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ค�าน�าส�านักพิมพ์

 ใครอยากเก่งภาษาเกาหลีมาทางนี้! หนังสือสอนภาษาเกาหลีสไตล์ใหม่

เล่มนีเ้ลม่เดยีวทีร่วมเอาทัง้ค�าศพัท์ บทสนทนา และประโยคทีพ่บบ่อยในชวีติประจ�าวนั 

มาเสนอผ่านวัฒนธรรมในเรื่องราวต่างๆ ท�าให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าสนใจภายใน 

ประเทศเกาหลทีีค่ณุอาจไม่เคยรู ้ ทัง้ประวตัศิาสตร์ วถิชีวีติความเป็นอยู ่ ดาราคนดงั 

อาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ เสื้อผ้าหน้าผม ศัลยกรรมใบหน้า และอื่นๆ 

อีกมากมาย คุณจะได้ความรู้พร้อมภาษาเกาหลีที่แทรกอยู่ในทุกบททุกเนือ้หา

 ผูท้ีก่�าลงัสนใจภาษาเกาหลี หรือต้องการเรียนรูว้ฒันธรรมอนัน่าประทบัใจ 

ของประเทศเกาหลใีต้ หนงัสอืเล่มนีส้ามารถตอบโจทย์ได้ดียิง่ จึงเหมาะส�าหรับผูอ่้าน 

ทุกเพศทุกวัย จะใช้อ่านเสริมความรู้ เตรียมพร้อมส�าหรับการเรียนการสอบ หรือ

ใช้เป็นตัวช่วยส�าหรับการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้น

 ทางส�านักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสอนภาษาเกาหลี “เก่งเกาหลี

กับ Easy Korean” เล่มนี้จะช่วยให้ผู ้อ่านได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาและบรรล ุ

จุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ทีมบรรณาธิการ
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เรามาทำาความรูจ้กักบัภาษาเกาหลีกันก่อนดีกว่า ว่าภาษาเกาหลนีัน้มคีวามเป็น

มาอย่างไร ใช้ได้กี่แบบ และโครงสร้างทางภาษาเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจถึง

ลักษณะของภาษาเกาหลีได้อย่างถ่องแท้

ใครทีเ่คยเรยีนภาษาเกาหลีกันมาบ้างแล้ว ก็คงจะรู้ว่าภาษาเกาหลีเป็นภาษา

ทีจ่ดัอยู่ในตระกูล อูรัล – อัลเตอิก มีลักษณะทางไวยากรณ์เป็นภาษาคำาตดิต่อที่

มกีารเตมิวภิตัตปัิจจยั คอื มกีารเปลีย่นแปลงรปูคำาหรอืรปูประโยค ซึง่โครงสร้าง

ประโยคภาษาเกาหลีมีความแตกต่างจากโครงสร้างประโยคภาษาไทยเป็นอย่างมาก 

ยกตวัอย่างเช่น ภาษาเกาหลีเรยีงตำาแหน่งแบบ “ประธาน + กรรม + กรยิา” แต่ภาษา 

ไทยเรยีงตำาแหน่งแบบ “ประธาน + กรยิา + กรรม”  ดงัตวัอย่างนี้

     ฉัน        กิน           ข้าว         

          

   ฉัน   (นา)    ข้าว   (พับ)    กิน     (มอก-ตะ)           

ภาษาไทย    
    
ภาษาเกาหลี 나            밥            먹다

ภาษาเกาหลี
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ตัวอักษรประเภทแรกที่เราต้องรู้จัก คือ พยัญชนะ พยัญชนะในภาษาเกาหลีมี

ทั้งหมด 19 ตัว ขอยำ้าว่าแค่ 19 ตัวเอง ไม่เยอะเท่าไหร่เนอะ จำาได้ไม่ยากหรอกค่ะ 

แบ่งเป็นพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว และพยัญชนะซ้อนอีก 5 ตัว
 
พยัญชนะเดียว 14 ตัว ได้แก่   
                            และ

พยัญชนะซ้อน 5 ตัว ได้แก่           และ    

อักษรเกาหลี เรียกว่า “อักษรฮันกึล” ลักษณะพิเศษของอักษรนี้ คือ เขียน
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีลายเส้นเป็นเหลี่ยมๆ กลมๆ น่ารัก ลากเส้นเพียงไม่กี่เส้นก็เป็น 
ตัวอักษรแล้ว 

ถ้าดูผิวเผินแล้วคงนึกว่าอักษรฮันกึลคล้ายกับอักษรภาพเหมือนของจีนรึเปล่า
นะ แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่อย่างนัน้เลย อกัษรฮนักลึจดัอยูใ่นระบบอกัษรแทนเสยีง คือ ตัว
พยัญชนะเป็นอักษรรูปภาพเลียนแบบอวัยวะการออกเสียงในขณะที่ออกเสียงนั้นๆ 
ส่วนสระเป็นอักษรรูปภาพที่ใช้แนวคิดเชิงปรัชญา คือ ท้องฟ้า พื้นดิน และมนุษย์ 
พูดง่ายๆ กค็อื ตวัอกัษรเกาหลปีระกอบไปด้วยพยญัชนะและสระ มาประสมเป็นคำาๆ 
แค่นั้นเอง ไม่ยากเลยค่ะ 

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ 

ㅋ ㅌ ㅍ     ㅎ

ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ    ㅉ  

ลองมาดูกันดีกว่าว่าตัวอักษรเกาหลีมีประเภทไหนบ้าง

ตัวอักษรเกาหลี
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หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง แนวโน้มของการแบ่งประเทศเกาหล ี

ก็เริ่มปรากฏขึ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2488 เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมภาคใต้ 

ของคาบสมุทรเกาหลี และโซเวียตเข้าควบคุมภาคเหนือ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 องศา 

เป็นเส้นแบ่ง โดยในตอนแรก การแบ่งแยกนี้ถือเป็นการชั่วคราว และจะให้เอกราช 

แก่เกาหลีเมื่อสี่ชาติมหาอำานาจ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และ

จีน จัดการปกครองในเกาหลีสำาเร็จ อย่างไรก็ตามการรวมชาติเกาหลียังเป็นสิ่ง

ที่ต้องรอคอยต่อไป จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่ลงตัวเลยนะคะ 

นีเ่ป็นประวัติศาสตร์เสีย้วหนึง่ทีน่่าจารกึไว้ของเกาหล ี หากเรานำาประวตัศิาสตร์ 

เหล่านี้มาเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ ละคร หรือซีรีส์ต่างๆ ที่พวกเราชอบดูกัน ไม่ว่าจะ

เป็น แดจังกึม ลีซาน หมอโฮจุน มูยุล หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ เราจะสามารถรับรู้เรื่อง

ราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างที่บอกไว้ข้างต้น เพราะว่า

ภาพยนตร์และละครเหล่านี้จะมีเนื้อเรื่องและนักแสดงที่ชวนติดตาม อีกทั้งยังแฝง 

สาระและความสนุกไว้อีกมากเลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็จะทำาให้การศึกษาประวัติศาสตร์

ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ รับรองได้เลย

การแบ่งแยกประเทศ
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ชาวเกาหลีได้สร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่านช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

มีวัฒนธรรมหลายๆ อย่างเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของหลากหลายศาสนา ซึ่งมี

อิทธิพลมากต่อการดำารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

และมรดกทางวัฒนธรรมอันเด่นชัดเฉพาะตัวก็สามารถพบได้ตลอดคาบสมุทร

นี้เลยนะคะ ชาวเกาหลีให้คุณค่ากับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงมากใน

การอุทิศตนและความมุมานะอุตสาหะ บางทีอาจเป็นเพราะลักษณะเหล่านี้ก็ได้ 

ที่ทำาให้พวกเขาสามารถใช้เป็นแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรมซึ่งนำามาประยุกต์อย่าง

ถี่ถ้วนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย

ด้วยพื้นฐานเดิมที่เกาหลีเคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น 35 ปี และก่อน

หน้านั้นก็เคยตกอยู่ใต้การปกครองของจีนและมองโกเลีย ทำาให้ชาวเกาหลี

วัฒนธรรมเกาหลี
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ตระหนักถึงความยากลำาบากต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนเกิดลักษณะนิสัยอย่างหนึ่ง คือ 

ความขยนัหมัน่เพยีรและบากบัน่ เพือ่ทีจ่ะเอาชนะความยากลำาบากเหล่านัน้ และด้วย 

ลกัษณะนสิยัดังกล่าวนี้เองค่ะ เป็นส่วนทำาให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศ 

พฒันาเช่นในปัจจบุนั แต่มคีวามเป็นชาตนิยิมสงู ชาวเกาหลจีะมนีสิยัพดูเสยีงดงั 

เนือ่งจากว่าการพดูเสยีงดงัแสดงถงึพลงั อำานาจ และความเข้มแขง็ ดงันัน้ไม่ต้อง 

กลัวไปนะคะ ถ้าจะสนทนากับชาวเกาหลีแล้วเขาพูดเสียงดังกับเรา ถึงแม้ว่าจะ

อยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ตาม แต่เขาจะพูดเสียงดังเอาการทีเดียว ทำาให้ชาวต่างชาติ

ตกใจกนัอยูบ่่อยๆ เพราะรูส้กึเหมอืนกำาลงัถกูตะคอก แต่หากถามชาวเกาหลแีล้ว 

การพูดเสียงดังเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติมากค่ะ 

 

                  อกีอย่างท่ีเหน็ได้ชดัเจนเลยนะคะ คอื ชาวเกาหลจีะเอาใจใส่กับงานทีต่นเองทำา 

หรือรับผิดชอบ และเอาจริงเอาจังกับมันมากเลยค่ะ ชาวเกาหลีมักจะคิดเร็ว ทำา 

เร็ว จนมีคำากล่าวว่า ทุกอย่างต้องเร็วหมด เนื่องจากสภาพที่เคยตกเป็นเมอืงขึน้ 

ทำาให้พวกเขากระทำาทกุอย่างด้วยความรวดเรว็ จะสงัเกตได้ง่ายๆ จากการทำางาน 

เราจะมีความรู้สึกว่าพวกเขาทำางานด้วยความเร็วสูง หรือการเดินในที่สาธารณะ 

เพราะความเรว็นีเ้อง เมือ่เดนิในทีส่าธารณะชาวเกาหลจีะปะทะกบัผูอ้ืน่ตลอดเวลา 

สร้างความไม่พอใจให้กบัชาวต่างชาต ิแต่สำาหรบัชาวเกาหลแีล้ว การเดนิปะทะกนั 

เช่นนัน้ไม่ใช่เรื่องแปลก ปัจจุบันนี้สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีมาก ก็ยิ่งเพิม่ 

ความเรว็ในการทำาสิง่ต่างๆ ให้กบัชาวเกาหลมีากยิง่ขึน้

ส่วนเวลาไปรับประทานอาหารร่วมกันหลายๆ คน ชาวเกาหลีจะไม่แยกกัน

จ่ายหรือเฉลี่ยจ่ายค่าอาหาร โดยทั่วไปแล้วคนที่เป็นผู้ชวนคนอื่นจะเป็นผู้จ่ายและ 

มักจะเลี้ยงอาหารดีๆ เพื่อให้เขาประทับใจค่ะ 
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เรื่องนารู เกี่ยวกับ
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เมื่อพูดถึงเพลงประจำาชาติของเกาหลีใต ้

มักจะนึกถึงเพลงชาติ ที่ เรียกว่า............... 

(เอ-กุก-กา) หมายถึง เพลงของผูร้กัชาต ิเนือ่ง 

จากชาวเกาหลีเป็นคนที่รักในชาติของตนเอง

มาก เพลงชาตจิงึมคีวามหมายทีส่ือ่ถงึความรกั 

ชาติอย่างยิ่งยวดค่ะ
“เอกุกกา” เป็นเพลงที่ใช้ร้องปลุกใจเพื่อ 

สร้างความรกัชาติในงานสำาคัญระดับชาติ  เช่น 

ในงานกีฬาโอลิมปิก ในขณะที่ร้องเพลงชาติ

ก็จะทำาการเชิญธงชาติขึ้นสู ่ยอดเสาไปด้วย 

เพลงชาติเกาหลีเริ่มร้องครั้งแรกโดยนักกีฬา

ชาวเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใน 

ปี 1936 ท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

เพลง

สัญลักษณ์
ของเกาหลีใต้

 애국가
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สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ

         (อิน-ซา-ดง) 

เป็นสถานที่ส�าหรับผู้ที่อยากสัมผัส 

วัฒนธรรมและประเพณีแบบเกาหลี 

ในใจกลางกรุงโซล มีทั้งห้องแสดง 

งานศิลปะ ร้านขายของที่ระลึกพื้น 

เมอืง         ร้านขายวัตถโุบราณ ภตัตาคาร 

และร้านน�้าชาแบบเกาหลี บริเวณนี้ 

ยังเป็นแหล่งวัตถุโบราณ ทั้งภาพอินซาดง

인사동

เขียนเก่าแก่  งานเครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ หรือเครื่องเรือนเก่า ก็มีอยู่ที่นี่ทั้ง 

หมด นอกจากนี้ยังมี พระราชวังอุนฮยอน               ซึ่งเป็นที่อยู ่ของผู ้ส�าเร็จ 

ราชการ แทวอนกุน         ในสมัยราชวงศ์โชซอน ผู้ซึ่งเปิดประตูอาณาจักร

ต่อชาวต่างชาติ และยังมี วัดโชกเยซา         ซึ่งเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธที่

ส�าคัญของประเทศเกาหลีใต้  ในวัดนี้มีบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของธูป 

ถนนที่ผ่านวัดโชกเยซานั้นเต็มที่ด้วยร้านขายไม้เคาะระฆัง เสื้อคลุมสีเทา ลูกประค�า 

ธูป เครื่องทองเหลือง และสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

(조계사)

(운현궁)

(대원군)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเกาหล ีหรือ                 (ฮัน-กู 
-เก-คกุ-รบิ-พกั-มลุ-กวนั)   ถอืเป็นประตูสู่ประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมเกาหล ีเป็น 
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ไม่ได้จัดแสดงแค่สมบัติทางวัฒนธรรม
เกาหลีเพียงเท่านั้น แต่ยังมีผลงานทางศิลปะจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียจัดแสดงอยู่ที่นี่ 
ด้วย 

พืน้ท่ีบริเวณรอบๆ พพิิธภัณฑสถานแห่งนีม้สีิง่ทีน่่าสนใจมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะ
เป็นสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทั้งสวนให้ผู้มาเยี่ยมชมได้พักผ่อน 
และเป็นพื้นที่จัดแสดงนอกอาคาร ตรงกลางของสวนเป็นบ่อน�า้ที่ล้อมด้วยเจดีย์หิน 
และรปูป้ันหลายร้อยแบบ มวีตัถโุบราณและสมบตัชิาตจิดัแสดงให้ชมทัว่ทัง้สนามอนั 
กว้างขวางนี้ นอกจากนั้นยังมีน�้าตกมีรู หรือน�้าตกมังกร ซึ่งถือเป็นสิ่งนึงที่ไม่ควร 
พลาดชมเลยนะคะ ทางปีกด้านตะวนัออกของพพิธิภณัฑ์เป็นอาคารสามชัน้ มห้ีองจดั 
งานศลิป์อยู ่6 แห่ง คอื 

한국의 국립 박물관
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น่าสนใจ 

เที่ยว

พาไป

ถึง

โทรศัพท ์

มีชื่อเสียง

หลายๆ ที่

แนะน�า

(ควัน-ชี-มี-อิด-ตะ)

(ยอ-แฮง-งา-ดะ)

(เท-รยอ-คา-ดะ)

(โท-ชา-คา-ดะ)

(ชอ-นวา-ฮา-ดะ)

(ยู-มยอง-งา-ดะ)

(ยอ-รอ-กด)

(โซ-แก-ฮา-ดะ)

관심이 있다

여행하다

데려가다

도착하다

전화하다

유명하다

여러곳

소개하다
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การจับจ่ายใช้สอย

เงินตราของประเทศเกาหลีใต้
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  และมีรูปของ       (ทา-โบ-ทับ) 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่
ส�าคัญของประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นราวๆ 
ปี ค.ศ. 756  

ตั้งอยู่ในวัด “พุลกุก” หรือ 불국사

(พุล-กุก-ซา) ที่เมืองคยองจู และวัดแห่งนี้ยัง
ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

ต่อมาสกุลเงิน “ฮวาน”  
ก็เปลี่ยนเป็น “วอน    ” 

다보탑

(원)

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 หลังจากใช้มาเป็น
เวลา 7 ปี และจากที่เคยพิมพ์ค�าว่า

대한민국 (แท-ฮนั-มนิ-กกุ) ซึง่แปลว่า สาธารณรฐัเกาหลี  

 กไ็ด้เปลีย่นเป็น  

        (ฮัน-กุก-อือ-แนง) หรือธนาคารกลางเกาหล ี한국 은행

จากนั้นจึงเกิดเหรียญ 10 วอน  
ขึ้นมาใหม่ มีสีทอง 
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ส�าหรับเหรียญ 10 วอนที่ผลิตในปี ค.ศ. 1971 

และ 1972 ได้น�ามาใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะ แต่เหรียญ 

1 วอน และ 5 วอนนัน้เริม่ไม่มใีครใช้ไปตัง้แต่ประมาณ 

ปี ค.ศ. 1980 และไม่สามารถพบเห็นหรือเห็นได้ยาก 

มากแล้วในปัจจุบันด้วยค่ะ

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 เกิดภาวะเงินเฟ้อขึน้ในประเทศ 

เกาหลีใต้ ท�าให้เกิดการผลิตเงินวอนเกาหลีประเภท 

เหรียญ 100 วอนขึ้นใหม่ โดยด้านหนึ่งได้ประทับ 

รูปของ “พลเรือเอกอีซุนชิน” 이순신 (อี-ซนุ- 

ชิน)   ซึง่เป็นผู ้ที่ออกแบบ “เรือเต่า” หรือที่เรียกว่า 

거북선 (คอ-บกุ-ซอน) นัน่เอง                             
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เกาหลมีกัจะชอบแต่งหนา้กนัขาวใสเด้งแบบดไูม่โบ๊ะ แถมยังมคีรมีบ�ารุงสารพัดชนิด 

ทีเ่หมาะกบัผวิแบบสาวเอเชยี แพ็คเกจก็น่ารกั และมใีห้เลอืกหลากหลายแบบ ในราคา 

ย่อมเยามากๆ อีกด้วย แล้วใครจะอดใจไหวจริงมั้ยคะ เครื่องส�าอางจึงเป็นของฝาก 

อันดับต้นๆ ที่มักจะถูกฝากซื้อและหอบหิ้วซื้อมาฝากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ให้สวย

เช้งกันถ้วนหน้าเลยค่ะ ส�าหรับของเก่าและวัตถุโบราณของที่นี่ สิ่งที่ทุกๆ คนต่าง

กห็าชมคอื หบีไม้ เครือ่งเรอืน และเครือ่งเคลอืบสขีาว จากสมยัราชวงศ์โชซอน 

นอกจากนัน้ยงัมเีครือ่งป้ันดนิเผา “ศลิาดล” มสีเีหมอืนหยกฟ้า จากราชวงศ์โครยอ 

เราจะน�าเครือ่งชามพวกนีอ้อกนอกประเทศเกาหลใีต้ไม่ได้ ดงันัน้หากใครทีช่อบของ 

เก่าของโบราณเหล่านี้ก็คงท�าได้เพียงมองดูความงดงามเท่านั้นนะคะ แล้วถ้าอยาก

ได้ไว้ครอบครองกต้็องหาซ้ือของท�าเลียนแบบจากร้านดีๆ    ทีท่�าเหมอืนจรงิมากๆ หน่อย 

แทนละกันค่ะ

ต่อมาก็จะเป็นสินค้าท่ีเวลาน้ีคงไม่เอ่ยถึงไม่ได้

เลยนะคะ เพราะแน่นอนว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของ 

ผู้หญิงที่ไปประเทศเกาหลีใต้ มักจะเผื่อที่ว่างในกระเป๋า 

ส�าหรบัสิง่นีต้ดิตวักลบัมาด้วย นัน่คอื “เครือ่งส�าอาง” 

นัน่เองค่ะ เครือ่งส�าอางเกาหลสีามารถตอบโจทย์ความ 

ต้องการของสาวไทยได้ตรงเป๊ะเลยล่ะค่ะ เนือ่งจากสาว

เครื่องปั้นดินเผา “ศิลาดล”
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หลายๆ คนคงยงัไม่ทราบกนันะคะว่าเกาหลใีต้เป็นดนิแดนแห่งอญัมณหีรอืเพชร 

นิลจินดา ประเทศแห่งนี้มีพลอยของเขี้ยวหนุมานที่โด่งดังมาก พลอยชนิดนี้มีสีม่วง

ที่หลากหลาย ตั้งแต่ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงม่วงแก่ที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจ นอกจากนี้ยัง 

มีบุษราคัมรมควัน อันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในเกาหลีใต้อีกด้วยค่ะ เครื่อง

ประดับจากอัญมณีของที่นี่ เช่น แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ก็จะมีราคาไม่สูงนัก 

เครื่องประดับเพชรพลอยท่ีท�าขึ้นในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะทับทิมนั้นมีขายมากมาย 

ตามร้านเพชรทั่วไปเลยนะคะ เลือกซื้อกันได้ตามชอบใจเลยทีเดียวค่ะ 

สินค้าที่เกี่ยวกับศิลปะและงานฝีมือพื้นเมืองของเกาหลีใต้ก็มีชื่อเสียงเช่นกัน

นะคะ สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ตุ๊กตาแต่งชุดประจ�าชาติที่ดูแล้วน่ารักและสวย 

งามมาก พัดและหน้ากากไม้ งานเย็บปักถักร้อย ฝีมือละเอียดและเต็มไปด้วยสีสัน

สดใส เครื่องลงยาประดับมุกชั้นหนึ่ง เครื่องเคลือบอ่อนช้อยลวดลายดั้งเดิม สิ่งของ 

เหล่านี้บ่งบอกถึงความสุข ความโกรธ ความเศร้า และอารมณ์ขัน ซึ่งถ่ายทอดลง 

ไปในสิง่ของเครือ่งใช้ประจ�าวนัแต่ละชิน้อย่างไม่เหมอืนใครเลยค่ะ เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ

มากเลยนะคะ
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