 탔어요  ④ 버스가 빠를 거예요

5.      저는 회사에 버스를 타고 가요. 버스는 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 

차가 막혀서 .

① 회사에 안 가요     ② 30분 정도 있어요

③ 시간이 좀 더 걸려요  ④ 버스에 사람이 많아요
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[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  

① 메뉴판 ② 주문서

  ③ 교통카드   ④ 비행기 표

2.  

① 버스를 탑니다. ② 버스에서 내립니다.  

  ③ 버스가 지나갑니다.  ④ 버스로 갈아탑니다.   

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 

아침             시간에는 지하철을 이용하는 사람들이 많아서 지하철이 아주 복잡합니다. 

그래서 저는 집에서 조금 일찍 출발합니다.

ตอนเช้าช่วงเวลาไปทำางานมีผู้ใช้รถไฟใต้ดินเยอะมาก รถไฟใต้ดินจึงแออัด ดั้งนั้นฉันจึงออกจากบ้านเร็วขึ้น

 ① 작업 ② 출근 ③ 회의 ④ 휴식

4.

 

제가 사는 집 바로 앞에 지하철역이 있습니다. 가까운 곳에 버스 정류장도 있어서 

               이/가 아주 편리합니다.

บ้านที่ฉันอาศัยอยู่อยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดิน และใกล้ ๆ ก็มีป้ายรถเมล์ด้วย การเดินทางจึงสะดวกสบายมาก

 ① 교통 ② 쇼핑 ③ 예약 ④ 운전

5.

 
어젯밤부터 눈이 계속 내렸습니다. 길이 많이             것 같아서 일찍 집에서 나왔습니다. 

หิมะตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน รถคงจะติดมากจึงออกจากบ้านเร็ว

 ① 막힐 ② 지날 ③ 도착할 ④ 들어갈

6.

 

집에서 회사까지 가는 방법은 많습니다. 그 중에서 100번 버스를 타고 가다가 지하철로 

                 것이 제일 빠릅니다.

จากบ้านไปที่ทำางานไปได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือขึ้นรถเมล์สาย 100 ไปแล้วเปลี่ยนขึ้นรถไฟใต้ดินจะเร็วที่สุด

 ① 건너가는 ② 내려가는 ③ 갈아타는 ④ 들어오는

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

158   한국어 표준교재

어휘 2 이동 Transport

장소 명사 뒤에 붙어서 시작점과 종착점을 나타낸다.

1) 가: 집에서 회사까지 어떻게 가요?

 나: 저는 버스를 타고 가요.

2) 가: 여기에서 명동까지 얼마나 걸려요?

  나: 버스는 15분 정도 걸려요.

3) 가: 병원에서 약국까지 거리가 얼마나 돼요?

     나: 200m 정도 돼요.

문법 2  에서   까지

타다 타고 가다 타고 오다
to ride to have a ride to come by

걷다 걸어가다 걸어오다
to walk to go on foot to come on foot

내리다 갈아타다/환승하다 지나다
to get off to transfer to pass

The markers, 에서 까지, attach to 
nouns that indicate places, express 
the idea of "from" one place "to" 
another.
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การโทรศัพท์, การพูดถึงบริการอินเทอร์เน็ต

□ไวยากรณ์  –지요, -고

□ คำาศัพท์  โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

투안 여보세요. 거기 한국가구지요?
 สวัสดีครับ ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับ

여자 네, 맞습니다. 
 ค่ะ ใช่ค่ะ

 
투안 안녕하세요? 저는 투안입니다.
 สวัสดีครับ ผมชื่อตวนครับ

 김수미 과장님 좀 바꿔 주세요.
 ขอเรียนสายหัวหน้าแผนกคุณคิมซูมีหน่อยครับ

여자 네, 잠깐만 기다리세요. 
 ค่ะ กรุณารอสักครู่นะคะ

맞다 ถูก, ถูกต้อง

·이 문제의 정답은 3번이 맞아요.

      คำาตอบของคำาถามนี้ ข้อ 3 

คือคำาตอบที่ถูกต้อง

·가: 찌라유 씨는 태국 사람 

이에요?

       คุณจิรายุเป็นคนไทยใช่ไหม

   나: 네, 맞아요.

     ครับ ใช่ครับ

19 거기 한국가구지요?
ที่นั่นบริษัทฮันกุกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับ

1. 투안 씨는 어디에 전화했어요? คุณตวนโทรศัพท์ไปที่ไหน

2. 투안 씨는 누구하고 통화하고 싶어해요? คุณตวนต้องการพูดสายกับใคร

정답   1. 한국가구  2. 김수미 과장님

잠깐만 기다리세요 
กรุณารอสักครู ่

·가: 리한 씨 좀 바꿔주세요.
 ขอสายคุณริฮานครับ

 나: 네, 잠깐만 기다리세요. 
  ครับ กรุณารอสักครู่ครับ

·잠깐만 기다리세요. 제가  
자리를 안내해 드릴게요.

 กรุณารอสักครู่ค่ะ 
เดี๋ยวดิฉันจะนำาไปที่โต๊ะค่ะ

대화 1  บทสนทนา 1 Track 61

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตวนและพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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   19과_거기 한국가구지요?  165

동사, 형용사, ‘명사+이다’ 뒤에 붙어서 알고 있는 것을 확인해 물을 때 사용한다.

1) 가: 제 전화번호를 알지요?

    나: 네, 알아요.

2) 가: 지금 바쁘지요?

     나: 아니요, 안 바빠요. 왜요?

3) 가: 거기 119지요?

 나: 네, 119입니다.

어휘 1 전화 Telephone

문법 1 -지요

전화 휴대전화(휴대폰) 스마트폰 인터넷 전화
telephone cell phone smart phone Internet phone

전화를 바꾸다 전화를 잘못 걸다 전화를 끊다 통화 중이다
to transfer to (someone) to 

(someone else)
to call the wrong number to hang up the phone the line is busy

전화를 걸다 전화가 오다 전화를 받다 (전화) 통화하다
to make a call the phone is ringing to answer the phone to be on the phone

휴대전화를 켜다 휴대전화를 끄다 문자를 보내다 문자를 확인하다
to turn on the phone to turn off  the phone to send a text message to check a text message

Like a tag question in English, -지요 
attached to a verb, an adjective or 
noun+이다, is used to ask a listener 
when a speaker assumes that the 
listener already knows a certain fact.
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전화
โทรศัพท์

휴대전화(휴대폰)
โทรศัพท์มือถือ

스마트폰
สมาร์ทโฟน

인터넷 전화
โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

전화를 걸다
ต่อโทรศัพท์

전화가 오다
มีสายโทรศัพท์เข้า

전화를 받다
รับโทรศัพท์

(전화) 통화하다
คุยโทรศัพท์, พูดโทรศัพท์

전화를 바꾸다
เปลี่ยนสาย (ให้ผู้อื่นมารับ)

전화를 잘못 걸다
โทรผิด

전화를 끊다
วางสาย

통화 중이다
กำาลังคุยโทรศัพท์, กำาลังพูดโทรศัพท์
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휴대전화를 켜다
เปิดโทรศัพท์มือถือ

휴대전화를 끄다
ปิดโทรศัพท์มือถือ

문자를 보내다
ส่งข้อความ

문자를 확인하다
เช็คข้อความ

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

보기

166   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

 가: 거기 도서관이지요?
 나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요?

보기

1)  가: 거기 ?

  나: 네, 119입니다. 무슨 일이세요?

2)  가: 거기 ?

  나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요?

3)  가: 제 딸이에요. ?

  나: 와! 진짜 귀엽네요.

4)  가: 일이 다 ?

  나: 아니요, 다 안 끝났어요.

보기 전화를 바꾸다              전화를 잘못 걸다              전화를 끊다              통화 중이다

1) 3)2) 4)
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전화를 바꾸다

전화를 잘못 걸다

전화를 끊다

통화 중이다

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

정답   1) 전화를 잘못 걸다  2) 전화를 바꾸다  3) 통화 중이다  4) 전화를 끊다

어휘 1   คำาศัพท์ 1 전화 โทรศัพท์

ต่อไปนี้คือคำาศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-지요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-지요’ นั้นใช้วางท้ายคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์ ถ้าเป็นคำานามจะตามด้วย 이다 ใช้เมื่อถามเพื่อยืนยันให้แน่ใจถึงสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

동사 (คำากริยา) 
→ -지요

형용사 (คำาคุณศัพท)์ 

→ -지요

알다 → 알지요

보다 → 보지요

작다 → 작지요

크다 → 크지요

명사 (คำานาม) 

자음 (พยัญชนะ) → 이지요 모음 (สระ) → 지요

학생 → 학생이지요 의사 → 의사지요

· 가: 오늘 회사에 가지요? วันนี้ไปบริษัทใช่ไหมครับ 

 나: 네, 회사에 가요. ครับ ไปบริษัทครับ

· 가: 철수 씨가 은행원이지요? คุณชอลซูเป็นพนักงานธนาคารใช่ไหมครับ

 나: 네, 은행원이에요. ครับ เป็นพนักงานธนาคารครับ

보기

166   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

 가: 거기 도서관이지요?
 나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요?

보기

1)  가: 거기 ?

  나: 네, 119입니다. 무슨 일이세요?

2)  가: 거기 ?

  나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요?

3)  가: 제 딸이에요. ?

  나: 와! 진짜 귀엽네요.

4)  가: 일이 다 ?

  나: 아니요, 다 안 끝났어요.

보기 전화를 바꾸다              전화를 잘못 걸다              전화를 끊다              통화 중이다

1) 3)2) 4)
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2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 거기 도서관이지요? ที่นั่นคือห้องสมุดใช่ไหมครับ

나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요? ใช่ครับ ไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรครับ

1) 

2)

3)

가: 거기                                          ?

나: 네, 119입니다. 무슨 일이세요?

가: 거기                                          ?

나: 네, 그런데요. 무슨 일이세요?

가: 제 딸이에요.                                          ?

나: 와! 진짜 귀엽네요.

정답  1) 119지요   2) 주민센터지요   3) 귀엽지요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -지요 G19-1

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-지요’ และ ‘-아/어요’

ทั้ง ‘-지요’ และ ‘-아/어요’ สามารถใช้ในการตั้งคำาถามได้ ‘-아/어요’ ใช้เมื่อถามถึงสิ่งที่ไม่รู้ ในขณะที่ ‘-지요’ 

นั้นใช้เมื่อคิดว่าผู้ฟังรู้อยู่แล้วและต้องการถามเพื่อความแน่ใจ
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수루 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요?
 คุณจียองส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะ

지영 저는 주로 인터넷에서 많이 사요.
 ส่วนใหญ่ดิฉันซื้อจากอินเทอร์เน็ตค่ะ

수루 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 
 ในอินเทอร์เน็ตเสื้อไม่แพงหรือค่ะ

지영 아니요, 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도  
 편리해요.
  ไม่ค่ะ ในอินเทอร์เน็ตเสื้อไม่แพงอีกทั้งการซื้อก็สะดวก 

ด้วยค่ะ

수루 그래요? 외국인도 한국 사이트에 

 회원 가입이 돼요?
  งั้นหรือคะ ชาวต่างชาติก็สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของ 

เกาหลีได้หรือคะ

지영 네, 대부분 돼요. 그런데 

 외국인등록번호가 필요해요.
  ค่ะ ส่วนมากได้นะคะ แต่ต้องใช้หมายเลขประจำา 

ตัวคนต่างด้าวค่ะ

주로 ส่วนใหญ่, โดยปกติ, เป็นหลัก 

มากเป็นพิเศษหรือเป็นหลัก

·  퇴근 후에는 주로 운동을  

해요. 

 ส่วนใหญ่ออกกำาลังกายหลังเลิกงาน 

·  저는 주로 지하철을 타고  

출근해요.

  ผมมักจะนั่งรถไฟใต้ดินไปทำางาน 

เป็นส่วนใหญ่ครับ

대부분 ส่วนมาก, ส่วนใหญ่

ระดับที่เกือบจะเท่ากับจำานวนหรือปริมาณ 

ของทั้งหมด 

·  우리 회사 직원은 대부분 

 남자예요.

   พนักงานในบริษัทของเราส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ชาย

·여기에 있는 책은 대부분 

 제가 읽은 책이에요.

   หนังสือที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ 

ที่ผมอ่านแล้ว

정답  1. 인터넷   2. 외국인등록번호

1. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? คุณจียองส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะ

2. 외국인이 인터넷 사이트에 가입하려면 뭐가 필요해요? 

  หากชาวต่างชาติต้องการสมัครเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตต้องใช้อะไรบ้างคะ

대화 2  บทสนทนา 2 Track 62

ซูหรูและจียองกำาลังพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ พวกเขากำาลังคุยอะไรกัน 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วลองสวมบทบาทเป็นจียองและซูหรูแล้วฝึกสนทนาค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 2 인터넷 Internet

동사나 형용사, ‘명사+이다’에 붙어서 앞 문장과 뒤 문장을 대등하게 

이어 줄 때 사용한다.

1) 가: 인터넷 쇼핑을 왜 좋아해요?

 나: 값이 싸고 쇼핑이 편리해서 좋아해요.

2) 가: 투안 씨하고 리한 씨는 뭐 먹을 거예요?

 나: 저는 비빔밥을 먹고 리한 씨는 김치찌개를 먹을 거예요.

3) 가: 아이디하고 비밀번호 가르쳐 주세요.

 나: 아이디는 ‘tuan’이고 비밀번호는 ‘1324’예요.

문법 2 -고

-고 attached to a verb, an adjective, 
or the noun+이다 verb, links two main 
clauses. 

인터넷 웹사이트 검색 엔진 홈페이지
Internet websites search engine homepage

아이디 비밀번호 로그인 로그아웃
ID password log in log out

블로그 인터넷 카페 회원 가입 회원 탈퇴
blog Internet cafe create an account delete one's account

이메일 인터넷 검색 인터넷 채팅 화상 채팅
e-mail Internet search Internet chatting voice chatting
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จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง
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연습 2

2. 메모를 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

가: 투안 씨가 어때요?

나: 친절하고 재미있어요.
보기

1)  가: 그 식당이 어때요?

  나: .

2)  가: 오늘 날씨가 어때요?

  나: .

3)  가: 투안하고 리한은 지금 뭐 해요?

  나: .

4)  가: 오늘 메뉴가 뭐예요?

  나: .

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

보기 이메일                         비밀번호                         로그아웃                         화상 채팅 

투안 씨
·친절해요.

·재미있어요.

그 식당

·싸요.

·맛있어요.

지금 뭐 해요?

·투안: 자요.

·리한: 인터넷해요.

오늘 날씨

·맑아요.
·따뜻해요.

오늘 메뉴

·점심: 비빔밥
·저녁: 불고기덮밥

1) 3)2) 4)
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인터넷
อินเทอร์เน็ต

웹사이트
เว็บไซต์

검색 엔진
โปรแกรมค้นหาข้อมูล

홈페이지
โฮมเพจ, หน้าเว็บหลัก

블로그
บล็อก

인터넷 카페
ร้านอินเทอร์เน็ต

회원 가입
สมัครสมาชิก

회원 탈퇴
ยกเลิกสมาชิก

아이디
ชื่อผู้ใช้

비밀번호
รหัส

로그인
ล็อกอิน, เข้าสู่ระบบ

로그아웃
ล็อกเอาท์, ออกจากระบบ

이메일
อีเมล

인터넷 검색
สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

인터넷 채팅
พูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ต

화상 채팅
วิดีโอแชท

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

정답   1) 화상 채팅  2) 이메일  3) 비밀번호  4) 로그아웃

보기

이메일

비밀번호

로그아웃

화상 채팅

어휘 2   คำาศัพท์ 2 인터넷 อินเทอร์เน็ต

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-고’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

จงอ่านบันทึกข้อความแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

2. 메모를 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요.

가: 투안 씨가 어때요? คุณตวนเป็นคนอย่างไรครับ

나: 친절하고 재미있어요. ใจดีและก็สนุกสนานครับ

1) 

2)

3)

4)

가: 그 식당이 어때요?

나:                                                     .

가: 오늘 날씨가 어때요?

나:                                                     .

가: 투안하고 리한은 지금 뭐 해요?

나:                                                     .

가: 오늘 메뉴가 뭐예요?

나:                                                     .

투안 씨

·친절해요.

·재미있어요.

그 식당

·싸요.

·맛있어요.

오늘 날씨

·맑아요.

·따뜻해요.

지금 뭐 해요?

·투안: 자요.

·리한: 인터넷해요.

오늘 메뉴

·점심: 비빔밥

·저녁: 불고기덮밥

‘-고’ วางท้ายคำากริยา, คำาคุณศัพท์หรือคำานามที่ตามด้วย 이다 
ใช้เมื่อต้องการเชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลังที่มีเนื้อหาคล้อยตามกันในภาษาไทยแปลว่า "และ"

동사 (คำากริยา) 
→ -고

형용사 (คำาคุณศัพท)์ 

→ -고

먹다 → 먹고

보다 → 보고

작다 → 작고

크다 → 크고

명사 (คำานาม) 

자음 (พยัญชนะ) → 이고 모음 (สระ) → 고

회사원 → 회사원이고 간호사 → 간호사고

·가: 왜 인터넷 쇼핑을 좋아해요? ทำาไมถึงชอบซื้อของออนไลน์คะ

  나: 싸고 편리해서 좋아해요. ถูกและสะดวกก็เลยชอบค่ะ

·가: 뭐 먹을 거예요? จะทานอะไรครับ
 나:   저는 비빔밥을 먹고 찌라유 씨는 김치찌개를 먹을 거예요.   

ผมจะทานข้าวยำาเกาหลีและคุณจิรายุจะทานแกงกิมจิครับ

정답  1) 싸고 맛있어요   2) 맑고 따뜻해요   3) 투안은 자고 리한은 인터넷해요  

 4) 점심은 비빔밥이고 저녁은 불고기덮밥이에요

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -고 G19-2
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จงบันทึกข้อความเนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์ตามตัวอย่าง แล้วลองสนทนาค่ะ

<보기>처럼 전화 내용을 메모하고 전화해 보세요.

전화 내용 เนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์ 

누구에게 전화하고 싶어요? 왜 전화하고 싶어요?

보기  
수루 씨에게 전화하고 싶어요.

อยากโทรหาคุณซูหรูครับ

오늘이 수루 씨 생일이에요. 

วันนี้เป็นวันเกิดคุณซูหรูครับ

그래서 축하해 주고 싶어요.

ดังนั้นจึงอยากอวยพรครับ

1)
투안 씨에게 전화하고 싶어요.

อยากโทรหาคุณตวนครับ

오늘 출근을 안 했어요.

วันนี้ไม่เข้ามาทำางานครับ

그래서 왜 안 왔는지 물어 보고 싶어요. 

ดังนั้นจึงอยากทราบว่าทำาไมจึงไม่มาทำางานครับ

2)

보기

전화 대화  บทสนทนาทางโทรศัพท์

가: 여보세요. 수루 씨 전화지요? ฮัลโหล นั่นเบอร์คุณซูหรูใช่ไหมครับ

나: 네, 그런데요. 실례지만 누구세요? ค่ะ ว่าแต่ไม่ทราบว่านั่นใครคะ

가: 투안이에요. ผมตวนครับ

나:   아! 투안 씨, 안녕하세요? 무슨 일이에요? อ๋อ คุณตวน สวัสดีค่ะ มีธุระอะไรหรือคะ

활동  กิจกรรม
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생활에 유용한 전화번호
เบอร์โทรศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

범죄 신고
แจ้งเหตุร้าย

출입국관리사무소,
체류 신고 등
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 
รายงานระยะเวลาการพำานัก เป็นต้น

전화번호 안내
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

고용노동부 고객상담센터

ศูนย์ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ 
กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน

화재, 응급 환자 발생 신고

แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ผู้ป่วยฉุกเฉิน

외국인력상담센터
ศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ

기초 지방자치단체 각종  
생활 민원 신고 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นฐาน
การร้องเรียนเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ"

이주여성 긴급지원 센터
ศูนย์ช่วยเหลือสตรีต่างชาติฉุกเฉิน

일기예보 안내

ข้อมูลรายงานพยากรณ์อากาศ

112 1345

114 1350

119 1577-
0071

120 1577-
1336

131 외국인주민통역상담지원센터
ศูนย์ช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาการ 
ล่ามแก่ชาวต่างชาติ

1577-
1336

정보  ข้อมูลทั่วไป
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คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง ตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้อง

172   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오.

1. ①                     ②                     ③                     ④ 

                 

2. ①                     ②                     ③                     ④ 

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 네, 그런데요.                ② 네, 거기예요.

 ③ 아니요, 거기 없어요.     ④ 아니요, 도서관이에요.  

4. ① 여기는 회사예요.  ② 저는 투안이에요.

 ③ 이것은 전화예요.        ④ 오늘은 월요일이에요.

5. ① 맵고 짜요.  ② 작고 비싸요. 

 ③ 맑고 따뜻해요.   ④ 착하고 친절해요.

Track  63
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Track 63[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오.

1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3.  ① 네, 그런데요.  ② 네, 거기예요.

 ③ 아니요, 거기 없어요.  ④ 아니요, 도서관이에요.

4.  ① 여기는 회사예요.  ② 저는 투안이에요.

 ③ 이것은 전화예요. ④ 오늘은 월요일이에요.

5.  ① 맵고 짜요.  ② 작고 비싸요.

 ③ 맑고 따뜻해요. ④ 착하고 친절해요.

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง
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1. ① 남: 문자 ข้อความ   ② 남: 전화 โทรศัพท์

 ③ 남: 검색 ค้นหา, สืบค้น       ④ 남: 채팅 แชท, การพูดคุย

2. ① 여: 블로그 บล็อก       ② 여: 아이디 ชื่อผู้ใช้

 ③ 여: 로그인 เข้าสู่ระบบ   ④ 여: 인터넷 อินเทอร์เน็ต

3. 남: 여보세요. 거기 도서관이지요? สวัสดีครับ ที่นั่นคือห้องสมุดใช่ไหมครับ

4. 여: 실례지만 누구세요? ขอโทษค่ะ ไม่ทราบว่าใครพูดสายคะ

5. 남: 오늘 날씨가 어때요? วันนี้อากาศเป็นอย่างไรครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ②   2. ④   3. ①   4. ②   5. ③

1. 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา

 ①      ② ③ ④  

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 어제 전화했어요. ② 사장님이 전화했어요.

 ③ 가구 회사에 전화했어요. ④ 시청 앞에서 전화했어요.

3. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 모두 신청해요. ② 초급을 신청해요.

 ③ 토요일에 신청해요. ④ 홈페이지에서 신청해요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-19

   19과_거기 한국가구지요?  165

동사, 형용사, ‘명사+이다’ 뒤에 붙어서 알고 있는 것을 확인해 물을 때 사용한다.

1) 가: 제 전화번호를 알지요?

    나: 네, 알아요.

2) 가: 지금 바쁘지요?

     나: 아니요, 안 바빠요. 왜요?

3) 가: 거기 119지요?

 나: 네, 119입니다.

어휘 1 전화 Telephone

문법 1 -지요

전화 휴대전화(휴대폰) 스마트폰 인터넷 전화
telephone cell phone smart phone Internet phone

전화를 바꾸다 전화를 잘못 걸다 전화를 끊다 통화 중이다
to transfer to (someone) to 

(someone else)
to call the wrong number to hang up the phone the line is busy

전화를 걸다 전화가 오다 전화를 받다 (전화) 통화하다
to make a call the phone is ringing to answer the phone to be on the phone

휴대전화를 켜다 휴대전화를 끄다 문자를 보내다 문자를 확인하다
to turn on the phone to turn off  the phone to send a text message to check a text message

Like a tag question in English, -지요 
attached to a verb, an adjective or 
noun+이다, is used to ask a listener 
when a speaker assumes that the 
listener already knows a certain fact.
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1. 남: 친구한테 문자를 보냈어요. ส่งข้อความถึงเพ่ือนครับ

2. 남: 어디에 전화를 걸었어요? โทรไปท่ีไหนครับ

3. 남: 한국어 수업은 어떻게 신청해요? ห้องเรียนภาษาเกาหลีสมัครลงทะเบียนอย่างไรครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ②   2. ③   3. ④ 
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จงอ่านประโยคหรือบทสนทนาต่อไปนี้ แล้วเลือกรูปประโยคที่เหมาะสมลงในช่องว่างค่ะ 
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วลองตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
เลือกประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가: 식당이                         ? ร้านอาหารเป็นอย่างไรครับ

나: 싸고 맛있어요. ถูกและอร่อยครับ

     ① 어때요  ② 뭐 해요  ③ 언제예요  ④ 얼마예요

4.

 
가: 거기 병원이지요?  ที่นั่นโรงพยาบาลใช่ไหมครับ

나:                          . 여기는 약국이에요. โทรผิดแล้วครับที่นี่ร้านขายยาครับ

     ① 전화를 껐어요   ② 문자가 왔어요

     ③ 문자를 보냈어요  ④ 전화 잘못 거셨어요

5.

 

저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 자주 해요. 그리고 인터넷 쇼핑도 많이 해요. 인터넷 쇼핑은  

                        . 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요.

ดิฉันสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและพูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง และยังซื้อของออนไลน์บ่อยด้วยค่ะ 

การซื้อของออนไลน์ถูกและสะดวก ดังนั้นดิฉันจึงซื้อเสื้อผ้าจากทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ค่ะ

     ① 싸고 편리해요   ② 어렵고 복잡해요

     ③ 시간하고 돈이 필요해요  ④ 아이디하고 비밀번호가 있어요

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

   19과_거기 한국가구지요?  173

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 전화를 걸어요.   ② 전화를 바꿔요. 

 ③ 전화를 받아요.     ④ 전화를 끊어요.

2.  ① 통화해요.    ② 채팅해요.

 ③ 가입해요.                 ④ 검색해요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 식당이 ?

 나: 싸고 맛있어요.

① 어때요 ② 뭐 해요 ③ 언제예요    ④ 얼마예요

4.  가: 거기 병원이지요?

  나: . 여기는 약국이에요.

① 전화를 껐어요                 ② 문자가 왔어요

③ 문자를 보냈어요               ④ 전화 잘못 거셨어요

5.      저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 자주 해요. 그리고 인터넷 쇼핑도 많이 해요. 인터넷 

쇼핑은 . 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요.

① 싸고 편리해요                 ② 어렵고 복잡해요

③ 시간하고 돈이 필요해요        ④ 아이디하고 비밀번호가 있어요
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  나: . 여기는 약국이에요.

① 전화를 껐어요                 ② 문자가 왔어요

③ 문자를 보냈어요               ④ 전화 잘못 거셨어요

5.      저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 자주 해요. 그리고 인터넷 쇼핑도 많이 해요. 인터넷 

쇼핑은 . 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요.

① 싸고 편리해요                 ② 어렵고 복잡해요

③ 시간하고 돈이 필요해요        ④ 아이디하고 비밀번호가 있어요
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2.

① 통화해요.  ② 채팅해요.

③ 가입해요.  ④ 검색해요.

정답   1. ③   2. ④   3. ①   4. ④   5. ①
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정답   1. ①   2. ③   3. ①

[1~3]  빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

요즘은                 (으)로 많은 것을 할 수 있습니다. 인터넷만 연결되어 있으면 영화도 

볼 수 있고 한국어 강의도 들을 수 있습니다.

ปัจจุบันนี้ทำาอะไรหลายอย่างได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถดูหนังได้ 
เรียนภาษาเกาหลีก็ได้

 ① 컴퓨터 ② 라디오 ③ 공중전화 ④ 텔레비전

2.

 
친구가 전화를 했지만 회의 중이라서 친구한테 온 전화를             수 없었습니다.

เพื่อนโทรมาหา แต่ว่ากำาลังประชุมอยู่จึงไม่สามารถรับสายเพื่อนได้

 ① 내릴 ② 바꿀 ③ 받을 ④ 끊을

3.

 

쇼핑을 할 때 인터넷을 이용하면 더 좋습니다. 가게에서보다 물건을              편리하게 

살 수 있습니다.

เวลาช้อปป้ิงใช้อินเตอร์เน็ตจะดีมาก ราคาถูกกว่าร้านค้าและสามารถซื้อได้อย่างสะดวกสบาย

 ① 싸고 ② 싸게 ③ 싸서 ④ 싸면

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งท้ายคำาหรือตำาแหน่งตัวสะกดจะมีข้อจำากัด พยัญชนะเพียง 7 ตัวเท่านั้นที่เป็นเสียงตัวสะกดได้ 
ในกรณีที่เป็นเสียงนาสิกจะออกเสียงปกติ ดังนั้นพยัญชนะ ‘ㄴ, ㅁ, ㅇ’ จึงออกเสียงเป็น [ㄴแม่กน], [ㅁแม่กม], [ㅇแม่กง] 
ตามลำาดับ

(1) 손, 산, 돈, 문, 신문 (2) 김, 봄, 남자, 마음 

(3) 강, 방, 시장, 공항 (4) 산과 바다에 가요. 

(5) 곰과 사자가 커요. (6) 모자와 가방 주세요.

발음 การออกเสียง P-07
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    ขอให้ช่วยทำางานบ้าน, พูดถึงการทำางานบ้าน

□ไวยากรณ์  –(으)ㄹ게요, -는 것

□ คำาศัพท์  การทำาความสะอาด, งานบ้าน

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ระบบคิดเงินค่าทิ้งขยะตามน้ำาหนักและการแยกขยะ

투안 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요.
 ไม่ได้ทำาความสะอาด ห้องก็เลยสกปรกมากเลยนะครับ

리한 네, 바빠서 시간이 없었어요.
 ครับ เพราะยุ่งเลยไม่มีเวลาเลย

투안 지금 같이 청소할래요? 
 มาทำาความสะอาดด้วยกันตอนนี้ไหมครับ

리한 그래요. 지금 해요.
 ได้ครับ ทำาตอนนี้เลยครับ

 투안 씨는 방을 쓸어 주세요.
 คุณตวนกวาดห้องให้หน่อยนะครับ

 저는 먼지를 닦을게요. 
 ผมจะเช็ดฝุ่นเอง

그래요 ได้, เอาส ิ
หมายถึงตกลงทำาตามคำาพูดก่อนหน้า

·가: 같이 운동하러 갈래요?
  ไปออกกำาลังกายด้วยกันไหมครับ

 나: 그래요. 같이 가요.
  ได้ค่ะ ไปด้วยกันค่ะ

·가:   점심 때 김치찌개  
먹을래요?

  ตอนเที่ยง ไปกินซุปกิมจิด้วยกันไหม

·나: 그래요. 김치찌개 먹어요. 
  เอาสิคะ กินซุปกิมจิกันค่ะ

너무 มาก 

เกินกว่าระดับหรือขอบเขตที่กำาหนดเอาไว ้

·비가 너무 많이 와요.
    ฝนตกหนักมาก

·주말에 너무 늦게까지 잤어요.
    วันสุดสัปดาห์ฉันนอนถึงตอนสายมาก

20 저는 설거지를 할게요
ผมจะล้างจานเองครับ

1. 투안 씨의 방이 어때요?  ห้องของคุณตวนเป็นอย่างไร

2. 두 사람은 무엇을 하려고 해요? เขาทั้ง 2 คนจะทำาอะไร

정답   1. 더러워요.   2. 청소를 하려고 해요.

대화 1  บทสนทนา 1 Track 64

ตวนกับริฮานกำาลังจะทำาความสะอาดห้อง ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

   20과_저는 설거지를 할게요  175

동사 뒤에 붙어서 어떤 일을 하겠다는 의지를 나타낸다.

동사 어간의 끝 음절이 모음으로 끝날 때: -ㄹ게요

‘ㄹ’ 이외의 자음으로 끝날 때: -을게요

1) 가: 제가 방을 쓸게요.

나: 그럼 저는 닦을게요.

2) 가: 이 책들을 정리해 주세요.

나: 네. 지금 정리할게요.

3) 가: 지금 작업장을 청소하세요.

나: 죄송해요. 지금은 일이 많아요. 이따가 할게요.

어휘 1 청소 Cleaning

문법 1 -(으)ㄹ게요

더럽다 깨끗하다 어지럽다 정돈되어 있다
dirty clean messy well arranged

쓸다 닦다 쓰레기를 버리다 청소 도구
to sweep to wipe to throw away garbage cleaning equipment

청소를 하다 청소기를 돌리다 정리하다 먼지를 떨다
to clean to vacuum to clean up to clear dust away

빗자루 걸레 휴지통
broom mop garbage can

-(으)ㄹ게요, attached to a verb, 
expresses a speaker’s intention of will 
of doing something.
When a stem ends in a vowel or the 
fi nal consonant of ㄹ, -ㄹ게요 is added.
When a stem ends in a consonant 
other than ㄹ, -을게요 is added.
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더럽다
สกปรก

깨끗하다
สะอาด

어지럽다
เกะกะ, ยุ่งเหยิง

정돈되어 있다
เป็นระเบียบ

청소를 하다
ทำาความสะอาด

청소기를 돌리다
ดูดฝุ่น

정리하다
จัดของ

먼지를 떨다
ปัดฝุ่น

쓸다
กวาด

닦다
เช็ด

쓰레기를 버리다

ทิ้งขยะ

청소 도구

อุปกรณ์ทำาความสะอาด

빗자루

ไม้กวาด

걸레

ผ้าขี้ริ้ว

휴지통
กล่องกระดาษทิชชู่

정답   1) 쓸다   2) 닦다   3) 정리하다   4) 버리다 

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

176   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the examples, complete the conversation.

가: 방을 닦으세요.

나: 네, 닦을게요.
보기

1) 가: 작업을 정리하세요.

 나: 네, .

2) 가: 누가 저하고 같이 갈래요?

 나: 제가 같이 .

3) 가: 투안 씨는 내일 뭘 준비할래요?

 나: 저는 과일을 .

4) 가: 사진을 찍어 줄래요?

 나: 좋아요, 제가 사진을 . 

보기 닦다                         쓸다                        버리다                         정리하다

1) 3)2) 4)
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

보기

닦다

쓸다

버리다

정리하다

어휘 1   คำาศัพท์ 1 청소 ทำาความสะอาด

ต่อไปนี้เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับการทำาความสะอาด มีคำาว่าอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ  ‘-(으)ㄹ게요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

보기

2. <보기>처럼 대화를 완성하세요. จงทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

가: 방을 닦으세요. กรุณาถูห้องด้วยค่ะ

나: 네, 닦을게요. ครับ ผมจะถูครับ

1) 가: 작업을 정리하세요.

 나:                                                                     .

2) 가: 누가 저하고 같이 갈래요?

 나: 제가 같이                                                       .

3) 가: 투안 씨는 내일 뭘 준비할래요?

 나: 저는 과일을                                                    .

4) 가: 사진을 찍어 줄래요?

 나: 좋아요, 제가 사진을                                         .

‘-(으)ㄹ게요’ เป็นไวยากรณ์ที่ตามหลังคำากริยาใช้เพื่อบอกความตั้งใจของผู้พูดเมื่อต้องการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

자음 (พยัญชนะ) → -을게요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’→ -ㄹ게요

찾다 → 찾을게요 주다 → 줄게요, 만들다 → 만들게요

· 이따가 전화할게요. เดี๋ยวฉันจะโทรไปเองค่ะ 

· 가: 내일은 지각하지 마세요. พรุ่งนี้อย่ามาสายนะคะ

    나: 네, 늦지 않고 일찍 올게요. ครับ ผมจะไม่มาสาย จะมาก่อนเวลาครับ

정답   1) 정리할게요    2) 갈게요    3) 준비할게요    4) 찍어 줄게요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)ㄹ게요 G20-1

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)ㄹ게요’ และ ‘-(으)ㄹ 거예요’

‘-(으)ㄹ게요’ และ ‘-(으)ㄹ 거예요’ ใช้กล่าวถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากใช้ ‘-(으)ㄹ 거예요’ 

กับประธานบุรุษที่ 1 จะหมายถึงสิ่งที่ผู้พูดตั้งใจจะทำา แต่หากใช้กับประธานบุรุษที่ 3 จะหมายถึงการคาดเดา ส่วน ‘-(으)

ㄹ게요’ เป็นการพูดโดยแฝงนัยยะของการให้สัญญากับผู้ฟัง ประธานของ ‘-(으)ㄹ 거예요’ สามารถเป็นได้ทั้งบุรุษที่ 1, 2, 3 

แต่ประธานของ ‘-(으)ㄹ게요’ จะต้องเป็นประธานบุรุษที่ 1 เท่านั้น

· 리한 씨가 앞으로 열심히 할 거예요. (O)  
· 리한 씨가 앞으로 열심히 할게요. (X)  
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투안 어제 친구하고 불고기를 만들었어요.
 เมื่อวานผมทำาพุลโกกิกับเพื่อนครับ

 정말 재미있었어요. สนุกมาก ๆ เลย

리한 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요?
 คุณตวนคิดว่าการทำาอาหารสนุกเหรอครับ

투안 네, 전 정말 재미있어요. 
 리한 씨는요?
 ครับ ผมว่ามันสนุกมากจริง ๆ คุณริฮานล่ะครับ

리한 저는 재미없어요. 하지만 설거지는     
 괜찮아요.
 ผมไม่คิดว่ามันสนุก แต่ถ้าให้ล้างจานก็พอไหวครับ

투안 그래요? 그러면 앞으로 요리는 

 제가 할게요.
 งั้นเหรอครับ งั้นต่อไปผมจะเป็นคนทำาอาหารเอง

 설거지는 리한 씨가 하세요. 

 คุณริฮานล้างจานแล้วกันนะครับ

앞으로 คราวหน้า, ในอนาคต

·  앞으로 기숙사 청소는 제가  

할게요.
  คราวหน้าผมจะเป็นคนทำาความ 

สะอาดหอพักเอง

·가: 오늘도 지각을 했어요?

             วันนี้ก็มาสายอีกแล้วเหรอคะ

    나: 죄송합니다. 앞으로 늦지  
        않겠습니다.

         ขอโทษครับ คราวหน้าจะไม่สายแล้ว

하지만 แต่, แต่ว่า 

เป็นคำาเชื่อมที่ทำาหน้าที่เชื่อมโยงเนื้อหา 

ที่ได้กล่าวไปแล้วกับเนื้อหาเรื่องอื่นที่ 

กำาลังจะพูด

·저는 키가 커요. 하지만  

  제 동생은 키가 작아요.

     ผมตัวสูงแต่น้องผมตัวเตี้ย

·  한국 음식은 맛있어요.  

하지만 좀 매워요.

   อาหารเกาหลีอร่อยแต่เผ็ดนิด 

หน่อยครับ 

정답   1. 불고기를 만들었어요.    2. 아니요, 안 좋아해요. 

1. 투안 씨는 어제 뭘 했어요? เมื่อวานนี้ตวนทำาอะไร

2. 리한 씨는 요리하는 것을 좋아해요? ริฮานชอบทำาอาหารหรือไม่

대화 2  บทสนทนา 2 Track 65

Tip  있다/없다 형용사 คำาคุณศัพท ์있다/없다

‘재미가 있어요’가 줄어서 ‘재미있어요’가 되었습니다. 한국어에는 이런 방식으로 만들어진 형용사가 있습니다.

‘재미가 있어요’ สามารถย่อเป็น ‘재미있어요’ ได้ ในภาษาเกาหลีมีคำาคุณศัพท์เช่นนี้อยู่อีกจำานวนไม่น้อย

재미가 있다  재미있다 재미가 없다  재미없다

맛이 있다 → 맛있다  맛이 없다 → 맛없다

멋이 있다 → 멋있다  멋이 없다 → 멋없다

ตวนกับริฮานชอบทำาอาหารหรือไม่ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วลองสวมบทบาทเป็นตวนและริฮานแล้วฝึกสนทนาค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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178   한국어 표준교재

어휘 2 집안일 Household chores

동사 뒤에 붙어서 그 동사를 명사처럼 쓰이게 한다.

1) 가: 옷을 다리는 것이 너무 어려워요.

 나: 그래요? 그럼 제가 다려 줄게요.

2) 가: 세탁세제를 벌써 다 썼어요.

 나: 그래요? 빨래를 할 때 세제를 너무 많이 쓰는 것은 좋지 않아요.

3) 가: 왜 항상 밖에서 밥을 사 먹어요?

 나: 저는 요리하는 것을 싫어해요. 그래서 사 먹어요.

문법 2 -는 것

- 는 것 attached to a verb, is used as 
one of the verbal noun forms. 

장을 보다 밥을 하다(짓다) 음식을 만들다 설거지를 하다
to go grocery shopping to cook rice to cook to do the dishes

빨래를 하다 세탁기를 돌리다 빨래를 널다 빨래를 걷다
to do laundry to run the washer to hang out the wash to bring in laundry

밥솥 냄비 프라이팬 주방세제
rice cooker pot frying pan dishwasher detergents

옷을 다리다 옷을 개다 세탁세제 다리미
to iron clothes to fold clothes detergent iron
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장을 보다

จ่ายตลาด, ซื้อของ

밥을 하다(짓다)

หุงข้าว

음식을 만들다

ทำากับข้าว

설거지를 하다

ล้างจาน

밥솥

หม้อหุงข้าว

냄비

หม้อ

프라이팬

กระทะ

주방 세제

น้ำายาล้างจาน

빨래를 하다

ซักผ้า

세탁기를 돌리다

ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า

빨래를 널다

ตากผ้า

빨래를 걷다

เก็บผ้า

옷을 다리다

รีดผ้า

옷을 개다

พับผ้า

세탁세제

ผงซักฟอก

다리미

เตารีด

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

 가: 요리가 힘들지 않아요?

 나: 괞찮아요. 저는 음식을 만드는 것이 재미있어요.

보기

1)  가: 먼지가 너무 많아요.

  나: 청소할 때는 창문을 이 좋아요.

2)  가: 왜 빨래를 안 했어요?

  나: 비가 올 때는 빨래를 이 안 좋아요.

3)  가: 왜 옷을 모두 다려요?

  나: 저는 옷을 이 재미있어요.

4)  가: 왜 사진을 안 찍어요?

  나: 저는 사진 을 안 좋아해요.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

보기 장을 보다                   옷을 다리다                   빨래를 하다                   설거지를 하다     

1) 3)2) 4)
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.

보기

장을 보다

옷을 다리다

빨래를 하다

설거지를 하다

정답   1) 설거지를 하다    2) 장을 보다    3) 옷을 다리다    4) 빨래를 하다

어휘 2   คำาศัพท์ 2 집안일 งานบ้าน

ต่อไปนี้เป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับงานบ้าน มีคำาว่าอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ 
คำาศัพท์คำาไหนยากบ้างคะ แล้วตอบถูกกันกี่ข้อคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-는 것’ แล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่าน้ันลองแต่งบทสนทนาตามตัวอย่างค่ะ

‘-는 것’ วางไว้หลังคำากริยาเพื่อทำาให้คำากริยานั้นมีหน้าที่เหมือนกับคำานาม

· 가: 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. การรีดผ้าเป็นเรื่องยากมาก ๆ ครับ 

   나: 그래요? 그럼 제가 다려 줄게요. งั้นเหรอคะ งั้นฉันรีดให้คุณเอง

· 가: 왜 항상 밖에서 밥을 사 먹어요? ทำาไมถึงซื้อข้าวกินข้างนอกเสมอเลยล่ะครับ

   나:   저는 요리하는 것을 싫어해요. 그래서 사 먹어요. ฉันไม่ชอบการทำาอาหารน่ะค่ะ ก็เลยซื้อกิน

보기

2.   그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요.  

จงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ตามตัวอย่าง

1) 

2)

3)

4)

가: 먼지가 너무 많아요.

나: 청소할 때는 창문을                                 이 좋아요.

가: 왜 빨래를 안 했어요?

나: 비가 올 때는 빨래를                                 이 안 좋아요.

가: 왜 옷을 모두 다려요?

나: 저는 옷을                                 이 재미있어요.

가: 왜 사진을 안 찍어요?

나: 저는 사진                                 을 안 좋아해요.
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

 가: 요리가 힘들지 않아요?

 나: 괞찮아요. 저는 음식을 만드는 것이 재미있어요.

보기

1)  가: 먼지가 너무 많아요.

  나: 청소할 때는 창문을 이 좋아요.

2)  가: 왜 빨래를 안 했어요?

  나: 비가 올 때는 빨래를 이 안 좋아요.

3)  가: 왜 옷을 모두 다려요?

  나: 저는 옷을 이 재미있어요.

4)  가: 왜 사진을 안 찍어요?

  나: 저는 사진 을 안 좋아해요.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

보기 장을 보다                   옷을 다리다                   빨래를 하다                   설거지를 하다     

1) 3)2) 4)
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가: 요리가 힘들지 않아요? ทำาอาหารไม่เหน่ือยหรือครับ

나:  괜찮아요. 저는 음식을 만드는 것이 재미있어요.  

  ไม่เป็นไรค่ะ ฉันสนุกกับการทำาอาหารน่ะค่ะ

정답   1) 여는 것   2) 하는 것   3) 다리는 것   4) 찍는 것

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -는 것 G20-2  

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

ในภาษาไทย “การเรียนภาษาอังกฤษยาก” มีการเติมคำาว่า 'การ+คำากริยา' เพื่อทำาให้เป็นคำานาม ในภาษาเกาหลีจะใช้รูป  
‘동사 + -는 것’ 

· 외국어를 배우는 것이 재미있다. การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องสนุก

· 아침에 일찍 일어나는 것이 어렵다. การนอนตื่นเช้าเป็นเรื่องยาก
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보기 1

보기 2

이름 ชื่อ 집안일 งานบ้าน

보기  

투안 ตวน
정리하는 것을 가장 좋아해요. 

ชอบจัดข้าวของที่สุด

리한 ริฮาน
요리하는 것을 가장 안 좋아해요.

ผมไม่ชอบการทำาอาหารที่สุดครับ

1)

2)

3)

4)

5)

가:  투안 씨는 집안일 하는 것을 좋아해요? คุณตวนชอบทำางานบ้านไหมครับ

나: 네, 좋아해요. ครับ ชอบครับ 

가: 무슨 일 하는 것을 가장 좋아해요? คุณชอบทำาอะไรที่สุดครับ

나: 정리하는 것을 가장 좋아해요. ผมชอบการจัดข้าวของในบ้านที่สุดครับ

가:  리한 씨는 집안일 하는 것을 좋아해요? คุณริฮานชอบทำางานบ้านไหมครับ

나: 아니요, 안 좋아해요. ไม่ครับ ผมไม่ชอบ

가:  무슨 일 하는 것을 가장 안 좋아해요? ไม่ชอบทำาอะไรที่สุดครับ  

나:  요리하는 것을 가장 안 좋아해요.ผมไม่ชอบการทำาอาหารที่สุดครับ

<보기>처럼 친구하고 이야기해 보세요. จงสนทนากับเพื่อนตามตัวอย่าง

활동  กิจกรรม
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쓰레기 종량제와 분리수거
ระบบคิดเงินค่าทิ้งขยะตามน้ำาหนักและการแยกขยะ
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정보

쓰레기 종량제 Volume-rate garbage disposal system

쓰레기의 실제 배출량에 따라 수수료를 다르게 부과하는 제도입니다. 한국에서는 지정된 

규격의 쓰레기봉투를 판매하고 그 봉투에만 쓰레기를 담아서 버리도록 하고 있습니다. 그리고 

재활용이 가능한 쓰레기는 제외하여 재활용률을 높이는 효과가 있습니다. 1995년부터 

전국적으로 실시되었습니다.
The volume-rate garbage disposal system in Korea, starting nationally as of 1995, is a volume-based waste collection free 
system. All households and business owners are required to purchase specially designed plastic bags for waste collection. As 
residents and business owners are not charged fees for the removal of recycling items, it has increased recycling rates.

쓰레기 분리수거 Separate garbage collection

일반 쓰레기
regular garbage

• 정해진 쓰레기봉투에 넣어야 합니다.
Regular garbage should be thrown away in specially designed plastic bags.

• 정해진 장소에 버려야 합니다.
It should be thrown away in designated places.

• 음식물 쓰레기는 물기를 빼고 버려야 합니다.
Wet food waste should be dried out before disposal.

• 쓰레기봉투는 가까운 슈퍼마켓에서 살 수 있습니다.
Specially designed plastic bags can be purchased in supermarkets nearby.

• 쓰레기봉투의 종류와 가격 
- 일반 쓰레기봉투와 음식물 쓰레기봉투가 다릅니다.

Plastic bags for regular garbage and food waste are diff erent by color.

-   규격별로 있습니다. They are off ered in multiple sizes.

(5ℓ, 10ℓ, 20ℓ, 30ℓ, 50ℓ, 75ℓ, 100ℓ)
- 지역별로 쓰레기봉투의 가격이 다릅니다.

The prices vary based on the districts.

음식물 쓰레기
 food waste

 

대형 쓰레기
large garbage

• 대형 쓰레기에 스티커를 붙여야 합니다.
Stickers should be placed on the large garbage.

• 스티커는 주민자치센터에서 살 수 있습니다.

• 스티커는 인터넷으로도 살 수 있습니다.
They can be purchased online, or in a community service center of your 
district.

재활용 쓰레기
Recyclable Items

• 재활용 쓰레기는 분리해서 버려야 합니다.
Recyclable waste should be separated from regular garbage.

• 종이류, 빈병류, 플라스틱류가 있습니다.
They are split into paper/cardboard, glass, aluminum cans, and plastic.

헌 옷, 

형광등, 

건전지

old clothes, 
fl uorescent light 
bulbs, batteries

• 헌 옷은 헌 옷 수거함에 넣어야 합니다.
Old clothes should be put into clothing collection bins.

• 형광등, 건전지는 전용 수거함에 넣어야 합니다.
Fluorescent light bulbs and batteries should be put into the corresponding 
bins.

No. 05/10=025855
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일반 쓰레기
ขยะทั่วไป

음식물 쓰레기
ขยะเปียก

대형 쓰레기
ขยะขนาดใหญ่

재활용 쓰레기
ขยะรีไซเคิล

헌 옷,
형광등,
건전지

เสื้อผ้าเก่า, 
หลอดไฟ, 

ถ่านไฟฉาย

·대형 쓰레기에 스티커를 붙여야 합니다. 

   ต้องติดสติกเกอร์ไว้ที่ขยะขนาดใหญ่
·스티커는 주민자치센터에서 살 수 있습니다. 

   สามารถซื้อสติกเกอร์ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน
·스티커는 인터넷으로도 살 수 있습니다. 

   สามารถซื้อสติกเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

·재활용 쓰레기는 분리해서 버려야 합니다. 

 ขยะรีไซเคิลต้องแยกออกมาก่อนนำาไปทิ้ง

·종이류, 빈병류, 플라스틱류가 있습니다. 

   มีประเภทกระดาษ, ประเภทขวดเปล่า, ประเภทพลาสติก

·헌 옷은 헌 옷 수거함에 넣어야 합니다. 

 สำาหรับเสื้อผ้าเก่าต้องนำาไปใส่กล่องทิ้งเสื้อผ้า

·형광등, 건전지는 전용 수거함에 넣어야 합니다. 

 สำาหรับหลอดไฟและถ่านไฟฉาย ต้องนำาไปทิ้งในถังขยะที่จัดไว้โดยเฉพาะ

·정해진 쓰레기봉투에 넣어야 합니다.

   ต้องแยกใส่ถุงขยะประเภทที่กำาหนดไว้
· 정해진 장소에 버려야 합니다.

   ต้องนำาไปทิ้งในที่ที่กำาหนดไว้
·음식물 쓰레기는 물기를 빼고 버려야 합니다. 

   หากเป็นขยะเปียก ต้องเทน้ำาออกก่อนจะนำาไปทิ้ง
·쓰레기봉투는 가까운 슈퍼마켓에서 살 수 있습니다.

   สามารถหาซื้อถุงขยะได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน
·쓰레기봉투의 종류와 가격

 ประเภทและราคาของถุงขยะ
- 일반 쓰레기봉투와 음식물 쓰레기봉투가 다릅니다. 

 ถุงขยะสำาหรับขยะทั่วไปและขยะเปียกไม่เหมือนกัน
- 규격별로 있습니다. (5ℓ, 10ℓ, 20ℓ, 30ℓ, 50ℓ, 75ℓ)

 แบ่งตามความจุ (5ℓ, 10ℓ, 20ℓ, 30ℓ, 50ℓ, 75ℓ)
- 지역별로 쓰레기봉투의 가격이 다릅니다. 

 ราคาของถุงขยะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

쓰레기 종량제 ระบบคิดเงินค่าทิ้งขยะตามน้ำาหนัก 

쓰레기의 실제 배출량에 따라 수수료를 다르게 부과하는 제도입니다. 한국에서는 지정된 규

격의 쓰레기봉투를 판매하고 그 봉투에만 쓰레기를 담아서 버리도록 하고 있습니다. 그리고 재

활용이 가능한 쓰레기는 제외하여 재활용률을 높이는 효과가 있습니다. 1995년부터 전국적으로 

실시되었습니다.

ระบบนี้เป็นระบบคิดค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะตามปริมาณขยะ ที่ประเทศเกาหลี มีการขายถุงขยะขนาดที่กำาหนด ซึ่งเราจะต้องนำาขยะใส่ถุงนั้น 
เท่านั้น และสำาหรับขยะที่นำาไปรีไซเคิลได้จะต้องถูกแยกเอาไว้เพื่อให้มีการนำากลับมาใช้ใหม่มากขึ้น ระบบนี้มีการใช้ทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 1995

쓰레기 분리수거 การแยกขยะ 

정보  ข้อมูลทั่วไป
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คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง จงตั้งใจฟังแล้วเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงดูรูปภาพแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง

182   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오.

1. ①                     ②                     ③                     ④  

                 

2. ①                     ②                     ③                     ④  

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

3. ① 날씨가 흐려서 기분이 안 좋아요.

② 너무 달아서 저는 안 먹고 싶어요.

③ 약속 시간에 늦어서 너무 미안해요.

④ 청소를 너무 안 해서 방이 더러워요. 

4. ① 괜찮아요. 지난번에 한 번 봤어요.

② 싫어요. 저는 운동을 별로 안 좋아해요.

③ 죄송해요. 제가 좀 바빠서 내일은 어려워요.

④ 미안해요. 무릎이 안 좋아서 닦는 것이 힘들어요.

5. ① 좋아요. 저하고 같이 걷어요.      

② 글쎄요. 저는 아까 걷었어요.

③ 그래요. 제가 바로 걷어 줄게요.   

④ 맞아요. 내일 저녁에 걷을 거예요.

Track  66
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[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오.

1.

2.

①

①

②

②

③

③

④

④

Track 66

[3~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

3.  ① 날씨가 흐려서 기분이 안 좋아요.

 ② 너무 달아서 저는 안 먹고 싶어요.

 ③ 약속 시간에 늦어서 너무 미안해요.

 ④ 청소를 너무 안 해서 방이 더러워요.

4. ① 괜찮아요. 지난번에 한 번 봤어요.

 ② 싫어요. 저는 운동을 별로 안 좋아해요.

 ③ 죄송해요. 제가 좀 바빠서 내일은 어려워요.

 ④ 미안해요. 무릎이 안 좋아서 닦는 것이 힘들어요.

5.  ① 좋아요. 저하고 같이 걷어요.

 ② 글쎄요. 저는 아까 걷었어요.

 ③ 그래요. 제가 바로 걷어 줄게요.

 ④ 맞아요. 내일 저녁에 걷을 거예요.
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1. ① 여: 쓸어요 กวาด         ② 여: 닦아요 เช็ด

 ③ 여: 돌려요 ดูดฝุ่น    ④ 여: 버려요 ทิ้ง

2. ① 남: 장을 봐요 จ่ายตลาดครับ              ② 남: 밥을 해요 หุงข้าวครับ

 ③ 남: 음식을 만들어요 ทำาอาหารครับ      ④ 남: 설거지를 해요 ล้างจานครับ

3. 여: 방이 너무 더럽네요. ห้องสกปรกมากเลยนะคะ

4. 남: 투안 씨는 방을 닦을래요? คุณตวนจะกวาดห้องหน่อยไหมครับ

5. 여: 제 빨래 좀 지금 걷어 주세요. ช่วยเก็บผ้าที่ตากไว้ของฉันให้หน่อยค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답    1. ④  2. ④  3. ④  4. ④  5. ③ 

정답   1. ③  2. ②

1. 이것은 무엇입니까? นี่คืออะไร
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동사 뒤에 붙어서 어떤 일을 하겠다는 의지를 나타낸다.

동사 어간의 끝 음절이 모음으로 끝날 때: -ㄹ게요

‘ㄹ’ 이외의 자음으로 끝날 때: -을게요

1) 가: 제가 방을 쓸게요.

나: 그럼 저는 닦을게요.

2) 가: 이 책들을 정리해 주세요.

나: 네. 지금 정리할게요.

3) 가: 지금 작업장을 청소하세요.

나: 죄송해요. 지금은 일이 많아요. 이따가 할게요.

어휘 1 청소 Cleaning

문법 1 -(으)ㄹ게요

더럽다 깨끗하다 어지럽다 정돈되어 있다
dirty clean messy well arranged

쓸다 닦다 쓰레기를 버리다 청소 도구
to sweep to wipe to throw away garbage cleaning equipment

청소를 하다 청소기를 돌리다 정리하다 먼지를 떨다
to clean to vacuum to clean up to clear dust away

빗자루 걸레 휴지통
broom mop garbage can

-(으)ㄹ게요, attached to a verb, 
expresses a speaker’s intention of will 
of doing something.
When a stem ends in a vowel or the 
fi nal consonant of ㄹ, -ㄹ게요 is added.
When a stem ends in a consonant 
other than ㄹ, -을게요 is added.
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 ①                ②                ③               ④ 

2. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? เขาคนนี้กำาลังทำาอะไร
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연습 2

2. 그림을 보고 <보기>처럼 대화를 완성하세요. Following the example, complete the conversations. 

 가: 요리가 힘들지 않아요?

 나: 괞찮아요. 저는 음식을 만드는 것이 재미있어요.

보기

1)  가: 먼지가 너무 많아요.

  나: 청소할 때는 창문을 이 좋아요.

2)  가: 왜 빨래를 안 했어요?

  나: 비가 올 때는 빨래를 이 안 좋아요.

3)  가: 왜 옷을 모두 다려요?

  나: 저는 옷을 이 재미있어요.

4)  가: 왜 사진을 안 찍어요?

  나: 저는 사진 을 안 좋아해요.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

보기 장을 보다                   옷을 다리다                   빨래를 하다                   설거지를 하다     

1) 3)2) 4)

한국어 표준교재 16~30.indd   179 2014-06-11   오전 9:30:13

 ①                ②                ③               ④ 

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-20

1. ① 밥솥입니다. หม้อหุงข้าว  ② 냄비입니다. หม้อ

 ③ 빗자루입니다. ไม้กวาด  ④ 휴지통입니다. กล่องกระดาษทิชชู่

2. ① 옷을 개고 있어요. กำาลังพับผ้า  ② 옷을 다리고 있어요. กำาลังรีดผ้า

 ③ 빨래를 널고 있어요. กำาลังตากผ้า ④ 세탁기를 돌리고 있어요. กำาลังซักผ้า

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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จงอ่านประโยคหรือบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่เหมาะสำาหรับเติมลงในช่องว่างค่ะ 
ลองคิดทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
เลือกประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

3.

 
가: 방이 정말                         . ห้องสกปรกจริง ๆ ครับ

나:   요즘 청소를 너무 안 해서 그래요. เป็นเพราะช่วงนี้ไม่ได้ทำาความสะอาดเลยน่ะค่ะ

     ① 바빠요  ② 깨끗해요  ③ 가까워요  ④ 지저분해요

4.

 
가: 우리 같이 작업장을 청소할까요? พวกเรามาช่วยกันทำาความสะอาดที่ทำางานไหมครับ

나:  좋아요. 제가                         . ดีค่ะ ฉันจะกวาดที่ทำางานเอง

     ① 작업장을 쓸게요   ② 작업장이 넓어요

     ③ 작업장에 없어요   ④ 작업장을 안 볼게요

5.

 

투안 씨, 저 리한이에요. 부탁이 있어요. 제가 오늘 아침에 옥상에 제 바지를 널었어요. 그런데 

저는 오늘 기숙사에 못 들어가요 . 투안 씨가 오늘 저녁에 제 바지를 좀                        주세요. 

고마워요.

คุณตวนครับ ผมริฮานเอง ผมมีเรื่องจะขอร้อง เช้าวันนี้ผมตากกางเกงไว้ที่ดาดฟ้า 
แต่วันนี้ผมไม่ได้กลับไปที่หอ ฝากคุณตวนช่วยเก็บกางเกงของผมเย็นนี้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

     ① 해  ② 걷어  ③ 닦아  ④ 만들어

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

2.

① 장을 봐요.  ② 빨래를 해요.

③ 창문을 열어요.  ④ 반찬을 만들어요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 닦아요.     ② 쓸어요. 

 ③ 씻어요.     ④ 빨아요.

2.  ① 장을 봐요.    ② 빨래를 해요.

 ③ 창문을 열어요.                 ④ 반찬을 만들어요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 방이 정말 .

 나: 요즘 청소를 너무 안 해서 그래요.

① 바빠요 ② 깨끗해요 ③ 가까워요 ④ 지저분해요

4. 가: 우리 같이 작업장을 청소할까요?

 나: 좋아요. 제가 . 

① 작업장을 쓸게요                ② 작업장이 넓어요

③ 작업장에 없어요                ④ 작업장을 안 볼게요

5.      투안 씨, 저 리한이에요. 부탁이 있어요. 제가 오늘 아침에 옥상에 제 바지를 널었어요. 

그런데 저는 오늘 기숙사에 못 들어가요. 투안 씨가 오늘 저녁에 제 바지를 좀 

 주세요. 고마워요.

① 해 ② 걷어 ③ 닦아 ④ 만들어
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1.

① 닦아요.  ② 쓸어요.

③ 씻어요.  ④ 빨아요.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 닦아요.     ② 쓸어요. 

 ③ 씻어요.     ④ 빨아요.

2.  ① 장을 봐요.    ② 빨래를 해요.

 ③ 창문을 열어요.                 ④ 반찬을 만들어요.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 방이 정말 .

 나: 요즘 청소를 너무 안 해서 그래요.

① 바빠요 ② 깨끗해요 ③ 가까워요 ④ 지저분해요

4. 가: 우리 같이 작업장을 청소할까요?

 나: 좋아요. 제가 . 

① 작업장을 쓸게요                ② 작업장이 넓어요

③ 작업장에 없어요                ④ 작업장을 안 볼게요

5.      투안 씨, 저 리한이에요. 부탁이 있어요. 제가 오늘 아침에 옥상에 제 바지를 널었어요. 

그런데 저는 오늘 기숙사에 못 들어가요. 투안 씨가 오늘 저녁에 제 바지를 좀 

 주세요. 고마워요.

① 해 ② 걷어 ③ 닦아 ④ 만들어
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정답   1. ①  2. ③  3. ④  4. ①  5. ②
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정답   1. ②   2. ①  3. ③ 

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 
작업장에 먼지가 많아서                을/를 했습니다. 바닥도 닦고 환기도 시켰습니다.

ที่ทำางานมีฝุ่นเยอะจึงทำาความสะอาด ถูพื้นและเปิดระบายอากาศด้วย

 ① 공부 ② 청소 ③ 운동 ④ 노래

2.

 

청소를 안 해서 방이 너무                . 그래서 오늘 투안 씨와 함께 방을 쓸고 먼지를 

닦았습니다.

เพราะว่าไม่ทำาความสะอาดห้องจึงสกปรกมาก ดังนั้นวันนี้ผมกับคุณตวนจึงกวาดห้องและเช็ดฝุ่น

 ① 더러웠습니다  ② 비슷했습니다

 ③ 따뜻했습니다  ④ 단정했습니다

3.

 

많은 사람들이 이용하는 공공장소에서는 예의를 지켜야 합니다. 함부로 쓰레기를  

                큰 소리로 떠들면 안 됩니다.

ควรรักษามารยาทในที่สาธารณะที่มีผู้ใช้เป็นจำานวนมาก ไม่ควรทิ้งขยะอย่างมักง่ายหรือไม่ควรส่งเสียงดัง

 ① 떨거나  ② 쓸거나 

 ③ 버리거나  ④ 정리하거나 

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งท้ายคำาหรือตำาแหน่งตัวสะกดจะมีข้อจำากัด พยัญชนะเพียง 7 ตัวเท่านั้นที่เป็นเสียงตัวสะกดได้ 
ในกรณีเสียงเหลว ‘ㄹ’ จะออกเสียงเป็น ‘을’ กระดกลิ้นเหมือน [l]

(1) 물, 길, 달, 얼굴 

(2) 서울, 내일, 하늘, 거울

(3) 물 좀 주세요.  

(4) 내일 봐요. 

발음 การออกเสียง P-08
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การอธิบาย การขออนุญาต

□ไวยากรณ์  -는데/-(으)ㄴ데, -(으)ㄹ까요

□ คำาศัพท์  นัด, การเชื้อเชิญ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ของขวัญงานขึ้นบ้านใหม่

비서 어떻게 오셨어요? มาทำาอะไรครับ

아딧 저는 한국건설 아딧이라고 합니다.
 ผมเป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาฮันกุก ชื่ออดิศร์ครับ

 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다.
 ผมมาที่นี่เพราะมีนัดกับเถ้าแก่ตอนบ่าย 2 โมงครับ

비서 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 

 전화해 볼게요.
  เถ้าแก่ออกไปข้างนอกครู่หนึ่งแล้ว  

ผมจะโทรหาท่านให้นะครับ

 (통화 후) (หลังคุยโทรศัพท์)

비서 곧 오실 거예요. เดี๋ยวท่านจะกลับมาแล้วครับ

 안에 들어가서 기다리세요.
 คุณเข้าไปรอข้างในก่อนนะครับ

아딧 아니에요. 여기에서 기다릴게요.
 ไม่เป็นไรครับ ผมรอที่นี่ดีกว่า

(이)라고 하다 เรียกว่า

เป็นรูปประโยคที่ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแนะนำา 

ตัวเองหรือแนะนำาผู้อื่น 

·저는 투안이라고 해요.

 ผมชื่อตวน

·이 사람은 수루라고 합니다.

  คนคนนี้ชื่อว่าซูหรูครับ

-아서/어서 แล้วก็

ใช้บอกลำาดับของการกระทำา 

โดยพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง 

กับคนคนเดียวกันหรือเกิดในสถานที่เดียวกัน

·친구를 만나서 영화를 봤어요.

 ฉันไปเจอเพื่อนแล้วก็ดูหนังด้วยกัน

·집에 가서 저녁을 먹고 쉬었어요.

   ฉันกลับไปบ้านแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วพัก 
ผ่อน

21 상 차리는 것을 도와줄까요?
ผมช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมครับ

1. 아딧 씨는 왜 여기에 왔어요?  เหตุใดคุณอดิศร์จึงมาที่นี่

2. 사장님은 어디에 계세요? เถ้าแก่อยู่ที่ไหน

정답   1. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔어요.   2. 사장님은 잠깐 밖에 나가셨어요. 

대화 1  บทสนทนา 1 Track 67

อดิศร์มีนัดกับเถ้าแก่ แต่ถ้าแก่ออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่งแล้ว 
ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาของอดิศร์กับเลขา ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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   21과_상 차리는 것을 도와줄까요?  185

동사나 형용사에 붙어 뒤에 이어질 내용의 전개를 위해 앞선 상황을 제시할 때 쓴다.

동사이거나 ‘있다/없다’가 있을 때: -는데 

형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄴ데

형용사 어간에 ‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -은데 

1) 가: 내일 오후 3시에 방문할게요. 

 나: 내일 3시에는 약속이 있는데 4시는 어떠세요? 

2) 가: 지금 시간 있으면 이것 좀 가르쳐 줄 수 있어요? 

 나: 지금 좀 바쁜데 잠시만 기다려 주세요. 

3) 가: 모니카 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요?

 나: 좋아요. 어디에 가고 싶어요? 

어휘 1 약속 Appointment

문법 1 -는데/-(으)ㄴ데

약속을 하다 약속을 지키다 약속을 어기다 약속에 늦다
to make an appointment to keep an appointment to break an appointment late for an appoiontment

방문을 하다 안내하다 안내를 받다 기다리다
to visit to guide to be guided to wait

-는데/-(으)ㄴ데 attached to a verb or 
an adjective, suggests the previous 
situation in order to develop a 
conversation. For verbs or 있다/없다, 
-는데 is used.
If the stem of an adjective ends in a 
vowel or the fi nal consonant ㄹ, -ㄴ데 
is used.
If the stem of an adjective ends in all 
consonant other than ㄹ, -은데 is used.
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186   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-는데/(으)ㄴ데’를 사용해서 대화를 완성하세요.  
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-는데/(으)ㄴ데’.

1) 가: 투안 씨, 시간이 있으면 이것 좀 가르쳐 주세요.

 나: 지금은 시간이  조금 이따 오세요. 

2) 가: 모니카 씨, 마트에  뭐 필요한 거 있어요?

 나: 그럼 우유 좀 사다 주세요.

3) 가: 우리 오늘 같이 청소해요. 방이 너무 더러워요. 

 나: 오늘은 좀  내일 하면 안 돼요?

보기 바쁘다                                               없다                                              가다  

보기 약속을 하다                      기다리다                      안내를 하다                      방문하다 

1) 3)2) 4)
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•   두 시에 아딧 씨를 만났어요. 아딧 씨는 약속을 잘 지켜요. ฉันเจอคุณอดิศร์ตอนบ่ายสองโมง คุณอดิศร์เป็นคนที่รักษาสัญญา

•   흐엉 씨는 약속 장소에 안 나왔어요. 약속을 어겼어요. คุณเฮืองไม่มาที่สถานที่นัด เธอผิดนัด

• 버스를 놓쳐서 약속에 늦었어요. มาไม่ทันรถบัสเลยมาสายค่ะ

• 한 시간 동안 여자 친구를 기다렸지만 안 왔어요. ผมรอแฟนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่เธอก็ไม่มา

약속을 하다
นัด, สัญญา

약속을 지키다 
รักษาสัญญา

약속을 어기다
ผิดนัด, ผิดสัญญา

약속에 늦다
มาสายกว่าเวลานัด

   21과_상 차리는 것을 도와줄까요?  185

동사나 형용사에 붙어 뒤에 이어질 내용의 전개를 위해 앞선 상황을 제시할 때 쓴다.

동사이거나 ‘있다/없다’가 있을 때: -는데 

형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄴ데

형용사 어간에 ‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -은데 

1) 가: 내일 오후 3시에 방문할게요. 

 나: 내일 3시에는 약속이 있는데 4시는 어떠세요? 

2) 가: 지금 시간 있으면 이것 좀 가르쳐 줄 수 있어요? 

 나: 지금 좀 바쁜데 잠시만 기다려 주세요. 

3) 가: 모니카 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요?

 나: 좋아요. 어디에 가고 싶어요? 

어휘 1 약속 Appointment

문법 1 -는데/-(으)ㄴ데

약속을 하다 약속을 지키다 약속을 어기다 약속에 늦다
to make an appointment to keep an appointment to break an appointment late for an appoiontment

방문을 하다 안내하다 안내를 받다 기다리다
to visit to guide to be guided to wait

-는데/-(으)ㄴ데 attached to a verb or 
an adjective, suggests the previous 
situation in order to develop a 
conversation. For verbs or 있다/없다, 
-는데 is used.
If the stem of an adjective ends in a 
vowel or the fi nal consonant ㄹ, -ㄴ데 
is used.
If the stem of an adjective ends in all 
consonant other than ㄹ, -은데 is used.
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방문을 하다
ไปเยี่ยม

안내하다
แนะนำา

안내를 받다
ได้รับการแนะนำา

기다리다
รอ, คอย

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

보기 약속을 하다   기다리다   안내를 하다   방문하다

정답   1) 약속을 하다   2) 방문하다   3) 안내를 하다   4) 기다리다

어휘 1   คำาศัพท์ 1 약속 สัญญา, นัด

คุณเป็นคนที่รักษาสัญญาไหมคะ 
คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสัญญามีคำาว่าอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ 

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-는데/-(으)ㄴ데’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นเลือกข้อที่ถูกต้องเพื่อทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-는데/-(으)ㄴ데’ วางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อเป็นการเกริ่นนำาก่อนที่จะกล่าวถึงเนื้อหาต่อไป สำาหรับคำาว่า  
‘있다/없다’ จะใช้กับ ‘-는데’

동사 (คำากริยา) 형용사 (คำาคุณศัพท)์ 명사 (คำานาม)

-는데 자음 (พยัญชนะ) → -은데 모음(สระ) → -ㄴ데 인데

먹다 → 먹는데

오다 → 오는데
많다 → 많은데 크다 → 큰데

사람 → 사람인데

친구 → 친구인데

·가: 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. ข้างนอกฝนตกหนักมาก ช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับ

  나: 네, 그럴게요. ได้ค่ะ จะทำาตามนั้นค่ะ

·가: 아딧 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? คุณอดิศร์ อากาศดีแบบนี้ เราออกไปเที่ยวกันไหมคะ

  나: 좋아요. 어디에 가고 싶어요? ดีครับ คุณอยากไปที่ไหนครับ

·가: 피자가 맛있는데 더 드실래요? พิซซ่าอร่อยมาก ทานอีกไหมครับ

  나: 네, 더 주세요. ค่ะ ขอเพิ่มค่ะ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -는데/-(으)ㄴ데 G21-1 

จากคำาศัพท์ที่ให้ จงเลือกคำาที่เหมาะสมแล้วแต่งบทสนทนาให้สมบูรณ์ด้วยไวยากรณ์ ‘-는데/-(으)ㄴ데’

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-는데/-(으)ㄴ데’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1)  가:  투안 씨, 시간이 있으면 이것 좀 가르쳐 주세요.   
คุณตวน ถ้ามีเวลาช่วยสอนอันนี้ให้หน่อยสิครับ

 나:  지금은 시간이                              조금 이따 오세요.  

2)  가:  모니카 씨, 마트에                              뭐 필요한 거 있어요?  

 나: 그럼 우유 좀 사다 주세요. งั้นซื้อนมมาให้หน่อยค่ะ

3)  가:  우리 오늘 같이 청소해요. 방이 너무 더러워요.   

วันนี้พวกเรามาทำาความสะอาดด้วยกันนะคะ ห้องสกปรกมากเลย

 나:  오늘은 좀                              내일 하면 안 돼요?

정답   1) 없는데   2) 가는데   3) 바쁜데

보기 바쁘다                  없다                  가다
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정답   1. 소희 집을 방문했어요.   2. 집들이 선물을 준비했어요.

1. 모니카 씨는 어디를 방문했어요? คุณโมนิกาไปที่ไหน

2. 모니카 씨는 무엇을 준비했어요? คุณโมนิกาเตรียมอะไรไว้

-기가 การ-
ข้างหลังมักตามมาด้วยคำาว่า ‘좋다, 어렵다, 

쉽다’ เป็นการบอกถึงความเห็นของผู้พูด  

คำาว่า ‘-기가’ สามารถใช้คำาว่า ‘-는 것이’ 

แทนได้

·  이곳은 가게들이 많아서  

쇼핑하기가 좋아요.

 ที่นี่มีร้านเยอะจึงเหมาะแก่การชอปปิง

·  한국어를 배우기가 쉽지  

않아요. 
 การเรียนภาษาเกาหลีไม่ง่ายเลย

소   희 모니카 씨, 어서 와요.
 คุณโมนิกา เชิญค่ะ

모니카 네, 초대해 주셔서 감사해요. 
 ค่ะ ขอบคุณนะคะที่เชิญฉันมา

 집이 참 좋네요. 
 บ้านของคุณน่าอยู่จัง

소   희 고마워요. 그런데 집 찾기가 

 어렵지 않았어요?
 ขอบคุณค่ะ แต่ว่าหาบ้านไม่ยากเหรอคะ

모니카 아니에요. 금방 찾았어요.
 ไม่ยากค่ะ แป๊บเดียวก็หาเจอแล้ว

 이건 집들이 선물이에요.
 นี่ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ

소   희 뭘 이런 걸 준비했어요?
 ไม่เห็นจะต้องเตรียมของพวกนี้มาเลย

 어서 앉으세요.
 นั่งก่อนเถอะค่ะ

모니카 상 차리는 것을 좀 도와줄까요?
 ฉันช่วยเตรียมโต๊ะอาหารไหมคะ

소   희 아니에요. 다 됐어요.
 ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเตรียมเสร็จแล้ว

대화 2  บทสนทนา 2 Track 68

금방 ครู่เดียว

ใช้เวลาเพียงครู่เดียว

·  이 일은 어렵지 않아서  

금방 끝났어요.

   งานนี้ไม่ยาก จึงใช้เวลาทำาครู่เดียวก็เสร็จ 

ก่อนหน้านี้ไม่นาน

·가: 이것 좀 드세요.

 ลองทานนี่ดูสิคะ

   나: 아니에요. 금방 저녁을 

       먹고 왔어요.  
  ไม่เป็นไรครับ 

ผมเพิ่งกินข้าวเย็นมาเมื่อกี้

โมนิกาได้รับคำาเชิญให้ไปบ้านของโซฮี 
และเธอได้ให้ของขวัญขึ้นบ้านใหม่กับโซฮี ทั้งสองคนคุยอะไรกัน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วลองสวมบทบาทเป็นโซฮีและโมนิกาแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 2 초대 Invitation

동사에 붙어 상대방의 생각을 물으며 허락을 구함을 나타낸다. 

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -ㄹ까요

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -을까요

1) 가: 제가 선물을 준비할까요? 

 나: 네, 수미 씨가 선물을 사세요. 제가 케이크를 살게요. 

2) 가: 리한 씨, 전화가 왔어요. 제가 전화를 받을까요?  

 나: 네, 전화 좀 받아 주세요. 

문법 2 -(으)ㄹ까요

-(으)ㄹ 까요 attached to a verb, asks for 
a listener’s opinions and permissions.
If a verb stem ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ, -ㄹ 까요? is added.
If a verb stem ends in all consonants 
other than ㄹ, -을까요 is added.

초대하다 초대를 받다 선물을 준비하다 집을 찾다
to invite to get invited to prepare a present to look for a house

마중 나가다 음식을 장만하다 상을 차리다  상을 치우다
to come to meet someone to prepare food to set the table to clean the table

이야기를 나누다 배웅하다
to have a conversation with to see someone off 
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초대하다 

เชื้อเชิญ

초대를 받다 

ได้รับคำาเชิญ

선물을 준비하다 

เตรียมของขวัญ

집을 찾다 

หาบ้าน
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마중 나가다 

ออกไปรับ

음식을 장만하다 

เตรียมอาหาร

상을 차리다 

จัดโต๊ะ

상을 치우다 

เก็บโต๊ะ
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이야기를 나누다 

พูดคุย

배웅하다 

ไปส่ง

• 우리 집에 친구를 초대했어요. 그리고 한국 음식을  
장만했어요. ฉันเชิญเพื่อนมาที่บ้าน แล้วก็เตรียมอาหารเกาหลี

• 우리는 함께 상을 차렸어요. 음식을 다 먹고 상을  
치웠어요. พวกเราช่วยกันจัดโต๊ะอาหาร 
พอกินอาหารเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะ

• 나는 집들이에 초대를 받았어요. 그래서 선물을  
준비했어요. ฉันได้รับคำาเชิญให้ไปปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ 
ก็เลยเตรียมของขวัญ

초대를 받았어요.

   21과_상 차리는 것을 도와줄까요?  189

연습 2

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2)

5)

1)

4)

3)

6)

초대를 했어요.

초대를 받았어요.

2. 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1) 가: 제가 도와줄까요? 

   나: .                       

① 네, 좀 도와주세요     ② 네, 혼자 할 수 있어요 

2) 가: 제가 선물을 준비할까요?

    나: .                       

① 아니요, 우리 같이 사요  ② 아니요, 선물 감사합니다

집을 찾다  선물을 준비하다 상을 차리다       

이야기를 나누다 마중 나가다  음식을 장만하다
보기
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

초대를 했어요.

보기

집을 찾다

이야기를 나누다

선물을 준비하다

마중 나가다

상을 차리다

음식을 장만하다

정답   1) 음식을 장만하다.   2) 상을 차리다.   3) 마중 나가다.   4) 선물을 준비하다.   5) 집을 찾다.   6) 이야기를 나누다.

초대를 받았어요.

어휘 2   คำาศัพท์ 2 초대 การเชื้อเชิญ

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการเชื้อเชิญมีอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄹ까요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองอ่านบทสนทนาแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้องค่ะ

2. 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1)

 

가: 제가 도와줄까요?  ให้ฉันช่วยไหมคะ
나:                                                                    . 

     ① 네, 좀 도와주세요   ② 네, 혼자 할 수 있어요

2)

 

가: 제가 선물을 준비할까요?  ให้ฉันเป็นคนเตรียมของขวัญไหมคะ
나:                                                                    . 

     ① 아니요, 우리 같이 사요  ② 아니요, 선물 감사합니다

정답   1) ①   2) ①

‘-(으)ㄹ까요?’ ใช้เมื่อต้องการเสนออะไรบางอย่างเหมือนที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ แต่หากประธานเป็น ‘저(나)’ 

จะเป็นการถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหรือถามเพื่อขออนุญาต

자음 (พยัญชนะ) → -을까요 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -ㄹ까요

닫다 → 닫을까요
준비하다 → 준비할까요

만들다 → 만들까요

·가: 제가 선물을 준비할까요? ให้ฉันเป็นคนเตรียมของขวัญไหมคะ

  나:   네, 수미 씨가 선물을 사세요. 제가 케이크를 살게요. คุณซื้อของขวัญให้คุณซูมี ฉันจะซื้อเค้กเอง

·가: 제가 창문을 닫을까요? ให้ฉันปิดหน้าต่างไหมคะ

  나: 네, 닫으세요. ครับ ช่วยปิดให้ที

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)ㄹ까요 G21-2

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)ㄹ까요’ และ ‘-(으)ㄹ래요’

‘-(으)ㄹ까요’ และ ‘-(으)ㄹ래요’ เป็นประโยคคำาถาม 

ใช้เมื่อต้องการสอบถามความคิดของอีกฝ่ายหรือเมื่อต้องการเสนออะไรบางอย่าง ในกรณีนี้ '‘-(으)ㄹ까요’ 

สามารถใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 1 ได้ แต่  ‘-(으)ㄹ래요’ จะใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 1 ไม่ได้ นอกจากนี้ ‘-(으)ㄹ까요’ 

เป็นประโยคคำาถามเท่านั้น แต่ ‘-(으)ㄹ래요’ สามารถใช้เป็นประโยคบอกเล่าได้ด้วย

· 제가 가져올까요? (O)  · 제가 가져올래요? (X)

· 제가 할까요. (X)  · 제가 할래요. (O)
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ลองสวมบทบาทเป็น ‘가’ และ ‘나’ แล้วฝึกสนทนาค่ะ

보기

가:  제가 사무실로 갈까요?  ให้ฉันไปที่ออฟฟิศไหมคะ

나: 네, 사무실로 오세요. ครับ กรุณามาที่ออฟฟิศที
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활동

<보기>처럼 이야기해 보세요. Make a conversation as follows. 

보기

사무실로 가다

가: 제가 사무실로 갈까요? 

나: 네, 사무실로 오세요. 

1)   2)

3)   4)

음식을 만들다

선물을 준비하다

상을 차리다

상을 치우다

사무실로 가다
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사무실로 가다

ไปสำานักงาน

<보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาตามตัวอย่าง
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사무실로 가다

한국어 표준교재 16~30.indd   190 2014-06-11   오전 9:30:23

음식을 만들다

ทำาอาหาร

선물을 준비하다

เตรียมของขวัญ

상을 차리다

จัดโต๊ะ

상을 치우다

เก็บโต๊ะ

1) 

3) 

2) 

4) 

정답   1) 가: 제가 음식을 만들까요?  2) 가: 제가 상을 차릴까요?

  나: 네, 음식을 만드세요.        나: 네, 상을 차리세요.

 3) 가: 제가 선물을 준비할까요?  4) 가: 제가 상을 치울까요?

    나: 네, 선물을 준비하세요.                      나: 네, 상을 치우세요.

활동  กิจกรรม
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내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1.   이사를 한 후에 가족, 친구, 회사 동료를 집에 초대하는 것을    (이)라고 합니다.   

เราเรียกการเชิญครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงานมาที่บ้านหลังจากย้ายบ้านว่าเป็นงานขึ้นบ้านใหม่

2.    집들이 선물로   은/는 거품이 생기는 것처럼 좋은 일이 많이 생기고 부자가 되라는 의미가 있습니다.     

ในบรรดาของขวัญขึ้นบ้านใหม่นั้นผงซักฟอกมีความหมายว่าขอให้มีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้นมากมายเหมือนฟองสบู่และ 
ขอให้มีเงินมาก ๆ

집들이 선물  ของขวัญงานขึ้นบ้านใหม่

한국 사람들은 결혼을 하거나 이사를 한 후에 가족이나 친구, 회사 동료를 집에 초대하는데 이것을 ‘집

들이’라고 합니다. 집들이를 할 때는 친구들을 초대하고 그 사람들이 먹을 음식을 장만합니다. 그리고 초

대 받은 사람은 집들이에 갈 때 선물을 준비합니다. 집들이 선물로는 세제나 휴지가 인기가 있습니다. 세

제는 거품이 생기는 것처럼 좋은 일이 많이 생기고 부자가 되라는 의미가 있고, 휴지는 일이 술술 풀리라

는 의미가 있습니다. 요즘은 초대한 사람에게 필요한 것을 물어보고 필요한 것을 사 주기도 합니다. 그리

고 새 집에 어울리는 시계나 화분 같은 장식 용품도 선물로 인기가 많습니다. 특히 신혼부부들에게는 커피 

잔이나 수저 세트 등 부부가 같이 쓸 수 있는 물건을 많이 선물합니다. 여러분도 집들이에 초대 받으면 이

런 선물을 준비해 보세요.

คนเกาหลีมักจะเชิญครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงานไปที่บ้านหลังจากแต่งงานหรือย้ายเข้าบ้านใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘집들이  
(ปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่)’ เมื่อจะจัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ คนเกาหลีจะชวนเพื่อนมาที่บ้าน และจัดเตรียมอาหารให้เพื่อน ๆ ได้ทาน 
ผู้ที่ได้รับคำาเชิญก็จะเตรียมของขวัญไปด้วย ของขวัญที่ได้รับความนิยมสำาหรับปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ คือ ผงซักฟอกและกระดาษ
ชำาระ ผงซักฟอกมีความหมายว่า ขอให้มีแต่เรื่องดีๆ และมีเงินเยอะเหมือนฟองสบู่ ส่วนกระดาษชำาระหมายถึงให้ทุกเรื่องราบ
รื่นเหมือนเวลาดึงกระดาษชำาระ สมัยนี้ บางคนก็ถามเจ้าของบ้านก่อนว่าอยากได้อะไรอีกด้วย ของตกแต่งบ้านอย่างนาฬิกา 
หรือกระถางดอกไม้ที่เข้ากับบ้าน ก็เป็นของขวัญที่นิยมให้เช่นกัน โดยเฉพาะกรณีของคู่แต่งงานใหม่ มักให้ของขวัญเป็นสิ่งที่
คู่บ่าวสาวสามารถใช้คู่กันได้ เช่น แก้วกาแฟ หรือเซ็ทช้อนและตะเกียบ 
หากคุณได้รับคำาเชิญไปปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ก็ลองเตรียมของขวัญแบบนี้ดูนะคะ

정답   1. 집들이    2. 세제 

세제

ผงซักฟอก
휴지

กระดาษชำาระ
화분

กระถางดอกไม้

커피 잔

แก้วกาแฟ
수저

ช้อนกับตะเกียบ
시계

นาฬิกา

정보  ข้อมูลทั่วไป
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จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้ของผู้ชายและผู้หญิง จากนั้นจงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนจะฟังคำาถามลองดูคำาถามก่อนค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาตอบก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้
[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4.  남자는 여기에 왜 왔습니까? เพราะเหตุใดผู้ชายจึงมาที่นี่

 ① 선물을 사고 싶어서

 ② 친구를 만나고 싶어서

 ③ 집들이에 초대를 받아서

 ④ 사장님하고 약속이 있어서

5.  남자는 몇 시에 약속을 했습니까? ผู้ชายทำาการนัดไว้เวลาใด

 ① 11시  ② 12시

 ③ 1시  ④ 2시

[1~3] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.  ① 약속에 늦었어요.

 ② 안내해 드리세요.

 ③ 방문을 하려고 해요.

 ④ 사장님하고 약속을 했어요.

2.  ① 네, 제가 선물을 샀어요.

 ② 네, 꽃이 예뻐서 샀어요.

 ③ 아니요, 우리 같이 사러 가요.

 ④ 아니요, 백화점은 너무 비싸요.

3.  ① 네, 저도 초대를 받았어요.

 ② 네, 약속이 있어서 못 가요.

 ③ 아니요, 집 찾기가 어려웠어요.

 ④ 아니요, 제가 음식을 장만할게요.

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง
Track 69
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정답   1. ④  2. ③  3. ①  4. ④  5. ④

정답   1. ③   2. ④ 

1. 여: 어떻게 오셨어요? มาทำาอะไรคะ

2. 남: 제가 선물을 준비할까요? ให้ฉันเป็นคนเตรียมของขวัญไหมครับ

3. 여: 민수 씨, 투안 씨 집들이에 갈 거예요? คุณมินซู คุณจะไปปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ของคุณตวนรึเปล่าคะ

4-5. 여: 어떻게 오셨어요? มีอะไรให้ช่วยคะ

      남: 사장님을 만나러 왔습니다. ผมมาพบเถ้าแก่ครับ

      여: 약속을 하셨어요? ได้นัดไว้หรือเปล่าคะ

      남: 네, 2시에 약속을 했어요. ครับ นัดไว้ตอนบ่าย 2 โมง

      여: 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. ตอนนี้ท่านประชุมอยู่ กรุณารอสักครู่นะคะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1. ① 선물을 준비했어요.  ② 내가 마중을 나갈게요.    

 ③ 아파트라서 쉽게 찾았어요. ④ 혼자 찾아 갈 수 있어요. 

2. ① 네, 꼭 오세요.   ② 아니요, 저는 갈 거예요. 

 ③ 네, 제가 초대할래요.  ④ 아니요, 다른 일이 있어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-21

1. 남: 집 찾는 것이 어렵지 않았어요? หาบ้านยากไหมครับ

2. 남: 이번 주말에 과장님 댁 집들이에 미영 씨도 가요?

  วันสุดสัปดาห์นี้คุณมียองก็ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของหัวหน้าใช่ไหมครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

그게 정말이에요? นั่นเป็นเรื่องจริงหรือ 

가: 민수 씨가 어제 입원을 했대요. ได้ข่าวว่าคุณมินซูเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะ

나: 그게 정말이에요? นั่นเป็นเรื่องจริงหรือครับ
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ต่อไปนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ ลองคิดดูว่าในงานขึ้นบ้านใหม่ต้องทำาอะไร 
และต้องให้ของขวัญอะไร จงตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงเลือกคำาศัพท์ที่เหมาะจะเติมลงในประโยค 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

반장님, 집들이에                                   주셔서 감사합니다.

หัวหน้า ขอบคุณที่เชิญผมมาปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่นะครับ

     ① 인사해  ② 초대해 ③ 장만해  ④ 준비해

2.

 

한국 사람들은 보통 다른 사람의 집을                                  때 선물을 가지고 갑니다.  

작은 것이라도 서로 나누는 것을 ‘정’이라고 생각합니다.    

ปกติแล้ว เมื่อคนเกาหลีเดินทางไปเยี่ยมที่บ้านของผู้อื่น มักจะนำาของขวัญไปด้วย คนเกาหลีคิดว่าการแบ่งปันกันแม้จะ
เป็นเพียงสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นถือเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อต่อกัน

     ① 방문할  ② 전화할 ③ 배웅할  ④ 마중할

3.

 

                                에 늦거나 지키지 못할 때는 미리 전화를 해야 합니다. 

หากจะมาสายหรือมาไม่ได้ตามนัดต้องโทรบอกล่วงหน้า

     ① 선물  ② 약속 ③ 안내  ④ 음식

[4~5] 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

 

저는 지난 주말에 집들이를 했습니다. 그래서 토요일 아침에 집안을 깨끗이 청소했습니다. 그리고 

오후에 가서 고기와 여러 가지 채소를 샀습니다. 집에 와서 음식을 장만했습니다. 저녁 6시가 되어

서 친구들이 집에 왔습니다. 집들이 선물로 세제와 휴지를 받아서 기분이 아주 좋았습니다. 우리는 

저녁을 맛있게 먹고 이야기를 나눴습니다. 정말 재미있었습니다.

ฉันจัดปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันสุดสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น เช้าวันเสาร์จึงทำาความสะอาดบ้านอย่างเอี่ยมอ่อง แล้วตอนบ่าย
ก็ไปซื้อเนื้อสัตว์ และผักชนิดต่าง ๆ ที่ตลาด จากนั้นก็กลับบ้านมาเตรียมอาหาร พอถึง 6 โมง เพื่อนๆ ก็มาถึงที่บ้าน ฉัน
ได้รับของขวัญเป็นผงซักฟอกกับกระดาษชำาระ จึงรู้สึกดีใจมาก พวกเราทานอาหารเย็นด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อยและพูด
คุยกัน สนุกมาก ๆ เลยค่ะ

4.   이 사람이 토요일 아침에 한 일을 고르십시오. จงเลือกสิ่งที่เขาคนนี้ทำาในเช้าวันเสาร์

 ① 상을 차렸습니다.   ② 집을 청소했습니다.

 ③ 친구들을 만났습니다.  ④ 친구들을 초대했습니다.

5.   이 사람은 집들이 선물로 무엇을 받았습니까? เขาคนนี้ได้รับสิ่งใดเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่

 ① 고기  ② 세제 ③ 과일  ④ 시계

정답    1. ②    2. ①    3. ②     4. ②     5. ②
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정답   1. ①   2. ①   3. ③   4. ④   5. ② 

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

시내에서 친구를 만나기로 했습니다. 그런데 차가 많이 막혀서 약속 시간에                 

것 같습니다.

ผมจะไปเจอเพื่อนที่ในเมืองครับ แต่ว่าเพราะรถติดมากคงจะไปสาย

 ① 늦을 ② 바꿀 ③ 도착할 ④ 기다릴

2.

 

오늘 부모님이 한국에 오십니다. 오늘은 과장님께 말씀드리고 부모님을                         

공항에 갈 겁니다.

วันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเกาหลี วันนี้จะบอกหัวหน้าแล้วจะไปรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนามบิน

 ① 마중하러 ② 방문하러 ③ 생각하러 ④ 초대하러

3.

 

반장님께서 집들이에 우리 직원들을                    . 그래서 우리는 선물을 사서 반장님 

댁으로 갈 겁니다.

หัวหน้าเชิญพวกเราไปร่วมงานวันขึ้นบ้านใหม่ ดังนั้นพวกเราจะซื้อของขวัญแล้วไปบ้านหัวหน้า

 ① 연락하셨습니다 ② 배웅하셨습니다 ③ 초대하셨습니다 ④ 마중하셨습니다

[4~5] 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.   
 จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

4.

 

지난주에 새집으로 이사를 해서 오늘 친구들을 초대했습니다. 친구들은 휴지나 세제를 

사 왔습니다. 우리는 고향 음식을 만들어 맛있게 먹었습니다.

อาทิตย์ที่แล้วย้ายบ้านใหม่วันนี้จึงเชิญเพื่อน ๆ มา เพื่อน ๆ ซื้อกระดาษทิชชู่และผงซักฟอกมา 
พวกเราทำาอาหารของบ้านเกิดแล้วทานกันอย่างอร่อย

 ① 결혼식 ② 기숙사 ③ 사무실 ④ 집들이

5.

 

오늘은 제 생일입니다. 출근하니까 책상 위에 예쁜 모자가 놓여 있었습니다.  

사장님께서 제 생일을 기억하고 준비해 주신 것입니다. 참 고마웠습니다.

วันนี้เป็นวันเกิดของผม เมื่อไปทำางานมีหมวกใบสวยวางอยู่บนโต๊ะ 
เจ้านายจำาวันเกิดของผมได้และเตรียมของไว้ให้ ขอบคุณมากจริง ๆ ครับ

 ① 작업 ② 선물 ③ 친구 ④ 가족

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การห้าม การบอกเหตุผล

□ไวยากรณ์  -(으)면 안 되다, -(으)니까

□ คำาศัพท์  ข้อห้าม, สิ่งที่ไม่ควรทำา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ป้ายในที่สาธารณะ

22 무단 횡단을 하면 안 돼요
ข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายไม่ได้นะครับ

투   안 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 
 ไม่มีรถครับ รีบข้ามกันเถอะ

모니카 여기에서 길을 건너면 안 돼요. 
 ข้ามตรงนี้ไม่ได้ค่ะ 

투   안 차도 없는데 뭐 어때요?
 ไม่มีรถ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ

모니카 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 
 하다가 다쳤어요.
  ไม่นานมานี้เพื่อนฉันข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช่ทาง 

ม้าลายแล้วบาดเจ็บค่ะ

투   안 정말요? 저는 무단 횡단 금지 표지판이 
 있어도 그냥 길을 건넜는데…….
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대화 1  บทสนทนา 1 Track 70
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ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

   22과_무단 횡단을 하면 안 돼요   195

동사에 붙어 어떤 행위가 불가능함을 나타낸다.  

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면 안 되다

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면 안 되다

1) 가: 이곳은 주차 금지예요. 여기에 주차하면 안 돼요.   

    나: 몰랐어요. 죄송합니다. 

2) 가: 여기에서 사진을 찍을 수 있어요?

    나: 아니요. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요.  

어휘 1 금지 Prohibition

문법 1 -(으)면 안 되다 

-(으)면 안 되다 attached to a verb, 
expresses prohibition of an action or 
refusal of permission.
If a verb stem ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ, -면 안 되다 is added.
If a verb stem ends in all consonants 
other than ㄹ, -으면 안 되다 is added.

금연 음식물 반입 금지 휴대전화 사용 금지 사진 촬영 금지
No smoking No food or drink allowed No cell phone No photography

실내 정숙 출입 금지 접근 금지 무단 횡단 금지
Quiet zone No trespassing No approach No jaywalking

주차 금지 과속 금지
No parking No speeding
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금연  

ห้ามสูบบุหรี่

음식물 반입 금지 

ห้ามนำาอาหารเข้ามา

휴대전화 사용 금지 

ห้ามใช้โทรศัพท์

사진 촬영 금지 

ห้ามถ่ายภาพ
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실내 정숙 

ห้ามส่งเสียงดัง

출입 금지 

ห้ามเข้า

접근 금지 

ห้ามเข้าใกล้

무단 횡단 금지 

ห้ามข้ามถนนนอกทางม้าลาย
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주차 금지 
ห้ามจอด

과속 금지 
ห้ามขับรถเร็วกว่ากำาหนด
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2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면 안 되다’를 사용해서 문장을 완성하세요.  
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-(으)면 안 되다’.

1)  안에 .

2)  공연장 안에서 .

3)  극장 안에서 .

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

음식물 반입 금지

주차 금지

금연

접근 금지 

실내 정숙

보기 들어가다                                 사진을 찍다                                 통화를 하다    
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㉠ 음식물 반입 금지 ㉢ 금연㉡ 주차 금지 ㉣ 접근 금지 ㉤ 실내 정숙

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ③② ④ ⑤

정답   ① ㉢   ② ㉣   ③ ㉡   ④ ㉤   ⑤ ㉠

•   이곳에 들어가면 안 돼요. ห้ามเข้าไปตรงนี้

• 손대면 안 돼요. ห้ามจับ

• 횡단보도가 아닌 곳에서 길을 건너면 안 돼요. 
 ห้ามข้ามถนนในที่ที่ไม่ใช่ทางม้าลาย

• 이곳에 차를 세우면 안 돼요. ห้ามจอดรถที่นี่

어휘 1   คำาศัพท์ 1 금지 ข้อห้าม

ป้ายสัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร ห้ามทำาอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)면 안 되다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-(으)면 안 되다’ ใช้ตามหลังคำากริยาเพื่อบอกว่าห้ามทำาอะไรบางอย่าง

자음 (พยัญชนะ) → -으면 안 되다  모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’  → 면 안 되다

찍다 → 찍으면 안 되다
하다 → 하면 안 되다

열다 → 열면 안 되다

· 가: 이곳은 주차 금지예요. 여기에 주차하면 안 돼요. ตรงนี้ห้ามจอดรถครับ จอดตรงนี้ไม่ได้

  나: 몰랐어요. 죄송합니다. ฉันไม่รู้มาก่อน ขอโทษค่ะ

· 가: 여기에서 사진을 찍을 수 있어요? ถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมคะ

  나: 아니요, 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요. ไม่ได้ครับ ในพิพิธภัณฑ์ถ่ายรูปไม่ได ้

1.              2.                   

   여기에서                             .        이곳에                             . 

196   한국어 표준교재

연습 1

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면 안 되다’를 사용해서 문장을 완성하세요.  
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-(으)면 안 되다’.

1)  안에 .

2)  공연장 안에서 .

3)  극장 안에서 .

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

음식물 반입 금지

주차 금지

금연

접근 금지 

실내 정숙

보기 들어가다                                 사진을 찍다                                 통화를 하다    

한국어 표준교재 16~30.indd   196 2014-06-11   오전 9:30:29

196   한국어 표준교재

연습 1

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면 안 되다’를 사용해서 문장을 완성하세요.  
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-(으)면 안 되다’.

1)  안에 .

2)  공연장 안에서 .

3)  극장 안에서 .

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

음식물 반입 금지

주차 금지

금연

접근 금지 

실내 정숙

보기 들어가다                                 사진을 찍다                                 통화를 하다    

한국어 표준교재 16~30.indd   196 2014-06-11   오전 9:30:29

정답  1. 담배를 피우면 안 돼요  2. 차를 세우면 안 돼요

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)면 안 되다 G22-1

정답  1) 들어가면 안 돼요    2) 사진을 찍으면 안 돼요   3) 통화를 하면 안 돼요

보기

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면 안 되다’를 사용해서 문장을 완성하세요.

1) 

2)

3)

안에(안으로)                                                                  .

공연장 안에서                                                                .

극장 안에서                                                                   .

들어가다   사진을 찍다   통화를 하다
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①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

음식물 반입 금지

주차 금지

금연

접근 금지 

실내 정숙

보기 들어가다                                 사진을 찍다                                 통화를 하다    
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จงทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วใช้ไวยากร ‘-(으)면 안 되다’ จากนั้นเติมลงในช่องว่าง

จงทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วใช้ไวยากร ‘-(으)면 안 되다’ 
จากนั้นเติมลงในช่องว่าง
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지훈 리한 씨, 버스 정류장에서 담배를 

 피우면 안 돼요.
 คุณริฮาน สูบบุหรี่ที่ป้ายรถเมล์ไม่ได้นะครับ

리한 밖에서도 담배를 피울 수 없어요?
 อยู่ข้างนอกก็สูบไม่ได้เหรอครับ

지훈 네, 버스 정류장은 금연 구역이니까 

 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요.
 ครับ ป้ายรถเมล์เป็นเขตปลอดบุหรี่ ถ้าสูบต้องจ่ายค่าปรับครับ

리한 아, 그래요? 몰랐어요.
 อ๋อ งั้นเหรอครับ ผมไม่รู้มาก่อนเลย

지훈 리한 씨, 저 때문에 5만원을 벌었으니까 
 밥 사세요.
  คุณริฮาน ในเมื่อผมช่วยให้คุณไม่ต้องเสียค่าปรับ 5 หมื่นวอนแล้ว 

ต้องเลี้ยงข้าวผมนะครับ

리한 에이, 왜 그래요? 하하하.
 อ้าว อะไรกันครับ ฮ่าฮ่าฮ่า

-아야/어야 되다 ต้อง

ใช้เพื่อบอกภาระหน้าที่ 

·  내일은 일찍 회사에 가야 

돼요.

 พรุ่งนี้ต้องรีบไปบริษัทแต่เช้า

·  극장 안에서는 휴대전화를 

꺼야 돼요. 

  ตอนอยู่ในโรงภาพยนตร์ต้องปิด 

โทรศัพท์มือถือ

때문에 เพราะ
ใช้ในกรณีที่ประโยคหน้าเป็นสาเหตุของ 
ประโยคหลัง

· 눈 때문에 길이 너무 미끄
러워요.

 เพราะหิมะตก ถนนเลยลื่น

· 감기 때문에 회사에 결근 
했어요.

 ขาดงานเพราะเป็นหวัด

1. 버스 정류장에서 담배를 피워도 돼요? 

 สูบบุหรี่ที่ป้ายรถเมล์ได้หรือไม่
2. 금연 구역에서 담배를 피우면 어떻게 해야 할까요? 

 หากเห็นคนสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบเราต้องทำาอย่างไร

정답   1. 아니요, 담배를 피우면 안 돼요.   2. 벌금을 내야 돼요.

대화 2  บทสนทนา 2 Track 71

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาของจีฮุนและริฮาน ตอนที่พวกเขาอยู่ที่ป้ายรถเมล์  
จีฮุนพูดอย่างไรเมื่อริฮานกำาลังจะสูบบุหรี่ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วลองสวมบทบาทเป็นริฮานกับจีฮุนแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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보기

198   한국어 표준교재

어휘 2 하면 안 되는 행동 Behaviors you must not do 

동사나 형용사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용에 대하여 이유나 판단의 근거임을 나타낸다. 

(※ 명사일 때는 ‘-(이)니까’를 사용한다.) 

동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -니까

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으니까

1) 가: 여기에서 담배를 피워도 돼요? 

    나: 아니요. 여기는 금연이니까 밖에 나가서 피우세요. 

2) 가: 버스를 타고 갈까요?  

    나: 지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가요.  

3) 가: 오늘 참 날씨가 맑네요.    

    나: 네, 날씨가 좋으니까 놀러 가고 싶어요. 

문법 2 -(으)니까 

-(으)니까 attached to a verb or an 
adjective, is used for causal relations. 
It expresses a cause or a reason for an 
action that follows. As for nouns, 
a noun is followed by -(이)니까.
When the stem of a verb or an 
adjective ends in a vowel or the 
consonant, ㄹ, -니까 is used.
When the stem of a verb or an 
adjective ends in all consonants other 
than ㄹ, -으니까 is added. 

담배를 피우다 담배꽁초를 버리다 쓰레기를 버리다 침을 뱉다
 to smoke to throw away cigarette butts to throw away trash to spit

뛰어다니다 떠들다 새치기를 하다 자리를 차지하다
to run around to make noise to cut in line to take space

다리를 벌려서 앉다 손대다
to sit with one’s legs wide open to touch
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   22과_무단 횡단을 하면 안 돼요   199

연습 2

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

보기 담배를 피우다            새치기를 하다              쓰레기를 버리다              침을 뱉다

2. 다음을 알맞게 연결해서 문장을 완성하세요. Match an expression to another to complete the sentences.

① 이곳은 사진 촬영 금지니까     ㉠ 건물 밖에서 담배를 피우세요.

② 건물 안에서는 금연이니까     ㉡ 전화를 하면 안 돼요.

③ 극장 안에서는 휴대전화 사용 금지니까     ㉢ 사진을 찍으면 안 돼요.

4)3)

1)
2)
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담배를 피우다
สูบบุหรี่

담배꽁초를 버리다
ทิ้งก้นบุหรี่

쓰레기를 버리다
ทิ้งขยะ

침을 뱉다
ถุยน้ำาลาย

뛰어다니다
วิ่ง

떠들다
พูดคุยเสียงดัง

새치기를 하다
แซงคิว

자리를 차지하다
จองที่

다리를 벌려서 앉다
นั่งกางขา

손대다
สัมผัส

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

담배를 피우다  새치기를 하다  쓰레기를 버리다  침을 뱉다

정답   1) 새치기를 하다   2) 담배를 피우다   3) 쓰레기를 버리다   4) 침을 뱉다

어휘 2   คำาศัพท์ 2 하면 안 되는 행동 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำา

พฤติกรรมที่ห้ามทำาเวลาอยู่ในที่สาธารณะมีอะไรบ้างคะ เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)니까’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองจับคู่ประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-(으)니까’ วางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อบอกว่าเนื้อหาข้างหน้าเป็นเหตุผลหรือที่มาของการตัดสินใจ 

ส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับไวยากรณ์ ‘-(으)세요’, ‘-(으)ㄹ까요?’, ‘-(으)ㄹ래요?’, ‘-(으)ㅂ시다’

·  지금은 차가 막히니까 지하철을 타고 가세요. ตอนนี้รถติด นั่งรถไฟใต้ดินไปเถอะครับ

· 날씨가 좋으니까 밖으로 나갈까요? อากาศดี เราออกไปข้างนอกกันไหมครับ

·   내일은 주말이니까 같이 영화를 봅시다. พรุ่งนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ ไปดูหนังด้วยกันนะครับ

2. 다음을 알맞게 연결해서 문장을 완성하세요. จับคู่คำาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์

① 이곳은 사진 촬영 금지니까  ㉠ 건물 밖에서 담배를 피우세요.

② 건물 안에서는 금연이니까  ㉡ 전화를 하면 안 돼요.

③ 극장 안에서는 휴대전화 사용 금지니까  ㉢ 사진을 찍으면 안 돼요.

정답    ① ㉢    ② ㉠   ③ ㉡

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)니까 G22-2

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)니까’ และ ‘-아서/어서’

‘-(으)니까’ และ ‘-아서/어서’ เหมือนกันตรงที่ใช้บอกเหตุผลหรือสาเหตุ แต่ต่างกันที่ประโยคหลังของ ‘-아서/어서’ 

ไม่สามารถใช้ประโยคขอร้องหรือประโยคคำาสั่งได้ ในขณะที่ประโยคหลัง ‘-(으)니까’  นั้นไม่มีข้อจำากัดใด ๆ อีกประการหนึ่ง 

‘-(으)니까’ สามารถรวมกับไวยากรณ์รูปอดีต ‘-았/었-’ ได้ แต่ ‘-아서/어서’ นั้นจะรวมกับ ‘-았/었-’ ไม่ได้

·더우니까 창문을 여세요. (O)  ·더워서 창문을 여세요. (X)

·배가 아팠어서 병원에 갔어요. (X) 

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

그동안 잘 지내셨어요? ที่ผ่านมาสบายดีไหม 

가:  투안 씨 오랜만이네요. 고향에 잘 다녀왔어요? คุณตวน ไม่ได้พบกันนานเลยนะคะ กลับบ้านเกิดเรียบร้อยดีไหมคะ

나: 네, 과장님. 그동안 잘 지내셨어요?  ครับ ผู้จัดการ ช่วงที่ผ่านมาสบายดีไหมครับ
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보기

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. 도서관에서     안 돼요. ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด

2.   에서 그림에 손대면 안 돼요. ห้ามจับรูปภาพในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

3. 식당에서   를 피우면 안 돼요. ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร

1. <보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาตามตัวอย่าง

가:  도서관에서 떠들면 안 돼요.   

ห้ามคุยกันเสียงดังในห้องสมุด

나: 죄송합니다. 

 ขอโทษครับ 

떠들다

พูดคุยเสียงดัง

200   한국어 표준교재

활동

1. <보기>처럼 이야기해 보세요. Make a conversation as follows.

보기

도서관

가: 도서관에서 떠들면 안 돼요. 

나: 죄송합니다. 

1)   2)

3)   4)

병원

공연장

미술관

식당

큰 소리로 

전화하다

떠들다

사진을 

찍다

그림에 

손대다 

담배를 

피우다
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도서관 ห้องสมุด

200   한국어 표준교재

활동

1. <보기>처럼 이야기해 보세요. Make a conversation as follows.

보기

도서관

가: 도서관에서 떠들면 안 돼요. 

나: 죄송합니다. 

1)   2)

3)   4)

병원

공연장

미술관

식당

큰 소리로 

전화하다

떠들다

사진을 

찍다

그림에 

손대다 

담배를 

피우다
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큰 소리로 전화하다

คุยโทรศัพท์เสียงดัง

사진을 찍다

ถ่ายรูป

그림에 손대다

จับรูปภาพ

담배를 피우다

สูบบุหรี่

병원 โรงพยาบาล

공연장 โรงละคร

미술관 พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

식당 ร้านอาหาร

1) 

3) 

2) 

4) 

정답   1) 가: 병원에서 큰 소리로 전화하면 안 돼요.  2) 가: 미술관에서 그림에 손대면 안 돼요.

  나: 죄송합니다.         나: 죄송합니다.

 3) 가: 공연장에서 사진을 찍으면 안 돼요.  4) 가: 식당에서 담배를 피우면 안 돼요.

     나: 죄송합니다.       나: 죄송합니다. 

정답   1. 떠들면   2. 미술관   3. 담배

활동  กิจกรรม
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공공장소 표지판  ป้ายในที่สาธารณะ

한국의 지하철과 버스에서는 위와 같은 표지판을 볼 수 있습니다. 이런 표지판이 있는 좌석은 노약

자, 장애인, 임산부, 어린 아이를 데리고 있는 사람들을 위한 자리이기 때문에 비워두는 것이 좋습니

다. 만약 사람이 없어서 잠깐 앉더라도 이런 사람들을 보면 자리를 양보해야 됩니다.

เราสามารถพบเห็นป้ายสัญลักษณ์อย่างด้านบนได้ในรถใต้ไฟดินหรือรถเมล์ของเกาหลี ที่นั่งที่มีป้ายนี้เป็นที่นั่งสำาหรับผู้ที่มีร่างกาย 
อ่อนแอ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ หรือผู้โดยสารท่ีมากับเด็ก เราจึงไม่ควรน่ัง ต่อให้น่ังพักเพียงครู่เดียวในตอนท่ีไม่มีคนแต่เม่ือบุคคลเหล่า 
นี้ขึ้นรถ เราต้องสละที่นั่งให้ทันที

노약자석 ท่ีน่ังสำารอง

화장실

ห้องน้ำา

지하철역

สถานีรถไฟใต้ดิน

공중전화

โทรศัพท์สาธารณะ

기차역

สถานีรถไฟ

주차장

ลานจอดรถ

택시 정류장

จุดรับ-ส่งรถแท็กซี่

비상구

ทางหนีไฟ, ทางออกฉุกเฉิน

버스 정류장

ป้ายรถเมล์

엘리베이터

ลิฟต์
에스컬레이터

บันไดเลื่อน
자동차 전용

ทางเฉพาะสำาหรับรถยนต์
자전거 전용

ทางเฉพาะสำาหรับจักรยาน

정답   1. 전용  2. 비상구  3. 노약자석 

내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. ‘자전거  ’ 은 자전거만 다닐 수 있는 길입니다.     

 ‘ทางเฉพาะจักรยาน’ เป็นทางที่สามารถขี่ได้เฉพาะจักรยานเท่านั้น

2.    는 긴급한 일이 있을 때 사용하는 출입구입니다.      

   ทางออกฉุกเฉินเป็นทางเข้าออกเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้น

3.     은 지하철과 버스 안에서 노약자나 장애인 등을 위한 자리입니다.       

       ที่นั่งสำารองเป็นที่นั่งในรถไฟใต้ดิน รถเมล์สำาหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือผู้พิการ  

정보  ข้อมูลทั่วไป
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จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง ที่นี่คือที่ไหน, ห้ามกระทำาสิ่งใดบ้าง 
ลองตั้งใจฟังดี ๆ ค่ะ 

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาถามและรูปภาพก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้
[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4.  여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน

 ① 공연장  ② 도서관

 ③ 미술관  ④ 지하철

5.  들은 내용과 다른 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ไม่ตรงกับเรื่องที่ได้ฟัง

 ① 물을 마시면 안 됩니다.  ② 사진을 찍을 수 없습니다.

 ③ 전화를 하면 안 됩니다.  ④ 음식을 먹을 수 없습니다.

1.

2.

3.

이 사람은 무엇을 하고 있습니까? เขาคนนี้กำาลังทำาอะไร

①  ②  ③  ④

이 사람은 무엇을 하고 있습니까? เขาคนนี้กำาลังทำาอะไร

①  ②  ③  ④

이 사람은 무엇을 하고 있습니까? เขาคนนี้กำาลังทำาอะไร

①  ②  ③  ④

Track 72

202   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까?

 ①                     ②                     ③                     ④   

2. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

3. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까?

 ①                     ②                     ③                     ④   

[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4. 여기는 어디입니까?  

① 공연장     ② 도서관  

③ 미술관  ④ 지하철 

5. 들은 내용과 다른 것을 고르십시오. 

① 물을 마시면 안 됩니다.  ② 사진을 찍을 수 없습니다.

③ 전화를 하면 안 됩니다.  ④ 음식을 먹을 수 없습니다.

Track  72
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1. ① 남: 술을 마시고 있습니다. กำาลังด่ืมเหล้าครับ ② 남: 담배를 피우고 있습니다. กำาลังสูบบุหร่ีครับ

   ③ 남: 주차를 하고 있습니다. กำาลังจอดรถครับ ④ 남: 횡단보도를 건너고 있습니다. กำาลังข้ามถนนครับ

2. ① 여: 전화를 하고 있습니다. กำาลังโทรศัพท์ค่ะ 
 ② 여: 사진을 찍고 있습니다. กำาลังถ่ายรูปค่ะ

   ③ 여: 큰 소리로 떠들고 있습니다. กำาลังพูดคุยกันเสียงดังค่ะ

   ④ 여: 쓰레기를 버리고 있습니다. กำาลังท้ิงขยะค่ะ

3. ① 남: 침을 뱉고 있습니다. กำาลังถุยน้ำาลายครับ 
 ② 남: 지하철을 타고 있습니다. กำาลังน่ังรถไฟใต้ดินครับ

   ③ 남: 새치기를 하고 있습니다. กำาลังแซงคิวครับ

   ④ 남: 큰 소리로 떠들고 있습니다. กำาลังพูดคุยกันเสียงดังครับ

4-5. 여:    저희 고려극장을 찾아 주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리

겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 

공연 중에는 사진 촬영 금지니까  사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에

게 방해가 될  수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาใช้บริการโรงละครโครยอ เราขอแจ้งให้ท่านทราบข้อควรระวังเล็กน้อยเพ่ือการรับชมท่ีสนุก
ย่ิงข้ึน อย่างแรก ท่านสามารถด่ืมน้ำาภายในโรงละครได้ แต่ห้ามนำาอาหารเข้ามาในบริเวณโรงละคร และห้ามถ่ายรูป 
ระหว่างทำาการแสดง สุดท้ายน้ี การใช้โทรศัพท์เป็นการรบกวนผู้อ่ืน จึงขอความกรุณาไม่คุยโทรศัพท์ระหว่างการแสดง 
ขอให้ท่านรับชมอย่างสนุกสนาน ขอบคุณค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1.②   2. ④   3. ③  4. ①   5. ①

정답   1.②   2. ④   3. ③  4. ①   5. ①

정답   1. ④   2. ② 

1. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 네, 주차할 줄 알아요. ② 아니요, 주차해도 돼요.     

 ③ 네, 주차할 수 없어요. ④ 아니요, 주차하면 안 돼요.

2.  질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 ① 네, 지금 출입이 안 돼요. ② 아니요, 출입 금지예요.    

 ③ 네, 공장이 문을 닫았어요. ④ 아니요, 지금 들어가면 돼요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-22

1. 남: 여기에 주차해도 돼요? จอดรถท่ีน่ีได้ไหมครับ

2. 남: 지금 공장 안에 들어갈 수 있어요? ตอนนี้สามารถเข้าไปในโรงงานได้ไหมครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาศัพท์ที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง  
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

ข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูป้ายสัญลักษณ์ข้อห้ามแล้วเลือกว่าป้ายนั้นหมายความว่าอย่างไร 
ลองทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปข้างต้นแล้วตอบคำาถามค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 

도로나 공원에                            을/를 버리면 안 됩니다. 공공장소를 깨끗이 사용해야 합니다.

ห้ามทิ้งขยะกลางถนนหรือในสวนสาธารณะ เราต้องรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

     ① 지갑  ② 사진 ③ 자동차  ④ 쓰레기

5.

 

길에서는 위험하니까                            을/를 하면 안 됩니다. 길을 건널 때 갑자기 차가 와서 사고가 

날 수 있습니다.

บนท้องถนนอันตราย ดังนั้น จึงห้ามข้ามถนนในบริเวณที่ไม่ใช่ทางม้าลายตอนที่ข้ามอาจมีรถพุ่งเข้ามา 
ทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้

     ① 주차  ② 과속 ③ 새치기  ④ 무단 횡단

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 담배를 팔면 안 됩니다.

② 담배를 사면 안 됩니다.

③ 담배를 피우면 안 됩니다.

④ 담배를 버리면 안 됩니다.

2. ① 만지면 안 됩니다.

② 떠들면 안 됩니다.

③ 주차하면 안 됩니다.

④ 뛰어다니면 안 됩니다.

3. ① 휴대전화를 빌릴 수 있습니다.

② 휴대전화를 고칠 수 있습니다.

③ 휴대전화를 사용할 수 없습니다.

④ 휴대전화를 충전할 수 없습니다.

   22과_무단 횡단을 하면 안 돼요   203

EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.  ① 담배를 팔면 안 됩니다. 

  ② 담배를 사면 안 됩니다. 

  ③ 담배를 피우면 안 됩니다. 

  ④ 담배를 버리면 안 됩니다. 

2.  ① 만지면 안 됩니다.  

  ② 떠들면 안 됩니다. 

  ③ 주차하면 안 됩니다. 

  ④ 뛰어다니면 안 됩니다.

3.  ① 휴대전화를 빌릴 수 있습니다.

  ② 휴대전화를 고칠 수 있습니다.

  ③ 휴대전화를 사용할 수 없습니다. 

  ④ 휴대전화를 충전할 수 없습니다. 

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4.      도로나 공원에 을/를 버리면 안 됩니다. 공공장소를 깨끗이 사용해야 

합니다. 

① 지갑   ② 사진        

③ 자동차  ④ 쓰레기

5.      길에서는 위험하니까 을/를 하면 안 됩니다. 길을 건널 때 갑자기 

차가 와서 사고가 날 수 있습니다. 

① 주차  ② 과속

③ 새치기       ④ 무단 횡단

한국어 표준교재 16~30.indd   203 2014-06-11   오전 9:30:37

정답   1. ③   2. ③  3. ③   4. ④   5. ④
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[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1.  

① 비상구 ② 공중전화

  ③ 지하철역   ④ 엘리베이터

2.  

① 손대면 안 돼요. ② 길을 건너면 안 돼요.  

  ③ 이곳에 들어가면 안 돼요. ④ 음식을 가지고 들어가면 안 돼요.   

[3~4] 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 

 จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

3.

 

버스 정류장에서 담배를 피우면 안 됩니다. 그리고 쓰레기를 버리거나 침을 뱉어도 안 됩

니다. 많은 사람들이 이용하는 곳이기 때문에 깨끗하게 사용해야 합니다.

สูบบุหรี่ที่ป้ายรถเมลล์ไม่ได้ครับ แล้วก็ห้ามทิ้งขยะหรือถุยน้ำาลาย เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนใช้มากมายจึงต้อง 
ใช้อย่างสะอาด

 ① 금연 장소 안내  ② 버스 노선 안내

 ③ 대중교통 이용 안내  ④ 공공장소 이용 안내

4.

 

길을 건널 때에는 반드시 횡단보도로 건너야 안전합니다. 차가 오지 않을 때에도 무단  

횡단을 하면 안 됩니다. 횡단보도로 건널 때에도 차가 오는지 반드시 확인해야 됩니다.

เมื่อต้องข้ามถนนจะต้องใช้ทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าจะไม่มีรถมาก็ห้ามข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลาย 
และขณะที่ข้ามถนนบนทางม้าลายก็ต้องเช็คดูว่ามีรถมาหรือไม่

 ① 교통사고 안내  ② 무단 횡단 벌금

 ③ 횡단보도 이용  ④ 도로 상황 안내

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

   22과_무단 횡단을 하면 안 돼요   195

동사에 붙어 어떤 행위가 불가능함을 나타낸다.  

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면 안 되다

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면 안 되다

1) 가: 이곳은 주차 금지예요. 여기에 주차하면 안 돼요.   

    나: 몰랐어요. 죄송합니다. 

2) 가: 여기에서 사진을 찍을 수 있어요?

    나: 아니요. 박물관 안에서는 사진을 찍으면 안 돼요.  

어휘 1 금지 Prohibition
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ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งท้ายคำาหรือตำาแหน่งตัวสะกดจะมีข้อจำากัด พยัญชนะเพียง 7 ตัวเท่านั้นที่เป็นเสียงตัวสะกดได้ 
ในกรณีเสียงระเบิด ‘ㄱ[k], ㄲ[k’], ㅋ[kh]’ ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ‘윽’ โดยไม่ปล่อยลมออกมา ตัวสะกด [ㄱ แม่กก] 

(1) 책, 국, 막, 가족, 학교   (2) 밖, 창밖, 낚시, 부엌

(3) 책 주세요.    (4) 국 더 주세요. 

발음 การออกเสียง P-09

정답   1. ①  2. ④  3. ④  4. ③   
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้
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□ ข้อมูลและวัฒนธรรม สำาหรับชาวเกาหลี อายุคือ

-는 
วางท้ายคำากริยาเพื่อขยายคำานามข้างหลัง
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 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사 가세요.  

 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요.

 ปกติแล้วก็นิยมซื้อผลไม้และเครื่องดื่มเป็นของขวัญครับ 

 แต่ว่าลองถามก่อนว่าผู้ใหญ่ชอบอะไรแล้วซื้อไปดีกว่าครับ 

 และตอนมอบของขวัญให้ประคองด้วยสองมือนะครับ 

리한 네, 알겠어요. 고마워요. ครับ รับทราบครับ ขอบคุณนะครับ  

-(으)ㄴ 

เป็นส่วนเติมท้ายคำาคุณศัพท์เพื่อทำาหน้าที ่
ขยายคำานามที่ตามมา

· 고향에서 가장 유명한 것이  
뭐예요?

  ที่บ้านเกิด อะไรมีชื่อเสียงที่สุดครับ

·좋은 카메라를 샀네요.

 ซื้อกล้องที่ดีเลยนะครับ

23 어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요
ต้องใช้สองมือมอบของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ  

1. 어른들께 보통 어떤 선물을 많이 해요? ปกติเราซื้อของขวัญอะไรให้ผู้ใหญ่

2. 어른들께 선물을 드릴 때는 어떻게 드려요? ตอนมอบของขวัญให้ผู้ใหญ่เราควรทำาอย่างไร 

정답   1. 과일이나 음료수를 많이 선물해요.    2. 두 손으로 드려요.

대화 1  บทสนทนา 1 Track 73

ริฮานได้รับเชิญไปบ้านเพื่อนชาวเกาหลี เขาจึงถามจีฮุนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้ 
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. 

(※ 명사일 때는 ‘-(이)시-’를 사용한다.) 

동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -시- 

(※ ‘ㄹ’ 받침일 때는 ‘ㄹ’이 탈락한다. 예) 살다 → 사세요)

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으시-

1)  가: 사장님 지금 계세요?     

 나: 조금 전에 나가셨어요.

2) 가: 타타 씨의 아버지는 키가 크세요?  

 나: 아니요, 키가 작으세요.  

3) 가: 투안 씨, 이 옷 새로 샀어요?

 나: 아니요, 고향에서 어머니가 보내 주셨어요. 

어휘 1 어휘 높임 Lexicon honorifi cs

문법 1 -(으)시-

-(으)시- attached to a verb or an 
adjective, indicates to respect the 
subject of the sentence. (-(이)시- is 
used for a noun.)
When a stem of a verb or an adjective 
in a vowel or the fi nal consonant, ㄹ, 
-시- is added.
When a stem of a verb or an adjective 
ends in all consonants other than ㄹ, 
-으시- is added.

계시다 잡수시다/드시다 주무시다 말씀하시다
to stay to eat to sleep to say

편찮으시다 돌아가시다 드리다 댁
sick to pass away to give house

성함 연세
name age

한국어 표준교재 16~30.indd   205 2014-06-11   오전 9:30:37
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계시다 (있다)

อยู่ รูปสุภาพของ있다
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subject of the sentence. (-(이)시- is 
used for a noun.)
When a stem of a verb or an adjective 
in a vowel or the fi nal consonant, ㄹ, 
-시- is added.
When a stem of a verb or an adjective 
ends in all consonants other than ㄹ, 
-으시- is added.

계시다 잡수시다/드시다 주무시다 말씀하시다
to stay to eat to sleep to say

편찮으시다 돌아가시다 드리다 댁
sick to pass away to give house

성함 연세
name age
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잡수시다/드시다 (먹다)

รับประทาน รูปสุภาพของ먹다

   23과_어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요     205

동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. 

(※ 명사일 때는 ‘-(이)시-’를 사용한다.) 

동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -시- 

(※ ‘ㄹ’ 받침일 때는 ‘ㄹ’이 탈락한다. 예) 살다 → 사세요)

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으시-

1)  가: 사장님 지금 계세요?     

 나: 조금 전에 나가셨어요.

2) 가: 타타 씨의 아버지는 키가 크세요?  

 나: 아니요, 키가 작으세요.  

3) 가: 투안 씨, 이 옷 새로 샀어요?

 나: 아니요, 고향에서 어머니가 보내 주셨어요. 

어휘 1 어휘 높임 Lexicon honorifi cs

문법 1 -(으)시-

-(으)시- attached to a verb or an 
adjective, indicates to respect the 
subject of the sentence. (-(이)시- is 
used for a noun.)
When a stem of a verb or an adjective 
in a vowel or the fi nal consonant, ㄹ, 
-시- is added.
When a stem of a verb or an adjective 
ends in all consonants other than ㄹ, 
-으시- is added.

계시다 잡수시다/드시다 주무시다 말씀하시다
to stay to eat to sleep to say

편찮으시다 돌아가시다 드리다 댁
sick to pass away to give house

성함 연세
name age
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주무시다 (자다)

นอนหลับ รูปสุภาพของ자다

   23과_어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요     205

동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. 

(※ 명사일 때는 ‘-(이)시-’를 사용한다.) 

동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -시- 

(※ ‘ㄹ’ 받침일 때는 ‘ㄹ’이 탈락한다. 예) 살다 → 사세요)

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으시-

1)  가: 사장님 지금 계세요?     

 나: 조금 전에 나가셨어요.

2) 가: 타타 씨의 아버지는 키가 크세요?  

 나: 아니요, 키가 작으세요.  

3) 가: 투안 씨, 이 옷 새로 샀어요?

 나: 아니요, 고향에서 어머니가 보내 주셨어요. 

어휘 1 어휘 높임 Lexicon honorifi cs

문법 1 -(으)시-

-(으)시- attached to a verb or an 
adjective, indicates to respect the 
subject of the sentence. (-(이)시- is 
used for a noun.)
When a stem of a verb or an adjective 
in a vowel or the fi nal consonant, ㄹ, 
-시- is added.
When a stem of a verb or an adjective 
ends in all consonants other than ㄹ, 
-으시- is added.

계시다 잡수시다/드시다 주무시다 말씀하시다
to stay to eat to sleep to say

편찮으시다 돌아가시다 드리다 댁
sick to pass away to give house

성함 연세
name age
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말씀하시다 (말하다)

พูด รูปสุภาพของ말하다

편찮으시다 (아프다)

ไม่สบาย, ป่วย รูปสุภาพของ아프다

돌아가시다 (죽다)

เสียชีวิต รูปสุภาพของ죽다

드리다 (주다)

มอบ รูปสุภาพของ주다

댁 (집) 
บ้าน รูปสุภาพของ집

성함 (이름)
ชื่อ สกุล รูปสุภาพของ이름

연세 (나이)
อายุ รูปสุภาพของ나이

1. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

1)  가: 지난 주말에 뭐 했어요? วันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้วทำาอะไรครับ
 나: 할머니                        에 다녀왔어요.

2)  가: 사장님 좀 바꿔 주세요. ขอสายเถ้าแก่หน่อยค่ะ 
 나: 지금 사무실에 안                        . 잠깐 나가셨어요.

3)  가: 가족이 어떻게 돼요? ครอบครัวมีกี่คนคะ
 나: 어머니하고 동생, 저, 3명이에요. 아버지는 3년 전에                        .

4)  가: 할머니,                        이/가 어떻게 되세요?

 나: 75살이에요. เจ็ดสิบห้าปีค่ะ 

5)  가: 여기 얼마예요? อันนี้เท่าไรคะ 
 나: 맛있게                        ? 비빔밥하고 김치찌개니까 만 원이에요.

보기
연세

돌아가시다

드시다

댁

계시다

정답   1) 댁   2) 계세요   3) 돌아가셨어요   4) 연세   5) 드셨어요

• 할머니는 어제부터 편찮으세요. 

 คุณย่าป่วยตั้งแต่เมื่อวานค่ะ 

• 할아버지는 작년에 돌아가셨어요.

 คุณปู่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วค่ะ

• 저는 할아버지께 선물을 드려요.

 ผมมอบของขวัญให้คุณปู่ครับ

•할아버지는 댁에 계세요.

 คุณปู่อยู่บ้านครับ

•할아버지 성함이 어떻게 되세요?

 คุณปู่ชื่ออะไรครับ

•가: 할아버지 연세가 어떻게 되세요?

  คุณปู่อายุเท่าไรครับ

 나: 여든 살이세요. แปดสิบปีครับ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 어휘 높임 คำาสุภาพ

   23과_어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요     205

동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. 

(※ 명사일 때는 ‘-(이)시-’를 사용한다.) 

동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -시- 

(※ ‘ㄹ’ 받침일 때는 ‘ㄹ’이 탈락한다. 예) 살다 → 사세요)

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으시-

1)  가: 사장님 지금 계세요?     

 나: 조금 전에 나가셨어요.

2) 가: 타타 씨의 아버지는 키가 크세요?  

 나: 아니요, 키가 작으세요.  

3) 가: 투안 씨, 이 옷 새로 샀어요?

 나: 아니요, 고향에서 어머니가 보내 주셨어요. 

어휘 1 어휘 높임 Lexicon honorifi cs

문법 1 -(으)시-

-(으)시- attached to a verb or an 
adjective, indicates to respect the 
subject of the sentence. (-(이)시- is 
used for a noun.)
When a stem of a verb or an adjective 
in a vowel or the fi nal consonant, ㄹ, 
-시- is added.
When a stem of a verb or an adjective 
ends in all consonants other than ㄹ, 
-으시- is added.

계시다 잡수시다/드시다 주무시다 말씀하시다
to stay to eat to sleep to say

편찮으시다 돌아가시다 드리다 댁
sick to pass away to give house

성함 연세
name age
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ที่เกาหลีจะใช้คำาพูดสุภาพและยกย่องกับผู้ใหญ่ มีคำาอะไรบ้างลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)시-’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนคำาที่ขีดเส้นใต้เป็นคำาสุภาพค่ะ

‘-(으)시-’ วางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อยกย่องประธานของประโยค

자음 (พยัญชนะ) → -으시-  모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -시-

읽다 → 읽으시다

좋다 → 좋으시다

가다   → 가시다

  바쁘다 → 바쁘시다

살다   → 사시다

· 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? คุณครูคะ ตอนนี้กำาลังอ่านหนังสืออะไรหรือคะ

· 사장님은 매일 아침 운동을 하세요. ผู้จัดการออกกำาลังกายตอนเช้าทุกวันค่ะ

· 부모님은 베트남에 사세요. คุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่ที่เวียดนามค่ะ

· 우리 아버지는 키가 크세요. คุณพ่อของฉันตัวสูงค่ะ

รูปแบบการเติม ‘-시-’ เพื่อทำาให้ประโยคนั้น ๆ เป็นรูปแบบที่ยกย่องประธานของประโยค 
หากลงท้ายประโยคที่เป็นปัจจุบันกาลจะเป็น ‘-(으)세요’ และอดีตกาลจะใช้ ‘-(으)셨어요’ แต่คำาศัพท์บางตัว 
หากต้องการทำาให้เป็นคำาสุภาพยกย่อง จะเปลี่ยนเป็นคำาศัพท์อื่น เช่น ‘잡수시다(먹다)’, ‘계시다(있다)’, ‘주무시다(자다)

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)시- G23-1 

จงแก้คำาที่ขีดเส้นใต้ตามบทสนทนาดังต่อไปนี้ โดยใช ้‘-(으)시-’ ให้ถูกต้อง

2. 대화에서 밑줄 친 부분을 ‘-(으)시-’를 사용해서 바르게 고쳐 쓰세요.

1)  가: 가족은 어디 살아요? ครอบครัวอยู่ที่ไหนคะ 
 나:  부모님은 고향에 살아요. 그리고 형은 한국에 있어요. 

  คุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดครับ และพี่ชายอยู่ที่เกาหลีครับ
 →                                                                                                   .

2)  가: 안에 반장님 계세요? หัวหน้าอยู่ข้างในไหมครับ

 나:  아니요, 조금 전에 나갔어요. ไม่อยู่ค่ะ เพิ่งออกไปข้างนอกเองค่ะ
 →                                                                                                   .

3)  가: 여보세요. 사장님 좀 바꿔 주세요. ฮัลโหล รับโทรศัพท์ขอสายเถ้าแก่ครับ
 나:  사장님은 지금 회의 중이시라서 전화를 못 받아요.  

  ตอนนี้เถ้าแก่กำาลังประชุมอยู่ค่ะ ไม่สะดวกรับสายค่ะ
 →                                                                                                   .

정답   1) 사세요   2) 나가셨어요   3) 받으세요

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

ในภาษาไทย มีการใช้คำาศัพท์เพื่อแสดงการยกย่องสำาหรับบางกรณี เช่น “กิน(먹다)-รับประทาน(드시다), เขา(그 사람)-

ท่าน(그 분)” แต่ในภาษาเกาหลีมีการผันกริยาเพื่อแสดงการยกย่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

·친구가 회사에서 일한다. เพื่อนทำางานที่บริษัท

·사장님이 회사에서 일하신다. ผู้จัดการทำางานที่บริษัท
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 74

흐엉 아딧 씨, 한국에서는 식사할 때 

 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요.
 คุณอดิศร์ ที่เกาหลีเวลากินข้าวห้ามยกถ้วยข้าวขึ้นมานะคะ

아딧 아, 그래요? 몰랐어요.
 อ๋อ งั้นเหรอครับ ผมไม่รู้มาก่อนเลย

흐엉 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 

 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 
 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 
 ที่เกาหลีจะต้องวางถ้วยข้าวไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยและกินข้าวค่ะ
 ฉันก็เหมือนกัน ตอนแรกไม่มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะ 
 อาหารของชาวเกาหลีเลยแย่เลยค่ะ

아딧 저는 아직도 잘 모르겠어요. 
 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요.
 ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เลยครับ ช่วยสอนเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะ 
 อาหารของชาวเกาหลีหน่อยนะครับ

흐엉 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 
 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요.
 ห้ามปักช้อนลงบนข้าว
 และอย่าส่งเสียงดังขณะกินข้าว

-지 마세요 อย่า, ห้าม 

เป็นประโยคคำาสั่ง 

ห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

· 일할 때 음식을 먹지  
마세요.

 อย่ากินข้าวขณะทำางาน

· 여기에서 담배를 피우지 

마세요. 

 ห้ามสูบบุหรี่ที่นี่

아직(도) ยัง 
·가: 일을 다 끝냈어요?  
  งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอครับ
 나:   아니요, 아직 다 못  

했어요. 
   เปล่าครับ ยังไม่เสร็จเลยครับ

·  저는 아직도 한국말을 잘  
못해요.

 ผมก็ยังไม่เก่งภาษาเกาหลีครับ

1. 한국에서는 식사할 때 무엇을 하면 안 돼요? 

    ข้อห้ามขณะรับประทานอาหารที่เกาหลีคืออะไรบ้าง

2. 한국의 식사 예절에는 어떤 것이 있어요? 

    มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวเกาหลีมีอะไรบ้าง

정답   1. 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요.   

2. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 내면 안 돼요.

เฮืองกำาลังบอกอดิศร์เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวเกาหลี 
มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวเกาหลีมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งค่ะ

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเฮืองและอดิศร์ลองฟังและออกเสียงตามนะคะ 
ตั้งใจฟังและอ่านตามแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 2   คำาศัพท์ 2 생활 예절 มารยาทในชีวิตประจำาวัน

※하면 안 되는 행동 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำา

208   한국어 표준교재

어휘 2 생활 예절 Everyday manners

동사에 붙어 어떤 일을 꼭 해야 하는 의무가 있음을 나타낸다.  

동사 어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -아야 되다/하다 

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -어야 되다/하다 

‘하다’일 때: -해야 되다/하다 

1) 가: 한국인 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요?

    나: 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 신발을 벗고 들어가야 해요. 

2) 가: 한국에서 어른께 지켜야 하는 예절이 있어요?  

    나: 어른께는 물건을 두 손으로 드려야 돼요. 

문법 2 -아야/어야 되다/하다

-아야/어야 되다/하다 attached to a 
verb, expresses the idea of obligation 
or necessity.
If a verb stem ends in a vowel ㅏ or ㅗ, 
-아야 되다/하다 is added.
If a verb stem ends in a vowel other 
than ㅏ or ㅗ, -어야 되다/하다 is added.
If a verb ends in the 하다 verb, -해야 
되다/하다 is used.

신발을 신고 들어가다 한 손으로 물건을 주다 다리를 떨다 다리를 꼬고 앉다
to wear shoes inside the house to use one hand to give to shake one’s leg to cross one’s leg while sitting

밥에 숟가락을 꽂다 밥그릇을 들고 먹다 소리를 크게 내다 
to put the spoon in a rice bowl to hold a rice bowl to eat to make noise

고개를 돌리다 허리를 숙이다 자리를 양보하다
to turn (slightly) away 

(one’s body)
to bend one’s waist to off er one’s seat to 

someone else
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신발을 신고 들어가다

ใส่รองเท้าเดินเข้าบ้าน

한 손으로 물건을 주다

ส่งของด้วยมือเดียว

다리를 떨다

นั่งเขย่าขา

다리를 꼬고 앉다

นั่งไขว่ห้าง
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밥에 숟가락을 꽂다

ปักช้อนบนข้าว

밥그릇을 들고 먹다

ยกถ้วยข้าวขึ้นกิน

소리를 크게 내다

ส่งเสียงดัง
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※해야 하는 행동  การกระทำาที่พึงปฏิบัติ

고개를 돌리다

หันหน้าออก
허리를 숙이다

โค้งตัวลง

자리를 양보하다

เสียสละที่นั่ง

①    ㉠ 밥그릇을 들고 밥을 먹으면 안 돼요.

②     ㉡ 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요.

③     ㉢ 어른께 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요.

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.  

①     ㉠ 어른 앞에서 다리를 떨면 안 돼요. 

②     ㉡ 밥그릇을 들고 밥을 먹으면 안 돼요.

③     ㉢ 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요.

④     ㉣ 어른께 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 

⑤     ㉤ 식사할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요.

2. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

1)    가: 어른께 인사할 때 어떻게 해요?

    나: .                        

 ① 허리를 숙여야 해요         

 ② 손을 들고 인사해야 해요  

2)    가: 지하철에서 어떻게 해야 해요?

    나: .                            

 ① 어른께 자리를 양보해야 해요     

 ② 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요

한국어 표준교재 16~30.indd   209 2014-06-11   오전 9:30:39

   23과_어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요     209

연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.  

①     ㉠ 어른 앞에서 다리를 떨면 안 돼요. 

②     ㉡ 밥그릇을 들고 밥을 먹으면 안 돼요.

③     ㉢ 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요.

④     ㉣ 어른께 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 

⑤     ㉤ 식사할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요.

2. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

1)    가: 어른께 인사할 때 어떻게 해요?

    나: .                        

 ① 허리를 숙여야 해요         

 ② 손을 들고 인사해야 해요  

2)    가: 지하철에서 어떻게 해야 해요?

    나: .                            

 ① 어른께 자리를 양보해야 해요     

 ② 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요

한국어 표준교재 16~30.indd   209 2014-06-11   오전 9:30:39

   23과_어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요     209

연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.  

①     ㉠ 어른 앞에서 다리를 떨면 안 돼요. 

②     ㉡ 밥그릇을 들고 밥을 먹으면 안 돼요.

③     ㉢ 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요.

④     ㉣ 어른께 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 

⑤     ㉤ 식사할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요.

2. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

1)    가: 어른께 인사할 때 어떻게 해요?

    나: .                        

 ① 허리를 숙여야 해요         

 ② 손을 들고 인사해야 해요  

2)    가: 지하철에서 어떻게 해야 해요?

    나: .                            

 ① 어른께 자리를 양보해야 해요     

 ② 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요

한국어 표준교재 16~30.indd   209 2014-06-11   오전 9:30:39

정답   ① ㉢   ② ㉡   ③ ㉠

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

คำาศัพท์เกี่ยวกับมารยาทในชีวิตประจำาวันมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-아야/어야 되다/하다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นให้ดูรูปภาพและเติมคำาในบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-아야/어야 되다/하다’ วางไว้หลังคำากริยาจะให้ความหมายว่า 'ต้องทำา' อีกทั้งยังให้ให้ความหมายถึงความจำาเป็นที่จะต้องทำา 
สามารถใช้ได้ทั้ง ‘되다’ และ ‘하다’ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

· 한국인 집을 방문할 때는 신발을 벗고 들어가야 해요. เมื่อไปบ้านชาวเกาหลีต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน

· 어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요. ต้องใช้สองมือมอบของให้ผู้อาวุโสกว่าครับ 

· 지하철 안에서는 어른께 자리를 양보해야 해요. ต้องเสียสละที่นั่งให้กับผู้สูงอายุในรถไฟใต้ดิน 

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -아야/어야 되다/하다 G23-2 

1. 극장에서 영화를 볼 때는                                 . 

2. 어른께 물건을 드릴 때는                                 . 

3. 지하철을 탈 때는                                           . 

줄을 서다    휴대전화를 끄다    두 손으로 드리다

정답     1. 휴대전화를 꺼야 해요  

2. 두 손으로 드려야 해요   

3. 줄을 서야 해요
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    나: .                        
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2)    가: 지하철에서 어떻게 해야 해요?

    나: .                            

 ① 어른께 자리를 양보해야 해요     

 ② 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요
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2. 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. จงรูปภาพต่อไปนี้และเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1)

 

가:  어른께 인사할 때 어떻게 해요? เมื่อเจอกับผู้ใหญ่จะต้องทักทายอย่างไร

나:                                                                    . 

 ① 허리를 숙여야 해요 ② 손을 들고 인사해야 해요

2)

 

가:  지하철에서 어떻게 해야 해요? เม่ือเราน่ังรถไฟใต้ดินต้องทำาอย่างไร

나:                                                                    . 

 ① 어른께 자리를 양보해야 해요 ② 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요

정답   1) ①    2) ①

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-아야/어야 되다/하다’ และ ‘-(으)면 안 되다’

‘-아야/어야 되다/하다’ แสดงว่าจำาเป็นต้องทำาอะไรบางอย่าง แต่ ‘-(으)면 안 되다’ ไม่อนุญาตให้คุณทำาอะไรบางอย่าง

·쓰레기는 쓰레기통에 버려야 돼요. 함부로 버리면 안 돼요. ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะ ทิ้งตามอำาเภอใจไม่ได้

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ 
‘-아야/어야 되다/하다’ ค่ะ
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보기

<보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาตามตัวอย่าง

활동  กิจกรรม

210   한국어 표준교재

활동

<보기>처럼 이야기해 보세요. Make the conversations as follows.

보기

가: 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 

나:   밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요.   

식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. 

1)   2)

3)   4)

어른께 물건을 드릴 때

밥을 먹을 때

집에 들어갈 때

지하철에서

밥을 먹을 때

두 손으로 

드리다

식탁 위에 

놓고 먹다

조용히 

먹다

신발을 벗고 

들어가다

자리를 

양보하다

한국어 표준교재 16~30.indd   210 2014-06-11   오전 9:30:40

210   한국어 표준교재

활동

<보기>처럼 이야기해 보세요. Make the conversations as follows.

보기

가: 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 

나:   밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요.   

식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. 

1)   2)

3)   4)

어른께 물건을 드릴 때

밥을 먹을 때

집에 들어갈 때

지하철에서

밥을 먹을 때

두 손으로 

드리다

식탁 위에 

놓고 먹다

조용히 

먹다

신발을 벗고 
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자리를 

양보하다
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두 손으로

드리다

조용히

먹다

신발을 벗고

들어가다

자리를

양보하다

1) 

3) 

2) 

4) 

가:  한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 

 เมื่อกินข้าวต้องทำาอย่างไร

나:  밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요.  

 식탁 위에 놓고 먹어야 돼요.  

  ยกถ้วยข้าวขึ้นมาและกินข้าวไม่ได้ 
ต้องวางไว้บนโต๊ะกินข้าวและกินให้เรียบร้อย

식탁 위에

놓고 먹다

วางบนโต๊ะและกิน

밥을 먹을 때 เมื่อรับประทานอาหาร 

어른께 물건을 드릴 때 เมื่อมอบของให้ผู้ใหญ่ 

ยื่นโดยประคอง 
ด้วยสองมือ 

กินด้วยความสำารวม 
ไม่ส่งเสียงดัง

ถอดรองเท้าและเข้าไป

เสียสละที่นั่ง

집에 들어갈 때 เมื่อเข้าบ้าน

밥을 먹을 때 เมื่อรับประทานอาหาร 지하철에서 บนรถไฟใต้ดิน

정답  1) 가: 한국에서 어른께 물건을 드릴 때 어떻게 해야 돼요?

  나: 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 두 손으로 드려야 돼요.

 2) 가: 한국에서 집에 들어갈 때 어떻게 해야 돼요?

  나: 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 신발을 벗고 들어가야 돼요.

 3) 가: 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요?

  나: 소리를 크게 내면 안 돼요. 조용히 먹어야 돼요.

 4) 가: 한국에서 지하철에서 어떻게 해야 돼요?

  나: 노약자석에 앉으면 안 돼요. 자리를 양보해야 돼요.
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정보  ข้อมูลทั่วไป

한국인들에게 나이란?
สำาหรับชาวเกาหลี อายุคือ

한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. 외국인들은 한국인들이 처음 만

났을 때 나이를 물어봐서 당황하는 경우가 있는데 한국에서는 나이를 묻는 것이 실례되는 행동

은 아닙니다. 왜냐하면 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 높임말을 쓰는 등 예의를 지켜야 

하기 때문입니다. 높임말을 쓰는 것 말고도 어른 앞에서 지켜야 하는 행동들이 있는데 어떤 것

인지 알아볼까요?

ชาวเกาหลีมักถามอายุคนท่ีเพ่ิงรู้จัก แต่สำาหรับชาวต่างชาติอาจเป็นเร่ืองท่ีทำาให้รู้สึกไม่สะดวกใจได้ 
แต่ท่ีเกาหลีการถามเก่ียวกับอายุน้ันไม่ใช่เร่ืองเสียมารยาท เน่ืองจากท่ีเกาหลีการถามเก่ียวกับอายุเป็นการ
ถามเพ่ือจะทราบถึงอายุ เพราะท่ีเกาหลีมีมารยาทหรือการปฏิบัติตัวต่อหน้าผู้อาวุโสกว่าท่ีพึงกระทำาอยู่ 
ไม่เพียงแค่การใช้คำาสุภาพยกย่องในระบบการพูด แต่ยังมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นมารยาทในสังคมอีกด้วย

밥을 먹을 때 เม่ือรับประทานอาหาร

-  어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기  รอผู้ใหญ่จับช้อนก่อน แล้วจึงหยิบช้อนได้

-    어른이 식사를 마칠 때까지 자리에서 일어나지 않기  
นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารจนกว่าผู้ใหญ่จะรับประทานอาหารเสร็จโดยไม่ลุกไปไหน

술을 마실 때 เมื่อดื่มสุรา

-  어른께 술을 받을 때는 두 손으로 받기 เมื่อผู้ใหญ่รินเหล้าให้ ถือแก้วเหล้าด้วยสองมือและรับการรินเหล้า 

-  어른이 먼저 술을 마신 후에 마시기 ให้ผู้ใหญ่ดื่มเหล้าก่อนแล้วจึงดื่มได้

-  어른 앞에서는 고개를 돌리고 술 마시기 เวลาดื่มเหล้ากับผู้ใหญ่หันไปด้านข้างแล้วดื่ม

물건을 주고받을 때 เมื่อรับหรือมอบของ

-  어른께 물건을 드릴 때 두 손으로 드리기 เมื่อมอบของให้แก่ผู้ใหญ่ ให้มอบสองมือ

-  어른이 물건을 주실 때 두 손으로 받기 เมื่อผู้ใหญ่ให้ของ ให้รับสองมือ

기타 อื่น ๆ

-  인사를 할 때는 허리를 숙이기 ก้มตัวโค้งทำาความเคารพเป็นการทักทาย

-  어른 앞에서 담배 피우지 않기 ไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าผู้ใหญ่ 

-  지하철이나 버스에서 어른께 자리 양보하기 เสียสละที่นั่งให้แก่ผู้อาวุโสในรถบัสหรือรถไฟใต้ดิน

정답    1. 두 손    2. 양보

내용 확인 ทบทวนเนื้อหา

✚ 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. จงเขียนคำาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. 어른께 물건을 드릴 때  으로 드려야 해요. เมื่อมอบของให้ผู้ใหญ่ ต้องยื่นของด้วยสองมือ

2. 지하철에서 어른께 자리를  해야 해요. ต้องเสียสละที่นั่งให้แก่ผู้อาวุโสบนรถไฟใต้ดิน
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จงฟังคำาถามต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาตอบก่อนค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3  จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้เลือกรูปภาพที่สัมพันธ์กัน 
ก่อนฟังลองพิจารณาดูรูปภาพให้เรียบร้อยก่อนค่ะ 

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงตั้งใจฟังแล้วเลือกรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา
[1~3] 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오. Track 75

212   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

1.  ①  ②  ③    ④ 

2.  ①  ②  ③    ④ 

3.  ①  ②  ③    ④ 

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4. ① 잘 지냈어요.   ② 책을 읽어요.  

 ③ 회사에 다니세요.  ④ 다음 주에 아버지가 오세요.        

5. ① 예순 살입니다.   ② 10월 24일입니다. 

 ③ 우리 할머니이십니다.  ④ 저는 이영수라고 합니다.        

Track  75
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1.  ① ② ③ ④

2. ① ② ③ ④

3. ① ② ③ ④

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

4.  ① 잘 지냈어요.  ② 책을 읽어요.

 ③ 회사에 다니세요.  ④ 다음 주에 아버지가 오세요.

5.  ① 예순 살입니다.  ② 10월 24일입니다.

 ③ 우리 할머니이십니다.  ④ 저는 이영수라고 합니다.
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1. 남: 할아버지는 지금 뭐 하세요? คุณปู่ทำาอะไรครับ

 여: 방에서 주무세요. นอนอยู่ที่ห้องค่ะ

2. 여: 할아버지는 지금 어디 사세요? ตอนนี้คุณปู่อยู่ที่ไหนคะ

   남: 작년에 돌아가셨어요. เสียชีวิตไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับ

3. 여: 한국에서는 지하철에서 할아버지, 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. 

  หากข้ึนรถไฟใต้ดิน ควรเสียสละท่ีน่ังให้กับค่ะ

4. 여: 아버지는 무슨 일을 하세요? คุณพ่อทำางานอะไรเหรอคะ

5. 남: 실례지만 성함이 어떻게 되세요? ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답    1.①    2. ③    3. ①   4. ③    5. ④

정답    1. ④   2. ①

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1. ① 김선우입니다. ② 고향에 계세요.    

 ③ 회사에 다니세요. ④ 쉰 다섯 살이세요.

2.  ① 과일을 선물하세요. ② 두 손으로 드리세요.

 ③ 생일에 초대를 받았어요. ④ 어머니가 보내 주셨어요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-23

1. 남: 수미 씨 아버지는 연세가 어떻게 되세요? คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ

2. 남: 어떤 선물을 드리면 좋을까요? ให้ของขวัญอะไรดีครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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จงหาคำาศัพท์ที่ถูกต้องเติมลงในคำาถามต่อไปนี้ 
ลองทบทวนเกี่ยวกับคำายกย่องและไวยากรณ์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้และตอบคำาถามนะคะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกตอบว่าในภาพเขากำาลังทำาอะไรอยู่ 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณารูปภาพก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. ① 할아버지가 편찮으세요.

② 할아버지가 방에 계세요.

③ 할아버지가 식사를 하세요.

④ 할아버지가 비빔밥을 드세요.

2. ① 한국에서는 다리를 떨면 안 됩니다.

② 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다.

③ 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂지 않습니다.

④ 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다.

3. ① 어른께는 허리를 숙여서 인사해야 합니다.

② 어른 앞에서는 조용히 밥을 먹어야 합니다.

③ 어른 앞에서는 다리를 꼬고 앉으면 안 됩니다.

④ 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.  ① 할아버지가 편찮으세요. 

  ② 할아버지가 방에 계세요. 

  ③ 할아버지가 식사를 하세요. 

  ④ 할아버지가 비빔밥을 드세요.

2.  ① 한국에서는 다리를 떨면 안 됩니다. 

  ② 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다.

  ③ 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂지 않습니다. 

  ④ 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다.

3.  ① 어른께는 허리를 숙여서 인사해야 합니다. 

  ② 어른 앞에서는 조용히 밥을 먹어야 합니다.

  ③ 어른 앞에서는 다리를 꼬고 앉으면 안 됩니다. 

  ④ 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. 

[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

4. 저희 할머니는 이/가 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강하십니다. 

① 댁   ② 성함        

③ 연세  ④ 생신

5.      한국에서는 어른들과 함께 있을 때 지켜야 할 예절이 많은데, 물건을 주고받을 때 어른께는 

두 손으로 물건을 . 

① 주셔야 합니다  ② 드려야 합니다 

③ 돌려야 합니다       ④ 숙여야 합니다
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[4~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

4.

 

 저희 할머니는                                 이/가 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강하십니다.

คุณย่าของพวกฉันถึงอายุจะมากแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าออกกำาลังกายทุกวัน

     ① 댁  ② 성함 ③ 연세  ④ 생신

5.

 

한국에서는 어른들과 함께 있을 때 지켜야 할 예절이 많은데, 물건을 주고받을 때 어른께는 두 손으로 

물건을                               .  

ที่เกาหลีมีมารยาทในชีวิตประจำาวันที่ต้องพึงปฏิบัติหลายอย่าง เมื่อต้องมอบหรือรับของให้กับผู้ใหญ่ต้องถือสองมือ

     ① 주셔야 합니다  ② 드려야 합니다 ③ 돌려야 합니다  ④ 숙여야 합니다

정답   1. ②   2. ④  3. ④   4. ③   5. ②
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정답    1. ②   2. ①   3. ③ 

정답   1. ④    2. ①    3. ①

1. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

 

한국에서는 윗사람에게 지켜야 할 예절이 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 윗사람에게  

서류나 물건을                      두 손을 사용해야 합니다. 

ในประเทศเกาหลีมีมารยาทหลายอย่างที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่มีอายุหรือสถานะสูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อจะมอบเอกสารหรือสิ่งของให้ผู้ที่มีอายุหรือสถานะสูงกว่าต้องใช้มือสองข้าง

 ① 사려고  ② 살 때에는

 ③ 드리려고  ④ 드릴 때에는

[2~3] 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.    
 จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

2.

 

한국에서는 보통 친구에게 손을 흔들며 ‘안녕’이라고 합니다. 하지만 나이가 많거나  

지위가 높은 사람에게는 ‘안녕하세요’ 라고 하면서 허리를 숙입니다.

ในประเทศเกาหลีปกติจะโบกมือให้เพื่อทักทาย "สวัสดี" 
แต่สำาหรับผู้ที่มีอายุหรือสถานะสูงกว่าจะต้องกล่าวทักทาย "สวัสดีครับ" และต้องคำานับ

 ① 인사 ② 근무 ③ 친구 ④ 가족

3.

 

초대를 받아 한국 사람의 집을 방문할 때는 작은 선물을 준비하는 게 좋습니다. 그리고 

집에 들어가서는 먼저 어른께 인사를 드려야 합니다. 

เมื่อได้รับคำาเชิญให้ไปบ้านของคนเกาหลี ควรเตรียมของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นการดี 
และเมื่อเข้าไปในบ้านควรทำาการทักทายผู้ใหญ่ก่อน

 ① 방문 예절 ② 선물 구입 ③ 주소 확인 ④ 약속 변경

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งท้ายคำาหรือตำาแหน่งตัวสะกดจะมีข้อจำากัด พยัญชนะเพียง 7 ตัวเท่านั้นที่เป็นเสียงตัวสะกดได้ 
ในกรณีเสียงระเบิด ‘ㅂ[p], ㅍ[ph]’ ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ‘읍’ โดยไม่ปล่อยลมออกมา ตัวสะกด [ㅂ แม่กบ]

(1) 입, 집, 삽, 밥, 지갑 

(2) 잎, 앞, 숲

(3) 집도 커요.

발음 การออกเสียง P-10



282  24 한국 영화를 보면서 공부해요 24 ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ  283

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    พูดคุยเกี่ยวกับวิธีเรียน, อธิบายเกี่ยวกับการสมัคร (ลงทะเบียน) 

□ไวยากรณ์  -(으)면서, -기 쉽다/어렵다

□ คำาศัพท์  การเรียน, การศึกษา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม โปรแกรมการศึกษาของแรงงานชาวต่างชาติ

24 한국 영화를 보면서 공부해요
ผมดูหนังเกาหลีไปด้วยและเรียนไปด้วยครับ

수피카 흐엉 씨, 주말에 시간이 있어요? 

 คุณเฮือง วันสุดสัปดาห์มีเวลาไหมคะ

흐   엉 네, 그런데 왜요? ว่างค่ะ ว่าแต่ทำาไมหรือคะ

수피카  한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어  
좀 가르쳐 주세요. 

 ฉันว่าภาษาเกาหลียากมากเลย ช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมคะ

흐   엉 좋아요. ได้ค่ะ

수피카 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 
 학원에 다녀요? 
 แต่ว่าคุณเฮืองเรียนภาษาเกาหลีอย่างไรคะ
 ไปโรงเรียนกวดวิชาหรือเปล่าคะ

흐   엉 아니요, 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 
 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 
 공부해 보세요. 
 ไม่ค่ะ ฉันชอบดูหนัง เลยเรียนภาษาเกาหลีผ่านการดูหนังค่ะ
 คุณสุภิกาลองเรียนรู้ภาษาเกาหลีผ่านสิ่งที่ชอบดูสิคะ

-아서/어서 그러는데 
เพราะว่าอย่างนั้น, เพราะว่า, เพราะ
เนื้อหาของประโยคส่วนหน้าเป็นเหตุ  
และประโยคหลังเป็นผล

·지금 바빠서 그러는데 이것  
좀 도와주세요.

  เพราะว่าตอนนี้ยุ่ง ดังนั้นช่วยหน่อย 
นะครับ

1. 수피카 씨는 왜 흐엉을 만나고 싶어 해요? เหตุใดคุณสุภิกาจึงอยากเจอคุณเฮือง

2. 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? คุณเฮืองเรียนภาษาเกาหลีอย่างไร 

정답   1. 한국어를 배우고 싶어서요.   2. 한국 영화를 보면서 공부해요.

대화 1  บทสนทนา 1 Track 76

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างสุภิกาและเฮือง 
สุภิกากำาลังถามเฮืองเกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีว่าทำาอย่างไร ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

그런데 แต่, แต่ว่า

ใช้เมื่อต้องการแสดงความเห็นด้วยกับคำาพูดของผู้สนทนา 

แต่ในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนเรื่องหรือหัวข้อสนทนา 

ไปในทางอื่น

·   가:   오후에 시장 구경 갈까요?

 ตอนบ่ายไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกันไหมครับ

·   나:   그런데 좀 늦게 가요. 먼저 할 일이  

좀 있어서요.

  แต่อาจจะไปสายหน่อยค่ะ  

พอดีมีงานต้องจัดการค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 공부 การเรียน, การฝึก

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์

216   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 문장을 완성하세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

1)  흐엉 씨는 매일 .

2)  투안 씨는 .

3)  리한 씨는 .

4)   흐엉 씨는 매일 .

보기 복습하다                 예습하다               학원에 다니다               인터넷 강의를 듣다   

2.   그림을 보고 ‘-(으)면서’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-(으)면서 ’

1)  가: 모니카 씨는 어떻게 공부해요? 

  나: 저는 모르는 단어는 .

2)  가: 바루 씨는 참 발음이 좋네요. 어떻게 연습해요?

  나: 저는 매일 .

사전을 찾다

CD를 듣다

공부하다

따라하다
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동사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용과 동시에 이루어짐을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면서

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면서

1) 가: 투안 씨는 일을 하면서 학원에 다녀요?

 나: 네. 퇴근하고 학원에 가요. 

2) 가: 인디카 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요?  

 나: 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요.  

3) 가: 한국어 말하기가 어려워요. 

 나: 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 

어휘 1 공부 Study

문법 1 -(으)면서

-(으)면서 attached to a verb, indicates 
two actions that come before and 
after -(으)면서 happen at the same 
time.
When a verb stem ends in a vowel or 
the fi nal consonant, ㄹ, -면서 is added.
When a verb stem ends in all 
consonants other than ㄹ, -으면서 is 
added. 

쉽다 어렵다 공부하다 사전을 찾다
easy diffi  cult to study to look up the dictionary

학원에 다니다 예습하다 복습하다 인터넷 강의를 듣다
to go to an academy to preview to review to take online courses

CD를 듣다 따라 하다 
to listen to a CD to repeat after
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공부하다
เรียน

사전을 찾다
หาคำาศัพท์ในพจนานุกรม

예습하다
อ่านก่อนเรียน

복습하다
ทบทวน

   24과_한국 영화를 보면서 공부해요   215

동사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용과 동시에 이루어짐을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면서

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면서

1) 가: 투안 씨는 일을 하면서 학원에 다녀요?

 나: 네. 퇴근하고 학원에 가요. 

2) 가: 인디카 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요?  

 나: 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요.  

3) 가: 한국어 말하기가 어려워요. 

 나: 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 

어휘 1 공부 Study

문법 1 -(으)면서

-(으)면서 attached to a verb, indicates 
two actions that come before and 
after -(으)면서 happen at the same 
time.
When a verb stem ends in a vowel or 
the fi nal consonant, ㄹ, -면서 is added.
When a verb stem ends in all 
consonants other than ㄹ, -으면서 is 
added. 

쉽다 어렵다 공부하다 사전을 찾다
easy diffi  cult to study to look up the dictionary

학원에 다니다 예습하다 복습하다 인터넷 강의를 듣다
to go to an academy to preview to review to take online courses

CD를 듣다 따라 하다 
to listen to a CD to repeat after

한국어 표준교재 16~30.indd   215 2014-06-11   오전 9:30:41

   24과_한국 영화를 보면서 공부해요   215

동사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용과 동시에 이루어짐을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면서

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면서

1) 가: 투안 씨는 일을 하면서 학원에 다녀요?

 나: 네. 퇴근하고 학원에 가요. 

2) 가: 인디카 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요?  

 나: 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요.  

3) 가: 한국어 말하기가 어려워요. 

 나: 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 

어휘 1 공부 Study

문법 1 -(으)면서

-(으)면서 attached to a verb, indicates 
two actions that come before and 
after -(으)면서 happen at the same 
time.
When a verb stem ends in a vowel or 
the fi nal consonant, ㄹ, -면서 is added.
When a verb stem ends in all 
consonants other than ㄹ, -으면서 is 
added. 

쉽다 어렵다 공부하다 사전을 찾다
easy diffi  cult to study to look up the dictionary

학원에 다니다 예습하다 복습하다 인터넷 강의를 듣다
to go to an academy to preview to review to take online courses

CD를 듣다 따라 하다 
to listen to a CD to repeat after
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동사에 붙어 앞의 내용이 뒤의 내용과 동시에 이루어짐을 나타낸다.

동사 어간에 받침이 없거나 ‘ㄹ’ 받침일 때: -면서

‘ㄹ’을 제외한 받침이 있을 때: -으면서

1) 가: 투안 씨는 일을 하면서 학원에 다녀요?

 나: 네. 퇴근하고 학원에 가요. 

2) 가: 인디카 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요?  

 나: 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요.  

3) 가: 한국어 말하기가 어려워요. 

 나: 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 
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to listen to a CD to repeat after
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เรียนที่สถาบันกวดวิชา

인터넷 강의를 듣다
เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

CD를 듣다
ฟัง CD

따라하다
พูดตาม
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쉽다
ง่าย

어렵다
ยาก

보기 복습하다  예습하다  학원에 다니다  인터넷 강의를 듣다

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 문장을 완성하세요.

1)  흐엉 씨는 매일                        .

3)  투안 씨는                                .

2)  리한 씨는                               .

4)  흐엉 씨는 매일                        .

정답   1) 예습해요   2) 인터넷 강의를 들어요   3) 학원에 다녀요   4) 복습해요

เวลาเรียนภาษาเกาหลีทำาอย่างไรบ้างคะ ลองมาเรียนรู้คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการเรียนกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)면서’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงดูรูปภาพแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์

จงดูรูปต่อไปนี้ จงดูรูปภาพแล้วแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘-(으)면서’ ทำาให้ประโยคสมบูรณ์

2. 그림을 보고 ‘-(으)면서’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1)  가: 모니카 씨는 어떻게 공부해요? คุณโมนิกาเรียนอย่างไรเหรอครับ

 나: 저는 모르는 단어는                                .

2)  가:  바루 씨는 참 발음이 좋네요. 어떻게 연습해요?   

 คุณบารุสำาเนียงดีมากเลยนะคะ ฝึกอย่างไรเหรอคะ 

 나: 저는 매일                                .

216   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 문장을 완성하세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

1)  흐엉 씨는 매일 .

2)  투안 씨는 .

3)  리한 씨는 .

4)   흐엉 씨는 매일 .

보기 복습하다                 예습하다               학원에 다니다               인터넷 강의를 듣다   

2.   그림을 보고 ‘-(으)면서’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘-(으)면서 ’

1)  가: 모니카 씨는 어떻게 공부해요? 

  나: 저는 모르는 단어는 .

2)  가: 바루 씨는 참 발음이 좋네요. 어떻게 연습해요?

  나: 저는 매일 .

사전을 찾다

CD를 듣다

공부하다

따라하다
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사전을 찾다

CD를 듣다

공부하다

따라하다

‘-(으)면서’ แสดงถึงการที่คนเดียวทำาสองการกระทำาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งสองประโยคสามารถสลับตำาแหน่งกันได ้‘-(으)면서’ 
ใช้เติมหลังคำากริยา ทั้งสองประโยคต้องเป็นประธานคนเดียวกัน และหากต้องการเติมหลังคำานามจะใช้ ‘-(이)면서’

자음 (พยัญชนะ) → -으면서 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -면서

먹다 → 먹으면서
보다 → 보면서

울다 → 울면서

· 가: 투안 씨, 어제 저녁에 뭐 했어요? คุณตวน เมื่อวานตอนเย็นทำาอะไรครับ 
   나: 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. ผมก็ทานข้าวกับเพื่อนไปด้วยและคุยกันไปด้วยครับ
· 영화를 보면서 빵을 먹어요. ดูหนังไปด้วยกินขนมปังไปด้วย
· 한국 노래를 들으면서 한국어를 공부해요. เวลาที่ฟังเพลงเกาหลีก็เรียนภาษาเกาหลีไปด้วย
· 지훈 씨는 학생이면서 회사원이에요. คุณจีฮุนเป็นทั้งนักเรียนและพนักงานบริษัทครับ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)면서 G24-1 

정답   1) 사전을 찾으면서 공부해요   2) CD를 들으면서 따라해요

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)면서’ และ ‘-고’

เป็นไวยากรณ์ที่พูดถึงการกระทำาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ‘-(으)면서’ การกระทำาในประโยคหน้าและประโยค 

หลังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ส่วน ‘-고’ การกระทำาในประโยคหน้าเกิดขึ้นก่อนแล้วยังไม่จบและเกิดการกระทำาของประโยคหลัง 

ขึ้นและดำาเนินไปพร้อมกัน 

·손을 잡으면서 말씀하셨어요. 

·손을 잡고 말씀하셨어요. 
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 77

리한 투안 씨, 어디 갔다 와요? 
 คุณตวน ไปไหนมาครับ

투안 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 
 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 
 도움이 될 것 같아서요. 
 ผมไปอบรมเกี่ยวกับการซ่อมรถมาครับ 

 ต่อไปถ้าได้กลับไปบ้านเกิด และหางานที่นั่นทำาคงช่วยได้มากเลยครับ 

리한 저도 그 수업을 듣고 싶은데 

 그 수업은 어때요?

  ผมก็อยากอบรมเหมือนกันครับ เรียนเป็นอย่างไร 

บ้างครับ 

투안 지금 하는 일과 비슷해서 
 이해하기 쉬워요.

 ก็เหมือนที่ทำาอยู่ตอนนี้ครับ เลยง่ายต่อการเข้าใจครับ

리한 아, 그래요? 어떻게 신청해요?
 เหรอครับ แล้วสมัครลงทะเบียนอย่างไรครับ

투안 홈페이지에서 신청하면 돼요. 
 สามารถสมัครในโฮมเพจได้เลยครับ

-(으)면 되다  ถ้า.....ได้  

เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าการกระทำานั้น  

ๆ สามารถทำาได้ไม่มีปัญหาอะไร

· 오전 9시까지 오시면  

돼요.
 มาถึง 9 โมงได้ครับ

· 여기에서 길을 건너면  

됩니다.

  ข้ามถนนตรงนี้ได้ครับ

1. 투안 씨는 무슨 교육을 받아요? คุณตวนอบรมอะไร

2. 그 수업은 어떻게 신청해요? วิชานี้สมัครเรียนอย่างไร

정답   1. 자동차 정비 교육을 받아요.   2. 홈페이지에서 신청해요.

-(으)ㄹ 것 같다 เหมือนว่าจะ, คงจะ

ใช้เมื่อต้องการแสดงการคาดคะเนของผู้พูด 
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวัง

· 비가 올 것 같아요. 우산을  
가져가세요.

 เหมือนฝนจะตกเลย เอาร่มไปด้วยนะครับ

· 너무 바빠서 여행을 못 갈 것  
같아요. 

 ยุ่งมาก ๆ เลย คงจะไม่ได้ไปเที่ยวแล้วครับ

ริฮานกำาลังถามกับตวนเกี่ยวกับการสมัครเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างไร  
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

คราวนี้ลองสวมบทบาทเป็นริฮานและตวนฝึกสนทนาค่ะ 
ตั้งใจฟังและอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจงตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

보기

어휘 2   คำาศัพท์ 2 교육 การศึกษา

218   한국어 표준교재

어휘 2 교육 Education

동사에 붙어 그 행동을 하기가 쉽거나 어렵다는 뜻을 나타낸다.

1) 가: 투안 씨, 요즘 컴퓨터 수업을 듣고 있지요? 어때요?

     나: 배우기 쉽고 재미있어요. 

2) 가: 토요일에 같이 한국어 학원에 다닐래요?  

     나: 토요일에는 일을 해야 돼서 학원에 다니기 어려워요.

문법 2 -기 쉽다/어렵다

-기 쉽다/어렵다 attached to a verb, is 
used to indicate that it is easy/diffi  cult 
to do an action.

교육 과정 수업 과목
education course lesson subject

일정 기관 교실 자격증
schedule institution classroom certifi cate

개강 종강 
beginning of the semester end of the semester
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연습 2

1.   그림에 맞는 단어를 <보기>에서 골라 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations with appropriate expressions from the box.

1) 가: 어떻게 오셨어요?

 나: 한국어 을 듣고 싶어요. 

2) 가: 어떤 이 있어요?

 나: 한국어, 컴퓨터, 태권도 반이 있어요. 

3) 가: 언제 해요?

 나: 다음 주 월요일에 시작해요. 

4) 가: 언제 끝나요?

 나: 은 4월 30일이에요.

5) 가: 은 어디에 있어요?

 나: 3층에 있어요. 

보기 종강                     교실                    개강                     수업                     과정    

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1)  가: 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요?

 나: 저녁에는 일을 해야 돼서 .

① 학원에 다니기 쉬워요

② 학원에 다니기 어려워요

2)  가: 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 

 나: 이 책을 보세요. .

① 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요

② 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요
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2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1)  가: 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요?

 나: 저녁에는 일을 해야 돼서 .

① 학원에 다니기 쉬워요

② 학원에 다니기 어려워요

2)  가: 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 

 나: 이 책을 보세요. .

① 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요

② 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요
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연습 2

1.   그림에 맞는 단어를 <보기>에서 골라 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations with appropriate expressions from the box.

1) 가: 어떻게 오셨어요?

 나: 한국어 을 듣고 싶어요. 

2) 가: 어떤 이 있어요?

 나: 한국어, 컴퓨터, 태권도 반이 있어요. 

3) 가: 언제 해요?

 나: 다음 주 월요일에 시작해요. 

4) 가: 언제 끝나요?

 나: 은 4월 30일이에요.

5) 가: 은 어디에 있어요?

 나: 3층에 있어요. 
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 나: 저녁에는 일을 해야 돼서 .

① 학원에 다니기 쉬워요

② 학원에 다니기 어려워요

2)  가: 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? 

 나: 이 책을 보세요. .

① 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요

② 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요
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교육
การศึกษา

과정
คอร์ส, หลักสูตร

수업
คาบเรียน

과목
วิชา

일정
กำาหนดการ

기관
สถาบัน, หน่วยงาน

교실
ห้องเรียน

자격증
ใบอนุญาต

개강
เปิดเรียน

종강
ปิดเทอม

1. 그림에 맞는 단어를 <보기>에서 골라 대화를 완성하세요. จงดูรูปภาพต่อไปนี้ และทำาให้ประโยคสมบูรณ์

종강   교실   개강   수업   과정

1)  가:   어떻게 오셨어요? 

 มาทำาอะไรครับ

 나: 한국어                     을 듣고 싶어요.

2)  가: 어떤                        이 있어요?
 나:  한국어, 컴퓨터, 태권도 반이 있어요.

  มีห้องเรียน เทควันโด, เกาหลี, คอมพิวเตอร์ครับ

3)  가: 언제                        해요?

 나: 다음 주 월요일에 시작해요. 

  เริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ครับ

4)   가: 언제 끝나요? เสร็จเม่ือไรครับ

 나:                      은 4월 30일 

이에요.

5)  가:                      은 어디에  

있어요?

 나: 3층에 있어요.  

  อยู่ช้ัน 3 ครับ

정답   1) 수업   2) 과정   3) 개강   4) 종강   5) 교실

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษามีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-기 쉽다/어렵다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -기 쉽다/어렵다 G24-2

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1)

 

가: 저하고 같이 저녁에 컴퓨터 학원에 다닐래요? ไปเรียนคอมพิวเตอร์ตอนเย็นกับผมไหมครับ

나: 저녁에는 일을 해야 돼서                                                . 

     ① 학원에 다니기 쉬워요 ② 학원에 다니기 어려워요

2)

 

가:   한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요? อยากเรียนภาษาเกาหลีครับ หนังสือเล่มไหนดีครับ   

나: 이 책을 보세요.                                                . 

     ① 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요 ② 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요

정답   1) ②   2) ①

‘-기 쉽다/어렵다’ วางไว้หลังคำากริยาเพื่อบ่งบอกว่าเป็นการกระทำาที่ง่ายหรือยาก โดย V-기 สามารถเปลี่ยนเป็นรูป  

‘V-는 것이’ ได้ 

·   이 한국어 책은 배우기 쉽고 재미있어요. หนังสือภาษาเกาหลีเล่มนี้เรียนง่าย และสนุกครับ

· 낮에는 일하고 밤에는 대학원에 다니기가 쉽지 않아요. 

  ตอนกลางวันก็ทำางานส่วนตอนกลางคืนก็ไปเรียนปริญญาโท ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยครับ

‘V-기’ ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับ ‘쉽다/어렵다’ เท่านั้นยังสามารถใช้กับ 좋다, 싫다, 편하다, 불편하다 เป็นต้น ได้อีกด้วย  

·   이곳은 가게가 많아서 쇼핑하기 아주 좋아요. ที่นี่มีร้านค้าเยอะจึงดีต่อการช้อปปิ้งมากค่ะ

· 이 옷은 단추가 많아서 입기 불편해요. เสื้อตัวนี้มีกระดุมเยอะ ใส่ไม่ค่อยสะดวกครับ

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

คำาว่า “쉽다(ง่าย)” หรือ “어렵다(ยาก)” ในภาษาเกาหลีใช้ได้กับกริยาที่ทำาให้เป็นรูปคำานามโดยเติม ‘기’ หรือ ‘는 것이’ 

เท่านั้น จึงต่างจากภาษาไทยที่ใช้ได้กับทั้งคำานามและคำากริยา

·외국어를 배우기가 쉽다. การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นง่าย

·아침에 일찍 일어나기가 어렵다. การตื่นเช้าเป็นเรื่องยาก
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활동  กิจกรรม

การเรียนภาษาเกาหลีในวันสุดสัปดาห์เพื่อแรงงานชาวต่างชาติ

• หลักสูตร : ภาษาเกาหลีระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง
• เปิดเรียน : วันที่ 2 กันยายน
• ปิดเทอม : วันที่ 31 ตุลาคม
• เวลา : ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง - 4 โมง
• ห้องเรียน : ศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ ห้อง 503
• ค่าเรียน : ฟรี
• ติดต่อสอบถาม : 031)9999-1249 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.)

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาเกาหลีในวันสุดสัปดาห์ จงอ่านและตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะ

외국인 근로자를 위한 주말 한국어 교육

• 과 정: 한국어 초급, 중급, 고급

• 개 강: 9월 2일

• 종 강: 10월 31일

• 시 간: 매주 토요일 오후 2시~4시

• 교 실: 외국인센터 503호

• 수업료: 무료

•  문 의 : 031) 9999-1249 (월~토 오전 9시~오후 6시)

주말 한국어 교육에 관한 안내문입니다. 잘 읽고 질문에 답하세요.

1.  어떤 과정에 대한 안내문입니까? เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรอะไร  

 ① 요리 수업  ② 한국어 수업

 ③ 태권도 수업  ④ 컴퓨터 수업

2.   읽은 내용과 같으면 ◦, 다르면 ×에 표시하세요. 

 จงใส่เครื่องหมาย O ในข้อที่มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่อ่านและใส่เครื่องหมาย X ในข้อที่มีเนื้อหาไม่ตรงกัน

 1) 돈을 내지 않아도 됩니다.  ◦  ×

 2) 두 달 동안 교육을 받습니다.  ◦  ×

 3) 인터넷으로 강의를 듣습니다.  ◦  ×

 4) 주말 오전에 수업이 있습니다.  ◦  ×

정답    1. ②   2. 1) O     2) O      3) X     4) X  
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정보  ข้อมูลทั่วไป

외국인 근로자 교육 프로그램
โปรแกรมการศึกษาของแรงงานชาวต่างชาติ

교육 프로그램 신청 การลงทะเบียนโปรแกรมการศึกษา

1)  한국산업인력공단 홈페이지(http://eps.hrdkorea.or.kr)에서 교육 프로그램 리스트를 

검색하세요. (나에게 맞는 교육 프로그램 찾기)

  ค้นหารายชื่อโปรแกรมการศึกษาในหน้าแรกของ องค์กรทรัพยากรมนุษย์อุตสาหกรรมเกาหลี  
(http://eps.hrdkorea.or.kr) (ค้นหาโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมสำาหรับฉัน)

2) 각 과정별 교육 조건을 확인하세요.

 (신청 자격, 신청 시기, 교육 시기, 교육 기관, 수료 조건 등)

  ตรวจสอบเงื่อนไขการฝึกอบรมสำาหรับแต่ละหลักสูตร (คุณสมบัติการสมัคร, ระยะเวลาการสมัคร, ระยะเวลาการศึกษา, 
สถาบันการศึกษา, เงื่อนไขการจบการศึกษา ฯลฯ )

3) 신청하기 버튼을 클릭하여 본인의 인적사항을 기재한 후 전송하세요.

 คลิกที่ปุ่มสมัคร เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเสร็จให้ทำาการส่งข้อมูล

4) 사이트 방문 혹은 이메일을 통해 교육대상자로 선정되었는지 확인하세요.

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเลือก ทางเว็บไซต์หรืออีเมล

5) 시간과 장소를 확인하여 교육에 참여하세요.

 ตรวจสอบเวลาและสถานที่เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม

한국산업인력공단에서는 외국인근로자가 한국에 있는 동안 한국어 및 필요 기능을 습득

하여 체류 기간이 끝나면 본국에 안정적으로 재정착할 수 있도록 지원하는 교육프로그램을 

제공하고 있습니다. 각 프로그램은 현지 기업과 근로자의 수요 조사를 통해 현지 재취업 혹

은 창업에 필요한 과정으로 구성되어 있습니다. 제조업, 건설업, 농축산업, 어업 등 현장에

서 실용적이고 안전 관리와 관련된 기초 직무 교육뿐만 아니라 컴퓨터 수리, 자동차 정비, 

용접 교육 등 전문기술능력을 향상시키는 프로그램도 포함되어 있는데, 이러한 교육은 한

국산업인력공단 홈페이지에서 교육프로그램을 확인한 후 신청하면 체류 기간 동안 누구나 

교육을 받을 수 있습니다.

บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเกาหลี ให้บริการโปรแกรมการศึกษา เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติเกาหล ี
สามารถใช้ทักษะภาษาเกาหลีในขณะที่อยู่ในเกาหลี และช่วยให้พวกเขากลับไปตั้งต้นชีวิตในประเทศของตนเองอย่าง 
มีเสถียรภาพได้อีกครั้งหลังจากระยะเวลาในการพำานักในประเทศเกาหลีสิ้นสุดลง แต่ละโครงการประกอบด้วยหลักสูตร 
ที่จำาเป็นในการหางานใหม่หรือการทำากิจการ เริ่มต้นโดยการสำารวจความต้องการของบริษัทและคนในท้องถิ่น นอกเหนือ 
จากการฝึกงานขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาคปฏิบัติ และความปลอดภัยในสาขาต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม-
การผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเกษตร และการประมงแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิค 
เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การบำารุงรักษารถยนต์ อบรมงานเชื่อม เมื่อคุณได้รับการยืนยันโครงการฝึกอบรมในหน้าแรก 
คุณสามารถสมัครได้ในระหว่างที่พำานักอยู่ในประเทศเกาหลี
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คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาตอบก่อนค่ะ

จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้และเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง อ่านคำาถามก่อนฟังบทสนทนาค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[1~3] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.  ① 열심히 공부했어요.

 ② 인터넷 강의를 들어요.

 ③ 한국어는 조금 어려워요.

 ④ 한국어 공부를 열심히 해야 돼요.

2.  ① 수업은 저녁 7시에 시작돼요.

 ② 저는 매일 예습하고 복습해요.

 ③ 저녁에는 학원에 가기 어려워요.

 ④ 어제 저녁에 학원에서 만났어요.

3.  ① 고급 과정은 없어요.

 ② 10월 31일에 끝나요.

 ③ 다음 주 월요일이에요.

 ④ 외국어교육센터 503호예요.

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้

[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4.  남자는 왜 전화를 했습니까? เพราะเหตุใดผู้ชายจึงโทรศัพท์

 ① 한국어 책을 사고 싶어서  ② 한국어를 공부하고 싶어서

 ③ 한국 친구를 사귀고 싶어서  ④ 토요일에 한국어 시험이 있어서

5.  한국어 초급반 수업은 언제 있습니까? คาบเรียนภาษาเกาหลีระดับต้นมีเมื่อไรครับ

 ① 토요일 10:00~12:00  ② 토요일 10:00~13:00

 ③ 토요일 11:00~13:00  ④ 토요일 11:00~14:00

Track 78
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정답    1. ②   2. ③   3. ③   4. ②   5. ②

1. 여: 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? คุณตวนเรียนภาษาเกาหลีอย่างไรคะ

2. 남: 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? คุณโมนิกา ไปเรียนกวดวิชาด้วยกันตอนเย็นไหมครับ

3. 남: 개강이 언제예요? เปิดเทอมเมื่อไรเหรอครับ

4-5. 여: 여보세요. 한국어교육센터입니다. สวัสดีค่ะ ที่นี่ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีค่ะ 
      남: 저, 한국어능력시험 준비 과정이 있어요? 
  ไม่ทราบว่ามีคอร์สเรียนติวสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีไหมครับ

      여: 네, 초급반하고 중급반이 있어요. ค่ะ มีระดับต้นและระดับกลางค่ะ

      남: 초급반 수업은 몇 시에 해요? ระดับต้นเรียนกี่โมงเหรอครับ

      여: 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. วันเสาร์ 10.00-13.00 น. ค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답    1. ④   2. ③

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

 จงฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ต้องพูดเป็นลำาดับต่อไปให้ถูกต้อง

1. ① 두 시에 할 거예요. ② 아주 안전할 거예요.

 ③ 내일 하기로 했어요. ④ 센터에서 하기로 했어요.

2.  ① 네, 강의를 신청하고 싶어요. ② 네, 인터넷으로 물건을 사요.

 ③ 네, 저녁마다 강의를 들어요. ④ 네, 매일 인터넷 검색을 해요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-24

1. 남: 내일 안전 교육은 어디에서 해요? พรุ่งนี้อบรมเรื่องความปลอดภัยที่ไหนครับ

2. 남: 흐엉 씨, 매일 인터넷으로 강의를 들어요? คุณเฮืองเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตทุกวันหรือครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ในภาษาเกาหลีตำาแหน่งท้ายคำาหรือตำาแหน่งตัวสะกดจะมีข้อจำากัด พยัญชนะเพียง 7 ตัวเท่านั้นที่เป็นเสียงตัวสะกดได้ 
ในกรณีเสียงระเบิด ‘ㄷ[t], ㅌ[th], ㅅ[s], ㅆ[s’], ㅈ[ʧ], ㅊ[ʧh]’ ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ‘읃’ โดยไม่ปล่อยลมออกมา 
ตัวสะกด [ㄷแม่กด]

(1) 솥, 밭, 옷, 닫다, 돋보기, 있다   (2) 낫, 낮, 낯

(3) 빗, 빚, 빛     (4) 솥도 커요.

(5) 가게에는 옷도 있다.

발음 การออกเสียง P-11
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ต่อไปนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอะไร จะจัดขึ้นเมื่อไร 
ลองคิดทบทวนและตอบคำาถามค่ะ 

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงเลือกคำาตอบที่เหมาะสมแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์ 
ลองทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วตอบคำาถามค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

<무료 한국어 교실 (4개월 과정)> <ห้องเรียนภาษาเกาหลีไม่มีค่าใช้จ่าย (หลักสูตร 4 เดือน)>

시간/요일 เวลา, วัน 토요일 วันเสาร์ 일요일 วันอาทิตย์

13:00~15:00 초급 ระดับต้น    중급 ระดับกลาง 

15:00~17:00 초급 ระดับต้น    고급 ระดับสูง

* 개강: 3월 1일  เปิดเรียน : วันที่ 1 เดือนมีนาคม
* 신청: 센터 직접 방문 (2월 15일까지) การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์)

4.  이 안내문의 내용과 다른 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์

 ① 수업료를 안 내도 됩니다.  ② 3월에 신청할 수 있습니다.

 ③ 센터에 가서 신청해야 합니다.  ④ 4개월 동안 한국어를 배웁니다.

5.  한국어 중급 수업은 언제 있습니까? คาบเรียนภาษาเกาหลีระดับกลางมีเมื่อไรเหรอคะ

 ① 토요일 오후 1시~3시  ② 토요일 오후 3시~5시

 ③ 일요일 오후 1시~3시  ④ 일요일 오후 3시~5시

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

가:                    이 언제예요? ปิดคอร์สเมื่อไรคะ
나: 8월 30일에 끝나요. ปิดวันที่ 30 เดือนสิงหาคมครับ

     ① 수업  ② 일정  ③ 개강  ④ 종강

2.

 

가: 무슨                    을 제일 좋아해요? ชอบวิชาอะไรที่สุดครับ
나:  역사를 제일 좋아해요. ชอบวิชาประวัติศาสตร์ที่สุดค่ะ

     ① 과목  ② 기관  ③ 교실  ④ 학원

3.

 

저는 매일 아침부터 저녁까지 회사에서 일을 합니다. 일이 끝나면 한국어를 배우러 학원에 갑니

다. 일을                       학원에 다니는 것은 힘들지만 일을 할 때 도움이 많이 됩니다.

ผมทำางานที่บริษัทตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวัน ถ้าเลิกงานแล้วก็ไปเรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนกวดวิชา 
ถึงแม้ว่าการทำางานและเรียนจะเหนื่อย แต่เวลาทำางานช่วยได้มากเลยครับ

     ① 하러  ② 하면서  ③ 했는데  ④ 하기로

[4~5] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. จงอ่านข้อความต่อไปนี้และตอบคำาถาม

정답   1. ④  2. ①  3. ②  4. ②  5. ③
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정답   1. ①   2. ④   3. ②   4. ②   

[1~2] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

저는 드라마를 이용해서 한국어 공부를 합니다. 한국 드라마를                  한국어를 

공부하면 더 재미있게 공부할 수 있어서 좋습니다.

ผมเรียนภาษาเกาหลีผ่านการดูละคร เพราะว่าดูละครไปด้วยเรียนภาษาเกาหลีไปด้วย 
สามารถเรียนได้อย่างสนุกมากกว่า ดีมากเลยครับ

 ① 보면서 ② 보든지 ③ 보거든 ④ 보니까

2.

 
지난달부터 한국어를 배우기 시작했습니다. 수업이 끝나면 CD를                     복습을 

합니다. เริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่เดือนที่แล้ว หลังเลิกเรียนฟัง CD ไปด้วยและทบทวนไปด้วย

 ① 찾지만 ② 찾으면서 ③ 듣지만 ④ 들으면서

[3~4] 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.    
 จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

3.

 

저는 토요일마다 외국인력지원센터에서 한국어를 공부합니다. 집에 와서 수업 시간에 

배운 단어와 문법을 복습하고 모르는 것이 있으면 한국인 동료에게 물어봅니다. 이렇게 

하다 보니 한국어 실력이 빨리 좋아지는 것 같습니다.

ทุกวันเสาร์ผมเรียนภาษาเกาหลีที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ 
เมื่อกลับมาบ้านจะทบทวนคำาศัพท์และไวยากรณ์ที่เรียนในชั้นเรียน ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนร่วมงาน 
ลองทำาแบบนี้ดูแล้วความสามารถทางภาษาเกาหลีค่อนข้างดีขึ้นครับ

 ① 한국어 센터 소개  ② 한국어 공부 방법

 ③ 한국어 수업 시간  ④ 한국어 과목 안내

4.

 

이번 주 금요일 다섯 시에 강당에서 안전 교육이 있습니다. 지난 상반기 교육을 받지 않은  

분들은 반드시 참석해 주시기 바랍니다. 교육 시간은 약 두 시간 정도입니다.

วันศุกร์นี้มีอบรมด้านความปลอดภัยที่หอประชุมครับ คนที่ไม่ได้อบรมรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมากรุณาเข้าร่วม 
ระยะเวลาอบรมประมาณ 2 ชั่วโมงครับ

 ① 교육 과정  ② 교육 안내

 ③ 교육 과목  ④ 교육 신청

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การแสดงความถี่, การพูดความปราถนา

□ไวยากรณ์  마다, -았으면/었으면 좋겠다

□ คำาศัพท์  ศาสนา, กิจกรรมทางศาสนา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม งานสำาคัญทางศาสนา

미영   리리 씨, 일요일에 뭐 해요?  

오후에 같이 쇼핑 갈래요?

   คุณลี่ลี่คะ วันอาทิตย์ทำาอะไรคะ 

ช่วงบ่ายไปชอปปิงกันไหมคะ 

리리 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요.
 ขอโทษนะคะ วันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ค่ะ

미영 리리 씨, 교회에 다녀요?
 คุณลี่ลี่เข้าโบสถ์เหรอคะ

리리 네, 일요일마다 교회에 가요. 

 그런데 미영 씨는 종교가 있어요?
  ค่ะ ไปทุกวันอาทิตย์ค่ะ ว่าแต่ คุณมียองนับถือศาสนาอะไรเหรอคะ 

미영 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 

 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요.
 พ่อแม่เป็นชาวพุทธค่ะ ตอนเด็ก ๆ ก็เข้าวัดด้วยค่ะ 

 แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเลยไม่ได้ไปค่ะ

에는 ตอน, ที่

ใช้ชี้เวลาหรือสถานที่ในประโยค ระบุหัวข้อของ 

ประโยค

·이번 여름에는 고향에 갈 거예요.

 ฤดูร้อนนี้จะกลับบ้านเกิดค่ะ

· 고향에는 부모님과 동생들이 살고  

있어요.

  ที่บ้านเกิดมีพ่อแม่และน้อง ๆ อาศัยอยู่ค่ะ

(이)라서 เพราะ

วางหลังคำานามเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของประ 
โยคแรกเป็นเหตุผลหรือเป็นที่มาของสถานการณ์ 
ที่เกิดในประโยคหลัง

·내일부터 휴가라서 회사에 안 가요.
 ไม่ไปบริษัทเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดค่ะ

·학생이라서 열심히 공부해야 해요.

 ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าเป็นนักเรียนค่ะ

25 일요일마다 교회에 가요
ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ

1. 리리 씨는 일요일마다 뭐 해요? คุณลี่ลี่ทำาอะไรทุกวันอาทิตย์

2. 미영 씨는 요즘에도 절에 다녀요? คุณมียองช่วงนี้ได้ไปวัดไหม

정답   1. 일요일마다 교회에 가요.  2. 아니요, 어릴 때는 다녔는데 요즘은 바빠서 잘 안 가요.

대화 1  บทสนทนา 1 Track 79

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาของมียองและลี่ลี่ว่านับถือศาสนาอะไร 
ทั้งสองคนกำาลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาว่ามีศาสนาอะไรบ้าง ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ 

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 종교 ศาสนา

   25과_일요일마다 교회에 가요   225

시간을 가리키는 명사 뒤에 붙어 어떤 행동이 그 시간이 되면 

반복됨을 나타낸다.

1) 가: 수영 씨, 성당에 다녀요? 

     나: 네, 일요일마다 성당에 가요. 

2) 가: 150번 버스가 자주 와요? 

 나: 네, 5분마다 와요. 

3) 가: 리한 씨는 휴가 때마다 여행을 가네요.    

     나: 제가 여행하는 것을 좋아해요. 

어휘 1 종교 Religion

문법 1 마다

마다 attached to a noun that 
expresses time, indicates that a 
certain action takes place on a regular 
basis, meaning ‘every+noun.’

불교 기독교 천주교(가톨릭) 이슬람교
Buddhism Christianity (protestant) Catholicism Islam

절 교회 성당 사원(모스크)
temple church catholic church / cathedral mosque

스님 목사님 신부님 이맘
Buddhist monk pastor priest Imam
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불교 절 1)            천주교 2) 신부님

기독교 교회 3) 이슬람교 4) 이맘

불교

ศาสนาพุทธ

기독교

ศาสนาคริสต์

천주교(가톨릭)

ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)

이슬람교

ศาสนาอิสลาม

절

วัด

교회

โบสถ์

성당

โบสถ์คริสตัง

사원(모스크)

วัด (มัสยิด)

스님

พระ

목사님

อนุศาสนาจารย์ (ศิษยาภิบาล)

신부님

บาทหลวง

이맘

อิหม่าม

1.   그림을 보고 빈칸에 알맞은 단어를 쓰세요. จงดูรูปภาพต่อไปนี้และเติมคำาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

정답   1) 스님   2) 성당   3) 목사님   4) 이슬람 사원(모스크)

คุณมีศาสนาไหมคะ ถ้ามีนับถือศาสนาอะไรคะ คำาศัพท์เกี่ยวกับศาสนามีอะไรบ้าง 
ลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘마다’ ไหมคะ 
ลองดูปฎิทินและตารางเวลาเพื่อเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะ

1. 가: 매일 신문을 읽어요?

 나: 네,                               읽어요.

2. 가: 버스가 자주 와요?

 나: 아니요,                               와요.

 아침                            이십 분                

‘마다’ วางไว้หลังคำานามเพื่อระบุเวลา แสดงให้เห็นว่าการกระทำาจะถูกทำาซ้ำาตามเวลานั้น ๆ เป็นประจำา

· 가: 보통 주말에는 무엇을 하세요? ปกติแล้ววันสุดสัปดาห์ทำาอะไรคะ

   나: 주말마다 공원에서 자전거를 타요. ไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะทุก ๆ วันสุดสัปดาห์ค่ะ

· 매년 방학마다 우리 가족은 여행을 가요. ครอบครัวของผมก็ไปเที่ยวทุก ๆ ปิดเทอมครับ

· 출퇴근 시간에는 지하철이 삼 분마다 와요. ช่วงเข้างานหรือเลิกงานรถไฟใต้ดินจะมาทุก ๆ 3 นาทีค่ะ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 마다 G25-1 

정답    1. 아침마다 2. 이십 분마다

2. 다음 표를 보고 ‘마다’를 사용해서 대화를 완성하세요. ดูตารางต่อไปนี้และใช้ ‘마다’ ตอบคำาถามให้ถูกต้อง

1)  가: 수진 씨는 언제 교회에 가요? คุณซูจินไปโบสถ์เมื่อไรคะ

 나:                                       가요.

2)  가: 투안 씨는 매일 한국어를 공부해요? คุณตวนเรียนภาษาเกาหลีทุกวันไหมคะ  

 나: 네,                                       공부해요.

3)  가: 지하철이 몇 분마다 와요? รถไฟใต้ดินมาทุก ๆ ก่ีนาทีครับ

 나:                                       와요.
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연습 1

1. 그림을 보고 빈칸에 알맞은 단어를 쓰세요. Write the words that best describe the pictures.

불교 절 1)

천주교 2) 신부님

기독교 교회 3)

이슬람교 4) 이맘

2. 다음 표를 보고 ‘마다’를 사용해서 대화를 완성하세요. 
Complete the conversations using ‘마다’.

1)  가: 수진 씨는 언제 교회에 가요?  

  나:  가요.

2)  가: 투안 씨는 매일 한국어를 공부해요?  

  나: 네.  공부해요.

3)  가: 지하철이 몇 분마다 와요?

  나:  와요.
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정답    1) 일요일마다   2) 날마다    3) 10분마다

เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้ ‘마다’ ค่ะ
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 80

건우 아딧 씨, 여기 웬일이에요?
 คุณอดิศร์ มาทำาอะไรที่นี่ครับ

아딧 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요.
 มาละหมาดที่มิสยิดที่นี่ครับ

건우 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 

 예배를 드려요?
 วันนี้ไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่เหรอครับ ยังต้องมาละหมาดด้วยเหรอครับ

아딧 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 

 시간이 있을 때마다 와서 기도해요.
  ไม่ใช่ละหมาดครับ แต่คุณพ่อไม่ค่อยสบาย 

ถ้ามีเวลาก็จะแวะเข้ามาอธิษฐานครับ

건우 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 

 저도 기도할게요.
 ขอให้คุณพ่อหายไวไวนะครับ ผมจะอธิษฐานเผื่อด้วยครับ

-(으)ㄹ때마다 ทุก ๆ ครั้งที่  

‘-(으)ㄹ 때’ + ‘마다’  เป็นการรวมของ  

‘-(으)ㄹ 때’ + ‘마다’ โดยระบุถึงการกระ 

ทำาที่ทำาซ้ำาเป็นประจำา

· 저는 피곤할 때마다 커피를 

마셔요.

  ทุก ๆ ครั้งที่ผมเหนื่อยผมจะดื่มกาแฟ 

ครับ

웬일이에요? มาทำาอะไร

พูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอื่นที่ไม่คาดฝัน

·가: 여기는 웬일이에요?  

 มาทำาอะไรที่นี่เหรอคะ

 나: 동생 생일 선물을 사러 왔어요. 

 มาซื้อของขวัญวันเกิดน้องค่ะ

정답    1. 두 사람은 이슬람 사원에서 만났어요.   2. 아버지가 좀 편찮으셔서 기도하러 왔어요.

1. 건우 씨와 아딧 씨는 어디에서 만났어요? คุณกอนอูและคุณอดิศร์เจอกันที่ไหน

2. 아딧 씨는 왜 이슬람 사원에 왔어요? เพราะเหตุใดคุณอดิศร์จึงมาที่มัสยิด

받침 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’ 뒤에 ‘ㅎ’이 오거나 받침 ‘ㅎ’ 뒤에 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’이 오면 [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ]로 발음해요.

ตัวสะกด ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’ เมื่อเจอกับพยัญชนะ ‘ㅎ’ หรือตัวสะกด ‘ㅎ’ เจอกับพยัญชนะ ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’ จะทำาให้ ออกเสียงเป็น  
[ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ] 

받침 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ  [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ] 받침 ㅎ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ  [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ]

예) 입학[이팍], 축하해요[추카해요] 예) 좋겠어요[조케써요], 그렇지요[그러치요]

Tip  격음화 เสียงหนัก

กอนอูและอดิศร์ได้เจอกันโดยบังเอิญหน้ามัสยิด ทั้งสองคนคุยเรื่องอะไรกัน  
ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 2   คำาศัพท์ 2 종교 활동 ศาสนา, กิจกรรมทางศาสนา

   25과_일요일마다 교회에 가요   229

연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the appropriate words or expressions.

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-았으면/었으면 좋겠다’를 사용해서 문장을 완성하세요. 
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-았으면/었으면 좋겠다’.

1) 내일 제주도로 여행을 갈 거예요. 제주도 날씨가  .

2) 제 소원은 가족이 건강한 것이에요. 우리 가족이 모두 .  

3) 사람들이 식당에서 담배를 안 .

보기 피우다                                    건강하다                                       좋다 

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

불전/헌금을 내다

성가를 부르다

기도하다

믿다

성지 순례를 가다
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㉠ 불전/헌금을 내다 ㉢ 기도하다㉡ 성가를 부르다 ㉣ 믿다 ㉤ 성지 순례를 가다
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어휘 2 종교 활동 Religious activities

동사나 형용사에 붙어 희망이나 바람을 나타낸다. 

동사 어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -았으면 좋겠다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -었으면 좋겠다

‘하다’일 때: 했으면 좋겠다

1) 가: 계속 비가 오는데 주말에 등산 갈 수 있을까요? 　

    나: 글쎄요. 주말에는 날씨가 좋았으면 좋겠어요. 

2) 가: 바루 씨는 올해 소원이 뭐예요? 

    나: 저는 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요.  

문법 2 -았으면/었으면 좋겠다

-았으면/었으면 좋겠다 attached to a 
verb or an adjective, expresses a wish 
or a hope.
If the fi nal vowel of a verb or an 
adjective is ㅏor ㅗ, -았으면 좋겠다 is 
used.
If the fi nal vowel of a verb or an 
adjective is a vowel other than ㅏor ㅗ, 
-었으면 좋겠다 is used.
If a verb ends in the 하다 verb, 했으면 
좋겠다 is used.

믿다 기도하다 신자(교인) 예불을 드리다
to believe to pray believer to have a Buddhist service

예배를 드리다 미사를 드리다 찬불가/성가를 부르다 불전/헌금을 내다
to attend a Christian worship to have a mass to sing a Buddhist hymn/ 

a Christian hymn
to make off erings

성지 순례를 가다 불경 성경 코란
to go on a pilgrimage Buddhist scriptures the Bible the Quran
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믿다

เชื่อ, นับถือ

기도하다

สวด, อธิษฐาน

신자(교인)

ผู้ที่นับถือ, ศาสนิกชน

예불을 드리다

ทำาพิธี สวดมนต์ไหว้พระ
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어휘 2 종교 활동 Religious activities

동사나 형용사에 붙어 희망이나 바람을 나타낸다. 

동사 어간의 끝 음절 모음이 ‘ㅏ, ㅗ’일 때: -았으면 좋겠다

‘ㅏ, ㅗ’가 아닐 때: -었으면 좋겠다

‘하다’일 때: 했으면 좋겠다

1) 가: 계속 비가 오는데 주말에 등산 갈 수 있을까요? 　

    나: 글쎄요. 주말에는 날씨가 좋았으면 좋겠어요. 

2) 가: 바루 씨는 올해 소원이 뭐예요? 

    나: 저는 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요.  

문법 2 -았으면/었으면 좋겠다

-았으면/었으면 좋겠다 attached to a 
verb or an adjective, expresses a wish 
or a hope.
If the fi nal vowel of a verb or an 
adjective is ㅏor ㅗ, -았으면 좋겠다 is 
used.
If the fi nal vowel of a verb or an 
adjective is a vowel other than ㅏor ㅗ, 
-었으면 좋겠다 is used.
If a verb ends in the 하다 verb, 했으면 
좋겠다 is used.

믿다 기도하다 신자(교인) 예불을 드리다
to believe to pray believer to have a Buddhist service

예배를 드리다 미사를 드리다 찬불가/성가를 부르다 불전/헌금을 내다
to attend a Christian worship to have a mass to sing a Buddhist hymn/ 

a Christian hymn
to make off erings

성지 순례를 가다 불경 성경 코란
to go on a pilgrimage Buddhist scriptures the Bible the Quran
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예배를 드리다

นมัสการ 

미사를 드리다

ทำาพิธีมิสซา

찬불가/성가를 부르다

สวดมนต์

불전/헌금을 내다

บริจาคเงิน 
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성지 순례를 가다

ไปแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์

불경

พระไตรปิฎก

성경

พระคัมภีร์ไบเบิล

코란

คำาภีร์อัลกุรอาน

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

① ⑤③② ④

정답   ① ㉢    ② ㉡    ③ ㉣    ④ ㉤    ⑤ ㉠

코란

คำาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนามีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-았으면/었으면 좋겠다’ 
ลองดูปฎิทินและตารางเวลาเพื่อเติมบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะ

1. 어제 늦게까지 일을 해서 피곤해요. 내일은                                             . 

2. 아침을 못 먹어서 배가 너무 고프네요.                                                   . 

3. 일 년 동안 한국어를 배웠지만 잘 못해요.                                                .

 한국어를 잘하다           빨리 밥을 먹다            좀 쉬다

‘-았으면/었으면 좋겠다’ วางไว้หลังคำากริยาหรือคำาคุณศัพท์เพื่อแสดงออกถึงความหวังและความปรารถนา

· 가: 투안 씨는 올해 소원이 뭐예요? คุณตวน ปีนี้มีสิ่งที่ปรารถนาคืออะไรคะ

   나: 저는 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요. ถ้าผมหาเงินได้เยอะ ๆ คงจะดีครับ

· 날씨가 너무 더워요. 시원한 물 한 잔 마셨으면 좋겠어요. อากาศร้อนมาก ดื่มน้ำาเย็น ๆ สักแก้วคงจะดีค่ะ

· 우리 가족이 항상 건강했으면 좋겠다. ถ้าครอบครัวของเราสุขภาพแข็งแรงตลอดคงจะดีค่ะ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -았으면/었으면 좋겠다 G25-2

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-았으면/었으면 좋겠다’를 사용해서 문장을 완성하세요.

보기 피우다     건강하다     좋다

1) 내일 제주도로 여행을 갈 거예요. 제주도 날씨가                                                               .

2) 제 소원은 가족이 건강한 것이에요. 우리 가족이 모두                                                        .

3) 사람들이 식당에서 담배를 안                                                                                        .

จงแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วใช้ไวยากรณ์ ‘-았으면/었으면 좋겠다’ จากนั้นเติมลงในช่องว่าง

정답   1) 좋았으면 좋겠어요    2) 건강했으면 좋겠어요    3) 피웠으면 좋겠어요

정답   1. 좀 쉬었으면 좋겠어요   2. 빨리 밥을 먹었으면 좋겠어요   3. 한국어를 잘했으면 좋겠어요 

เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช ้ 
‘-았으면/었으면 좋겠다’ ค่ะ
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보기

정답  1) 가: 리리 씨는 종교가 있어요?

   나: 네, 저는 천주교 신자예요.

  가: 성당에 자주 가요?

  나: 네, 주말마다 가요.

 2) 가: 리리 씨는 종교가 있어요?

  나: 네, 저는 불교 신자예요.

  가: 절에 자주 가요?

  나: 네, 토요일마다 가요.

      3) 가: 리리 씨는 종교가 있어요?

 나: 네, 저는 기독교 신자예요.

 가: 교회에 자주 가요?

 나: 네, 시간이 있을 때마다 가요.

<보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาตามตัวอย่าง

가: 리리 씨는 종교가 있어요?

 คุณลี่ลี่มีศาสนาไหมครับ
나: 네, 저는 이슬람교 신자예요.

 ค่ะ ฉันเป็นอิสลามค่ะ
가: 이슬람 사원에 자주 가요?

 ไปมัสยิดบ่อยไหมคะ
나: 네, 금요일마다 가요.

 ค่ะ ไปทุกวันศุกร์ค่ะ
이슬람교

ศาสนาอิสลาม
금요일

วันศุกร์

230   한국어 표준교재

1) 

2)

3)  

 

활동

<보기>처럼 이야기해 보세요. Make the conversations as follow.

보기

이슬람교 금요일

 가: 리리 씨는 종교가 있어요?

 나: 네, 저는 이슬람교 신자예요. 

 가: 이슬람 사원에 자주 가요? 

 나: 네, 금요일마다 가요.  

불교 토요일

천주교 주말

기독교 시간이 있을 때
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1)

2)

3)

천주교 ศาสนาคริสต์(คาทอลิค)

불교 ศาสนาพุทธ

기독교 ศาสนาคริสต์(โปรแตสแตนท์)

주말 วันสุดสัปดาห์

토요일 วันเสาร์

시간이 있을 때 เมื่อมีเวลา

활동  กิจกรรม
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정보  ข้อมูลทั่วไป

종교 행사
งานสำาคัญทางศาสนา

석가탄신일 วันประสูติของพระพุทธเจ้า

석가탄신일은 부처님이 태어나신 것을 기념하는 날입니다. 한국

에서는 음력 4월 8일을 석가탄신일로 정했는데 이날은 국가 공휴

일이라서 학교나 회사에 가지 않아도 됩니다. 석가탄신일이 가까

워지면 불교 신자들은 집이나 절에서 등을 만들어서 나무에 매달

고 석가탄신일 저녁에 등에 불을 밝힙니다.

เป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระพุทธเจ้า สำาหรับเกาหลีนั้น กำาหนดตาม 
ปฎิทินจันทรคติให้ วันที่ 8 เดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันประสูติของ 
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันหยุดประจำาชาติ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องไปโรงเรียนหรือบริษัท 
ในวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า จะมีการแขวนโคมในบ้านเรือนและแขวน 
บนต้นไม้ในวัด เพื่อส่องแสงในตอนเย็นของวันเกิดของพระพุทธเจ้า

크리스마스 วันคริสต์มาส

크리스마스는 천주교와 기독교의 가장 큰 행사 중의 하나로 예

수님이 태어나신 것을 기념하는 날입니다. 그러나 현재는 종교가 

없는 사람들도 크리스마스를 축제처럼 즐깁니다. 12월이 되면 사

람들은 크리스마 스트리를 만들고 카드를 주고받습니다. 그리고 

아이들에게는 크리스마스 선물을 주기도 합니다.

วันคริสต์มาสเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกายโรมันคาทอลิก และ 
ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูซึ่งขณะนี้คน 
ที่ไม่มีศาสนาสามารถสนุกกับเทศกาลคริสต์มาสได้ เป็นเทศกาลที่สำาคัญในเดือน 
ธันวาคม คนทำาต้นคริสต์มาส แลกเปลี่ยนการ์ดอวยพร และพวกเขาให้ของขวัญวัน
คริสต์มาสแก่เด็ก ๆ อีกด้วย

부활절 วันอีสเตอร์

부활절은 예수님이 부활하신 것을 기념하는 날입니다. 천주교나 

기독교 신자들은 이날 달걀에 예쁜 그림을 그려서 서로 나누어 먹

습니다. 달걀은 새로운 생명이 태어나는 것을 의미하기 때문에 부

활절에 달걀을 먹기 시작했다고 합니다.

อีสเตอร์เป็นวันที่ระลึกถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู คาทอลิกและคริสเตียน 
ผู้ศรัทธาวาดภาพสวยงามของไข่ในวันนี้และกินด้วยกัน กล่าวว่าการได้เริ่มกิน 
ไข่ในวันอีสเตอร์หมายความถึงชีวิตใหม่

라마단 รอมฎอน 

라마단은 아랍어로 ‘더운 달’이라는 뜻으로 이슬람에서는 9번째 

달인 9월을 말합니다. 이슬람교에서는 9월을 ‘코란’이 내려진 신성

한 달로 여기는데 한 달 동안 해가 떠 있는 낮 시간에는 음식과 물

을 먹지 못합니다. 그리고 이 기간에는 코란을 읽고 특별 예배를 

하는 등 절제를 해야 합니다.

รอมฎอนเป็นภาษาอาหรับหมายถึง ‘ดวงจันทร์ที่ร้อน’ ซึ่งหมายถึงเดือนที่เก้าของ 
ศาสนาอิสลามซึ่งหมายถึงเดือนกันยายน ในศาสนาอิสลามเดือนกันยายนถือว่าเป็น 
เดือนศักดิ์สิทธิ์ของ ‘อัลกุรอาน’ และถือศีลอดไม่สามารถกินอาหารและน้ำาใน 
ระหว่างวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ในช่วงนี้ต้องอ่านอัลกุรอานและทำาการ 
ละหมาดพิเศษ
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คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาถามก่อนค่ะ

แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังคำาถามลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาตอบก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4.  ① 일요일마다 가요.

 ② 오늘은 일요일이에요.

 ③ 주말에는 집에서 쉬어요.

 ④ 성당에서 미사를 드려요.

5.  ① 성경을 읽으세요.

 ② 저는 불교 신자예요.

 ③ 저는 매일 기도해요.

 ④ 성지 순례를 갔다 왔어요.

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.

2.

3.

이 사람은 어디에 다닙니까? เขาไปที่ไหน

①  ②  ③  ④

이 사람은 무엇을 합니까? เขาทำาอะไร

①  ②  ③  ④

이 사람은 누구입니까? คนนี้คือใครคะ

①  ②  ③  ④

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
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EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이 사람은 어디에 다닙니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

2. 이 사람은 무엇을 합니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

3. 이 사람은 누구입니까?

 ①                     ②                     ③                     ④ 

[4~5] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

4. ① 일요일마다 가요.  

 ② 오늘은 일요일이에요.  

 ③ 주말에는 집에서 쉬어요. 

 ④ 성당에서 미사를 드려요.       

5. ① 성경을 읽으세요.  

 ② 저는 불교 신자예요.

 ③ 저는 매일 기도해요.  

 ④ 성지 순례를 갔다 왔어요.  

Track  81
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1. ① 남: 절에 다닙니다. ไปวัดครับ

 ② 남: 성당에 다닙니다. ไปโบสถ์คริสตังครับ

   ③ 남: 교회에 다닙니다. ไปโบสถ์ครับ

   ④ 남: 이슬람 사원에 다닙니다. ไปมัสยิดครับ

2. ① 여: 기도를 합니다. อธิษฐานค่ะ

 ② 여: 코란을 읽습니다. อ่านพระคำาภีร์อัลกุรอานค่ะ

 ③ 여: 찬송가를 부릅니다. ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าค่ะ

 ④ 여: 성지 순례를 갑니다. การเดินทางไปแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

3. ① 남: 스님입니다. เป็นพระครับ

 ② 남: 신부님입니다. เป็นบาทหลวงครับ

 ③ 남: 목사님입니다. เป็นอนุศาสนาจารย์ครับ

 ④ 남: 이맘입니다. เป็นอิหม่ามครับ

4. 남: 모니카 씨는 언제 성당에 가요? คุณโมนิกาไปโบสถ์คริสตังเมื่อไรครับ

5. 여: 민수 씨는 종교가 뭐예요? คุณมินซูนับถือศาสนาอะไรคะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ②   2. ①   3. ①   4. ①   5. ②

정답    1. ④   2. ①

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1. ① 한국에 가고 싶어요. ② 일을 해 본 적이 있어요.

 ③ 한국에서 일을 하고 싶어요. ④ 제조업 일을 했으면 좋겠어요.

2.  ① 네, 퇴근하고 매일 해요. ② 네, 피곤해서 주말에는 쉬어요.

 ③ 아니요, 좋아해서 자주 해요. ④ 아니요, 친구하고 운동을 할까 해요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-25

1. 남: 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶으세요? ถ้าไปเกาหลีอยากทำางานอะไรครับ

2. 남: 건우 씨는 저녁마다 운동을 해요? คุณกอนอูออกกำาลังกายทุกวันตอนเย็นหรือครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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ต่อไปนี้เป็นบทความเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา 
ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับคำาศัพท์และไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

คำาถามข้อที่ 1  และ  2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

   25과_일요일마다 교회에 가요   233

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.   ① 절입니다.

  ② 성당입니다.

  ③ 사원입니다.

  ④ 교회입니다. 

2.  ① 헌금을 내고 있습니다.

  ② 성경을 읽고 있습니다. 

  ③ 예불을 드리고 있습니다.

  ④ 찬송가를 부르고 있습니다.

[3~5] 다음 질문에 답하십시오.

3. 이 사람은 종교가 무엇입니까?

아딧 씨는 인도네시아 사람입니다. 하루에 5번씩 기도를 드립니다. 시간이 나면 이태원에 

있는 사원에 갑니다. 코란을 열심히 읽고 공부합니다. 

① 불교 ② 기독교      ③ 천주교 ④ 이슬람교

4. 이 사람이 교회에서 하지 않는 것을 고르십시오.

수피카 씨는 일요일마다 교회에 갑니다. 하나님께 기도를 드리고 성경을 읽습니다. 

목사님의 말씀을 듣고 찬송가도 부릅니다. 예배가 끝나면 교회 친구들과 점심을 먹습니다. 

① 기도를 합니다.  ② 성경을 읽습니다. 

③ 찬송가를 부릅니다.       ④ 성지 순례를 갑니다.

5. 이 사람에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. 

저는 불교 신자입니다. 절에 자주 가지는 못하지만 기도를 하고 싶을 때 가까운 절에 가서 

예불을 드립니다. 지난 주말에도 기도를 하러 절에 갔습니다. 고향에 계신 아버지가 조금 

편찮으신데 빨리 건강해지셨으면 좋겠습니다. 

① 자주 절에 갑니다.   ② 부처님을 믿습니다.

③ 아버지가 편찮으십니다. ④ 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다.
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.   ① 절입니다.

  ② 성당입니다.

  ③ 사원입니다.

  ④ 교회입니다. 

2.  ① 헌금을 내고 있습니다.

  ② 성경을 읽고 있습니다. 

  ③ 예불을 드리고 있습니다.

  ④ 찬송가를 부르고 있습니다.

[3~5] 다음 질문에 답하십시오.

3. 이 사람은 종교가 무엇입니까?

아딧 씨는 인도네시아 사람입니다. 하루에 5번씩 기도를 드립니다. 시간이 나면 이태원에 

있는 사원에 갑니다. 코란을 열심히 읽고 공부합니다. 

① 불교 ② 기독교      ③ 천주교 ④ 이슬람교

4. 이 사람이 교회에서 하지 않는 것을 고르십시오.

수피카 씨는 일요일마다 교회에 갑니다. 하나님께 기도를 드리고 성경을 읽습니다. 

목사님의 말씀을 듣고 찬송가도 부릅니다. 예배가 끝나면 교회 친구들과 점심을 먹습니다. 

① 기도를 합니다.  ② 성경을 읽습니다. 

③ 찬송가를 부릅니다.       ④ 성지 순례를 갑니다.

5. 이 사람에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. 

저는 불교 신자입니다. 절에 자주 가지는 못하지만 기도를 하고 싶을 때 가까운 절에 가서 

예불을 드립니다. 지난 주말에도 기도를 하러 절에 갔습니다. 고향에 계신 아버지가 조금 

편찮으신데 빨리 건강해지셨으면 좋겠습니다. 

① 자주 절에 갑니다.   ② 부처님을 믿습니다.

③ 아버지가 편찮으십니다. ④ 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다.
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1. 2.① 절입니다.

② 성당입니다.

③ 사원입니다.

④ 교회입니다.

① 헌금을 내고 있습니다.

② 성경을 읽고 있습니다.

③ 예불을 드리고 있습니다.

④ 찬송가를 부르고 있습니다.

[3~5] 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

3.  이 사람은 종교가 무엇입니까? คนนี้นับถือศาสนาอะไร

 

아딧 씨는 인도네시아 사람입니다. 하루에 5번씩 기도를 드립니다. 시간이 나면 이태원에 있는 
사원에 갑니다. 코란을 열심히 읽고 공부합니다.

คุณอดิศร์เป็นคนอินโดนีเซีย เขาทำาละหมาดวันละ 5 ครั้ง ถ้ามีเวลาจะไปมัสยิดที่อีแทวอน ตั้งใจอ่านคำาภีร์ 
อัลกุรอานและเรียนพระคำาภีร์

     ① 불교  ② 기독교  ③ 천주교  ④ 이슬람교

4.  이 사람이 교회에서 하지 않는 것을 고르십시오. ข้อใดท่ีคนผู้น้ีไม่ได้ทำาท่ีโบสถ์

 

수피카 씨는 일요일마다 교회에 갑니다. 하나님께 기도를 드리고 성경을 읽습니다. 목사님의 말
씀을 듣고 찬송가도 부릅니다. 예배가 끝나면 교회 친구들과 점심을 먹습니다.

คุณสุภิกาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าและอ่านพระคำาภีร์ ฟังเทศน์จากอนุศาสนาจารย์และร้อง
เพลงนมัสการพระเจ้า หลังจากเลิกโบสถ์ก็รับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนค่ะ

     ① 기도를 합니다.  ② 성경을 읽습니다. ③ 찬송가를 부릅니다.  ④ 성지 순례를 갑니다.

5.   이 사람에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. ข้อใดอธิบายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกับคนผู้นี้

 

저는 불교 신자입니다. 절에 자주 가지는 못하지만 기도를 하고 싶을 때 가까운 절에 가서 예불

을 드립니다. 지난 주말에도 기도를 하러 절에 갔습니다. 고향에 계신 아버지가 조금 편찮으신데 

빨리 건강해지셨으면 좋겠습니다.

ฉันเป็นชาวพุทธ ฉันไม่สามารถไปวัดได้บ่อย ๆ แต่เมื่อฉันต้องการจะสวดมนต์ขอพร ฉันจะไปวัดที่ใกล้ที่สุด  
ฉันไปที่วัดเพื่อสวดมนต์อีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ถ้าพ่อของฉันที่กำาลังป่วยอยู่ที่บ้านเกิดหายป่วยและแข็ง 
แรงขึ้นคงจะดีสินะ

     ① 자주 절에 갑니다.   ② 부처님을 믿습니다.

     ③ 아버지가 편찮으십니다.  ④ 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다.

정답   1. ③   2. ④   3. ④   4. ④   5. ①
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ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

พยางค์ที่มีตัวสะกดเมื่อเจอกับพยางค์หลังที่ขึ้นต้นด้วยสระ ตัวสะกดของพยางค์หน้าจะย้ายไปเป็นเสียงพยัญชนะต้นของ 
พยางค์หลัง

(1) 음악, 녹음, 한국어 (2) 옷이, 꽃을, 낮에

(3) 책을 사요.  (4) 꽃이 피었어요. 

(5) 음악이 재미있어요. 

발음 การออกเสียง P-12

정답   1. ①   2. ②   3. ③

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 
오늘 오후에 회의가 있습니다. 중요한             모든 사람이 회의에 참석해야 됩니다.

วันนี้ตอนบ่ายมีประชุม เพราะว่าเป็นการประชุมที่สำาคัญทุกคนจึงต้องเข้าร่วมการประชุมครับ

 ① 회의라서  ② 회의냐고

 ③ 회의거든  ④ 회의여도

2.

 

한 달 후면 설날입니다. 작년에는 설날에 혼자 있었는데 이번에는 가족들과 함께             

                     .

อีก 1 เดือนก็จะถึงวันปีใหม่แล้ว วันปีใหม่ปีที่แล้วผมอยู่คนเดียวแต่ปีนี้ถ้าได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็คงจะดี

 ① 보낸 적이 있습니다  ② 보냈으면 좋겠습니다

 ③ 알아본 적이 있습니다 ④ 알아봤으면 좋겠습니다

3.

 

저는 한국에 가면 축산 농가에서                        . 고향에서 소를 기르고 있기 때문에  

잘할 자신이 있습니다.

ถ้าผมได้ไปเกาหลีได้ทำางานที่กิจการเลี้ยงสัตว์ก็คงจะดี เพราะว่าผมเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านเกิดจึงมั่นใจว่าจะทำาได้ดี

 ① 일하기 쉽습니다  ② 만나기 쉽습니다

 ③ 일하면 좋겠습니다  ④ 만나면 좋겠습니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    การบอกลำาดับขั้นตอนและการห้าม

□ไวยากรณ์  -(으)ㄴ 후에, -지 마세요

□ คำาศัพท์  ร่ายกาย, อาการต่าง ๆ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ยาสามัญประจำาบ้าน

26 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요
กรุณาทานยานี้หลังรับประทานอาหารค่ะ

약사  어떻게 오셨어요? เป็นอะไรมาคะ

바루  머리가 아파서 왔어요. เพราะปวดหัวจึงมาครับ

약사  언제부터 아프셨어요? เป็นตั้งแต่เมื่อไรคะ

바루  어젯밤부터요.  
어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 

 ตั้งแต่เมื่อวานครับ  

 ผมดื่มเหล้าไปนิดหน่อย เพราะเมื่อเย็นวานนี้มีกินเลี้ยงบริษัทครับ

약사  아, 술 때문에 그런 것 같네요.  
밥을 먹은 후에 이 약을 드세요.

 อ๋อ น่าจะเป็นเพราะเหล้าค่ะ 

 กรุณาทานยานี้หลังรับประทานอาหารค่ะ

바루  네, 감사합니다. ครับ ขอบคุณครับ

1. 바루 씨는 왜 약국에 갔어요?  เหตุใดคุณบารุจึงไปร้านขายยา

2. 바루 씨는 언제부터 아팠어요?  คุณบารุไม่สบายตั้งแต่เมื่อไร

정답   1. 머리가 아파서 갔어요.  2. 어젯밤부터 아팠어요.

부터 ตั้งแต่

วางไว้หลังคำานามที่เป็นเวลาเพื่อบอก 
ถึงจุดเริ่มต้นของการกระทำาหรือ 
สถานการณ์นั้น

· 아침부터 배가 아파요.

 ปวดท้องตั้งแต่เมื่อเช้าครับ

· 내일부터 다른 공장에서 
일해요.

  ตั้งแต่พรุ่งนี้ทำางานที่โรงงานอื่น 
ครับ 때문에 เพราะ

ใช้วางไว้หลังคำานามเพื่อบอก 

ถึงเหตุผล

· 비 때문에 길이 복잡해요.

 เพราะฝนทำาให้รถติด

· 일 때문에 바빠요.

 เพราะงานจึงยุ่ง

대화 1  บทสนทนา 1 Track 82

เพราะเหตุใดคุณบารุจึงไปร้านขายยา ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 신체 อวัยวะ

머리 หัว

귀 หู

얼굴 หน้า

눈 ตา

코 จมูก

입 ปาก

어깨 ไหล่
팔 แขน

손 มือ

몸 ร่างกาย
배 ท้อง

무릎 หัวเข่า

다리 ขา

발 เท้า

손가락 นิ้วมือ

허리 เอว 

목 คอ

발목 ข้อเท้า

손목 ข้อมือ

236   한국어 표준교재

연습 1

따

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. Match the appropriate words to the pictures.

2. 위의 그림을 보면서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Make the conversations as follows using the picture above. 

3. 대화에 맞는 대답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

1) 가: 우리 주말에 뭐 할까요?

 나: .                        

 ① 쇼핑을 한 후에 영화를 봐요    

 ② 영화를 본 후에 쇼핑을 해요     

2) 가: 이 약은 어떻게 먹어야 돼요? 

 나: .

 ① 밥을 먹은 후에 드세요       

 ② 약을 먹은 후에 밥을 드세요 

 쇼핑하다 → 영화를 보다  

밥을 먹다 → 약을 먹다

10)

8)

1)

3)

5)

7)

9)

머리

눈

코

배 

귀

다리

팔

어깨

목

발

보기

약사: 어디가 아프세요? 

환자: 머리가 아파요.
보기

2)

4)

6)
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

1)

3)

5)

7)

9)

2)

4)

6)

8)

10)

보기

머리

눈

코

배

귀

다리

팔

어깨

목

발

정답     1) 머리  2) 눈  3) 코  4) 귀   5) 목  6) 어깨  7) 팔  8) 배  9) 다리  10) 발

เรามาดูคำาศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเราดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄴ 후에’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือข้อที่ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-(으)ㄴ 후에’ หมายถึง ‘หลังจากสิ้นสุดการกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง’ ใช้กับคำากริยาเท่านั้น 

자음 (พยัญชนะ) → -은 후에 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -ㄴ 후에

먹다 → 먹은 후에   
보다 → 본 후에

     만들다 → 만든 후에

·가: 언제 영화 보러 갈 거예요? จะไปดูหนังเมื่อไรคะ
 나: 일이 끝난 후에 가려고 해요. ไปหลังทำางานเสร็จแล้วครับ

·가: 이 약은 언제 먹어야 돼요? ยานี้ต้องทานตอนไหนครับ
 나: 밥을 먹은 후에 드세요. ทานได้หลังทานอาหารครับ

ไวยากรณ์ ‘후에’ สามารถใช้กับคำานามในรูป ‘N + 후에’ ได้ด้วย

· 식사 후에 다시 회의를 하겠습니다. หลังทานอาหารจะประชุมอีกครั้งครับ
· 퇴근 후에 뭐 할 거예요? หลังเลิกงานจะทำาอะไรครับ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)ㄴ 후에 G26-1

2. 대화에 맞는 대답을 고르세요. จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

가: 우리 주말에 뭐 할까요? วันเสาร์อาทิตย์นี้ พวกเราทำาอะไรกันดีครับ
나:                                 . 

쇼핑하다 → 영화를 보다
1)

① 쇼핑을 한 후에 영화를 봐요

② 영화를 본 후에 쇼핑을 해요

밥을 먹다 → 약을 먹다
가: 이 약은 어떻게 먹어야 돼요? ยานี้ทานอย่างไรครับ 
나:                                 . 

① 밥을 먹은 후에 드세요

② 약을 먹은 후에 밥을 드세요

2)

정답   1) ①  2) ①

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

ไวยากรณ์ ‘-(으)ㄴ 후에’ จะใช้กับการกระทำาที่ผ่านไปแล้วและหน้า ‘후에’ ต้องเป็นรูปอดีต

·서울에 도착한 후에 전화해 줘요. หลังจากถึงกรุงโซลแล้ว โทรหาด้วยนะครับ

·점심을 먹은 후에 다시 일합시다. หลังจากทำาการบ้านเสร็จแล้ว บอกผมด้วยครับ
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 83

약   사  어디가 불편하세요? 
 ไม่สบายตรงไหนครับ

모니카  오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 
 ฉันปวดท้องและท้องเสียตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้ค่ะ

약   사  아침에 뭘 드셨어요? 
 มื้อเช้าทานอะไรครับ

모니카  빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀  

이상했어요. 
 กินขนมปังและนมค่ะ แต่นมรสชาติแปลก ๆ ค่ะ

약   사  그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은  

유제품은 먹지 마세요.  
 ถ้าอย่างนั้นทานยานี้นะครับ 

 และวันนี้อย่าทานอาหารเกี่ยวกับนมนะครับ

모니카  네, 알겠습니다. 
 ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

뭘 อะไร  
뭐 + 를 = 뭐를 = 뭘  

· 주말에 뭘 했어요?

 วันสุดสัปดาห์ทำาอะไรครับ

· 뭘 먹고 싶어요?

 อยากกินอะไรครับ

그리고 และ, แล้วก็  

เป็นการเชื่อมประโยคที่มีความหมาย 

สอดคล้องกัน

· 저는 빵을 좋아해요.  

그리고 라면도 좋아해요.

  ฉันชอบขนมปังค่ะ แล้วก็ชอบ 

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปด้วยค่ะ

정답   1. 빵하고 우유를 먹었어요.  2. 아침부터 배가 아팠어요.

1. 모니카 씨는 아침에 뭘 먹었어요? คุณโมนิกาทานอะไรเมื่อเช้าครับ

2. 모니카 씨는 언제부터 배가 아팠어요? คุณโมนิกาปวดท้องตั้งแต่เมื่อไรครับ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ

คุณโมนิกาไปร้านขายยา เธอไปทำาอะไรที่นั่น ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ
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어휘 2   คำาศัพท์ 2 증상 อาการ

감기에 걸리다

เป็นหวัด
열이 나다

มีไข้
기침을 하다

ไอ

콧물이 나다

น้ำามูกไหล

배탈이 나다

ปวดท้อง
설사를 하다

ท้องเสีย
소화가 안 되다

อาหารไม่ย่อย, ท้องอืด
토하다

อาเจียน

손을 베다

บาดมือ
손을 데다

ลวกมือ, ไหม้มือ
발목을 삐다

ข้อเท้าพลิก
다리가 부러지다

ขาหัก
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연습 2

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures with the appropriate expressions. 

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

1) 가: 발목을 삐었어요.

 나: .

① 많이 걷지 마세요 

② 밥을 먹지 마세요  

2) 가: 열이 나고 콧물이 많이 나요.

 나: .

① 오늘은 밖에 나가지 마세요  

② 오늘은 기침을 하지 마세요 

소화가 안 되다

손을 데다

기침을 하다

열이 나다

발목을 삐다
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1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

㉠ 소화가 안 되다 ㉡ 손을 데다 ㉢ 기침을 하다 ㉣ 열이 나다 ㉤ 발목을 삐다

① ⑤② ③ ④

정답   ① ㉡  ② ㉣  ③ ㉠  ④ ㉤  ⑤ ㉢

คำาศัพท์ที่ใช้ในการบอกอาการเจ็บป่วย มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-지 마세요’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยเลือกข้อที่ถูกต้องค่ะ

‘-지 마세요’ เป็นประโยคคำาสั่งมีความหมายว่าอย่าหรือห้ามในภาษาไทย ใช้กับคำากริยาเท่านั้น

· 가: 열이 많이 나니까 오늘은 밖에 나가지 마세요. เพราะว่าคุณมีไข้วันนี้ห้ามออกไปข้างนอกครับ 
    나: 네, 알겠습니다. ครับ เข้าใจแล้วครับ
· 가: 소화가 안 되고 계속 토해요. อาหารไม่ย่อยและอาเจียนต่อเนื่องครับ 
    나: 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 밥을 먹지 마세요. ทานยานี้นะครับ และวันนี้ห้ามทานอาหารนะครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -지 마세요 G26-2

1. 가: 빵하고 우유를 먹었는데 배가 아파요.

 나: 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 우유를                                         .

2. 가: 출퇴근 시간에는 택시비가 너무 많이 나와요.

 나: 맞아요. 출퇴근 시간에는 택시를                                         .

정답   1. 드시지 마세요  2. 타지 마세요

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1) 
가: 발목을 삐었어요. ข้อเท้าพลิกครับ
나:                                                     . 

     ① 많이 걷지 마세요  ② 밥을 먹지 마세요

2)
 

가: 열이 나고 콧물이 많이 나요. ไข้ขึ้นและมีน้ำามูกมากครับ
나:                                                     .  

     ① 오늘은 밖에 나가지 마세요 ② 오늘은 기침을 하지 마세요

정답   1) ①  2) ①

เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้  
‘-지 마세요’ ค่ะ
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보기

약국에서 <보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาที่ร้านขายยาดังตัวอย่างค่ะ

정답   1) 환자: 계속 토해요. 

     약사: 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 밥을 먹지 마세요.

 2) 환자: 손을 데었어요. 

     약사: 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 요리를 하지 마세요.   

 3) 환자: 계속 설사를 해요. 

     약사: 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 아이스크림을 먹지 마세요.  

 4) 환자: 발목을 삐었어요. 

     약사: 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 많이 걷지 마세요.

240   한국어 표준교재

손을 데었다

발목을 삐었다

활동

보기

1) 2)

3) 4)

약국에서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Following the example, create conversations at a pharmacy.

환자: 열이 많이 나요. 

약사:   밥을 먹은 후에 이 약을 드세요.  

그리고 오늘은 밖에 나가지 마세요.

열이 많이 나다

계속 토하다

계속 설사를 하다

밖에 나가다

밥을 먹다

아이스크림을 

먹다

요리를 하다

많이 걷다
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환자:  열이 많이 나요. 

ผู้ป่วย : ผมมีไข้สูงมากครับ

약사:   밥을 먹은 후에 이 약을 드세요.  

그리고 오늘은 밖에 나가지 마세요. 

เภสัชกร :   ทานยานี้หลังทานข้าวนะครับ 
แล้วก็วันนี้อย่าออกไปข้างนอกนะครับ열이 많이 나다 มีไข้สูง

밖에 나가다

ออกไปข้างนอก

밥을 먹다

กินข้าว

아이스크림을

먹다

กินไอศกรีม

요리를 하다

ทำาอาหาร

많이 걷다

เดินมาก

1) 

3) 

2) 

4) 

계속 토하다 อาเจียนต่อเนื่อง

계속 설사를 하다 ท้องเสียต่อเนื่อง

손을 데었다 ลวกมือ, ไหม้มือ

발목을 삐었다 ข้อเท้าพลิก

활동  กิจกรรม
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정보  ข้อมูลทั่วไป

가정 비상약
ยาสามัญประจำาบ้าน

✚구급함 กล่องยาสามัญประจำาบ้าน

붕대 ผ้าก๊อซ 연고 ครีม, ยาทา

파스 แผ่นแก้ปวด

밴드 พลาสเตอร์ยา

반창고 ผ้าปิดแผล

소독약 ยาฆ่าเชื้อ

안약 ยาหยอดตา

영양제 

อาหารเสริม

알약 ยาเม็ด

✚약국이 문을 닫으면? ถ้าร้านขายยาปิด

늦은 밤이나 공휴일에 갑자기 약을 사야 하는데 약국이 문을 닫았으면 편의점에서도 가정 비상약을 살 수 있

습니다. 편의점에는 감기약, 소화제, 진통제, 해열제, 파스, 연고와 같은 약이 있습니다.

ในช่วงกลางดึกหรือวันหยุด หากมีความจำาเป็นจะต้องซื้อยากะทันหัน แล้วร้านขายยาปิด สามารถหาซื้อยาสามัญประจำาบ้าน 
ได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไป ที่ร้านค้าจะมียาแก้หวัด, ยาช่วยย่อย, ยาแก้ปวด, ยาลดไข้, แผ่นแก้ปวด, ยาทา เป็นต้น

감기약
ยาแก้หวัด

소화제
ยาช่วยย่อย

진통제
ยาแก้ปวด

해열제
ยาลดไข้
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แบบฝึกหัดต่อไปนี้จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังคำาถามลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาตอบก่อนหนึ่งครั้งค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이 사람은 어디가 아픕니까? คนนี้ไม่สบายตรงไหน

 ①  ②  ③  ④

2.  이 사람의 증상은 어떻습니까? คนนี้มีอาการอย่างไร

 ①  ②  ③  ④

3.  이 사람은 어디를 다쳤습니까? คนนี้บาดเจ็บตรงไหน

 ①  ②  ③  ④

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้
[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4.  여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
 ① 약국  ② 식당

 ③ 은행  ④ 백화점

5.  남자는 어디가 아픕니까? ผู้ชายไม่สบายตรงไหน
 ① 콧물이 많이 납니다.  ② 머리가 아프고 열이 납니다.

 ③ 아침부터 소화가 안 됩니다.  ④ 밥을 먹은 후에 설사를 했습니다.
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1. ① 남: 팔이 아픕니다. เจ็บแขนครับ ② 남: 이가 아픕니다. ปวดฟันครับ

 ③ 남: 머리가 아픕니다. ปวดหัวครับ ④ 남: 다리가 아픕니다. ปวดขาครับ

2. ① 여: 토를 합니다. อาเจียนค่ะ ② 여: 콧물이 납니다. น้ำามูกไหลค่ะ

 ③ 여: 기침을 합니다. ไอค่ะ ④ 여: 설사를 합니다. ท้องเสียค่ะ

3. ① 남: 손을 데었습니다. ถูกของร้อนลวกมือครับ ② 남: 손을 베었습니다. มือถูกบาดครับ

 ③ 남: 발목을 삐었습니다. ข้อเท้าพลิกครับ ④ 남: 다리가 부러졌습니다. ขาหักครับ

4-5. 여: 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? ยินดีต้อนรับค่ะ เป็นอะไรมาคะ

 남: 열이 나고 머리가 아파요. มีไข้และปวดหัวครับ

 여: 언제부터 열이 났어요? มีไข้ตั้งแต่เมื่อไรคะ

 남: 아침부터 그랬어요. ตั้งแต่เช้าครับ

 여: 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. น่ีค่ะยา ทานหลังทานข้าวนะคะ

 남: 네, 알겠습니다. ครับ เข้าใจแล้วครับ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답    1. ②  2. ②   3. ①  4. ①  5. ②

정답    1. ④   2. ①

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1. ① 배가 많이 아파요. ② 오후에 병원에 가야 해요.

 ③ 어제 약국에서 약을 샀어요. ④ 차가운 음식을 많이 먹었어요.

2.  ① 식사 후에 드세요. ② 오늘은 밖에 나가지 마세요.

 ③ 약을 먹은 후에 드세요. ④ 당분간 술은 마시지 마세요. 

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-26

1. 남: 건우 씨, 왜 배탈이 났어요? คุณกอนอูทำาไมปวดท้องครับ

2. 남: 이 약은 언제 먹어야 돼요? ยานี้ต้องทานตอนไหนครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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คำาถามข้อที่ 4 เป็นซองยาและขอที่ 5 
เป็นข้อความลองคิดทบทวนคำาศัพท์และยากรณ์ที่ได้เรียนไปและตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 อ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 
가: 리리 씨, 얼굴이 많이 안 좋아요. คุณลี่ลี่สีหน้าไม่ดีเลยครับ

나:                    에 걸렸어요. 목도 아프고 열도 나요. เป็นหวัดเจ็บคอและมีไข้ด้วยค่ะ

     ① 콧물  ② 기침  ③ 감기  ④ 배탈

2.

 

가:  리한 씨, 제가 손을 베었는데 혹시                    있어요?  

 คุณริฮานมือผมถูกบาดไม่ทราบมียาทาไหมครับ

나:  네, 잠깐만 기다리세요. ครับ รอสักครู่นะครับ

     ① 파스  ② 연고  ③ 소화제  ④ 해열제

3.

 
가:                                                                ? 

나:  아침부터 계속 설사를 해요. ท้องเสียต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อเช้าครับ

     ① 누가 아파요   ② 어디가 아프세요

     ③ 약국이 어디에 있어요  ④ 이 약은 어떻게 먹어야 돼요

정답   1. ③  2. ②  3. ②  4. ③  5. ④

4.   김지수 씨는 하루에 약을 몇 번 먹어야 합니까?   

คุณคิมจีซูต้องทานยาวันละกี่ครั้ง
 ① 한 번

 ② 두 번

 ③ 세 번

 ④ 네 번 

5.    읽은 내용과 같은 것을 고르십시오.  

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ 

 ① 모니카 씨는 지금 아프지 않습니다. ② 모니카 씨는 오늘 회사에 갈 것입니다.

 ③ 모니카 씨는 어제 약국에 못 갔습니다. ④ 모니카 씨는 어제 저녁부터 배가 아팠습니다.

[4~5] 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

반장님, 모니카예요. 오늘 너무 아파서 회사에 못 갑니다. 어제 저녁부터 배가 아프고 계속 설사를 했어요. 어

제 약국에서 약을 사 먹었는데 아직도 아파요. 오늘 아침에는 열도 나서 오늘은 쉬려고 해요. 죄송합니다. 

หัวหน้าคะ ฉัน โมนิกา ค่ะ วันน้ีไม่สบายเลยไปบริษัทไม่ได้ค่ะ ปวดท้องแล้วก็ท้องเสียต้ังแต่เม่ือวานค่ะ 
เม่ือวานซ้ือยากินจากท่ีร้านขายยาแล้วแต่ยังไม่ดีข้ึนเลยค่ะ วันน้ีตอนเช้าก็มีไข้จึงจะพักวันน้ีค่ะ ขอโทษด้วยค่ะ

  김  지  수   님
 คุณ คิมจีซู

 용법 :                하루     3    회    2 일분

 การใช ้ 3 ครั้ง/วัน ขนาดรับประทาน 2 วัน

    매 식후     30    분 복용

 กินยาหลังอาหาร 30 นาที

         1    회    1    포씩 복용

 รับประทาน 1 ซอง/1 ครั้ง 
2014  년   6 월  12일

                                             12 มิถุนายน 2014

내복약 ยาใช้ภายใน
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정답   1. ②   2. ④   3. ③   4. ③

[1~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다.                찜질을 해 주는 

것이 좋습니다.

เมื่อข้อเท้าพลิกอย่าเดินเยอะต้องนั่งพักครับ แล้วก็ประคบด้วยก็จะดีครับ

 ① 그러나 ② 그리고 ③ 그래서 ④ 그러면

2.

 

건우 씨가 계단에서                         다리를 다쳤습니다. 그래서 병원에 가서 치료를 

받았습니다.

เพราะว่าคุณกอนอูล้มที่บันไดบาดเจ็บที่ขาครับ ดังนั้นจึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลครับ

 ① 돌아가서 ② 먹어봐서 ③ 시작해서 ④ 넘어져서

3.

 

식사를 준비하다가 칼에 손을                        다행히 피가 많이 나지 않아서 밴드를 

붙였습니다.

ตอนที่กำาลังเตรียมอาหารมีดบาดมือครับ โชคดีที่ไม่มีเลือดออกเยอะ ปิดพลาสเตอร์แล้วครับ

 ① 걸렸습니다 ② 데었습니다 ③ 베었습니다 ④ 토했습니다

4.   다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오.  

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

 

오래 되었거나 상한 음식을 먹으면 배탈이 나기 쉽습니다. 배탈에는 여러 가지 증상이  

있는데 배가 아프고 설사를 하기도 합니다. 심하면 토하거나 머리가 아플 때도 있습니다. 

ถ้ากินอาหารที่นานแล้วหรืออาหารเสียจะทำาให้ปวดท้องได้ง่าย ปวดท้องก็มีหลายอาการปวดท้องแล้วก็ท้องเสียด้วยได้ 
ถ้ารุนแรงก็อาจจะอาเจียนและปวดหัวด้วยก็ได้ครับ

 ① 감기 예방  ② 두통 치료

 ③ 배탈 증상  ④ 소화 불량

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม



318  27 어디가 아프십니까? 27 ไม่สบายตรงไหนครับ  319

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    พูดคุยเกี่ยวกับสภาพทั่วไป, ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึก

□ไวยากรณ์  -(으)면, -ㅂ/습니까, -ㅂ/습니다

□ คำาศัพท์  โรงพยาบาล, การรักษา

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ข้อมูลการให้การรักษาพยาบาลของศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

27 어디가 아프십니까?
ไม่สบายตรงไหนครับ

정답   1. 발목이 아파요.  2. 지하철역 근처에 있어요.

리한  투안 씨, 걷는 게 왜 그래요? 

 คุณตวน ทำาไมเดินอย่างนั้นครับ

투 안  발목이 좀 아파요. 
 เจ็บข้อเท้านิดหน่อยครับ

리 한  발목을 삔 거 아니에요?  
빨리 병원에 가 보세요. 

 ไม่ใช่ข้อเท้าพลิกหรือครับ  
 ลองรีบไปโรงพยาบาลนะครับ

투 안  이 근처에 병원이 있어요? 

 แถวนี้มีโรงพยาบาลไหมครับ

리 한  지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 

 ใกล้ ๆ สถานีรถไฟใต้ดินมีศัลยกรรมกระดูกและข้ออยู่ครับ

투 안  내일 아침에도 아프면 가 볼게요. 고마워요. 

 พรุ่งนี้ถ้ายังเจ็บอยู่จะไปนะครับ ขอบคุณครับ

게 อัน, การ

것이 คำาย่อคือ 게

มักใช้ในภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่
· 한국 음식을 만드는 게 

힘들어요.
 การทำาอาหารเกาหลีลำาบากค่ะ

· 물을 많이 마시는 게  
건강에 좋아요.

 การดื่มเยอะ ๆ ดีต่อสุขภาพค่ะ

근처에 ใกล้ ๆ, แถวนี้

· 우리 집 근처에 식당이  

많아요.

 แถวบ้านผมมีร้านอาหารเยอะครับ

· 회사 근처에 은행이  

있어요?

 มีธนาคารอยู่ใกล้ ๆ ที่ทำางานครับ

1. 투안 씨는 어디가 아파요? คุณตวนไม่สบายตรงไหน

2. 정형외과가 어디에 있어요? ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้ออยู่ที่ไหน

대화 1  บทสนทนา 1 Track 85

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างตวนกับริฮาน ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 1   คำาศัพท์ 1 병원 โรงพยาบาล

내과
แผนกอายุรกรรม

치과
แผนกทันตกรรม

정형외과
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

안과
แผนกรักษาโรคทางตา, จักษุวิทยา

이비인후과
แผนก หู คอ จมูก

산부인과
แผนกสูตินรีเวช

피부과
แผนกโรคผิวหนัง

소아과
แผนกกุมารเวช

246   한국어 표준교재

연습 1

1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

정형외과

산부인과

이비인후과

치과

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면’을 사용해서 문장을 완성하세요.
Fill in the blanks with the words from the box using ‘-(으)면.’

1) 감기에  내과에 가 보세요. 

2) 얼굴에 뭐가  피부과에 가 보세요.

3) 다리가  정형외과에 가야 해요.

보기 나다                        걸리다                        부러지다 
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1. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

①

②

③

④

㉠

㉡

㉢

㉣

정형외과

산부인과

이비인후과

치과

정답    ① ㉢   ② ㉣   ③ ㉡   ④ ㉠

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ

ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)면’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นแต่งประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามตัวอย่างค่ะ

‘-(으)면’ เป็นประโยคที่แสดงถึงเงื่อนไขหมายถึง “ถ้า” ในภาษาไทย ใช้กับคำากริยาและคำาคุณศัพท์

자음 (พยัญชนะ) → -으면 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -면

읽다 → 읽으면
만나다 → 만나면

살다 → 살면

·가: 머리가 좀 아프네요. ปวดหัวนิดหน่อย

 나: 많이 아프면 일찍 들어가서 쉬세요. ถ้าปวดมากก็กลับไปพักก่อนนะครับ

·가: 시간이 있으면 같이 영화 보러 갈래요? ถ้ามีเวลาไปดูหนังกันไหมครับ

 나:  좋아요. 요즘 무슨 영화가 재미있어요? ดีค่ะ ช่วงนี้หนังอะไรสนุกคะ

‘-(으)면’ เมื่อต้องผสมกับคำากริยา ‘춥다 (หนาว), 덥다 (ร้อน), 맵다 (เผ็ด)’ จะเปลี่ยนรูปเป็น ‘추우면, 더우면, 매우면’

· 더우면 에어컨을 켜세요. ถ้าร้อนก็เปิดแอร์ครับ

· 음식이 매우면 말씀하세요. ถ้าอาหารเผ็ดก็บอกนะครับ

· 가: 사무실이 춥네요. สำานักงานหนาวจังเลยครับ

 나: 추우면 문을 닫을까요? ถ้าหนาวปิดประตูไหมครับ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)면 G27-1

보기

จงแต่งประโยคโดยใช้คำาศัพท์ที่ให้มาผสมกับไวยากรณ ์‘-(으)면’ เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)면’을 사용해서 문장을 완성하세요.

1) 감기에                                      내과에 가 보세요.

2) 얼굴에 뭐가                                      피부과에 가 보세요.

3) 다리가                                      정형외과에 가야 해요.

나다     걸리다     부러지다

정답   1) 걸리면  2) 나면  3) 부러지면

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

아무거나 잘 먹어요. ผมกินได้ทุกอย่างครับ 

가: 좋아하는 한국 음식이 뭐예요? คุณชอบอาหารเกาหลีอะไรครับ

나: 아무거나 잘 먹어요. ผมกินได้ทุกอย่างครับ
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 86

의 사  어디가 아프십니까? 
 ไม่สบายตรงไหนค่ะ

투 안  어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 
 เมื่อวานผมตกบันไดก็เลยบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับ

의 사  어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 
 ไหนดูซิ ถ้ากดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ

투 안  아, 너무 아파요. 
 โอ๊ย เจ็บมากครับ

의 사  발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 
드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 
많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다.  
그리고 찜질을 해 주는 것이 좋습니다. 

 ข้อเท้าพลิกค่ะ ฉันจะให้ยากินและแผ่นแปะแก้ปวดนะคะ  
 แต่ว่าถ้าข้อเท้าพลิกอย่าเดินเยอะ นั่งแล้วพักผ่อนค่ะ 
 แล้วก็ทำาการประคบก็จะดีค่ะ

투 안  네, 알겠습니다. 
 ครับ เข้าใจแล้วครับ

어디 봅시다 ไหนดูซิ

เป็นประโยคที่ใช้พูดเมื่อต้องการจะ 

ขอดูหรือตรวจเช็คสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

· 어디 봅시다. 열이 많이 

나네요.

 ไหนดูซิ มีไข้ด้วยนะครับ

· 어디 봅시다. 그림을 참 

잘 그렸네요.

 ไหนดูซิ วาดรูปได้เก่งดีนะครับ

그런데 แต่, แต่ว่า 
ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องที่จะสนทนา 
หรือต้องการพูดเรื่องที่ความหมาย 
ขัดแย้งกับประโยคแรก

· 리한 씨, 어제 도와줘서 
고마워요. 그런데 리한 씨 
동생은 요즘 뭐 해요?

  คุณริฮานขอบคุณที่ช่วยเมื่อ 
วานนะครับ ว่าแต่ตอนนี้น้อง 
ของคุณริฮานทำาอะไรครับ

· 나는 늦게 잠을 자요.  
그런데 내 방 친구는  
일찍 자요.

  ผมนอนดึกครับแต่เพื่อนร่วม 
ห้องของผมนอนเร็ว

1. 투안 씨는 왜 발목을 다쳤어요? ทำาไมคุณตวนจึงได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า

2. 발목이 다쳤을 때에는 어떻게 해야 해요? เมื่อบาดเจ็บที่ข้อเท้าต้องทำาอย่างไร

정답   1. 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요.

 2. 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 해요.

ตวนไปโรงพยาบาล ก่อนอื่นฟังบทสนทนาระหว่างตวนกับคุณหมอ 2 ครั้งค่ะ

คราวนี้มาฟังบทสนทนาระหว่างคุณหมอและตวนดูนะคะ 
เมื่อฟังและอ่านตามแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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어휘 2   คำาศัพท์ 2 치료 การรักษา 

치료를 하다
รักษา (โรค)

수술하다
ผ่าตัด

주사를 맞다
ฉีดยา

약을 먹다
กินยา

소독을 하다
ฆ่าเชื้อ

밴드를 붙이다
ติดพลาสเตอร์ยา

연고를 바르다
ทายา

파스를 붙이다
ติดแผ่นแก้ปวด

찜질을 하다
ประคบร้อน (เย็น)

붕대를 감다
พันผ้าพันแผล

주무르다
นวด, ขยำา

깁스를 하다
เข้าเฝือก

보기      소독을 하다     붕대를 감다     주사를 맞다     찜질을 하다     주무르다     파스를 붙이다

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง
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연습 2

2. 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. Choose the most appropriate answers.

1) 가: 어떻게 오셨습니까?

 나: .

① 주사를 맞았습니다    

② 배가 아프고 설사를 합니다  

2) 가: 발목을 삐면 어떻게 해야 합니까? 

 나: .

① 이비인후과에 가야 합니다       

② 정형외과에 가 보는 게 좋습니다

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

1)

4)

2)

5)

3)

6)

소독을 하다 주사를 맞다 주무르다              

붕대를 감다 찜질을 하다 파스를 붙이다
보기
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1) 2) 3)

4) 5) 6)

정답   1) 소독을 하다  2) 붕대를 감다  3) 주사를 맞다  4) 파스를 붙이다  5) 찜질을 하다  6) 주무르다

คำาศัพท์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกันมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันไหมคะ

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-ㅂ/습니까, -ㅂ/습니다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นเลือกคำาตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างเพื่อทำาประโยคให้สมบูรณ์ค่ะ

‘-ㅂ/습니다’ ใช้กับคำากริยาและคำาคุณศัพท์ เป็นคำาลงท้ายประโยคแบบสุภาพและเป็นทางการ 
มักใช้ในการพูดหรือถามในการประชุมกา รนำาเสนอการรายงานหรือการพูดในที่ที่เป็นทางการ

자음 (พยัญชนะ) → -습니까, -습니다 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -ㅂ니까, -ㅂ니다

먹다 → 먹습니까?   먹습니다
만나다 → 만납니까?   만납니다

만들다 → 만듭니까?   만듭니다 

· 가: 어떻게 오셨습니까? เป็นอะไรมาครับ

    나: 감기에 걸려서 왔습니다. เป็นหวัดถึงมาครับ 

·  지금부터 다음 회의 일정을 말씀드리겠습니다. ต่อไปนี้จะพูดถึงกำาหนดการประชุมครั้งหน้าครับ

เมื่อต้องผสมกับคำานามจะใช้รูป ‘N + 입니다’ 

· 저분이 우리 사장님입니다. ท่านนั้นคือเจ้านายของพวกเราครับ 

· 제 고향은 치앙라이입니다. บ้านเกิดของผมคือเชียงรายครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -ㅂ/습니까, -ㅂ/습니다 G27-2

2. 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. 

 จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1) 
가: 어떻게 오셨습니까? เป็นอะไรมาคะ

나:                                                                       . 

     ① 주사를 맞았습니다  ② 배가 아프고 설사를 합니다

2) 
가: 발목을 삐면 어떻게 해야 합니까? ถ้าข้อเท้าพลิกจะต้องทำาอย่างไรคะ

나:                                                                       . 

     ① 이비인후과에 가야 합니다 ② 정형외과에 가 보는 게 좋습니다

정답   1) ②  2) ②

대조적 정보 ข้อมูลเปรียบเทียบ

คำาลงท้ายประโยคในภาษาเกาหลีจะผสมกับคำากริยาที่อยู่ท้ายประโยค ถ้าเป็นประโยคคำาถามจะใช้ ‘-ㅂ/습니까’ 

ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะใช้ ‘-ㅂ/습니다’
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보기

1. <보기>처럼 이야기해 보세요. จงสนทนาตามตัวอย่าง

정답   1) 가: 배가 아프면 어디에 가야 합니까? 2) 가: 다리가 부러지면 어디에 가야 합니까?

     나: 내과에 가야 합니다.     나: 정형외과에 가야 합니다.

 3) 가: 눈이 아프면 어디에 가야 합니까? 4) 가: 얼굴에 뭐가 나면 어디에 가야 합니까?

     나: 안과에 가야 합니다.     나: 피부과에 가야 합니다.

250   한국어 표준교재

활동

1)  

2)

3)  

4)

1. <보기>처럼 이야기해 보세요. Create conversations as follows.

보기

가: 목이 아프면 어디에 가야 합니까?

나: 이비인후과에 가야 합니다. 
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가: 목이 아프면 어디에 가야 합니까?  

 ถ้าเจ็บคอต้องไปท่ีไหนครับ

나: 이비인후과에 가야 합니다. 

   ต้องไปท่ีแผนก หู คอ จมูกครับ

1)

2)

3)

4)

แผนกอายุรกรรม

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนกรักษาโรคทางตา, จักษุวิทยา

แผนกโรคผิวหนัง

활동  กิจกรรม
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정보  ข้อมูลทั่วไป

외국인 근로자 센터 진료 안내 
ข้อมูลการให้การรักษาพยาบาลของศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

서울 시내 외국인 근로자 센터에서도 외국인 근로자를 위한 의료 서비스를 제공하고 있습니다. 서울 

시내에 위치한 7개의 외국인 근로자 센터에서는 내과, 이비인후과, 치과뿐만 아니라 한방진료나 종합

검진까지 가능합니다. 외국인 근로자라면 누구나 외국인 근로자 센터의 의료 서비스를 이용할 수 있

습니다. 

เรามีบริการรักษาพยาบาลให้กับแรงงานชาวต่างชาติที่ศูนย์แรงงานต่างชาติในกรุงโซล ในเขตกรุงโซลมีศูนย์แรงงาน 

ต่างชาติ 7 แห่ง โดยท่านสามารถเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม, แผนกหู คอ จมูก, แผนกทันตกรรม นอกจากนี้ยัง 

สามารถรักษาแบบแพทย์แผนจีนโบราณและการตรวจสุขภาพทั่วไปได้อีกด้วย ถ้าท่านเป็นแรงงานชาวต่างชาติ ใครก็ 

สามารถเข้ารับการบริการเหล่านี้ได้

센터명 

ชื่อศูนย์
위치 ตำาแหน่ง, ที่ตั้ง

진료일 

วันที่รักษา
의료지원 내용 ประเภทการให้บริการ

시설 

สิ่งอำานวยความสะดวก

성동 성동구 홍익동 147-22 
매월 둘째, 

넷째 일요일 

내과, 치과 무료진료

수시 종합검진, 독감백신접종 
단독시설 

금천 금천구 가산동 144-3 수시
보건소, 병원 연계 여성외국인 부인과 검

진, 위생교육 및 위생용품, 구충제 지원 

가산종합

사회복지관 내 

은평 은평구 녹번동 산28-6 수시 
긴급 의료기관에 통역활동가 대동 지원,

건강검진 등 자원단체연계 진료 지원 

녹번종합

사회복지관 내 

강동 강동구 성내동 508-1 수시 유방암 검진, 건강검진 
성내종합

사회복지관 내

성북 
성북구 하월곡동 

222-5 

매월 둘째, 

넷째 일요일 
한방진료, 치과, 수시 종합건강검진 

월곡종합 

사회복지관 내 

양천 양천구 목동 931 매월 넷째 일요일 
한방진료, 이비인후과, 내과 등, 

수시 건강검진 

신목종합 

사회복지관 내 

서울 영등포 당산동 6가 1-2 
매월 둘째, 

넷째 일요일 
한방진료, 수시 보건소 등 연계 종합검진 단독시설 

응급 상황 시 도움 받을 곳 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหน

밤에 갑자기 병원에 가야 한다면 어디에 도움을 요청해야 할까요? 바로 119에 전화하면 됩니다. 119

는 24시간, 365일 언제든지 이용이 가능합니다. 그리고 이곳에서는 영어, 중국어, 일본어, 몽골어, 베

트남어 등 5개 국어로 의료 상담 서비스를 받을 수 있습니다. 

หากมีเหตุด่วนต้องไปโรงพยาบาลในตอนกลางคืนสามารถแจ้งได้ท่ีไหนบ้าง! ท่านสามารถโทร 119 ซ่ึง 119 สามารถโทรได้ 

365 วันตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรับบริการได้ 5 ภาษา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษามองโกเลีย 

และภาษาเวียดนาม
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คำาถามข้อที่ 4 และ 5 จงฟับทสนทนาแล้วตอบคำาถามทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้ 
อ่านข้อมูลด้านล่างก่อนเริ่มการฟังนะคะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูเนื้อหาของคำาถามก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

Perhatikan gambar berikut dan pilihlah jawaban yang tepat.จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이 사람은 어디에 가야 합니까? เขาควรไปที่ไหนคะ

①  ② ③  ④

2. 이 사람은 무엇을 합니까? เขาทำาอะไร

①  ② ③  ④

3. 이 사람은 무엇을 했습니까? เขาทำาอะไรคะ

①  ② ③  ④

252   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.  이 사람은 어디에 가야 합니까?

 ①                     ②                     ③                     ④ 

2.  이 사람은 무엇을 합니까?

 ①                     ②                     ③                     ④ 

3.  이 사람은 무엇을 했습니까?

 ①                     ②                     ③                     ④ 

[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4. 여기는 어디입니까?  

① 안과      ② 소아과  

③ 정형외과  ④ 이비인후과

5. 남자는 무엇을 해야 합니까?  

① 수술을 해야 합니다.  ② 많이 걸어야 합니다. 

③ 매일 약을 먹어야 합니다. ④ 집에서 찜질을 해야 합니다.

Track  87
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จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้
[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4. 여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
 ① 안과  ② 소아과

 ③ 정형외과  ④ 이비인후과

5.  남자는 무엇을 해야 합니까? ผู้ชายต้องทำาอะไรคะ
 ① 수술을 해야 합니다.  ② 많이 걸어야 합니다.

 ③ 매일 약을 먹어야 합니다.  ④ 집에서 찜질을 해야 합니다

Track 87
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1. ① 남: 내과에 가야 합니다. ผมต้องไปแผนกอายุรกรรมครับ

 ② 남: 치과에 가야 합니다. ผมต้องไปแผนกทันตกรรมครับ 

 ③ 남: 피부과에 가야 합니다. ผมต้องไปแผนกผิวหนังครับ

 ④ 남: 산부인과에 가야 합니다. ผมต้องไปแผนกสูตินรีเวชครับ

2. ① 여: 연고를 바릅니다. ทายาค่ะ ② 여: 약을 먹습니다. ทานยาค่ะ

 ③ 여: 소독을 합니다. ฆ่าเชื้อค่ะ ④ 여: 파스를 붙입니다. ติดแผ่นแก้ปวดค่ะ

3. ① 남: 깁스를 했습니다. ผมเข้าเฝือกครับ ② 남: 수술했습니다. ผมผ่าตัดครับ

 ③ 남: 주사를 맞았습니다. ผมถูกฉีดยาครับ ④ 남: 붕대를 감았습니다. ผมพันผ้าพันแผลครับ

4-5 여: 어떻게 오셨습니까? มีอะไรให้ช่วยคะ

 남: 넘어져서 발목을 삐었어요. หกล้มก็เลยข้อเท้าพลิกครับ

 여: 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? ไหนดูซิ ตรงนี้เจ็บไหมคะ

 남: 아! 네, โอ๊ย! ครับ

 여:  발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. ติดแผ่นแก้ปวดที่ข้อเท้าแล้วอย่าเดินเยอะนะคะ

        그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. แล้วก็เมื่อกลับบ้านก็ประคบด้วยค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ②  2. ①  3. ③  4. ③  5. ④

정답   1. ②

1.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 남자는 왜 일찍 퇴근하려고 합니까? ทำาไมผู้ชายจึงเลิกงานเร็ว

 ① 약이 없어서  ② 배가 아파서

 ③ 회식이 있어서  ④ 밥을 안 먹어서

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-27

1. 남: 어제 회식 때 음식을 잘못 먹었는지 계속 배가 아파요. 수루 씨는 괜찮아요? 

  เมื่อวานตอนกินเลี้ยง น่าจะกินอาหารผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปวดท้องตลอดเลย คุณซูหรูไม่เป็นไรใช่ไหมครับ

 여: 저는 괜찮은데요. 약은 먹었어요? ฉันไม่เป็นไรค่ะ ทานยาหรือยังคะ

 남: 네, 약을 사서 먹었는데도 계속 배가 아프네요. 오늘은 조퇴를 해야 될 것 같아요. 

  ครับ แม้ว่าจะซื้อยามาทานแล้วแต่ยังปวดท้องตลอดเลย วันนี้คงต้องเลิกงานเร็วครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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คำาถามข้อที่ 3 และ 4 เลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ 
ส่วนข้อที่ 5 อ่านข้อมูลที่ให้มา จากนั้นตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์และไวยากรณ์ที่ได้เรียนไป แล้วตอบคำาถามค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

3.
 

가: 목이 너무 아파요. เจ็บคอมากครับ

나:   목이        이비인후과에 가 보세요. ถ้าไม่สบายต้องไปแผนกหู คอ จมูกครับ

     ① 아파서 ② 아프고 ③ 아프면 ④ 아픈 후에

4.
 

집에서 요리를 했는데 손을 데었습니다. 그래서 연고를 바르고 밴드를          .

ทำาอาหารที่บ้านแล้วมือถูกความร้อนค่ะ ดังนั้นจึงทายาแล้วติดพลาสเตอร์ยาค่ะ

     ① 붙였습니다 ② 먹었습니다 ③ 찍었습니다 ④ 주물렀습니다

5. 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

     

          <진료 시간> เวลารักษาพยาบาล
평일: 오전 10시 ~ 오후 6시 วันธรรมดา : 10.00 - 18.00 น. 

(점심 시간: 오후 1시 ~ 오후 2시) (พักกลางวัน : 13.00 - 14.00 น.)

토요일: 오전 10시 ~ 오후 1시 วันเสาร์ : 10.00 - 13.00 น.

일요일, 공휴일: 휴진 ปิดทำาการวันอาทิตย์, วันหยุด

  진료를 받을 수 있는 시간은 언제입니까?  สามารถรับการรักษาได้เวลาใด

     ① 월요일 오후 7시  ② 목요일 오전 9시

     ③ 토요일 오전 11시  ④ 일요일 오후 12시

[3~4]   빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

   27과_어디가 아프십니까?  253

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.  ① 안과에 가야 합니다.

  ② 치과에 가야 합니다.

  ③ 피부과에 가야 합니다.

  ④ 정형외과에 가야 합니다.

2.  ① 수술하고 있습니다.

  ② 찜질을 하고 있습니다.

  ③ 연고를 바르고 있습니다. 

  ④ 파스를 붙이고 있습니다.

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 목이 너무 아파요.

 나: 목이  이비인후과에 가 보세요.

① 아파서 ② 아프고      ③ 아프면 ④ 아픈 후에

4. 집에서 요리를 했는데 손을 데었습니다. 그래서 연고를 바르고 밴드를 .

① 붙였습니다  ② 먹었습니다  

③ 찍었습니다        ④ 주물렀습니다

5. 다음 질문에 답하십시오. 

진료를 받을 수 있는 시간은 언제입니까?

① 월요일 오후 7시   

② 목요일 오전 9시 

③ 토요일 오전 11시  

④ 일요일 오후 12시

<진료 안내>

평일:  오전 10시~오후 6시

(점심 시간: 오후 1시~오후 2시)

토요일: 오전 10시~오후 1시

일요일, 공휴일: 휴진
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오.

1.  ① 안과에 가야 합니다.

  ② 치과에 가야 합니다.

  ③ 피부과에 가야 합니다.

  ④ 정형외과에 가야 합니다.

2.  ① 수술하고 있습니다.

  ② 찜질을 하고 있습니다.

  ③ 연고를 바르고 있습니다. 

  ④ 파스를 붙이고 있습니다.

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 목이 너무 아파요.

 나: 목이  이비인후과에 가 보세요.

① 아파서 ② 아프고      ③ 아프면 ④ 아픈 후에

4. 집에서 요리를 했는데 손을 데었습니다. 그래서 연고를 바르고 밴드를 .

① 붙였습니다  ② 먹었습니다  

③ 찍었습니다        ④ 주물렀습니다

5. 다음 질문에 답하십시오. 

진료를 받을 수 있는 시간은 언제입니까?

① 월요일 오후 7시   

② 목요일 오전 9시 

③ 토요일 오전 11시  

④ 일요일 오후 12시

<진료 안내>

평일:  오전 10시~오후 6시

(점심 시간: 오후 1시~오후 2시)

토요일: 오전 10시~오후 1시

일요일, 공휴일: 휴진
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[1~2]   다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้และเลือกประโยคที่ถูกต้อง

1. 2.① 안과에 가야 합니다.

② 치과에 가야 합니다.

③ 피부과에 가야 합니다.

④ 정형외과에 가야 합니다.

① 수술하고 있습니다.

② 찜질을 하고 있습니다.

③ 연고를 바르고 있습니다.

④ 파스를 붙이고 있습니다.

정답   1. ①  2. ②  3. ③  4. ①  5. ③
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정답   1. ③   2. ②   3. ②

[1~2] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

기침이 나고 목이 많이 아팠습니다. 의사 선생님에게                을/를 받고 처방전을 

받았습니다.

ไอและเจ็บคอมากครับ ไปตรวจรักษากับคุณหมอและรับใบสั่งยาแล้วครับ

 ① 증거  ② 증상 

 ③ 진찰  ④ 사과

2.

 
일을 하다가 눈을 조금 다쳤습니다. 그래서                에 가서 치료를 받았습니다.

ตอนที่กำาลังทำางานบาดเจ็บที่ตาเล็กน้อบครับ ดังนั้นจึงไปหาจักษุแพทย์รับการรักษาแล้วครับ

 ① 내과  ② 안과

 ③ 소아과  ④ 피부과

3.   다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? จงเลือกข้อที่มีเนื้อหาตรงกับข้อมูลต่อไปนี้

 

<병원 진료 안내> 

<ข้อมูลการรักษาขอโรงพยาบาล>

✽평일：오전 9시 ~ 오후 7시 วันธรรมดา 9.00 - 19.00 น.
   (점심시간 13:00 ~ 14:00) (พักกลางวัน 13.00 - 14.00 น.)
✽토요일：9:00 ~ 12:00 วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น.

✽공휴일에는 진료를 하지 않습니다. *งดทำาการรักษาวันหยุด

 ① 점심시간은 두 시간입니다.

 ② 토요일 오후에는 진료가 없습니다.

 ③ 주말은 평일보다 진료 시간이 깁니다.

 ④ 공휴일에도 진료를 받을 수 있습니다.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    พูดถึงสิ่งที่ต้องการจะทำา, อธิบายวิธีการ

□ไวยากรณ์  -(으)려고, -(으)면 되다

□ คำาศัพท์  ธนาคาร, ธุรกรรมธนาคาร, ATM

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม บริการด้านการเงินการธนาคารสำาหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ

은행원  어떻게 오셨습니까? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ

리   한  통장을 만들려고 왔어요.  
 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

은행원  신분증을 가지고 오셨습니까? 
 เอาบัตรประจำาตัวมาไหมคะ

리   한  여권도 괜찮지요? 
 หนังสือเดินทางก็ได้ใช่ไหมครับ

은행원  그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 
 แน่นอนค่ะ กรุณากรอกใบสมัครแล้วเซ็นชื่อค่ะ

리   한  여기 다 썼어요. นี่เขียนหมดแล้วครับ

은행원  체크카드도 만들어 드릴까요?  
 ทำาบัตรกดเงิดสดด้วยไหมคะ

리   한  네, 만들어 주세요. ครับ ทำาให้ด้วยนะครับ

그럼요 แน่นอนครับ

มีความหมายเดียวกับคำาว่า  

‘물론이에요’ ใช้เพื่อแสดง 

ความเห็นสอดคล้องเห็นด้วยกับคู่ 

สนทนา

· 가: 축구를 좋아해요?

   ชอบฟุตบอลไหมครับ

  나: 그럼요.

   แน่นอนครับ

28 통장을 만들려고 왔어요
ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ

1. 리한 씨는 왜 은행에 갔어요? คุณริฮานไปธนาคารทำาไมคะ

2. 리한 씨는 체크카드를 만들 거예요? คุณริฮานจะทำาบัตรกดเงินไหมคะ

정답   1. 통장을 만들려고 은행에 갔어요.  2. 네, 체크카드를 만들 거예요.

괜찮지요? ได้ใช่ไหม, ไม่เป็นไรใช่ไหม

เป็นประโยคที่ต้องการโน้มน้าวให้ผู้ฟัง 

คล้อยตามและเห็นด้วย

· 회식 장소는 회사 앞 한국 식당 

이에요. 괜찮지요?

  สถานที่กินเลี้ยงเป็นร้านอาหารเกาหลี 

หน้าบริษัทได้ใช่ไหมครับ

·  사과 주스가 없어서 파인애플  

주스를 샀는데 괜찮지요?

  เพราะไม่มีน้ำาแอปเปิ้ลเลยซื้อน้ำา 

สับปะรดมา ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ

대화 1  บทสนทนา 1 Track 88

ริฮานไปธนาคาร ก่อนอื่นฟังบทสนาระหว่างริฮานและเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2  
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 은행 ธนาคาร

창구
เคาน์เตอร์

통장
สมุดบัญชี

신분증
บัตรประจำาตัว

계좌 번호
เลขบัญชี

주소
ที่อยู่

서명
เซ็นชื่อ

비밀번호
รหัสลับ

인터넷뱅킹
ธนาคารออนไลน์

체크카드
บัตรกดเงินสด

신용카드
บัตรเครดิต

• 인터넷뱅킹을 이용하면 편리해요. 
ถ้าใช้ธนาคารออนไลน์จะสะดวกสบายครับ

• 은행에 갈 때에는 신분증을 가지고 가세요. 
เมื่อไปธนาคารนำาบัตรประจำาตัวไปด้วยครับ 

• 비밀번호는 잊어버리면 안 돼요.  
ห้ามลืมรหัสลับ

256   한국어 표준교재

연습 1

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions from the box that best describe the pictures.

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1) 가: 왜 한국에 왔어요? 

 나: .

① 한국어를 공부하고 왔어요

② 한국어를 공부하려고 왔어요

2)  가: 뭘 이렇게 많이 샀어요?

 나: .

① 불고기를 만들면 고기하고 채소를 샀어요

② 불고기를 만들려고 고기하고 채소를 샀어요

보기 창구                      신분증                      체크카드                      통장      

1)

4)

3)

2)

한국어 표준교재 16~30.indd   256 2014-06-11   오전 9:31:07

1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 

 จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

1)

2)

3)

4)

보기

창구

신분증

체크카드

통장

정답   1) 창구  2) 통장  3) 체크카드  4) 신분증

คำาศัพท์เกี่ยวกับธนาคารมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)려고’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือข้อที่ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1) 
 가: 왜 한국에 왔어요? ทำาไมคุณมาประเทศเกาหลีคะ

 나:                                                                       . 

     ① 한국어를 공부하고 왔어요 ② 한국어를 공부하려고 왔어요

2) 
 가: 뭘 이렇게 많이 샀어요? ซ้ืออะไรมาเยอะขนาดน้ีครับ

 나:                                                                       . 

     ① 불고기를 만들면 고기하고 채소를 샀어요 ② 불고기를 만들려고 고기하고 채소를 샀어요

ไวยากรณ์ ‘-(으)려고’ ใช้เพื่อบอกว่าต้องการจะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและใช้กับคำากริยาเท่านั้น

자음 (พยัญชนะ) → -으려고 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -려고

먹다 → 먹으려고

읽다 → 읽으려고

사다 → 사려고

만들다 → 만들려고

·  가: 어떻게 오셨어요? มาติดต่อเรื่องอะไรคะ

    나: 한국어 수업을 신청하려고 왔어요. ผมจะมาสมัครเรียนภาษาเกาหลีครับ

· 가: 모니카 씨, 빵을 왜 이렇게 많이 샀어요? คุณโมนิกาทำาไมซื้อขนมปังมาเยอะอย่างนี้ครับ

     나:   친구들하고 같이 먹으려고 많이 샀어요. ตั้งใจจะกินกับเพื่อน ๆ เลยซื้อมาเยอะค่ะ 

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)려고 G28-1

정답    1) ②   2) ②

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)려고’ และ ‘-(으)러’

‘-(으)려고’ และ ‘-(으)러’ แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือสิ ่งที ่ผ ู ้พูดต้องการจะทำาเหมือนกัน ต่างกันคือ ‘-(으)려고’ 

จะตามหลังด้วยคำากริยาทุกประเภทได้ แต่ ‘-(으)러’ จะตามหลังได้เฉพาะคำากริยาที่มีการเคลื่อนที่ เช่น ‘가다 ไป’, ‘오다 มา’, 

‘다니다 ไป’ เป็นต้น หลังไวยากรณ์ ‘-(으)려고’ จะห้ามใช้ประโยคเชิญชวนและประโยคคำาสั่ง ในขณะที่ไวยากรณ์ ‘(으)러’ 

ไม่มีข้อห้ามใด ๆ ‘-(으)려고’ สามารถใช้กับคำากริยาทุกประเภทและใช้กับการปฏิเสธได้ แต่ ‘(으)러’ ใช้ไม่ได้

·친구에게 주려고 선물을 샀어요. (O)   ·친구에게 주러 선물을 샀어요. (X)

·밥 먹으려고 가세요. (X)    ·밥 먹으러 가세요. (O)

·서울에 가려고 역에 갔어요. (O)   ·서울에 가러 역에 갔어요. (X)
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 89

모니카  저기요, 외국으로 송금을 하려고 하는데 

어떻게 해야 돼요? 
 ขอโทษค่ะ อยากจะโอนเงินไปต่างประเทศต้องทำาอย่างไรคะ

은행원  통장이나 카드를 가지고 오셨습니까?
 เอาสมุดบัญชีหรือบัตรมาไหมครับ

모니카 네, 여기 통장 있어요. 
 ค่ะ นี่ค่ะสมุดบัญชี

은행원  통장이 있으면 현금인출기를 이용하세요. 

송금 수수료도 더 적게 나와요. 
 ถ้ามีสมุดบัญชีกรุณาใช้เครื่อง ATM เลยครับ 

 ค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่าด้วยครับ

모니카  어떻게 하는지 잘 모르겠는데 도와주시겠

어요? 
 ฉันไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร ช่วยหน่อยได้ไหมคะ

은행원  네, 여기에 통장을 넣고 송금 버튼을 누르

시면 됩니다. 
 ครับ ใส่สมุดบัญชีที่นี่แล้วกดปุ่มโอนเงินได้เลยครับ

모니카 감사합니다. ขอบคุณค่ะ

저기요 ขอโทษค่ะ, คุณคะ

ใช้เมื่อสนทนากับคนที่ไม่รู้จัก

· 저기요, 이 근처에 은행이 

있어요?

 ขอโทษค่ะ แถวนี้มีธนาคารไหมคะ

· 저기요, 잠깐만요. 이걸 

놓고 가셨어요.

  คุณคะ สักครู่ค่ะ คุณวางอันนี้ทิ้ง 

ไว้ค่ะ 적게 น้อย
· 저녁에는 적게 먹는 게 

건강에 좋아요.
  การกินอาหารมื้อเย็นน้อยดีต่อ 

สุขภาพ
·  돈을 적게 벌면 아껴서 

쓰면 돼요.
  ถ้าหาเงินได้น้อยก็ใช้อย่างประ 

หยัดค่ะ

정답   1. 외국으로 송금을 하려고 은행에 갔어요.  2. 통장이나 카드가 있어야 해요.

1. 모니카 씨는 왜 은행에 갔어요? คุณโมนิกาไปธนาคารทำาไม

2. 현금인출기를 이용하려면 무엇이 있어야 해요? ถ้าจะใช้เครื่อง ATM ต้องมีอะไร

คุณโมนิกาไปธนาคารทำาไม ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ



334  28 통장을 만들려고 왔어요 28 ผมจะมาเปิดสมุดบัญชีครับ  335

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

어휘 2   คำาศัพท์ 2 은행 업무/현금인출기 ธุรกรรมธนาคาร, ATM

• 현금인출기에서 통장 정리를 할 수 있어요. 

ปรับสมุดบัญชีที่เครื่องกดเงินสด (ATM) ได้ไหมครับ 

• 대출하려면 은행에 직접 가야 해요.  

ถ้าจะกู้เงินต้องไปที่ธนาคารด้วยตัวเองครับ

송금하다

โอนเงิน
입금하다

ฝากเงิน

현금인출기

เครื่องกดเงินสด 
(ATM)

잔액 조회

ดูยอดทั้งหมด

출금하다

ถอนเงิน
계좌 이체

โอนผ่านบัญชี

통장 정리

ปรับสมุดบัญชี

대출하다

กู้, ยืม (เงิน)
환전하다

แลกเงิน

보기

   28과_통장을 만들려고 왔어요  259

연습 2

2. 위의 단어를 사용해서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Using the words above, make conversations as follows.

가: 어떻게 오셨습니까?

나: 환전하려고 왔어요.  
보기

3. 다음을 연결해서 대화를 완성하세요. Match the questions to the corresponding answers.

① 가: 은행이 어디에 있어요?     ㉠ 나: 동생 것만 사면 돼요.

② 가: 가족 선물은 다 샀어요?     ㉡ 나: 잠깐만요. 이것만 하면 돼요.

③ 가: 이 약은 어떻게 먹어요?     ㉢ 나: 하루에 두 번 먹으면 돼요.

④ 가: 우리 이제 퇴근할까요?     ㉣ 나: 이쪽으로 쭉 가면 돼요.

보기  환전하다                     입금하다                    출금하다                     송금하다

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

1) 3)2) 4)
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1. 그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.  
 จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

환전하다   입금하다   출금하다   송금하다

1) 2) 3) 4)

정답   1) 입금하다  2) 송금하다  3) 환전하다  4) 출금하다

คำาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการทำาธุรกรรมธนาคารและการใช้ ATM มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)면 되다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองจับคู่ประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

ไวยากรณ์ ‘-(으)면 되다’ เป็นการแสดงว่าทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ไม่ขัดข้อง

자음 (พยัญชนะ) → -으면 되다 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ →  -면 되다

먹다 → 먹으면 되다
사다 → 사면 되다

살다 → 살면 되다

·  가: 고향으로 송금하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? อยากโอนเงินไปบ้านเกิดต้องทำาอย่างไรครับ

    나: 여기 신청서를 쓰시면 됩니다. เขียนใบสมัครนี่ได้เลยครับ

· 가: 이 약은 어떻게 먹어요? ยานี้กินอย่างไรครับ

    나: 하루에 2번 먹으면 돼요. กินวันละ 2 ครั้งครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)면 되다 G28-2

2. 다음을 연결해서 대화를 완성하세요. จงจับคู่ประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

① 가: 은행이 어디에 있어요?    ㉠ 나: 동생 것만 사면 돼요.

② 가: 가족 선물은 다 샀어요?    ㉡ 나: 잠깐만요. 이것만 하면 돼요.

③ 가: 이 약은 어떻게 먹어요?    ㉢ 나: 하루에 두 번 먹으면 돼요.

④ 가: 우리 이제 퇴근할까요?    ㉣ 나: 이쪽으로 쭉 가면 돼요.

정답   ① ㉣  ② ㉠  ③ ㉢  ④ ㉡

약을 먹다   택시를 타다   다음 역에서 내리다

1. 시장에 가려고 하면                                     . 

2. 감기에 걸리면                                     .

3. 시간이 없으면                                     .

정답   1. 다음 역에서 내리면 돼요  2. 약을 먹으면 돼요  3. 택시를 타면 돼요

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้   
‘-(으)면 되다’ ค่ะ
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보기

จงสนทนาสถานการณ์ในธนาคารดังตัวอย่าง

260   한국어 표준교재

활동

1)   2)

3)   4)

1. 은행에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Following the example, make the conversations at a bank.

보기

입금하다

가: 어떻게 오셨습니까?  

나: 입금하려고 왔어요.  

가: 신청서를 쓰시면 됩니다.

출금하다

송금하다

통장을 만들다

통장 정리를 하다

현금인출기를 

이용하다

신청서를 

쓰다

여기에 

계좌번호를 

쓰다

신청서를 쓰고 

신분증을 주다

여기에 통장을 

넣다
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활동

1)   2)

3)   4)

1. 은행에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Following the example, make the conversations at a bank.

보기

입금하다

가: 어떻게 오셨습니까?  

나: 입금하려고 왔어요.  

가: 신청서를 쓰시면 됩니다.

출금하다

송금하다

통장을 만들다

통장 정리를 하다

현금인출기를 

이용하다

신청서를 

쓰다

여기에 

계좌번호를 

쓰다

신청서를 쓰고 

신분증을 주다

여기에 통장을 

넣다
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정답   1) 가: 어떻게 오셨습니까? 

  나: 출금하려고 왔어요.

  가: 현금인출기를 이용하시면 됩니다. 

 2) 가: 어떻게 오셨습니까? 

  나: 통장을 만들려고 왔어요. 
  가: 신청서를 쓰고 신분증을 주시면 됩니다. 

 3) 가: 어떻게 오셨습니까? 

   나: 송금하려고 왔어요. 

  가: 여기에 계좌번호를 쓰시면 됩니다. 

 4) 가: 어떻게 오셨습니까? 

  나: 통장 정리를 하려고 왔어요. 

  가: 여기에 통장을 넣으시면 됩니다. 

ใช้เครื่อง ATM 

เขียนเลขบัญชีที่นี่

เขียนใบสมัครแล้ว 
ให้บัตรประจำาตัว

ใส่สมุดบัญชีที่นี่

1) 

3) 

출금하다

ถอนเงิน

송금하다

โอนเงิน

통장을 만들다

เปิดสมุดบัญชี

통장 정리를 하다

ปรับสมุดบัญชี

1. 은행에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요. 

가:   어떻게 오셨습니까? มาติดต่อเรื่องอะไรคะ

나:   입금하려고 왔어요. ผมจะมาฝากเงินครับ

가:  신청서를 쓰시면 됩니다. เขียนใบคำาร้องได้เลยค่ะ

입금하다 ฝากเงิน

신청서를

쓰다
เขียนใบสมัคร
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활동

1)   2)

3)   4)

1. 은행에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요. Following the example, make the conversations at a bank.

보기

입금하다

가: 어떻게 오셨습니까?  

나: 입금하려고 왔어요.  

가: 신청서를 쓰시면 됩니다.

출금하다

송금하다

통장을 만들다

통장 정리를 하다

현금인출기를 

이용하다

신청서를 

쓰다

여기에 

계좌번호를 

쓰다

신청서를 쓰고 

신분증을 주다

여기에 통장을 

넣다
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2) 

4) 

현금인출기를

이용하다

신청서를 쓰고 

신분증을 주다

여기에 

계좌번호를 

쓰다

여기에 

통장을 넣다

활동  กิจกรรม
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정보  ข้อมูลทั่วไป

외국인 근로자 전용 금융 서비스
บริการด้านการเงินการธนาคารสำาหรับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ

은행에서 외국인 고객을 위한 맞춤서비스가 늘어가고 있습니다. 국내에서 직장 생활을 하면서 

월급을 고향으로 송금하는 외국인 근로자들을 위해 송금 수수료를 할인해 주기도 하고 보통 하

루 정도 걸리는 해외 송금을 10분으로 줄인 해외 송금 서비스를 제공하기도 합니다. 그리고 울산

이나 거제 지역 등 외국인 근로자가 많이 사는 지역을 중심으로 외국인 전용 상담 창구를 설치한 

은행도 있습니다. 또한 8개 외국어를 지원하는 현금인출기를 설치하고 24시간 온라인 해외 송금

과 외국어 상담 서비스도 실시하고 있습니다. 또 평일에 은행에 가기 힘든 외국인 고객을 위해 

일요일에 영업을 하는 은행도 있습니다. 

ธนาคารได้มีการพัฒนาการบริการให้เหมาะสมกับชาวต่างชาติมากขึ้น มีการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปบ้าน 

เกิดให้กับผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติที่ทำางานในประเทศเกาหลี และปกติการโอนเงินต้องใช้เวลาในการโอน 1 วัน 

แต่เราได้ให้บริการโอนเงินภายใน 10 นาทีเท่านั้น ในพื้นที่ที่มีแรงงานชาวต่างชาติจำานวนมากอย่างที่อุลซาน

หรือที่คอเจ จะมีบริการจัดเคาน์เตอร์ให้คำาปรึกษาสำาหรับชาวต่างชาติด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตู้ ATM 

ด้วยภาษาต่างประเทศถึง 8 ภาษา มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ตลอดจนบริการให้คำาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

และสำาหรับแรงงานที่ไม่สามารถไปธนาคารในวันธรรมดาได้ ก็จะมีธนาคารที่ให้บริการในวันอาทิตย์อีกด้วย
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คำาถามข้อที่ 4 และ 5 จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง 
กรุณาดูเนื้อหาคำาถามก่อนเริ่มฟังค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้

[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4. 오늘은 무슨 요일입니까? วันนี้เป็นวันอะไรคะ
 ① 월요일  ② 수요일

 ③ 토요일  ④ 일요일

5.  남자는 왜 은행에 갑니까? เหตุใดผู้ชายจึงไปธนาคาร
 ① 환전하려고  ② 친구를 만나려고

 ③ 통장을 만들려고  ④ 고향에 돈을 보내려고

Track 90

262   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.  이것은 무엇입니까?

 ①                     ②                     ③                     ④ 

2.  여기에서 무엇을 할 수 있습니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

3.  이 사람은 무엇을 합니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4. 오늘은 무슨 요일입니까?  

① 월요일      ② 수요일 

③ 토요일  ④ 일요일

5. 남자는 왜 은행에 갑니까?  

① 환전하려고  ② 친구를 만나려고 

③ 통장을 만들려고    ④ 고향에 돈을 보내려고

Track  90
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จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~3] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이것은 무엇입니까? นี่คืออะไร

①  ② ③  ④

2.

여기에서 무엇을 할 수 있습니까? คุณทำาอะไรที่นี่ได้

①  ② ③  ④

3.
이 사람은 무엇을 합니까? เขาทำาอะไร

①  ② ③  ④
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1. ① 여: 통장입니다. นี่คือสมุดบัญชีค่ะ ② 여: 창구입니다. นี่คือเคาน์เตอร์ค่ะ

 ③ 여: 신용카드입니다. นี่คือบัตรเครดิตค่ะ ④ 여: 현금인출기입니다. นี่คือเครื่อง ATM ค่ะ

2. ① 남: 환전할 수 있습니다. แลกเงินได้ครับ ② 남: 약을 살 수 있습니다. ซื้อยาได้ครับ

 ③ 남: 편지를 보낼 수 있습니다. ส่งจดหมายได้ครับ

 ④ 남: 수업을 들을 수 있습니다. เข้าเรียนได้ครับ

3. ① 여: 집을 청소합니다. ทำาความสะอาดบ้านค่ะ ② 여: 식당에서 돈을 냅니다. จ่ายเงินที่ร้านอาหารค่ะ

 ③ 여: 은행에서 돈을 찾습니다. ถอนเงินที่ธนาคารค่ะ

 ④ 여: 이름과 주소를 씁니다. เขียนชื่อ-ที่อยู่ค่ะ

4-5. 여: 어디 가세요? ไปที่ไหนคะ

 남:  은행에 가요. 고향에 송금하려고요. ไปธนาคารครับ ผมอยากโอนเงินไปที่บ้านเกิดครับ

 여:  은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요?   

ธนาคารหรือคะ วันนี้วันอาทิตย์สามารถโอนเงินไปบ้านเกิดได้ไหมคะ

 남:  네, 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. 

    ครับ ธนาคารแถวบ้านผมมีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติเยอะก็เลยเปิดวันอาทิตย์ด้วยครับ 

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ④  2. ①  3. ③  4. ④  5. ④

정답   1. ②

1.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 여자는 왜 여기에 왔습니까? ผู้หญิงมาทำาอะไรที่นี่

 ① 여권을 만들려고 ② 통장을 만들려고

 ③ 신용카드를 만들려고 ④ 외국인 등록증을 만들려고

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-28

1. 남: 어떻게 오셨습니까? มาติดต่อเรื่องอะไรครับ

 여: 통장하고 체크카드를 만들려고 왔어요. จะมาเปิดบัญชีและทำาบัตรเดบิตค่ะ

 남: 그러시면 외국인 등록증이나 여권을 좀 보여 주세요. 그리고 여기 신청서를 쓰시고 서명해 주세요. 

  ถ้าอย่างนั้น ขอดูบัตรประจำาตัวชาวต่างชาติหรือหนังสือเดินทางครับ แล้วก็กรุณาเขียนใบสมัครแล้วเซ็นชื่อด้วยครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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คำาถามข้อที่ 3 ถึง 5 จงเลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างเพื่อทำาประโยคให้สมบูรณ์ 
อ่านบทสนทนาให้ดีแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้องค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

   28과_통장을 만들려고 왔어요  263

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 통장입니다.  ② 신분증입니다.

 ③ 신용카드입니다.  ④ 휴대 전화입니다.

2.  ① 은행에 갑니다.   ② 서명을 합니다.

 ③ 돈을 찾습니다.  ④ 통장 정리를 합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 몽골로 하려고 해요.

 나: 얼마나 보내실 거예요?

① 가입  ② 송금       

③ 조회   ④ 정리

4. 저는 월급을 받으면 에 가서 입금을 하고 고향으로 돈도 보냅니다. 

① 은행  ② 병원       

③ 우체국   ④ 도서관

5. 가: 한국 돈을 베트남 돈으로 바꾸고 싶어요.

 나:   을 하려면 회사 앞에 있는 은행에 가 보세요. 저도 거기에서 했는데 

수수료가 별로 안 들었어요. 

① 입금  ② 출금       

③ 환전  ④ 대출
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จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.

2.

① 통장입니다.   ② 신분증입니다.

③ 신용카드입니다.  ④ 휴대 전화입니다.

① 은행에 갑니다.  ② 서명을 합니다.

③ 돈을 찾습니다.  ④ 통장 정리를 합니다.

3.
 

가: 몽골로                              하려고 해요. ผมจะโอนเงินไปมองโกเลียครับ

나: 얼마나 보내실 거예요? 

     ① 가입 ② 송금 ③ 조회 ④ 정리

4.
 

저는 월급을 받으면                                에 가서 입금을 하고 고향으로 돈도 보냅니다.

ถ้าผมได้เงินเดือน ผมจะไปที่ธนาคารเอาเงินเข้าบัญชีแล้วส่งไปบ้านเกิดครับ

     ① 은행 ② 병원 ③ 우체국 ④ 도서관

5.

 

가: 한국 돈을 베트남 돈으로 바꾸고 싶어요. ผมอยากแลกเงินเกาหลีเป็นเงินเวียดนามครับ
나:                                 을 하려면 회사 앞에 있는 은행에 가 보세요. 저도 거기에서 했는데  

수수료가 별로 안 들었어요.

 ถ้าอยากแลกเงินลองไปที่ธนาคารหน้าบริษัทครับ ผมก็ไปที่นั่นค่าธรรมเนียมก็ไม่แพง

     ① 입금 ② 출금 ③ 환전 ④ 대출

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

정답   1. ②  2. ②  3. ②  4. ①  5. ③
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정답   1. ②   2. ④   3. ④   4. ②   

[1~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

고향에 있는 가족들에게             을/를 하려고 은행에 갔습니다. 가족들에게 생활비를 

보낼 때 기분이 참 좋습니다.

จะไปโอนเงินในครอบครัวที่อยู่ที่บ้านเกิดที่ธนาคารครับ 
ผมอารมณ์ดีมากเมื่อได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันให้กับครอบครัวครับ

 ① 전화 ② 송금 ③ 안내 ④ 인출

2.

 
점심시간에 은행에 가서 달러를 한국 돈으로                . 모두 삼백 달러를 바꾸었습니다.

ตอนพักกลางวันไปแลกเงินดอลล่าร์เป็นเงินเกาหลีที่ธนาคารครับ แลกมาทั้งหมด 300 ดอลล่าร์ครับ

 ① 대출했습니다 ② 송금했습니다 ③ 입금했습니다 ④ 환전했습니다

3.

 

어제 통장을                 은행에 갔습니다. 카드가 있으면 좋을 것 같아서 체크카드도 

신청했습니다.

เมื่อวานไปเปิดบัญชีที่ธนาคารครับ ถ้ามีบัตรด้วยคงจะดี ก็เลยลงทะเบียนสมัครเดบิตด้วยครับ

 ① 뽑아서 ② 만들어서 ③ 뽑으려고 ④ 만들려고

4.

 

고향으로 돈을 송금할 때 현금인출기를 이용하면 편리합니다. 은행 카드나 통장을 넣고 

송금 버튼을                .

เมื่อจะโอนเงินไปบ้านเกิดถ้าใช้เครื่องกดเงิน ATM จะสะดวกสบาย ใส่บัตรของธนาคารหรือสมุดบัญชีแล้วกด 
ปุ่มโอนเงินได้เลย

 ① 바꾸면 됩니다 ② 누르면 됩니다 ③ 바꿀 수 있습니다 ④ 누를 수 있습니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ภาษาเกาหลีมีเสียงเหลวคือ ‘ㄹ’ เพียงตัวเดียวเท่านั้นเมื่อต้องอยู่พยางค์จะต้องออกเสียงเป็น [ r ] และเมื่อเป็นตัวสะกดเวลา 
ออกเสียงต้องกระดกล้ินเหมือนตัว [ l ] ในภาษาอังกฤษ แต่ในกรณีท่ี ‘ㄹ’ เป็นตัวสะกดแล้วเจอกับพยางค์หลังท่ีข้ึนต้นด้วย ‘ㄹ’ 
จะไม่ออกเสียง [ l ] แต่จะโยงเสียงไปเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์หลังและออกเสียงเป็น [ r ]

(1) 다리, 우리, 노래               

(2) 달, 말, 쌀, 하늘               

(3) 달이, 말에, 빨아서

발음 การออกเสียง P-13
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학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    ส่งจดหมาย, ร้องขอ

□ไวยากรณ์  -(으)로, -(으)십시오

□ คำาศัพท์  ไปรษณียภัณฑ์, พัสดุ/บริการส่งของ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม การบริการส่งด่วน (EMS)

필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요
ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ

우체국 직원  어떻게 오셨습니까? 

  มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

모니카   엽서를 보내고 싶은데요. 
  ฉันอยากส่งโปสการ์ดค่ะ

우체국 직원 어디로 보내실 겁니까? 
  จะส่งไปที่ไหนครับ

모니카   필리핀으로 보낼 겁니다. 
  ส่งไปฟิลิปปินส์ค่ะ

우체국 직원  엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 

받는 사람의 우편번호가 없네요.  

우편번호를 쓰세요. 
  เอาโปสการ์ดวางตรงนี้ครับ ว่าแต่ไม่มีรหัสไปรษณีย์ผู้รับนี่ครับ 

  เขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยครับ

어떻게 오셨습니까?

มีอะไรให้ช่วยไหมคะ, 
คุณมาทำาอะไรคะ, คุณมาอย่างไรคะ

เมื่อถามถึงสาเหตุการมา
เมื่อถามว่ามาโดยพาหนะอะไร

· 가: 어떻게 오셨습니까?

  มาติดต่อเร่ืองอะไรคะ 
คุณมาทำาอะไรคะ 
คุณมาอย่างไรคะ

  나: 배가 아파서 왔어요. 

 ปวดท้องมาค่ะ

· 가: 여기까지 어떻게 오셨습
니까?

  มาที่นี่อย่างไรครับ

  나: 지하철로 왔어요. 

 นั่งรถไฟใต้ดินมาค่ะ

-(으)ㄹ 겁니까/겁니다

มีความหมาย ‘-(으)ㄹ 거예요’ 
แต่ใช้ในการพูดที่เป็นทางการ

· 우리 회사가 내년에는  
더욱 발전할 겁니다.

  บริษัทของเราจะมีการพัฒนา 
ยิ่งขึ้นในปีหน้าครับ

정답   1. 엽서를 보내려고 우체국에 갔어요.

 2. 필리핀으로 보낼 겁니다.

1. 모니카 씨는 왜 우체국에 갔어요?  คุณโมนิกาไปทำาอะไรที่ไปรษณีย์

2. 모니카 씨는 엽서를 어디로 보낼 겁니까?  คุณโมนิกาส่งโปสการ์ดไปที่ไหน

29

대화 1  บทสนทนา 1 Track 91

คุณโมนิกาไปที่ทำาการไปรษณีย์ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 우편물 ไปรษณียภัณฑ์

편지
จดหมาย

편지를 쓰다
เขียนจดหมาย

편지 봉투
ซองจดหมาย

우표를 붙이다
ติดแสตมป์

엽서
โปสการ์ด

편지를 보내다
ส่งจดหมาย

카드
การ์ด

• 외국에 있는 친구에게 편지를 보냈어요. ผมส่งจดหมายให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศครับ

• 친구가 나에게 크리스마스 카드를 보냈습니다. เพื่อนส่งการ์ดวันคริสต์มาสมาให้ผมครับ

266   한국어 표준교재

연습 1

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

⑤     ㉤

이메일

엽서

우표

카드

편지

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1) 가: 주말에 뭐 했어요?

 나: .                       

① 부산으로 여행을 할 거예요 

② 부산으로 여행을 갔다 왔어요 

2) 가: 편지를 보내려고 합니다. 

 나: ? 

① 어디로 보내실 거예요

② 어디에서 보내실 거예요 
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 나: ? 

① 어디로 보내실 거예요

② 어디에서 보내실 거예요 
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㉠ 이메일 ㉡ 엽서 ㉢ 우표 ㉣ 카드 ㉤ 편지

① ③② ⑤④

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉤  ② ㉣  ③ ㉡  ④ ㉢  ⑤ ㉠

เราลองมาดูคำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการส่งไปรษณียภัณฑ์กันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘(으)로’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือข้อที่ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

‘(으)로’ ใช้วางไว้หลังคำานามเท่านั้นเพื่อบอกถึงทิศทางหรือจุดหมายที่จะไป หรือที่จะกระทำาสิ่งใด

자음 (พยัญชนะ) + 으로 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ + 로

한국 → 한국으로
마닐라 → 마닐라로

서울 → 서울로

· 가: 어디로 가세요? คุณจะไปไหนครับ

    나: 방콕으로 갑니다. ไปกรุงเทพครับ

· 내일 한국으로 갑니다. พรุ่งนี้ไปประเทศเกาหลีครับ

· 오른쪽으로 돌아가세요. ไปทางขวาครับ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 (으)로 G29-1

2. 대화를 읽고 맞는 답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1) 
가: 주말에 뭐 했어요? วันเสาร์อาทิตย์ทำาอะไรครับ
나:                                                                       . 

     ① 부산으로 여행을 할 거예요 ② 부산으로 여행을 갔다 왔어요

2) 
가: 편지를 보내려고 합니다. ฉันจะส่งจดหมายค่ะ
나:                                                                       ? 

     ① 어디로 보내실 거예요 ② 어디에서 보내실 거예요

정답   1) ②    2) ①

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘(으)로’ บอกถึงจุดหมายปลายทาง และ ‘에’ บอกสถานที่

‘(으)로’ และ ‘에’ สามารถใช้ในการบอกจุดหมายปลายทางที่มุ่งไป ‘에’ จะใช้กับคำากริยาที่แสดงว่าถึงจุดนั้นแล้ว เช่น ‘도착

하다 ถึง’, ‘이르다 ถึง’, ‘다다르다 มาถึง’ แต่สำาหรับ ‘(으)로’ จะใช้บอกถึงจุดหมาย,ทิศทาง, ทางผ่านที่จะมุ่งไป

·서울에 도착했다. (O)    ·서울로 도착했다. (X)

·부산에 떠났다. (X)    ·부산으로 떠났다. (O)

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

좀 천천히 말씀해 주세요. ช่วยพูดช้า ๆ หน่อย 

가: 천오백 원이에요. 1,500 วอนครับ

나: 죄송하지만 좀 천천히 말씀해 주세요. ขอโทษครับ ช่วยพูดช้า ๆ หน่อยครับ
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 92

투  안   베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 
  ผมจะส่งพัสดุไปเวียดนามครับ

우체국 직원  상자를 저울에 올려놓으십시오. 
  ช่วยเอากล่องขึ้นไปวางบนตราชั่งหน่อยค่ะ

투  안   호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 
  ใช้เวลาเท่าไรครับกว่าจะถึงโฮจิมินห์

우체국 직원  배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은  

열흘에서 2주 정도 걸립니다.
   ทางเรือใช้เวลา 1-2 เดือน ทางเครื่องบินใช้เวลา 10 วัน ถึง 2 

อาทิตย์ค่ะ

투  안   좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해  

주세요. 
  เพราะว่าค่อนข้างรีบเอาที่เร็วที่สุดเลยครับ

우체국 직원  국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 

보내시겠습니까? 
  ส่งทาง EMS จะเร็วที่สุด ส่งทาง EMS ไหมคะ

투  안   네, 그걸로 해 주세요. 
  ครับ ส่งทางนั้นให้หน่อยครับ

한두 1 หรือ 2
ประมาณ 1 หรือ 2

· 일년에 한두 번 가족과 

함께 여행을 합니다.

  ใน 1 ปีจะไปเที่ยวกับครอบครัว 

1-2 ครั้ง
정도  ประมาณ
· 일주일 정도 병원에  

다녀야 합니다.
   ผมต้องไปโรงพยาบาลประมาณ 1 อาทิตย์ครับ

1.    베트남 호찌민까지 항공편으로 얼마나 걸려요?   
ส่งโดยเครื่องบินถึงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามใช้เวลาเท่าไร

2. 제일 빠른 우편은 뭐예요? ส่งทางใดเร็วที่สุด

정답   1. 열흘에서 2주 정도 걸려요.  2. 국제 특급이에요.

얼마나 걸릴까요?

ใช้เวลาเท่าไรครับ

ใช้สอบถามระยะเวลาที่ต้องใช้กว่า 

จะถึงจุดหมาย

· 태국에서 한국까지  

비행기로 얼마나 걸릴

까요?

  จากเมืองไทยถึงเกาหลีโดย 

เครื่องบินใช้เวลาเท่าไรครับ 

คุณตวนกำาลังสนทนากับเจ้าหน้าที่ทำาการไปรษณีย์ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2  
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

어휘 2   คำาศัพท์ 2 소포/택배  พัสดุ, การส่งของ 

저울에 올려놓다
เอาขึ้นไปวางบนตราชั่ง

소포를 받다
รับพัสดุ

소포를 보내다
ส่งพัสดุ

무게를 재다
ชั่งน้ำาหนัก

일반 우편
ไปรษณีย์ทั่วไป

택배
ส่งของ

국제 특급(EMS)
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

등기 우편
ไปรษณีย์ลงทะเบียน

• 소포를 저울에 올려놓으세요. กรุณาเอาพัสดุขึ้นไปวางบนตราชั่งครับ

• 소포를 받으면 기분이 좋아요. ถ้าได้รับพัสดุจะอารมณ์ดีครับ

• 국제 특급으로 보내면 제일 빨라요. ส่งไปรษณีย์ด่วน EMS เร็วที่สุดครับ

• 요즘은 택배를 이용하는 사람들이 많아졌어요. เดี๋ยวนี้มีคนใช้บริการส่งของเพิ่มขึ้นครับ

보기
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연습 2

보기 무게를 재다            소포를 보내다           저울에 올려놓다           소포를 받다

  

2.   다음의 문장에 이어질 문장을 찾아 연결하세요. 
Match each sentence on the left to the corresponding request on the right.

① 무게를 재야 합니다.      ㉠  우표를 붙이십시오.

② 우표를 안 붙였습니다.     ㉡  여기에서 기다리십시오.

③ 지금 들어가면 안 됩니다.     ㉢  여기에 주소를 쓰십시오.

④ 보내는 사람의 주소가 없습니다.     ㉣  소포를 저울에 올려놓으십시오.

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

1) 3)2) 4)
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1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.   

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

무게를 재다    소포를 보내다    저울에 올려놓다    소포를 받다

1) 2) 3) 4)

정답   1) 저울에 올려놓다  2) 무게를 재다  3) 소포를 보내다  4) 소포를 받다

คำาศัพท์เกี่ยวกับพัสดุและการส่งของมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)십시오’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นลองจับคู่ประโยคหน้าและประโยคหลังที่ต่อเนื่องกันดูค่ะ

‘-(으)십시오’ เป็นคำาลงท้ายประโยคคำาสั่งที่ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่น การนำาเสนองานในที่ประชุม, การรายงาน 
และอื่น ๆ ใช้เมื่อต้องการออกคำาสั่ง หรือร้องขออย่างสุภาพ เป็นทางการ

자음 (พยัญชนะ) → -으십시오 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -십시오

올려놓다 → 올려놓으십시오
보내다  → 보내십시오 

살다  → 사십시오

·  가: 신용카드를 잃어버렸는데 어떻게 해야 돼요? ผมทำาบัตรเครดิตหายต้องทำาอย่างไรครับ 

    나: 이 전화번호로 전화를 거십시오. โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ 

· 가: 소포를 보내고 싶습니다. ผมอยากส่งพัสดุครับ

    나: 이 저울 위에 올려놓으십시오. เอาวางไว้บนตราชั่งนี้ครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)십시오 G29-2

2.   다음의 문장에 이어질 문장을 찾아 연결하세요. จงจับคู่บทสนทนาที่ต่อเนื่องกันค่ะ

① 무게를 재야 합니다.    ㉠ 우표를 붙이십시오.

② 우표를 안 붙였습니다.   ㉡ 여기에서 기다리십시오.

③ 지금 들어가면 안 됩니다.   ㉢ 여기에 주소를 쓰십시오.

④ 보내는 사람의 주소가 없습니다.    ㉣ 소포를 저울에 올려놓으십시오.

정답   ① ㉣  ② ㉠  ③ ㉡  ④ ㉢

정답   1. 기다리십시오  2. 가십시오/내려가십시오

1. 지금은 회의 중입니다. 여기서 잠시만                          .

2. 이곳 청소가 끝나면 1층 식당으로                                .

비교해 보세요 เปรียบเทียบไวยากรณ์

 ‘-(으)십시오’ และ ‘-(으)세요’

‘-(으)십시오’ และ ‘-(으)세요’ เป็นประโยคคำาสั่ง ‘-(으)십시오’ จะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการและฟังดูจริงจัง ส่วน 

‘-(으)세요’ ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการมักใช้กับผู้ใหญ่ที่มีความสนิทคุ้นเคยกันหรือคนที่มีอายุใกล้ ๆ กัน

เรามาลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ จงดูภาพแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้   
‘-(으)십시오’  ค่ะ
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정답  

1) 가: 태국으로 편지를 보내려고 해요.

  나: 편지를 저울 위에 올려놓으십시오.

  가: 태국까지 얼마나 걸려요?

  나: 국제 특급은 2, 3일 걸리고 보통 우편은 7일 걸립니다.

  가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요.

2) 가: 베트남으로 엽서를 보내려고 해요.

 나: 엽서를 저울 위에 올려놓으십시오.

 가: 베트남까지 얼마나 걸려요?

 나: 국제 특급은 3, 4일 걸리고 보통 우편은 5일 걸립니다.

 가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요.

3) 가: 인도네시아로 카드를 보내려고 해요.
 나: 카드를 저울 위에 올려놓으십시오.
 가: 인도네시아까지 얼마나 걸려요?
 나: 국제 특급은 5, 6일 걸리고 보통 우편은 10일 걸립니다.
 가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요.

4) 가: 스리랑카로 소포를 보내려고 해요.
 나: 소포를 저울 위에 올려놓으십시오.
 가: 스리랑카까지 얼마나 걸려요?
 나: 국제 특급은 5, 6일 걸리고 보통 우편은 10일 걸립니다.
 가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요.

보기

지역 ปลายทาง  국제특급(EMS) การบริการส่งด่วน (EMS) 보통 우편 ไปรษณีย์ทั่วไป

중국, 베트남 จีน, เวียดนาม 2~3일 2-3 วัน 5일 5 วัน

태국, 필리핀 ไทย, ฟิลิปปินส์          3~4일 3-4 วัน 7일 7 วัน

인도네시아, 스리랑카 อินโดนีเซีย, ศรีลังกา     5~6일 5-6 วัน 10일 10 วัน

가: 중국으로 카드를 보내려고 해요.

 ผมจะส่งการ์ดไปประเทศจีนครับ 

나: 카드를 저울 위에 올려놓으십시오.

 เอาการ์ดวางบนตราชั่งเลยครับ

가: 중국까지 얼마나 걸려요?

 ถึงเมืองจีนใช้เวลานานเท่าไรครับ

나: 국제 특급은 2, 3일 걸리고 보통 우편은 5일 정도 걸립니다.

   ส่งโดย EMS ใช้เวลา 2-3 วัน และส่งไปรษณีย์ธรรมดาใช้เวลา 
ประมาณ 5 วันครับ

가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요.

 ถ้าอย่างนั้นส่ง EMS ให้หน่อยครับ

중국

270   한국어 표준교재

활동

표를 보고 <보기>처럼 이야기해 보세요. Using the chart below, make the conversations as follows.

지역 국제 특급(EMS) 보통 우편

중국, 베트남 2~3일 5일

태국, 필리핀 3~4일 7일

방글라데시, 스리랑카 5~6일 10일

1)   2)

3)   4)

보기

중국

 가: 중국으로 카드를 보내려고 해요. 

 나: 카드를 저울 위에 올려놓으십시오. 

 가: 중국까지 얼마나 걸려요?

 나: 국제 특급은 2, 3일 걸리고 보통 우편은 5일 정도 걸립니다.

 가: 그럼 특급 우편으로 해 주세요. 

태국

방글라데시

베트남

스리랑카

한국어 표준교재 16~30.indd   270 2014-06-11   오전 9:31:13

표를 보고 <보기>처럼 이야기해 보세요. จงดูตารางแล้วสนทนาตามตัวอย่าง

스리랑카 ศรีลังกา
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인도네시아 อินโดนีเซีย 

1) 

3) 

2) 

4) 

베트남 เวียดนาม태국 ไทย

활동  กิจกรรม
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정보  ข้อมูลทั่วไป

국제 특급 우편 서비스 
การบริการส่งด่วน (EMS)

국제 특급 우편 서비스는 급한 편지나 서류, 소포 등을 가장 빠르고 안전하게 외국으로 배달해 주는 서비스입

니다. 국제특급으로 발송한 우편물의 경우에는 국제적으로 연결된 컴퓨터망을 통해 배달 여부가 즉시 조회됩니

다. 컴퓨터 조회가 되지 않을 경우에도 이용자가 원하면 팩스나 이메일을 통해 조회하고 그 결과를 알려드립니

다. 현재 150개국으로 발송이 가능합니다.

   การบริการส่งด่วน EMS เป็นบริการส่งจดหมาย, เอกสาร, พัสดุ แบบด่วนพิเศษที่เร็วและปลอดภัยที่สุด 

ของที่ส่งผ่านการบริการส่งด่วน (EMS) จะมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับต่างประเทศทำาให้รู้สถานการณ์การจัด

ส่งได้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ส่งสามารถตรวจสอบผ่านทาง E-mail หรือ Fax ได้ 

ปัจจุบันสามารถจัดส่งได้ 150 ประเทศ

✚보낼 수 있는 물품 ของที่สามารถส่งได้

✚보낼 수 없는 물품 ของที่ไม่สามารถส่งได้

편지

จดหมาย

서류

เอกสาร

옷

เสื้อผ้า

책

หนังสือ

화장품

เครื่องสำาอาง

음식물

อาหาร

한약

ยาจีนแผนโบราณ

동물류

ประเภทสัตว์

식물류

จำาพวกพืช

폭발성/가연성 물질

วัตถุระเบิด, สเปรย์

금·은 등의 귀금속

เครื่องประดับเงิน, ทอง

신용카드

บัตรเครดิต

현금(지폐, 동전)

เงิน (ธนบัตร, เหรียญ)

여행자 수표

เช็คท่องเที่ยว

항공권

ตั๋วเครื่องบิน

✚
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คำาถามข้อที่ 3 ถึง 5 ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง 
อ่านข้อมูลด้านล่างก่อนเริ่มการฟังค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกข้อที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

272   한국어 표준교재

EPS-TOPIK 듣기

[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1.  이것은 무엇입니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

2.  지금 무엇을 합니까?

 ①                     ②                     ③                     ④  

[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오.

3. 여기는 어디입니까?  

① 약국      ② 은행  

③ 백화점  ④ 우체국

 4. 남자는 왜 여기에 왔습니까?   

① 편지를 보내려고 왔습니다. 

② 택배를 받아야 해서 왔습니다. 

③ 여자를 만나고 싶어서 왔습니다. 

④  택배 물품을 전달하려고 왔습니다.

5. 베트남으로 엽서를 보낼 때 국제 특급은 며칠이 걸립니까? 

① 3일  ② 4일

③ 7일  ④ 10일

Track  93
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Track 93

[3~5] 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

3.  여기는 어디입니까? ที่นี่คือที่ไหน
 ① 약국  ② 은행

 ③ 백화점  ④ 우체국

4.  남자는 왜 여기에 왔습니까? เพราะเหตุใดผู้ชายจึงมาที่นี่
 ① 편지를 보내려고 왔습니다.

 ② 택배를 받아야 해서 왔습니다.

 ③ 여자를 만나고 싶어서 왔습니다.

 ④ 택배 물품을 전달하려고 왔습니다.

5.  베트남으로 엽서를 보낼 때 국제 특급은 며칠이 걸립니까?   

ส่งโปสการ์ดไปเวียดนามโดย EMS ใช้เวลาเท่าไรครับ
 ① 3일  ② 4일

 ③ 7일  ④ 10일

จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง
[1~2] 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. 이것은 무엇입니까? นี่คืออะไร

①  ② ③  ④

2. 지금 무엇을 합니까? ตอนนี้ทำาอะไร

①  ② ③  ④
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1. ① 여: 소포입니다. พัสดุค่ะ ② 여: 엽서입니다. โปสการ์ดค่ะ

 ③ 여: 편지입니다. จดหมายค่ะ ④ 여: 카드입니다. การ์ดค่ะ

2. ① 남: 편지를 씁니다. เขียนจดหมายครับ ② 남: 무게를 잽니다. ชั่งน้ำาหนักครับ

 ③ 남: 돈을 찾습니다. ถอนเงินครับ ④ 남: 우표를 붙입니다. ติดแสตมป์ครับ

3. 여: 중국으로 소포를 보내려고 합니다. ฉันจะส่งพัสดุไปประเทศจีนค่ะ

 남: 안에 무엇이 있습니까? ข้างในมีอะไรครับ

 여: 옷하고 책이 있어요. เสื้อผ้าและหนังสือค่ะ

4. 남: (딩동 딩동) 모니카 씨, 계세요? (ติ๊งต่อง ติ๊งต่อง) คุณโมนิกาอยู่ไหมครับ

 여: 네, 그런데 누구세요? ค่ะ ว่าแต่คุณคือใครคะ

 남: 택배 왔습니다. มีของมาส่งครับ

5. 여:  베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? ฉันจะส่งโปสการ์ดไปเวียดนามใช้เวลาเท่าไรคะ

 남:  국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 

        ส่งโดย EMS ใช้เวลา 4 วัน และส่งไปรษณีย์ธรรมดาใช้เวลาประมาณ 7-10 วันครับ

 여: 그럼 국제 특급으로 할게요. ถ้าอย่างนั้นส่ง EMS ให้หน่อยค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답   1. ③   2. ②   3. ④   4. ④   5. ②

1.  대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. จงฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

 남자가 여자를 찾아 온 이유는 무엇입니까? ผู้หญิงมาทำาอะไรที่นี่

 ① 소포를 부치려고 ② 소포를 포장하려고

 ③ 시간을 물어보려고 ④ 우편번호를 문의하려고

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-29

1. 남: 태국으로 소포를 보내려고 하는데 시간이 얼마나 걸릴까요? 
  ผมต้องการส่งพัสดุไปประเทศไทย ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ

 여: 특급은 4일 정도 걸리고 일반은 7일 이상 걸려요. 
  ส่งแบบด่วนพิเศษประมาณ 4 วัน และแบบธรรมดาใช้เวลามากกว่า 7 วันค่ะ

 남: 그럼 특급으로 보내 주세요. ถ้าอย่างนั้นส่งแบบด่วนพิเศษให้หน่อยครับ

 여: 알겠습니다. 여기에 보내시는 분과 받으시는 분의 이름과 주소를 써 주세요.

  ได้ค่ะ กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับที่นี่ด้วยค่ะ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม

정답   1. ①



352  29 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요 29 ผมอยากจะส่งโปสการ์ดไปที่ฟิลิปปินส์ครับ  353

คำาถามข้อที่ 3 ถึง 5 จงเลือกข้อที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างเพื่อทำาประโยคให้สมบูรณ์ 
อ่านบทสนทนาให้ดีแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้องค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 และ  2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน

3.

 

가: 편지를                              해요. 이 근처에 우체국이 있어요?

      ผมจะส่งจดหมายครับ แถวนี้มีที่ทำาการไปรษณีย์ไหมครับ

나: 이 근처에는 없고 지하철역 쪽으로 가야 해요.

     แถวนี้ไม่มีครับ ต้องไปทางสถานีรถไฟใต้ดินครับ

     ① 받으려고 ② 보내려고 ③ 읽으려고 ④ 찾으려고

4.

 

가: 소포를 보내고 싶어요. ผมอยากส่งพัสดุครับ
나: 그럼                              위에 소포를 올려놓으세요. 

      ถ้าอย่างนั้นเอาพัสดุขึ้นวางบนเครื่องชั่งครับ

     ① 전화 ② 저울 ③ 우표 ④ 봉투

5.

 

가: 손님, 받는 사람의 주소가 없네요. 받는 사람의 주소를                             . 

        คุณลูกค้า ไม่มีที่อยู่ผู้รับนะครับ กรุณาเขียนที่อยู่ของผู้รับด้วยครับ

나: 네, 알겠습니다. 여기 있어요. ครับ เข้าใจแล้วครับ นี่ครับ

     ① 쓰네요 ② 쓰십시오 ③ 썼습니다 ④ 쓰지 마세요

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง

   29과_필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요  273

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 카드입니다.  ② 엽서입니다.

 ③ 이메일입니다.  ④ 편지 봉투입니다.

2.  ① 우표를 삽니다.   ② 엽서를 씁니다.

 ③ 돈을 찾습니다.  ④ 통장 정리를 합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 편지를  해요. 이 근처에 우체국이 있어요?

 나: 이 근처에는 없고 지하철역 쪽으로 가야 해요.

① 받으려고  ② 보내려고    

③ 읽으려고  ④ 찾으려고

4.  가: 소포를 보내고 싶어요. 

 나: 그럼  위에 소포를 올려놓으세요.

① 전화  ② 저울 

③ 우표   ④ 봉투

5. 가: 손님, 받는 사람의 주소가 없네요. 받는 사람의 주소를 .

 나: 네, 알겠습니다. 여기 있어요.

① 쓰네요  ② 쓰십시오

③ 썼습니다  ④ 쓰지 마세요  
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1. ① 카드입니다.   ② 엽서입니다.

③ 이메일입니다.   ④ 편지 봉투입니다.

   29과_필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요  273

EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 카드입니다.  ② 엽서입니다.

 ③ 이메일입니다.  ④ 편지 봉투입니다.

2.  ① 우표를 삽니다.   ② 엽서를 씁니다.

 ③ 돈을 찾습니다.  ④ 통장 정리를 합니다.

[3~5] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 가: 편지를  해요. 이 근처에 우체국이 있어요?

 나: 이 근처에는 없고 지하철역 쪽으로 가야 해요.

① 받으려고  ② 보내려고    

③ 읽으려고  ④ 찾으려고

4.  가: 소포를 보내고 싶어요. 

 나: 그럼  위에 소포를 올려놓으세요.

① 전화  ② 저울 

③ 우표   ④ 봉투

5. 가: 손님, 받는 사람의 주소가 없네요. 받는 사람의 주소를 .

 나: 네, 알겠습니다. 여기 있어요.

① 쓰네요  ② 쓰십시오

③ 썼습니다  ④ 쓰지 마세요  
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2. ① 우표를 삽니다.  ② 엽서를 씁니다.

③ 돈을 찾습니다.  ④ 통장 정리를 합니다.

정답   1. ③  2. ④  3. ②  4. ②  5. ②
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[1~2] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 
편지를 보낼 때에는 봉투에 받는 사람의 주소를 쓰고                을/를 붙여야 합니다.

เวลาส่งจดหมาย ต้องเขียนชื่อของผู้รับและติดสแตมป์ที่ซอง

 ① 무게 ② 요금 ③ 우표 ④ 저울

2.

 

친구에게 선물을 보내려고 우체국에 갔습니다. 일반 항공편으로 보내면                데 

10일 정도 걸리고 국제 특급은 3일 정도 걸린다고 합니다.

ผมจะไปส่งของขวัญให้เพื่อนที่ที่ทำาการไปรษณีย์ เขาว่าถ้าส่งโดยเครื่องบินแบบทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10 วัน 
แต่ถ้าส่งแบบด่วนพิเศษจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน

 ① 도착하는 ② 설치하는 ③ 올라오는 ④ 출발하는

3.   다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

점심시간에 우체국에 갔습니다. 고향에 계시는 부모님에게 선물을 보냈습니다. 배송비는 

삼만 원이었습니다.

ตอนพักกลางวันไปที่ทำาการไปรษณีย์ ส่งของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเกิด ค่าส่ง 30,000 วอน

 ① 소포 ② 예약 ③ 생일 ④ 쇼핑

4.   다음 영수증에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? ข้อใดต่อไปนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับใบเสร็จรับเงิน

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม

정답   1. ③   2. ①   3. ①   4. ③    

ตั้งใจฟังและอ่านตามค่ะ

ตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะออกเสียงเพียงตัวเดียวเท่านั้น กล่าวคือคำาศัพท์ 닭 และ 값 มีตัวสะกดสองตัว 
แต่จะออกเสียงเพียงเสียงเดียวคือ ‘닥 [ทัก], 갑 [คับ]’

(1) 몫, 흙, 값, 읽다, 앉다  (2) 여덟, 넓다, 젊다, 삶다

(3) 값도 싸요.  (4) 닭도 있어요.

발음 การออกเสียง P-14

우체국 ที่ทำาการไปรษณีย์

접수 일자: 11월 9일  12:40 

วันที่ลงทะเบียน : 9 พฤศจิกายน เวลา 12.40 น.
총 요금: 2,800원 รวมทั้งสิ้น : 2,800 วอน

국내 일반 우편물 พัสดุทั่วไปภายในประเทศ

보낸 사람   리리 ผู้ส่ง ลีลี่
받는 사람   수루 ผู้รับ ซูหรู 
수납 요금    2,800원 ชำาระเงิน 2,800 วอน

① 요금은 모두 이천 원입니다.

② 우편물을 외국으로 보냅니다.

③ 리리 씨가 수루 씨에게 보냅니다.

④ 우편물은 십일월 구일에 도착합니다.
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거기에서 태권도를 배울 수 있어요?
ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั่นได้ไหมครับ

1. 리한 씨는 왜 센터에 전화했어요? คุณริฮานโทรไปที่ศูนย์ทำาไม

2. 리한 씨는 태권도를 할 수 있어요? คุณริฮานเล่นเทควันโดได้ไหม

정답   1. 태권도를 배우고 싶어서 전화했어요.   2. 아니요, 전혀 할 수 없어요.

리 한  여보세요. 거기 외국인력지원센터지요? 

 สวัสดีครับ ที่นั่นคือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติใช่ไหมครับ

직 원  네, 무엇을 도와 드릴까요?   
ค่ะ มีอะไรให้ช่วยคะ

리 한  태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도  
수업을 들을 수 있어요? 

 ผมอยากเรียนเทควันโด ที่นั่นสามารถเข้าเรียนเทควันโดได้ไหมครับ

직 원  네, 일요일에 태권도 수업이 있어요.  

  ค่ะ วันอาทิตย์มีเรียนเทควันโดค่ะ

리 한  태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 

 ผมไม่เป็นเทควันโดเลย ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ

직 원  그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아 보세요. 

 แน่นอนค่ะ วันอาทิตย์มาที่ศูนย์แล้วรับคำาปรึกษาดูค่ะ

리 한  네, 알겠습니다. 감사합니다. ครับ เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ

거기 ที่นั่น
ใช้ในการสนทนาโทรศัพท์เมื่อ 
กล่าวถึงปลายทาง

· 가: 거기 피자집이지요?
 ที่นั่นร้านพิซซ่าใช่ไหมครับ
 나:   네, 뭐 주문하시겠 

습니까?
 ครับ จะสั่งอะไรครับ

전혀 ไม่เลย

ใช้กับประโยคปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่  

มีความหมายที่เป็นการปฏิเสธแบบ 

สิ้นเชิง

· 가: 다음 주부터 야근을 

해야 돼요. 알고  

있었어요?

  ตั้งแต่อาทิตย์หน้าต้องทำา 

กะกลางคืน 

รู้แล้วใช่ไหมครับ

   나:   아니요, 저는 전혀     

몰랐어요.

 ไม่ครับ ผมไม่รู้เลยครับ

학습 안내

ข้อมูลการเรียนรู้

□ วัตถุประสงค์    สอบถามการใช้บริการ, ลงทะเบียนเรียน (สมัครเรียน)

□ไวยากรณ์  -(으)ㄹ 수 있다/없다, -(으)려면

□ คำาศัพท์  การศึกษาและการบริการ, การใช้บริการศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

□ ข้อมูลและวัฒนธรรม ฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ

30

대화 1  บทสนทนา 1 Track 94

คุณริฮานโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 
ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ
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ลองตอบคำาถามโดยไม่ดูคำาศัพท์ด้านบนค่ะ

어휘 1   คำาศัพท์ 1 교육 및 서비스 การอบรมความรู้และการบริการ 

양방 진료
การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

한국어 교육
อบรมภาษาเกาหลี

컴퓨터 교육
อบรมคอมพิวเตอร์ 교육

การศึกษา

진료
การรักษา

태권도 교육 
อบรมเทควันโด

법률 교육
อบรมด้านกฎหมาย

안전 교육
อบรม 

ด้านความปลอดภัย

국악 교육
อบรม 

ดนตรีพื้นบ้านเกาหลี

금융 교육 
อบรมด้านการเงิน

영양 교육
อบรมด้านโภชนา

한방 진료
การรักษาแผนโบราณ

276   한국어 표준교재

연습 1

①     ㉠

②     ㉡

③     ㉢

④     ㉣

안전 교육

컴퓨터 교육

태권도 교육

한국어 교육

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Match pictures to the corresponding words or expressions.

2.   빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’를 사용해서 대화를 
완성하세요. Fill in the blanks with the words from the box using ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다.’

1) 가: 우리 김치찌개 먹으러 갈까요? 

 나: 김치찌개는 너무 매워서 . 불고기는 어때요?

2) 가: 컴퓨터를 배우고 싶어요. 

 나: 주말에 저하고 같이 외국인력센터에 갈래요? 거기에서 .

3) 가: 리리 씨는 중국 음식을 ?

 나: 네, 저는 요리하는 것을 좋아해요. 

보기  먹다                                    만들다                                    배우다
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㉠ 안전 교육 ㉡ 컴퓨터 교육 ㉢ 태권도 교육 ㉣ 한국어 교육

① ③② ④

1. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. จงดูรูปภาพแล้วจับคู่คำาศัพท์ให้ถูกต้อง

정답   ① ㉡  ② ㉣  ③ ㉠  ④ ㉢

คำาศัพท์เกี่ยวกับการอบรมความรู้และการบริการมีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วทำาประโยคให้สมบูรณ์ค่ะ

ไวยากรณ์ ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’ ใช้กับคำากริยาเพื่อบอกถึงความสามารถในการกระทำานั้น ๆ ถ้าใช้ ‘-(으)ㄹ 수 있다’ 

หมายถึง ทำาได้ และถ้าใช้ ‘-(으)ㄹ 수 없다’ หมายถึงทำาไม่ได้

자음 (พยัญชนะ) → -을 수 있다/없다 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ →  -ㄹ 수 있다/없다

읽다 → 읽을 수 있다
보내다 → 보낼 수 있다

만들다 → 만들 수 있다

· 가: 한국어를 배우고 싶어요. อยากเรียนภาษาเกาหลีครับ

    나: 한국문화원에서 한국어를 배울 수 있어요. คุณสามารถเรียนภาษาเกาหลีได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีครับ

· 가: 흐엉 씨는 한국 음식을 만들 수 있어요? คุณเฮืองทำาอาหารเกาหลีได้ไหมครับ

    나: 네, 불고기를 만들 수 있어요. ค่ะ ทำาพุลโกกิได้ค่ะ

문법 1  ไวยากรณ์ 1 -(으)ㄹ 수 있다/없다 G30-1

정답   1. 출근할 수 없어요   2. 받을 수 없어요

정답   1) 먹을 수 없어요  2) 배울 수 있어요  3) 만들 수 있어요

1. 몸이 아파서 오늘은                                 .     2. 지금은 바빠서 전화를                                  . 

받다              출근하다 

จงทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างแล้วใช้ไวยากรณ์ ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’ จากนั้นเติมลงในช่องว่าง

2. 빈칸에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 ‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1)  가: 우리 김치찌개 먹으러 갈까요? เราไปกินแกงกิมจิกันไหมครับ 

 나: 김치찌개는 너무 매워서                    . 불고기는 어때요?

2)  가: 컴퓨터를 배우고 싶어요. ผมอยากเรียนภาษาเกาหลีครับ 

 나: 주말에 저하고 같이 외국인력센터에 갈래요? 거기에서                    .

3)  가: 리리 씨는 중국 음식을                    ?

 나: 네, 저는 요리하는 것을 좋아해요. ใช่ค่ะ ฉันชอบทำาอาหารค่ะ

보기
먹다                    만들다                    배우다

เรามาลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยดีไหมคะ ลองแต่งประโยคให้สมบูรณ์โดยใช ้ 
‘-(으)ㄹ 수 있다/없다’ ดูค่ะ
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대화 2  บทสนทนา 2 Track 95

리 한  저기요. 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 

수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 
  ขอโทษครับ ผมอยากเรียนเทควันโดครับ 

ถ้าผมอยากลงทะเบียนเรียนเทควันโดต้องทำาอย่างไรครับ

직 원  저희 센터는 처음이세요? 
 มาที่ศูนย์ของเราครั้งแรกหรือคะ

리 한  네, 처음이에요. 
 ครับ ครั้งแรกครับ

직 원  그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴 

게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 

신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 

오셨어요? 
 ถ้าอย่างนั้นเริ่มจากการทำาบัตรสมาชิกก่อน 

 หลังจากนั้นรับคำาปรึกษาแล้วสมัครเรียนเทควันโดได้เลยค่ะ 

 เอาบัตรประจำาตัวชาวต่างชาติมาไหมคะ

리 한  네, 여기 있어요. 
 ครับ นี่ครับ

먼저  เริ่มจาก, ก่อน, แรก
· 먼저 들어가십시오.
 เชิญกลับไปก่อนเลยครับ

· 한국에 가면 제일 먼저 
뭐 하고 싶어요?

  ถ้าไปเกาหลีทำาอะไรเป็นอันดับ 
แรกครับ

어떻게 해야 돼요?

จะต้องทำาอย่างไรบ้างครับ
ใช้เมื่อต้องการสอบถามถึงวิธีการ

· 통장을 만들고 싶은데 
어떻게 해야 해요?

  ผมต้องการจะเปิดสมุดบัญชีต้อง 
ทำาอย่างไรบ้างครับ

· 한국 친구를 사귀고  
싶은데 어떻게 해야  
해요?

  ผมอยากคบเพื่อนเกาหลีต้องทำา 
อย่างไรบ้างครับ

1. 리한 씨는 센터에서 무슨 수업을 들을 거예요?

 คุณริฮานจะเข้าเรียนอะไรที่ศูนย์

2. 센터에서 수업을 들으려면 먼저 무엇을 만들어야 해요?

 ถ้าจะเข้าเรียนที่ศูนย์ต้องทำาอะไรเป็นอย่างแรก

정답    1. 태권도 수업을 들을 거예요.   2. 이용자 카드를 만들어야 해요.

คุณริฮานไปที่ศูนย์ เขาไปทำาไม ก่อนอื่นฟังบทสนทนา 2 ครั้งแล้วอ่านตามค่ะ

ตั้งใจฟังและอ่านตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองตอบคำาถามต่อไปนี้ค่ะ



358  30 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 30 ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นั ่นได้ไหมครับ  359

ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปด้านบนอีกครั้ง แล้วลองตอบคำาถามกันดูไหมคะ

어휘 2   คำาศัพท์ 2 외국인력지원센터 이용 การใช้บริการศูนย์แรงงานชาวต่างชาติ

예약하다
จอง, นัดหมาย

상담을 받다
รับคำาปรึกษา

교육을 신청하다
ลงทะเบียนเรียน

교육을 받다
เข้าเรียน

이용하다
ใช้งาน

행사에 참여하다
เข้าร่วมงาน

문화 체험을 하다
เรียนรู้วัฒนธรรม

자원 봉사를 하다
ทำาจิตอาสา

• 수업을 듣고 싶으면 센터에서 상담을 받아 보세요. 

 ถ้าอยากเข้าเรียนลองขอรับคำาปรึกษาที่ศูนย์ดูครับ

• 센터에서 한국 문화 체험을 할 수 있어요. 

 คุณสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีได้ที่ศูนย์ครับ

• 전화를 해서 예약한 후에 방문하세요. 
 โทรไปนัดหมายก่อนแล้วจึงไปครับ

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요.  

จงเลือกคำาศัพท์จากตัวอย่างให้ตรงกับรูปภาพเติมลงในช่องว่าง

   30과_거기에서 태권도를 배울 수 있어요?  279

연습 2

2.   위의 표현을 사용해서 <보기>처럼 이야기해 보세요. 
Using the expression above, make the conversations as follows.  

가: 어떻게 오셨습니까?

나: 교육을 신청하고 싶어요.
보기

3. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. Read the following and choose the most appropriate answers.

1) 가: 태권도 교육을 받고 싶어요. 

 나:  여기 신청서를 쓰세요. 

① 태권도 교육을 받으면 

② 태권도 교육을 받으려면  

2) 가: 비빔밥에 뭐가 들어가요?  

 나:  여러 가지 채소하고 밥이 필요해요.

① 비빔밥을 만들어서 

② 비빔밥을 만들려면 

보기 행사에 참여하다            교육을 신청하다            자원 봉사를 하다            상담을 받다

1.   그림에 맞는 표현을 <보기>에서 골라 넣으세요. 
Choose the words or expressions  from the box that best describe the pictures.

1) 3)2) 4)
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보기 행사에 참여하다  교육을 신청하다  자원 봉사를 하다  상담을 받다

1) 2) 3) 4)

정답   1) 행사에 참여하다  2) 상담을 받다  3) 교육을 신청하다   4) 자원 봉사를 하다

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้บริกาศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติมีอะไรบ้าง 
เราลองมาดูกันไหมคะ
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คุณเข้าใจความหมายของ ‘-(으)려면’ แล้วใช่ไหมคะ 
ถ้าอย่างนั้นจงเลือข้อที่ถูกต้องแล้วทำาบทสนทนาให้สมบูรณ์ค่ะ

2. 대화를 읽고 맞는 대답을 고르세요. จงอ่านบทสนทนาแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1) 
가: 태권도 교육을 받고 싶어요. ผมอยากเรียนเทควันโดครับ

나:                                  여기 신청서를 쓰세요. ถ้าอยากจะเรียนเทควันโดเขียนใบสมัครที่นี่ครับ

     ① 태권도 교육을 받으면 ② 태권도 교육을 받으려면

2) 가: 비빔밥에 뭐가 들어가요? ข้าวยำาบิบิมบับใส่อะไรครับ

나:                                    여러 가지 채소하고 밥이 필요해요.  

 ถ้าอยากจะทำาข้าวยำาบีบิมบับ ต้องมีข้าวและผักหลายชนิดครับ
    

     ① 비빔밥을 만들어서  ② 비빔밥을 만들려면

정답    1) ②    2) ②

‘-(으)려면’ วางไว้หลังคำากริยาทำาหน้าที่เชื่อมประโยคทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน โดยหากประสงค์หรือต้องการจะทำาสิ่งใดใน 
ประโยคด้านหน้าจะต้องทำาสิ่งที่ปรากฏในประโยคหลัง

자음 (พยัญชนะ) → -으려면 모음 (สระ), 자음 (พยัญชนะ) ‘ㄹ’ → -려면

받다 → 받으려면
마시다 → 마시려면

만들다 → 만들려면

· 가: 컴퓨터 교육은 어디에서 신청해요? ลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนครับ 

    나: 컴퓨터 교육을 신청하려면 1층으로 내려가세요. ถ้าจะลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์ เชิญลงไปที่ชั้น 1 ครับ 

· 가: 김치찌개를 만들고 싶어요. อยากทำาแกงกิมจิครับ 

    나: 김치찌개를 만들려면 김치하고 고기가 필요해요. ถ้าจะทำาแกงกิมจิต้องมีกิมจิกับเนื้อสัตว์ครับ 

· 소포를 보내려면 우체국에 가야 해요. ถ้าส่งพัสดุต้องไปไปรษณีย์ครับ

문법 2  ไวยากรณ์ 2 -(으)려면 G30-2
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보기
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1)   2)

3)   4)

활동

외국인력지원센터에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요. 
Following the example, make the conversations at the institutions supporting migrant workers.

보기

컴퓨터 교육을 받다

가: 여기에서 컴퓨터 교육을 받을 수 있어요?

나:   네, 컴퓨터 교육을 받으려면 이 신청서를 

쓰세요. 

상담을 받다

문화 체험을 하다

행사에 참여하다

자원 봉사를 하다

먼저 
예약하다

신청서를 

쓰다

내일까지 

신청하다  

신청서를 
쓰다

일요일에 

오다
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정답  

1) 가: 여기에서 상담을 받을 수 있어요?

 나: 네, 상담을 받으려면 먼저 예약하세요.

2) 가: 여기에서 행사에 참여할 수 있어요?

 나: 네, 행사에 참여하려면 먼저 신청서를 쓰세요.

3) 가: 여기에서 문화 체험을 할 수 있어요?

 나: 네, 문화 체험을 하려면 내일까지 신청하세요.

4) 가: 여기에서 자원 봉사를 할 수 있어요?

 나: 네, 자원 봉사를 하려면 일요일에 오세요.

จงสนทนาสถานการณ์การไปศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติตามตัวอย่าง

먼저

예약하다
นัดหมายล่วงหน้า

내일까지

신청하다

สมัครได้ถึงพรุ่งนี้

신청서를

쓰다

เขียนใบสมัคร

일요일에

오다

มาวันอาทิตย์

1) 

3) 

상담을 받다

รับคำาปรึกษา

행사에 참여하다

เข้าร่วมงาน

문화 체험을 하다

เรียนรู้วัฒนธรรม
자원 봉사를 하다

ทำาจิตอาสา

외국인력지원센터에 가서 <보기>처럼 이야기해 보세요.

4) 

가: 여기에서 컴퓨터 교육을 받을 수 있어요?

 ผมสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ที่นี่ได้ไหมครับ

나:  네, 컴퓨터 교육을 받으려면 이 신청서를  

쓰세요.

 ได้ครับ ถ้าจะเรียนคอมพิวเตอร์กรุณาเขียนใบสมัครนี้
컴퓨터 교육을 받다
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เรียนคอมพิวเตอร์

2) 

신청서를

쓰다

เขียนใบสมัคร

활동  กิจกรรม

유용한 표현 ประโยคน่ารู้

그게 좋겠어요. อย่างงั้นดีเลย 

가: 점심부터 먹고 일할까요? เรามากินมื้อเที่ยงก่อนแล้วค่อยทำางานดีไหมครับ

나: 그게 좋겠어요. อย่างงั้นดีเลยครับ
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정보  ข้อมูลทั่วไป

외국인 근로자를 위한 지원 기관 
ฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ

외국인력상담센터 ศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ

외국인력상담센터는 외국인근로자 및 사업주의 공공 지원을 위한 기관입니다. 다양한 외국어로 서비스되고 있어 한국

어를 잘 모르는 근로자도 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. 예약 상담은 전화 상담과 방문 상담으로 이루어지는데, 전화 상

담은 홈페이지(www.hugkorea.or.kr) 게시판에 상담 내용과 전화번호, 예약 시간을 남기면 상담사가 전화를 합니다. 그리

고 방문해서 상담을 받고 싶으면 미리 예약하는 것이 좋습니다. 

ศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติและผู้ประกอบการ 

มีการให้บริการในหลายภาษา แม้ไม่รู้ภาษาเกาหลีก็สามารถรับคำาปรึกษาได้ การจองเพ่ือเข้ารับคำาปรึกษาได้ท้ังการปรึกษา 

ทางโทรศัพท์หรือมารับคำาปรึกษาท่ีศูนย์ ถ้าจะขอปรึกษาทางทางโทรศัพท์เข้าไปท่ี (www.hugkorea.or.kr) แล้วบันทึกเร่ือง 

ท่ีจะปรึกษา หมายเลขโทรกลับ และเวลาท่ีปรึกษาไว้ให้เจ้าหน้าท่ีให้คำาปรึกษาติดต่อกลับ และหากต้องการปรึกษาท่ีศูนย์ควร 

โทรมานัดหมายก่อนล่วงหน้า

 외국인력지원센터 현황 및 프로그램 소개  

สถานะศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติและโปรแกรมต่าง ๆ

외국인력지원센터는 한국에서 생활하고 있는 외국인근로자를 

돕기 위한 기관으로 한국어 교육, 컴퓨터 교육 등의 여러 가지 교

육 뿐만 아니라 고충 상담, 생활 법률, 국가별 커뮤니티 행사나 다

양한 문화 체험 행사 등을 기획하고 있습니다. 

ศูนย์ให้คำาปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ เป็นหน่วยงานที่ให ้

ความช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติที่พำานักอาศัยในประเทศ 

เกาหลี โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี,  

คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ นอกจากจะมีการเรียนการสอนแล้ว 

ยังมีการให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายและมีการจัดการรวม 
กลุ่มของแต่ละประเทศ เพื่อทำากิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ

지역별 외국인력지원센터 홈페이지 주소

한국외국인력지원센터(서울) www.migrantok.org

의정부외국인력지원센터 www.ufc.or.kr

창원외국인력지원센터 www.mfwc.or.kr

김해외국인력지원센터 www.gimhaekorea.or.kr

대구외국인력지원센터 www.dfwc.or.kr

인천외국인력지원센터 www.infc.or.kr

천안외국인력지원센터 www.cfwc.or.kr

■ 상담 시간: 전국 어디에서나 1577-0071, 상담시간 09:00~18:00 상시 운영
■ 상담 전화번호: 1577-0071
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정보 외국인 근로자를 위한 지원 기관 Institutions supporting migrant workers

외국인력상담센터

외국인력상담센터는 외국인근로자 및 사업주의 공공 지원을 위한 기관입니다. 다양한 외국

어로 서비스되고 있어 한국어를 잘 모르는 근로자도 쉽게 도움을 받을 수 있습니다. 예약 상담

은 전화 상담과 방문 상담으로 이루어지는데, 전화 상담은 홈페이지(www.hugkorea.or.kr) 

게시판에 상담 내용과 전화번호, 예약 시간을 남기면 상담사가 전화를 합니다. 그리고 방문해

서 상담을 받고 싶으면 미리 예약하는 것이 좋습니다. 
HUGKorea supports migrant workers and business owners who hire migrant workers. As multilingual consultations are 
provided in the center, migrant workers who are not fl uent in Korean fi nd no diffi  culty in making inquiries. Phone consultation 
and one-on-one consultation at the center are available. As for the phone consultation, you can leave you concerns, phone 
number, and available hours on the website (www.hugkorea.or.kr), so one of the consultants may contact you. If you want to 
visit the center, you should schedule an appointment beforehand. 

■ 상담시간: 전국어디에서나 1577-0071, 상담시간 09:00~18:00  상시운영

■ 상담전화번호: 1577-0071
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외국인력지원센터 현황 및 프로그램 소개 
Branches of the Korean support center for foreign workers and their programs

외 국 인력 지 원 센터 는  한 국 에 서 

생활하고 있는 외국인근로자를 돕기 

위한 기관으로 한국어 교육, 컴퓨터 

교육 등의 여러 가지 교육뿐만 아니라 

고충 상담, 생활 법률, 국가별 커뮤니티 

행사나 다양한 문화 체험 행사 등을 

기획하고 있습니다.
The Korean support center for foreign workers 
support migrant workers by providing various 
educational programs such as Korean lessons and 
computer lessons. It also provides consultations, 
legal services, multinational events and festivals, 
and other cultural experiences festivals.  
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คำาถามข้อที่ 4 และ 5 จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามให้ถูกต้อง 
ตรวจสอบข้อมูลด้านล่างก่อนเริ่มการฟังค่ะ

คำาถามข้อที่ 1 ถึง 3 จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ก่อนฟังบทสนทนาลองพิจารณาดูคำาตอบก่อนค่ะ

EPS-TOPIK 듣기   EPS-TOPIK การฟัง

จงฟังบทสนทนาแล้วตอบคำาถามสองข้อต่อไปนี้
[4~5] 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오.

4.  남자는 왜 외국인력지원센터에 갔습니까?

 เหตุใดผู้ชายจึงไปศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ

 ① 상담을 받고 싶어서  ② 자원 봉사를 하고 싶어서

 ③ 한국어를 배우고 싶어서  ④ 무료 진료를 받고 싶어서

5.  남자는 무엇을 해야 합니까?

 ผู้ชายต้องทำาอะไรคะ

 ① 돈을 내야 합니다.  ② 사진을 찍어야 합니다.

 ③ 신청서를 써야 합니다.  ④ 수업을 들어야 합니다.

จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง
[1~3] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오.

1. ① 네, 신청서를 쓰세요.

 ② 아니요, 받을 수 있어요.

 ③ 네, 어제 태권도를 했어요.

 ④ 아니요, 예약을 하면 돼요.

2.  ① 한국 문화를 배울게요.

 ② 먼저 신청을 해야 돼요.

 ③ 문화 체험을 하고 싶어요.

 ④ 한국 요리도 하고 박물관도 가요.

3.  ① 상담을 받았어요.

 ② 영양 교육을 받고 싶어요.

 ③ 운동을 열심히 해야 돼요.

 ④ 외국인력지원센터에 전화해 보세요.

Track 96
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정답   1. ①  2. ④   3. ④  4. ③  5. ③

1. 남: 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? ผมสามารถเรียนเทควันโดที่นี่ได้ไหมครับ

2. 여:   거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? ที่นี่สามารถเรียนวัฒนธรรมอะไรได้บ้างคะ

3. 남:  무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? ถ้าจะรับการรักษาพยาบาลฟรีต้องทำาอย่างไรบ้างครับ

4-5. 여: 어떻게 오셨어요? มีอะไรให้ช่วยคะ

 남:  한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요?   

ผมอยากจะสมัครเรียนภาษาเกาหลีต้องทำาอย่างไรบ้างครับ

 여:  그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요.   

ถ้าอย่างนั้นเขียนใบสมัครนี้และกรุณารอสักครู่ค่ะ

듣기 대본   บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟัง

정답    1. ①   2. ④

[1~2] 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. จงฟังคำาถามแล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

1. ① 사무실에 있어요. ② 금요일까지예요.

 ③ 신청서가 많아요. ④ 2층에서 신청해요.

2.  ① 그럼요, 컴퓨터 교육은 못해요. ② 아니요, 항상 수업을 하고 있어요.

 ③ 아니요, 컴퓨터 교육을 받고 있어요. ④ 그럼요, 상담을 받고 신청하면 돼요.

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม L-30

1. 남: 신청서는 어디에 있어요? ใบสมัครอยู่ที่ไหนครับ

2. 남: 외국인인력지원센터에서 컴퓨터 교육도 해요?  

  ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติมีเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยหรือครับ

확장 연습 듣기 대본  บทสนทนาแบบฝึกหัดการฟังเสริม
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คำาถามข้อที่ 3 ถึง 5 อ่านข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 
ลองพิจารณาเนื้อหาให้ดีดีนะคะ

คำาถามข้อที่ 1 และ 2 จงดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 
ลองคิดทบทวนคำาศัพท์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องค่

EPS-TOPIK 읽기   EPS-TOPIK การอ่าน
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EPS-TOPIK 읽기

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오.

1.  ① 휴게실에서 쉽니다.   ② 컴퓨터를 배웁니다. 

 ③ 친구하고 운동을 합니다.  ④ 무료 진료를 받습니다.

2.  ① 상담을 받습니다.    ② 행사를 예약합니다. 

 ③ 행사에 참여합니다.              ④ 교육을 신청합니다.

[3~5] 다음 질문에 답하십시오.

3. 다음 안내판의 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. 

① 교육은 토요일에 있습니다.

② 세 시간 동안 교육을 합니다.  

③ 안전에 대해 배울 수 있습니다.

④ 교육을 하는 곳은 205호입니다. 

4. 베트남 사람은 법률 교육을 받으러 언제, 어디로 가야 합니까? 

① 8월 23일 오후 4시, 303호

② 8월 23일 오후 4시, 304호

③ 8월 30일 오후 4시, 304호

④ 8월 30일 오전 11시, 501호

5. 이 광고에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오.

① 진료를 받고 돈을 내야 합니다.  

② 요리를 배우려면 11시까지 가야 합니다. 

③ 매주 일요일에 치료를 받을 수 있습니다. 

④ 매주 화요일에 한국 요리를 배울 수 있습니다. 

안전 교육

시간: 8월 6일(토) 
15:00~17:00

장소: 한국외국인력지원센터 205호

 한국외국인력지원센터 이용 안내

* 한국 요리 교실
시간: 매주 화요일 오전 11시
장소: 205호

* 무료 진료 
시간: 매월 둘째 일요일 오후 2시
장소: 회의실
진료 과목: 내과, 치과, 한방 진료

 법률 교육

일시 장소 대상

8월 23일 16:00 303호 몽골

8월 23일 16:00 304호 베트남

8월 30일 11:00 501호 방글라데시
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④ 매주 화요일에 한국 요리를 배울 수 있습니다. 

안전 교육

시간: 8월 6일(토) 
15:00~17:00

장소: 한국외국인력지원센터 205호

 한국외국인력지원센터 이용 안내

* 한국 요리 교실
시간: 매주 화요일 오전 11시
장소: 205호

* 무료 진료 
시간: 매월 둘째 일요일 오후 2시
장소: 회의실
진료 과목: 내과, 치과, 한방 진료

 법률 교육

일시 장소 대상

8월 23일 16:00 303호 몽골

8월 23일 16:00 304호 베트남

8월 30일 11:00 501호 방글라데시
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คนเวียดนามจะเข้าเรียนด้านกฎหมายต้องไปที่ไหน เมื่อไร

법률 교육  การเรียนด้านกฎหมาย

일시 วัน/เวลา 장소 สถานที่ 대상 กลุ่มเป้าหมาย

8월 23일 16:00 

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม 16.00 น.
303호 

ห้อง 303
몽골 

มองโกเลีย

8월 23일 16:00 

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม 16.00 น.
304호 

ห้อง 304
베트남 

เวียดนาม

8월 30일 11:00 

วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 11.00 น.
501호 

ห้อง 501
방글라데시 

บังกลาเทศ

안전교육 

อบรมด้านความปลอดภัย

시간: 8월 6일(토) เวลา : วันที่ 6 เดือนสิงหาคม (วันเสาร์)

        15:00~17:00 15.00-17.00 น.

장소: 한국외국인력지원센터 205호  

สถานท่ี : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติประเทศเกาหลี ห้อง 205

① 교육은 토요일에 있습니다.

② 세 시간 동안 교육을 합니다.

③ 안전에 대해 배울 수 있습니다.

④ 교육을 하는 곳은 205호입니다.

[1~2] 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. จงดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วเลือกประโยคที่ถูกต้อง 

1.

2.

① 휴게실에서 쉽니다.  ② 컴퓨터를 배웁니다.

③ 친구하고 운동을 합니다.  ④ 무료 진료를 받습니다.

① 상담을 받습니다.  ② 행사를 예약합니다.

③ 행사에 참여합니다.  ④ 교육을 신청합니다.

[3~5] 다음 질문에 답하십시오. จงตอบคำาถามต่อไปนี้

① 8월 23일 오후 4시, 303호

② 8월 23일 오후 4시, 304호

③ 8월 30일 오후 4시, 304호

④ 8월 30일 오전 11시, 501호

3.   다음 안내판의 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับข้อมูลในป้ายประกาศ

4. 베트남 사람은 법률 교육을 받으러 언제, 어디로 가야 합니까?
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① 진료를 받고 돈을 내야 합니다. ② 요리를 배우려면 11시까지 가야 합니다.

③ 매주 일요일에 치료를 받을 수 있습니다. ④ 매주 화요일에 한국 요리를 배울 수 있습니다.

한국외국인력지원센터 이용 안내 

ข้อมูลการใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติ

✽ 한국요리 교실 ห้องเรียนทำาอาหารเกาหล ี

시간: 매주 화요일 오전 11시 เวลา : ทุกวันอังคาร 11.00 น. 
장소: 205호 สถานที่ : ห้อง 205

✽ 무료 진료 รักษาพยาบาลฟร ี
시간: 매월 둘째 일요일 오후 2시 เวลา : ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน บ่าย 2 โมง 
장소: 회의실 สถานที่ : ห้องประชุม 

진료 과목: 내과, 치과, 한방진료 ประเภทการรักษา: อายุรกรรม,ทันตกรรม,แพทย์แผนโบราณ

5. 이 광고에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับข้อมูลในป้ายประกาศ

정답   1. ②  2. ③  3. ②  4. ②  5. ①

정답   1. ①   2. ③   

[1~2] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

1.

 

외국인력지원센터는 외국인 근로자를 위한 기관입니다. 방문해서 상담을                      

미리 예약을 해야 합니다.

ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติเป็นหน่วยงานเพื่อแรงงานชาวต่างชาติ ถ้าต้องการขอรับคำาปรึกษาจะต้อง 
จองล่วงหน้า

 ① 받으려면  ② 받고 나서 

 ③ 사용하려면  ④ 사용하고 나서

2.

 

수루 씨는 조리사 자격증을 따고 싶습니다. 그래서 외국인력지원센터에서 하는 조리사 

교육 과정을                .

คุณซูหรูอยากจะได้ใบอนุญาตผู้ทำาอาหาร ดังนั้นจึงลงทะเบียนเรียนทำาอาหารที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานชาวต่าง 
ชาติแล้ว

 ① 교환했습니다  ② 복습했습니다

 ③ 신청했습니다  ④ 정돈했습니다

확장 연습 แบบฝึกหัดเสริม



ㄱ
가격 ราคา 130

가깝다 ใกล ้ 154

가끔 บางครั้ง 186

가능하다 เป็นไปได ้ 154

가방 กระเป๋า 82

가운데(중간) ตรงกลาง 142

가을 ฤดูใบไม้ร่วง 175

가족 ครอบครัว 103

가족사진 รูปถ่ายครอบครัว 82

간단하다 เรียบง่าย, ธรรมดา 154

간식 อาหารว่าง 169

간호사 พยาบาล 70

갈비탕 คาลบีทัง (ซุปซี่โครงวัว) 169

갈아타다 / 환승하다 เปลี่ยนรถ, ต่อรถ 214

감기약 ยาแก้หวัด 313

감기에 걸리다 เป็นหวัด 310

감자탕  คัมจาทัง (ซุปกระดูกหมู) 169

감정 ความรู้สึก 178

값 ราคา 130

강 แม่น้ำา 199

같다 เหมือนกัน 154

개강 เปิดเทอม 286

개천절 วันชาติเกาหลี 121

거기 ที่นั่น 79

거울 กระจก 82

건너편 ฝั่งตรงข้าม 142

걷다 เดิน 214

걸레 ผ้าขี้ริ้ว 235

걸어가다 เดินไป 214

걸어오다 เดินมา 214

검색 엔진 โปรแกรมค้นหาข้อมูล 226

게임하다 เล่มเกม 118

겨울 ฤดูหนาว 175

경찰관 ตำารวจ 70

경찰서 สถานีตำารวจ 153

경치가 좋다 ทิวทัศน์สวยงาม 199

계시다 อยู่ 271

계절 ฤดู 175

계좌 번호 เลขบัญชี 331

계좌 이체 เลขบัญชีที่โอน 334

고개를 돌리다 หันหน้าออก 274

고르다 เลือก 163

골목 ตรอก, ซอก 145

골프를 치다 ตีกอล์ฟ 190

공무원 ข้าราชการ 70

공부하다 เรียน 283

공원 สวนสาธารณะ 118

공항 สนามบิน 211

공휴일 วันหยุด 121

과목 วิชา 286

과속 금지 ห้ามขับรถเร็วกว่ากำาหนด 259

과일 ผลไม้ 127

과자 ขนม 127

과정 คอร์ส, หลักสูตร 286

관공서 สถานที่ราชการ 153

광복절 วันประกาศเอกราช 121

괜찮다 ไม่เป็นไร 151

교실 ห้องเรียน 286

교육 การศึกษา 286

교육을 받다 เข้าเรียน 358

교육을 신청하다 ลงทะเบียนเรียน 358

교인 ผู้ศรัทธา  298

교통 การคมนาคม 211

교회 โบสถ์ 295

구급함 กล่องยาสามัญประจำาบ้าน 313

구두 รองเท้า 133

구월 เดือนกันยายน 181

구청 ศาลาว่าการจังหวัด 153

국악 교육 การเรียนดนตรีพื้นบ้านเกาหลี 355

국제 특급(EMS) ไปรษณีย์ด่วน EMS 346

군만두 เกี้ยวทอด 169

귀 หู 307

그치다 หยุด 175

근로자의 날 วันแรงงาน 121

금연 ห้ามสูบบุหรี่ 259

금융 교육 การเรียนด้านการเงิน 355

금지 ข้อห้าม 259

기관 สถาบัน, หน่วยงาน 286

기념품을 사다 ซื้อของที่ระลึก 202

기다리다 รอ, คอย 247

어휘 색인 ดรรชนีคำาศัพท์
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기도하다 สวด, อธิษฐาน 298

기독교 ศาสนาคริสต์ 295

기분 อารมณ์ 178

기분이 나쁘다 อารมณ์ไม่ด ี 178

기분이 좋다 อารมณ์ดี 178

기쁘다 มีความสุข 178

기숙사 หอพัก 79

기술자 ช่างเทคนิค 70

기차 รถไฟ 211

기차역 สถานีรถไฟ 211

기침을 하다 ไอ 310

기타를 치다 ดีดกีต้าร์ 187

길 ถนน 145

김밥 คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) 169

김치찌개 คิมชีจิเก (แกงกิมจิ) 169

깁스를 하다 เข้าเฝือก 322

깎다 (값을) ลด (ราคา) 130

깨끗하다 สะอาด 235

ㄴ

나 ฉัน 103

나가다 ออกไป 139

나라 ประเทศ 67

나오다 ออกมา 139

낚시하다 ตกปลา 187

날씨 อากาศ 175

날씨가 나쁘다 อากาศไม่ดี 175

날씨가 좋다 อากาศดี 175

날씬하다 ผอม 106

날짜 วันที ่ 115

남동생 น้องชาย 103

남편 สาม ี 103

낮 กลางวัน 94

내과 แผนกอายุรกรรม 319

내년 ปีหน้า 115

내려가다 ลงไป 139

내려오다 ลงมา 139

내리다 ลง, ตก 214

내일 พรุ่งนี้ 94

냄비 หม้อ 238

넣다 ใส่ 130

네팔 เนปาล 67

넥타이 เนคไท 133

노래방 ห้องคาราโอเกะ 118

노래하다 ร้องเพลง 118

놀이공원 สนามเด็กเล่น 199

농구하다 เล่นบาสเก็ตบอล 190

농부 ชาวนา 70

누나 พี่สาว 103

눈 ตา, หิมะ 307

눈이 오다 หิมะตก 175

늦다 สาย 154

ㄷ

다르다 แตกต่าง 154

다리 ขา 22

다리가 부러지다 ขาหัก 310

다리를 꼬고 앉다 นั่งไขว้ห้าง 274

다리를 떨다 นั่งเขย่าขา 274

다리를 벌려서 앉다 นั่งกางขา 262

다리미 เตารีด 238

다음 달 เดือนหน้า 115

다음 주 อาทิตย์หน้า 115

닦다 เช็ด 235

달다 หวาน 166

담배꽁초를 버리다 ทิ้งก้นบุหรี ่ 262

담배를 피우다 สูบบุหรี ่ 262

대출하다 กู้, ยืม (เงิน) 334

댁 บ้าน (คำาสุภาพ) 271

더럽다 สกปรก 235

덥다 ร้อน 175

도로 ถนน 145

도서관 ห้องสมุด 118

도착하다 ถึง (ที่หมาย) 202

도청 ที่ทำาการส่วนภูมิภาค 153

독서하다 อ่านหนังสือ 187

돈 (현금) เงิน (เงินสด) 130

돈가스 หมูทอดทงคาสึ 169

돌아가다 กลับไป 139

돌아가시다 เสียชีวิต 271

돌아오다 กลับมา 139

동굴 ถ้ำา 199
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동물류 ประเภทสัตว์ 349

동작 กิริยาท่าทาง 118

동전 เหรียญ 130

동티모르 ติมอร์ตะวันออก 67

된장찌개 เดวจังจิเก (ซุปเต้าเจี้ยว) 169

뒤 หลัง 142

드라마 촬영지 สถานที่ถ่ายละคร 199

드리다 มอบ, ให้ 271

들어가다 เข้าไป 139

들어오다 เข้ามา 139

등기 우편 ไปรษณีย์ลงทะเบียน 346

등산 동호회 ชมรมปีนเขา 189

등산하다 ปีนเขา 187

따뜻하다 อบอุ่น 175

따라하다 ทำาตาม 283

딸 ลูกสาว 103

떠들다 พูดคุยเสียงดัง 262

떡볶이 ต๊อกโบกี (เค้กข้าว) 169

똑똑하다 ฉลาด 106

뚱뚱하다 อ้วน 106

뛰어다니다 วิ่งเล่น 262

ㄹ

라면 บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 127

로그아웃 ออกจากระบบ 226

로그인 เข้าสู่ระบบ 226

린스 ครีมนวดผม 85

ㅁ

마을버스 รถเมล์, รถโดยสารประจำาทางในหมู่บ้าน 211

마중 나가다 ออกไปรับ 250

마트 ศูนย์การค้า 79

많다 มาก, เยอะ 103

말씀하시다 พูด (คำาสุภาพ) 271

맑다 สดใส, แจ่มใส 175

맛 รสชาติ 166

맛없다 ไม่อร่อย 166

맛있다 อร่อย 166

맞은편 ฝั่งตรงข้าม 142

맵다 เผ็ด 166

머리 หัว 307

어휘 색인

먼지를 떨다 ปัดฝุ่น 235

멀다 ไกล 154

멋있다 หล่อ, เท่ 106

메뉴 เมน ู 163

메뉴판 เมนู 163

면도기 มีดโกนหนวด 85

모밀 โซบะ 169

모자 หมวก 133

목 คอ 307

목도리 ผ้าพันคอ 133

목사님 อนุศาสนาจารย์ (ศิษยาภิบาล) 295

목수 ช่างไม้ 70

몸 ร่างกาย 307

몽골 มองโกเลีย 67

무게를 재다 ชั่งน้ำาหนัก                                  346

무단 횡단 금지 ห้ามข้ามถนนนอกทางม้าลาย 259

무릎 หัวเข่า 307

묵다 พัก, ค้างคืน 202

문자를 보내다 ส่งข้อความ                                       223

문자를 확인하다 ตรวจสอบข้อความ                           223

문화 체험을 하다 เรียนรู้วัฒนธรรม                  358

물 น้ำา 127

물건 สิ่งของ 82

미사를 드리다 ทำาพิธีมิซซา 298

미얀마 พม่า 67

미용실 ร้านเสริมสวย 79

민박 ที่พักตามบ้าน (ที่พักและอาหารเช้า) 201

민속촌 หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม 199

믿다 เชื่อ 298

ㅂ

바꾸다 / 교환하다 เปลี่ยน (สินค้า) 130

바다 ทะเล 199

바람이 불다 ลมพัด 175

바쁘다 ยุ่ง 151

바지 กางเกง 133

박물관을 관람하다 ชมพิพิธภัณฑ ์ 202

반찬 เครื่องเคียง 163

반창고 ผ้าปิดแผล 313

발 เท้า 307

발목 ข้อเท้า 307

ดรรชนีคำาศัพท์
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발목을 삐다 ข้อเท้าพลิก 310

밤 กลางคืน 94

밥 ข้าว 163

밥그릇을 들고 먹다 ยกถ้วยข้าวขึ้นกิน 274

밥솥 หม้อหุงข้าว 238

밥에 숟가락을 꽂다 ปักช้อนบนข้าว 274

밥을 하다 / 짓다 หุงข้าว 238

방글라데시 บังกลาเทศ 67

방문을 하다 ไปเยี่ยม 247

방향 ทิศทาง 142

배 เรือ 211

배 ท้อง 307

배달하다 ส่ง 163

배드민턴을 치다 ตีแบดมินตัน 190

배웅하다 ไปส่ง 250

배탈이 나다 ปวดท้อง 310

백화점 ห้างสรรพสินค้า 118

밴드 พลาสเตอร์ยา 313

밴드를 붙이다 ติดพลาสเตอร์ยา 322

버스 정류장 ป้ายรถเมล์, ป้ายรถโดยสารประจำาทาง 211

버스터미널 สถานีขนส่งรถโดยสาร 211

법률 교육 การเรียนกฎหมาย 355

베개 หมอน 82

베트남 เวียดนาม 67

보건소 ศูนย์สุขภาพ 153

보쌈 โพซัม (หมูสามชั้นนึ่ง) 169

보통 โดยปกติ 186

복습하다  ทบทวน 283

복잡하다 ยุ่งยาก, ซับซ้อน 154

볼링을 치다 โยนโบลลิ่ง 190

봄 ฤดูใบไม้ผลิ 175

부인 ภรรยา 103

부지런하다 ขยัน 106

분식 อาหารฟาสต์ฟู้ด 169

불가능하다 เป็นไปไม่ได้ 154

불경 พระไตรปิฎก 298

불고기 พุลโกกิ 169

불교 ศาสนาพุทธ 295

불전/헌금을 내다 บริจาคเงิน 298

불편하다 ไม่สะดวกสบาย 154

붕대 ผ้าก๊อซ 313

붕대를 감다 พันผ้าพันแผล 322

블로그 บล็อก 226

비가 오다 ฝนตก 175

비누 สบู ่ 85

비밀번호 รหัสลับ 331

비빔밥 บีบิมบับ (ข้าวยำาเกาหลี) 169

비싸다 แพง 130

비행기 เครื่องบิน 211

빗 หว ี 82

빗자루 ไม้กวาด 235

빠르다 / 이르다 เร็ว / เช้า 154

빨래를 걷다 เก็บผ้า 238

빨래를 널다 ตากผ้า 238

빨래를 하다 ซักผ้า 238

빵 ขนมปัง 127

ㅅ

사과 แอปเปิ้ล 127

사람들이 친절하다 ผู้คนใจดี 199

사무실 สำานักงาน 79

사원(모스크) วัด (มัสยิด) 295

사월 เมษายน 181

사이 ที่ว่าง 142

사전을 찾다 หาคำาศัพท์ในพจนานุกรม 283

사진 동호회 ชมรมถ่ายภาพ 189

사진 촬영 금지 ห้ามถ่ายภาพ 259

사진을 찍다 ถ่ายรูป 187

산 ภูเขา 199

산부인과 แผนกสูตินรีเวช 319

산책하다 เดินเล่น 118

살다 อยู่, อาศัย 103

삼계탕 ซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 169

삼월 มีนาคม 181

삼일절 วันประกาศเอกราช 121

상담을 받다 รับคำาปรึกษา 358

상을 차리다 จัดโต๊ะ 250

상을 치우다 เก็บโต๊ะ 250

상쾌하다 เหนื่อย 178

새벽 รุ่งสาง (ตี) 94

새치기를 하다 แซงแถว 262
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어휘 색인

생활필수품 (세면도구) 

ของใช้ในชีวิตประจำาวัน (อุปกรณ์ชำาระล้าง)
85

샴푸 ครีมสระผม 85

서류 เอกสาร 349

서명 เซ็นชื่อ 331

서점 ร้านหนังสือ 118

석가탄신일 วันประสูติของพระพุทธเจ้า 121

선글라스 แว่นตากันแดด 133

선물을 준비하다 เตรียมของขวัญ 250

선생님 คุณครู 70

설거지를 하다 ล้างจาน 238

설날 วันขึ้นปีใหม่เกาหล ี 121

설사를 하다 ท้องเสีย 310

섬 เกาะ 199

성격 นิสัย 106

성경 พระคัมภีร์ไบเบิล 298

성당 โบสถ์คริสตัง 295

성지 순례를 가다 ไปแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 298

성함 ชื่อ-สกุล 271

세탁 세제 ผงซักฟอก 238

세탁기를 돌리다 ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า 238

세탁소 ร้านซักรีด 79

소독약 ยาฆ่าเชื้อ 313

소독을 하다 ฆ่าเชื้อ 322

소리를 크게 내다 ส่งเสียงดัง 274

소방관 นักดับเพลิง 70

소방서 สถานีดับเพลิง 153

소아과 แผนกกุมารเวช 319

소포를 받다 รับพัสดุ 346

소포를 보내다 ส่งพัสดุ 346

소화가 안 되다 อาหารไม่ย่อย 310

소화제 ยาช่วยย่อย 313

손 มือ 307

손가락 นิ้วมือ 307

손대다 สัมผัส 262

손목 ข้อมือ 307

손을 데다 ลวกมือ, ไหม้มือ 310

손을 베다 บาดมือ 310

송금하다 โอนเงิน 334

쇼핑하다 ช้อปปิ้ง 118

수건 ผ้าขนหน ู 85

수박 แตงโม 127

수수료 ค่าธรรมเนียม 333

수술하다 ผ่าตัด 322

수업 คาบเรียน 286

수영하다 ว่ายน้ำา 190

숙소를 예약하다 จองที่พัก 202

순대 ซุนเด  (ไส้กรอกเกาหลี) 169

순두부찌개 ซุนทูบูจิเก (แกงเต้าหู้) 169

숟가락 นิ้วมือ 163

쉬다 พักผ่อน 91

쉽다 ง่าย 283

슈퍼마켓 ซูปเปอร์มาเก็ต 79

스님 พระ 295

스리랑카 ศรีลังกา 67

스마트폰 สมาร์ทโฟน 223

스케이트를 타다 เล่นสเก็ต 190

스키를 타다 เล่นสก ี 190

슬리퍼 รองเท้าแตะ 133

슬프다 เศร้า 178

시간 เวลา 94

시간(이) 없다 ไม่มีเวลา (ไม่ว่าง) 151

시간(이) 있다 มีเวลา (ว่าง) 151

시내버스 รถเมล์, รถโดยสารประจำาทางในเมือง         211

시다 เปรี้ยว 166

시외/고속버스 

รถโดยสารประจำาทางที่วิ่งระหว่างเมือง,  

รถโดยสารประจำาทางด่วนพิเศษ

211

시원하다 เย็นสบาย 175

시월 ตุลาคม 181

시장 ตลาด 79

시청 ศาลากลางจังหวัด 153

시키다 / 주문하다 สั่ง 163

식당 ร้านอาหาร 79

식료품 อาหาร 127

식물류 ประเภทพืช 349

신나다 สนุก, ตื่นเต้น 178

신발을 신고 들어가다 ใส่รองเท้าเดินเข้าบ้าน 274

신부님 บาทหลวง 295

신분증 บัตรประจำาตัว 331

신용카드 บัตรเครดิต                 130

신자 ผู้เชื่อ 298

ดรรชนีคำาศัพท์
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신정 วันปีใหม ่ 121

신호등 สัญญานไฟจราจร 145

실내 정숙 โปรดรักษาความสงบ 259

십이월 เดือนธันวาคม 181

십일월 เดือนพฤศจิกายน 181

싱겁다 จืด 166

싸다 / 포장하다 บรรจุ, จัด, ห่อ, แพ็ค 130

싸다 ถูก 130

쓰다 ขม 166

쓰레기를 버리다 ทิ้งขยะ 262

쓸다 กวาด 235

씻다 ล้าง 91

ㅇ

아들 ลูกชาย 103

아래 ล่าง 142

아름답다 งดงาม 199

아버지 คุณพ่อ 103

아이디 ชื่อผู้ใช้ 226

아이스크림 ไอศกรีม 127

아침 อาหารเช้า 94

아침을 먹다 กินอาหารเช้า 91

안 ข้างใน 142

안경 แว่นตา 133

안과 แผนกรักษาโรคทางตา, จักษุวิทยา 319

안내를 받다 ได้รับการแนะนำา  247

안내하다 แนะนำา 247

안약 ยาหยอดตา 313

안전 교육 การเรียนด้านความปลอดภัย 355

앉다 นั่ง 163

알약 ยาเม็ด 313

앞 ข้างหน้า 142

야구하다 เล่นเบสบอล 190

야식 อาหารว่าง 169

약속 สัญญา 247

약속(이) 없다 ไม่มีนัด 151

약속(이) 있다 มีนัด 151

약속에 늦다 มาสายกว่าเวลานัด 247

약속을 어기다 ผิดนัด, ผิดสัญญา 247

약속을 지키다 รักษาสัญญา 247

약속을 하다 นัด, สัญญา 247

약을 먹다 กินยา 322

얌전하다 สุภาพ, เรียบร้อย, สงบเสงี่ยม 106

양말 ถุงเท้า 133

양방 진료 การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน 355

어디 ที่ไหน 79

어렵다 ยาก 283

어린이날 วันเด็ก 121

어머니 คุณแม่ 103

어부 ชาวประมง 70

어제 เมื่อวาน 94

어지럽다 เกะกะ, ยุ่งเหยิง 235

언니 พี่สาว 103

언제나 ตลอดเวลา 186

얼굴 หน้า 307

없다 ไม่มี 103

여객터미널(선착장) อาคารผู้โดยสาร (ท่าเทียบเรือ) 211

여관 ที่พัก, โรงแรม 201

여권 หนังสือเดินทาง 82

여기 ที่นี่ 79

여동생 น้องสาว 103

여름 ฤดูร้อน 175

여행을 계획하다 วางแผนการเดินทาง 202

여행을 준비하다 เตรียมการท่องเที่ยว 202

여행자 수표 เช็คท่องเที่ยว 349

여행지 สถานที่ท่องเที่ยว 199

여행하다 ท่องเที่ยว 187

연고 ครีม, ยาขี้ผึ้ง 313

연고를 바르다 ทาครีม 322

연세 อายุ 271

열쇠 ลูกกุญแจ 82

열이 나다 มีไข ้ 310

엽서 โปสการ์ด 343

영양 교육 การเรียนด้านโภชนา 355

영양제 อาหารเสริม 313

영화관(극장) โรงหนัง 118

영화를 보다 ดูหนัง 118

옆 ข้าง 142

예배를 드리다 นมัสการ  298

예불을 드리다 ทำาพิธี สวดมนต์ไหว้พระ 298

예쁘다 สวย 106

예습하다 อ่านก่อนเรียน 283
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예약하다 จอง, นัดหมาย 358

오늘 วันนี้ 94

오렌지 ส้ม 127

오른쪽 ขวา 142

오빠 พี่ชาย 103

오월 พฤษภาคม 181

오전 ก่อนเที่ยง 94

오후 หลังเที่ยง 94

온천 น้ำาพุร้อน 199

올라가다 ขึ้นไป 139

올라오다 ขึ้นมา 139

올해 ปีนี ้ 115

옷 เสื้อ 349

옷을 개다 พับผ้า 238

옷을 다리다 รีดผ้า 238

외국어를 배우다 เรียนภาษาต่างประเทศ 187

외롭다 เหงา 178

외모 รูปลักษณ ์ 106

왼쪽 ซ้าย 142

요리 동호회 ชมรมทำาอาหาร 189

요리사 พ่อครัว 70

요리하다 ทำาอาหาร 91

요일 วัน 115

우동 อุด้ง 169

우산 ร่ม 82

우울하다 ซึมเศร้า 178

우유 นม 127

우즈베키스탄 อุซเบกิสถาน 67

우편물 ไปรษณียภัณฑ ์ 343

우표를 붙이다 ติดแสตมป ์ 343

운동 กีฬา 190

운동 경기를 보다 ดูการแข่งขันกีฬา 187

운동하다 ออกกำาลังกาย 91

운동화 รองเท้ากีฬา 133

운전기사 พนักงานขับรถ 70

웹사이트 เว็บไซต์ 226

위 บน 142

유명하다 มีชื่อเสียง 199

유스호스텔 โฮสเทลสำาหรับวัยรุ่น 201

유월 มิถุนายน 181

유적지 อุทยานประวัติศาสตร ์ 199

어휘 색인

육교 สะพานลอย 145

은행 ธนาคาร 331

음식물 อาหาร 349

음식물 반입 금지 ห้ามนำาอาหารเข้ามา 259

음식을 만들다 ทำาอาหาร 118

음식을 장만하다 เตรียมอาหาร 250

음악을 듣다 ฟังเพลง 187

의류 เสื้อผ้า 133

의사 หมอ 70

이동 เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย 214

이맘 อิหม่าม 295

이메일 อีเมล 226

이번 달 เดือนนี้ 115

이번 주 สัปดาห์นี ้ 115

이불 ผ้าห่ม 82

이비인후과 แผนกหู คอ จมูก 319

이슬람교 ศาสนาอิสลาม 295

이야기를 나누다 พูดคุย 250

이용하다 ใช้งาน 358

이월 กุมภาพันธ์ 181

이정표 ป้ายสัญลักษณ์ 145

인도네시아 อินโดนีเซีย 67

인터넷 อินเตอร์เน็ต 226

인터넷 강의를 듣다 เรียนออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 283

인터넷 검색 สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 226

인터넷 전화 โทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 223

인터넷 채팅 พูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ต 226

인터넷 카페 ร้านอินเทอร์เน็ต 226

인터넷뱅킹 ธนาคารออนไลน ์ 331

일과 ชีวิตประจำาวัน 91

일반 우편 ไปรษณีย์ทั่วไป 346

일식 อาหารญี่ปุ่น 169

일어나다 ตื่นนอน 91

일월 มกราคม 181

일이 많다 งานเยอะ 151

일이 적다 งานน้อย 151

일정 กำาหนดการ 286

일하다 ทำางาน 91

입 ปาก 307

입금하다 ฝากเงิน 334

있다 มี 103

ดรรชนีคำาศัพท์
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ㅈ

자다 นอน 91

자리가 없다 ไม่มีที่นั่ง 163

자리가 있다 มีที่นั่ง 163

자리를 양보하다 เสียสละที่นั่ง 274

자리를 차지하다 จองที่ 262

자원 봉사를 하다 ทำาจิตอาสา 358

자장면 จาจังมยอน 169

자전거를 타다 ปั่นจักรยาน 190

자주 บ่อย ๆ 186

작년 ปีที่แล้ว 115

잔액 조회 ดูยอดทั้งหมด 332

잠바 แจ็คเก็ต 133

잡수시다 / 드시다 รับประทาน 271

장갑 ถุงมือ 133

장소 สถานที่ 79

장을 보다 ซื้อของ, จ่ายตลาด 91

장화 รองเท้าบูทกันฝน 133

재미없다 ไม่สนุก 151

재미있다 สนุก 106

저기 ที่นั่น 79

저녁 ตอนเย็น, อาหารเย็น 94

저녁을 먹다 กินข้าวเย็น 91

저울에 올려놓다 เอาขึ้นไปวางบนตราชั่ง 346

전화 โทรศัพท์ 223

전화가 오다 มีสายโทรศัพท์เข้า 223

전화를 걸다 ต่อโทรศัพท์ 223

전화를 끊다 วางสาย 223

전화를 바꾸다 เปลี่ยนสาย (ให้ผู้อื่นมารับ) 223

전화를 받다 รับโทรศัพท์ 223

전화를 잘못 걸다 โทรผิด 223

전화하다 คุยโทรศัพท์ 91

절 วัด 295

점심 ตอนกลางวัน, อาหารกลางวัน 94

점심을 먹다 กินอาหารกลางวัน 91

점원 พนักงานประจำาร้าน 70

접근 금지 ห้ามเข้าใกล้ 259

젓가락 ตะเกียบ 163

정돈되어 있다 เป็นระเบียบ 235

정리하다 จัดของ 235

정형외과 ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 319

족발 ชกบัล (ขาหมู)                                       169

졸리다 ง่วง 178

종교 ศาสนา 295

좋다 ดี 151

주로 เป็นหลัก 186

주말 วันสุดสัปดาห์ 115

주무르다 นวด, ขยำา 322

주무시다 นอนหลับ (สุภาพยกย่อง) 271

주민센터 ศูนย์ประชาชน 153

주방 세제 น้ำายาล้างจาน 238

주부 แม่บ้าน 70

주소 ที่อยู่ 331

주스 น้ำาผลไม้ 127

주중 ระหว่างสัปดาห ์ 115

주차 금지 ห้ามจอด 259

중국 จีน 67

중식 อาหารจีน 169

즐겁다 เพลิดเพลิน, สนุกสนาน 178

증상 อาการ 310

지갑 กระเป๋าสตางค์ 82

지금 ตอนนี ้ 94

지나다 ผ่าน 214

지난달 เดือนที่แล้ว 115

지난주 สัปดาห์ที่แล้ว 115

지폐 ธนบัตร 130

지하철 รถไฟใต้ดิน 265

지하철역 สถานีรถไฟใต้ดิน 211

직업 อาชีพ 70

진료 การรักษา 355

진짜 จริง ๆ 211

진통제 ยาแก้ปวด 313

짐을 싸다 จัดกระเป๋าสัมภาระ 202

짐을 풀다 เปิดกระเป๋าสัมภาระ 202

집 บ้าน 79

집안일 งานบ้าน 235

집에 오다 มาบ้าน 91

집을 찾다 หาบ้าน 250

짜다 เค็ม 166

짬뽕 จัมปง (ก๋วยเตี๋ยวทะเล) 169

찜질을 하다 ประคบร้อน (เย็น) 322
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어휘 색인

ㅊ
차가 막히다 รถติด 213

창구 เคาน์เตอร์ 331

책 หนังสือ 349

책을 읽다 อ่านหนังสือ 118

처방하다 สั่งยา 238

천주교(가톨릭) ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) 295

청소 ทำาความสะอาด 235

청소기를 돌리다 ดูดฝุ่น 235

청소를 하다 ทำาความสะอาด 235

체크카드 บัตรกดเงินสด 331

초대 การเชื้อเชิญ 250

초대를 받다 ได้รับคำาเชิญ 250

초대하다 เชื้อเชิญ 250

초밥 ซูชิ 169

초콜릿 ช็อกโกแลต 127

추석 เทศกาลชูซ็อก (ไหว้พระจันทร์) 121

축구 동호회 ชมรมฟุตบอล 189

축구하다 เล่นฟุตบอล 190

축제를 구경하다 ชมเทศกาล 202

출근 시간 เวลาเข้างาน 213

출금하다 ถอนเงิน 334

출발하다 ออกเดินทาง 202

출입 금지 ห้ามเข้า 259

출입국관리사무소 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 153

출퇴근 시간 เวลาเข้า-เลิกงาน 213

춤을 추다 เต้น 187

취미 งานอดิเรก 187

치과 แผนกทันตกรรม 319

치료를 하다 รักษา (โรค) 322

치마 กระโปรง 133

치약 ยาสีฟัน 85

치킨 ไก่ทอด 169

친구를 만나다 เจอเพื่อน 118

친절하다 เป็นมิตร, ใจดี 106

칠월 กรกฏาคม 181

침을 뱉다 ถุยน้ำาลาย 262

칫솔 แปรงสีฟัน 85

ㅋ

카드 การ์ด 343

캄보디아 กัมพูชา 67

커피를 마시다 ดื่มกาแฟ 91

커피숍 ร้านกาแฟ 118

컴퓨터 교육 การเรียนคอมพิวเตอร์ 355

컵 แก้ว 85

코란 คำาภีร์อัลกุรอาน 298

콘도 คอนโด 201

콘서트를 보다 ดูคอนเสิร์ต 187

콧물이 나다 น้ำามูกไหล 310

크리스마스 คริสมาสต์ 121

키가 작다 ตัวเตี้ย 106

키가 크다 ตัวสูง 106

키르기스스탄 คาซัคสถาน 67

ㅌ
타고 가다 โดยสารไป, นั่งไป 214

타고 오다 ขึ้นมา 214

타다 โดยสาร, นั่ง (รถ, เรือ) 214

탕수육 หมูทอดซอสเปรี้ยวหวาน 169

태국 ประเทศไทย 67

태권도 교육 การเรียนเทควันโด 355

택배 ส่งของ 346

택시 แท็กซี่ 211

테니스를 치다 ตีเทนนิส 211

텔레비전을 보다 ดูโทรทัศน์ 91

토하다 อาเจียน 310

통장 สมุดบัญชี 331

통장 정리 บันทึกรายการ 334

통화 중이다 กำาลังคุยโทรศัพท์, กำาลังพูดโทรศัพท์ 223

퇴근 시간 เวลาเลิกงาน 213

튀김 ทวีคิม (ของทอด) 169

티셔츠 เสื้อเชิ้ต 133

ㅍ

파스 แผ่นแก้ปวด 313

파스를 붙이다 ติดแผ่นแก้ปวด 322

파키스탄 ปากีสถาน 67

팔 แขน 307

팔월 สิงหาคม 181

펜션 บ้านตากอากาศ 201

ดรรชนีคำาศัพท์
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편의점 ร้านสะดวกซื้อ 79

편지 จดหมาย 343

편지 봉투 ซองจดหมาย 343

편지를 보내다 ส่งจดหมาย 343

편지를 쓰다 เขียนจดหมาย 343

편찮으시다 ไม่สบาย, ป่วย 271

포도 องุ่น 127

폭발성 / 가연성 물질 วัตถุที่ติดไฟได้, ระเบิดได้ 349

폭포 น้ำาตก 199

표를 사다 ซื้อตั๋ว 202

표지판 สัญลักษณ์ 141

프라이팬 กระทะ 238

피곤하다 เหนื่อย 178

피부과 แผนกรักษาผิวหนัง 319

피자 พิซซ่า 169

필리핀 ฟิลิปปินส์ 67

ㅎ

학생 นักเรียน 70

한 손으로 물건을 주다 ส่งของด้วยมือเดียว 274

한가하다 ว่าง 151

한국 เกาหลี 67

한국어 교육 การเรียนภาษาเกาหลี 355

한국어를 공부하다 เรียนภาษาเกาหลี 118

한글날 วันภาษาเกาหลี 121

한방 진료 การรักษาแผนโบราณ 355

한식 อาหารเกาหลี 169

한약 ยาจีนแผนโบราณ 349

할머니 คุณย่า 103

할아버지 คุณปู่ 103

항공권 ตั๋วเครื่องบิน 349

항상 เสมอ ๆ 186

해열제 ยาลดไข้ 313

행복하다 มีความสุข 178

행사에 참여하다 เข้าร่วมงาน 358

허리 เอว 307

허리를 숙이다 นั่งด้วยกริยาที่สำารวม 274

헤어드라이어 ไดร์เป่าผม 82

현금 (지폐, 동전) เงิน (ธนบัตร, เหรียญ) 349

현금인출기 เครื่องกดเงินสด (ATM) 334

현충일 วันรำาลึกถึงวีรชนแห่งชาติ 121

형 พี่ชาย 103

호수 ทะเลสาป 199

호텔 โรงแรม 201

화상 채팅 พูดคุยผ่านสัญญาณภาพ 226

화장실 ห้องน้ำา 79

화장품 เครื่องสำาอาง 82

환불하다 คืนเงิน 130

환전하다 แลกเงิน 334

활발하다 กระตือรือร้น 106

회사 บริษัท 79

회사에 가다 ไปทำางาน 91

회사원 พนักงานบริษัท 70

회원 탈퇴 ยกเลิกสมาชิก 226

횡단보도 ทางม้าลาย 145

휴대전화 사용 금지 ห้ามใช้โทรศัพท์ 259

휴대전화(휴대폰) โทรศัพท์มือถือ 223

휴대전화를 끄다 ปิดโทรศัพท์มือถือ 223

휴대전화를 켜다 เปิดโทรศัพท์มือถือ 223

휴지 กระดาษชำาระ 85

흐리다 มืดครึ้ม 175

                                                                                    

KTX (고속열차) KTX (รถไฟด่วนพิเศษ) 211

PC방 ห้องคอม PC 118
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1. ‘ㅡ’ 탈락  กฏการละเว้น ‘ㅡ’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -았/었어요 -고 -(으)니까

아프다 ไม่สบาย, ป่วย 아픕니다 아파요 아팠어요 아프고 아프니까

예쁘다 สวย 예쁩니다 예뻐요 예뻤어요 예쁘고 예쁘니까

바쁘다 ยุ่ง 바쁩니다 바빠요 바빴어요 바쁘고 바쁘니까

슬프다 เศร้า 슬픕니다 슬퍼요 슬펐어요 슬프고 슬프니까

고프다 หิว 고픕니다 고파요 고팠어요 고프고 고프니까

크다 ใหญ่ 큽니다 커요 컸어요 크고 크니까

쓰다 ขม 씁니다 써요 썼어요 쓰고 쓰니까

나쁘다 แย่ 나쁩니다 나빠요 나빴어요 나쁘고 나쁘니까

기쁘다 มีความสุข 기쁩니다 기뻐요 기뻤어요 기쁘고 기쁘니까

잠그다 ล็อค 잠급니다 잠가요 잠갔어요 잠그고 잠그니까

쓰다 เขียน, ใส่ (หมวก), ใช้ 씁니다 써요 썼어요 쓰고 쓰니까

끄다 ปิด 끕니다 꺼요 껐어요 끄고 끄니까

불규칙 용언 활용표 ตารางการใช้คำาศัพท์ตามกฎข้อยกเว้น
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2. ‘ㄹ’ 탈락  กฏการละเว้น ‘ㄹ’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)니까 -(으)세요

살다 อาศัย 삽니다 살아요 살고 사니까 사세요

팔다 ขาย 팝니다 팔아요 팔고 파니까 파세요

만들다 ทำา 만듭니다 만들어요 만들고 만드니까 만드세요

열다 เปิด 엽니다 열어요 열고 여니까 여세요

놀다 เล่น 놉니다 놀아요 놀고 노니까 노세요

알다 รู้ 압니다 알아요 알고 아니까 아세요

울다 ร้องไห้ 웁니다 울어요 울고 우니까 우세요

걸다 แขวน 겁니다 걸어요 걸고 거니까 거세요

졸다 ง่วง 좁니다 졸아요 졸고 조니까 조세요

쓸다 กวาด 씁니다 쓸어요 쓸고 쓰니까 쓰세요

 풀다 แก้ 풉니다 풀어요 풀고 푸니까 푸세요

널다 ตาก 넙니다 널어요 널고 너니까 너세요

길다 ยาว 깁니다 길어요 길고 기니까

멀다 ไกล 멉니다 멀어요 멀고 머니까

달다 หวาน 답니다 달아요 달고 다니까
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3. ‘ㅂ’ 불규칙  กฏการละเว้น ‘ㅂ’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)면 -(으)ㄹ 거예요

덥다 ร้อน 덥습니다 더워요 덥고 더우면 더울 거예요

춥다 หนาว 춥습니다 추워요 춥고 추우면 추울 거예요

쉽다 ง่าย 쉽습니다 쉬워요 쉽고 쉬우면 쉬울 거예요

어렵다 ยาก 어렵습니다 어려워요 어렵고 어려우면 어려울 거예요

맵다 เผ็ด 맵습니다 매워요 맵고 매우면 매울 거예요

싱겁다 จืด 싱겁습니다 싱거워요 싱겁고 싱거우면 싱거울 거예요

가볍다 เบา 가볍습니다 가벼워요 가볍고 가벼우면 가벼울 거예요

무겁다 หนัก 무겁습니다 무거워요 무겁고 무거우면 무거울 거예요

뜨겁다 ร้อน 뜨겁습니다 뜨거워요 뜨겁고 뜨거우면 뜨거울 거예요

차갑다 เย็น 차갑습니다 차가워요 차갑고 차가우면 차가울 거예요

더럽다 สกปรก 더럽습니다 더러워요 더럽고 더러우면 더러울 거예요

어지럽다 เกะกะ 어지럽습니다 어지러워요 어지럽고 어지러우면 어지러울 거예요

시끄럽다 เสียงดัง 시끄럽습니다 시끄러워요 시끄럽고 시끄러우면 시끄러울 거예요

외롭다 เหงา 외롭습니다 외로워요 외롭고 외로우면 외로울 거예요

고맙다 ขอบคุณ 고맙습니다 고마워요 고맙고 고마우면 고마울 거예요

가깝다 ใกล้ 가깝습니다 가까워요 가깝고 가까우면 가까울 거예요

즐겁다 เพลิดเพลิน, สนุกสนาน 즐겁습니다 즐거워요 즐겁고 즐거우면 즐거울 거예요

무섭다 กลัว 무섭습니다 무서워요 무섭고 무서우면 무서울 거예요

아름답다 งดงาม 아름답습니다 아름다워요 아름답고 아름다우면 아름다울 거예요

그립다 คิดถึง 그립습니다 그리워요 그립고 그리우면 그리울 거예요

굽다 ย่าง 굽습니다 구워요 굽고 구우면 구울 거예요

줍다 หยิบ 줍습니다 주워요 줍고 주우면 주울 거예요

돕다 ช่วย 돕습니다 도와요 돕고 도우면 도울 거예요

입다 สวมใส่ 입습니다 입어요 입고 입으면 입을 거예요

좁다 คับแคบ 좁습니다 좁아요 좁고 좁으면 좁을 거예요

불규칙 용언 활용표 ตารางการใช้คำาศัพท์ตามกฎข้อยกเว้น
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4. ‘ㄷ’ 불규칙  กฏการละเว้น ‘ㄷ’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)니까 -(으)ㄹ 거예요

걷다 เดิน 걷습니다 걸어요 걷고 걸으니까 걸을 거예요

듣다 ฟัง (ได้ยิน) 듣습니다 들어요 듣고 들으니까 들을 거예요

묻다 ถาม 묻습니다 물어요 묻고 물으니까 물을 거예요

싣다 ขนของขึ้น 싣습니다 실어요 싣고 실으니까 실을 거예요

깨닫다 เข้าใจ 깨닫습니다 깨달아요 깨닫고 깨달으니까 깨달을 거예요

닫다 ปิด 닫습니다 닫아요 닫고 닫으니까 닫을 거예요

받다 ได้รับ 받습니다 받아요 받고 받으니까 받을 거예요

믿다 เชื่อ 믿습니다 믿어요 믿고 믿으니까 믿을 거예요

묻다 เปื้อน 묻습니다 묻어요 묻고 묻으니까 묻을 거예요
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5. ‘르’ 불규칙  กฏการละเว้น ‘르’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)니까 -(으)ㄹ 거예요

빠르다 เร็ว 빠릅니다 빨라요 빠르고 빠르니까 빠를 거예요

누르다 กด 누릅니다 눌러요 누르고 누르니까 누를 거예요

부르다 เรียก 부릅니다 불러요 부르고 부르니까 부를 거예요

오르다 ขึ้น 오릅니다 올라요 오르고 오르니까 오를 거예요

자르다 ตัด 자릅니다 잘라요 자르고 자르니까 자를 거예요

서투르다 ไม่ถนัด 서투릅니다 서툴러요 서투르고 서투르니까 서투를 거예요

다르다 ต่างกัน 다릅니다 달라요 다르고 다르니까 다를 거예요

마르다
แห้ง, กระหายน้ำา, 

ผอมแห้ง
마릅니다 말라요 마르고 마르니까 마를 거예요

들르다 แวะ 들릅니다 들러요 들르고 들르니까 들를 거예요

모르다 ไม่รู้ 모릅니다 몰라요 모르고 모르니까 모를 거예요

고르다 เลือก 고릅니다 골라요 고르고 고르니까 고를 거예요

나르다 ขนส่ง 나릅니다 날라요 나르고 나르니까 나를 거예요

불규칙 용언 활용표 ตารางการใช้คำาศัพท์ตามกฎข้อยกเว้น
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6. ‘ㅅ’ 불규칙  กฏการละเว้น ‘ㅅ’

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)니까 -(으)ㄹ 거예요

낫다 หายดี 낫습니다 나아요 낫고 나으니까 나을 거예요

짓다 สร้าง 짓습니다 지어요 짓고 지으니까 지을 거예요

붓다 เติม (น้ำา) 붓습니다 부어요 붓고 부으니까 부을 거예요

잇다 เชื่อมกัน 잇습니다 이어요 잇고 이으니까 이을 거예요

씻다 ล้าง 씻습니다 씻어요 씻고 씻으니까 씻을 거예요

벗다 ถอด 벗습니다 벗어요 벗고 벗으니까 벗을 거예요

빗다 การหวี 빗습니다 빗어요 빗고 빗으니까 빗을 거예요

7. ‘ㅎ’ 불규칙  กฏการละเว้น ‘ㅎ’ 

번역 การแปล -ㅂ/습니다 -아/어요 -고 -(으)니까 -(으)ㄹ 거예요

파랗다 ฟ้า 파랗습니다 파래요 파랗고 파라니까 파랄 거예요

하얗다 ขาว 하얗습니다 하얘요 하얗고 하야니까 하얄 거예요

빨갛다 แดง 빨갛습니다 빨개요 빨갛고 빨가니까 빨갈 거예요

노랗다 เหลือง 노랗습니다 노래요 노랗고 노라니까 노랄 거예요

까맣다 ดำา 까맣습니다 까매요 까맣고 까마니까 까말 거예요

그렇다 ดังนั้น 그렇습니다 그래요 그렇고 그러니까 그럴 거예요

어떻다 อย่างไร 어떻습니까? 어때요? 어떻고

좋다 ดี 좋습니다 좋아요 좋고 좋으니까 좋을 거예요

놓다 ปล่อย 놓습니다 놓아요 놓고 놓으니까 놓을 거예요
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