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한국어는 태국 교육부 기초교육위원회가 2008년에 확정한 “태국 중등학교 표준 한국어 교육과정”을 통해 제2외국어로 

공식 채택되었고, 2012년부터 태국 중등학교에 한국어 교육과정이 정식 적용되기 시작하였습니다. 2018년 2월 태국  

대학입시(PAT)에서 한국어 시험이 처음으로 시행되어 중등학교의 한국어 교육 발전을 위한 튼튼한 기반이 마련되었습니다.

한국 교육부는 태국 교육부와 협력하여 한국인 한국어 교사의 태국 중등학교 파견, 태국인 한국어 교사 양성 연수 등 

다양한 협력을 추진해 왔습니다. 태국 교육부와 주 태국 한국교육원은 한국어 집중 캠프, 한국어 교사 집중 연수 등을  

통해 한국어 교육의 내실있는 발전을 위해 노력하고 있습니다. 한국어 교과서 전 6권이 완간된 것은 한국과 태국 양국  

정부가 협력한 결과이며, 태국 중등학교용 최초의 한국어 교과서라는 큰 의미가 있습니다.

한국교육원은 태국 교육부 기초교육위원회와 협력하여 한국과 태국의 한국어 교육 전문가들로 ‘한국어 교과서’ 연구 

개발진을 구성하여 교과서 개발을 추진해 왔습니다. 한국어 교과서 개발, 발행에 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사

드립니다.

“한태 수교 60주년”이 되는 2018년에 한국어 교과서 전 6권을 완간하게 되었습니다. 한국어 교과서 개발을 지원해  

주신 한국 교육부와 외교부, 주 태국 대한민국 대사관, 태국 교육부 기초교육위원회, 이화여자대학교 언어교육원, 그리고 

“한태 수교 60주년”을 기념해서 ‘한국어 6’ 교과서의 발행을 지원해 주신 ㈜미래엔에 감사의 말씀을 전합니다. 한국어  

교과서 전 6권의발간을 계기로 태국 중등학교 한국어 교육이 더욱 발전하길 기대합니다.

 2018. 10. 9.

	 태국한국교육원	김주연	원장

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย บรรจุภาษา
เกาหลีเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่สองอย่างเป็นทางการ โดยผ่าน “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี” ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้มีการน�าหลักสูตรภาษาเกาหลีมาใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 ภาษาเกาหลีเป็นวิชาที่บรรจุให้ทดสอบวิชาความถนัดทาง
วชิาการและวชิาชพี (PAT) ทางด้านความถนดัทางภาษาต่างประเทศเป็นครัง้แรก เพือ่สอบคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในระดบั
อุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรากฐานอันส�าคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา

กระทรวงศกึษาธกิาร สาธารณรฐัเกาหล ีและกระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศไทย ร่วมกนัผลกัดนัรวมทัง้สนบัสนนุกจิกรรม
ต่าง ๆ  เช่น การจัดส่งครูอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ มาสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย การอบรมครูสอนภาษา
เกาหลชีาวไทย นอกจากนี ้กระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศไทยและศนูย์การศกึษาเกาหล ีประจ�าประเทศไทย ยงัร่วมกนัพฒันา 
คุณภาพการศึกษาภาษาเกาหลีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม การอบรมครูผู้สอนภาษาเกาหลแีบบเข้ม 
เพือ่สนบัสนนุการศกึษาภาษาเกาหลใีนระดบัมธัยมศกึษา ให้ด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ การจดัพมิพ์แบบเรียนภาษาเกาหลี 
ทั้ง 6 เล่มนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการไทยและสาธารณรัฐเกาหลี จึงนับว่ามีความส�าคัญยิ่ง เพราะเป็น 
แบบเรียนภาษาเกาหลีชุดแรกส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของไทย 

ศนูย์การศกึษาเกาหลแีละสพฐ. กระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศไทย ร่วมมอืกนัรวบรวมคณะวจิยัและพฒันา ซึง่ประกอบ
ด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ เพ่ือผลักดันการผลิต “แบบเรียนภาษาเกาหลี” ในครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง ที่เข้าร่วมโครงการจัดท�าแบบเรียนจนส�าเร็จ

ในปี พ.ศ. 2561 นี ้ศนูย์การศกึษาเกาหล ีประจ�าประเทศไทย ได้จดัพมิพ์แบบเรยีนภาษาเกาหลจีนเสรจ็สมบรูณ์ทัง้ 6 เล่ม 
ถือเป็นการฉลองเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย”  
ขอขอบพระคณุกระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรฐัเกาหล,ี สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลี 
ประจ�าประเทศไทย, สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ที่สนับสนุนการพัฒนา
แบบเรียนภาษาเกาหล ีและขอขอบพระคณุบรษิทั มเีรเอน็ จ�ากดั ทีช่่วยสนบัสนนุการจดัท�า “แบบเรยีนภาษาเกาหล ีเล่มที ่6” 
เพื่อเป็นท่ีระลึกในโอกาส “ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย” และ 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดท�าแบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหล ี
ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 9 ตุลาคม 2561
 คิม จูย็อน 
 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำาประเทศไทย 

คÓนÓผู้เขียน



한국어 64

คÓนิยม

태국은 한국과 멀지만 또 가까운 나라입니다. 지리적으로는 멀지만 역사적 관계가 있었고, 정치 · 경제 · 사회 · 문화적으로 

다방면의 교류가 이루어지는 가까운 나라이기 때문입니다. 이 책은 장차 태국의 주역이 될 여러분에게 소중한 자산이 될 

한국어를 효과적으로 학습할 수 있도록 각고의 노력을 기울여 집필되었습니다. 이 책의 특징을 보면 다음과 같습니다. 

첫째, 이 책은 태국 교육부가 지향하는 제2외국어로서의 한국어 교육과정의 목표와 주제인 ‘의사소통을 위한  언어,     

언어와 문화의 관계, 언어와 다른 과목의 관계, 언어와 사회, 세상과의 관계’에 부합하는 내용들로 구성되었습니다. 이               

책으로 공부하는 학생들은 한국어를 통해 한국 사회와 문화를 배우고 이해하며 소통할 수 있게 될 것입니다. 

둘째, 이 책은 태국의 한국어학과 교수님들과 한국의 이화여대 언어교육원 한국어교육부 한국어 교재 전문가 선생님

들이 함께 집필하였습니다. 그리하여 태국 중등학교의 상황에 맞춘 교과 내용을 제공하면서도 한국의 언어문화를 충분 

하게 다루어 줌으로써 교실 밖에서 학습하는 학생들에게도 유익한 구성을 가지게 되었습니다.

셋째, 이 책은 특별히 최신의 의사소통 중심 교수법과 과제 중심 교수법을 접목하여, 흥미롭고 실용적인          

활동들을 제공합니다. 이 책으로 공부하는 학생들은 말하고 듣고, 읽고 쓰는 데에 필요한 생생한 의사소통 능력을 배양할 

수 있습니다. 

학생 여러분, 이 책을 통해 세계와 소통할 수 있는 도구로 한국어를 만나고, 태국에서 한국어를 학습한 여러분이 세계 

곳곳에서 한국어로 소통하고 글로벌한 세계의 주역이 되기를 진심으로 기원합니다. 

 2018. 10. 9.

 이화여대	이해영	교수	

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศทีจ่ะว่าใกล้กใ็กล้ จะว่าไกลกไ็กล ในทางภมูศิาสตร์อาจจะห่างไกล 
แต่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้มคีวามสมัพนัธ์กนัทางประวตัศิาสตร์ และมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ แลกเปลีย่น
กันในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนังสือชุดนี้เกิดจากความทุ่มเทอย่างมาก เพื่อ
ให้ผู้เรียนที่จะเติบโตเป็นแรงขับเคล่ือนของประเทศไทยในอนาคต สามารถเรียนภาษาเกาหลีที่เป็นสมบัติมีค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนังสือชุดนี้มีความพิเศษดังนี้ 

ประการแรก ประกอบไปด้วยเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรายวิชาอื่น ๆ ภาษากับสังคม และภาษากับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น           
เป้าหมายและหวัข้อส�าคญัของหลกัสูตรการเรยีนวชิาภาษาต่างประเทศทีส่อง ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทย
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ หนงัสือเล่มนีย้งัช่วยให้นกัเรยีนสามารถเรยีนและเข้าใจสงัคมกบัวฒันธรรมของประเทศเกาหลใีต้  
จากการเรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งสื่อสารภาษาเกาหลีได้ 

ประการที่สอง เขียนโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีชาวไทย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีจาก
สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา ประเทศเกาหลใีต้ จงึมเีนือ้หาเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลทีีเ่หมาะสม 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย โดยน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้
ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเช่นกัน 

ประการที่สาม มีวิธีการสอนแบบพิเศษ เน้นการสื่อสารที่ทันสมัย มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน และกิจกรรมใน        
บทเรียนที่สนุกสนาน น�าไปใช้ได้จริง ซึ่งนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ จะสามารถเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 

นักเรียนทุกคนจะได้พบกับภาษาเกาหลี ซ่ึงเป็นหน่ึงในเครื่องมือการสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกผ่านหนังสือเล่มนี้ 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาเกาหลใีนประเทศไทย จะเป็นพลงัส�าคญัของโลก และใช้ภาษาเกาหลสีือ่สาร
กับบุคคลต่าง ๆ ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกได้

 9 ตุลาคม 2561
 ศ.ดร.อี แฮย�อง
 อาจารย์มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
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단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 어휘	2 문법	1 문법	2 듣기/말하기,	읽기/쓰기 활동 문화

1과 새 친구
음악을 매일 두 시간이나 

들어?
인터뷰 하기 날짜 관련 어휘 빈도 관련 어휘 (이)나 밖에 친구 인터뷰 듣기/말하기 별명 짓기 한국 나이

2과 한국 음식 냄비에 물을 부으세요 요리법 쓰기 재료 관련 어휘 요리법 관련 어휘 ㅅ 불규칙 -겠- 요리법 읽기/쓰기 스피드 게임 한국의 보양식

3과 이상형 똑똑하게 생겼잖아 이상형 설명하기 외모 관련 어휘 성격 관련 어휘 -게 -잖아요 이상형 듣기/말하기 이상형 월드컵 결혼 관련 표현

4과 초대 우리 반 모임을 할 것임 메모하기 초대 관련 어휘 메모 관련 어휘 -(으)ㅁ -(으)ㄹ 것 초대장 읽기/쓰기 숨은그림찾기 한국의 전통 가옥

5과 상상 선물을 사는 것 같아 추측해서 말하기 감정 관련 어휘 1 감정 관련 어휘 2 -(으)ㄴ 것 같다
-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 

것 같다
추측 내용 듣기/말하기 사진 보고 추측하기 점과 미래

6과 병원과 약국 식후 30분마다 약을 드세요 증상과 예방법 표현하기 병원 관련 어휘 증상 관련 어휘 -도록 마다 증상과 예방법 읽기/쓰기 몸으로 말하기 한국의 민간요법

7과 한국어 한국어를 배운 지 2년 됐어  학습 방법 설명하기 시험 관련 어휘 
학습 방법 관련 

어휘 
-(으)ㄴ 지

-았/었으면 

좋겠다
고민 듣기/말하기 끝말잇기 대학수학능력시험

8과 경험
제주도에 도착하니까 

날씨가 좋았습니다
여행 경험 표현하기 여행지 관련 어휘 여행 관련 어휘 -(으)니까 에 비해(서) 일기 읽기/쓰기

가로 세로 단어 

넣기 게임
빨리빨리 문화

9과 태국 문화
태국의 예절에 대해서 

소개하겠습니다
태국 문화에 대해 발표하기

태국 문화 관련 

어휘
발표 관련 어휘 에 대해(서) -기 때문에 발표 듣기/말하기 주사위 게임 한국인의 사과 표현

10과 도시 차가 많아졌습니다
과거와 현재의 모습 

비교하기
도시 관련 어휘 1 도시 관련 어휘 2 -아/어지다 -게 되다 도시의 과거와 현재 모습 읽기/쓰기 다른 부분 찾기

동아시아국가연합

(ASEAN)

11과 동화 콩쥐는 마음이 착해서요 전래 동화 이야기하기
전래 동화 관련 

어휘 1

전래 동화 관련 

어휘 2
-고(요) -아/어서(요) 전래 동화 듣기/말하기 역할극 하기 호랑이의 이미지

12과 장래희망
꿈을 이루기 위해서 

노력하는 중이에요
장래 희망 표현하기 꿈 관련 어휘

대학교 입학 

관련 어휘
-기 위해(서) -는 중이다 나에게 쓰는 편지 읽기/쓰기 빙고 게임 이색 직업

교수요목
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단원 주제 단원명 기능

                                               내용

어휘	1 어휘	2 문법	1 문법	2 듣기/말하기,	읽기/쓰기 활동 문화

1과 새 친구
음악을 매일 두 시간이나 

들어?
인터뷰 하기 날짜 관련 어휘 빈도 관련 어휘 (이)나 밖에 친구 인터뷰 듣기/말하기 별명 짓기 한국 나이

2과 한국 음식 냄비에 물을 부으세요 요리법 쓰기 재료 관련 어휘 요리법 관련 어휘 ㅅ 불규칙 -겠- 요리법 읽기/쓰기 스피드 게임 한국의 보양식

3과 이상형 똑똑하게 생겼잖아 이상형 설명하기 외모 관련 어휘 성격 관련 어휘 -게 -잖아요 이상형 듣기/말하기 이상형 월드컵 결혼 관련 표현

4과 초대 우리 반 모임을 할 것임 메모하기 초대 관련 어휘 메모 관련 어휘 -(으)ㅁ -(으)ㄹ 것 초대장 읽기/쓰기 숨은그림찾기 한국의 전통 가옥

5과 상상 선물을 사는 것 같아 추측해서 말하기 감정 관련 어휘 1 감정 관련 어휘 2 -(으)ㄴ 것 같다
-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 

것 같다
추측 내용 듣기/말하기 사진 보고 추측하기 점과 미래

6과 병원과 약국 식후 30분마다 약을 드세요 증상과 예방법 표현하기 병원 관련 어휘 증상 관련 어휘 -도록 마다 증상과 예방법 읽기/쓰기 몸으로 말하기 한국의 민간요법

7과 한국어 한국어를 배운 지 2년 됐어  학습 방법 설명하기 시험 관련 어휘 
학습 방법 관련 

어휘 
-(으)ㄴ 지

-았/었으면 

좋겠다
고민 듣기/말하기 끝말잇기 대학수학능력시험

8과 경험
제주도에 도착하니까 

날씨가 좋았습니다
여행 경험 표현하기 여행지 관련 어휘 여행 관련 어휘 -(으)니까 에 비해(서) 일기 읽기/쓰기

가로 세로 단어 

넣기 게임
빨리빨리 문화

9과 태국 문화
태국의 예절에 대해서 

소개하겠습니다
태국 문화에 대해 발표하기

태국 문화 관련 

어휘
발표 관련 어휘 에 대해(서) -기 때문에 발표 듣기/말하기 주사위 게임 한국인의 사과 표현

10과 도시 차가 많아졌습니다
과거와 현재의 모습 

비교하기
도시 관련 어휘 1 도시 관련 어휘 2 -아/어지다 -게 되다 도시의 과거와 현재 모습 읽기/쓰기 다른 부분 찾기

동아시아국가연합

(ASEAN)

11과 동화 콩쥐는 마음이 착해서요 전래 동화 이야기하기
전래 동화 관련 

어휘 1

전래 동화 관련 

어휘 2
-고(요) -아/어서(요) 전래 동화 듣기/말하기 역할극 하기 호랑이의 이미지

12과 장래희망
꿈을 이루기 위해서 

노력하는 중이에요
장래 희망 표현하기 꿈 관련 어휘

대학교 입학 

관련 어휘
-기 위해(서) -는 중이다 나에게 쓰는 편지 읽기/쓰기 빙고 게임 이색 직업
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

คำาศัพท์ 1 คำาศัพท์ 2 ไวยากรณ์ 1 ไวยากรณ์ 2 การฟังและการพูด, 
การอ่านและการเขียน กิจกรรม วัฒนธรรม

1 เพื่อนใหม่ 음악을 매일 두 시간이나 

들어?
การสัมภาษณ์ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วันที่
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

ความถี่ (이)나 밖에 การฟังและการพูดสัมภาษณ์เพื่อน การตั้งฉายา อายุของคนเกาหลีใต้

2 อาหารเกาหลี 냄비에 물을 부으세요 เขียนวิธีท�าอาหาร
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วัตถุดิบใน
การท�าอาหาร

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วิธีท�าอาหาร ㅅ 불규칙 -겠- การอ่านและการเขียนวิธีท�าอาหาร สปีดเกม อาหารเพื่อสุขภาพของ

ประเทศเกาหลีใต้

3 ลักษณะบุคคล
ในอุดมคติ 똑똑하게 생겼잖아

อธิบายลักษณะบุคคล
ในอุดมคติ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
หน้าตา

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิสัย -게 -잖아요

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
ลักษณะบุคคลในอุดมคติ

เกมหาบุคคล
ในอุดมคติ 

ส�านวนเกี่ยวกับ
การแต่งงาน

4 การเชื้อเชิญ 우리 반 모임을 할 것임 การจดบันทึก ค�าศัพท์เก่ียวกับ
การเช้ือเชิญ

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
บันทึก -(으)ㅁ -(으)ㄹ 것 การอ่านและการเขียนบัตรเชิญ เกมค้นหารูป บ้านพื้นเมืองของ

ประเทศเกาหลีใต้

5 จินตนาการ 선물을 사는 것 같아
พูดคุยเกี่ยวกับ
สิ่งที่คาดเดา

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์ 1

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์ 2 -(으)ㄴ 것 같다

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 

것 같다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
เนื้อหาส�าหรับคาดเดา เกมทายภาพ ดวงและอนาคต 

6 โรงพยาบาลและ
ร้านขายยา

식후 30분마다 약을 

드세요

พูดคุยเกี่ยวกับอาการ
และวิธีป้องกันโรค

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
โรงพยาบาล

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อาการของโรค -도록 마다

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ
อาการและวิธีป้องกันโรค เกมใบ้ค�าจากท่าทาง

วิธีรักษาโรคตามแบบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ของประเทศเกาหลีใต้

7 ภาษาเกาหลี 한국어를 배운 지 2년 됐어 อธิบายวิธีเรียนหนังสือ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การสอบ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วิธีเรียนหนังสือ -(으)ㄴ 지

-았/었으면 

좋겠다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
ความกังวล เกมต่อค�า

การสอบวัด
ความสามารถ
ทางการศึกษา

8 ประสบการณ์ 제주도에 도착하니까 

날씨가 좋았습니다

เล่าประสบการณ์
ในการท่องเที่ยว

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว -(으)니까 에 비해(서) การอ่านและการเขียนไดอารี่ ปริศนาอักษรไขว้ วัฒนธรรมปัลลีปัลลี

9 วัฒนธรรมไทย 태국의 예절에 대해서 

소개하겠습니다

น�าเสนอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การน�าเสนอ 에 대해(서) -기 때문에

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
การน�าเสนอ เกมทอยลูกเต๋า ค�าขอโทษของ

คนเกาหลีใต้

10 เมือง 차가 많아졌습니다
เปรียบเทียบภาพ

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

เมือง 1
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

เมือง 2 -아/어지다 -게 되다
การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับภาพ
ระหว่างอดีตและปัจจุบันของเมือง เกมจับผิดภาพ

สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN)

11 นิทานพื้นบ้าน 콩쥐는 마음이 착해서요 การเล่านิทานพื้นบ้าน ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน 1

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน 2 -고(요) -아/어서(요)

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน

การแสดงบทบาท
สมมติ ภาพลักษณ์ของเสือ

12 ความคาดหวัง
ในอนาคต

꿈을 이루기 위해서 

노력하는 중이에요

พูดคุยเกี่ยวกับ
ความคาดหวังในอนาคต

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความฝัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย

-기 위해(서) -는 중이다
การอ่านและการเขียนจดหมาย

ที่เขียนให้ฉัน เกมบิงโก อาชีพแปลกใหม่

ขอบเขตของเน�้อหา
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บทที่ หัวข้อ ชื่อบท วัตถุประสงค์
                                               เนื้อหา

คำาศัพท์ 1 คำาศัพท์ 2 ไวยากรณ์ 1 ไวยากรณ์ 2 การฟังและการพูด, 
การอ่านและการเขียน กิจกรรม วัฒนธรรม

1 เพื่อนใหม่ 음악을 매일 두 시간이나 

들어?
การสัมภาษณ์ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วันที่
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

ความถี่ (이)나 밖에 การฟังและการพูดสัมภาษณ์เพื่อน การตั้งฉายา อายุของคนเกาหลีใต้

2 อาหารเกาหลี 냄비에 물을 부으세요 เขียนวิธีท�าอาหาร
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

วัตถุดิบใน
การท�าอาหาร

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วิธีท�าอาหาร ㅅ 불규칙 -겠- การอ่านและการเขียนวิธีท�าอาหาร สปีดเกม อาหารเพื่อสุขภาพของ

ประเทศเกาหลีใต้

3 ลักษณะบุคคล
ในอุดมคติ 똑똑하게 생겼잖아

อธิบายลักษณะบุคคล
ในอุดมคติ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
หน้าตา

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิสัย -게 -잖아요

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
ลักษณะบุคคลในอุดมคติ

เกมหาบุคคล
ในอุดมคติ 

ส�านวนเกี่ยวกับ
การแต่งงาน

4 การเชื้อเชิญ 우리 반 모임을 할 것임 การจดบันทึก ค�าศัพท์เก่ียวกับ
การเช้ือเชิญ

ค�าศัพท์เก่ียวกับ
บันทึก -(으)ㅁ -(으)ㄹ 것 การอ่านและการเขียนบัตรเชิญ เกมค้นหารูป บ้านพื้นเมืองของ

ประเทศเกาหลีใต้

5 จินตนาการ 선물을 사는 것 같아
พูดคุยเกี่ยวกับ
สิ่งที่คาดเดา

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์ 1

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อารมณ์ 2 -(으)ㄴ 것 같다

-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 

것 같다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
เนื้อหาส�าหรับคาดเดา เกมทายภาพ ดวงและอนาคต 

6 โรงพยาบาลและ
ร้านขายยา

식후 30분마다 약을 

드세요

พูดคุยเกี่ยวกับอาการ
และวิธีป้องกันโรค

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
โรงพยาบาล

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
อาการของโรค -도록 마다

การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับ
อาการและวิธีป้องกันโรค เกมใบ้ค�าจากท่าทาง

วิธีรักษาโรคตามแบบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ของประเทศเกาหลีใต้

7 ภาษาเกาหลี 한국어를 배운 지 2년 됐어 อธิบายวิธีเรียนหนังสือ ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การสอบ

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วิธีเรียนหนังสือ -(으)ㄴ 지

-았/었으면 

좋겠다

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
ความกังวล เกมต่อค�า

การสอบวัด
ความสามารถ
ทางการศึกษา

8 ประสบการณ์ 제주도에 도착하니까 

날씨가 좋았습니다

เล่าประสบการณ์
ในการท่องเที่ยว

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยว 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว -(으)니까 에 비해(서) การอ่านและการเขียนไดอารี่ ปริศนาอักษรไขว้ วัฒนธรรมปัลลีปัลลี

9 วัฒนธรรมไทย 태국의 예절에 대해서 

소개하겠습니다

น�าเสนอเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การน�าเสนอ 에 대해(서) -기 때문에

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
การน�าเสนอ เกมทอยลูกเต๋า ค�าขอโทษของ

คนเกาหลีใต้

10 เมือง 차가 많아졌습니다
เปรียบเทียบภาพ

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

เมือง 1
ค�าศัพท์เกี่ยวกับ

เมือง 2 -아/어지다 -게 되다
การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับภาพ
ระหว่างอดีตและปัจจุบันของเมือง เกมจับผิดภาพ

สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ASEAN)

11 นิทานพื้นบ้าน 콩쥐는 마음이 착해서요 การเล่านิทานพื้นบ้าน ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน 1

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน 2 -고(요) -아/어서(요)

การฟังและการพูดเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้าน

การแสดงบทบาท
สมมติ ภาพลักษณ์ของเสือ

12 ความคาดหวัง
ในอนาคต

꿈을 이루기 위해서 

노력하는 중이에요

พูดคุยเกี่ยวกับ
ความคาดหวังในอนาคต

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
ความฝัน

ค�าศัพท์เกี่ยวกับ
การเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย

-기 위해(서) -는 중이다
การอ่านและการเขียนจดหมาย

ที่เขียนให้ฉัน เกมบิงโก อาชีพแปลกใหม่
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• หนังสือ 한국어 6 (ภาษาเกาหลี 6) เล่มนี้มีทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีจ�านวน 10 หน้า

• บทที่ 1-12 ประกอบไปด้วย
 - 어휘 (ค�าศัพท์) สอนค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท
 - 문법 (ไวยากรณ์) สอนและอธิบายวิธีการใช้ไวยากรณ์เกาหลี โดยมีแบบฝึกหัดให้ฝึกท�าหลายแบบ 
  เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในไวยากรณ์ที่เรียนมากแค่ไหน
 - 듣기 (การฟัง) ให้ผู้เรียนฝึกฟังวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา พร้อมกับท�าแบบฝึกหัด 
  เพื่อทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 - 말하기 (การพูด) ให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงและแต่งบทสนทนา เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้สนทนาใน
  สถานการณ์จริง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
 - 읽기 (การอ่าน) ให้ผู้เรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องและจับใจความส�าคัญได้อย่างถูกต้อง โดยดูจากรูปภาพ
  หรือท�าแบบฝึกหัดที่โจทย์ก�าหนดให้ ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - 쓰기 (การเขียน) ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค�าศัพท์เกาหลีและแต่งประโยคยาว ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหัวข้อนี้
  จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - 발음 (การออกเสียง) จะอธิบายกฎการออกเสียงและแนะน�าวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง
 - 활동 (กิจกรรมท้ายบท) ส่งเสริมให้เรียนภาษาเกาหลีได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น
 - 문화 (วัฒนธรรม) ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีให้มากขึ้น 

• ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและเนื้อหาเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ 
 http://downloads.se-ed.com/korean6.zip หรือสแกน QR Code จากปกหลังของหนังสือ

ส่วนของหน้าเปิดบท

รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ

학습 목표: 자신이 살고 있는 도시의 과거와 현재 모습을 소개할 수 있다.

차가 많아졌습니다

10과

1  서울은 어떤 느낌의 도시입니까?

2  방콕의 과거와 현재의 모습은 어떻게 다릅니까?

บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบท

บอกหมายเลขบท
และชื่อบท

ค�าถามที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 
ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 

รูปภาพแสดงภาพรวมของเนื้อหา
ในบทเรียน 
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หัวข้อต่าง ๆ ภายในเล่ม 

หนังสือเล่มนี้มีหัวข้อใหญ่ 8 หัวข้อ ได้แก่

ไวยากรณ์คำาศัพท์

การพูดการฟัง

듣기

เมื่อตกใจหรืออุทาน จะลดเสียงตรงทายประโยคใหตํ่าลงเล็กนอย แลวคอย ๆ ยกเสียงใหสูงขึ้นอีกครั้ง

잘했으면 좋겠다.           정말 맛있다.

14발음

1. 여러분은 한국어를 어떻게 공부합니까?

2. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 13

 (1) 남자의 목표는 무엇입니까?

  ① 읽기 점수가 높았으면 좋겠습니다.

  ② 다음 시험에는 붙었으면 좋겠습니다.

  ③ 여자보다 듣기를 잘했으면 좋겠습니다.

 (2) 여자가 말한 공부 방법이 아닌 것은 무엇입니까?

  ① 한국 드라마나 영화를 봅니다.

  ② 모르는 것은 선생님에게 물어봅니다.

  ③ 듣기 파일을 반복해서 듣고 따라 합니다.

파일 ไฟล, แฟมเอกสาร

한국어 680

말하기

1. 다음은 ‘흥부와 놀부’ 이야기입니다. 그림을 보고 이야기를 생각해 보십시오. 

2. 위의 그림을 보고 ‘흥부와 놀부’ 이야기를 만들어 보십시오. 

아니에요. 

우리 함께 살아요.

나가!

제비 덕분에 

부자가 되었어요.

흥부야, 그동안 

미안했어.

잘못했습니다. 

다시는 안 그러겠습니다.

한국어 6 121

한국의 여행지에 대해 알고 있습니까? 알맞은 어휘를 찾아 써 보십시오.

경복궁            불국사            한라산            해운대            한옥 마을

어휘 1

서울

경주

부산

전주

제주

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

한국어 686

แบบฝึกหัดที่ช่วย
ทบทวนค�าศัพท์
ในบทเรียน  

รูปภาพที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา
ในบทเรียน 

ค�าศัพท์ที่โจทย์
ก�าหนดให้ 
ส�าหรับน�าไป
เติมในช่องว่าง

แบบฝึกหัดทดสอบ
ความเข้าใจ
ไวยากรณ์

บอกชื่อไวยากรณ์

ตัวอย่างบทสนทนา
ที่ใช้ไวยากรณ์นี้

ตัวอย่างก่อนท�า
แบบฝึกหัด 

ค�าศัพท์ใหม่ในบทเรียน 

ไฟล์เสียงให้ฝึกฟัง
การออกเสียงที่
ถูกต้อง 

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาเกาหลี  

한국어 6 11



การอ่าน การเขียน

วัฒนธรรมกิจกรรมท้ายบท

활동

끝말잇기

เกมตอคํา

한국어 단어를 많이 알고 있습니까? 친구들과 단어를 이어서 말하는 끝말잇기 

게임을 해 보십시오.

어떻게 해요?

• ใหคนแรกพูดคําศัพทกอน
•  คนต�อไปพูดศัพท�คําอ่ืน โดยต�องเร่ิมต�นด�วยตัวอักษรสุดท�ายของคําท่ีคนก�อนหน�าพูด
•  หากไม�สามารถพูดศัพท�คําต�อไปได�ภายในเวลา 5 วินาทีถือว�าตกรอบ และคนที่อยู�
 ในเกมได�นานที่สุดจะเป�นผู�ชนะ

의사

사고

고기

기름
름...름...
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쓰기

1. 친구들과 함께 만드는 파티를 계획해 보십시오. 

무슨 파티를 할 거예요?

언제 할 거예요?

어디에서 할 거예요?

무엇을 준비해야 해요?

2. 친구를 파티에 초대하기 위한 초대장을 써 보십시오. 

한국어 6 51

읽기

‘-지(요)?’ เปนการลงทายประโยคเพื่อแสดงความหมายในการยืนยัน 
การออกเสียงจึงตางไปจากประโยคคําถามอื่น ๆ โดยสวนทายจะออกเสียงใหสูงขึ้นเล็กนอย

방송국에 다니고 있겠지?          방송국에 다니고 있어?

24발음

1.  10년 후의 여러분은 무엇을 하고 있을 것 같습니까?

2.  다음을 읽고 물음에 답하십시오. 23

미래 อนาคต   멋지다 หลอ, เท   자랑스럽다 นาภาคภูมิใจ   활동하다 ทํากิจกรรม, เคลื่อนไหว

 (1) 꿈을 이루기 위해 한 노력이 아닌 것은 무엇입니까?

  ① 공부 ② 독서 ③ 동아리 활동

 (2) 읽은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

  ① 아리야의 꿈은 아나운서입니다.

  ② 아리야는 친구에게 편지를 씁니다.

  ③ 아리야는 중학생 때 장학금을 받았습니다.

미래의 나에게

안녕? 나는 17살 아리야야. 너는 지금 아주 유명한 아나운서가 되어서 방송국에 

다니고 있겠지? 뉴스에 나오는 아나운서를 보면서 꿈을 가지게 됐잖아. 그 꿈을 

이루기 위해서 신문도 많이 읽고 방송 동아리 활동도 하는 네 모습이 정말 멋졌어. 

대학교에서도 공부를 열심히 해서 장학금을 받은 것도 너무 자랑스럽고. 앞으로 더 

활발하게 활동할 너의 모습을 응원할게! 

11월 29일

17살 아리야가
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รูปภาพจ�าลอง
สถานการณ์
การเล่นกิจกรรม 

อธิบายวิธีการเล่นกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ๆ 

สัญลักษณ์ชักชวน
ให้ผู้เรียนลองเล่น
กิจกรรม 

แบบฝึกหัด
ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียน
ภาษาเกาหลี  

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาเกาหลี  

อธิบายกฎ
การออกเสียงและ
แนะน�าวิธีการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกาหลี 
พร้อมรูปประกอบ
และค�าอธิบาย

ค�าถามฝึกคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลี
และวัฒนธรรมไทย
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วิมล (위몬)	

นักเรียนไทย
กล้าหาญและพูดเก่ง

พิมพา (핌파) 
นักเรียนไทย 
ฉลาดและชอบ
อ่านหนังสือ 

อารียา (아리야)

นักเรียนไทย
น่ารักและชอบดูละคร 

คิมโซยอน (김소연)	

ครูชาวเกาหลี
สอนภาษาเกาหลี

และใจดี 

กนกพร (까녹펀)

นักเรียนไทย
สวยและวาดรูปเก่ง 

อาทิตย์ (아팃) 

นักเรียนไทย 
รูปร่างสูง สุขภาพดี 
และเล่นกีฬาเก่ง 

เมธา (메타)	

นักเรียนไทย 
ฉลาด ชอบเล่นดนตรี 

และร้องเพลง

ปิยพงศ์ (삐야퐁)	

นักเรียนไทย 
นิสัยสดใสร่าเริง 
และถ่ายรูปเก่ง 

ณัฐธีร์ (낫티)	

นักเรียนไทย 
ดูดีเหมือนนายแบบ 
และเป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคน 

ภูริ (푸리)	

ครูชาวไทย 
สอนภาษาเกาหลี
และเป็นคนสนุกสนาน  

แนะนำาตัวละคร
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학습	목표:	일상생활에	대해	이야기할	수 있다.

음악을	매일	 

두	시간이나	들어?

1과



1  핌파는 친구들에게 무엇을 물어봤습니까?

2  여러분은 한국어를 얼마나 자주 공부합니까? 

저는 어제 열 시간 잤어요.

저는 보통 일곱 시간 자요.


	คำนำผู้เขียน
	คำนิยม
	สารบัญ
	ขอบเขตของเนื้อหา
	รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ
	แนะนำ ตัวละคร
	1과 음악을 매일 두 시간이나 들어?
	2과 냄비에 물을 부으세요
	3과 똑똑하게 생겼잖아
	4과 우리 반 모임을 할 것임
	5과 선물을 사는 것 같아
	6과 식후 30분마다 약을 드세요
	7과 한국어를 배운 지 2년 됐어
	8과 제주도에 도착하니까 날씨가 좋았습니다
	9과 태국의 예절에 대해서 소개하겠습니다
	10과 차가 많아졌습니다
	11과 콩쥐는 마음이 착해서요
	12과 꿈을 이루기 위해서 노력하는 중이에요
	ภาคผนวก
	เนื้อหาส่วนการฟัง
	คำอธิบายไวยากรณ์
	เนื้อหาส่วนวัฒนธรรม (ฉบับภาษาไทย)
	เนื้อหาส่วนกิจกรรมท้ายบท (ฉบับภาษาเกาหลี)
	ดัชนีคำศัพท์
	คณะผู้จัดทำ



