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คำานำาสำานักพิมพ์

 ภายหลังจัดพิมพ์ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับ 

และชื่นชมจากผู้เรียนมากมายทั่วประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

คนทำางาน หรือแม้แต่คุณลุงคุณป้าวัยเกษียณ จนต้องพิมพ์ซ้ำาในเวลาอันรวดเร็ว

ไม่นานนักก็มีเสียงเรียกร้องผ่านมาทั้งทางผู้เขียนเองและสำานักพิมพ์ให้จัดพิมพ์ 

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง เพื่อต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป แสดงให้ 

เห็นถึงความนิยมภาษาเกาหลีที่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย

 จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก 

ผศ.สิทธินี ธรรมชัย จากสาขาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้เรียบเรียง 

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลางไว้อย่างครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้เรียน 

ระดับกลางใชเ้ปน็คู่มอืประกอบการเรียน หรืออา่นทบทวนความรูเ้พื่อเตรียมตัว 

สอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)

 สำานักพิมพ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ 

ทุกท่านเข้าใจและสนุกกับการเรียนภาษาเกาหลียิ่งขึ้น

       

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมEx
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คำานำาผู้เขียน

 หนังสือไวยากรณ์เกาหลีระดับกลางนี้เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหา 

ไวยากรณ์และรูปแบบประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) 

ระดับกลาง โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ต่อเนื่องจากหนังสือไวยากรณ์เกาหลี 

ระดับต้น ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งครูและนักเรียน 

แผนการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียน 

ด้วยตนเอง 

 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้มีการเรียงไวยากรณ์และรูปแบบประโยคเป็น 

หัวข้อๆ เพื่อสะดวกในการค้นคว้า ในแต่ละหน่วยมีความหมาย คำาอธิบายการ 

ใช้ กฎการใช้ และตัวอย่างประโยคพร้อมคำาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจ 

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์โด อึนจอง อาจารย์ประจำาสาขาภาษาเกาหลี 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งช่วยให้คำาแนะนำาและตรวจทานต้นฉบับภาษาเกาหลี 

และขอขอบคุณสำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี

(ไทย-ญ่ีปุ่น) ซ่ึงให้ความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนผู้ที่มีส่วน 

ช่วยเหลือและให้กำาลังใจเพื่อให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

สิทธินี ธรรมชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาภาษาเกาหลี 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ

บทนำา ....................................................................................................14

1 คำาถามแบบเสนอหรือสงสัย

  나요?     หรือครับ / หรือคะ ........................................................19

  (으)ㄹ 것인가요? / 건가요?     จะ...ไหม ................................ 20

2 ความตั้งใจ การแสดงเป้าหมาย
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  (으)ㄹ 생각이다     มีความคิดว่าจะ .......................................... 26

  (아/어/여)야겠다     ควรจะ ................................................... 27

3 เกี่ยวกับเวลา

  고 가다/오다     แล้วไป / แล้วมา ............................................ 29

  (아/어/여) 가다/오다     ต่อไป / ต่อมา ................................ 30

  (아/어/여) 가지고     แล้วเอาไป / แล้วจะ / แล้วก็เลย..............31

  다가     อยู่ก็ .............................................................................. 33

  (아/어/여) 다가     แล้ว........................................................... 34

  다가는     อยู่ก็ / ขืน...ก็จะ ......................................................... 35

  곤 하다     มัก...เป็นประจำา ........................................................ 36

  는 중이다     อยู่ในระหว่าง / กำาลัง...อยู ่.................................... 37

  는 길에     ระหว่างทางที ่............................................................ 38 
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  는 김에     ไหนๆ ก็...เลย...ด้วย ................................................. 39

  는 도중에     ระหว่างที่ .............................................................. 40
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  (으)ㄹ텐데     น่าจะ .................................................................. 63

Ex
am
ple



7
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	บทนำ�	

อักษรเกาหลี 

 ชาวเกาหลีเรียกอักษรเกาหลีว่า “ฮันกึล” (한글) มีความหมายว่า “อักษร 

ที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งประดิษฐ์โดยกลุ่มนักปราชญ์ ภายใต้การปกครองในรัชสมัยของ 

พระเจ้าเซจงมหาราช กษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนเมื่อปี ค.ศ. 1443  

 อักษรเกาหลีมี 19 ตัว ประกอบด้วยพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว พยัญชนะ 

ซ้อน 5 ตัว และมีสระ 21 ตัว ประกอบด้วยสระเดี่ยว 10 ตัวและสระประสม 11 

ตัว ภาษาเกาหลีมีวิธีการเขียนโดยลากเส้นจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง 

ภาษาเกาหลีมีการประสมคำาคล้ายกับภาษาไทย คือมีการประสมระหว่าง 

พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด ตามลำาดับ 

พยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว 

พยัญชนะ ชื่อ เทียบเสียงภาษาไทย วิธีเขียน

ㄱ คียอก (기역) ค, ก ㄱ

ㄴ นีอึน (니은) น ㄴ

ㄷ ทีกึด (디귿) ท, ด ㄷ

ㄹ รีอึล (리을) ร, ล ㄹ

ㅁ มีอึม (미음) ม ㅁ

ㅂ พีอึบ (비읍) พ, บ ㅂ

ㅅ ซีอด (시옷) ซ (เสียงเบา) ㅅ
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ㅇ อีอึง (이응) ไม่มีเสียง, ง (ตัวสะกด) ㅇ

ㅈ ชีอึด (지읒) ช, จ ㅈ

ㅊ ชี้อึด (치읓) ช (เสียงหนัก) ㅊ

ㅋ คี้อึก (키읔) ค (เสียงหนัก) ㅋ

ㅌ ที้อึด (티읕) ท (เสียงหนัก) ㅌ

ㅍ พี้อึบ (피읖) พ (เสียงหนัก) ㅍ

ㅎ ฮีอึด (히읗) ฮ ㅎ

พยัญชนะซ้อน 5 ตัว

พยัญชนะ ชื่อ
เทียบเสียง
ภาษาไทย

วิธีเขียน

ㄲ ซังคียอก (쌍기역) ก เขียน ㄱ ติดกันสองตัว

ㄸ ซังทีกึด (쌍디귿) ต เขียน ㄷ ติดกันสองตัว

ㅃ ซังพีอึบ (쌍비읍) ป เขียน ㅂ ติดกันสองตัว

ㅆ ซังซีอด (쌍시옷) ซ เขียน ㅅ ติดกันสองตัว

ㅉ ซังชีอึด (쌍지읒) จ เขียน ㅈ ติดกันสองตัว

สระ 21 ตัว

 สระเดี่ยว : ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅔ, ㅐ, ㅚ, ㅟ

 สระประสม : ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅒ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅝ, ㅞ, ㅢ 
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 เสียงและการเขียนสระจัดเรียงตามลำาดับเพื่อสะดวกในการจำาดังตาราง 

ต่อไปนี้

ชุดที่ 1

สระ เสียง วิธีเขียน ตำาแหน่ง ตัวอย่าง

ㅏ อา ㅏ หลังพยัญชนะ 아

ㅑ ยา ㅑ หลังพยัญชนะ 야

ㅓ ออ ㅓ หลังพยัญชนะ 어

ㅕ ยอ ㅕ หลังพยัญชนะ 여

ㅗ โอ ㅗ ล่างพยัญชนะ 오

ㅛ โย ㅛ ล่างพยัญชนะ 요

ㅜ อู ㅜ ล่างพยัญชนะ 우

ㅠ ยู ㅠ ล่างพยัญชนะ 유

ㅡ อือ ㅡ ล่างพยัญชนะ 으

ㅣ อี ㅣ หลังพยัญชนะ 이

ชุดที่ 2 

สระ เสียง วิธีเขียน ตำาแหน่ง ตัวอย่าง

ㅐ แอ ㅐ หลังพยัญชนะ 애

ㅒ แย ㅒ หลังพยัญชนะ 얘

ㅔ เอ ㅔ หลังพยัญชนะ 에
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ㅖ เย ㅖ หลังพยัญชนะ 예

ㅘ วา ㅘ ล่างและหลังพยัญชนะ 와

ㅙ แว ㅙ ล่างและหลังพยัญชนะ 왜

ㅚ เว ㅚ ล่างและหลังพยัญชนะ 외

ㅝ วอ ㅝ ล่างและหลังพยัญชนะ 워

ㅞ อูเว ㅞ ล่างและหลังพยัญชนะ 웨

ㅟ วี ㅟ ล่างและหลังพยัญชนะ 위

ㅢ อึย ㅢ ล่างและหลังพยัญชนะ 의
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 1	 คำ�ถ�มแบบเสนอหรือสงสัย

나요?     หรือครับ / หรือคะ 

 나요? ใช้เพ่ือเพ่ิมความอ่อนโยนและความอ่อนหวานมากข้ึน สามารถใช้ 

ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  

คำากริยา AV / DV

+ 나요?ปัจจัยรูปอดีต 았/었/였

ปัจจัยรูปอนาคต 겠

 ● 내일 같이 수미의 집에 갈 수 있나요?  

  พรุ่งนี้ไปบ้านของซูมีด้วยกันได้หรือคะ

 ● 영희도 시장에 가나요? 

  ย็องฮีก็ไปตลาดหรือครับ

 ● 혹시 어제 전화하셨나요?

  ไม่ทราบว่าเมื่อวานโทรมาหรือคะ

 ● 지금 어머니께서는 요리하시겠나요? 

  ตอนนี้คุณแม่คงจะทำาอาหารอยู่หรือครับ
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(으)ㄹ 것인가요?/ 건가요?     จะ...ไหม 

 (으)ㄹ 것인가요?/ 건가요?  ใช้เพื่อแสดงความอ่อนโยนและความ 

อ่อนหวานมากขึ้น ถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 2 จะเป็นการถามความคิดเห็นของ 

ประธาน แต่ถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 จะเป็นการถามแบบสงสัย  

คำากริยา AV มีตัวสะกด (ยกเว้นตัวสะกด ㄹ) +
을 것인가요?/ 
건가요?

คำากริยา AV ไม่มีตัวสะกด (รวมตัวสะกด ㄹ)  +
ㄹ 것인가요?/ 
건가요 ?

(คำากริยาที่มีตัวสะกด ㄹ อยู่แล้วจึงเติม 것인가요?/건가요? ได้เลย)  

 ● 저녁에 같이 집에 갈 건가요?  

  ตอนเย็นจะกลับบ้านด้วยกันไหม

 ● 이 신발을 신을 것인가요? 

  จะสวมรองเท้านี้หรือ

 ● 오늘 교수님은 사무실에 계실 것인가요?

  วันนี้อาจารย์จะอยู่ห้องทำางานไหม

 ● 그 사람은 어디로 이사할 것인가요?   

  คนนั้นจะย้ายไปไหนหรือคะEx
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