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คÓนÓผู้เขียน
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.
또한, 한국어 교과서 개발을 지원해 주신 한국 교육부와 외교부, 주 태국 대한민국 대사관, 태국 교육부 기초교육위원회,
이화여자대학교 언어교육원에 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 한국어 교과서 전 6권의 완간을 계기로 태국 중등학교
한국어 교육이 더욱 발전하길 기대합니다.
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주 태국 한국교육원 김주연 원장

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย บรรจุ
ภาษาเกาหลีเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่สองอย่างเป็นทางการ โดยผ่าน “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี” ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้มีการน�ำหลักสูตรภาษาเกาหลีมาใช้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 ภาษาเกาหลีเป็นวิชาที่บรรจุให้
ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ทางด้านความถนัดทางภาษาต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรากฐานอันส�ำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาการศึกษา
ภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ร่วมกันผลักดันรวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดส่งครูอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ มาสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย การอบรม
ครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ�ำประเทศไทย
ยังร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาเกาหลีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม การอบรมครูผู้สอน
ภาษาเกาหลีแบบเข้ม เพือ่ สนับสนุนการศึกษาภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา ให้ดำ� เนินไปอย่างเป็นระบบ การจัดพิมพ์
แบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการไทยและสาธารณรัฐเกาหลี จึงนับว่า
มีความส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นแบบเรียนภาษาเกาหลีชุดแรกส�ำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของไทย
ศูนย์การศึกษาเกาหลีและสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ร่วมมือกันรวบรวมคณะวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ เพื่อผลักดันการผลิต “แบบเรียนภาษาเกาหลี” ใน
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง ที่เข้าร่วมโครงการจัดท�ำแบบเรียนจนส�ำเร็จ
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี, สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย, สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ที่สนับสนุนการพัฒนาแบบเรียนภาษาเกาหลี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท�ำแบบเรียนภาษาเกาหลีทั้ง 6 เล่มนี้ จะ
เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลี ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป
9 ตุลาคม 2561
คิม จูย็อน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ�ำประเทศไทย

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.
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이화여대 이해영 교수

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่จะว่าใกล้ก็ใกล้ จะว่าไกลก็ไกล ในทางภูมิศาสตร์อาจจะห่างไกล
แต่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์กันทางประวัติศาสตร์ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด แลกเปลี่ยน
กันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนังสือชุดนี้เกิดจากความทุ่มเทอย่างมาก
เพื่อให้ผู้เรียนที่จะเติบโตเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยในอนาคต สามารถเรียนภาษาเกาหลีที่เป็นสมบัติมีค่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนังสือชุดนี้มีความพิเศษดังนี้
ประการแรก ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรายวิชาอื่น ๆ ภาษากับสังคม และภาษากับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น
เป้าหมายและหัวข้อส�ำคัญของหลักสูตรการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศทีส่ อง ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนและเข้าใจสังคมกับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
จากการเรียนภาษาเกาหลี รวมทั้งสื่อสารภาษาเกาหลีได้
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สารบัญ
คำ�นำ�ผู้เขียน
คำ�นิยม 		
ขอบเขตของเนื้อหา
รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ
แนะนำ�ตัวละคร
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선물

2과

특징 비교

3과

식당

4과

옷차림

5과

경험

6과

약속

7과

쇼핑

8과

학생 참여 행사
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대중문화

10과

습관
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아리야가 이 선물을
좋아할까?
아팃은 키가 큰데
나는 작아
나는 순두부찌개
먹을래
파란 셔츠를 입고
있어요
한국 가수를 본 적이
있어요
지금 좀 바쁘니까
나중에 연락할게

긴 치마를 찾는데요

같이 연극 대회에
나갈래?
지금 촬영하는
프로그램은 무엇입니까?
일찍 일어나서
운동해요
한국어 캠프에
참여할까 해
불이 났을 때 119에
전화하십시오

어휘 2

물건 특성 관련

선물 고르기

선물 관련 어휘

특징 비교하기

성격 관련 어휘

음식 주문하기

한식 관련 어휘

맛 관련 어휘

옷차림 묘사하기

색깔 관련 어휘

옷차림 관련 어휘

특별한 경험 말하기

경험 관련 어휘 1

경험 관련 어휘 2

약속하기

시간 관련 어휘

약속 관련 어휘

물건 사기

상품 속성 관련
어휘

어휘
르 불규칙
동사/형용사

쇼핑 관련 어휘

제안하기

행사 관련 어휘 1

인터뷰하기

방송 관련 어휘

습관 표현하기

습관 관련 어휘

부사

주말 계획 관련

방학 계획 관련

어휘

어휘

문제 상황 관련

문제 해결 관련

어휘

어휘

계획 말하기

문제 해결하기

행사 관련 어휘 2

방송 프로그램
관련 어휘

내용
문법 1

문법 2

-(으)ㄹ까요

-(으)ㄹ 거예요

르 불규칙

-(으)ㄹ래요
(선택)

ㅎ 불규칙

-(으)ㄴ 적이
있다/없다

듣기/말하기, 읽기/쓰기

생일 선물 고르는 대화
듣기/말하기

-(으)ㄴ/는데

친구와 비교하는 글

(대조)

읽기/쓰기

-거든요

-고 있다

-(는)군요

음식 주문하는 대화
듣기/말하기
옷차림 설명하는 글
읽기/쓰기
유명한 사람을 만난 경험
듣기/말하기
약속하는 문자 메시지

-(으)ㄹ게요

-(으)니까

-아/어 드릴까요

-(으)ㄴ/는데요

-(으)ㄹ래요

-(으)ㄴ/는데

학생 축제 참가를 제안하는 글

(제안)

(배경)

읽기/쓰기

-는

-(으)ㄴ, (으)ㄹ

-거나

-아/어서

-(으)ㄹ까 하다

(이)나

-았/었을 때

-(으)십시오

읽기/쓰기
물건 사는 대화
듣기/말하기

연예인을 인터뷰하는 대화
듣기/말하기
습관에 대한 발표문
읽기/쓰기
방학 계획에 대한 대화
듣기/말하기
문제 해결 방법에 대한 안내문
읽기/쓰기

활동

문화

그림자 보고 추측하기

돌과 환갑

연상되는 친구 찾기

동물 비유 표현

음식 이름 맞히기

도시락과 급식

스무고개 게임

한국의 교복

우리 반 경험 왕 뽑기

찜질방과 목욕탕

영상 편지 만들기

한국의 인사 표현

단어 왕 뽑기

자갈치 시장과 국제 시장

축제 포스터 만들기

한국의 고등학교 축제

단어 찾기 게임

한국의 대중문화

습관 점검하기

한국의 식사 예절

주사위 게임

한국어 속담

명령하기 게임

한국의 긴급 전화번호

한국어 5
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ขอบเขตของเน้อหา
บทที่

หัวข้อ

ชื่อบท

วัตถุประสงค์

1

ของขวัญ

아리야가 이 선물을

2

การเปรียบเทียบ
ลักษณะพิเศษ

아팃은 키가 큰데

3

ร้านอาหาร

나는 순두부찌개

4

การแต่งกาย

파란 셔츠를 입고

5

ประสบการณ์

한국 가수를 본 적이

6

การนัดหมาย

지금 좀 바쁘니까

7
8

คำ�ศัพท์ 1

คำ�ศัพท์ 2

เลือกของขวัญ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
ของขวัญ

เปรียบเทียบ
ลักษณะพิเศษ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
ลักษณะพิเศษ
ของสิ่งของ
คำ�กริยาและ
คำ�คุณศัพท์ที่
ลงท้ายด้วย 르

สั่งอาหาร

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
อาหารเกาหลี

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
รสชาติ

อธิบายลักษณะ
การแต่งกาย

คำ�ศัพท์เกีย่ วกับสี

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
การแต่งกาย

พูดคุยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์พิเศษ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ 1

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ 2

나중에 연락할게

การนัดหมาย

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
เวลา

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
การนัดหมาย

การช็อปปิ้ง

긴 치마를 찾는데요

การซื้อสิ่งของ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะ
ของสินค้า

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
การช็อปปิ้ง

กิจกรรมของนักเรียน

같이 연극 대회에

การเสนอข้อคิดเห็น

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม 1

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรม 2

9

วัฒนธรรมมวลชน

지금 촬영하는

การสัมภาษณ์

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
การออกอากาศ
ทางโทรทัศน์

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน์

10

กิจวัตรประจำ�วัน

일찍 일어나서

พูดคุยเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำ�วัน

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำ�วัน

คำ�วิเศษณ์

11

แผนการ

한국어 캠프에

พูดคุยเกี่ยวกับ
แผนการที่จะทำ�

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
แผนการใน
ช่วงปิดเทอม

12

การแก้ปัญหา

불이 났을 때 119에

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
แผนการในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์
คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
สถานการณ์
ของปัญหา

8
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좋아할까?

나는 작아

먹을래

있어요

있어요

나갈래?

프로그램은 무엇입니까?

운동해요

참여할까 해

전화하십시오

การจัดการปัญหา

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
วิธีการแก้ปัญหา

เนื้อหา
ไวยากรณ์ 1

ไวยากรณ์ 2

การฟัง/การพูด
การอ่าน/การเขียน

กิจกรรม

วัฒนธรรม

-(으)ㄹ까요

-(으)ㄹ 거예요

การฟัง/การพูด
บทสนทนาในการเลือก
ของขวัญวันเกิด

ดูรูปเงาและเดาคำ�ศัพท์

วันคล้ายวันเกิดครบ
1 ขวบและ 60 ปี

การอ่าน/การเขียน
บทความที่เปรียบเทียบถึงเพื่อน

เกมค้นหาเพื่อน

การอุปมาเปรียบเทียบ
คนกับสัตว์

การฟัง/การพูด
บทสนทนาในการสั่งอาหาร

การทายชื่ออาหาร

ข้าวกล่องและ
อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้

르 불규칙

-(으)ㄹ래요
(선택)

ㅎ 불규칙

-(으)ㄴ 적이
있다/없다

-(으)ㄴ/는데
(대조)

-거든요

-고 있다

-(는)군요

การอ่าน/การเขียน
บทความที่อธิบายลักษณะ
การแต่งกาย
การฟัง/การพูด
ประสบการณ์ในการเจอ
บุคคลที่มีชื่อเสียง

เกม 20 คำ�ถาม

เครื่องแบบนักเรียน
ของประเทศเกาหลีใต้

การเลือกเจ้าแห่ง
ประสบการณ์
ประจำ�ห้องเรียน

จิมจิลบังและ
โรงอาบนำ�สาธารณะ

-(으)ㄹ게요

-(으)니까

การอ่าน/การเขียน
ข้อความในการนัดหมาย

สร้างจดหมายวิดีโอ

การแสดงการทักทาย
ของคนเกาหลีใต้

-아/어 드릴까요

-(으)ㄴ/는데요

การฟัง/การพูด
บทสนทนาในการซื้อของ

การเลือกเจ้าแห่ง
คำ�ศัพท์

ตลาดชากัลชี
และตลาดคุกเจ

-(으)ㄹ래요

-(으)ㄴ/는데

(제안)

(배경)

การอ่าน/การเขียน
บทความที่นำ�เสนอการเข้าร่วม
เทศกาลของนักเรียน

สร้างโปสเตอร์เทศกาล

เทศกาลในโรงเรียน
มัธยมปลายของ
ประเทศเกาหลีใต้

-는

-(으)ㄴ, (으)ㄹ

การฟัง/การพูด
บทสนทนาที่สัมภาษณ์นักแสดง

เกมค้นหาคำ�ศัพท์

วัฒนธรรมมวลชน
ของประเทศเกาหลีใต้

-거나

-아/어서

ตรวจสอบกิจวัตร
ที่ทำ�ประจำ�

มารยาทในการรับประทาน
อาหารของคนเกาหลีใต้

-(으)ㄹ까 하다

(이)나

เกมทอยลูกเต๋า

สุภาษิตเกาหลี

-았/었을 때

-(으)십시오

การอ่าน/การเขียน
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจำ�วัน
การฟัง/การพูด
บนสนทนาเกี่ยวกับ
แผนการในช่วงปิดเทอม
การอ่าน/การเขียน
การแนะนำ�เกี่ยวกับ
วิธีการแก้ไขปัญหา

เกมออกคำ�สั่ง

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ของประเทศเกาหลีใต้

한국어 5
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รายละเอียดและวิธีการใช้หนังสือ

• หนังสือ 한국어 5 (ภาษาเกาหลี 5) เล่มนี้มีทั้งหมด 12 บท แต่ละบทมีจำ�นวน 10 หน้า
• บทที่ 1-12 ประกอบไปด้วย

- 어휘 (คำ�ศัพท์) สอนคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท
-	문법 (ไวยากรณ์) สอนและอธิบายวิธีการใช้ไวยากรณ์เกาหลี โดยมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ�หลายแบบ
เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในไวยากรณ์ที่เรียนมากแค่ไหน
-	듣기 (การฟัง) ให้ผู้เรียนฝึกฟังวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา พร้อมกับทำ�แบบฝึกหัด
เพื่อทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
-	말하기 (การพูด) ให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงและแต่งบทสนทนา เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้สนทนา
ในสถานการณ์จริง ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11
-	읽기 (การอ่าน) ให้ผู้เรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องและจับใจความสำ�คัญได้อย่างถูกต้อง โดยดูจากรูปภาพ
หรือทำ�แบบฝึกหัดที่โจทย์กำ�หนดให้ ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
-	쓰기 (การเขียน) ให้ผู้เรียนฝึกเขียนคำ�ศัพท์เกาหลีและแต่งประโยคยาว ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งหัวข้อนี้
จะอยู่ในบทที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12
- 발음 (การออกเสียง) จะอธิบายกฎการออกเสียงและแนะนำ�วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง
- 활동 (กิจกรรมท้ายบท) ส่งเสริมให้เรียนภาษาเกาหลีได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น
-	문화 (วัฒนธรรม) ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีให้มากขึ้น
	ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
http://downloads.se-ed.com/korean5.zip หรือสแกน QR Code จากปกหลังของหนังสือ

•

ส่วนของหน้าเปิดบท
บอกหมายเลขบท
และชื่อบท

รูปภาพแสดงภาพรวมของเนื้อหา
ในบทเรียน

5과

1st
1stalbum
album

PARK
PARK JUNHO
JUNHO

팬
팬 사인회
사인회

한국 가수를
본 적이 있어요

학습 목표: 유명한 사람을 본 경험을 이야기할 수 있다.

บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบท
10

한국어 5

1
2

이 사람은 지금 누구를 만났습니까?
여러분은 유명한 사람을 만나 봤습니까?

คำ�ถามที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
ก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน

หัวข้อต่าง ๆ ภายในเล่ม
หนังสือเล่มนี้มีหัวข้อใหญ่ 8 หัวข้อ ได้แก่

คำ�ศัพท์

ไวยากรณ์

어휘 1

문법 2

이 사람은 가수의 팬입니다. 무엇을 해 봤는지 알맞은 어휘를 찾아 써 보십시오.

บอกชื่อไวยากรณ์

-(는)군요
가: 이번 주말에도 박준호의 콘서트에 갈 거예요.
나: 정말요? 박준호를 많이 좋아하는군요.

รูปภาพที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา
ในบทเรียน

가수 박준호의 사인을 받았군요. 정말 부러워요.

(1)

연습
다음에서 알맞은 것을 골라 <보기>와 같이 대화를 만들어 보십시오.

(2)

แบบฝึกหัดที่ช่วย
ทบทวนคำ�ศัพท์
ในบทเรียน

(6)

박준호

귀엽다

멀다

추다

맛있다

공부하다

ตัวอย่างก่อนทำ�
แบบฝึกหัด

<보기>
가: 우리 강아지예요.
나: 와, 강아지가 정말 귀엽군요.

와, 연예인
이다!

(1)

가: 이 케이크 한번 드셔 보세요. 맛이 어때요?
나: 와, 정말

(3)

(5)

(2)

.

(3)
(4)

(4)

사인을 받다

연예인을 보다

콘서트에 가다

팬레터를 쓰다

팬클럽에 가입하다

.

가: 이번 시험에서 1등을 했어요.
나: 그래요? 열심히

부럽다

56

.

가: 학교에서 집까지 1시간 정도 걸려요.
나: 그렇군요. 집이

손을 잡다

แบบฝึกหัดทดสอบ
ความเข้าใจ
ไวยากรณ์

가: 저기 무대 위를 봐요. 삐야퐁이 공연을 하고 있어요.
나: 삐야퐁이 춤을 아주 잘

คำ�ศัพท์ที่โจทย์
กำ�หนดให้
สำ�หรับนำ�ไป
เติมในช่องว่าง

ตัวอย่างบทสนทนา
ที่ใช้ไวยากรณ์นี้

저 사람이 핌파 동생이에요? 동생이 예쁘군요.

อิจฉา

무대

เวที

.

아주

มาก

정도

ประมาณ

그렇다

เป็นแบบนั้น

한국어 5

한국어 5
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คำ�ศัพท์ใหม่ในบทเรียน

การฟัง

การพูด
말하기

듣기

1.

ไฟล์เสียงให้ฝึกฟัง
การออกเสียงที่
ถูกต้อง

2.

이 사람들은 무엇을 하고 있습니까?

9

다음을 듣고 물음에 답하십시오.

(1)

1.

여러분은 누구를 만나고 싶습니까?

2.

유명한 사람을 만난 경험에 대해 친구와 이야기해 보십시오.

낫티에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까?
을/를 만난 적이 있습니까?

① 콘서트를 보러 갔습니다.
② 가수의 손을 잡아 봤습니다.

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาเกาหลี

③ 유명한 연예인을 본 적이 없습니다.

(2)

아리야가 해 보지 않은 것은 무엇입니까?

네
무엇을 해 봤습니까?

아니요
무엇을 하고 싶습니까?

① 가수와 사진을 찍었습니다.
② 가수의 사인을 받았습니다.
③ 가수 팬클럽에 가입했습니다.

발음

10

กรณีที่ประโยคลงท้ายด้วย ‘-(는)군요’ เป็นค�าอุทาน จะต้องท�าเสียงสูงต�่า ดังตัวอย่าง
그렇군요
유명하다

60
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사인을 받다

사진을 찍다

손을 잡다

콘서트에 가다

팬레터를 쓰다

경기를 보러 가다

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาเกาหลี

팬클럽에 가입하다

농구를 잘하는군요

โด่งดัง, มีชื่อเสียง
한국어 5
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한국어 5

11

การเขียน

การอ่าน
읽기

쓰기

1.

여러분은 문자 메시지로 약속을 해 봤습니까?

2.

다음을 읽고 물음에 답하십시오.

1.

여러분은 친구와 같이 하고 싶은 일이 있습니까?

11
받는 사람: 아리야

아리야
오늘 시간이 있으면 같이 백화점에 가자. 새 운동화를

아리야, 오늘 오후에 같이 영화 보러 갈래?

사고 싶어. 같이 갈 수 있어? 괜찮으면 수업 후에 학교
미안해. 오늘 시간이 없어. 오후에 도서관에 가야 하거든.
내일은 시간이 많으니까 내일 만나는 건 어때?

앞에서 기다릴게.

แบบฝึกหัด
ที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียน
ภาษาเกาหลี

좋아. 그럼 어디에서 만날까? 학교 앞에서 만날까?
영화관 앞에서 만나자. 그런데 낫티, 지금 좀 바쁘니까 나중에 전화할게.

• 하고 싶은 일 운동화를

그래. 그럼 나중에 전화해.

사고 싶다.

แบบฝึกหัดที่ช่วย
พัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาเกาหลี

(1)

• 가고 싶은 곳 백화점
• 만나고 싶은 시간 수업 후

두 사람은 내일 무엇을 할 겁니까?
① 학교에 갈 겁니다.
② 도서관에 갈 겁니다.

• 하고 싶은 일
• 가고 싶은 곳
• 만나고 싶은 시간

③ 영화를 보러 갈 겁니다.

(2)

2.

아리야에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까?

여러분은 친구와 같이 무엇을 하고 싶습니까? 친구와 약속하는 문자를 써
보십시오.

① 오늘 시간이 많습니다.
② 오늘 낫티를 만나고 싶습니다.
③ 낫티에게 나중에 전화할 겁니다.

อธิบายกฎ
การออกเสียงและ
แนะนำ�วิธีการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง

받는 사람:

12

발음

กรณีที่พยัญชนะ ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ อยู่ตามหลังค�าขยาย ‘-(으)ㄹ’
จะออกเสียงเป็น [ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ]
갈
그런데

70

요 [갈

요]

할

있다 [할

읻따]

แต่, แต่ว่า

한국어 5

한국어 5

กิจกรรมท้ายบท

71

วัฒนธรรม
문화

활동
우리 반 경험 왕 뽑기

เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกาหลี
พร้อมรูปประกอบ
และคำ�อธิบาย

찜질방과 목욕탕

เลือกเจ้าแห่งประสบการณ์ประจ�าห้องเรียน
우리 반에서 재미있는 경험을 많이 한 친구는 누구입니까? 경험을 가장 많이 한
사람을 뽑아 보십시오.
한국 음식을 먹어
본 적이 있어요?

รูปภาพจำ�ลอง
สถานการณ์
การเล่นกิจกรรม

1

한국 음식을 먹어 본 적이 없어요?
그럼 앉으세요.

2

여러분은 한국 방송 프로그램에서 찜질방을 본 적이 있습니까? 찜질방은
뜨거운 방에서 땀을 내는 곳입니다. 한국 사람들은 가족들이나 친구들과
한국 가수 콘서트에
간 적이 있어요?

3

내가 우리 반 경험
왕이야!

4

찜질방에 가서 보통 식혜나 삶은 계란을 먹기도 합니다.

그렇지만 작은 사우나만 있는 대중
목욕탕도 있습니다. 대중목욕탕에서는
따뜻한 물에 몸을 담그고 깨끗이

สัญลักษณ์ชักชวน
ให้ผู้เรียนลองเล่น
กิจกรรม

씻습니다. 찜질방처럼 크지는 않지만
이용하는 사람들이 많습니다.

어떻게 해요?

•
•
•
62

ให้นักเรียนทั้งห้องยืนขึ้น แล้วเวียนกันถามถึงประสบการณ์ที่เพื่อน ๆ แต่ละคน
ไม่น่าจะเคยท�ามาก่อน
คนที่ไม่เคยท�าสิ่งนั้น ๆ มาก่อนให้นั่งลง
คนที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้าย ถือว่าเป็นเจ้าแห่งประสบการณ์ประจ�าห้องเรียน

한국어 5

한국어 5

อธิบายวิธีการเล่นกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ๆ
12

한국어 5

태국에도 한국의 찜질방이나 목욕탕 같은 곳이 있습니까? 한국과 어떤 점이
다른지 이야기해 보십시오.
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คำ�ถามฝึกคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลี
และวัฒนธรรมไทย

แนะนำำ ตัวละคร
พิมพา (핌파)
นักเรียนไทย
ฉลาดและชอบ
อ่านหนังสือ

ปิยพงศ์ (삐야퐁)
นักเรียนไทย
นิสัยสดใสร่าเริง
และถ่ายรูปเก่ง

กนกพร (까녹펀)
นักเรียนไทย
สวยและวาดรูปเก่ง
วิมล (위몬)
นักเรียนไทย
กล้าหาญและพูดเก่ง

อารียา (아리야)
นักเรียนไทย
น่ารักและชอบดูละคร

คิมโซยอน (김소연)
ครูชาวเกาหลี
สอนภาษาเกาหลี
และใจดี

เมธา (메타)
นักเรียนไทย
ฉลาด ชอบเล่นดนตรี
และร้องเพลง
อาทิตย์ (아팃)
นักเรียนไทย
รูปร่างสูง สุขภาพดี
และเล่นกีฬาเก่ง

ณัฐธีร์ (낫티)
นักเรียนไทย
ดูดีเหมือนนายแบบ
และเป็นที่ชื่นชอบ
ของทุกคน
ภูริ (푸리)
ครูชาวไทย
สอนภาษาเกาหลี
และเป็นคนสนุกสนาน
한국어 5
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1과
아리야가 이 선물을
좋아할까?

학습 목표: 친구의 선물을 고를 수 있다.

1
2

이 사람은 친구에게 무엇을 주려고 합니까?
여러분은 친구에게 어떤 선물을 받고 싶습니까?

