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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

 คำาศัพท์จะประสมคำาโดยเรียงลำาดับตามอักษรภาษาเกาหลี ดังนี้ 
 พยัญชนะ : ㄱ, ㄲ, ㄴ, ㄷ, ㄸ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅃ, ㅅ, ㅆ, ㅇ, ㅈ, ㅉ, ㅊ, 

ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ  
 สระ : ㅏ, ㅑ, ㅐ , ㅒ, ㅓ, ㅕ, ㅔ, ㅖ, ㅗ, ㅛ, ㅘ, ㅙ, ㅜ, ㅠ, ㅚ, ㅝ, ㅡ, 

ㅣ, ㅟ, ㅞ, ㅢ 

โครงสร้างเนื้อหาแต่ละคำาศัพท์ 

 날짜 n. วันที่ ; ~를 잡다 นัดวัน  ~를 정하다 กำาหนดวัน  R  C  일시 
วันและเวลา  

  언제 놀러 갈까요? 지금 날짜를 정해요.  ไปเที่ยวเมื่อไรดี กำาหนดวัน 
ตอนนี้เลย (96, 106)  그럼 지금 날짜를 잡고, 계획을 세워 봅시다.  
ถ้างั้น ตอนนี้กำาหนดวันแล้วลองวางแผนการกันเถอะ (3, 74, 115)

	 ➊ คำาศัพท์ภาษาเกาหลี : 
  ประสมคำาโดยเรียงลำาดับตามอักษรภาษาเกาหลี

	 ➋ ประเภทของคำา :

  แสดงประเภทหรือหน้าที่ของคำาศัพท์นั้นๆ บางคำาอาจมีมากกว่า 
หนึ่งหน้าที่เมื่ออยู่ในบริบทที่ต่างกัน คำาย่อประเภทของคำาที่ใช้ในหนังสือ 
เล่มนี้มีดังนี้

n. คำานาม adj. คำาคุณศัพท์

nb. คำานามช่วย det. คำาขยายคำานาม

pron. คำาสรรพนาม adv. คำาวิเศษณ์

num. จำานวนนับ int. คำาอุทาน

v. คำากริยา suf. หน่วยคำาเติมหลัง

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

➏
➐
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	 ➌ ความหมาย : 
  แสดงความหมายของคำาศัพท์นั้นๆ  

	 ➍ คำาอธิบาย : 
  อธิบายการใช้งานเชิงไวยากรณ์ คำาศัพท์ วลี สำานวน ฯลฯ และ 
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาศัพท์นั้นๆ

	 ➎ สัญลักษณ์ : 
  แสดงต้นกำาเนิดภาษา คำาสุภาพ คำาเหมือน คำาตรงข้าม คำาเก่ียวข้อง	
ฯลฯ ประกอบด้วยสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ 

A คำาภาษาเกาหลีโบราณ P คำาสุภาพ
C คำาภาษาจีน R คำาเกี่ยวข้อง
E คำาภาษาอังกฤษ Ant. คำาตรงข้าม
J คำาภาษาญี่ปุ่น Syn. คำาเหมือน 
K คำาภาษาเกาหลี

	 ➏ ตัวอย่างประโยค :  
  โดยนำาคำาศัพท์นั้นๆ มาแต่งเป็นประโยคภาษาเกาหลีสองประโยค 
และแปลเป็นภาษาไทย

	 ➐ หัวข้อไวยากรณ์ :

  คือหัวข้อไวยากรณ์ที่อยู่ในประโยคนั้นๆ กำากับอยู่ในเครื่องหมาย 
วงเล็บ (  ) ท้ายประโยค ไวยากรณ์ทั้งหมดอยู่ท้ายเล่ม ไวยากรณ์พื้นฐาน 
บางข้อจะไม่อ้างอิงในวงเล็บ ผู้อ่านควรศึกษาไวยากรณ์ท้ายเล่มให้เข้าใจ 
ทั้งหมดก่อน เมื่ออ่านเนื้อหาในเล่มจะสามารถฝึกฝนได้  อนึ่ง ไวยากรณ์ท้าย 
เล่มมีการจัดแบ่งเป็นหมวดๆ เรียงจากง่ายไปยาก บางหมวดเรียงตาม 
พยัญชนะและสระ บางข้อที ่เป็นกลุ ่มไวยากรณ์นั ้น ไวยากรณ์ตัวบนสุด 
(ตัวหนาดำา) เท่านั้นที่เรียงตามพยัญชนะและสระ 

* หนังสือเล่มนี้เหมาะสำาหรับผู้ที่รู้อักษรเกาหลีแล้ว สามารถอ่าน เขียน และประสมภาษา 
เกาหลีได้แล้ว ดังนั้นจึงไม่ใส่เสียงอ่าน
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ㄱㄱ
가게 n. ร้านค้า ; วางชื่อสิ่งของหน้าคำาจะหมายถึงร้านค้าสิ่งนั้น เช่น 꽃 ~ 

ร้านดอกไม้  (สามารถใช้ 집 (บ้าน) แทนได้ เช่น 꽃집 ร้านดอกไม้)  C  
점 ร้านค้า  

 과일 가게가 어디에 있어요?  ร้านผลไม้อยู่ตรงไหน (43)  같이 술집에 
갈까요?  ไปร้านเหล้าด้วยกันไหม (96)

가격 n. ราคา  Syn. 값 ราคา 
 가격이 비싸서 못 사요.  เพราะว่าราคาแพงจึงไม่สามารถซื้อได้ (52, 117)

이 차는 가격이 얼마예요? รถคันนี้ราคาเท่าไร (43)

가구 n. เฟอร์นิเจอร์ ; ใช้เรียกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโดยรวม   
 지금 그 백화점에서 가구판매행사가 진행되고 있어요.  ที่ห้างนั้นกำาลัง 

มีงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ (28, 40, 47)  제 가구는 너무 오래 되어서 새로 
사고 싶어요.  เฟอร์นิเจอร์ของฉันเก่ามากจึงอยากซื้อใหม่ (77, 117) 

가깝다 adj. ใกล้ (ระยะทาง เวลา)  Ant. 멀다 ไกล
 자정이 가까워오자 그녀의 방에 불이 꺼졌다.  พอใกล้เที่ยงคืนไฟห้อง 

ของเธอก็ดับลง (24, 48, 132)  가장 가까운 백화점이 어디에 있어요?  
ห้างที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน (43, 57, 132) 

가끔 adv. บางครั้ง 
 수영장에 가끔 갔어요.  ไปสระว่ายน้ำาเป็นบางคร้ัง (18, 44)  부모님께서 

저를 가끔 방문하셨어요.  พ่อแม่มาเยี่ยมฉันเป็นบางครั้ง (10, 14, 44)  

가다 v. ไป  Ant. 오다 มา 
 한국에 가고 싶어요.  อยากไปเกาหลี (18, 77)  약속이 있어서 못 가요.  

เพราะว่ามีนัดจึงไม่สามารถไปได้ (52, 117) 

가르치다 v. สอน  R  가리키다 ชี้, บ่งชี้, แจ้ง   
 김 선생님께서 한국어를 가르치세요.  อาจารย์คิมสอนภาษาเกาหลี (11, 

가르치다
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ㄱ 14)  어머니께서 동생에게 요리를 가르쳐 주셨어요.  คุณแม่สอน 
น้องทำาอาหาร (14, 29, 120) 

가방 n. กระเป๋า ; 여행용 ~ กระเป๋าเดินทาง  R  지갑 กระเป๋าสตางค์  
배낭 เป้สะพาย 

 이것은 당신의 가방이지요?  สิ่งนี้คือกระเป๋าของคุณใช่ไหม (41, 124)  
나는 빨간 가방을 사고 싶어요.  ฉันอยากซื้อกระเป๋าสีแดง (57, 77) 

가볍다 adj. เบา  Ant. 무겁다 หนัก 
 가벼운 것을 네가 들어라.  เธอห้ิวของท่ีเบาๆ เถอะ (8, 63)  이 맥주 통이 

가벼워요.  ถังเบียร์นี้เบา (40, 132) 

가수 n. นักร้อง  R  배우 นักแสดง, ดารา
 가수는 노래를 잘 해야 해요.  นักร้องต้องร้องเพลงเก่ง (119)  와, 그 가수

는 너무 멋있네요.  ว้าว นักร้องคนนั้นหล่อจังเลย (40, 79) 

가슴 n. หน้าอก (อวัยวะ), จิตใจ  R  마음 จิตใจ 
 긴장할 때는 가슴이 두근거려요.  ตอนต่ืนเต้นใจมันจะส่ัน (99)  할아버지

께서 가슴이 답답한 증상이 있어요.  คุณปู่มีอาการแน่นหน้าอก (14, 57)  

가요 n. เพลง (เกาหลี)  R  노래 เพลง (ทั่วไป) 
 인기 있는 대중 가요라서 많은 사람이 좋아해요.  เพราะว่าเป็นเพลง 

ยอดนิยม คนจำานวนมากเลยชอบ (57, 58, 117)  저는 팝송보다는 가
요를 좋아해요.  ฉันชอบเพลงเกาหลีมากกว่าเพลงฝร่ัง (32, 43)

가운데 n. ตรงกลาง, ใจกลาง
 친구가 축구장 가운데에서 축구를 하고 있어요.  เพื่อนกำาลังเล่นฟุตบอล 

อยู่กลางสนามฟุตบอล (28, 47)  인형은 방 가운데에 있어요.  ตุ๊กตาอยู่ 
ตรงกลางห้อง (18)

가위 n. กรรไกร
 이 가위가 칼처럼 날카로워요.  กรรไกรเล่มนี้คมราวกับใบมีด (36, 132)  

가방
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ㄱ색종이를 가위로 잘라요.  ตัดกระดาษสีด้วยกรรไกร (9, 131) 

가을 n. ฤดูใบไม้ร่วง ; ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
 하늘 가을이 아릅답군요.  ท้องฟ้าฤดูใบไม้ร่วงงดงามจังเลย (79)  한국의 

가을에는 단풍이 아주 예뻐요.  ฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 
งดงามมาก (24)

가장 adv. ที่สุด, เป็นที่หนึ่ง, หาอะไรมาเทียบไม่ได้  R  제일 ที่หนึ่ง
 제주도는 한국에서 가장  큰  섬이에요.  เกาะเชจเูป็นเกาะที่ใหญท่ี่สุดของ 

ประเทศเกาหลี (57)  이 일은 가장 중요한 일이에요.  งานนี้เป็นงานที่ 
สำาคัญที่สุด (57) 

가져가다 v. นำาไป, เอาไป ; มาจาก 가지다 (นำา, มี, เอา) + 가다 (ไป)
 비가 올지도 모르니까, 우산을 가져가세요.  ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า 

กรุณานำาร่มไปด้วย (93, 102)  남은 것은 집으로 가져갈까요?  ของ 
ที่เหลือเอากลับบ้านไปด้วยดีไหม (63, 96)

가져오다 v. นำามา, เอามา ; มาจาก 가지다 (นำา, มี, เอา) + 오다 (มา)    
 오늘은 날씨가 추워요. 그래서 코트를 가져왔어요.  วันนี้อากาศหนาว 

ดังนั้นจึงเอาเสื้อโค้ทมาด้วย (48, 68, 132)  다음부터 이곳에 음료수를 
가져오지 마세요.  คราวหน้ากรุณาอย่านำาเครื่องดื่มมาที่นี่ (31, 42, 48, 
56) 

가족 n. ครอบครัว ; 대 ~ ครอบครัวใหญ่  핵 ~ ครอบครัวเดี่ยว   
 저는 늘 가족을 그리워요.  ฉันคิดถึงครอบครัวเสมอๆ (17, 132)  그 아이

는 가족을 부양해야 해요.  เด็กคนนั้นต้องดูแลครอบครัว (40, 119)

가지 nb. ประเภท, ชนิด ; ใช้กับจำานวนนับแบบเกาหลี  한 ~ หนึ่งชนิด 
여러 ~ หลายชนิด 

 한국의 밥상에는 보통 여러 가지 반찬이 있어요.  ปกติสำารับอาหารของ 
เกาหลีมีกับข้าวหลากหลายชนิด (14, 17, 24)  한국 김치는 몇 가지 있어
요?  กิมจิของเกาหลีมีกี่ชนิดคะ (17, 43)    

가지
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ㄱ 가지다 v. มี, ครอบครอง  Syn. 갖다 มี, ครอบครอง 
 오늘은 돈을 가져 왔으니까 한턱을 내겠어요.  เพราะว่าวันนี้เอาเงินมา 

จึงจะเลี้ยง (46, 48, 102)  지갑을 안 가져 왔어요. 미안해요.  ไม่ได้เอา 
กระเป๋าสตางค์มา ขอโทษนะ (48, 51)   

각 det. ทุกๆ, แต่ละ ; มักใช้ร่วมกับ 마다 (แต่ละ) 
 각 방에는 텔레비전과 냉장고가 있어요.  แต่ละห้องมีโทรทัศน์และตู้เย็น 

(25)  각 지역마다 음식문화가 조금씩 달라요. แต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรม 
การกินที่ต่างกันเล็กน้อย (34, 131)   

간단하다 adj. ง่ายๆ, ไม่ซับซ้อน
 그것은 간단한 문제가 아닙니다 .  นั่นไม่ใช่ปัญหาที่ง่ายๆ (17, 41, 50, 

57)  회의 내용을 간단하게 정리하세요.  กรุณาสรุปเนื้อหาการประชุม 
อย่างย่อๆ (7, 64)

간단히 adv. อย่างง่ายๆ 
 그 여자의 옷차림이 간단히 입지만 보기에는 좋아요.  ผู้หญิงคนนั้น 

แต่งตัวง่ายๆ แต่ดูดี (61, 123)  내일 옷차림은 간단히 해도 돼요.  พรุ่งนี้ 
แต่งกายอย่างง่ายๆ ก็ได้ (111)

간식 n. อาหารว่าง, อาหารระหว่างมื้อ, ของกินเล่น 
 출출한데, 간식 좀 드시겠어요?  คงหิว ทานอาหารว่างสักหน่อยไหม (10, 

46, 91)  간식이 좀 적네요.  อาหารว่างน้อยจังเลย (60) 

간장 n. ซีอิ๊ว ; 국 ~ ซีอิ๊วขาว  진 ~ ซีอิ๊วดำา (นิยมใส่อาหารประเภทยำา)
 국에 간장이나 소금을 좀 넣어야겠어요.  คงต้องเติมซีอิ๊วหรือเกลือ 

ในซุปอีกหน่อย (38, 46, 119)  간장을 좀 사다가 주세요.  ซื้อซีอิ๊วให้ฉัน 
หน่อย (84, 120)

간호사 n. นางพยาบาล
 이 병원은 착한 간호사가 많이 있어요.  โรงพยาบาลนี้มีนางพยาบาลที่ 

ใจดีอยู่มาก (57, 64)  이 병원에는 8(여덟)  명의 간호사가 있어요.  

가지다
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ㄱโรงพยาบาลนี้มีนางพยาบาลแปดคน (24, 40)

갈비 n. ซี่โครง, ซี่โครงวัว, ซี่โครงหมู ; คำาล้อเลียนคนที่ผอมมาก  
 오늘은 갈비를 먹고 싶네요.  วันนี้อยากกินซี่โครงจังเลย (77, 79)  재래

시장에 가서 돼지갈비 좀 사 오세요.  กรุณาไปตลาดสดแล้วซื้อซี่โครงหมู 
มาให้หน่อย (48, 117)  

갈비탕 n. คัลบีทัง, ซุปซี่โครงวัว ; ซุปน้ำาใสซี่โครงวัวตุ๋นเปื่อย ใส่วุ้นเส้นกับ 
หัวไช้เท้าหั่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆ 

 갈비탕 2(이)  인분 주세요.  ขอซุปซี่โครงวัวสองที่ค่ะ (13)  엄마가 만든 
갈비탕이 아주 맛있어요.  ซุปซี่โครงวัวที่แม่ทำาอร่อยมาก (59, 130)

갈색 n. สีน้ำาตาล
 당신은 갈색 드레스가 생각보다 잘 어울리네요.  คุณเหมาะกับชุดสี 

น้ำาตาลมากกว่าที่คิดไว้นะ (32, 79)  할아버지께서 갈색 구두를 좋아하
세요.  คุณปู่ชอบรองเท้าสีน้ำาตาล (11, 14) 

갈아타다 v. ต่อรถ, เปลี่ยนรถ  R  갈다 เปลี่ยน, แทนที่
 다음 역에서 내리세요. 그리고 4(사) 호선으로 갈아타세요.  กรุณาลง 

สถานีต่อไปแล้วต่อสายส่ี (13, 23, 28, 65)  촌부리에서 차청사오로 가는 
버스로 갈아타세요.  กรุณาต่อรถบัสที่วิ่งจากชลบุรีไปฉะเชิงเทรา (23, 59)

감 n. ลูกพลับ ; ออกผลช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบต้นพลับจะร่วงหมดเหลือแต่ 
ลูกพลับสีเหลืองอร่ามห้อยเต็มต้น 

 감나무를 심으려면 어떻게 해야 해요?  ถ้าจะปลูกต้นพลับต้องทำาอย่างไร 
(64, 108, 119)  한국 사람들이 즐겨 먹는 과일 중 하나는 감이에요.  
หนึ่งในผลไม้ที่ชาวเกาหลีชอบกินคือลูกพลับ (59)  

감기 n. ไข้หวัด ; ~ 에 걸리다 ติดหวัด, เป็นหวัด  R  독감 ไข้หวัดใหญ่
  날씨가 갑자기 추워져서 감기에 걸렸어요.  เพราะอากาศหนาวกะทันหัน 

จึงเป็นหวัด (117)  감기에 걸려서 학교에 못 갔어요.  เพราะว่าเป็นหวัด 
จึงไม่สามารถไปโรงเรียนได้ (52, 117) 

감기
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ㄱ 감다 v. ม้วน, พัน, สระ (ผม) ;  머리를 ~ สระผม  
 저는 아침에 머리를 감아요.  ฉันสระผมตอนเช้า (15, 17, 18)  오빠 발에 

붕대를 감아 주었어요. พันผ้าที่เท้าให้พี่ชาย (120) 

감동 n. ความประทับใจ, ความซาบซึ้งใจ, ความจับใจ  
 그 영화를 보고 너무 감동 받았어요.  ดูหนังเรื่องนั้นแล้วก็ประทับใจมาก 

(74, 40)  그 아이의 이야기가 너무 감동적이에요.  เรื่องราวของเด็ก 
คนนั้นประทับใจมาก (24, 40)

감사하다 v. ขอบคุณ  Syn. 고맙다 ขอบคุณ 
 도와주셔서 감사합니다.  ขอบคุณที่ช่วยเหลือ (117, 120)  그 분께 감사

의 편지를 보냈어요.  ส่งจดหมายขอบคุณถึงท่านนั้น (24, 29, 40)

감자 n. มันฝรั่ง
 이 과자는 감자로 만들었어요.  ขนมนี้ทำามาจากมันฝรั่ง (23, 40)  감자

가 비싸니까 조금만 사자.  มันฝรั่งแพงจัง ซื้อแค่นิดหน่อยเถอะ (3, 102)

갑자기 adv. กะทันหัน 
 지배인이 갑자기 일을 그만 두었어요.  ผู้จัดการลาออกจากบริษัทอย่าง 

กะทันหัน (112)  그때 갑자기 이상한 소리가 들렸어요.  อยู่ดีๆ ก็ได้ยิน 
เสียงแปลกๆ ขึ้นมากะทันหัน (57, 99)

값 n. ราคา ; 정 ~ ราคาเต็ม  Syn. 가격 ราคา  
 비행표는 값이 얼마예요?  ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไร (43)  요즈음 물건 

값이 많이 올랐어요.  ช่วงนี้ราคาข้าวของแพงขึ้นมาก (131)

강 n. แม่น้ำา ; 한 ~ แม่น้ำาฮัน  짜우프라야 ~ แม่น้ำาเจ้าพระยา 
 한강에 가서 유람선을 타 보고 싶어요.  อยากไปที่แม่น้ำาฮันแล้วลองขึ้น 

เรือสำาราญ (77, 115, 117)  이 강에는 물고기가 아주 많아요.  ที่แม่น้ำานี้ 
มีปลาอยู่มาก (18, 40)

강아지 n. ลูกสุนัข  R  개 สุนัข 
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ㄱ

개월

 강아지가 정말 귀엽네요.  ลูกสุนัขน่ารักจริงๆ (79)  저는 강아지 한 마리
를 키우고 있어요.  ฉันเลี้ยงลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง (47)

갖다 v. มี, ครอบครอง Syn. 가지다 มี, ครอบครอง 
 혹시 지금 여권 갖고 있어요?  ไม่ทราบว่าตอนนี้มีหนังสือเดินทางไหม 

(47)  저는 새 휴대폰을 갖고 싶어요.  ฉันอยากมีโทรศัพท์มือถือเครื่อง 
ใหม่  (77)

같다 adj. เหมือน, เท่ากัน ; 비가 올 것 ~ เหมือนฝนจะตก 
 하늘을 보니까 비가 올 것 같아요.  พอมองท้องฟ้าก็ดูเหมือนฝนจะตก 

(89, 102)  우리는 나이도 같고 고향도 같아요.  พวกเราอายุเท่ากัน 
บ้านเกิดก็ที่เดียวกัน (16, 74)

같이 adv. ด้วยกัน ; มักใช้ในประโยคชักชวนให้ทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน
 저와 친구들이 같이 한국에 갈 거예요.  ฉันและเพื่อนๆ จะไปเกาหลี 

ด้วยกัน (25, 94)  국수를 같이 먹을래요?  กินก๋วยเต๋ียวด้วยกันไหม (100)

개 nb. อัน, ก้อน, แท่ง, เม็ด, ลูก ; ลักษณนามทั่วไป  
 이 벽시계에 건전지 3(세) 개를 넣어야 해요.  นาฬิกาแขวนผนังเรือนนี้ 

ต้องใส่ถ่านสามก้อน (40, 119)  아이스크림을 5(다섯)  개를 먹어서 배
가 아파요.  กินไอศกรีมเข้าไปห้าลูกเลยปวดท้อง (117, 134)

개 n. สุนัข  R  강아지 ลูกสุนัข 
 친구 집 개가 돼지처럼 뚱뚱해요.  สุนัขที่บ้านเพื่อนอ้วนเหมือนหมู (36)  

개가 사나우니까 조심하세요!  โปรดระวังสุนัขดุ (13, 102)

개나리 n. ดอกแคนารี ; ดอกไม้สีเหลืองชนิดหนึ่งบานในฤดูใบไม้ผลิ
 개나리는 노란색 꽃이에요.  ดอกแคนารีเป็นดอกไม้สีเหลือง (17)  한국

의 봄에는 개나리가 핍니다.  ดอกแคนารีบานในฤดูใบไม้ผลิท่ีเกาหลี (17, 
18, 24)  

개월 nb. จำานวนเดือน ; ใช้กับจำานวนนับแบบจีน  
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