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16 กินกัน (จริง) จัง

	 มาเกาหลีทั้งที	 นอกจากเรื่องเที่ยวกับช็อปแล้วก็ต้องขอ
ล้ิมลองอาหารรสชาติด้ังเดิมซะหน่อย	ซ่ึงมีให้เลือกมากมายหลาย
ชนิด	ทั้งคาว	หวาน	กินเล่น	กินจริงจัง	หรูหราอลังการ	ไปจนถึง
อาหารราคาถูกรสเด็ดข้างทาง	 คนเกาหลีกินข้าวเป็นหลักเหมือน
คนไทย	ในแต่ละมื้ออาหารจะประกอบด้วย	ข้าว	(밥	พับ)	ซุป	(국	
กุก)	 เครื่องเคียง	 (반찬	 พันชัน)	 สารพัดชนิดละลานตาเต็มโต๊ะ	
เรียกว่าได้สารอาหารครบถ้วน	5	หมู่แน่นอน	ส่วนเรื่องรสชาติก็
นับว่าจัดจ้านถูกปากคนไทยไม่น้อย	 เอาเข้าจริง	 อาหารเกาหลี
หลายจานดูเหมือนจะเผ็ดกว่าอาหารไทยด้วยซ้ำา		
	 เอาละ	ลองมาสำารวจกันว่ามีอาหารจาน	
อร่อยอะไรที่คุณไม่ควรพลาดบ้าง
	 นำามาเป็นอันดับหนึ่งในรายการก็ต้อง
นี่เลย	 พุลโกกี	 (불고기)	 มันคือเนื้อหมักซอส
สไตล์เกาหลีย่างบนเตาถ่านร้อนๆ	 เนื้อนุ่ม	
หอมกลิ่นน้ำามันงา	กินกับผักกาดหอม	โคชูจัง	
(고추장)	 หรือเต้าเจี้ยวเผ็ด	 กระเทียมย่าง	ห่อ
เป็นคำาเหมือนเมี่ยงเปี๊ยบ	 บอกได้คำาเดียวว่า

 ลอง (อาหาร) ของเกาหลี

คอลัมน์ : อันนยอง ท่องเกาหลี

불 = ไฟ

고기 = เนื้อสัตว์

불고기
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17กินกัน (จริง) จัง

อร่อยเหาะ	!	 อีกจานเด็ดไม่แพ้กันคือซ่ีโครง
หมักซอสบาร์บีคิวย่างหรือ	 คัลบี	 (갈비)		
สองเมนูน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือวัว	แต่ถ้าไม่
กินเน้ือวัวก็เล่ียงไปส่ังหมู	(돼지	ทเวจี)	หรือ
ไก่	(닭	ทัก)	แทนได้	ส่วนใครที่คิดว่า	แหม	
กินแต่เนื้อกับผักไม่น่าอยู่ท้อง	 ให้ลองสั่ง	
พีบิมบับ	 (비빔밥)	 มากินด	ู 	 	 ซึ่งเป็นเมนู
พอเพียง	 มีที่มาจากการนำาอาหารเหลือ	
เช่น	 ข้าว	 เนื้อ	 ผัก	 มาคลุกน้ำาพริกโคชูจัง	
น้ำามันงา	กลายเป็นอาหารจานใหม	่ถ้ากิน
ในร้านอาหารทั่วไปจะเสิร์ฟในชามหิน
ร้อน	 (หน้าตาคล้ายครก)	 ข้าวติดก้นชาม
ไหม้นิดๆ	หอมอร่อยด	ี

	 และแน่นอน	 สิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะ	
อาหารพอๆ	กับท่ีคนไทยขาดพริกน้ำาปลา
ไม่ได้คือ	 กิมจิ	 (김치)	 ไม่ว่าจะกินอาหาร
แบบไหน	 ประเภทใด	 สัญชาติอะไร	 คน
เกาหลีต้องมีกิมจิพ่วงด้วยเสมอ	แม้จะกิน
สปาเกตตีก็เหอะ	!		กิมจิที่เราคุ้นเคยมีอยู่
ไม่กี่อย่าง	เช่น	ผักกาด	(배추	แพชู)	หัวไช้เท้า	(총각	ชงกัก)	แตงกวา		
(오이	โออ)ี	กะหล่ำาปลี	(양배추	ยังแพชู)	แต่จริงๆ	เขาว่ามีนับร้อย
ชนิด	 ผักหญ้าสารพัด	 แม้แต่กุ้งหอยปูปลา	 พี่เกาแกจับมาทำา
กิมจิได้หมด	ซึ่งก็มาจากความจำาเป็น	 เพราะเกาหลีมีฤดูหนาวที่
ยาวนาน	ทรัพยากรก็มีน้อย	ไม่ได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำามีกินทั้งปีอย่าง
บ้านเรา	 พอถึงฤดูใบไม้ร่วงแต่ละบ้านจะเร่ิมทำากิมจิตุนไว้กินจำานวน
มหาศาล	โดยนำาผักท้ังหลายแหล่มาแช่น้ำาเกลือประมาณพอข้ามคืน	

비빔밥

비빔 = คลุก

밥 = ข้าว
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64 ชีพจรลงเท้า

คอลัมน์ : อันนยอง ห้องเรียนเกาหลี   한국어
쉽네요!!

	 แม้ว่าจะเตรียมตัว	 เตรียมแผนที่	 ศึกษาเส้นทางมาเป็น
อย่างดี	 แต่เม่ือมาถึงท่ีแล้วอะไรก็เกิดข้ึนได้ท้ังน้ัน	 การเดินทางใน
ต่างประเทศจึงอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป	 ยังไงซะ
ก็มาเรียนรู้ประโยคท่ีเอาไว้ใช้เอาตัวรอดกันสักนิดน่าจะเป็นการดี
	 คำาถามพื้นฐานที่สุดของการถามหาสถานที่ก็ต้องนี่เลย	
“...อยู่ที่ไหน”	ไม่ว่าจะเอานิ้วจิ้มแผนที่แล้วถาม	หรือเดินอาดๆ	
เข้าไปถามก็ใช้ได้ทั้งนั้น	 แต่ขอให้ระวังคำาตอบยาวยืดที่จะตาม
มาด้วย	(หัวเราะ)	ปกติแล้วชาวเกาหลีไม่ค่อยกล้าที่จะสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษสักเท่าไร	(จริงๆ	แล้วก็เป็นแบบนี้
กันหลายประเทศ)	 อาจจะด้วยความไม่มั่นใจหรือเขินอายก็ตาม	
หลายคนจึงใช้วิธีเผ่นด้วยความไวแสงเมื่อได้ยินคำาว่า	 “Excuse	
me.”	 บางคนใช้วิธีใจดีสู้เสือ	 พยายามตอบให้ได้มากที่สุด	 และ
อาจจบลงด้วยการจูงมือเราไปยังสถานท่ีน้ันๆ	ซะเลย	รับรองไม่มี
ทางหลง	 ชาวเกาหลีส่วนมากจะค่อนข้างเอาใจใส่นักท่องเที่ยว	
จะด้วยความรู้สึกอยากช่วยเหลือ	 การโปรโมทประเทศ	 หรือ
อะไรก็ตามแต่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่น่าชมเชยทั้งสิ้น
	 สมมติเล่นๆ	 ว่าเรามีแผนท่ีสักแผ่นหน่ึงในมือหรือกำาลังยืน
จ้องแผนที่อยู่	 ณ	 ที่แห่งหนึ่ง	 เผอิญว่ามีชาวเกาหลี	 (ผู้โชคร้าย)	
หน้าตาพอใช้ได้เดินผ่านมา	 เราต้องการจะถามหาห้องน้ำาที่อยู่

ที่นี่ที่ไหน?
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65ชีพจรลงเท้า

ในละแวกนั้นก็ให้ประเคนประโยคนี้ไป

	 화장실	어디	있어요?

	 ฮวาจังชิล ออดี อิดซอโย?
	 ห้องน้ำาอยู่ที่ไหน

	 เป็นประโยคอมตะนิรันดร์กาลของนักเท่ียวเลยก็ว่าได้	 เอาไว้
ใช้ถามหาสถานที่ต่างๆ	 ว่า	 “อะไรอยู่ที่ไหน”	 เพียงแค่แทนที่คำา
ในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยสถานที่หรือสิ่งของที่ต้องการ	 어디	 (ออด)ี	
เป็นคำาแสดงคำาถาม	 หมายถึง	 “ที่ไหน”	 ส่วน	있어요	 (อิดซอโย)	
แปลว่า	 “อยู่/มี”	 นั่นเอง	 ลองสลับมาใช้คำาศัพท์ด้านล่างนี้เพื่อ
ขอความช่วยเหลือกันดูบ้าง

	 ห้องน้ำา	 화장실	 ฮวาจังชิล	
	 ตลาดทงแดมุน	 동대문 시장	 ทงแดมุน ชีจัง
	 ธนาคาร	 은행	 อึนแฮง
	 โรงพยาบาล	 병원	 พยองวอน
	 ที่ขายตั๋ว	 매표소	 แม-พโยโซ
	 ร้านขายของ	 가게	 คาเก
	 ลิฟต์	 엘이베이터	 เอลีเบอิทอ
	 บันไดเลื่อน	 에스컬레이터	 เอซือคอลเลอิทอ
	 ตู้เอทีเอ็ม	 현금 자동 입출기	 ฮยอนกึม ชาดง อิบชุลกี

	 ถามไปแล้วก็ต้องรอฟังคำาตอบด้วย	 คำาตอบน้ันคงเกินท่ีจะ
จาระไนออกมาได้หมดว่าจะมาอีท่าไหน	 อาจจะโดนบอกพิกัด
ให้แบบละเอียดยิบ	 หลับตาเดินไปได้เลย	 หรือโดนใช้ภาษา
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112 ดูหนังฟังเพลง

	 “ดูซีรีส์ก็แล้ว	 ฟังเพลงก็แล้ว	 อะไรก็แล้ว	 ทำาไมไม่ค่อยจะ
เหมือนที่เรียนมาสักเท่าไรเลยล่ะ	 นี่ตกลงฉันเรียนอะไรมากัน
แน่...”	 จริงๆ	 แล้วก็เรียนมาแบบที่คนอื่นเรียนนั่นแหละ	 แค่ว่า
ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกนิดหน่อยให้ดูเป็นเกาลี้เกาหลีมากขึ้น	 จะ
สังเกตว่าที่พระเอกนางเอกเขาพูดกันในละครก็ล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยคแบบ	“กันเอง”	ทั้งนั้น	หรือแม้แต่ในเพลงเองก็ด้วย	(คือ
ตัดพวก	요	พวก	습니다	ที่ท้ายประโยคออกไป)	ถ้าอยากเข้าใจ
ความแตกต่างก็ต้องลองจับสังเกตวิธีการพูดของคนเกาหลีดูดีๆ	
เริ่มต้นที่	“การออกเสียง”	ก่อนเลย
	 คอลัมน์สนุกกับภาษาเกาหลีก็บอกไปแล้วว่าตัวอักษร
แต่ละตัวออกเสียงอะไรยังไง	 แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดยิบย่อย
เรื่องการออกเสียงเท่าไร	 และถ้าจะเอามาบอกกันในหนังสือที่
เนื้อหาเบาๆ	 สบายๆ	 แบบนี้ก็ดูจะไม่ค่อยโอเคเท่าไร	 ฉะนั้น	
เท่าที่ได้ยินมาอยากจะขอแนะนำาว่า...
	 อักษร ㅎ ไม่จำาเป็นต้องออกเสียงเสมอไป	 	 อ่านมา
เจอตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะอุทานในใจว่า	 “อ้าว”	 แต่ช้าก่อน	
มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดน้ัน	แค่จะบอกว่าอักษร	ㅎ	เม่ืออยู่ระหว่าง
คำา	 (ไม่ได้เชิดหน้าชูตาอยู่ข้างหน้าคำา)	 ไม่ต้องออกเสียงก็ได	้คิด
ซะว่าเป็นเสียงสระเสียงหนึ่งไปเลย	เช่น

MY MEMO
내 일기

กฎมีไว้��������
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113ดูหนังฟังเพลง

	 	 ปกติอ่านว่า เวลาพูดจริงๆ

 천천히	 ชอนชอนฮี	 ชอนชอนี
 결혼해요	 คยอล-ฮน-แฮโย	 คยอ-โลแนโย
 심심해	 ชิมชิมแฮ	 ชิมชีแม	
 전화번호	 ชอนฮวาบอนโฮ	 ชอ-นวา-บอโน

	 ถ้าออกเสียงตามรูปคำาที่เห็นเปี๊ยบๆ	 จะรู้สึกว่าออกเสียง
ยาก	 เกร็งจนปากจะเบี้ยวไปหมด	 ตัวภาษาจึงมีข้อยกเว้นนี้ขึ้น
มาเพื่อให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้น	(เป็นหลักการทางสัทศาสตร์)	และ
จะสังเกตว่าอักษร	ㅎ	ที่เห็นด้านบนนี้อยู่ระหว่างคำาทั้งนั้นเลย	
เวลาออกเสียงจริงๆ	 ก็จะข้ามๆ	 ไป	 ถือซะว่าพยางค์นั้นเป็น
เสียงสระไปเลย	 (ยังจำาเรื่องเสียงสระกันได้ไหม	 ถ้าไม่ได้ให้ดูที่
หน้า	11)	แต่ถ้าเป็นพยัญชนะต้นท่ีอยู่หน้าสุดของคำาก็ยังออกเสียง	
ฮ.นกฮูก	เหมือนเดิม
	 ช้าก่อน	!!	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ออกเสียงแบบถาวร
หรือไม่ออกเสียงเลยกับทุกคำานะ	 เพราะเวลาพูดแยกเป็นพยางค์ๆ	
หรือเน้นเสียงก็ยังต้องคงเสียง	ㅎ	ไว้เหมือนเดิม	อย่างในเพลง
เวลาที่เขาร้องว่า

너를 사랑	(ลากเสียงยาวไป	3	วา)	해
	 เล่นทิ้งช่วงก่อนคำาว่า	“แฮ”	ไปซะเกือบ	2-3	วินาที	กรณีนี้
ก็ไม่ต้องพยายามลากเสียง	 ง.งู	 ท้ายคำามาเชื่อมนะ	 เพราะอยู่
ห่างกันตั้ง	2-3	วินาท	ีแฮได้ก็แฮไป

	 สระ ㅐ ก็ไม่ต้อง “แอ” แล้ว		ก่อนหน้านี้ก	็“แฮ”	ไปซะ
เยอะเลย	เกือบจะทั้งเล่มเลยก็ว่าได	้แต่ต้องมาเบรกหัวทิ่มแบบ
นี้เป็นใครก็คงเซ็ง	 สระตัวนี้เป็นปัญหากับผู้เรียนภาษาเกาหลีใน
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114 ดูหนังฟังเพลง

ระยะเริ่มต้นอย่างเราๆ	อย่างแรง	เพราะปกติสระ	ㅐ	จะออก
เสียง	 “แอ”	 แต่ในความเป็นจริงแล้วสระตัวนี้แทบจะออกเสียง
เป็นเสียง	“เอ”	(ㅔ)	ไปหมดแล้ว	ณ	ปัจจุบัน	ซึ่งทำาให้หลายคนที่
ฟังไม่สามารถนำามาเขียนได้อย่างถูกต้อง	 ขอยกตัวอย่างคำาเด็ดๆ	
บางคำาที่อยู่ในหมวดนี	้เช่น

	 	 ปกติอ่านว่า เวลาพูดจริงๆ
	 사랑해요	 ซารางแฮโย	 ซาราเงโย
	 새해	 แซแฮ	 เซเฮ
	 어때요?	 ออแตโย?	 ออเตโย?
	 내일	 แนอิล	 เนอิล

	 อยากให้พึงระลึกไว้เสมอว่า	 “ภาษาเขียนกับภาษาพูดนั้น
ต่างกัน”	 จริงอยู่ที่ภาษาพูดจะออกเสียงว่า	 “เอ”	 แต่เวลาเขียนก็
ต้องใช้เป็นรูป	ㅐ	อยู่ดี	ฉะน้ันเวลาท่ีจะจดจำาคำาศัพท์ขอให้ท่องจำา
ด้วยเสียง	“แอ”	จะดีกว่า	เพื่อกันการจำาผิดจำาถูก	แต่ถ้าอยากพูด
ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติก็ต้องออกเสียงเป็น	“เอ”

	 จากเรื่องสระแอ	จริง	ๆ	แล้วมีสระอีกหลาย	ๆ	ตัวที่เวลาพูด
จริง	ๆ	แทบจะไม่เหลือเค้าเดิมของมันเลย	เช่น	สระ	ㅘ	(วา)	และ	
ㅝ	 (วอ)	 เป็นต้น	 เพราะเอาเข้าจริง	 ๆ	 เวลาพูดก็จะเหลือแค่เสียง	
“อา”	และ	“ออ”	ตามลำ	ดับ

	 	 ปกติอ่านว่า	 เวลาพูดจริงๆ
	 봐봐봐	 พวาพวาพวา	 พาพาพา	
	 뭐?	 มวอ?	 มอ?
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	 เชื่อมเสียงแบบเนียนๆ	 	 อีกกฎหนึ่งของการออกเสียง
ภาษาเกาหลีคือ	การเช่ือมเสียงตัวสะกดของพยางค์หน้ากับพยางค์
ถัดมาที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ	ทำาเอาลิ้นคนไทยอย่างเราๆ	พันกัน
ยุ่งเหยิงไปหมด	แต่เวลานำาคำาศัพท์ทั้งหลายแหล่ไปพูดจริงๆ	คง
ไม่มีใครมาน่ังจับผิดเราแน่ๆ	แล้วเราเองก็คงไม่อยากจะต้องจำากัด
อยู่แต่ในกฎตลอดไป	 ลองใช้วิธีพูดเร็วๆ	 ดู	 เสียงตัวสะกดกับ
เสียงสระก็จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแบบเนียนๆ	เช่น
	 일요일에	ทุกครั้งจะต้องเชื่อมเสียงและอ่านว่า	“อี-รโยอีเล”	
...ถามว่ายากไหม	ก็ต้องบอกว่าออกเสียงยากมาก	 ล้ินพันกันเป็น
เกลียวแน่นอน	แต่ถ้าเพิ่มความเร็วในการพูดสักนิดก็จะสามารถ
พูดได้ราวกับว่าเชื่อมเสียงทุกประการ	 ลอง	 “อิลโยอิลเล”	 กันด	ู
แต่เนื่องจากเป็นเคล็ดวิชาลับ	 ก็อย่าไปหวังผลกับเทคนิคนี้มาก	
(หัวเราะ)	พยายามออกเสียงให้ถูกจะดีที่สุด
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