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머리말

한국에서 태국어 교육이 시작된 지도 반세기가 넘었지만, 태국어를 비롯한
특수외국어는 그 교육의 역사에 비해 충분히 주목받지 못한 것이 현실이었다.
물론 그동안 국내에서는 적지 않은 태국어 관련 교재들이 출판되고 교육 성과물
이 축적되어 왔다. 그러나 한편으로는 이들을 체계화하는 교육과정과 교재의 부
재로 인해 표준화 교육과정 개발의 필요성이 제기되어 온 것도 사실이다. 이러
한 사회적 수요를 반영하듯 2016년에 특수외국어교육진흥법이 제정되었다.

태국어 표준교재 B1은 2020년도 대한민국 정부 지원의 특수외국어교육진흥
사업의 일환으로 출판되었다. 초급 단계 A1과 A2 교재에 이어 중급 단계에 해당
하는 본 표준교재 B1은 특히 읽기 영역에 중점을 두고 집필했다. 이 교재는 태국
의 전통문화와 대중문화, 교육, 문학, 음식 등 학습자가 관심과 흥미를 가질 수
있는 주제를 엄선하여 총 13개과로 구성했다. 학습자는 이 교재를 통해 태국의
다양한 문화와 관련된 글을 강독하면서, 문장의 논리적 관계와 의미를 파악할
수 있는 능력을 함양할 수 있다. 이 교재는 읽기에 중점을 두었지만 쓰기와 회화
영역까지 종합적으로 다루고 있으며, 각 과마다 설정된 주제에 대하여 추가적인
설명을 덧붙여 학습자가 태국의 사회와 문화에 대해서도 배우고 이해할 수 있도
록 했다.
이 교재가 출판되기까지는 적지 않은 분들의 도움이 있었다. 먼저 교육부 국립
국제교육원과 부산외국어대학교 특수외국어교육진흥사업팀의 지원과 노고에
깊이 감사드린다. 또한 감수를 맡아 주신 빤야피왓 대학교의 찐따나 풋타메타
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교수님과 까쎗쌋대학교의 꼬윗 핌푸엉 교수님께도 이 지면을 빌려 감사의 뜻을
전하고 싶다.
특수외국어사업을 통해 발간되고 있는 본 교재 시리즈가 태국어의 체계적이고
표준화된 교육체계를 마련하는 데에 일조할 수 있기를 기대한다.

2020년 12월
부산외국어대학교 남산동 캠퍼스에서
저자 일동
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단원별 문법 목록

단원별 문법 목록 및 내용 구성
과

문법과 표현(한글)

1과

1. ~뿐만 아니라
~이기도 하다
2. 접속사 ‘한편’
3. 전체, 전부
4. 모두, 다

1. เพียงแต่...เท่านั้น
ไม่เฉพาะ…เท่านั้น…หาก
(แต่)ยัง…อีกด้วย
2. ส่วน
3. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งนั้น, ทั้งปวง
4. ทั้ง...และ

รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน
MRT รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
รถตุ๊กตุ๊ก

2과

1. ~라고 여기다
2. 수단과 방법의
전치사
3. 태국의 음식 이름

1. นับว่า, ถือว่า
2. โดย, ด้วย

ประเภทของอาหารไทย เช่น แกง
ย�ำ น�้ำพริก เครื่องเคียง

3과

1. ~와 관련있다
2. 수동 표현

1. เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนเกี่ยวข้อง,
มีความเกี่ยวข้อง
2. ได้รับ, ถูก, โดน

สีประจ�ำวันเกิด สีกับความเชื่อของ
คนไทย

4과

1. 합성어
2. 수식사와
분할대명사

1. ค�ำประสม, ค�ำสมาส, ค�ำสนธิ
2. บ้าง, ต่าง (ค�ำวิเศษณ์, วิภาค
สรรพนาม)

เดือนที่จัดงานแต่งงาน ขนมมงคล
ในงานแต่งงาน

1. 각각의
2. 등위와 예시 표현

1. แต่ละ
2. ได้แก่ เช่น, อย่างเช่น, (ยก)
ตัวอย่างเช่น, …เป็นต้น, ฯลฯ,
เป็นอาทิ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. แบ่ง(목적어)(ออก)เป็น, แยก
(목적어)(ออก)เป็น…
2. เกิด (목적어) ขึ้น, นึกขึ้น, สร้าง
ขึ้น, จัดท�ำขึ้น...

ความเป็นมา ท่าแม่ไม้มวยไทย
ชาวต่างชาติกับมวยไทย

5과

6과

1. 분할, 분배의 표현
2. 일어나다,
발생하다 의 표현
(부동사ขึ้น)
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문법과 표현(태국어)

본문 주요 내용

7과

1. 다양한 쓰임의 ตาม
2. 양보절의 표현-1
3. 함께,
더불어의 표현

ความหมายของซีไรต์ วรรณกรรม
1. ตาม
(ค�ำกริยา, ค�ำวิเศษณ์, ค�ำบุพบท) ซีไรต์ที่ควรอ่าน ตัวอย่างเรื่อง
2. ไม่ว่า...ก็ตาม, ...ก็ดี...ก็ดี
“ความสุขของกะทิ”
3. ด้วยกัน, ร่วมกัน, พร้อมกัน

8과

1. 의미의 부연 설명
2. 첨가의 접속사-1
3. 첨가의 접속사-2

1. หมายถึง, แสดงถึง, กล่าวถึง,
กล่าวคือ
2. นอกจากนี้, นอกจากนั้น ยัง…
(อีก) (ด้วย)
3. แม้กระทั่ง, จนกระทั่ง

เพลงไทยเดิม โทรทัศน์ไทย
เพลงสมัยใหม่ และ K-POP ใน
ประเทศไทย

9과

1. 문어체의 원인과
이유 표현-1
2. 양보절의 표현-2

1. เนื่องจาก, เนื่องด้วย...จึง
2. แม้ว่า, ถึง(ว่า), ถึงแม้ว่า

ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และช่องทีวี
ดิจิทัล

10과

1. 문어체의 원인과
이유 표현-2
2. 구성 요소의
나열 표현
3. 수의 범위 표현

1. ด้วยเหตุที่... จึง
2. ประกอบด้วย...
3. เท่า(กัน)กับ, มากกว่า,
น้อยกว่า...

ที่มาของค�ำว่าหนัง ประเภทของ
ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ไทยที่
ได้รับความนิยมจากต่างชาติ

11과

1. 원인과
이유의 표현-3
2. 연(年)과 연(年)을
단위로 하는 기간
의 표현 (팔리-산스
크리트 숫자)
3. 빈도와
정도의 표현

1. ดังนั้น, ฉะนั้น, เพราะฉะนั้น ...
(จึง)
ความเป็นมาของวันปีใหม่ไทยและ
2. ศักราช, ทศวรรษ, ศตวรรษ,
สหัสวรรษ และการนับเลขแบบ วิถีไทยทีไ่ ด้รับอิทธิพลจากประเพณี
ภาษาบาลี สันสกฤต
วันสงกรานต์
3. ไม่ – เลย, ไม่ค่อย, บางที, นาน ๆ
ที, ค่อนข้าง, มัก(จะ), ตลอด

12과

1. 시공간 전치사
2. 부동사
3. 부정 가정문
‘~지 않으면’

1. ค�ำบุพบท
(ใน, ภายใน, ระหว่าง, ณ)
2. ค�ำกริยารอง(ไป, มา, เข้า, ออก)
3. มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น

ความเป็นมาของประเพณีลอย
กระทง การประดิษฐ์กระทง และ
วัสดุที่ใช้ท�ำกระทง

13과

1. 금지의 표현
2. 관계대명사
3. 사동의 표현

1. ห้าม, อย่า, จง, กรุณา
2. ที่, ซึ่ง, อัน, ผู้
3. ท�ำ, ให้, ท�ำให้

ศิลปะการแสดง ละครนอก และ
ละครใน
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등장인물 소개

한국인 남녀 & 태국인 남녀

<한국인>

민지 ( มินจีี )
여, 20대 한국인 대학생으로 태국어과 1학년 학생으로 태국
문화에 관심이 많으며 성격이 활발하고 여행을 좋아한다.

진호 ( จินโฮ )
남, 20대 한국인 대학생으로 해외 유학을 다녀와 영어에 능숙하
고 사교적이다. 최근에는 태국어 공부에도 관심을 가지기 시작
했다.
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<태국인>

마니 ( มานี )
여, 20대 태국인 대학생으로 외향적이고 외국인 친구를 사귀기
좋아한다. 새로운 문화에 관심이 많아 외국인 친구와 교류하며
서로의 문화를 가르쳐주고 배우는 것을 즐긴다.

삐띠 ( ปิติ )
남, 20대 태국인 대학생으로 태국문화에 자부심을 가지고 있고
외국인에게 태국의 문화를 설명하길 좋아한다.
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Part

01
บทที่ ๑

การเดินทาง
ในกรุงเทพมหานคร
방콕의 교통

학습목표

1. 방콕의 주요 대중 교통에 대해서 알고 이용할 수 있다.
2. 태국에 있는 특이한 교통 수단에 대해서 알 수 있다.
3. 태국과 한국의 주요 대중교통 수단을 비교 대조하는 글을
쓸 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

여러분이 즐겨 이용하는 대중 교통 수단은 무엇입니까?

2

태국의 대중 교통 수단 중 한국에 없는 것은 무엇일까요?

การเดินทางในกรุงเทพมหานครมีให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่ได้รับ
ความนิยมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบนั คือ รถไฟฟ้าบีทเี อส (BTS) ซึง่ เป็นรถไฟฟ้าสาย
แรกของประเทศไทย ด�ำเนินการโดยบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ
รถไฟฟ้าใต้ดนิ หรือรถไฟฟ้า MRT ด�ำเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ซึง่ รถไฟฟ้า MRT ไม่เพียงแต่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดนิ เท่านัน้ แต่ยงั มีบางสายทีเ่ ป็นรถไฟลอยฟ้า
คล้ายกับรถไฟฟ้าบีทเี อสอีกด้วย ปัจจุบนั ทัง้ บีทเี อส และ MRT ก�ำลังขยายเส้นทางถึง 13 สายทัว่
ทัง้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) คือ รถไฟฟ้าเชือ่ มต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการรับส่งผูโ้ ดยสารภายในเมืองทีจ่ ะเดินทางไปยังสนามบินได้สะดวกและรวดเร็ว ผูโ้ ดยสารสามารถขึน้
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ได้ทสี่ ถานีพญาไทของรถไฟฟ้าบีทเี อสหรือสถานีมกั กะสันของรถไฟฟ้าใต้ดนิ
ส่วนรถตุก๊ ตุก๊ คล้ายกับรถแท็กซีท่ วี่ งิ่ รับ-ส่งผูโ้ ดยสารโดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง
และตามแต่ตกลง ในกรุงเทพมหานคร นอกจากรถไฟฟ้าบีทเี อส รถไฟฟ้าใต้ดนิ แอร์พอร์ตเรลลิงก์
และรถตุก๊ ตุก๊ แล้ว ยังมีเรือ รถสองแถว และอืน่ ๆ ผูโ้ ดยสารจึงสามารถเลือกใช้การเดินทาง
สาธารณะที่เหมาะสมกับตนเองได้
단어

การเดินทาง

여행, 이동

ลอยฟ้า

뜨다, 부상하다

เลือก

고르다, 선택하다

เชือ่ มต่อ

연결하다, 잇다

รูปแบบ

형식, 양식, 유형

ให้บริการ

서비스를 제공하다

นิยม

선호하다, 애호하다,
좋아하다, 유행하다

ผูโ้ ดยสาร

승객

รถไฟฟ้าบีทเี อส

Bangkok Mass Transit
Public, BTS

สาธารณะ

공공의, 공중을 위한,
일반적인, 보통의

ขนส่ง

운반하다, 운송하다,
나르다

จอดรถ

차를 세우다, 주차하다

มวลชน

대중, 군중, 다수, 군집

คิด

계산하다, 세다,
생각하다

สาย

길, 선, 줄, 노선

อัตรา

비율, 정도

ใต้ดนิ

지하

ระยะทาง

거리

รถไฟฟ้าใต้ดนิ

Mass Rapid Transit
System, MRT

ตกลง

동의하다, 합의하다,
승인하다

ขยาย

크게 하다, 확대하다,
확장하다, 수식하다

ประหยัด

아끼다, 절약하다

เส้นทาง

노선, 방향
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문법과 표현
1

~뿐만 아니라 ~이기도 하다

ไม่เพียงแต่...เท่านัน้ 은 세 표현이 함께 구성된 표현으로 เพียงแต่ 의 뜻은 ‘단지 ~뿐이다’ 와 เท่านัน้
의 의미 역시 ‘단지’의 의미로 한 문장 내에서 같은 의미가 쓰였다. 그리고

ไม่ 와 함께 결합하

여 ‘단지 ~뿐만이 아니라, 또한 ~이기도 하다’라는 의미를 나타낸다. 이와 유사한 표현으로

เฉพาะ~เท่านัน้ ~หาก(แต่)ยัง~อีกด้วย 가 있다.

ไม่

เขาไม่เพียงแต่เป็นอาจารย์เท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นนักแสดงอีกด้วย
그는 교수이기도 하지만 배우이기도 하다.

ผมไม่เพียงแต่วา่ ยน�ำ้ ในตอนเช้าเท่านัน้ แต่ยงั ว่ายในตอนเย็นอีกด้วย
나는 오전뿐만 아니라 오후에도 수영을 한다.

เมืองปูซานไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นเมืองเทีย่ วด้วย
부산은 항구도시일 뿐만 아니라 관광도시이기도 하다.

2

접속사 ‘ 한편 ’

ส่วน 은

다양한 쓰임이 있는데 명사로 사용될 경우, ‘부분, 성분, 비율, 비례, (수학)분수’를 뜻하며 뒤

에 다른 어휘와 결합하여 다양한 표현을 할 수 있다. 두 문장을 연결하는 접속사로 사용될 때는 문장
첫머리에 위치하여 ‘한편 ~는, ~ 에 대해서는, ~ 로서’의 뜻을 가진다.

เศษหนึง่ ส่วนสาม

1/3(3분의 1)

อันนีแ้ บ่งออกเป็น 2 ส่วนได้

이것은 2부분으로 나눌 수 있다.

แปรงสีฟนั เป็นของส่วนตัวไม่ควรใช้รว่ มกัน

칫솔은 개인의 물건으로 공용으로 사용하지 말아
야 한다.

ส่วนน้อย
ส่วนตัว
ส่วนลด
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소수, 적은 부분
사적인, 개인적인
(가격의) 할인율

ส่วนมาก
ส่วนรวม
ส่วนประกอบ

대부분, 대다수
공통의, 집단적
성분, 구성 부분, 부품

ส่วนผมไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขา
나는(나로서는) 그 사람의 생각에 동의하지 않는다.

ทีก่ รุงโซลค่าครองชีพสูง ส่วนทีเ่ มืองปูซานค่าครองชีพไม่สงู
서울 생활비가 비싸다. 한편 부산 생활비는 많이 들지 않는다(비싸지 않다).

3

전체, 전부

ทัง้ 은 ‘전체, 전부’를 의미하며, หมด 은 ‘전부, 모두, 완전히’를 의미한다. 이 두 단어가 함께 사용된
ทัง้ หมด은 ‘모두, 모든, ~ 다, 전체의, 통째’를 뜻한다. ทัง้ 은 다른 명사, 수량사 혹은 동작성, 상태성 동
사 앞에 사용될 수 있다.

เมือ่ วานนีผ้ มไม่ได้ออกไปไหน อยูบ่ า้ นทัง้ วัน

어제 나는 아무 데도 안 나갔다.
온종일(종일) 집에 있었다.

เขาจะไปศึกษาดูงานทีก่ รุงเทพฯ ตลอดทัง้ เดือน

그는 1개월 동안 방콕에 출장 갈 것이다.

เด็กคนนีท้ งั้ ขยันทัง้ เก่ง

이 아이는 부지런하고 공부도 잘한다.

ห้องนีเ้ ป็นสีขาวทัง้ ห้อง

이 방은 전체가 하얀색이다.

한편

ทัง้ หมด 과 ‘모두, 모든, ~ 다, 전체의, 통째’와 유사한 표현으로 ทัง้ สิน้ , ทัง้ นัน้ , ทัง้ ปวง 등이 있다.
เพลงของเขา ล้วนเกีย่ ว(ข้อง)กับความรักทัง้ สิน้
그의 노래는 전부 다 사랑에 관한 것이다.

คนทีอ่ ยูใ่ นห้องประชุมนีร้ กู้ นั ทัง้ นัน้
이 회의실에 있는 사람들은 모두 알고 있다.

งาทัง้ หลายทัง้ ปวงอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
모든 업무는 경영자의 책임하에 있다.
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문법과 표현
4

모두, 다

ทั้ง 은

접속사로도 사용되며

และ 와 함께 쓰여 ‘모두, 다’ 를 뜻한다. 2가지 이상을 모두 포함할 때

사용된다. 명사(구)와 동사(구)와 함께 사용할 수 있다.

ทั้งพ่อและแม่ต่างก็รักลูก
아버지와 어머니 모두 자녀를 사랑하신다.

ทั้งว่ายน�้ำและเล่นโยคะเป็นการออกก�ำลังกายที่ดีต่อร่างกาย
수영과 요가 모두 몸에 좋은 운동이다.

เขาสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
그는 태국어, 중국어, 그리고 영어를 모두 말할 수 있다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเขียนเติมค�ำในช่องว่าง

BTS

คือ

MRT

คือ

ARL

คือ

2. ข้อใดไม่ตรงตามเนื้อเรื่อง
(1) การแนะน�ำวิธีการใช้ทั้ง BTS MRT และ ARL
(2) วิธีการจ่ายค่าโดยสารของรถตุ๊กตุ๊ก
(3) ความหมายของการขนส่งต่าง ๆ ที่วิ่งบนราง
(4) การเสนอวิธีประหยัดเวลาในการเดินทางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
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연습문제
3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) สามารถขึน้ ARL เปลีย่ นเส้นทางได้ 2 ทีค่ อื พญาไท และมักกะสัน
(2) รถตุก๊ ตุก๊ เป็นรถสาธารณะประจ�ำทาง
(3) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เชือ่ มต่อสนามบินสุวรรณภูมไิ ปยังในเมืองทุกจุด

(
(
(

써 봅시다
ให้เขียนข้อความสัน้ ๆ ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเดินทางในประเทศเกาหลีลงในช่องว่างให้
ได้ใจความ

한국의 주요 대중 교통에 대해서 써 봅시다. 아래 항목에 따라 메모를 한 후에 ‘한국의 대중교통’에 대해
쓰십시오.

การเดินทางในประเทศเกาหลี
1. การเดินทางในประเทศเกาหลีมีอะไรบ้าง
2. ข้อดีของการเดินทางรูปแบบนั้น
การเดินทางในประเทศเกาหลีมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก คือ
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)
)
)

본문해석
방콕의 교통 수단은 선택하여 이용할 수 있도록 여러 가
지 형태를 갖추고 있다. 그러나 현재 태국인과 외국인이 가
장 선호하는 형태는 BTS 지상철이다. 즉, 태국의 첫 번째
지상철로 방콕대중교통시스템 사(社)에 의해 운영된다. 그
리고 지하철 혹은 MRT전철은 태국대중교통전철에 의해
운영된다. 즉, MRT전철은 지하철일뿐 아니라 BTS 지상철
과 비슷하게 지상철인 노선도 갖추고 있다. 현재 BTS와 MRT는 방콕과 수도권 전역에 13개
노선까지 확대 중에 있다.
공항연결열차 (ARL)는 쑤완나품 공항과 연결되는 열차로, 공항으로 이동하려는 도심의
승객을 편하고 빠르게 태우고, 데려다 주는 서비스를 제공한다. 승객은 BTS ‘파야타이’역과
MRT의 ‘막까싼’ 역에서 ARL을 탈 수 있다.
한편 뚝뚝은 거리에 따라, 협의한 바에 따라 요금률을 계산하는데, 승객을 태우고, 데려
다 주는 택시와 비슷하다. 방콕에는 BTS, MRT, ARL, 뚝뚝 이외에도 배, 버스, 썽태우 그리고
다른 교통 수단들이 있다. 그래서 승객은 자신에게 적합한 대중 교통을 선택해서 이용할 수
있다.
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방콕 교통
[ 방콕 교통에 대해서 더 알아봅시다 ]
방콕의 대중 교통을 편하게 사용하기 위해 사용 방법을 알아 두면 좋다. BTS, MRT, 그리고 ARL 표는 모
두 역사 매표소에서 직원에게서 정기권이나 일회용을 구매할 수 있으며 티켓자판기를 이용할 수도 있
다. 정기권을 사서 필요한 만큼 금액을 충전해서 사용하는 것도 가능하지만, 정기권 구매 시 여권을 제시해
야 한다.

บัตรเติมเงินรถไฟฟ้าบีทีเอส

บัตรเติมเงินรถไฟใต้ดิน

บัตรเติมเงินแอร์พอร์ตเรลลิงก์

[ 공항에서 시내로 들어가기 ]
공항에서 시내로 들어가는 방법은 공항 리무진이나 택시, 공항 열차를 이용할 수 있다. 공항에서 택시를
이용할 경우 공항의 택시 콜 시스템을 통해 택시를 요청하면 대기 중인 택시와 연결을 해 주어 바로 이
용할 수가 있다. 50밧의 수수료가 발생하지만, 승객이 원하는 곳까지 안전하게 이동할 수 있다는 장점이
있다. 공항 연결철도는 쑤완나품 공항 지하에 있으며 매표소나 자판기에서 표를 구매하면 빠르고 편안하
게 30분 내로 시내로 들어갈 수 있다.

การใช้บริการแท็กซี่สนามบิน

วิธีใช้บัตร

วิธีใช้เหรียญ

[ 태국의 대중 교통 수단 ]
태국에서 이용할 수 있는 대중 교통 수단은 한국에서보다 다양하다. 자동차와 오토바이가 결합한 이색적
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인 모습의 뚝뚝 (รถตุก๊ ตุก๊ )과 사람이 자전거를 끄는 쌈러(สามล้อ)는 가격을 흥정할 수 있다. 그리고 도심을
가로지르는 운하와 강을 건너다닐 수 있는 크고 작은 배 (เรือ), 러시아워 때에도 구석구석 골목을 누비며
어디든 갈 수 있는 오토바이 택시(รถมอเตอร์ไซค์รบ
ั จ้าง)까지 장소와 상황에 맞춰 편리하게 이용할 수 있다.
도심 외각이나 지방에는 작은 트럭에 뒷 자석을 개조해 두 좌석을 마주 보게 만든 썽태우(สองแถว)도 태국
인의 발이 되어주고 있다.

สองแถว

รถตุ๊กตุ๊ก

เรือ

สามล้อ

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
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회화

มานี : คุณเคยนั่งรถตุ๊กตุ๊กแล้วหรือยังคะ
จินโฮ : เคยครับ น่ากลัว แต่สนุกครับ
ว่าแต่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ไปท�ำงานอย่างไรครับ
มานี : ในกรุงเทพฯ มีทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน และรถเมล์ให้เลือกใช้
บางทีถา้ ต้องรีบอาจซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปด้วยค่ะ
จินโฮ : น่าสนใจมาก ผมก็อยากลองทั้งหมด
แล้วค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินนั้นแพงไหมครับ
มานี : ค่ะ แพงกว่ารถเมล์
แต่คนนิยมใช้บริการ เพราะไม่เพียงแต่ตรงเวลาเท่านั้น ยังนั่งสบายอีกด้วย
จินโฮ : อ๋อ ! อย่างนี้นี่เอง วันหลังผมก็ลองจะนั่งดู
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어휘

น่ากลัว

무섭다,
무서워할 만하다

ค่าโดยสาร

요금

ว่าแต่

[접속사]
그런데, 그건 그렇고

ตรงเวลา

제시간에, 시간을 정확하
게 지키다

ซ้อนท้าย

(자전거나 오토바이)
뒷자석에 타고 가다

회화 해석
마니 : 뚝뚝을 타본 적 있나요?
진호 : 타 봤어요. 무서운데 재미있더라고요.
그런데 방콕 사람들은 대부분 어떻게 출근하세요?
마니 : 방콕에는 지상철, 지하철 그리고 버스가 있어서 선택해서 이용하도록 해요.
진호 : 매우 흥미롭네요. 저도 다 타보고 싶어요. 지상철이나 지하철은 요금이 비싸요?
마니 : 요금은 버스요금보다 비싸요.
그런데 제시간에 다닐 뿐 아니라, 앉기에도 편해서 사람들이 이용하길 선호해요.
진호 : 아, 그런 거군요. 다음에 저도 타 볼게요.
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Part

02

อาหารไทย
태국 음식

บทที่ ๒

학습목표

1. 태국인들의 주요 식습관을 알 수 있다.
2. 다양한 태국 음식의 종류와 조리 방법을 알 수 있다.
3. 좋아하는 태국 음식이나 한국 음식에 대해서 설명하는 글을
쓸 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

여러분이 알고 있거나 먹어본 태국 음식은 무엇입니까?

2

태국의 식문화에 대해서 알고 있습니까?

อาหารไทยนับว่าเป็นอาหารทีม่ คี วามหลากหลายมากกลุม่ หนึง่ กี รรมวิธกี ารประกอบอาหาร
ทีแ่ ตกต่างกัน อาหารคาวรับประทานคูก่ บั ข้าวสวย อาหารคาวทีร่ บั ประทานตามบ้านทัว่ ๆ ไป
ประกอบด้วยแกง ย�ำ เป็นต้น
แกงเป็นการผสมอาหารหลายสิง่ โดยใช้เครือ่ งปรุงโขลกละเอียด แล้วน�ำมาละลายกับน�ำ้ หรือ
กะทิเพื่อให้เป็นน�้ำแกง ใส่เนื้อสัตว์ผสมกับผักลงไป แกงของไทยมีหลายชนิด ได้แก่ แกงเผ็ด
มีทงั้ แบบใส่กะทิ คือ แกงเขียวหวาน และไม่ใส่กะทิ คือ แกงส้ม ส่วนแกงกะทิทไี่ ม่ใช้นำ�้ พริกแกง
ได้แก่ ต้มกะทิสายบัว ต้มข่าไก่ และต้มย�ำ
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ย�ำเป็นการประกอบอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งมาผสมรวมกัน โดยอาหารนั้นอาจจะ
กึง่ สุกกึง่ ดิบหรือสุกก็ตาม ปรุงให้มรี สเปรีย้ ว เค็ม หวาน และเผ็ด ย�ำจะคล้ายกับสลัดผักของ
ชาวตะวันตก แต่จะปรุงรสชาติให้เหมาะกับความชอบของคนไทย คือ มีรสจัด ย�ำแบบไทย
แยกได้เป็น 2 รส คือ รสหวานและรสเปรีย้ ว เช่น ย�ำวุน้ เส้น ย�ำถัว่ พู ย�ำหัวปลี ย�ำใหญ่ เป็นต้น
ส่วนน�ำ้ พริกเป็นอาหารทีค่ นไทยชอบรับประทาน มักจะรับประทานกับผัก ทัง้ ผักสดและผักสุกต้ม
ได้แก่ น�ำ้ พริก กะปิ น�ำ้ พริกมะมว่ง
อาหารไทยมีความหลากหลาย และมีรสชาติเฉพาะตัว ของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกและ
ได้รบั การยกย่องว่าอาหารไทยมีความอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก
단어

อาหารไทย

태국음식

ละเอียด

잘게, 자세히, 상세히

นับว่า

~로 간주하다. 여기다,
생각하다

กะทิ

코코넛 밀크, 야자즙

ความหลากหลาย

다양함

ต้ม

끓이다

กรรมวิธี

방법

ย�ำ

무치다, 버무리다

อาหารคาว

육류와 생선을 이용한
요리

กึง่

절반(정도), 중간(정도),
반쪽

ประกอบ

구성하다

สลัด

샐러드

แกง

국

ชาวตะวันตก

서양인

ผสม

섞다, 혼합하다

น�ำ้ พริก

(찍어 먹는) 소스,
태국식 고추장

เครือ่ งปรุง

양념

เฉพาะตัว

개성의, 개인의, 개인적
인, 특별한

โขลก

빻다, 가루로 으깨다,
(절구로) 찧다

태국어 표준교재 B1 · 27

읽기
음식 만드는 방법 관련 어휘

ต้ม

끓이다

ย่าง

굽다

ลวก

데치다

นึง่

(물넣고)찌다

ตุน๋

고다

อบ

(물없이)찌다

ย�ำ

무치다

ดอง

절이다

ผัด

볶다

เคีย่ ว

조리다

ทอด

튀기다

หุง

밥을 짓다

ปิง้

(꼬치)굽다

음식 주재료 어휘

ไก่

닭

ปู

게

หมู

돼지

ปลา

생선

เนือ้ (วัว)

소고기

ผัก

채소

ทะเล

해산물

ผักรวมมิตร

여러가지 채소가
섞인 것

กุง้

새우

ทะเลรวมมิตร

여러가지 해산물이
섞인 것
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문법과 표현
1

~라고 여기다

นับ은 ‘(숫자)세다, 계산하다, 헤아리다, 생각하다’의 의미를 가진 동사로 นับว่า 는 ‘~라 생각하다, ~
라 본다, ~로 여기다, 간주하다’의 뜻이다. 이와 유사한 표현으로 ถือว่า + 절, 혹은 ถือ(ว่า)เป็น + 절을
사용할 수 있다.

น้องนับเลขตัง้ แต่ 1 ถึง 10
동생이 1부터 10까지 센다.

เราสองคนถือเป็นพีน่ อ้ งกัน
우리 둘은 서로를 형제라고 생각한다.

ท�ำอย่างนีถ้ อื ว่าไม่ให้เกียรติกนั
이렇게 하는 것은 서로를 존중하지 않는 것이라 간주한다.

คนไทยส่วนใหญ่นบั ว่าเธอเป็นดาราสวยทีส่ ดุ ในประเทศไทย
태국인 대부분은 그녀가 태국에서 제일 예쁜 연예인이라고 여긴다.

2

수단과 방법의 전치사

โดย 는 ‘교통수단, 수단, 방법, 재료’를 나타내는 전치사로, 명사 또는 구에 전치하여 부사구를 형성한
다. 교통수단을 나타내는 명사 앞에 위치하여, โดยสาร은 '(배, 기차, 차 등)을 타다'를 의미한다. 도구
나 재료를 뜻할 경우 대개 ด้วย를 사용하며 이때에는 동사를 생략하고 바로 명사 앞에 위치한다는 차
이점이 있다.

ผมจะไปจีนด้วยเรือโดยสาร

나는 배로 중국에 갈 겁니다. (교통수단)

เขาตัดเสือ้ ผ้าด้วยกรรไกร

그는 가위로 옷을 자른다. (수단, 방법)

เด็กกินไก่ทอดด้วยมือ

아이는 손으로 치킨을 먹는다. (수단, 방법)
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문법과 표현
อาจารย์อธิบายโดยยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มนัน้
교수님은 그 책에서 예를 들어 설명하셨다. (방법)

คนไทยทานข้าวด้วยช้อนและส้อม
태국 사람들은 숟가락, 포크로 밥을 먹는다. (수단, 방법)

คุณพ่อท�ำตุก๊ ตาด้วยไม้ให้ลกู สาว
아버지는 딸에게 나무로 인형을 만들어 주셨다. (재료)

โดย 는 수단이나 방법 등을 나타내는 것 이외에도 다음과 같은 부사구로 쓰이기도 한다.
โดยดี
โดยเฉพาะ
โดยด่วน
โดยตรง

좋게, 순조롭게,
호의적으로
특히, 특별히
신속히, 급히
직접적으로

เขาท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์
เขาท�ำบัตรเครดิตหายโดยไม่รตู้ วั
3

โดยอ้อม
โดยทัว่ ไป
โดยละเอียด
โดยจริง

간접적으로
일반적으로
자세히
실은, 사실은, 실제로는

그는 정직하게 일했다.
그는 자신도 모른 채 카드를 잃어버렸다.

태국의 음식 이름
태국 음식 이름은 주로 주재료와 부재료, 조리 방법, 맛 등을 나타내는 어휘를 결합하여 이루어져 있
다. 그러므로 음식의 이름을 통해 어떤 재료와 조리법을 사용했는지, 어떤 맛이 나는지 등을 짐작할
수 있다.

แกงกะหรี่

국 + 카레 = 카레를 넣은 국

ปลาทอด

생선 + 튀기다 = 생선을 튀긴 것
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ผัดเปรีย้ วหวาน

볶다 + 시다 + 달다 = 새콤달콤한 볶음

ข้าวผัดไก่

밥, 쌀 + 볶다 + 닭 = 밥과 닭고기를 넣어서 볶은 밥

ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ กุง้

(쌀)국수 + 완자 + 새우 = 새우 어묵이 들어간 (쌀)국수

ผัดกะเพราหมูสบั

볶다 + 바질 + 돼지고기 + 다지다
= 바질과 다진 돼지고기를 넣어 볶은 것
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง

แกง

ย�ำ

น�ำ้ พริก

เป็น
ได้แก่
เป็น
เช่น
มักจะ
ได้แก่

2. ข้อใดไม่ตรงตามเนือ้ เรือ่ ง
(1) ชนิดของอาหารทีค่ นไทยกินเป็นปกติ
(2) ประเภทของอาหารไทยและยกตัวอย่าง
(3) รสชาติตา่ ง ๆ ของอาหารไทย
(4) ประวัตศิ าสตร์อาหารไทย
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แกงเผ็ด
มีแบบ
ย�ำแบบ
ไทย

1.
2.
1.
2.

3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) คนไทยปรุงรสย�ำให้มรี สจัด
(2) อาหารคาวต้องรับประทานคูก่ บั อาหารหวาน
(3) คนทัว่ โลกชอบอาหารไทย เพราะมีรสชาติเป็นพิเศษในตัว
(4) ชนิดของอาหารไทยมีวธิ กี ารประกอบอาหารทีไ่ ม่เหมือนกัน

(
(
(
(

)
)
)
)

써 봅시다
ให้เขียนข้อความสัน้ ๆ เกีย่ วกับอาหารเกาหลีทชี่ อบกินลงในช่องว่างให้ได้ใจความ
여러분이 좋아하는 태국 음식이나 한국 음식에 대해서 써 봅시다. 아래 항목에 따라 메모를 한 후에 ‘내가
좋아하는 000”에 대해 쓰십시오.

อาหารทีผ่ มชอบ
1. ชนิด

3. ส่วนผสม

2. รสชาติ

4. วิธกี ารท�ำ

อาหารทีผ่ ม/ดิฉนั ชอบคือ
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연습문제
본문해석
태국 음식은 음식의 다양성이 많은 그룹 중 하나인 음식이라고 할 수 있다. 즉, 서로 다른
음식 구성 방법을 사용한다. 고기나 생선을 이용한 음식은 쌀밥과 함께 먹는다. 일반적인 가정
에서 먹는 고기나 생선을 이용한 음식은 국, 무침 등으로 이루어져 있다.
국은 잘게 빻은 양념을 써서 여러 가지 음식을 혼합한 것을 가지고 물이나 코코넛 밀크에 녹
여 국물을 만든다. 육류와 야채도 넣는다. 태국의 국은 여러 가지 종류가 있다. 다시 말해서,
매운 국은 깽키아우완처럼 코코넛 밀크를 넣은 것과 깽쏨처럼 코코넛 밀크를 넣지 않은 것이
있다. 고추장 국물을 넣지 않은 코코넛 밀크를 사용한 국은 똠까티싸이부아, 똠카까이 그리고
똠얌이 있다.
무침은 한 가지 음식이나 여러 종류의 음식을 섞어 합쳐서 만든 것이다. 무침은 반숙하거나
또는 익혀서 먹든 간에 시고 짜고 달고 매운 맛이 나도록 양념한다. 얌은 서양인의 야채 샐러
드와 비슷하지만 태국인의 기호에 맞는 진한 맛으로 양념을 한 태국 방식의 무침은 단맛과
신맛 2가지 맛으로 나눌 수 있다. 예를 들면 얌운쎈, 얌투아푸, 얌후아쁠리, 얌야이 등이 있다.
남프릭(태국식 고추장)은 태국인이 즐겨 먹는 음식이다. 주로 야채와 함께 먹는데 생야채와
익힌 야채와 같이 먹는다. 즉 남프릭까비, 남프릭마무앙이 있다. 태국 음식은 다양하며 전 세
계 대부분의 사람들이 아는 개성 있는 맛을 가졌고 태국 음식이 세계 어느 민족의 음식에도
뒤지지 않는다고 칭찬한다.
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태국음식
[ 태국음식에 대해 더 알아 봅시다 ]
태국 음식은 인도, 중국, 포르투갈의 영향을 받아 독특한 향과 맛으로 유명하다. 인도의 영향으로 카레와
같은 향신료를 사용한다. 동남아시아라는 자연환경 덕분에 코코넛 밀크로 단맛을 내고 다양한 허브(생강
잎, 레몬그라스, 고수)로 향을 더해 한국 음식과는 다른 풍미를 가진다. 또한 포르투갈에서 들어 온 쥐똥
고추(พริกขีห
้ นู)가 매운 음식의 주재료로 정착하면서 한국의 매운맛과 다른 끌리는 매운맛을 가졌다. 다양
한 육류와 풍부한 해산물 사용으로 수만 가지 주문 음식(อาหารตามสัง่ )이 가능한 매력적인 음식이 바로 태
국 음식이다.

แกงส้ม

ต้มข่าไก่

ย�ำวุ้นเส้น

국과 찜은 깽쏨의 시큼한 맛은 한국인에게 익숙할 수 있다. 그러나 코코넛 밀크로 국물맛을 내고 특이한
향신료가 많이 들어간 똠카까이는 낯선 맛이라 여길 것이다.

ย�ำถั่วพู

ย�ำหัวปลี

ย�ำใหญ่

무침은 주재료가 다양한 야채와 해산물, 고기로 누구나 가볍게 즐길 수 있는 음식이다. 얌후아쁠리는 바
나나꽃(หัวปลี , 꽃봉오리 잎)을, 투아푸(ถัว่ พู , 콩줄기류)를 무친 것으로 재료부터 이색적인 무침 종류이다.
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태국 음식
น�ำ้ พริก, 태국식 고추장)은 한국의 양념장과 같은 것으로 고추를 기본으로 부재료를 넣어서 다양

남프릭 (

하게 만들 수 있다. 주로 데친 야채나 생선과 같이 먹으며 주재료의 맛을 풍부하게 해 주고 매운맛을 책
임지기도 해 주재료의 맛을 살려 줄 수 있는 양념장이 짝으로 함께 판매된다.

ร้านขายน�้ำพริกและผักต้ม

น�้ำพริกกะปิ

น�ำ้ พริกมะม่วง

[ 태국 음식 만들어 보기 ]
누구나 만들기 쉽고 한국인도 즐겨 찾는 얌운쎈(

ย�ำวุน้ เส้น , 당면 무침)을 만들어 보자.

[ วิธที ำ� ย�ำวุน้ เส้น ]
ส่วนผสม
กุง้ 150 กรัม วุน้ เส้น 40 กรัม หมูสบั พริกทีห่ นั่ น�ำ้ ตาล น�ำ้ ปลา น�ำ้ มะนาว หอมใหญ่ มะเขือเทศ หัว
หอมแดง และผักชีทหี่ นั่

วิธกี ารท�ำ
1. ลวกกุง้ 150 กรัม ประมาณ 2 นาที และตักใส่ถว้ ย
2. ลวกวุน้ เส้น 40 กรัม ประมาณ 3-4 นาที สลัดน�ำ้ ออก น�ำใส่ถว้ ย
3. น�ำถ้วยทีม่ หี มูสบั ใส่พริกทีห่ นั่ ไว้แล้ว น�ำ้ ตาล น�ำ้ ปลา และน�ำ้ มะนาว จากนัน้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. แล้วน�ำวุน้ เส้นใส่ ตามด้วยกุง้ ลวก หอมใหญ่ มะเขือเทศ หัวหอมแดง และผักชีหนั่ คลุกให้เข้ากันอีก
ครัง้
5. จัดลงจาน พร้อมเสิรฟ์
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회화

ปิติ : เพือ่ นบอกว่าทานอาหารประเภทเนือ้ ย่างของเกาหลีอร่อยครับ
มินจี : ใช่คะ่ อร่อยดี ถ้าอย่างนัน้ วันนีท้ านซีโ่ ครงเนือ้ ย่างกันไหมคะ
ปิติ : โอเคครับ งัน้ วันนีไ้ ปร้านอาหารเกาหลีกนั นะครับ
ผมอยากกินมานานแล้ว
มินจี : คุณปิตใิ ช้ตะเกียบเป็นไหมคะ คนเกาหลีทานข้าวด้วยช้อนกับตะเกียบ
ปิติ : หรือครับ คนไทยจะทานข้าวโดยใช้ชอ้ นกับส้อม
เราสัง่ เนือ้ ย่างแต่ผกั ก็มเี ยอะเหมือนกันนะครับ
มินจี : คนเกาหลีชอบทานเนือ้ คูก่ บั ผัก
ชาวต่างชาติเลยนับว่าอาหารเกาหลีเป็นอาหารดีตอ่ สุขภาพ
ปิติ : ทานมือ้ นีผ้ มก็รสู้ กึ สุขภาพดีขนึ้
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회화
어휘

ประเภท

종류

ช้อน

숟가락

ซีโ่ ครงเนือ้ ย่าง

소갈비 구이

ส้อม

포크

ตะเกียบ

젓가락

회화 해석
마니 : 친구가 한국의 소고기구이 종류 음식이 맛있다고 하더라고요.
민지 : 맞아요. 맛있어요. 그러면 오늘 소갈비 먹으러 갈까요?
마니 : 그래요. 그럼 오늘 한국 음식점에 가요.
저는 오랫동안 먹고 싶었어요.
민지 : 삐띠씨, 젓가락 쓸 줄 아세요? 한국 사람들은 숟가락과 젓가락으로 밥을 먹어요.
마니 : 그래요? 태국 사람은 숟가락과 포크를 써서 먹는데요.
우리 소구이를 시켰는데, 야채도 많네요.
민지 : 한국 사람은 고기와 야채를 함께 먹기를 즐겨요.
그래서 외국인들이 한국음식이 건강에 좋은 음식이라고 여겨요.
마니 : 이번 끼니를 먹으니 저도 건강이 좋아진 느낌이에요.
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Part

03
บทที่ ๓

สีกับวัฒนธรรมไทย
색깔과 태국문화

학습목표

1. 색깔과 태국 문화와의 관계를 이해할 수 있다.
2. 태국인의 생활 속 다양한 색깔의 의미를 이해할 수 있다.
3. 국기와 기업을 대표하는 색깔로 색깔의 대표적인 의미를 알 수
있다.
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읽기
이야기해 봅시다
1

여러분이 좋아하는 숫자는 무엇이고 왜 그 숫자를 좋아합니까?

2

태국 대중매체에서 볼 수 있는 눈에 띄는 색깔은 무슨 색깔입니까?

วัฒนธรรมไทยสีมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทุก ๆ ด้านของการด�ำเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย
การตกแต่ง อาหาร การใช้สใี นงานศิลปหัตถกรรม หรือการใช้สใี นงานตกแต่งวัง วัด บ้าน เป็นต้น
การใช้สใี นวัฒนธรรมไทยส่วนหนึง่ มาจากความเชือ่ ทางโหราศาสตร์ ซึง่ ประเทศไทยได้รบั อิทธิพล
มาจากประเทศอินเดียในเรือ่ งความเชือ่ สิรมิ งคลและอัปมงคล และความเชือ่ นัน้ กลายเป็นรากฐาน
ทีส่ ำ� คัญในชีวติ ของคนไทย การใช้สขี องคนไทยจึงมีความเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ความเชือ่
ศาสนา โหราศาสตร์ หรือสิง่ อืน่ ๆ
ทางโหราศาสตร์สเี ป็นสัญลักษณ์ประจ�ำดวงดาวต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อชะตาชีวติ ของบุคคลตาม
วันเดือน ปี ซึง่ ตรงกับดวงดาวบนฟ้า คือ วันอาทิตย์ สีแดง วันจันทร์ สีเหลือง วันอังคาร สีชมพู
วันพุธ สีเขียว วันพฤหัสบดี สีแสด วันศุกร์ สีนำ�้ เงิน และวันเสาร์ สีมว่ ง

40 · ต�ำรามาตรฐาน B1

คนไทยส่วนมากจึงมีความเชือ่ ว่า สีประจ�ำวันเกดิเป็นสีมงคลประจ�ำตัว และมักจะใช้เสือ้ ผ้า
และเครือ่ งใช้ เช่น รถยนต์ กระเป๋าสตางค์ อัญมณี ฯลฯ ตามสีประจ�ำวันเกิด เพราะเชือ่ ว่าจะท�ำให้
ชีวิตมีความโชคดี และเจริญรุ่งเรือง แต่ก็มีสีที่คนไทยไม่นิยมใช้ในการแต่งกายก็คือ สีด�ำ
ซึง่ หมายถึง ความตาย ความโศกเศร้า และการไว้ทกุ ข์

단어

เกีย่ วข้อง

관련이 있다, 관계하다,
상관있다

สิง่ แวดล้อม

환경

มีความเกีย่ วข้อง

관련성이 있다

กลายเป็น

~가 되다, ~로 바뀌다

ตกแต่ง

장식하다, 꾸미다

รากฐาน

기초, 근원, 토대

ศิลปหัตถกรรม

공예, 수공예

ประจ�ำ

언제나, 고정적인,
주기적인

วัง

왕궁

ดวงดาว

별

โหราศาสตร์

점성술, 점성학

ชะตา

운명, 천명

อิทธิพล

영향, 권력, 세력

บุคคล

사람, 인물, 개인

สิรมิ งคล

길상

โศกเศร้า

슬퍼하다, 비통하다,

อัปมงคล

흉상

ไว้ทกุ ข์

애도하다, 추모하다
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문법과 표현
1

~와 관련있다

เกีย่ วข้อง 은 유사한 의미를 가진 두 단어가 합쳐져 ‘~와 관련이 있다, 관계하다’의 의미가 된다. 즉,
เกีย่ ว ‘관계하다, 상관하다, 관계가 있다’의 의미가 있고 ข้อง 역시 ‘관계가 있다, 관련이 있다’의 의
미이다. A เกีย
่ วข้องกับ B 구문으로 -กับ 뒤에 명사 목적어가 필요하다. 유사한 표현으로 มีสว่ น
เกีย่ วข้อง, มีความเกีย่ วข้อง 등의 표현이 있다.
เกมกับความรุนแรงเกีย่ วข้องกันแค่ไหน
게임과 공격성은 얼마나 관계가 있을까?

งานของเราไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับพวกเขา
우리 일은 그들과 관계가 없다.

คนในหมูบ่ า้ นมีความเกีย่ วข้องกันทางเครือญาติ
이 마을의 사람들은 혈통적 관계가 있다.

한편, A

กับ B เกีย่ วข้องกัน

과 같이 표현할 수도 있다.

ในห่วงโซ่อาหารงูและหนูเกีย่ วข้องกัน
먹이 사슬에서 뱀과 쥐는 관계가 있다.

ในวัฒนธรรมไทยสีกบั วันเกิดมีความเกีย่ วข้องกัน
태국 문화에서 색깔과 생일은 관계가 있다.

2

수동 표현

ได้รบั 은 ’

~을 받다, 얻다’의 의미를 가진 동사로 수동 표현을 나타낼 때 주로 사용된다. 주로 긍정적

인 상황에서의 수동표현으로 사용된다. 예외적으로

ได้รบั 이 일부 명사 앞에서는 ‘상처, 피해 등을 입

거나 당하다’ 라는 부정적 의미를 나타내는 경우도 있다. 그러나 이러한 표현은 ‘주체가 스스로 움직
이지 않고 다른 것의 작용을 받아 움직이는 것’을 나타내는 수동 표현과는 차이가 있다.
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เขาได้รบั แต่งตัง้ เป็นหัวหน้าคนใหม่

그는 새로운 상사로 임명 받았다.

ดิฉนั ได้รบั เชิญไปงานแต่งงานของเพือ่ น

나는 친구의 결혼식에 초대받았다.

ผมได้รบั รางวัลผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่น

태국어 우수 사용자 상을 받았다.

ผูใ้ ดฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รบั โทษ

법을 위반한 사람은 처벌을 받을 것이다.

โชคดีวา่ ไม่มใี ครได้รบั บาดเจ็บมาก

누구도 크게 다치지 않아서 다행이다.

ถูก 이나 โดน 을 사용해 표현한다. ถูก 이나 โดน 은 다른 동사
나 절의 앞에 위치하여, ‘~을 당하다, 입다’의 의미를 나타낸다. 결과적으로 ถูก 과 โดน 이 나타내는
의미는 같고, 서로 바꾸어 쓸 수 있다. 다만 โดน 이 ถูก 보다 구어체적인 성격을 갖는다.
한편 부정적인 의미의 수동 표현은 동사

เด็ก ๆ ไม่ชอบถูกบังคับ

아이들은 강제당하는 것을 싫어한다.

ปีนภี้ าคใต้โดนน�ำ้ ท่วมอีกแล้ว

올해 남부 주민들은 또 홍수피해를 봤다.

ขโมยถูกต�ำรวจจับ

도둑이 경찰에게 잡혔다.

ดิฉนั โดนเขาหลอก

나는 그에게 속았다.

다음의 예시는

ถูก 이나 ได้รบั 을 모두 쓸 수 있지만, 내포하고 있는 의미에 차이가 있다.

ผมได้รบั เชิญเข้าร่วมการประชุม

나는 회의에 참여하도록 초청받았다. (긍정)

ผมถูกเชิญเข้าร่วมการประชุม

나는 회의에 참여하도록 강제당했다. (부정)
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง
ทางวัฒนธรรมไทย

สี

การด�ำเนินชีวติ

เช่น

ทางโหราศาสตร์

สัญลักษณ์ประจ�ำดวงดาว

ทางความเชือ่

มงคลประจ�ำตัว

เช่น

เช่น

2. ข้อใดไม่ได้กล่าวในเนือ้ เรือ่ ง
(1) อินเดียให้อทิ ธิพลต่อการใช้สขี องคนไทย
(2) วัน เดือน และปี มีความหมายตรงกับดวงดาว
(3) ความหมายของสีนนั้ เกีย่ วข้องกับสิรมิ งคลกับอัปมงคล
(4) เมือ่ คนไทยซือ้ สิง่ ของ คนไทยไม่เชือ่ ความหมายของสีประจ�ำวันเกิด
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3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) ในทางศาสนาพุทธ สีเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำดวงดาว

(

)

(2) คนไทยส่วนใหญ่สวมใส่สดี ำ� ในการใช้ชวี ติ และงานฉลอง

(

)

(3) สีเหลืองตรงกับวันอังคารตามทางโหราศาสตร์

(

)

써 봅시다
เขียนความหมายสีของธงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
아래 국가의 국기에 사용된 색의 의미를 찾아서 써 봅시다.

สีเหลือง : ความเจริญรุง่ เรือง
สีแดง : (

) 용기 (

) 진보

สีนำ�้ เงิน : สันติภาพและ
ธงอาเซียน

ธงชาติไทย

สีขาว : (

) 순수

สีแดง : (

) 민족

สีขาว : (

) 종교

สีนำ�้ เงิน : (

) 국왕
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연습문제

ธงชาติลาว

ธงชาติกัมพูชา

สีแดง : (

)피

สีนำ�้ เงิน : (

) 안정, 풍요

สีขาว : (

) 통일, 단일성

สีนำ�้ เงิน :

(

)왕

สีแดง :

(

) 민족

สีขาว :

(

) 평화

본문해석
태국 문화에서 색깔은 죽음, 음식 장식, 공예품의 색깔 사용, 혹은 왕궁,
사원, 집 등을 꾸미는 색깔의 사용과 같이 삶의 모든 부문과 관계가 있다.
태국 문화에서 색깔을 사용하는 것의 일부는 점성술의 믿음에서 비롯됐
다. 즉, 태국은 길상과 흉상과 관계된 것을 인도에서 영향을 받았다. 그리
고 그 믿음은 태국인의 삶에서 중요한 근원이 되었다. 그래서 태국인이 색
깔을 사용하는 것은 주위 환경, 믿음, 종교, 점성술 그리고 다른 것들과 관
계가 있다. 점성술에서 색깔은 연, 월, 일에 따라 개인의 삶의 운세에 영향
을 미치는 각 별의 특정 상징이다. 즉, 하늘 위의 별들과 일치하는데 일요
일은 빨간색, 월요일은 노란색, 화요일은 분홍색, 수요일은 초록색, 목요일은 주황색, 토요일은 파란색,
그리고 토요일은 보라색이다. 그래서 대부분의 태국인은 생일의 특정 색깔이 자신의 길상의 색깔이라고
믿는다. 그리고 자동차, 지갑, 보석 등의 사용 물품이나 옷을 생일의 특정 색깔대로 사용하곤 한다. 왜냐
하면 삶에 행운이 있고, 발전하게 해줄 것이라 믿기 때문이다. 그러나 태국인들이 옷을 입을 때 선호하지
않는 색깔이 있는데 바로 검은색이다. 즉, 죽음, 슬픔, 애도를 의미한다.
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색깔과 기업의 의미
[ 색깔과 관련해서 기업상표의 의미를 알아봅시다 ]
기업은 사람들이 색깔에서 느끼는 감정과 색깔이 지니는 의미를 활용하여 기업 상표에 기업을 이미지화
시켜 상표를 만든다. 우리가 알고 있는 기업들을 대표하는 색깔을 통해 색깔이 주는 의미와 기업의 이미
지를 살펴보는 것도 재미있는 일이다.

สีแดง ความร้อนแรง ตื่นเต้น

สีส้ม ความสร้างสรรค์ สนุกสนาน

สีเหลือง ความอบอุ่น มิตรภาพ

สีเขียว เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา

สีน�้ำเงิน ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ

สีม่วง ความหรูหรา สง่างาม

สีชมพู ความอ่อนเยาว์ ความอ่อนหวาน

สีด�ำ หรูหรา เป็นอมตะ
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회화

ปิติ

: คุณมินจีชอบสีอะไรครับ ผมจะทายนิสัยจากสีที่ชอบให้
สีที่ชอบบ่งบอกถึงนิสัยของคนได้นะครับ
มินจี : จริงหรอคะ ดิฉันชอบสีแดง มีความหมายว่าอย่างไรคะ
ปิติ : สีแดงหมายถึง มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี
มินจี : แหม ดิฉันเพิ่งรู้วา่ ดิฉันมีเพื่อนเยอะเพราะอะไร แล้วคุณปิติล่ะคะ
ปิติ : ผมชอบสีด�ำ บางทีถูกมองว่าสีด�ำมีความหมายไม่ดี แต่นอกจากนั้นแล้วสี
ด�ำยังมี ความหมายอ�ำนาจ การปกป้อง และความเชี่ยวชาญ
มินจี : เข้าใจแล้วค่ะ ที่คุณปิติชอบใส่เสื้อสีด�ำก็มีความเกี่ยวข้องกับความหมายที่
ดีนี่เอง
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어휘

ทาย

추측(추량)하다, 알아맞히다

ดึงดูด

끌어당기다

พลังอ�ำนาจ

권력, 능력, 권한, 힘

ปกป้อง

보호하다, 옹호하다, 방어하다

เชีย่ วชาญ

정통하다, 능숙(노련)하다

회화 해석
삐띠 : 민지 씨는 무슨 색을 좋아하나요? 제가 의미를 해석해 줄게요.
좋아하는 색깔이 사람의 성격을 말해줄 수도 있답니다.
민지 : 그래요? 저는 빨간색을 좋아해요. 의미가 어떤가요?
삐띠 : 빨간색은 기운이 있고, 따뜻하며, 재미있고, 그리고 사람의 관심을 잘 끌어당기는
것을 의미해요.
민지 : 어머, 제가 친구가 왜 많은지를 이제야 알겠네요. 그러는 삐띠씨는요?
삐띠 : 저는 검은색을 좋아해요. 가끔 검은색은 나쁜 의미가 있다고 보이는데,
그것 말고도 검은색은 권력, 보호, 그리고 전문성의 의미도 있어요.
민지 : 이해했어요. 삐띠 씨가 검은색 옷을 즐겨 입는 이유는 바로 좋은 의미와 관련이 있었
던 거군요.
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Part

04
บทที่ ๔

งานแต่งงานของไทย
태국의 결혼식

학습목표

1. 태국 전통 결혼식에 대해서 알고 설명할 수 있다.
2. 태국의 결혼식에서 선호하는 숫자의 의미를 이해할 수 있다.
3. 태국의 결혼식에서 사용하는 과자는 어떤 것이 있는지 알 수
있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

태국의 전통 결혼식에 대해서 알고 있습니까?

2

여러분이 좋아하는 숫자는 무엇이고 왜 그 숫자를 좋아합니까?

ทุกประเทศมีประเพณีแต่งงานทีแ่ ตกต่างกัน คนไทยนิยมจัดการแต่งงานในเดือนคู่ คือ เดือน 2
เดือน 4 หรือเดือน 10 ซึง่ ค�ำว่าคูก่ ม็ คี วามหมายและความส�ำคัญมากในพิธกี ารแต่งงาน เพราะ
หมายถึงการเริม่ ต้นของการใช้ชวี ติ คู่ บางทีกแ็ ต่งงานเดือน 9 ถือเคล็ดถึงความก้าวหน้า เนือ่ งจาก
ค�ำว่า “เก้า” กับ “ก้าว” ออกเสียงใกล้เคียงกัน
ดือนทีน่ ยิ มแต่งงานมากทีส่ ดุ คือ เดือน 6 เพราะเริม่ เข้าสูฤ่ ดูฝน ซึง่ เป็นฤดูทำ� การเพาะปลูก
เพราะฉะนัน้ ถือว่าเหมาะกับการเริม่ ชีวติ ใหม่เป็นคูส่ ามี-ภรรยา แม้วา่ เป็นเดือนคูก่ ต็ าม คนไทยจะ
ไม่นิยมแต่งงานในเดือน 12 คงเพราะเป็นช่วงที่น�้ำป่าไหลท่วมบ้านเรือน ข้าวปลาอาหารไม่
สมบูรณ์ หรือการคมนาคมไม่สะดวกก็เป็นได้ แต่ปจั จุบนั ความเชือ่ เรือ่ งเดือนนัน้ ไม่เคร่งครัดเท่าไร
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นมมงคลทีน่ ยิ มในงานแต่งงานก็มหี ลายอย่าง ขนมแต่ละชนิดต่างก็สอื่ ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่วา่ จะเป็นทองหยิบหมายถึงท�ำให้รำ�่ รวย ชีวติ คูร่ งุ่ เรือง หยิบจับงานการก็เป็นเงินเป็นทอง
ทองหยอดหมายถึงมีเงินมีทองใช้จา่ ยอย่างไม่รหู้ มดสิน้ ฝอยทองหมายถงึคบู่ าวสาวจะรักกัน
อย่างยืนยาวตลอดไป ขนมชัน้ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า ได้เลือ่ นชัน้ ให้สงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เม็ด
ขนุนหมายถึงมีคนสนับสนุนคูบ่ าู่ วสาวในการด�ำเนินชีวติ และหน้าทีก่ ารงาน และถ้วยฟูหมายถึง
ความเจริญรุง่ เรือง เฟือ่ งฟู ให้ชวี ติ คูแ่ ละครอบครัวมีแต่ความเจริญ
단어

เดือนคู่

짝수달

เคร่งครัด

엄격하다, 엄중하다

พิธกี ารแต่งงาน

결혼식

ร�ำ่ รวย

부유하다, 재산이 많다

เคล็ด

비밀, 비결, 주술, 주문,
묘책

รุง่ เรือง

번영하다, 번성하다,
빛나다

ก้าวหน้า	

진보하다, 발전하다,
전진하다

หยิบ

집다, 줍다

เนือ่ งจาก

~때문에, 이유로

เป็นเงินเป็นทอง

돈이 되다, 가치 있다

ใกล้เคียง

가깝다, 인접하다,
이웃의

บ่าวสาว

신랑, 신부

ฤดูฝน

우기

ยืนยาว

길다, 오래되다

เพาะ

파종하다, 배양하다

เลือ่ นชัน้

진급하다, 승진하다

ปลูก

기르다, 재배하다,
건설하다

สนับสนุน

지지하다, 후원하다,
지원하다

สมบูรณ์

풍부하다, 풍요하다, 비옥
하다, 완벽하다, 완전히

หน้าที่

직책, 직무, 임무, 의무

การคมนาคม

교통, 왕래

เฟือ่ งฟู

번영하다, 번성하다,
진보하다, 부유해지다
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문법과 표현
1

합성어

บ้านเรือน 은 같은 의미를 가진 두 단어가 결합한 어휘 형태다. 즉, บ้าน 과 เรือน 은 둘 다 “집, 주택”
의 의미가 결합하였는데 결합한 후에도 같은 의미인 “주택”을 형성한다. 이렇게 의미가 같거나 비슷
한 의미, 반대 의미를 가진 단어가 함께 조합하여 새로운 단어를 만들어 내는 조어법 형태로 명사나
동사와 결합할 수 있으며 단어의 중심이 되는 의미는 앞 단어에 있거나 뒤 단어 또는 둘 모두에 없을
수도 있다. 태국어와 태국어 또는 태국어와 차용어가 결합하여 새로운 단어를 조합하는 형태가 많이
나타난다.
✽ 같거나 비슷한 의미의 두 단어가 결합하여 의미를 유지하는 경우

		 ทุบ

(두드리다) +

ตี

(때리다) =

		 เนือ้ (살) + ตัว

(신체) =

		 แข้ง

ขา (다리)

(정강이) +

ทุบตี 때리다

เนือ้ ตัว 신체
=

แข้งขา (정강이와 다리)

✽ 같거나 비슷한 의미의 두 단어가 결합하여 새로운 의미를 만드는 경우

		 ลูก (자녀, 아이) + หลาน
		 ยิม้

(미소짓다) +

		 หน้า

(얼굴) +

แย้ม

(손자, 손녀) =

ลูกหลาน 자손

((꽃 등이)피다, 조금 열다) =

ยิม้ แย้ม 명랑하게 미소짓다

ตา (눈) = หน้าตา 얼굴 생김새, 이목구비

✽ 반대 의미의 두 단어가 결합하여 새로운 의미를 만드는 경우

		 ได้ 얻다 + เสีย

잃다 =

		 ชัว่ 악 + ดี 선 = ชัว่ ดี

ได้เสีย

득실

선악

한편, 팔리어나 산스크리트어로 된 두 단어의 결합이 일어날 때는 앞 단어의 어말 자음과 결합했던
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모음이 되살아나서 발음이 바뀌게 된다.

จักร (기계, 바퀴, 원반) + ยาน (탈 것, 교통기구 ) = จักรยาน [ จัก-กระ-ยาน ] 자전거
ราช (왕, 왕가) + การ

(할 것, 일, 업무) =

ราชการ [ ราด-ชะ-การ ] 공무, 공사

ภูมิ (땅, 대지) + ศาสตร (학문) = ภูมศิ าสตร์ [ พู-มิ-สาด ] 지리학
*ภูมิ (당당하다, 가슴을 펴다) + ใจ

(마음) =

ภูมใิ จ [ พูม-ใจ ]

당당하다, 보람되다

2 수식사와 분할 대명사

บาง 은 다양한 의미를 가진 수식사로 ‘일부, 어떤, 어느’를 뜻한다. 수량사의 앞에 위치하여 ‘일부(어
떤) ~은 ~하다’ 라는 의미를 나타낸다. บาง ~을 단독으로 사용하는 경우도 있지만, บาง ~บาง ~의
형태와 같은 구문으로 사용되기도 한다. 이때에는 ‘일부(어떤) ~은 ~ 하고, (또다른) 일부(어떤) ~은
~하다’라는 뜻을 나타낸다.

ละครทีวบี างเรือ่ งสนุก บางเรือ่ งไม่สนุก
텔레비전 드라마 어떤 이야기는 재미있고 어떤 이야기는 재미없다.

บางคนบอกว่าแดงเป็นคนดีแต่บางคนว่าไม่ดี
어떤 사람은 댕이 좋은 사람이라고 하지만 어떤 사람은 아니라고 말한다.

บาง ~บาง ~ 의 구문으로 사용할 때에 [ บาง + 수량사] 부분은 분할 대명사 บ้าง 으로 대체할
수 있다. บ้าง 은 ’일부‘라는 뜻을 가졌는데, 서로 다른 부분을 나누어 나타내는 대명사이다. 즉, บ้าง
(ก็)~บ้าง(ก็)~ 의 형태로 ‘일부(어떤)~은 ~하고, (또 다른) 일부(어떤) ~은 ~하다’라는 뜻을 나타낸다.
이처럼

นักศึกษาในห้องเรียนบ้างก็หลับ บ้างก็เล่นมือถือ
교실 안에 대학생은 어떤 사람은 자고, 어떤 사람은 핸드폰을 한다.

태국어 표준교재 B1 · 55

문법과 표현
นักศึกษาในห้องเรียนบ้างก็หลับ บ้างก็เล่นมือถือ
교실 안에 대학생은 일부는 자고, 일부는 핸드폰을 한다.

✽이때

บ้าง 이 문장 끝에 있는 경우와 혼동하면 안된다. บ้าง 이 문장 끝에 있는 경우는 분할 대

명사가 아니라 수식사로 사용되어 문장 내에서 역할이 다르기 때문이다.

นักศึกษาในห้องเรียนหลับบ้าง เล่นมือถือบ้าง
교실 안에 대학생은 자기도 하고, 핸드폰을 하기도 한다.

ช่วงนีอ้ ากาศทีน่ นั่ เป็นอย่างไรบ้าง
요즘 거기 날씨는 좀 어때?

ต่าง 이 있다. 분할 대명사 ต่าง 은 ‘각자, 각각, 제각기’라는 뜻을 나타낸
다. 주로 ต่างคนต่าง ~ 의 형태나 ต่างก็ ~ 형태로 나타난다.
한편, 또 다른 분할 대명사로

หลังเลิกเรียนนักเรียนต่างคนต่างกลับบ้าน
수업이 끝난 후 학생들은 각자 집에 돌아간다.

บ้านเรามีรถสองคัน พ่อกับแม่ตา่ งคนต่างขับรถกันคนละคัน
우리 집에 차가 2대 있는데 아빠와 엄마는 각자 한 대씩 운전하신다.

เราทัง้ คูต่ า่ งก็รอคอยโอกาสนีม้ านาน
우리들은 둘 다 각기 이 기회를 오래 기다려 왔다.

ต่าง 역시 수식사로 사용된 경우와 분할 대명사로 사용된 경우를 혼동하지 않도록 해		
야 한다. ต่าง 은 수량사로서 ‘다른’의 의미를 있다.

✽이때

น้องจะได้ไปเรียนต่อทีต่ า่ งประเทศ
동생은 외국(다른 나라)에 유학을 하게 되었다.

นิสยั ของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน
각각의 사람의 성격은 서로 다르기 마련이다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง
เดือน
เดือนทีส่ ำ� คัญ

เพราะอะไร

เดือน 6
เดือน 9
เดือน 12

งานแต่งงาน

ทองหยิบ

หมายถึง

ขนมมงคล

2. ข้อใดไม่ได้กล่าวในเนือ้ เรือ่ ง
(1) เดือนทีค่ นไทยนิยมและไม่นยิ มจัดงานแต่งงาน
(2) เดือนทีเ่ กีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของคนไทย
(3) ความหมายของตัวเลขในทุกเดือน
(4) ความหมายและชนิดของขนมมงคลในงานแต่งงาน
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연습문제
3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) เพราะเดือน 9 ไม่ใช่เดือนคู่ คนไทยส่วนใหญ่จงึ ไม่แต่งงานในเดือน 9

(

)

(2) ค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับความหมายขนมมงคลคือ เงินทองและเจริญรุง่ เรือง

(

)

써 봅시다
ให้เขียนข้อความสัน้ ๆ เกีย่ วกับหมายเลขทีค่ นเกาหลีหรือทีค่ ณ
ุ ชอบลงในช่องว่างให้ได้ใจ
ความ
여러분 또는 한국 사람들이 선호하거나 회피하는 숫자에 대해서 써 봅시다.

หมายเลขกับคนเกาหลี
1. หมายเลขทีช่ อบหรือไม่ชอบคืออะไร
2. เพราะอะไร
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본문해석
모든 나라에는 서로 다른 혼일날의 풍습이 있다. 태국인은 2월, 4월, 10월과 같은 짝수 달
에 결혼식을 하는 것을 선호한다. 짝이라는 말은 결혼식에서 매우 의미 있고 중요하다. 왜냐
하면 짝으로서의 삶을 사는 것의 시작을 의미하기 때문이다. 간혹 9월에 결혼하기도 하는데
발전에 도달하는 방법으로 여기기 때문이다. เก้
‘ า (9, 아홉)’ 과 ‘

ก้าว

(걸음, 발을 내딛다)’ 는

발음이 흡사하기 때문이다. 결혼하기를 가장 선호하는 달은 6월이다. 왜냐하면 재배하는 계
절인 우기에 들어가는 시작이기 때문이다. 그러므로 남편-아내 쌍으로 새로운 삶을 시작하는
데 적합하다고 여긴다. 비록 짝수달임에도 불구하고 태국인들이 결혼하기 선호하지 않는 달
은 12월이다. 아마도 산간의 급류가 흘러 가옥에 홍수가 나거나 먹거리가 풍부하지 않고, 교
통이 편하지 않기 때문일 수도 있다. 그런데 현대에는 월에 대한 믿음이 그다지 엄격하게 지
켜지지는 않는다.
결혼식에서 선호하는 복과자도 여러 가지가 있다. 각각의 과자는 각기 서로 다른 의미를 전
한다. ‘텅입’은 부유하게 해주고, 짝으로서의 삶이 번영하도록 하며, 선택한 직업이 재물이 되
도록 하는 것을 의미한다. ‘텅엿’은 사용하는 재물이 다함을 모르고 있는 것을 의미한다. ‘풔이
텅’은 신랑, 신부가 오랫동안 계속 서로 사랑하는 것을 의미한다. ‘카놈찬’은 발전을 의미하고,
계속해서 진급해 나가게 됨을 의미한다. ‘멧카눈’은 삶과 직업을 영위하는 데 신랑 신부를 지
원해 주는 사람이 있음을 의미한다. 그리고 ‘투아이푸’는 번영과 번창을 의미하고, 짝의 삶과
가족에게 발전만 있기를 기원하는 것을 의미한다.
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태국결혼식
[ 태국 결혼식 복과자에 대하여 더 알아봅시다 ]
태국 전통 과자는 옛날에는 종교 행사나 명절, 결혼식, 손님 대접을 하기 위해 만들어 먹던 음식이었다.
현재는 태국인들이 간식으로 즐겨 먹고 있다. 주재료는 전분가루, 설탕, 야자즙으로 만들어서 아주 단 맛
을 낸다. 멧카눈은 껍질을 벗긴 녹두, 전분가루 등으로 만든 반죽을 동그랗게 만들고 겉에 달걀 또는 오
리알 노른자를 입힌 과자다.

ทองหยิบ

ทองหยอด

ฝอยทอง

ขนมชั้น

เม็ดขนุน

ถ้วยฟู

[ 태국 전통 결혼식 ]
태국 전통 결혼식은 9단계로 나누어 진행되는데 한국과 다른 몇 가지 문화적인 특징이 있다. 스님이 함
께 참석하는 의식에서부터 다양한 폐백 종류까지 색다르고 흥미로운 형태가 많다.

พิธีสงฆ์ (9 รูป)
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สินสอด

ขันหมาก

첫째, 신붓집에서 결혼식을 하며 새벽에 스님(9분)을 초청하여 염불을 듣고 축복을 받는다.

둘째, 지참금인 카씬썻 (ค่าสินสอด)은 결혼할 때 신랑이 신붓집에 주는 양육사례금으로 돈이나 금이다.
예물 행렬 시에 카씬썻을 함께 들고 오고 축하객들이 볼 수 있도록 펼쳐서 진열한다.

셋째, 결혼 예물은 한국과 마찬가지로 친구나 친척들이 칸막(ขันหมาก)을 들고 신부의 집으로 행렬한다.
예물에는 두 가지 종류가 있는데 칸막엑(ขันหมากเอก)은 행운을 가져다준다고 믿는 콩, 깨, 벼와 같은
곡식, 칸막토(ขันหมากโท)는 이바지음식인 무넌떵과 카놈찐, 신혼집 앞에 심을 바나나 나무와 사탕수
수를 들고 간다. 이 나무들은 쉽게 키울 수 있는 종류로 나무가 잘 자라는 만큼 결혼생활도 화목해
질 것이라는 의미를 지닌다.
넷째, 성수 의식(พิธรี ดน�ำ้ สังข์)은 하객들이 소라껍질(สังข์)에 담긴 물을 신랑, 신부에게 살짝 부어 주면서
덕담과 축하의 말을 전하는 의식이다. 신랑, 신부가 몽콘펫(มงคลแฝด)이라고 부르는 성사로 만든
둘이 서로 이어진 머리띠를 쓰고, 엎드린 자세로 나란히 앉아 두 손을 합장한 채 손을 내밀고 앉아
있다.

ขบวนขันหมาก

สังข์

พิธีรดน�้ำสังข์

다섯째, 오후에 성수 의식을 마치고 저녁에는 손님들과 함께 집이나 호텔, 레스토랑에서 피로연을 한다.
		 이렇게 태국의 전통 결혼식은 새벽부터 저녁까지 길게 진행된다. 요즘 도시에서는 주로 호텔에
		 서 준비한다.
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회화

มินจี : วันนี้จะไปงานแต่งงานของเพื่อนค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะใส่ชุดอะไรไปดี
ปิติ : ใส่ชุดอะไรก็ได้ แต่คนไทยไม่ใส่สีด�ำไปงานแต่งงานครับ ถือว่าไม่เป็น
มงคล
มินจี : งั้น ชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ สีชมพูอ่อนน่าจะเหมาะกับงานแต่งงาน
ปิติ : น่ารักดีนะครับ บางคนใส่สีฟ้า บางคนใส่สีชมพู แล้วแต่คนชอบ
มินจี : ดิฉันเคยเห็นรูปงานแต่งงานของคนไทย คนที่มาในงานต่างก็แต่งตัว
สวยงาม
ปิติ : ผมว่าคุณมินจีคงสวยไม่แพ้กันนะครับ
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어휘

มงคล

길상, 복록

ชุด

드레스 /(유별사)벌

แล้วแต่

…를 따르다, …에 달려있다, …나름이다

ไม่แพ้

지지않다, 누구에게도 빠지지 않는다, 남못지 않다

회화 해석
민지 : 오늘 친구 결혼식에 갈 건데 뭘 입고 가야 좋을지 모르겠어요.
삐띠 : 어떤 옷이든 괜찮아요. 그런데 태국인들은 검은 색을 입고 결혼식에 가진 않아요.
길상이 아니라고 생각하거든요.
민지 : 그러면 이 옷은 어때요? 옅은 분홍색이 결혼식과 어울릴 것 같은데요.
삐띠 : 예쁜데요. 어떤 사람은 하늘색을 입고, 어떤 사람은 분홍색을 입어요. 자신이 좋아하
는 대로 하면 돼요.
민지 : 저는 태국인의 결혼식 사진을 본 적이 있어요.
결혼식에 온 사람들은 각기 다 예쁘게 꾸몄더라구요.
삐띠 : 민지씨도 빠지지 않는데요.
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Part

05
บทที่ ๕

ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย
태국의 교육 제도

학습목표

1. 태국의 교육 제도를 알 수 있다.
2. 태국 대학생의 교복에 대해서 알 수 있다.
3. 한국의 교육 체계와 태국의 교육 체계를 비교하는 글을 쓸 수
있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

태국의 기본 교육 체계에 대해서 알고 있습니까?

2

태국의 교육 체계는 우리 나라의 교육 체계와 어떻게 다릅니까?
혹은 같습니까?

การศึกษาในระบบมีสองระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแบ่งเป็นสามระดับ ได้แก่ การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาหรือการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทสามัญศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาเพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชัน้ สูง
ต่อไป เพราะฉะนัน้ นักเรียนไทยจะเรียนขัน้ พืน้ ฐานตัง้ แต่อายุครบ 6 ปีบริบรู ณ์จนถึง 18 ปี
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หลังจากส�ำร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ว ถ้าผูใ้ ดต้องการศึกษาต่อก็สามารถเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ ซึง่ แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต�ำ่ กว่าปริญญา เช่น ประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญา และระดับปริญญาทีศ่ กึ ษาตามคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นิสติ นักศึกษาไทยต้อง
แต่งเครื่องแบบที่แตกต่างกับเครื่องแบบนักเรียน ชุดนิสิตนักศึกษาของไทยก�ำเนิดขึ้นที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนือ่ งจากเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก หลังจากนัน้ จึงเกิดชุดนักศึกษาใน
แต่ละมหาวิทยาลัยขึน้ ทัง้ นีส้ ามารถระบุความแตกต่างของชุดนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยได้
จากเข็มกลัด ตราสัญลักษณ์ และสีของเนกไท เป็นต้น

단어

ขัน้

등급, 단계, 급별

อาชีวศึกษา

직업교육

พืน้ ฐาน

기초, 기본, 근본

อุดมศึกษา

고등교육, 대학교육

ระดับ

등급, 정도, 수준

ประกาศนียบัตร

자격증

ปฐมวัย

유년

อนุปริญญา

준 학사

ประถมศึกษา

초등교육

ปริญญา

학위

มัธยมศึกษา

중등교육

ระบุ

이름을 들다, 지명하다

มัธยมศึกษาตอนต้น

중학교 교육

เข็มกลัด

브로치 핀

มัธยมศึกษาตอนปลาย

고등학교 교육

ตราสัญลักษณ์

상징, 부호, 심볼

สามัญศึกษา

보통교육

เนกไท

넥타이
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읽기
대학 관련 어휘

สายวิทย์

이과

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

국립대학교

สายศิลป์

문과

มหาวิทยาลัยเอกชน

사립대학교

มนุษยศาสตร์

문과대학

มหาวิทยาลัยเปิด

개방대학교

วิศวกรรมศาสตร์

공과대학

แพทยศาสตร์

의과대학

สถาบันการศึกษาทางไกล

원격교육원, 통신교육원
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ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

학사
석사

박사

문법과 표현
1

각각의

แต่ละ 는 แต่ 와 ละ 가 결합한 형태로 “각각의 ,개개의, 각, ~마다”의 뜻을 가진다. แต่ละ + 분류사의
형태로 후치하는 분류사에 따라 여러 표현을 구성할 수 있다.

แต่ละห้องมีแอร์และโต๊ะเรียนหนังสือพร้อมทุกห้อง
각 방에는 에어컨과 책상이 다 갖추어져 있다.

หน้าปกหนังสือเดินทางแต่ละประเทศมีสแี ละสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ แตกต่างกัน
각 나라의 여권 표지를 보면 색깔이 다르고 갖가지 상징이 있다.

การประชุมแต่ละครัง้ หัวหน้ากับลูกน้องมักมีเรือ่ งโต้แย้งกันอยูเ่ สมอ
매번 회의 때마다 사장과 직원들은 논쟁거리가 늘 생긴다.

2

등위와 예시 표현

ได้แก่ 는 등위를 나타나는 표현으로 ‘즉, 다시 말해서’의 의미로 앞 내용을 뒤에서 다른 표현으로 쉽게
다시 설명할 때 사용한다.

เกาหลีมฤี ดู 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้รว่ ง ฤดูหนาว
한국은 4계절이 있다. 즉 봄, 여름, 가을, 겨울이다.

ปีนมี้ นี กั ท่องเทีย่ วทีม่ าประเทศเกาหลีมากขีน้ ได้แก่ นักท่องเทีย่ วทีม่ าจากเอเชีย
올해 한국에 온 관광객이 증가하였다. 다시 말해서 아시아에서 온 관광객이 많아졌다.

เช่น, อย่างเช่น, (ยก)ตัวอย่างเช่น, 등으로 표현하는데, 모두 ‘예를 들면~’이라는 뜻을 나타
낸다. 예시를 모두 들 수 있을 때는 맨 마지막 예시 앞에 และ 혹은 หรือ를 쓴다. 그러나 예시가 여러 가
지 있어 모두 제시하지 못할 경우에는 맨 마지막 예시 뒤에 เป็นต้น, ฯลฯ, เป็นอาทิ 를 써서 미처 제시
하지 못한 다른 것들이 있음을 나타낼 수 있다. 이때에는 생략된 다른 예시가 더 있기 때문에 และ 혹
은 หรือ를 쓰지 않는다. ฯลฯ 의 경우 문어체에서 주로 볼 수 있는데 ละ 혹은 และอืน
่ ๆ 이라고 읽는다.

예시 표현은
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문법과 표현
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหี ลายประเทศ เช่น ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย
และมาเลเซียเป็นต้น
동남아시아에는 여러 나라가 있다. 예를 들어 태국, 미얀마, 베트남, 인도네시아, 말레이시아
등이다.

มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศเปิดสอนหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีน
ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ฯลฯ / เป็นอาทิ
부산외국어대학교에서는 여러 언어를 가르친다. 예를 들어 중국어, 일본어, 영어, 아랍어 등
이다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง
ม.ต้น

2. จงเติมตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องให้สมบูรณ์
(1) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ ได้แก่.......
(2) การศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มหี ลายระดับ เช่น.......
(3) ชุดนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีจดุ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น .....
(4) อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตัง้ จุดมุง่ หมายหลายอย่าง ได้แก่
3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) การศึกษาในระบบมีสองระดับคือการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา (
(2) มัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็นสองประเภทคือ สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา (
(3) มหาวิทยาลัยทีใ่ ส่ชดุ นักศึกษาเกิดขึน้ พร้อมกันทุกเมือง (
)
(4) ชุดนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันจากเครือ่ งหมายต่าง ๆ (
)
)
(5) การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ (

)
)
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연습문제
써 봅시다
ให้เขียนเกีย่ วกับระบบการศึกษาของเกาหลีโดยเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของ
ไทย
한국의 교육 체계를 태국의 체계와 비교하여 글을 쓰십시오.

ระบบการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

กิจกรรมใน
โรงเรียน

การสอบเข้า
มหาวิทยาลัย
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ชุดนักเรียน

การแบ่งระดับ
ของการศึกษา

ชุดนักศึกษา

본문해석
체계 내의 교육은 두 가지 등급으로 나누어진다. 기본
교육과 고등 교육이다. 기본 교육은 3단계로 나누어진다.
즉, 유년 교육이라 불리는 초등 교육 이전의 교육 등급, 초
등 교육, 그리고 중학교와 고등학교의 중등 교육이다. 특
히 고등학교 교육은 두 종류로 나누어진다. 고등 교육에
진학 기초를 위한 교육을 마련하는 보통교육과 지식을 개발하고 직업을 갖기 위한 기술이나
이후 고급 직업 단계의 진학을 위한 교육을 마련하는 직업 교육이다. 그러므로 태국 학생은
기본 교육을 만 6세부터 18세까지 받는다. 기본 교육을 졸업한 이후에 만약 공부를 더 하고
싶다면 고등 교육에 진학할 수 있다. 즉, 두 단계로 나누어지는데, 자격증이나 준학사와 같은
학사 이하 단계와 각 대학에서 학과에 따라 공부하는 학사 단계가 있다.
태국 대학생은 학생 교복과는 다른 형태의 대학생 교복을 입어야만 한다. 태국 대학생 교복
은 쭐라롱껀대학에서 생겨났다. (쭐라롱껀 대학이) 태국의 첫 번째 대학이기 때문이다. 그래
서 그 이후에 각각의 대학에서 대학생 교복이 생겨났다. 이는 각 대학의 대학생 교복의 다른
점을 브로치, 심볼, 넥타이의 색 등으로 말할 수 있다.
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태국 학생들
[ 태국 학생들에 대해서 더 알아봅시다 ]
교복은 유치원생부터 대학생까지 모두 교복을 입는다. 국공립 학교의 상의는 흰색에 블랙, 청색, 갈색
바지와 가방, 구두, 양말이 정해져 있으나 사립학교 교복은 색깔과 디자인이 더 다양하다. 왼쪽 가슴에는
학교 이름이나 마크, 학년, 성별을 수놓는다. 가방 역시 검은색과 청색이 주를 이루지만 어린 학생일수록
밝고 색깔이 다양한 것을 선호한다.

ชุดอนุบาล

ชุดประถมศึกษา

ชุด ม.ต้น

ชุด ม.ปลาย

대학생의 경우 상의 흰색, 하의 검은색 치마로 동일하나 전공별로 전문학교별로 디자인과 색깔이 자유롭
다. 북부 지방 대학생의 경우 전통 무늬를 짜 넣은 비단으로 만든 교복을 착용해 전통을 사랑하고 지키고
자 노력한다. 지방의 여러 학교에서는 그 지역을 나타내는 전통 의상을 입고 등교하기도 한다.

นักเรียนที่ใส่ชุดผ้าไหม

นักศึกษาที่ใส่ชุดผ้าไหม

태국 신입생 환영회도 학교별 지역별로 전통으로 여겨 감동과 자부심을 심어 주는 행사로 여긴다. 스님
의 축원을 듣기도 하고 선생님께 존경을 표하는 의식( พิธไี หว้ครู )도 있다. 북부 지방은 란나 왕조 스타일의
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지방색을 나타내며 색다른 환영 활동을 준비한다. 한국과 달리 초등학교도 상급 학년들이 1학년 신입생
에게 선물을 주기도 한다. 태국의 신입생 환영회도 때로는 한국처럼 짓궂은 장난, 게임이 사건·사고로
이어져 사회문제가 되기도 한다.

กิจกรรมรับน้องใหม่

พิธีไหว้ครู

ประเพณีขันโตก
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회화

มานี : สมัยนีม้ หาวิทยาลัยมีหลายรูปแบบ เช่น มีมหาวิทยาลัยเปิด และ
การศึกษาทางไกลค่ะ
จินโฮ : จริงด้วยครับ ทีป่ ระเทศเกาหลีกม็ คี นเรียนออนไลน์เพิม่ มากขึน้
มานี : แต่ดฉิ นั ว่าแต่ละระบบมีทงั้ ข้อดีและข้อเสียนะคะ
จินโฮ : การศึกษาออนไลน์อำ� นวยความสะดวกในการเรียนการสอน
แต่ถา้ ไม่ขยันเรียนอาจจะได้ความรูน้ อ้ ยก็ได้นะครับ
มานี : ค่ะ เวลาอาจารย์สอนทางออนไลน์จงึ ต้องใช้สอื่ การสอนหลายอย่าง
ท�ำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึน้
จินโฮ : นักเรียนอย่างพวกเราคงต้องปรับตัวให้ทนั สมัยด้วยนะครับ
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어휘

ออนไลน์

온라인

ข้อดี

장점

ข้อเสีย

단점

สือ่ การสอน

교재, 교육 매체, 자료

ปรับตัว

적응하다

ทันสมัย

최신의/ 현대적이다, 시류에 맞다

회화 해석
마니 : 요즘 시대에는 대학교가 여러 형태가 있어요. 예를 들면, 개방대학, 원격교육도 있죠.
진호 : 맞아요. 한국에서도 온라인으로 공부하는 사람이 점점 더 늘고 있어요.
마니 : 그런데 저는 각각의 시스템이 장단점이 모두 있는 것 같아요.
진호 : 온라인 교육은 교육에 편의를 주지만, 열심히 공부하지 않으면 지식을 조금밖에
얻지 못할 수도 있어요.
마니 : 네, 그래서 교수님께서 온라인으로 수업하실 때 여러 가지 교육 자료를 사용하셔야
해요. 수업이 더 재미있어지도록이요.
진호 : 우리 학생들도 시대에 맞도록 적응해야겠어요.
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Part

06

มวยไทย
무에타이

บทที่ ๖

학습목표

1. 태국 무에타이에 관해서 설명할 수 있다.
2. 태국 무에타이가 세계적으로 사랑받는 이유를 알 수 있다.
3. 한국인이나 지역민이 즐기는 운동에 대해 글을 쓸 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

무에타이가 나오는 영화를 본 적이 있습니까?

2

여러분이 알고 있는 태국인들이 즐기는 운동은 무엇입니까?

มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยทีส่ บื ทอดกันมานาน เป็นทัง้ การต่อสูป้ อ้ งกันตัว
และกีฬา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่ามวยไทยเกิดขึน้ ครัง้ แรกในสมัยใด แต่นบั เป็นศิลปะการต่อสู้
ทีเ่ ก่าแก่ประเภทหนึง่ ของโลก และถือว่าเป็นศิลปะการต่อสูข้ องไทยเช่นเดียวกับกังฟูของจีน ยูโด
และคาราเต้ของญีป่ นุ่ และเทควันโดของเกาหลี
เพราะมีหลักฐานทีก่ ล่าวถึงมวยไทยในสมัยสุโขทัย สมัยก่อนฝึกมวยควบคูก่ บั การฝึกกับการใช้
อาวุธ แต่ตอ่ มาได้ววิ ฒ
ั นาการจนกลายเป็นศิลปะการต่อสูท้ มี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึน้ เดีย๋ วนี้
จึงใช้แต่อาวุธของร่างกาย 9 อย่าง หรือทีเ่ รียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และ
ศีรษะ 1
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มวยโบราณสามารถแบ่งออกเป็น 5 สายส�ำคัญ ได้แก่ มวยท่าเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาค
อีสาน) มวยไชยาหรือมวยคาดเชือก (ภาคใต้) มวยลพบุรี และมวยพระนคร (ภาคกลาง)
ปัจจุบนั มีชาวต่างชาติหนั มานิยมมวยไทย ไม่เพียงแค่ชมการแข่งขันมวยเท่านัน้ ชาวต่างชาติ
จ�ำนวนมากยังสนใจเรียนมวยไทยจนมาอาศัยทีเ่ มืองไทยเพือ่ เรียนมวยไทยโดยเฉพาะ หรือบางคน
ก็เรียนมวยไทยควบคูไ่ ปกับการท่องเทีย่ วด้วย มีขอ้ มูลเปิดเผยว่าชาวต่างชาติทเี่ ดินทางมาเรียน
มวยไทยมากทีส่ ดุ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และฝรัง่ เศสตามล�ำดับ คนเหล่านีม้ องว่า
มวยไทยไม่เพียงเป็นศิลปะการต่อสูท้ สี่ วยงาม แต่ยงั เป็นการออกก�ำลังกายสร้างกล้ามเนือ้ ให้ดดู ี
และดีตอ่ สุขภาพอีกด้วย
단어

มวยไทย

무에타이

เทควันโด

태권도

มรดก

유산

วิวฒ
ั นาการ

진화, 진전, 진보

สืบทอด

계승하다

เอกลักษณ์

독자성, 개성

ต่อสู้

투쟁하다, 싸우다,
분투하다

ฝึก

훈련하다, 연습하다,
수련하다

ป้องกันตัว

몸을 막다, 방어하다

นว-

(숫자) 9

หลักฐาน

증거, 근거

คาด

묶다, 감다, 조라매다

ปรากฏ

나타나다, 출현하다,
분명해지다, 알려지다

เชือก

끈, 줄

อาวุธ

무기

โบราณ

고대의, 옛날의

กังฟู

쿵후

ควบคูไ่ ปกัน

함께 나란히 가다,
평행으로 가다

ยูโด

유도

สหราชอาณาจักร

영국

คาราเต้

가라데

กล้ามเนือ้

근육
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문법과 표현
1

분할, 분배의 표현

แบ่ง 은 ‘나누다, 분할하다, 분배하다, 할당하다’의 뜻으로 ออก 도 역시 ‘나누다, 분열하다’의 의미가
있다. เป็น은 ‘~(으)로서’의 의미로 เป็น 뒤에는 나눈 후에 나온 결과를 쓴다. แบ่ง (목적어)( ออก )
เป็น ~ 구문은 '~로 분리하다, 분류하다, 나누다'를 뜻한다.
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด
태국은 76개 도로 나뉜다.

เพือ่ นแบ่งขนมเค้กออกเป็น 6 ชิน้ เท่า ๆ
친구가 케이크를 6조각으로 똑같이 나눈다.

บริษทั จ่ายเงินโบนัสโดยแบ่งเป็นงวด ๆ
회사가 보너스를 회차별로 나누어 지급한다.

มหาวิทยาลัยในเกาหลีแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกเริม่ เดือนมีนาคมและภาค
ทีส่ องเริม่ เดือนกันยายน
한국 대학교는 두 학기로 나누며 학기는 3월과 9월에 시작한다.

แยก ( ออก ) เป็น ~이 있다. แยก 은 ‘나누다, 분리하다, 구별하다, 분류
하다’라는 뜻으로, แยก (목적어) ( ออก ) เป็น ~ 구문은 ‘~으로 분리하다, 분류하다’ 등의 뜻으로 표현

한편, 이와 비슷한 표현으로

한다.

ถนนสายนีแ้ ยกเป็น 3 สาย
이 도로는 3개 도로로 분리된다(나뉜다).

จงแยกประโยคดังต่อไปนีอ้ อกเป็น 2 ส่วน
다음의 문장을 두 부분으로 분류하시오.

2

일어나다, 발생하다의 표현

เกิด 은 ‘일어나다, 발생하다, 생기다’의미를 가진 동사로, 부동사 ขึน้ 과 함께 사용하여 없었던 일이
일어나거나 발생하거나 생기는 경우를 나타낼 수 있다.
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목적어가 있을 때

เกิด (목적어) ขึน้ 과 같이 표현할 수 있다.

ไม่มใี ครรูว้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ ในอนาคต
미래에 어떤 일이 일어날지 아무도 모른다.

ผมเกิดอยากรูข้ นึ้ มาว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้
나는 누가 이 지갑 주인인지 알고 싶은 마음이 생겼다.

ข้างหน้าเกิดอะไรขึน้ ท�ำไมรถติดขนาดนี้
앞에 무슨 일이 있어났길래, 이렇게 차가 밀리지?

한편, 상태나 상황이 좋아지거나, 일어나는 것 외에도 기존에 없던 것이나 생각 등이 생겨나거나, 나

ขึน้ 을 사용할 수 있다. 예를 들어 นึกขึน้ (생각나다), ระลึกขึน้ ได้ (기억하다, 생
각해 내다, 기념하다, 회고하다), สร้างขึน
้ (건설하다, 만들어 내다), จัดท�ำขึน้ (설정하다, 마련하다),
ประดิษฐ์ขนึ้ (창조해 내다, 발명해 내다) 등이 있다.
타날 때 역시 부동사

เพิง่ นึกขึน้ มาว่าวันนีม้ นี ดั กับเพือ่ น
오늘 친구와 약속이 있다는 것이 방금 생각났다.

พระเจ้าเซจงมหาราชทรงประดิษฐ์อกั ษรเกาหลีขนึ้
세종대왕께서 한글을 창제하셨다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง

ต้นก�ำเนิด

เช่นเดียวกับ

ประโยชน์

มวยไทย
ชือ่ ต่าง ๆ

ชาวต่างชาติทมี่ า
เรียน
อาวุธ
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2. ข้อใดไม่ได้กล่าวในเนือ้ เรือ่ ง
(1) อธิบายเกีย่ วกับความเป็นมาของมวยไทย
(2) อธิบายส่วนของร่างกายทีใ่ ช้เป็นอาวุธในการต่อสูป้ อ้ งกันตัว
(3) ยกตัวอย่างศิลปะการต่อสูข้ องต่างประเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกับมวยไทย
(4) บอกการชืน่ ชมและความสนใจมวยไทยจากทัง้ ในยุโรปและเอเชีย

3. ให้ใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) เวลาต่อสูป้ อ้ งกันตัวใช้รา่ งกายทุกส่วนได้ (

)

(2) ชาวอังกฤษ ชาวออสเตรเลีย และชาวฝรัง่ เศสเดินทางมาเรียนมวยไทยมาก (
(3) สายโคราชและมวยลพบุรเี ป็นสายตามท้องถิน่ ภาคเหนือและภาคอีสาน (

)
)
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연습문제
써 봅시다
ให้เขียนข้อความสัน้ ๆ เกีย่ วกับกีฬาทีช่ าวเกาหลีนยิ มเล่นลงในช่องว่างให้ได้ใจความ
한국인이 즐기는 운동에 대해서 써 봅시다. 아래 항목에 따라 메모를 한 후에 “한국인과 운동”에 대해서
쓰십시오.

กีฬากับคนเกาหลี
1. กีฬาทีค่ นเกาหลีชอบเล่น
2. ฤดูกาลทีเ่ ล่น
3. ข้อดีของการเล่นกีฬานัน้
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본문해석
무에타이는 오랫동안 계승해 온 태국인의 문화적 유산이다. 자신을 보호하고 싸우는 것이
면서 운동이기도 하다. 태국인은 무에타이가 세계의 오래된 격투 무예라고 여기며, 또한 중
국의 쿵푸, 일본의 가라데, 한국의 태권도와 마찬가지의 격투 무예로 간주한다. 왜냐하면 쑤
코타이 시대 때 무에타이를 언급한 근거가 있기 때문이다. 과거에는 무에타이를 무기를 사용
하는 것과 함께 훈련했으나, 이후 자신만의 독자성이 있는 격투 무술이 될 정도로 발전을 거
쳤다. 그래서 현재는 신체의 아홉 부분만 무기로 사용한다. 혹은 나와아웃(신체 아홉 군데를
무기로 씀)이라고 부르는데, 이것은 손 두 개, 발 두 개, 무릎 두 개, 팔꿈치 두 개, 그리고 머리
한 개이다.
옛날의 무에타이는 주요 5개 지파로 나누어진다. 예를 들어, 타싸오(북부) 무에타이, 코랏
(동북부) 무에타이, 차이야 또는 캇츠억(남부) 무에타이, 롭부리와 수도(중부)의 무에타이이
다. 현대에는 외국인들이 무에타이를 선호한다. 단지 무에타이 경기를 관람만 하는 것이 아
니라, 다수의 외국인들이 특별히 무에타이를 배우기 위해 태국에 거주할 정도로 무에타이에
관심을 갖는 것이다. 혹은 어떤 사람들은 무에타이 배우기와 관광을 함께 하기도 한다. 공개
된 자료에서는 가장 많이 무에타이를 배우러 오는 외국인은 순서대로 영국, 호주, 그리고 프
랑스인이다. 이들은 무에타이가 아름다운 격투 무예일뿐 아니라, 보기 좋은 근육을 만드는
운동이고, 또한 건강에도 좋다고 생각한다.
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태국 스포츠
[ 태국인이 좋아하는 스포츠에 대해서 알아봅시다 ]
현대의 무에타이는 계승되어 내려온 태국 전통 무술의 모습과 다르다. 서양 복싱의 전파로 근대 복싱의
특징을 수용하여 장갑을 끼고 트레이닝과 링이 도입되면서 대중 스포츠 형태로 변화하였다. 기본적인 경
기는 3분 5라운드에 휴식 2분으로, 박치기/물어뜯기/낭심 가격/들어서 던지기/발등 및 척추 공격 등을
제한한다. 태국 무에타이의 최고봉이라 할 수 있는 룸피니와 라차담넌 스타디움 챔피언의 나이는 20대
초반으로 어릴 때부터 무에타이를 시작한 선수들이 많다.

과거의 무에타이

(มวยโบราณ)

펀치 (หมัด)

차기 (ถีบ)
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스승님께 인사하는 무용(ร�ำไหว้ครู) -1

스승님께 인사하는 무용(ร�ำไหว้ครู) -2

팔꿈치 (ศอก)

무릎 (เข่า)

(종합)펀치-무릎차기-팔꿈치

[ 따끄러, ตะกร้อ ]
따끄러(ตะกร้อ) 또는 세빡따끄러(เซปักตะกร้อ) 의 유래는 무에타이와 마찬가지로 어느 나라에서 먼저 시작되
었는지 분명한 기록자료가 없다. 따끄러를 즐기는 동남아 국가들인 태국, 말레이시아, 버마, 필리핀 모두
본국이 종주국이라고 주장한다. 태국에서의 따끄러 역사를 살펴보면 아유타야 시대부터 시작되어 전국적
으로 모든 사람이 즐겼다고 한다. 현재의 따끄러 경기 형태는 말레이시아 따끄러 경기 형태에서 온 것으
로 경기장은 배구 경기장을 축소하였고 3명이 한 팀이다. 불력 2508년 태국 운동 경기에 도입된 후 현재
까지 이어지고 있다. 경기 방법은 한 세트에 15점을 먼저 내는 팀이 우승하고 5세트 중 3세트를 이겨야 한
다. 따끄러 공은 야자 식물 껍질의 일종으로 만든다.

การแข่งขันตะกร้อ

ลูกตะกร้อ

ตะกร้อไทยแลนด์ลีก 2020

발이 바닥에 닿지 않고 날 듯 뛰어올라 작은 공을 차는 경기 장면은 운동 경기라고 하기엔 놀라울 정도의
우연함을 보여주어 관중의 감탄을 자아내게 한다. 따끄러는 학교 운동장, 공원 등에서 소수의 인원으로
즐기기 쉬운 운동으로 학생과 일반인들에게 사랑받는 운동이 되었다. 태국의 따끄러 경기력은 국내외 리
그 모두에서 인정받고 있으며 동남아를 넘어 세계적으로 뛰어난 따끄러 경기국으로 손꼽히고 있다.
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회화

มินจี : คนไทยชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างคะ
ปิติ : คนไทยชอบเล่นกีฬาหลายประเภท
สามารถแบ่งออกเป็นกีฬากลางแจ้งกับกีฬาในร่มครับ
มินจี : กีฬากลางแจ้งมีอะไรบ้างคะ
ปิติ : ก็มีฟุตบอล จ๊อกกิ้ง เทนนิสนะครับ
อ้อ และเพิ่งนึกขึ้นได้วา่ มีเซปักตะกร้อด้วย
มินจี : ดิฉันเองก็เคยเห็นคนเล่นเซปักตะกร้อกันบ่อย
ไม่ทราบว่าเซปักตะกร้อนั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อไรคะ
ปิติ : ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนครับ
แต่คาดว่าราว ๆ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์
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어휘

กีฬากลางแจ้ง

실외 스포츠

เซปักตะกร้อ

쎄빡따끄러

กีฬาในร่ม

실내 스포츠

คาด

예상하다, 예측하다,
추측하다

ฟุตบอล

축구

ราว ๆ

대략, 대충, 약

จ๊อกกิง้

조깅

กรุงรัตนโกสินทร์

랏따나꼬씬

เทนนิส

테니스

회화 해석
민지 : 태국인은 어떤 운동하는 것을 좋아해요?
삐띠 : 태국인은 여러 가지 운동하기를 좋아해요.
실외 스포츠와 실내 스포츠로 나눌 수 있어요.
민지 : 실외 스포츠는 어떤 게 있나요?
삐띠 : 축구도 있고, 조깅도 있고, 테니스도 있죠. 아, 쎄빡따끄러도 있는 게 이제
생각났네요.
민지 : 저도 쎄빡따끄러로 하는 것을 본 적이 자주 있어요. 쎄빡따끄러는 언제 태국에서
생겼나요?
삐띠 : 어느 시대 때부터 있었는지 확실한 근거는 없지만 대략 랏따나꼬신 시대
초기쯤이라고 예상돼요.
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Part

07
บทที่ ๗

วรรณกรรมซีไรต์
씨 라이트(SEA Write) 문학

학습목표

1. 씨 라이트(SEA Write) 문학상과 문학계에서의 그 영향력을
알 수 있다.
2. 태국 문학의 일부를 읽고 감상할 수 있다.
3. 좋아하는 책을 소개하는 글을 쓸 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

여러분은 어떤 종류의 문학을 좋아합니까?

2

태국 문학 작품을 읽어 본 적이 있습니까?

3

씨 라이트(SEA Write)상은 어떤 상입니까?

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Award) เป็นค�ำย่อ ย่อมาจาก South East Asian Writers Award
หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่
นักเขียนหรือกวีในกลุม่ ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในประเทศไทยมีการให้รางวัลวรรณกรรม
หลายรางวัล แต่รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลวรรณกรรมทีม่ ชี อื่ เสียงโดดเด่นทีส่ ดุ เพราะมีผใู้ ห้ความ
สนใจ ทั้งนักเขียน ส�ำนักพิมพ์ นักวิชาการวรรณกรรม สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป
นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนดให้วรรณกรรมซีไรต์เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิม่ เติม และ
หนังสือเสริมประสบการณ์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งมี
การศึกษาวรรณกรรมซีไรต์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วรรณกรรมซีไรต์จงึ มี
บทบาทมากในวงการศึกษาไทย
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ดังนัน้ วรรณกรรมซีไรต์จงึ ควรค่าแก่การอ่าน เช่น “ลูกอีสาน” ของ ค�ำพูน บุญทวี เป็นนวนิยาย
ทีส่ ะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ ของชาวอีสานทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ความแห้งแล้งอดอยาก “ซอยเดียวกัน” ของ
วาณิช จรุงกิจอนันต์ เป็นหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ หลาย ๆ เรือ่ งไว้ดว้ ยกัน สะท้อนภาพสังคมที่
แตกต่างกัน ทัง้ ด้านการเมืองการปกครอง วิถชี วี ติ การคมนาคมและความเชือ่ “ครอบครัวกลาง
ถนน” ของ ศิลา โคมฉาย เป็นหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ เช่นเดียวกัน เรือ่ งส่วนใหญ่แสดงสภาพชีวติ ของ
คนในเมืองหลวงทีก่ ำ� ลังต่อสูด้ นิ้ รนท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงของสังคมปัจจุบนั และ “ความสุข
ของกะทิ” ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ เป็นนวนิยายทีเ่ ล่าเรือ่ งราวของเด็กหญิงวัย 9 ขวบ เกีย่ วกับ
ความรักในครอบครัว การด�ำเนินชีวิต วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ
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읽기
단어

รางวัลซีไรต์

씨 라이트 상
(SEA Write Award)

เพิม่ เติม

추가하다

ย่อ

요약하다, 줄이다

เสริม

강화하다, 보충하다, 증
가시키다

สร้างสรรค์

창조하다, 건설하다

ประสบการณ์

경험

ยอดเยีย่ ม

탁월하다, 최우수의

บทบาท

역할, 역

อาเซียน

아세안 (ASEAN,
The Association of
Southeast Asian
Nations)

อดอยาก

먹을 것이 없다, 음식이
부족하여 먹지 못하다,
가난하다

กวี

시인

สะท้อน

반영하다

โดดเด่น

돋보이다, 두드러지다,
뛰어나다

ความแห้งแล้ง

가뭄, 불모

ส�ำนักพิมพ์

출판사, 인쇄소

นวนิยาย

소설, 장편소설

นักวิชาการ

학자

การเมืองการปกครอง

정치, 통치

วรรณกรรม

문학, 작품, 문학작품

ต่อสู้

투쟁하다, 분투하다

สือ่ มวลชน

대중매체

ดิน้ รน

필사적으로 애쓰다

สาธารณชนทัว่ ไป

일반대중

ท่ามกลาง

가운데, 중앙, 한창

นอกเวลา

시간 외
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문법과 표현
1

다양한 쓰임의 ตาม

ตาม 은 다양한 의미를 가진 어휘이다. 문장 내에서 의미와 쓰임에 따라 동사, 수식사, 전치사 등으로
사용할 수 있다. 동사로 사용될 때에는 ‘따라가거나 오다, 뒤쫓다, 추적하다~’의 뜻을 갖거나 ‘ ตามไฟ
는 불을 켜다 ’, ‘ ~ ก็ตาม 은 ~라 하더라도 ’ 등의 뜻을 갖는다.
นักเรียนอนุบาลเดินตามครู
유치원생이 선생님을 따라 걷는다.

ผูป้ ว่ ยมีอาการไม่ดี เธอรีบไปตามคุณหมอมา
환자의 상태가 좋지 않다. 너는 서둘러 가서 의사 선생님을 모셔와라.

ฉันมีหน้าทีต่ อ้ งตามไฟในเวลากลางคืน
나는 밤에 불을 켜야 하는 임무가 있다.

수식사로서의

ตาม 은 ‘~대로, ~처럼, ~따라’, ‘~에 걸맞게, ~을 따라서’ 등의 뜻을 갖는다.

เชิญท�ำตัวตามสบาย
편한 대로 하세요.

จงเขียนค�ำตอบตามล�ำดับ
순서대로 답을 쓰세요.

คนเราควรด�ำรงชีวติ ตามฐานะ นัน่ คือหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
우리는 형편에 따라 삶을 살아야 한다. 그것이 충분 경제론의 기본이다.

한편, 수식사로서의

ตาม 은 ‘~에 의해서, ~에 따라서, ~에 근거하여, (물, 길 등을) 끼고…’ 등의 의미

가 있다.

นักเรียนทีเ่ ก่งมักท�ำตามค�ำสัง่ ของผูใ้ หญ่

성적이 좋은 학생은 어른들의 말을 따르곤 한다.

เราสองคนเดินตามริมแม่นำ�้ ไปเรือ่ ย ๆ

우리 둘은 강가를 따라 계속 걸었다.
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문법과 표현
ตาม 은 다양한 명사/수식사 등과 결합하여 부사구로 쓰일 수 있다.
▪ 명사와 결합

ตามก�ำลัง

능력대로, 가능한 대로

ตามก�ำหนด

예정대로

ตามใจ

마음대로 하다,
좋을 대로 하다.

ตามใจชอบ

자기 뜻대로 하다,
하고 싶은 대로 하다

ตามปรกติ

평소대로, 여전히

ตามธรรมดา

일반적으로

ตามเดิม

원래대로

ตามสบาย

편안히, 편안하게

ตามตรง

솔직하게,
단도직입적으로

▪ 수식사와 결합

2

양보절의 표현 - 1

ไม่วา่ ~ ก็ตาม 을 사용하여, 양보절을 표현할 수 있다. 양보절은 ‘비록 ~ 할지라도, ~ 을 막론하고’의
뜻을 갖는다. ไม่วา่ 는 ‘~의 구분 없이, ~을 막론하고’ 라는 뜻을 가지고 있다. ไม่วา่ ~ (ก็ตาม) 혹은 (ไม่
ว่า) A หรือ B ก็ตาม 형태로 ‘~도 상관없다, ~이든(지), ~든~든~하다’의 의미를 나타낸다.
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม ผมต้องไปให้ได้
무슨 일이 일어나든 나는 꼭 가야만 한다.

ราคาแพงหรือถูกก็ตาม ดิฉนั ไม่สนใจทัง้ นัน้
가격이 비싸거나 싸거나 나는 다 관심이 없다.

จะทานเนือ้ หรือเนือ้ หมูสามชัน้ ก็ตาม เชิญทานให้เต็มทีเ่ ลย
소고기를 드시든 삼겹살을 드시든 많이 드세요.
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이와 유사한 표현으로 A

ก็ดี B ก็ดี 가 있다. 이 역시 마찬가지로 ‘A이든 B이든’ 이라는 뜻을 갖는다.

อยูใ่ กล้หรือไกลก็ดี ฉันจะไปรับเอง
멀리 있든 가까이 있든 내가 데리러 갈게.

จะแพงก็ดี จะถูกก็ดี สิง่ ของบางอย่างเราจ�ำเป็นต้องซือ้
비싸든, 싸든 어떤 물건은 우리는 꼭 사야만 한다.

한편,

อย่างไร 가 ~ ก็ตาม 이나 ~ก็ดี 과 결합하여 อย่างไรก็ตาม , อย่างไรก็ดี 로 쓰여, ‘그렇지만, 어찌

되었든’의 뜻을 가진 접속사로 쓰일 수 있다.

อย่างไรก็ตามเราต้องรักษาสิง่ แวดล้อมให้ดี
어쨌든 우리는 환경을 잘 보존해야 한다.

อย่างไรก็ตามโครงการนีจ้ ะด�ำเนินการต่อไป
어쨌든 이 계획은 계속 진행될 것이다.

3

함께, 더불어의 표현

ด้วยกัน 은 ‘함께, 같이, 더불어’를 의미하는 어휘이다. 유사 의미로 ร่วมกัน, พร้อมกัน 등이 있다. ด้วย
กัน은 ‘~와 함께, 떼어놓거나 빼지 않거나, 어떤 행동과 동작이 일어나는 동시에 또는 거의 때를 같이
할 때’를 표현할 때 사용한다. ร่วมกัน 은 ‘더불어, 함께’ 무엇인가를 하는 것을 의미하며, พร้อมกัน 은
‘동시에, 한꺼번에, 일제히’의 의미가 있는데, 시간상으로 동시에 일어나는 동작을 표현할 때 사용할
수 있다.

เราสามคนกินด้วยกัน อยูด่ ว้ ยกันมานาน
우리 셋은 오랫동안 같이 먹고 같이 지내 왔다.

ผมกับเพือ่ นคนนีท้ ำ� งานร่วมกันมาโดยตลอด
나와 이 친구는 계속 함께 일해 왔다.
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문법과 표현
โดยทัว่ ไปเราไม่สามารถท�ำอะไรสองอย่างพร้อมกันได้
일반적으로 우리는 2가지 일을 한꺼번에 할 수 없다.

กัน은 그 자체로 둘 이상의 사람이 같은 동작을 하거나, 서로 간의 영향
이 있는 동작을 할 때 사용된다. 따라서, ด้วยกัน 과 ด้วย 는 다음과 같이 의미가 상이해질 수 있다.

한편, ‘서로, 같이’를 의미하는

วันนีก้ นิ ข้าวด้วยกันนะ
오늘 밥 같이 먹자.

วันนีก้ นิ ข้าวด้วยนะ
오늘은 밥 챙겨 먹어~

ผมกับคุณสมชายไปเทีย่ วเชียงใหม่มาด้วยกัน
나와 쏨차이씨는 같이 치앙마이에 놀러 갔다 왔다.

ผมและคุณสมชายก็ไปเทีย่ วเชียงใหม่มาด้วย
나와 쏨차이씨도 역시 치앙마이에 놀러갔다 왔다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
1. อ่านข้อความแล้วเติมค�ำในช่องว่าง
รางวัลซีไรต์

ย่อมาจาก

เป็นภาษาไทย

ย่อมาจาก

เป็นภาษาอังกฤษ

เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่นกั เขียนกับนักกวีในประเทศอาเซียน คือ
วรรณกรรมซีไรต์

ใช้เป็นหนังสือ
และในระดับ

รวมทัง้ ในชัน้

2. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับเนือ้ เรือ่ งข้างต้น
(1) อธิบายบทบาทของวรรณกรรมซีไรต์ในวงการศึกษาไทย
(2) เปรียบเทียบนักเขียนไทยกับนักเขียนประเทศอาเซียนต่าง ๆ
(3) รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่นกั เขียนชาวเอเชียทุกประเทศ
(4) อธิบายเกีย่ วกับชือ่ ของรางวัลซีไรต์และวรรณกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลซีไรต์
3. จงใส่เครือ่ งหมาย O ในข้อทีถ่ กู ต้อง และใส่เครือ่ งหมาย X ในข้อทีผ่ ดิ
(1) ในระดับอุดมศึกษาไม่เรียนวรรณกรรมซีไรต์อย่างเด็ดขาด (

)

(2) “ซอยเดียวกัน” กับ “ครอบครัวกลางถนน” เป็นหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ (
(3) หนังสือ “ความสุขของกะทิ” สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชาวอีสาน (

)
)
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연습문제
써 봅시다
จงเลือกหนังสือทีค่ ณ
ุ ประทับใจ และตอบค�ำถามดังต่อไปนี้
여러분이 감명 깊게 읽은 책을 선택하여 다음의 질문에 따라 그 책의 내용에 대한 짧은 글을 쓰십시오.

หนังสือทีด่ ฉิ นั ประทับใจ
1. ชือ่ หนังสือ
2. เรือ่ งย่อ
3. จุดทีป่ ระทับใจ
หนังสือผม/ดิฉนั ประทับใจคือ
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본문해석
씨라이트상(S.E.A. Write Award)은 줄임말로, 아세안의 최고 창작 문학상, South East
Asian Writers Award의 줄임말이다. 씨 라이트상은 아세안 10개국의 작가와 시인에게 수
여하는 문학상이다. 태국에서도 여러 문학상을 수여하고 있지만 씨 라이트상은 가장 뛰어
나고 유명한 문학상이다. 왜냐하면 관심을 두는 사람들이 작가, 출판사, 문학자, 대중매체,
그리고 일반 대중 모두이기 때문이다. 이 외에도 씨 라이트문학은 중학교와 고등학교에서
여가시간에 읽는 책으로, 보충서로, 그리고 경험을 더해줄 책으로 정한다. 학사, 석사, 박
사까지 모두 씨 라이트 문학을 연구한다. 따라서 씨 라이트 문학은 태국이 교육계에서 매우
큰 역할을 한다.
그러므로 씨 라이트 문학은 읽을만한 가치가 있다. 캄푼 분타위의 “이싼의 아이(ลูกอีสาน)”
는 가난과 맞서야 하는 이싼 사람들의 삶의 방식을 반영한 소설이다. 와닛 짜룽낏아난의
“같은 골목(ซอยเดียวกัน)”은 여러 이야기가 담긴 단편 모음집으로 정치, 삶의 방식, 교통 그
리고 믿음 등 서로 다른 사회의 모습이 반영했다. 씰라 콤차이의 “도로 한가운데의 가족
(ครอบครัวกลางถนน)” 역시 마찬가지로 단편 모음집이다. 이야기의 대부분이 현대 사회 변
화 가운데에서 필사적으로 분투하는 수도 사람들의 생활 표현하였다. 그리고 응암판 웻차
치와의 “까티의 행복(ความสุขของกะทิ)”은 가족의 사랑, 생활, 태국 문화 그리고 불교와 관련
된 9살 여자아이의 이야기를 서술하는 소설이다.
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태국의 문학작품
[ 태국 문학 작품을 감상해 봅시다 ]
다음은 씨 라이트 문학상을 받은 작가 응암판 웻차치와의 “까띠의 행복”의 일부분입니다. 문학작품의 일
부를 읽고 감상해 봅시다.

ความสุขของกะทิ
ปิ่นโตเป็นของรักของกะทิ ขนาดกะทัดรัด น�้ำหนักเบา
ยายรู้ขนาดกระเพาะของกะทิ ไม่อยากเห็นของเหลือกลับมา
บูดเสีย จึงจัดข้าวให้กินอิ่มพอดี ตาเลยเรียกปิ่นโตว่าอาหาร
มือถือ เพราะสะดวกพกพา ส่วนรายการอาหารก็ไม่หนีไข่ดาว
กับไก่ผัดกะเพรารสเด็ด ไข่พะโล้สีน�้ำตาลเข้มเข้าน�้ำเข้าเนื้อ
เพราะทิ้งไว้ทั้งคืน ไข่ลูกเขยฉ�่ำน�้ำข้นเหนียว ไข่ตุ๋นเนื้อเนียนสนิท ไข่นกกระทาชุบแป้งทอด
ตาเรียกกะทิว่า “ตัวกินไข่” เมื่อรู้จากยายว่ารายการอาหารเป็นไข่ ไม่ต้องชวน กะทิก็ชิม
จนหมดทุกครั้ง
까티의 행복
도시락은 까티가 사랑하는 것이다. 크기는 딱 적당하고, 무게도 가볍다. 할머니는 까
티의 위 크기를 아신다. 음식이 남아서 상해 오는 것을 보고 싶어 하지 않으신다. 그래
서 딱 배불리 먹게 준비하신다. 할아버지는 까티의 도시락을 “휴대전화 음식”이라고
부르셨다. 휴대하기 편하기 때문이다. 음식 메뉴로는 달걀부침이랑 맛있는 닭바질볶
음이 빠지지 않는다.
진한 갈색의 조린 달걀은 밤새 두었기 때문에 국물이 속에 스며들었다. 달걀튀김은
걸쭉한 국물이 흥건하다. 달걀찜은 표면이 매우 매끈하다. 메추리알은 튀김옷을 입혀
서 튀긴다. 할아버지는 까티를 ‘달걀 먹는 녀석’이라고 부른다. 할머니로부터 메뉴가 달걀인 걸 알면, 까티에게
맛보라고 권할 필요가 없이 매번 다 비워낼 정도이다.
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1. จงตอบว่าสิ่งที่กะทิรักมีอะไรบ้าง และขีดเส้นใต้ประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่กะทิชอบรับ		
ประทาน
2. จงขีดเส้นใต้ประโยคที่อธิบายถึงเหตุผลที่คุณยายใส่อาหารในปิ่นโตพอประมาณ
3. คุณตาเรียกปิ่นโตของกะทิว่าอะไร และเพราะเหตุใดจึงเรียกเช่นนั้น
4. ข้อใดเป็นข้อที่แสดงถึงความรู้สึกของคุณตาคุณยายต่อลูกหลาน
①

ตลกดี

②

น่าสงสาร

③

รักและน่ารัก

④

น่าร�ำคาญ

[정답]

1. ปิ่นโต / ส่วนรายการอาหารก็ไม่หนีไข่ดาวกับไก่ผัดกะเพรารสเด็ด ไข่พะโล้สีน�ำ้ตาล...
ไข่นกกระทาชุบแป้งทอด
2. ยายรู้ขนาดกระเพาะของกะทิ ไม่อยากเป็นของเหลือกลับมาบูลเสีย
3. ตัวกินไข่ / เมื่อรู้จากยายว่ารายการอาหารเป็นไข่ ไม่ต้องชวน กะทิก็ชิมจนหมดทุกครั้ง
4. 3번
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회화

มินจี : คุณปิติขาชอบอ่านหนังสือไหมคะ
ปิติ : แต่ก่อนก็ชอบนะครับ ตอนเรียนมัธยมผมอ่านตามที่ครูแนะน�ำให้
ไม่วา่ นวนิยายหรือบทกวีก็ตาม ผมก็อ่านหมดครับ
มินจี : งั้น ช่วยแนะน�ำหนังสือให้ดิฉันหน่อยจะได้ไหมคะ
ปิติ : ผมขอแนะน�ำหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์นะครับ
มินจี : รางวัลซีไรต์คือรางวัลอะไรคะ
ปิติ : เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียนหรือกวีในกลุ่มประเทศอาเซียน
มินจี : อย่างนี้นี่เอง เราไปร้านหนังสือด้วยกันเถอะค่ะ
จะได้ซื้อเรื่องสนุก ๆ มาอ่าน
ปิติ : ได้เลยครับ ผมเองก็ไม่ได้อา่ นหนังสือนานแล้ว จะซื้อหนังสือมาอ่านด้วยบ้าง
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어휘

แต่กอ่ น

예전에는, 옛날에는, 과거에는

นวนิยาย

소설, 장편소설

บทกวี

시

อย่างนีน้ เี่ อง

[감탄사] 아, 그렇구나. 아, 이런 거구나

จะได้

~을 하게 되다, ~을 얻게 되다

회화 해석
민지 : 삐띠 씨, 삐띠씨는 책 읽는 걸 좋아하나요?
삐띠 : 예전에는 좋아했었죠. 중고등학교 때는 선생님께서 추천해주시는 대로 읽었어요.
소설이든 시든 저는 다 읽어요.
민지 : 그럼 삐띠씨가 저에게 책을 좀 소개해 줄래요?
삐띠 : 씨 라이트 상을 받은 책을 추천할게요.
민지 : 씨 라이트 상은 어떤 상인가요?
삐띠 : 아세안 국가들의 작가나 시인에게 수여하는 문학상이에요.
민지 : 그런 거군요. 우리 같이 서점에 가요.
재미있는 책을 사서 읽게요.
삐띠 :

그래요. 저도 책을 안 읽은 지 오래되었는데, 좀 사서 읽어야겠어요.
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Part

08

เพลงไทย
태국 음악

บทที่ ๘

학습목표

1. 태국 음악의 여러 장르에 대해 이해할 수 있다.
2. 태국의 전통음악과 결합합 관광상품에 대해 알 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

태국의 전통 음악은 어떤 특징을 가지고 있습니까?

2

당신이 알고 있는 태국 가수는 누가 있습니까?

3

태국 사람들은 왜 K-POP를 좋아합니까?

เพลงไทยเดิมหมายถึงเพลงทีม่ กี ารขับร้องด้วยวิธกี ารแบบไทย เช่น การเอือ้ น ลงทรวง เป็นต้น
พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีไทยไปด้วย ในขณะทีก่ ำ� ลังขับร้องหรือบรรเลงเฉพาะดนตรีไม่มกี ารขับ
ร้อง เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้เป็นเครือ่ งดนตรีไทยทีป่ รากฏในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีการสันนิษฐานถึงทีม่ า
ของเครือ่ งดนตรีไทยในบางเครือ่ งว่าก�ำเนิดมาจากต่างชาติ แต่บรรพบุรษุ ไทยก็ได้เปลีย่ นแปลงและ
ประยุกต์ให้เข้ากับเพลงไทยเดิม
ส่วนเพลงสมัยใหม่มหี ลายรูปแบบ เพลงลูกทุง่ หมายถึงเพลงทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทย มีท่วงท�ำนอง ค�ำร้อง ส�ำเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลงที่เป็นแบบแผน
มีลักษณะเฉพาะ ใช้ภาษาง่าย ๆ บรรยายเรื่องราวของชีวิตของชาวชนบท
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เพลงเพือ่ ชีวติ เป็นเพลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง เกิดกระแสความคิดแบบ
เพือ่ ชีวติ โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับเหตุการณ์บา้ นเมือง หรือชีวติ ประจ�ำวัน และเพลงแนวสตริงและ
แนวร็อกที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ จนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
นอกจากนีใ้ นปัจจุบนั เพลงป๊อปเกาหลีหรือเคป๊อปเกาหลี (K-POP) ยังเป็นเพลงทีไ่ ด้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นตามสือ่ ก็มกี ารเผยแพร่ มิวสิกวีดโี อต่าง ๆ
หรือแม้กระทัง่ การจัดงานคอนเสิรต์ หรืองานพบปะแฟนคลับของนักร้องเกาหลี ซึง่ ผลิตมาเพือ่
กลุม่ คนทีช่ อื่ ชอบเพลงแนวนีโ้ ดยเฉพาะ เพลงเกาหลีเริม่ เข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ประมาณ
พ.ศ. 2544
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읽기
단어

เพลง

노래

ชนบท

시골

การเอือ้ น

소리 끌기

เหตุการณ์

사건, 국면

บรรเลง

연주하다

กระแส

흐름, 순환, 물결, 경향

ขับร้อง

노래 부르다

เนือ้ หา

내용

สันนิษฐาน

짐작, 추측

บ้านเมือง

국가, 나라

หลากหลาย

가지각색이다, 다양하다,
다채롭다

การเมือง

정치

แนว

장르, 스타일

ความคิด

생각, 사상

เพลงลูกทุง่

룩퉁(태국의 전원 가요)

ชีวติ ประจ�ำวัน

일상생활

สะท้อน

반영하다, 비치다,
역행하다

อิทธิพล

영향

วิถชี วี ติ

생활방식

นิยม

좋아하다, 유행하다

สภาพสังคม

사회상

อย่างกว้างขวาง

널리, 활발히, 폭넓게

วัฒนธรรม

문화

ในปัจจุบนั

오늘날, 현재

ท่วงท�ำนอง

선율, 노랫가락

ไม่วา่ จะเป็น... หรือ

…이나, …이든

ค�ำร้อง

노랫말

สือ่

매체

ส�ำเนียง

음성, 발음, 목소리, 어조

การเผยแพร่

공개, 발표, 배포

ลีลา

자태, 리듬, 운율

การจัดงาน

개최, 이벤트

แบบแผน

격식, 표준, 방식, 전통적
인 관습

พบปะ

만나다

ลักษณะเฉพาะ

특성, 성질

นักร้อง

가수

บรรยาย

해설하다, 설명하다,
서술하다

ผลิต

생산하다, 제조하다

เรือ่ งราว

이야기, 사정, 사건, 일

โดยเฉพาะ

특별히, 특히

ลงทรวง

내지른 소리를 목으로 삼켜 가슴까지 내려보내는 기술
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문법과 표현
1

의미의 부연 설명

หมายถึง 은 ‘ ~ (을)를 의미하다’, ‘ ~ 을(를) 뜻하다’, ‘ ~ 의 의미이다’ 라는 뜻이다.
ป้ายโฆษณานัน้ หมายถึงอะไรคะ
저 광고판은 무슨 의미이니?

"การเอือ้ น"หมายถึงการเปล่งเสียงลากยาว
‘소리 끌기’는 소리를 내서 길게 끄는 것을 의미한다.

ค�ำว่า "งามแต๊ๆ" ในภาษาไทยถิน่ เหนือหมายถึงสวยจริงๆ
북부 지방 언어로 ‘응암 때때’라는 말은 정말 예쁘다는 뜻이다.

แสดงถึง, กล่าวถึง, กล่าวคือ 등이 있다. แสดง 은 ‘표현하다, 설명하다, 해설하
다’라는 뜻이며, กล่าว 는 ‘말하다, 언급하다’ 라는 뜻이다. 따라서 แสดงถึง 은 ‘~을 나타낸다, ~을 표
현한다’ 의 의미를, กล่าวถึง 은 ‘~을 말하다, 언급한다’의 의미를, 그리고 กล่าวคือ 은 ‘즉, 곧, 다시 말

이와 유사한 표현으로

해서’와 같은 의미를 갖는다.

เพลงนีแ้ สดงถึงความเศร้าโศก
이 노래는 슬픔을 표현한다.

นักร้องคนนีก้ ำ� ลังกล่าวถึงประวัตเิ พลงไทย
이 가수는 태국 노래의 역사를 말하고 있다.

กล่าวคือเพลงลูกทุง่ เป็นเพลงไทยทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
다시 말해 ‘룩퉁’은 특색있는 태국 노래이다.

หมายถึง 은 หมายความว่า, มีความหมายว่า 라는 표현 등으로 대신할 수도 있다. มีความหมาย
ว่า 는 ‘ ~라는 뜻을 가지고 있다’라는 뜻이다. 다만, หมายถึง, หมายความว่า 는 앞선 명사에 대한 설명
적 의미를 가지고 있고, มีความหมายว่า 는 앞선 명사와 동격인 의미를 나타내는 의미를 갖는다.

한편,
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문법과 표현
ชือ่ ภาษาเกาหลีของฉันหมายถึงท้องฟ้า
나의 한국 이름은 ‘하늘’이라는 의미가 있다. (한국 이름 의미 = 하늘)

ชือ่ ภาษาเกาหลีของฉันมีความหมายว่าท้องฟ้า
나의 한국 이름은 ‘하늘’이라는 의미가 있다. (한국 이름의 의미 부연 설명)

2

첨가의 접속사 - 1

นอกจากนี,้ นอกจากนัน้ ยัง ~(อีก) (ด้วย)

‘는 ‘~이 외에, 이 외에도’라는 의미로서 문장을 연결하는 접

นอกจากนัน้ (주어) ยัง 절2 (อีก) (ด้วย)]로 표현할
수 있다. 직역하면 ‘그 외에~도’라는 의미가 된다. 이때는 문장 끝에 อีกด้วย 를 함께 쓸 수 있다.
속사이다. ‘~거니와’로 해석하면 자연스럽다. [절 1,

ฉันต้องไปท�ำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนีย้ งั มีเรียนดนตรีในวันอาทิตย์อกี ด้วย
나는 주 6일 출근해야 하거니와 일요일에는 음악학원도 다니고 있다.

น้องเป็นคนกินผักเก่งมาก นอกจากนัน้ ยังกินผลไม้ได้ทกุ ชนิด
동생은 야채를 잘 먹거니와 과일도 모든 종류 먹을 수 있다.

เขาร้องเพลงเก่ง นอกจากนัน้ ยังเต้นเก่งอีกด้วย
그는 노래를 잘 부르거니와 춤도 잘 춘다.

한편,

นอกจาก을 앞선 절에 사용해서, [นอกจาก 절1 แล้ว, 주어 ยัง 절2(อีก) (ด้วย)] 의 형태로도 표현

할 수 있다. 마찬가지로 ‘~외에~도’ 라는 의미가 된다.

นอกจากร้องเพลงเก่งแล้ว เขายังเต้นเก่งอีกด้วย
그는 노래를 잘 부르는 것 외에 춤도 잘 춘다.

นอกจากภาษาไทยแล้ว ผมยังพูดภาษาญีป่ นุ่ เป็นอีกด้วย
태국어 이외에 나는 일본어도 할 수 있다.
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3 첨가의 접속사 - 2

แม้กระทัง่

은 ‘심지어~까지, ~조차’ 라는 의미의 접속사이다.

แม้กระทัง่ + 명사(구) 또는 동사(구)의

형태로 쓰인다.

เธอเล่นเครือ่ งดนตรีได้ทกุ อย่าง แม้กระทัง่ เครือ่ งคนตรีตะวันตกก็เล่นได้
그녀는 모든 악기를 연주할 수 있다. 서양 악기조차도 연주가 가능하다.

เพลงไทยสมัยใหม่มหี ลายอย่าง แม้กระทัง่ เพลงแนวร็อกก็ได้รบั ความนิยม
현대 태국 음악은 여러 가지가 있다. ‘록 음악’ 조차도 인기가 있다.

เนือ้ เพลงของเพลงเพือ่ ชีวติ รวมทัง้ หลายเรือ่ ง แม้กระทัง่ เหตุการณ์บา้ นเมืองก็แต่งเป็น
เนือ้ เพลงได้
‘포크송’의 가사는 여러 가지를 모두 포함한다. 정치적 사건조차 가사로 지을 수 있다.

한편,

จนกระทัง่ 은 관계부사로서 ‘~할 때까지, ~에 이를 때까지’라는 뜻을 가지고 있다.
น้องชายฝึกร้องเพลง จนกระทัง่ เสียงแหบ
남동생은 목소리가 쉴 때까지 노래 연습을 했다.

คนนีซ้ อ้ มการเล่นดนตรีมาหลายปี จนกระทัง่ ช�ำนาญการบรรเลงทุกเพลง
이 사람은 모든 노래 연주에 정통할 때까지 여러 해 동안 악기 연주를 연습했다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
다음의 질문을 읽고 본문에 있는 내용에 맞게 태국어로 답하시오.

1. จงยกตัวอย่างแนวเพลงไทยสมัยใหม่วา่ มีอะไรบ้าง
2. เพลงลูกทุง่ คือเพลงประเภทใด
3. เพลงไทยเดิมหมายถึงอะไร
4. เพลงเกาหลีเริม่ เข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ไร

써 봅시다
► 다음을 태국어로 번역하시오.
1. ‘룩퉁’은 원래 시골 사람들이 듣는 음악이었지만, 지금은 태국의 대표적인 음악 장르 중 하나가 되었다.

2. 한국에는 ‘닉쿤’ 이외에도 ‘리사’, ‘뱀뱀’과 같은 태국인 가수가 있다.
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3. ‘포크송’의 가사는 여러 가지를 모두 포함한다. 정치적 사건 조차 가사로 지을 수 있다.

4. 저 가수는 모든 장르의 음악을 잘 부를 수 있다. 록 음악 조차도 부를 수 있다.

5. 그는 악기 연주에 정통할 때까지 매일 악기 연주 연습을 했다.

►

เพลงทีค่ ณ
ุ ชอบมีอะไรบ้าง เพลงนัน้ เพลงแนวไหนและมีเนือ้ เรือ่ งเพลงอะไรอะไร		
จงแนะน�ำให้เพือ่ นฟัง
당신이 좋아하는 노래는 어떤 것이 있습니까? 어떤 장르이며, 가사는 무엇입니까?
친구에게 소개해 봅시다.

ชือ่ เพลง.....
แนวเพลง.....
เนือ้ เพลง....
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연습문제
본문해석
기존의 태국 노래는 ‘소리 끌기’, ‘가슴까지 소리 삼키기’와 같은 태국식의 방법으로 태국 악
기를 함께 연주하며 부르는 노래를 의미한다. 곡만 연주하는 동안에는 노래를 부르지 않는
다. 사용하는 악기는 현재까지 볼 수 있는 태국 악기이다. 비록 태국 악기 중 일부는 외국에서
생겨난 것이라고 짐작되더라도 태국 선조들이 기존의 태국 노래와 어울리도록 변형하고 응
용했기 때문이다.
한편, 현대 태국 음악은 다양한 형태가 있다. 룩퉁(태국의 전원 가요)은 삶의 방식과 사회상,
태국 문화를 반영한 노래를 의미하며, 전통적인 관습의 선율과 노랫말, 어조, 노래 리듬, 연주
가 특징이다. 시골 사람들의 삶의 이야기를 쉬운 가사로 서술하는 독특한 특성이 있다. 플랭
프어 치윗(포크송)은 정치적 사건 이후 탄생한 노래이며, 삶을 위한 생각의 방향이 생기고 나
라 사정과 일상생활에 대한 내용이 담겨 있다. 그리고 외국으로부터 영향을 받은 밴드와 록
음악은 폭넓게 유행했다.
이 외에도 현재 한국 팝 음악 또는 K-POP은 태국에서 매우 큰 인기를 획득한 노래이다. 태
국 매체를 통해 다양한 뮤직비디오가 공개되거나, 특히 이 음악 장르를 좋아하는 사람들을
위해 만들어진 한국 가수의 콘서트와 팬클럽 미팅까지도 많이 개최되고 있다. 한국 음악은
2001년부터 태국에 유입되기 시작했다.
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태국의 전통음악
[ 태국의 전통음악에 대해서 더 알아봅시다 ]
전통음악 + 전통무용 + 요리의 결합
태국에서 외국인 관광객이 태국의 전통음악을 접할 수 있는 방식은 다양하다. 그중 하나는 디너쇼, 디너크
루즈와 같은 관광상품을 통해서이다. 태국에는 외국인 관광객의 시선을 사로잡는 전통음악과 전통무용,
요리를 결합한 다양한 관광상품이 넘쳐난다.
예를 들어 만다린 오리엔탈 호텔 별관에서 진행되고 있는 쌀라 림 남(ศาลาริมน�ำ้ ) 디너쇼는 태국의 전통음
악과 무용, 요리가 결합된 대표적인 관광코스이다. 이곳에서는 수요일을 제외한 매일 저녁 7시부터 10시
30분까지 전통공연과 함께 태국의 코스 요리가 제공된다. 기본적으로 태국의 전통악기(เครือ
่ งดนตรีไทย)
합주에 맞추어 태국 각 지방을 대표하는 6개의 전통무용이 약 5분씩 차례로 공연된다. 각 공연이 시작
되기 전에 전통 의상을 갖춰 입은 내레이터가 무대로 등장하여 영어와 태국어로 간략하게 공연에 대해
설명을 해준다.
한 사람당 기본 2,500밧이라는 다소 높은 가격대에도 불구하고 이곳은 매일 관광객들로 가득 찬다. 태국
전통악기 연주를 가까이에서 감상해 볼 수 있는 기회가 되니 가보면 좋다. 주의할 점은 반바지와 샌들 등
지나치게 격식 없는 복장은 입장이 제한되니 기억해 두자.

쌀라 림 남 디너쇼
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회화

มานี : คุณจินโฮ การใช้ชวี ติ ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างคะ
จินโฮ : ก็ดนี ะครับ แม้กรุงเทพฯ จะค่อนข้างวุน่ วาย แต่ผมก็ชอบนะไม่เหงา มีอาหาร
ทานตลอดทัง้ วันทัง้ คืน เขาเรียกว่า สตรีทฟูด๊
มานี : คุณมาอยูน่ านยังคะ จะไปไหนต่อไหมคะ
จินโฮ : ผมมาอยูก่ รุงเทพฯได้ 1 สัปดาห์แล้ว และสัปดาห์หน้าจะไปเทีย่ วทีเ่ ชียงใหม่
ครับ ทีเ่ ชียงใหม่มอี ะไรน่าสนใจบ้างครับ
มานี : ถ้าไปเชียงใหม่ตอ้ งไปทีว่ ดั พระธาตุดอยสุเทพค่ะ นอกจากนีก้ ารรับประทาน
อาหารแบบขันโตกและชมการแสดงก็มชี อื่ เสียงมากค่ะ
จินโฮ : ผมก็เคยได้ยนิ ชือ่ ของวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ ว่าแต่การรับประทาน
อาหารแบบขันโตกและชมการแสดงคืออะไรครับ
มานี : การรับประทานอาหารแบบขันโตกและชมการแสดง คือ การรับประทาน
อาหารของภาคเหนือ และชมการแสดงพืน้ บ้านของทางภาคเหนือไปด้วยค่ะ
จินโฮ : อย่างนีน้ เี่ อง ผมมีความสนใจในเครือ่ งดนตรีและการร่ายร�ำของไทยมาก ยิง่
สามารถรับประทานอาหารไปด้วยและชมการแสดงไปด้วยได้ ยิง่ อยากจะไปครับ
มานี : การรับประทานอาหารแบบขันโตกและชมการแสดงนัน้ ได้รบั ความนิยมใน
หมูน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมาก แม้กระทัง่ คนไทยก็ยงั นิยมมาก เพราะ
ฉะนัน้ คุณต้องรีบจองก่อนนะคะ
จินโฮ : ขอบคุณทีบ่ อกก่อนครับ
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어휘

การใช้ชวี ติ

생활

ภาคเหนือ

북부 지방

ค่อนข้าง

상당히...하다

พืน้ บ้าน

토속적, 토착의

น่าสนใจ

관심을 끌다, 관심 있다

เครือ่ งดนตรี

악기

รับประทาน

먹다, 드시다

การร่ายร�ำ

무용

ชม

구경하다, 칭찬하다

หมู่

그룹, 단체, 집단

การแสดง

공연

นักท่องเทีย่ ว

관광객, 여행객

회화 해석
마니 : 진호씨, 태국 생활 어때요?
진호 : 좋아요. 방콕은 상당히 혼잡하지만, 쓸쓸하지 않고 스트리트 푸드(Street Food)라고
불리는 음식이 밤낮으로 있어서 좋아요.
마니 : 온지 오래됐어요? 어디를 또 갈 거에요?
진호 : 방콕에 온 지 벌써 일주일이 되었어요. 저는 다음 주에 치앙마이에 놀러가요.
치앙마이는 뭐가 유명해요?
마니 : 진호 씨, 태국 생활 어때요?
진호 : 태국에 놀러 온 지 벌써 일주일이 되었어요. 저는 다음 주에 치앙마이에 놀러 가요.
치앙마이는 뭐가 유명해요?
마니 : 치앙마이에 가면 더이수텝 사원을 꼭 가봐야 해요. 그 외에도 칸똑(Khan Toke)
디너쇼가 유명해요.
진호 : 더이수텝 사원은 저도 들어봤어요. 그런데 칸똑 디너쇼는 뭐에요?
마니 : 칸똑 디너쇼는 북부의 요리를 먹으면서 태국의 전통음악과 전통춤을 감상할 수 있어요.
진호 : 그렇군요. 저는 태국의 전통음악과 춤에 관심이 많은데, 식사를 하면서 볼 수 있다니
꼭 보고 싶어요!
마니 : 칸똑 디너쇼는 외국인 관광객에게 인기가 많아요. 태국인조차도 선호하는데요.
그러니까 빨리 예약을 해야 해요.
진호 : 알려줘서 고마워요.
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Part

09
บทที่ ๙

โทรทัศน์ไทย
태국 텔레비전

학습목표

1. 태국의 텔레비전 방송에는 어떤 것들이 있는지 알 수 있다.
2. 태국의 TV 방송프로그램 검열제도에 대해 이해할 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

여러분은 태국 드라마를 본 적이 있습니까?

2

태국 사람들은 왜 한국 드라마를 좋아합니까?

โทรทัศน์ถอื ได้วา่ เป็นกิจการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศมาก
เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประชาชนหลายด้าน เช่น ความคิด ความเชือ่ พฤติกรรม และ
การใช้ชวี ติ ช่องโทรทัศน์ทอี่ ยูค่ ปู่ ระเทศไทยมายาวนานก็มหี ลายช่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 เป็นช่องที่ผลิตละครมากมายท�ำให้ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นช่องของกองทัพบกทีเ่ น้นผลิตรายการข่าว สถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 ก็เป็นช่องทีไ่ ด้รบั ความนิยมเช่นเดียวกับช่อง 3 เพราะมีละครและรายการข่าว
ทีน่ า่ สนใจ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ชอ่ ง 9 เป็นช่องทีผ่ ลิตรายการข่าวและรายการบันเทิงต่าง ๆ
โดยเฉพาะรายการเด็กและเยาวชน
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สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท./NBT) หรือช่อง 11 เป็นทีวขี องรัฐบาลโดยตรง
มีหน้าทีเ่ ผยแพร่และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของหน่วยงานรัฐบาล และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
(PBS) เป็นช่องรายการข่าวและรายการสาระประโยชน์ นอกจากนีย้ งั มีชอ่ งโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
หรือทีวดี จิ ทิ ลั เกิดขึน้ มากมายตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 เช่น ช่อง GMM 25 และช่อง One 31 เป็นช่องที่
เน้นรายการบันเทิง ผลิตละครและซีรีส์จนได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น ช่องไทยรัฐทีวเี ป็นช่องทีเ่ น้นรายการข่าว
ช่อง Workpoint TV และช่องอมรินทร์ทวี เี ป็นช่องทีเ่ น้นรายการวาไรตี้ แม้วา่ จะเป็นช่องทีวที ี่
เกิดขึน้ ไม่นาน แต่ปจั จุบนั ช่องทีวเี หล่านีก้ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มและมีจำ� นวนผูช้ มเพิม่ มากขึน้
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읽기
단어

โทรทัศน์

텔레비전

กองทัพบก

육군

ถือว่า

~로 보다, 간주하다

เน้น

중점을 두다, 강조하다

กิจการ

업무, 사무

รายการ

프로그램

เศรษฐกิจ

경제

ข่าว

뉴스

สังคม

사회

บันเทิง

즐기다, 유쾌하게 하다

โดยรวม

대체로, 전체적, 종합적

เยาวชน

청소년

เป็นอย่างมาก

매우, 굉장히

รัฐบาล

정부

สือ่

매체, 미디어

โดยตรง

직접

อิทธิพล

영향, 권위

เผยแพร่

선전하다, 보급하다

ประชาชน

국민, 민중

ประชาสัมพันธ์

홍보활동

ด้าน

분야, 방면, 면

กิจกรรม

활동

ความคิด

생각, 사상

หน่วยงาน

기관, 부서

ความเชือ่

믿음

สาระ

내용, 의의

พฤติกรรม

행동, 행위, 표현

ประโยชน์

유용, 이익

การใช้ชวี ติ
สถานีโทรทัศน์ /
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ช่อง

생활

โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั

디지털 텔레비전

텔레비전 방송국

ซีรสี ์

드라마, 시리즈

채널

วาไรตี้

예능, 버라이어티

ผลิต

제작하다, 생산하다

เกิดขึน้

일어나다, 발생하다

ละคร

드라마, 연극, 극

ปัจจุบนั

현재, 지금

ความนิยม

선호, 인기

ผูช้ ม

시청자
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문법과 표현
1

문어체의 원인과 이유 표현 - 1

เนือ่ งจาก 혹은 เนือ่ งด้วย는 원인 및 이유를 나타내는 표현으로 ‘~때문에, ~(으)로 인해’ 라는 의미이
다. เพราะ와 같은 의미이지만 주로 문어체에서 사용된다. เนือ
่ งจาก과 เนือ่ งด้วย의 뒤에는 원인이 되
는 절이 오며, 후행문에 결과가 되는 절이 오는데 ‘그러므로’ 라는 의미의 จึง이 후행 문 주어 뒤에 위
치한다.

เนือ่ งจากฝนตกหนัก รายการสดจึงถูกยกเลิก
비가 심하게 와서 생방송이 취소되었다.

เนือ่ งจากพรุง่ นีม้ สี อบ (ฉัน)จึงต้องไปโรงเรียน
내일은 시험이 있어서 (나는) 학교에 가야 한다.

เนือ่ งด้วยเกิดเหตุการณ์นำ�้ ท่วม ผูก้ ำ� กับจึงจ�ำเป็นต้องเลิกการถ่ายละคร
홍수 사태가 발생했기 때문에 감독은 드라마 촬영을 그만두어야 했다.

เนือ่ งด้วยถูกตัดงบประมาณ เราจึงไม่สามารถลงทุนซีรสี น์ ไี้ ด้
예산이 삭감되었기 때문에 우리는 이 드라마에 투자할 수 없다.

한편 결과 절이 먼저 제시되고,
결과절의

เนือ่ งจาก 및 เนือ่ งด้วย 가 이끄는 원인절이 결과절 뒤에 올 경우에는

จึง 이 생략된다. 이때에는 ‘~이다. 왜냐하면’으로 해석할 수 있다.

รายการนีถ้ กู จัดเป็นรายการทีเ่ หมาะส�ำหรับผูช้ มอายุ 18 ปีขนึ้ ไป เนือ่ งจากมีฉากชก
ต่อยกัน

이 프로그램은 18세 이상 시청자에게 적합한 프로그램으로 분류되었다. 왜냐하면 주먹질하는
장면이 있기 때문이다.

สถานการณ์เศรษฐกิจไม่คอ่ ยดี เนือ่ งด้วยโรคโควิด-19
코로나19로 인해 경제 사정이 그다지 좋지 못하다.
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문법과 표현
2

양보절의 표현 - 2

แม้วา่ , ถึง(ว่า)

혹은

ถึงแม้วา่ 는 양보를 나타내는 접속사로 ‘비록 ~하지만, ~더라도 ’ 라는 의미를 나

타낸다. 이들 접속사는 절의 맨 앞에 위치하며 뒤이은 절을 이끈다.

แม้วา่ นักแสดงคนนีจ้ ะแสดงไม่คอ่ ยเก่ง แต่กม็ คี นชืน่ ชอบเขาเป็นอย่างมาก
비록 이 배우가 그다지 연기를 잘하지 못하더라도, 그를 좋아하는 사람이 많이 있다.

ถึงฝนจะตกหนักแค่ไหน เราต้องถ่ายรายการต่อ
비록 비가 얼마나 세차게 내리더라도 우리는 계속 촬영해야 한다.

ถึงแม้วา่ การออกเสียงของนักแสดงคนนีจ้ ะไม่ชดั พวกเรายังต้องการให้เขารับบทนี้
비록 이 배우의 발음이 명확하지 않더라도, 우리는 그가 이 역할을 맡기를 원한다.

한편, 양보절을 나타낼 수 있는 또 다른 표현으로

ทัง้ ๆ ที่ 가 있다. 이 역시 ‘~라 할지라도, 비록 ~일

지라도(하지만), 설령 ~일지라도, ~에도 불구하고’ 등의 뜻을 갖는다.

ทัง้ ๆ ทีช่ อ่ งดิจทิ ลั เพิง่ เกิดขึน้ ใหม่ได้ไม่นาน แต่ได้รบั ความนิยมจากผูช้ มจ�ำนวนมาก
디지털 티브이 채널은 생긴 지 얼마 안 되었음에도 불구하고, 많은 선호를 받는다.

ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นลูกครึง่ ไทย-อเมริกา แต่เธอสามารถเล่นบทคนไทยในละครย้อนยุคได้
태국-미국의 혼혈임에도 불구하고, 그녀는 시대극에서 태국인 역할을 연기할 수 있다.

128 · ต�ำรามาตรฐาน B1

연습문제
읽고 확인해 봅시다
► 다음의 질문을 읽고 본문에 있는 내용에 맞게 태국어로 답하시오.

1. ทีวสี ชี อ่ ง 3 ได้รบั ความนิยมสูงมากเพราะเหตุใด
2. ช่องทีไ่ ด้รบั ความนิยมเช่นเดียวกับช่อง 3 คือช่องไหน และเพราะเหตุใด
3. สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือช่อง 11 เป็นสถานีโทรทัศน์ประเภทใด
4. ช่องโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ของไทยเกิดขึน้ เมือ่ ใด และมีชอ่ งใดบ้าง

써 봅시다
► 다음을 태국어로 번역하시오.
1. 한국드라마 ‘대장금’이 이 매우 인기를 끌었기 때문에, 태국에서도 한류 붐이 일어났다.

2. 태국의 텔레비전 방송 채널 3과 채널 7은 드라마를 많이 생산하기 때문에 태국 사람들에게 인기가 많다.

태국어 표준교재 B1 · 129

연습문제
3. 비록 태국 드라마이지만, 한국어 자막이 있어서 내용을 이해할 수 있다.

4. 비록 이 배우가 그다지 연기를 잘하지 못하더라도, 그를 좋아하는 사람이 많이 있다.

5. 디지털 티비 채널은 생긴지 얼마 안되었음에도 불구하고, 많은 선호를 받는다.

본문해석
텔레비전은 국가의 전반적인 경제와 사회에 있어서 매우 중요한 분야로 간주할 수 있다. 왜
냐하면 생각, 믿음, 행동 그리고 생활과 같은 여러 면에서 사람들에게 영향을 미치는 매체이기
때문이다. 오랫동안 태국과 공존해 온 텔레비전 채널은 여러 채널이 있다. 방송국 채널3은
드라마를 많이 제작하여 사람들에게 매우 인기 있는 채널이다. 태국 육군 방송국의 채널5는
뉴스 프로그램 제작에 중점을 둔 육군 채널이다. 또한 태국 육군 방송국의 채널7은 흥미로운
드라마와 뉴스 프로그램이 많아서 채널3처럼 인기있는 채널이다. 모던나인 채널9는 뉴스와
예능 프로그램, 특히 어린이 및 청소년 프로그램을 제작하는 채널이다.
국립 방송국NBT 또는 채널11은 태국 정부 기관의 활동을 알리고 홍보하는 정부 채널이다.
그리고 Thai PBS 방송국은 뉴스와 실용적 프로그램을 방송하는 채널이다. 이외에도 태국에
는 디지털 시스템 텔레비전, 즉 디지털 티비가 2012년부터 많이 생겨났다. 예를 들어, GMM
25 와 ONE 31은 엔터테인먼트 프로그램에 중점을 둔 채널이며, 드라마 시리즈를 많이 제작
하여 국내와 베트남, 인도네시아, 중국, 필리핀 등과 같은 국외에서도 인기가 많다. Thairath
TV는 뉴스 프로그램에 중점을 둔 채널이다. Workpoint TV 및 Amarin TV는 버라이어티
프로그램에 중점을 둔 채널이다. 생긴지 오래 안된 채널들이지만, 현재 이 채널들은 많은
인기를 얻고 있으며 시청자도 늘고 있다.
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태국의 TV 프로그램
[ 태국의 TV 프로그램 검열제도에 대해서 더 알아봅시다 ]
태국에서는 한국처럼 TV프로그램의 시청 적정성 등급 제도 (การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ไทย)를 실시하고 있다.

2016년 12월부터 뉴스 이외의 모든 10분 이상의 지상파 방송에는 시청

등급 마크를 표시하고 있다. 이 시청 등급 마크는 연령에 따라 6개 등급으로 분류된다. 일반적으로 지상파
방송에서 방영되는 드라마는 만 13세 이상으로 설정된다. 동일한 방송 프로그램이라 할지라도 그날 방영
되는 내용에 따라 적용되는 등급도 다르게 설정된다.
한편 우리나라에서도 TV방송콘텐츠에 대한 사후검열을 하고 있듯이 태국에서는 음주 및 흡연, 마약 등의
장면은 해당 부분을 흐리게 처리하는 방식으로 검열한다. 또한 국왕과 왕실, 불교를 경시하는 내용도 검
열 대상에 해당한다. 이러한 검열은 드라마, 애니메이션 등 태국에서 방송되는 모든 오락방송에 적용된다.

[ TV 프로그램의 시청 적정성 등급 ]

유아용 프로그램(3-5세 어린이용), 어린이용 프로그램(6-12세 어린이용), 모든 연령대 프로그램, 13세 이
상을 위한 프로그램(13세 이하 시청자에게는 부모의 주의 요구), 18세 이상을 위한 프로그램(부적절한 행
동, 폭력, 성에 대한 내용이 포함되어 있어서 18세 이하 시청자는 부모의 주의가 필요), 성인만을 위한 프
로그램(부적절한 행동, 폭력, 성에 대한 내용이 포함되어 있어서 청소년의 시청은 절대적으로 부적절함)
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회화

ปิติ : คุณมินจีตอนอยู่เมืองไทย คุณชอบดูทีวีไหมครับ
มินจี : ชอบมากค่ะ ดิฉันชอบดูซีรีส์ไทย
แต่นา่ เสียดายที่เกาหลีไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ไทย
เนื่องจากไม่มีช่องไหนน�ำซีรีส์ไทยเข้ามาฉาย
ปิติ : หรอครับ ช่อง TVAsia Plus ของเกาหลีน�ำซีรีส์ไทยหลายเรื่องมาฉายแล้ว
นะครับ
มินจี : ดิฉันเพิ่งทราบ เรื่องน่ายินดีมากเลยทีเดียวค่ะ
แล้วมีซับเกาหลีไหมคะ
ปิติ : มีสิครับ ซีรีส์เหล่านี้ล้วนแต่พากย์เสียงไทยที่มีซับเกาหลี
ถึงแม้ฟังภาษาไทยไม่ทัน ก็ยังตามเรื่องได้เลยนะครับ
ผมว่าคงมีประโยชน์ต่อคนเรียนภาษา
มินจี : ดีใจจัง ปกติคนไทยชอบดูซีรีส์เกาหลี
ต่อไปนี้คนเกาหลีก็สามารถติดตามชมซีรีส์ไทยที่เกาหลีได้
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어휘

น่าเสียดาย

아쉽다, 유감스럽다

น�ำเข้า

수입하다

ฉาย

방영하다, 상영하다

ทีเดียว

참으로, 정말로, 완전히, 전적으로

ซับ

자막, subtitle

พากย์เสียง

(영화, 텔레비전 프로그램 등) 이미지에 동기화 녹음된 소리,
original soundtrack

ล้วนแต่

전부, 모두, 완전히

회화 해석
삐띠 : 민지 씨, 태국에 있을 때, TV 보는 것을 즐겼나요?
민지 : 너무 좋아했어요. 저는 태국 드라마 보는 걸 좋아했는데, 아쉽게도 한국에서는 태국
드라마를 거의 보지 못했어요. 태국 드라마를 수입해서 방송하는 채널이 없기 때문에요.
삐띠 : 그래요? 한국의 TVAsia Plus 채널에서 태국 드라마 여러 개를 수입해 방영했어요.
민지 : 저는 이제야 알았네요. 정말 기쁜 얘기에요.
그러면 한국어 자막이 있나요?
삐띠 : 있죠. 이 드라마들은 전부 한국 자막이 있는 태국 원음이에요. 비록 태국어를 다 못
알아듣더라도 이야기를 파악할 수 있답니다. 제 생각에는 언어를 공부하는 사람에게
유익할 것 같아요.
민지 : 너무 기뻐요. 보통 태국 사람들이 한국 드라마 보기를 좋아했는데,
앞으로는 한국 사람도 한국에서 태국 드라마를 볼 수 있겠네요.

태국어 표준교재 B1 · 133

Part

10

ภาพยนตร์ไทย
태국 영화

บทที่ ๑๐

학습목표

1. 태국의 영화에 관해 이해할 수 있다.
2. 여러분이 접해본 적이 있는 태국 영화에 대해 설명할 수 있다.

회화1
이야기해 봅시다
1

여러분들이 본 적이 있는 태국 영화에는 무엇이 있습니까?

2

한국에서 개봉된 태국 영화에 대해 소개해 봅시다.

ภาพยนตร์ในภาษาพูดเรียกว่า “หนัง ” เช่น โรงหนัง ถ่ายหนัง ฉายหนัง แสดงหนัง ซึง่ ค�ำว่า
“หนัง” เกิดขึม้ าด้วยเหตุทภี่ าพยนตร์ตอ้ งใช้จอสีขาวเหมือนกับหนังตะลุง คนไทยจึงคุน้ ปากทีจ่ ะ
เรียกภาพยนต์ว่า “หนัง” เหมือนกับหนังตะลุง ปัจจุบันภาพยนตร์ไทยหรือหนังไทยได้รับ
ความสนใจจากต่างประเทศไม่นอ้ ย ซึง่ ประเภทของภาพยนตร์ทนี่ ยิ มประกอบด้วยภาพยนตร์สยอง
ขวัญหรือผี ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์แอ็คชัน่ หรือภาพยนตร์แนวการต่อสู้ และภาพยนตร์รกั
ภาพยนตร์ไทยมีความหลากหลายของเนือ้ หา เช่น ภาพยนตร์เรือ่ ง “องค์บาก”และ“ต้มย�ำกุง้ ”
เป็นภาพยนตร์แนวการต่อสูโ้ ดยใช้ศลิ ปะมวยไทย เนือ้ เรือ่ งเกีย่ วกับการเดินทางตามหาของมีคา่
คือ พระพุทธรูปและช้าง
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ภาพยนตร์เรือ่ ง “พีม่ ากพระโขนง” เป็นภาพยนตร์แนว เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกสยองขวัญ-ตลก ซึง่ ดัดแปลงจากเรือ่ งแม่นากพระโขนง ผีพนื้ บ้านไทยภาพยนตร์เรือ่ งนีท้ ำ� เงินสูงสุด
ในประเทศไทยคือ มากกว่า 559 ล้านบาท ส่วนภาพยนตร์เรือ่ ง “ฉลาดเกมส์โกง” เป็นภาพยนตร์
แนวอาชญากรรมและแนวดราม่าทีก่ ล่าวถึงนักเรียนชัน้ มัธยมปลายกลุม่ หนึง่ ทีค่ ดิ หารายได้จาก
การโกงข้อสอบระดับนานาชาติ ภาพยนต์เรือ่ งนีส้ ร้างสถิตเิ ป็นภาพยนตร์ไทยทีค่ ว้ารางวัลมากทีส่ ดุ
บนเวทีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสพุ รรณหงส์
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읽기
단어

ภาพยนตร์

영화

ตลก

익살스럽다, 우습다

ภาษาพูด

구어

การต่อสู้

격투, 싸움, 시합

หนัง

영화(구어체)

เนือ้ หา

내용

โรงหนัง

영화관

ความหลากหลาย

다양성

ถ่ายหนัง

영화를 촬영하다

ของมีคา่

보물, 귀중품

ฉายหนัง

영화를 상영하다

สอดแทร

삽입하다, 개입하다

แสดงหนัง

영화에 출연하다

อาชญากรร

범행, 범죄

ตะวันตก

서양, 서방, 해가 지다

หารายได้

돈을 벌다

จอ

스크린, 모니터, 화면

นานาชาติ

국제, 여러 민족,
여러 나라

หนังตะลุง

그림자극

อาชญากรรม

죄, 범죄, 범행

คุน้

익숙하다

โกง

속이다, 사기 치다,
부정행위를 저지르다

ความสนใจ

관심

ดราม่า

드라마

ประเภท

종류, 유형

สถิติ

통계 숫자, 통계, 기록

สยองขวัญ

공포

คว้า

손을 펼쳐 확 잡아채다,
확 낚아채다, 획득하다

ผี

귀신, 정령, 유령
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문법과 표현
1

문어체의 원인과 이유 표현 - 2

ด้วยเหตุที่ 는 ‘~때문에’, ~(으)로 인해’ 라는 의미이다.
ที뒤
่ 에는 원인이 되는 절이 온다. จึง 은 ‘그러므로’ 라는 의미인데 결과가 되는 절을 이끈다. เนือ่ งจาก,
เนือ่ งด้วย 와 유사한 표현이다.
원인과 결과를 나타내는 표현 중 하나이다.

ด้วยเหตุทผี่ กู้ ำ� กับหนังเรือ่ งนีเ้ ป็นคนดัง จึงมีคนให้ความสนใจกันอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
이 영화의 감독이 유명한 사람이기 때문에, 관심을 두는 사람이 많이 있다.

ด้วยเหตุทภี่ าพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั รางวัลจากต่างประเทศ ชาวไทยจึงพากันดูเรือ่ งนีใ้ หม่
อีกรอบ
이 영화가 외국에서 상을 받았기 때문에, 태국인들이 다시 한번 더 영화를 보았다.

ด้วยเหตุทมี่ งี บประมาณไม่พอ เราจึงต้องถ่ายหนังภายในประเทศเพียงเท่านัน้
예산이 부족하기 때문에 우리는 국내에서만 영화 촬영을 해야만 한다.

2

구성 요소의 나열 표현
A 라는 것이 B, C, D 등의 부분으로 구성되어 있을 때, 이를 나열하여 표현할 수 있다. 이 표현은 A

ประกอบด้วย B, C, D 의 형태로 표현할 수 있으며,

‘A 는 B, C, D (으)로 구성되다, ‘A 는 B, C, D (으)

로 이루어지다’ 라는 의미이다.

กล้องถ่ายรูปประกอบด้วยตัวกล้อง เลนส์ แบตเตอรี่ ชัตเตอร์ ฯลฯ
카메라는 카메라 몸체, 렌즈, 배터리 셔터 등으로 이루어져 있다.

คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกอบด้วยผูก้ ำ� กับ นักแสดง และนักวิจารณ์
심사 위원회는 감독, 배우, 그리고 평론가로 구성된다.
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문법과 표현
3

수의 범위 표현

한국어
동등
이상, 초과

태국어

เท่า(กัน)กับ
มากกว่าหรือเท่ากับ, เป็นต้นไป

이하

น้อยกว่าหรือเท่ากับ, ลงไป

미만

น้อยกว่า, ต�ำ่ กว่า

초과

มากกว่า, เกินกว่า

ภาพยนตร์ไทยทีน่ ำ� เข้ามาฉายในประเทศเกาหลีมมี ากกว่า 10 เรือ่ ง
한국에서 수입해서 상영한 태국 영화는 10편보다 많다. (10편을 초과한다)

เด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ไม่สามารถชมหนังเรือ่ งนีไ้ ด้
15세 미만의 어린이는 이 영화를 관람할 수 없다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
► 다음의 질문을 읽고 본문에 있는 내용에 맞게 태국어로 답하시오.

1. ภาษาเขียนทีม่ คี วามหมายเดียวกันกับ ค�ำว่า " หนัง " ในภาษาพูดคืออะไร
2. ภาพยนตร์ไทยประเภทใดบ้างทีไ่ ด้รบั ความนิยมในต่างประเทศ
3. ภาพยนตร์เรือ่ ง " องค์บาก " และ " ต้มย�ำกุง้ " เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
4. ภาพยนตร์เรือ่ ง " พีม่ ากพระโขนง " มีเนือ้ หาเกีย่ วกับอะไร
5. ภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเด็กมัธยมปลายกลุม่ หนึง่ ทีค่ ดิ หารายได้จากการโกงข้อสอบ
ระดับนานาชาติ มีชอื่ เรือ่ งว่าอะไร
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연습문제
써 봅시다
► 다음을 태국어로 번역하시오.
1. 태국인들이 ‘낭 딸룽’에 익숙했기 때문에, 영화를 ‘낭’이라고 불렀다.

2. ‘옹박’과 ‘똠얌꿍’ 은 10개보다 많은(초과한) 나라에서 상영되었다.

3. ‘피막 프라카농’은 5억 5천 9백만 밧보다 많은(초과한) 수익을 냈다.

4. 심사 위원회는 감독, 배우, 그리고 평론가로 구성된다.

5. 18세 미만의 어린이, 청소년은 이 영화를 관람할 수 없다.
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►

จงเลือกภาพยนต์ทตี่ นเองชมแล้วประทับใจ และอธิบายเรือ่ งให้เพือ่ นฟังซึง่ กันและกัน
자신이 감명 깊게 본 영화를 골라서 친구와 서로 내용을 설명해 봅시다.

หนังทีผ่ มชอบ.....

หนังทีด่ ฉิ นั ประทับใจ.....
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연습문제
본문해석
영화는 구어체로 롱낭 (영화관), 타이낭(촬영하다), 차이낭(상영하다), 싸댕낭(출연하다)과
같이 ‘낭’이라고 한다. 낭딸룽(그림자극)과 같은 흰색 스크린을 사용했기 때문에 태국인들은
영화를 낭딸룽처럼 ‘낭’이라고 부르는 데 해서 ‘낭’이라는 용어가 생겨났다. 현재 태국 영화는
해외에서 적지 않은 주목을 받고 있다. 인기가 많은 영화 장르는 공포 또는 유령 영화, 코미디
영화, 액션 또는 격투 영화 그리고 로맨스 영화이다.
태국 영화는 내용의 다양함이 있다. 예를 들어, 영화 ‘옹박( องค์บาก , 옹박 1)’과 ‘똠얌꿍
(

ต้มย�ำกุง้ , 옹박 2)’은 무에타이 무술을 사용한 격투 영화이며, 내용은 불상이나 코끼리 같은

가치가 있는 것을 찾으러 떠나는 여행이다. 영화 ‘피막 프라카농(한국제목: 피막)’은 로맨스공포-코미디 장르 영화이다. 태국 전통 귀신인 프라카농의 매낙 이야기를 변형한 것이다.
이 영화는 태국에서 가장 많은 수익을 냈는데, 5억 5천 9백만 밧보다 많다. 한편 영화 ‘찰랏껨꽁’
( ฉลาดเกมส์โกง , 배드 지니어스)’은 국제 시험에서 부정행위를 해서 수익을 내려는 한 고등
학생 그룹을 이야기하는 범행 및 드라마 장르 영화이다. 이 영화는 태국 영화상 '쑤판홍
( สุพรรณหงส์ ) 무대에서 가장 많은 상을 휩쓸었다.
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한국배경의 태국 영화
[ 한국을 배경으로 한 태국 영화에 대해서 더 알아봅시다 ]
태국에서는 한류의 인기에 힘입어 2010년부터 한국 로케이션 촬영이 활발하게 진행되고 있다. 지금까지
태국의 많은 영화와 드라마 촬영팀이 한국을 담기 위해 방문했다. 예를 들어 '미야루엉( เมียหลวง , Main
Wife)', '응아오싸네하(

เงาเสน่หา , Shadow of the Affair)', '프롬피싸왓( พรหมพิศวาส , The Destiny of

Love)' 등의 태국 드라마가 한국에서 촬영됐다.
그중 태국에서 2010년에 개봉된 영화 ‘Hello Stranger ( กวน มึน โฮ )’는 한국 여행 중에 만난 태국인 남녀
의 사랑과 우정을 다룬 로맨틱 코미디이다. 태국 현지에서는 2010년 박스오피스 1위를 석권하며 흥행에
크게 성공했다.
주목할 점은 한국을 배경으로 촬영되는 태국 영화와 드라마에서는 벚꽃과 단풍, 눈과 같은 계절적 요소가
담긴 장면이 자주 나온다는 것이다. 그것을 표현하기 위해 등장하는 벚꽃놀이, 단풍놀이, 눈싸움과 같은
장면은 사실 태국에서는 찾아볼 수 없는 것이다. 사계절의 변화가 뚜렷하지 않은 태국에서 이러한
한국의 계절적 요소가 적극적으로 활용되고 있는 것은 한국과의 문화적 차이를 소비하는 태국 한류의
수용 형태를 보여준다.
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회화

มานี : คุณจินโฮรูไ้ หมคะว่ามีหนังและซีรสี ไ์ ทยมาถ่ายทีเ่ กาหลี
อาจจะยังไม่มมี าก แต่กม็ ี 2-3 เรือ่ ง
จินโฮ : ผมก็เคยได้ยนิ บ้าง คนเกาหลีทไี่ ปถ่ายทีไ่ ทยก็มไี ม่นอ้ ยนะครับ
นอกจากหนังแล้ว ยังมีละครทีวี และมิวสิควิดโี ออีกด้วย
มานี : ทีเ่ มืองไทยมีสถานทีส่ วยหลายที่ อยากให้ทมี งานเกาหลีไปถ่ายทีไ่ ทยเยอะ ๆ
จินโฮ : แต่บางทีกต็ อ้ งนึกถึงงบประมาณด้วยนะครับ
ทีมงานจะประกอบด้วยผูก้ ำ� กับ นักแสดงหรือนักร้อง และคณะท�ำงานอีกตัง้
หลายคน ด้วยเหตุนแี้ หละครับ คนจึงต้องถ่ายภายในประเทศ
มานี : อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คนไทยก็ชอบมาถ่ายบรรยากาศในฤดูกาลต่าง ๆ ทีเ่ กาหลี
แต่กต็ อ้ งใช้งบประมาณเยอะ คงไม่นอ้ ยกว่าล้านบาท
จินโฮ : ครับ แต่ทไี่ ทยยังมีกระแสเกาหลี และคนเกาหลีกไ็ ปเทีย่ วไทยกันเยอะ
เราคงจะมีโอกาสแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมอีกมากขึน้ นะครับ
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어휘

มิวสิควิดโี อ

뮤직 비디오

บรรยากาศ

분위기

สถานที่

장소

ฤดูกาล

계절

ทีมงาน(คณะท�ำงาน)

업무 팀, 스태프

กระแสเกาหลี

한류

งบประมาณ

예산

แลกเปลีย่ น

교환하다, 교류하다

ตัง้

…씩이나, 꼭

회화 해석
마니 : 진호 씨, 한국에 와서 촬영한 태국 영화나 드라마가 있다는 거 알아요?
아직 많지는 않지만, 2~3개가 있어요.
진호 : 저도 들어본 적이 있어요. 한국인들도 태국에 가서 촬영하는 사람이 적지 않답니다.
영화 외에도 티비 드라마나 뮤직비디오도 있어요.
마니 : 태국에는 예쁜 장소가 많이 있어요. 한국 업무 팀들이 많이들 가서 촬영했으면 좋겠
네요.
진호 : 그런데 간혹 예산도 생각해야 해요.
업무팀은 감독, 배우나 가수로 구성되고, 그리고 스태프가 여러 명이나 있지요.
바로 이런 이유 때문이에요. 그래서 국내에서 촬영해야 하는 거죠.
마니 : 아~ 이해했어요. 태국인들도 와서 한국의 각 계절의 분위기를 찍는 걸 좋아하는데,
예산을 많이 써야 하죠. 아마도 백만 밧보다 적지는 않을 거예요.
진호 : 네, 그래도 태국에는 여전히 한류가 있고 한국 사람들도 태국에 많이들 놀러 가니까
아마 우리가 문화를 교류할 기회가 더 많아질 거예요.
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Part

11

ประเพณีสงกรานต์
쏭끄란 전통

บทที่ ๑๑

학습목표

1. 쏭끄란의 어떤 날인지 의미를 이해할 수 있다.
2. 쏭끄란 날의 활동은 어떤 것이 있는지 이야기 할 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

우리는 새해에 어떤 활동을 합니까?

2

태국 외에 쏭끄란 전통을 가진 나라가 있습니까?

สงกรานต์เป็นวันขึน้ ปีใหม่ไทยตามประเพณีทมี่ มี าแต่โบราณและถือสืบเนือ่ งตลอดมา มักใช้
คูก่ บั ค�ำว่า “ตรุษ” โดยเรียกรวมกันว่าตรุษสงกรานต์ ค�ำว่าตรุษแปลว่าตัด ในทีน่ หี้ มายถึงวันตัดปี
หรือวันสิน้ ปี ดังนัน้ วันตรุษสงกรานต์จงึ หมายถึงวันทีส่ นิ้ สุดปีเก่าก้าวเข้าสูป่ ใี หม่สงกรานต์เป็นค�ำ
สันสกฤตมีความหมายว่า “การเคลือ่ นย้าย” ซึง่ หมายถึงการเคลือ่ นย้ายของพระอาทิตย์ทเี่ คลือ่ น
เข้าสูร่ าศีเมษ ประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชือ่ ว่าเป็นการเคลือ่ นขึน้
ปีใหม่ เมือ่ ปีพ.ศ. 2444 ประเทศไทยก�ำหนดให้วนั ที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายนของทุกปี
เป็นวันสงกรานต์
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ก่อนถึงวันสงกรานต์ชาวไทยท�ำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและจัดหาเสื้อผ้า
เครือ่ งแต่งกายชุดใหม่เพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ในโอกาสเปลีย่ นศักราชใหม่ พอถึงวันสงกรานต์กม็ ี
กิจกรรมหลายอย่างที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี ได้แก่ การท�ำบุญตักบาตร
การสรงน�ำ้ พระพุทธรูป และพระสงฆ์ การปล่อยนกปล่อยปลา การขนทรายเข้าวัด และการรดน�ำ้
ขอพรญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ วันสงกรานต์จึงเป็นวันที่แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความรักความผูกพันเกือ้ กูลเอือ้ อาทรต่อกัน อีกทัง้ วันสงกรานต์
ยังเป็นวันทีม่ กี ารละเล่นรืน่ เริงสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันในโอกาสต้อนรับ
วันขึ้นปีใหม่
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읽기
단어

สงกรานต์

송크란(태국식 설날)

โอกาส

때, 시간

ประเพณี

풍습, 전통, 관습

ปฏิบตั ิ

실천하다, 실행하다

สืบเนือ่ ง

연속되다, 계속되다

ท�ำบุญ

공덕을 쌓다, (음식 등
을) 스님에게 드리다

โบราณ

고대의, 옛날의

ตักบาตร

시주하다, 탁발하다

ตรุษ

(구력)신년, 신년의식

สิรมิ งคล

길상(吉祥), 좋은 운수

สิน้ สุด

끝나다, 다하다

เคารพนับถือ

존경하다, 존대하다

สู่

…에, …로

ผูส้ งู อายุ

고령자, 원로,

เคลือ่ นย้าย

움직이다, 이동하다,
옮기다,

รด

물을 뿌리다, 물을 주다

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

동남아시아

สาด

내던지다, 확 끼얹다

ปัจจุบนั

현재, 현대, 요즘

กตัญญูกตเวที

효행, 효심

ราชการ

공무, 공사

สามัคคี

단결, 단합

เทศกาล

명절, 축제

ผูกพัน

연모하다,
마음을 기울이다

กิจกรรม

활동, 행사

เกือ้ กูล

원조하다, 지원하다

ท�ำความสะอาด

청소하다, 치우다

เอือ้ อาทร

자비를 베풀다,
너그럽게 베풀다

บ้านเรือน

집, 가옥

รืน่ เริง

성격이 쾌활하고 명랑
하다, 쾌활하게 즐기다

ทีอ่ ยูอ่ าศัย

사는 곳, 주거지

ความสัมพันธ์

관계

ศักราช

년(年), 기원(紀元)
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문법과 표현
1

문어체의 원인과 결과의 표현 - 3

ดังนัน้ , ฉะนัน้ , เพราะฉะนัน้ ~ (จึง) 으로 표현할 수 있다.
ดังนัน้ , ฉะนัน้ , เพราะฉะนัน้ 은 ‘그러므로, 그래서’와 같은 뜻을 가지고 있다. 따라서 ดังนัน้ , ฉะนัน้ ,
เพราะฉะนัน้ 은 주로 접속사 จึง 과 함께 결과절을 이끈다. 이때에 접속사 จึง 이 주어 뒤에 위치한다
태국어에서 원인과 결과를 표현할 때에

는 것에 유의해야 한다.

< – 하다. 그러므로/그래서 – 하다 >

		 원인절 + ดังนัน้

( 주어 ) (

		 원인절 + เพราะฉะนัน้
		 원인절 + ฉะนัน้

จึง ) 결과절

( 주어 ) (

( 주어 ) (

จึง ) 결과절

จึง ) 결과절

ช่วงนีจ้ ะมีฝนตกมากกว่าปกติ ดังนัน้ ชาวบ้านจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดเี พือ่ ป้องกัน
น�ำ้ ท่วม

요즘 평소보다 비가 많이 내린다. 그러므로 주민들은 홍수를 막기 위해 준비를 잘 해야만 한다.

เดือนนีโ้ รคไข้หวัดใหญ่ระบาด ดังนัน้ เราต้องรักษาสุขภาพให้ดี
이번 달에 독감이 유행이다. 그러므로 우리는 건강을 잘 돌봐야 한다.

อากาศข้างนอกร้อนอบอ้าว เพราะฉะนัน้ ฉันจึงไม่อยากออกไปข้างนอก
바깥 날씨가 매우 무덥다. 그래서 나는 밖에 나가고 싶지 않다.

ปีนเี้ ศรษฐกิจโลกไม่ดี เพราะฉะนัน้ ปริมาณการส่งออกก็นอ้ ยลงตาม
올해 세계 경제가 좋지 않다. 그래서 수출량도 따라서 줄어들었다.

เขาเองก็เคยล้มเหลวมาก่อน ฉะนัน้ (เขา)จึงเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกน้อง
그 자신도 전에 실패해 본 적이 있다. 그래서 후배의 감정을 이해한다.

พรุง่ นีจ้ ะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ฉะนัน้ ขอให้นกั ศึกษาทุกคนมาก่อนเวลา 8.00 น.
내일은 실제와 같은 예행 연습이 있을 것이다. 그러므로 모든 학생들은 8:00시 이전에 오길
바란다.
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문법과 표현
2

연(年)과 연(年)을 단위로 하는 기간의 표현
태국어에 연(年)을 표현하는 여러 가지 단어가 있다. 다음의 단어들은 모두 연(年) 및 연(年)을 단위
로 하는 기간을 나타내는 단어이다. 특히 불교도가 대다수인 태국에서는 불력을 기본으로 사용하며,
불력은 서력보다 543년 빠르다. 발음에 유의하며 다음의 단어들을 살펴보자.

ปี 연 / 해 / 살
ศักราช [สัก-กะ-หราด] 년 (年), 기원 (紀元)
พุทธศักราช [พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺราด] 불력 (약자 พ.ศ.)
คริสต์ศกั ราช [คริด-สัก-กะ-หราด] 서력 (약자 ค.ศ.)
ทศวรรษ [ทด-สะ-วัด] 십년
ศตวรรษ [สะ-ตะ-วัด] [สัด-ตะ-วัด] 세기, 100년
สหัสวรรษ [สะ-หัด-สะ-วัด] 천세, 1000년
พุทธศักราชเร็วกว่าคริสต์ศกั ราช 543 ปี
불력은 서력보다 543년 빠르다.

เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 นัน้ พัฒนาก้าวไกลไปจากศตวรรษที่ 20
21세기의 기술은 20세기에서부터 고도화 되어 발전했다.

วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 นัน้ เรียกว่า “วิกฤตต้ม
ยํากุง้ ”
1990년대 말의 태국의 경제 위기를 ‘똠얌꿍 위기’ 라고 부른다.

한편 태국에는 아라비아 숫자, 태국어 숫자 이외에도 다음과 같이 팔리-산스크리트어에서 차용한 숫
자를 나타내는 단어가 있다. 다음의 단어는 군대나 경찰과 같은 조직의 계급, 학위, 혹은 일부 합성어
에서 찾아볼 수 있다.
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0

1, 제1의

2, 제2의

3, 제3의

4, 제4의

สูญ

เอก

โท, ทวิ

ตรี, ไตร, ติ

จตุ, จัตวา

5, 제5의

6, 제6의

7, 제 7의

8, 제 8의

9, 제 9의

ปัญจ, เบญจ

ฉะ

สัตตะ, สัปตะ

อัฎฐ

นว, นพ

10, 제10의

100, 제100의

1000, 제1000의

ทศ

สต

สหัส

เขาจบปริญญาตรีเมือ่ ปีทแี่ ล้ว
그는 작년에 학사를 졸업했다.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
쁘라윳 짠오차 대장은 태국의 총리이다.

พรุง่ นีพ้ บกันทีจ่ ตั รุ สั ควาง ฮวา มุน ตอนเทีย่ งนะ
내일 광화문 광장에서 정오에 만나자.

2

빈도와 정도의 표현
태국어에는 빈도나 정도를 표현하는 부사가 다양하게 존재한다. 다음의 부사들을 살펴보고 상황에
맞게 사용하도록 한다.

전혀 ~아니다

그다지~(하)지 않다

간혹, 가끔

ไม่ - เลย

ไม่คอ่ ย -(เท่าไร)(นัก)

บางครัง้ , บางที, นาน ๆ ที

비교적~하다, 상당히~하다

빈번히, 자주

늘, 언제나

ค่อนข้าง, ไม่นอ้ ย...

มัก(จะ), บ่อย...

ตลอด(เวลา), (สม�ำ่ )เสมอ,
เป็นประจ�ำ...
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문법과 표현
เขายังไม่เคยไปประเทศไทยเลย
그는 아직 태국에 가본 적이 없다.

เดีย๋ วนีเ้ ธอไม่คอ่ ยมาหาทีน่ ี่
요즘 그녀는 이곳에 별로 찾아오지 않는다.

บางครัง้ ผมปวดหัวมากจนเดินไม่ไหว
나는 가끔 걷지 못할 정도로 머리가 아프다.

บริษทั มักจะโทรไปแจ้งผลเฉพาะผูส้ มัครงานทีผ่ า่ นเท่านัน้
회사는 합격한 지원자에게만 전화해서 결과를 알려주곤 한다.

ร้านสะดวกซือ้ ตรงปากซอยเปิดตลอด 24 ชัว่ โมง
골목 입구 편의점은 24시간 내내 문을 연다.

156 · ต�ำรามาตรฐาน B1

연습문제
읽고 확인해 봅시다
► 다음의 질문을 읽고 본문에 있는 내용에 맞게 태국어로 답하시오.

1. ค�ำว่า “ตรุษสงกรานต์” มีความหมายว่าอะไร
2. ในวันสงกรานต์ชาวพุทธท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง
3. ประเทศไทยก�ำหนดวันสงกรานต์เป็นวันทีเ่ ท่าไรถึงเท่าไร
4. กิจกรรมของวันสงกรานต์สอื่ ถึงอะไรบ้าง

써 봅시다
► 다음을 태국어로 번역하시오.
1. 태국인은 쏭끄란 날이 새로운 해로 들어서는 날이라고 믿는다.

2. 불력 2444(서력 1901)년에 태국은 매년 4월 13일~15일을 쏭끄란 날로 지정했다
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연습문제
3. 송크란은 새해가 시작되는 날이다. 그래서 태국인들은 집을 청소하고 새 옷을 입는다.

4. 송크란은 효심을 나타내는 날이다. 그래서 친척 웃어른이나 존경하는 어른에게 축수하고 덕담을 듣는다.

5. 송크란 날에 불교 신자들은 사원에서 보시를하고 불상을 물 뿌리기(관불의식)를 하곤 한다.

말해 봅시다
► 다음의 주어진 단어를 사용하여 한국의 설날은 어떤 활동을 하는지 이야기해 봅시다.

< 단어 >
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ประเพณี / โบราณ / ตรุษ / ปัจจุบนั / เทศกาล / กิจกรรม
/ กตัญญูกตเวที / ผูส้ งู อายุ / เคารพนับถื / ความสัมพันธ์

본문해석
쏭끄란은 전통에 따라 옛날부터 있었으며, 계속해서 이어 온 중요한 날이다. ‘뜨룻(신년)’
이라는 단어와 짝을 지어 사용하곤 하는데, 함께 ‘뜨룻 쏭끄란(쏭끄란 신년)’이라고 부른다.
여기에서 ‘뜨룻(신년)’이라는 단어는 ‘자르다’라는 의미이다. 여기에서는 연(年)을 자르다,
혹은 연(年)의 마지막 날을 의미한다. 그러므로 송크란란 신년은 과거의 해의 마지막 날에서
새로운 해로 들어가는 것을 의미한다. ‘쏭끄란’은 산스크리트어로 ‘이동하다’라는 뜻을 가지
고 있다. 즉 태양이 양자리로 이동해 들어가는 것을 의미한다. 태국과 동남아시아의 일부 지
역에서는 새로운 해로 이동하는 것이라고 믿는다. 불력 2455년(서력 1901년) 태국에서
매해의 4월 13일부터 4월 15일까지를 송크란 축젯날로로 지정하고, 매년 3일 동안 공휴일
로 하도록 했다.
쏭끄란 날이 도래하기 전에 태국인은 새로운 해로 바뀌는 때에 삶에 좋은 기운이 되도록
하기 위해 사는 집 청소하고 입을 새 옷을 준비한다. 쏭끄란이 되면 전통이 될 만큼 불교
신자들이 실천해 온 여러 활동이 있다. 즉, 탁발 보시하기, 불상에 물 뿌리기(관불의식).
새와 물고기 방생하기, 사원에 모래를 가져가기, 그리고 친척 어른과 존경하는 어르신께 축
수하고 덕담을 듣는 것이다. 그래서 쏭끄란 날은 효심, 단합, 그리고 서로 간의 사랑과 관심,
자비를 나타내는 날이다. 또한 쏭끄란 날은 명랑하고 즐거운 놀이가 있는 날, 새해를 맞이하
는 것을 계기로 서로 좋은 관계를 만드는 날이기도 하다.
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태국의 설날
[ 태국의 여러 가지 설날에 대해 더 알아봅시다 ]
태국에는 쏭끄란 이외에도 태국에 사
는 여러 사람이 새해로 여기고 축하
하는 다른 축제일들이 있다. 전통적
으로 태국인들은 태국력 5월 1일을
새해로 생각했다. 이 시기는 현대의
달력으로 보면 4월경에 해당했다. 그
러나 태국력에 따른 새해는 태양력
달력으로 봤을 때 매해 날짜가 바뀌
기 때문에 1889년 라마 5세(쭐라롱
껀 대왕)가 태양력 4월 1일을 새해로
정하기도 했다. 그러나 대부분의 사람이 여전히 과거의 풍습에 따라 새해를 맞이했으므로, 1901년 태양
력 4월 13일을 날로 정하게 되었다. 이후 1941년에는 당시 총리였던 피분 쏭크람이 세계 다른 나라들과
발맞추기 위해 태양력 1월 1일을 새해로 공표했다. 현재도 태국은 1월 1일과 4월 13~15일을 모두 공휴일
로 지정하고 있다. 은 본래 힌두교에서 영향을 받은 명절로 알려졌지만, 태국인의 대다수가 상좌부 불교
를 믿고 있으므로, 새해에 좋은 기운을 받기 위해 스님께 보시하기, 관불의식 등과 같은 불교 행사를 함
께한다.

출처 : https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2070628&cid=42836&categoryId=42836
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출처 : https://terms.naver.com/
entry.nhn?docId=2114665&cid=4
2836&categoryId=42836

이외에 태국에 사는 중국계 후손들이 새해로 여기는 날은 ‘뜨룻찐(ตรุษจีน)’이라고 부른다. 이 날은 중국
력 새해로 비록 태국에서 공휴일로 지정되어 있지는 않지만, 방콕의 ‘야오와랏(เยาวราช)’ 거리를 비롯해
각 지방 주요 도시의 시내 대형 백화점이나 쇼핑몰 등이 붉은색으로 장식된 것을 볼 수 있다. 한편, 남부
의 무슬림들은 이나 1월1일 새해, 뜨룻찐을 새해로 여기지 않는다. 무슬림은 이슬람력에 따르기 때문이
다. 오히려 금식 기간인 라마단이 끝나는 ‘이드 알 피뜨르(

عيد الفطر

, Eid al-Fitr)’ 혹은 태국 남부에

서 ‘완 하리라여(Hari Raya, วันฮารีรายอ)’라고 부르는 날을 큰 축제로 여긴다. 이날은 가족, 친지와 모여 축
하하고 잘못한 것에 대해 용서를 구하며 음식을 나눠 먹는다.
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회화

มานี
จินโฮ
มานี
จินโฮ
มานี
จินโฮ
มานี
จินโฮ
มานี
จินโฮ
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: คุณจินโฮ เคยไปร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์บา้ งไหมคะ
: ยังไม่เคยครับ แต่พอทราบว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึน้ ปีใหม่ของไทย
: ใช่คะ่ วันสงกรานต์เป็นวันขึน้ ปีใหม่ไทย คือวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปีคะ่
: หรอครับ วันขึน้ ปีใหม่ของเกาหลีบางทีเป็นปลายเดือนมกราคม บางทีกเ็ ป็น		
เดือนกุมภาพันธ์ครับ
: แต่กอ่ นวันสงกรานต์กเ็ ป็นเช่นนัน้ แต่ในศตวรรษที่ 20 ได้กำ� หนดเป็นวันที่ 1315 เมษายนแล้วค่ะ
: อ๋อ อย่างนีน้ เี่ องแล้วในวันสงกรานต์มกี จิ กรรมอะไรบ้างครับ
: วันสงกรานต์เรามักจะไปวัดแต่เช้าเพือ่ ท�ำบุญตักบาตร
สรงน�ำ้ พระพุทธรูป หรือรดน�ำ้ ขอพรพระสงฆ์คะ่
: น่าสนใจมาก แสดงว่าวันสงกรานต์เป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับ
: ไม่ใช่คะ่ วันสงกรานต์อาจได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
แต่คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ดังนัน้ จึงชอบท�ำกิจกรรมทางศาสนาในวัน
ขึน้ ปีใหม่ดว้ ยเท่านัน้ เองค่ะ
: รับทราบครับ วันหลังถ้ามีโอกาส ผมก็อยากจะไปร่วมงานวันเริม่ ศักราชใหม่ของ
ไทย

어휘

ศตวรรษ

세기

พระพุทธศาสนา

불교

ศาสนาพราหมณ์

브라만교

ศาสนาฮินดู

힌두교

ศาสนาพุทธ

불교

회화 해석
마니 : 진호 씨, 행사에 참여해 본 적이 있나요?
진호 : 아직 없어요. 그렇지만 날이 태국의 새해라는 것은 알고 있어요.
마니 : 맞아요, 날은 태국의 새해로 매년 4월 13~15일이에요.
진호 : 그래요? 한국의 설날은 가끔은 1월 말이고, 가끔은 2월이기도 한데요.
마니 : 예전에는 도 그랬어요. 그런데 20세기에 4월 13~15일로 정했어요.
진호 : 아~ 그렇게 된 거군요. 그럼 날에는 어떤 행사들이 있나요?
마니 : 날에 우리는 아침부터 절에 가곤 해요. 보시도 하고,
불상에 물 뿌리기(관불의식)도 하고, 혹은 스님께 축수하고 덕담을 듣기 위해서요.
진호 : 굉장히 흥미롭네요. 그렇다면 날은 불교적으로 중요한 날인 거죠?
마니 : 아니에요. 은 아마도 브라만-힌두교에서 영향을 받았어요. 그렇지만 태국인		
의 대부분이 불교를 믿기 때문에, 새해에 종교적 활동을 하길 선호하는 것뿐이에요.
진호 : 알겠어요. 다음에 기회가 있다면, 저도 태국의 새해맞이 행사에 참여하고 싶어요.
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Part

12

ลอยกระทง
러이 끄라통

บทที่ ๑๒

학습목표

1. 러이 끄라통의 기원을 이야기 할 수 있다.
2. 러이 끄라통에 내포된 의미를 이해할 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

러이 끄라통은 태국에 언제부터 있었으며, 왜 그렇게 믿습니까?

2

러이 끄라통은 몇월 며칠입니까?

3

끄라통을 만들 수 있는 재료는 어떤 것이 있습니까?

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึง่ ของไทย ถึงแม้วา่ ประเพณีลอยกระทง
จะไม่มหี ลักฐานระบุแน่ชดั ว่าเริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใด แต่เชือ่ ว่าประเพณีนไี้ ด้สบื ต่อกันมายาวนานตัง้ แต่
สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธี
จองเปรียง" หรือ "พิธลี อยกระประทีป " และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผา
เทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรืน่ เริงทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของกรุงสุโขทัย ชาวไทยจึงเชือ่ กันว่างานดังกล่าวน่าจะ
เป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนและนางนพมาศในสมัยสุโขทัยเป็นผู้ ทีค่ ดิ ค้นประดิษฐ์กระทง
ดอกบัวขึ้นเป็นคนแรก
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ความเชือ่ ของวันลอยกระทงได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ การลอยกระทงหมายถึง
การลอยความทุกข์ทงิ้ ไปในแม่นำ�้ บูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และขอขมาพระแม่คงคา ทีไ่ ด้ทงิ้ สิง่ สกปรกลงไป
ตลอดปี วันลอยกระทงตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือ วันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 12 เมือ่ ถึงวันลอย
กระทงชาวบ้านจะท�ำกระทงจากวัสดุทหี่ าง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยหรือดอกบัว มิฉะนัน้
กระทงทีไ่ ม่ได้ประดิษฐ์ขนึ้ จากธรรมชาติ เมือ่ ลอยไปในแม่นำ�้ อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้
หลังจากท�ำกระทงเสร็จชาวบ้านจะน�ำกระทงสวยงามไปอธิษฐานในสิง่ ทีม่ งุ่ หวัง พร้อมขอขมาต่อ
พระแม่คงคา และลอยไปตามมล�ำน�ำ้ ซึง่ วันลอยกระทงตามวัดหรือสถานทีจ่ ดั งานหลายแห่งมีการ
ประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และมีอาหารขายหลายอย่างในตอนกลางคืน
นอกจากนั้นยังมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟอีกด้วย
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읽기
단어

ลอย

뜨게 하다,
표류하게 하다

สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์

영험한 물건,
성스러운 물건

กระทง

바나나 잎 등으로 만들
어 촛불을 켜 물에 띄우
는 용기, 수등(水燈)

หยวกกล้วย

바나나 나무(줄기),
(바나나 나무줄기 안) 연
한 부분

เก่าแก่

오래되다

สกปรก

더럽다, 지저분하다

หลักฐาน

증거, 근거

วันเพ็ญ

보름날

ระบุ

기록되어 있다,
명시되어 있다

สกปรก

더럽다, 지저분하다

สืบต่อ

계승하다

ดอกบัว

연꽃

สมัย

시기, 시대, 때

มิฉะนัน้

그렇지 않으면

รัชสมัย

(~왕)대, -조

เสือ่ มเสีย

훼손하다, 손실하다

ศิลาจารึก

돌에 새긴 비문, 기념비

อธิษฐาน

기원하다, 기도하다,
소원하다

ประดิษฐ์

제작하다, 창조하다,
발명하다

มุง่ หวัง

기대하다, 바라다

อิทธิพล

영향

ล�ำน�ำ้

물줄기, 수류(水流)

พราหมณ์

브라만

ประกวด

경합하다, 경쟁하다

ความทุกข์

고통, 고난, 괴로움

จุดพลุ

불꽃, 폭죽

บูชา

공양하다, 숭배하다,
제사 지내다,

ดอกไม้ไฟ

불꽃, 폭죽, 꽃불
(fireworks)
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문법과 표현
1

시공간 전치사
태국어의 전치사는 명사, 대명사, 동사 혹은 수식사의 앞에 위치하여 단어 간의 관계를 나타내는 역
할을 한다. 즉,

ใน, นอก, บน, ใต้, หน้า, หลัง..),
② 시간을 나타내는 전치사 (เมือ
่ , ใน, ณ, ตัง้ แต่, จน…),
③ 목적을 나타내는 전치사 (เพือ
่ , โดย, ด้วย, ตาม...)
④ 소유를 나타내는 전치사(ของ แห่ง),
⑤ 도구나 방법을 나타내는 전치사 (ด้วย, โดย, ทาง...),
⑥ 관계, 관련을 나타내는 전치사 (กับ, แก่, แด่, ต่อ..) 등이 있다.
① 장소를 나타내는 전치사 (

일부 전치사는 한 개의 쓰임만 갖지 않고, 문맥에 따라 장소, 시간 등 서로 다른 관계를 나타낼 수 있
다. 즉, 시간과 장소에 모두 사용될 수 있는 전치사는 다음과 같다.

▪

ใน [공간의 전치사] ~안에 / [시간의 전치사] ~에
ในประเทศไทยมีประเพณีอนั เก่าแก่หลายอย่าง
태국에는 오래된 전통이 여러 가지 있다. (공간)

ในวันพรุง่ นีเ้ ราจะไปลอยกระทงทีล่ ำ� ธาร
태국에는 오래된 전통이 여러 가지 있다. (공간)

▪

ภายใน

[공간의 전치사] ~안에 / [시간의 전치사] ~이내에

ห้ามสูบบุหรีภ่ ายในอาคาร
건물 내에서는 금연이다. (공간)

ดิฉนั ต้องท�ำกระทงเสร็จภายในวันนี้
나는 오늘 안에 끄라통(수등) 만들기를 끝내야 한다. (시간)
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▪

ระหว่าง

[공간의 전치사] ~ 사이에 / [시간의 전치사] ~기간에, 동안에

ระหว่างทางผมกินอะไรรองท้องมาแล้ว
오는 길에 저는 요기를 하고 왔습니다. (공간)

เขาอาจจะลางานระหว่างวันที่ 10 – 12 เดือนนี้
그는 이번 달 10~12일 사이에 휴가를 낼 것이다. (시간)

▪

ณ

[공간의 전치사] ~ 에, 에서 / [시간의 전치사] ~에

วันนีม้ กี ารประชุมนานาชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่
오늘 대회의실에서 국제회의가 있다. (공간)

การค้าโลก ณ ปัจจุบนั ฟืน้ ตัวไวกว่าคาดการณ์
현재 세계 무역이 예상보다 일찍 회복하고 있다.(시간)

2

부동사의 쓰임
태국어에서 부동사는 주된 의미가 있는 주동사에 비해 문장에서 그 의미가 부차적으로 나타나는 동
사를 의미한다. 그러므로 부동사는 자신이 가지고 있는 원래 의미를 가지고 주동사의 의미를 보충 설
명해주거나 주동사가 더욱 명확한 의미를 나타낼 수 있도록 돕는 역할을 한다. 부동사는 대개 주동
사, 혹은 주동사와 목적어 뒤에 위치한다.

▪

ไป

[주동사] 가다 / [부동사] ~가다, 되다, 지다..

ในวันพรุง่ นีเ้ ราจะไปลอยกระทงทีล่ ำ� ธาร
내일 우리는 개천에 끄라통(수등)을 띄우러 갈 것이다. (주동사)

กระทงทีเ่ ราลอยไปเมือ่ คืนนัน้ มีอยูท่ งั้ หมด 5 ใบ
어젯밤 우리가 띄워 보낸 끄라통(수등)은 모두 5개이다. (부동사)
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เมือ่ วานเราไปกินข้าวทีร่ า้ นอาหารหรูอย่างเอร็ดอร่อย
어제 우리는 화려한 음식점에서 맛있게 밥을 먹었다. (부동사)

ตัง้ แต่เขาจากไป เวลาผ่านไป 2 ปีแล้ว
그가 떠난 때부터 시간이 2년이 지났다. (부동사)

▪

มา

[주동사] 오다 / [부동사] ~오다, 나다..

ผมมาจากประเทศเกาหลี
저는 한국에서 왔습니다. (주동사)

ผมเรียนภาษาไทยมา 2 ปีครึง่ แล้วครับ
저는 태국어를 2년 반 동안 배워왔습니다. (부동사)

เขาเพิง่ นึกขึน้ มาได้วา่ ลืมกุญแจไว้ทหี่ อ้ ง
그는 잊어버리고 방에 열쇠를 둔 것이 방금 생각났다. (부동사)

บอกมาสิวา่ ใครเป็นคนท�ำ
누가 한 것인지 말해라. (부동사)

▪

เข้า [주동사] 들어가다 / [부동사] ~들어가다, 들어오다…
น้องเข้ามหาวิทยาลัย
동생이 대학에 들어갔다. (주동사)

จะสายแล้ว เร็ว ๆ เข้า
늦겠다. 어서 서둘러라. (부동사)

พอทานปลาดิบเข้าไปแล้วเริม่ มีอาการปวดท้อง
회를 먹자마자 배가 아픈 증상이 시작되었다 (부동사)
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▪

ออก [ 주동사 ] 나가다 / [ 부동사 ] ~나가다, 나오다
พีช่ ายออกจากบ้านแต่เช้า
형/오빠는 아침 일찍부터 집을 나섰다. (주동사)

เขาจ่ายเงินออกเพือ่ เลีย้ งข้าว มือ้ นี้
그는 이 음식을 대접하기 위해 돈을 냈다. (부동사)

เรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร ฉันพูดไม่ออก
이런 일이 어떻게 일어났는지 나는 말이 안 나온다. (부동사)

3

부정 가정문 ‘~지 않으면’
태국어로 가정문을 만들 때 사용하는

ถ้า는 긍정문과 부정문에 모두 사용할 수 있다. 그러나 มิฉะนัน้

ไม่เช่นนัน้ 은 스스로 ‘그렇지 않으면~’이라는 뜻을 가지고 있으므로 부정 의문문으로만 쓰인다.
한편, ถ้า는 가정이나 조건을 나타내는 조건절을 이끌지만, มิฉะนัน
้ 혹은 ไม่เช่นนัน้ 은 결과절을 이끈

혹은

다는 차이도 있다.

คุณควรใช้วสั ดุธรรมชาติมาท�ำกระทง มิฉะนัน้ กระทงทีค่ ณ
ุ ลอยลงไปในแม่นำ�้ จะท�ำลาย
สิง่ แวดล้อม

당신은 자연 재료를 사용해서 끄라통(수등)을 만들어야 한다. 그렇지 않으면 당신이 띄워 보낸
끄라통(수등)이 환경을 파괴할 수도 있다.

เราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลโดยด่วน มิฉะนัน้ เขาอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
우리는 서둘러 그를 병원에 데리고 가야만 한다. 그렇지 않으면 그는 목숨을 잃을 지경에 다를
수도 있다.

วันนีอ้ ย่าลืมพกร่มไปด้วย ไม่เช่นนัน้ อาจต้องเดินตากฝน
오늘 우산을 가져가는 것을 잊지 말아라. 그렇지 않으면 비를 맞고 걸어야 할 것이다.

เธอควรไปฉีดวัคซีน ไม่เช่นนัน้ อาจป้องกันเชือ้ ไวรัสไม่ได้
너는 백신 주사를 맞으러 가야 한다. 그렇지 않으면 바이러스를 예방할 수 없을 것이다.
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연습문제
읽고 확인해 봅시다
► 다음 중 ‘러이 끄라통’에 대한 설명을 읽고, 잘못 설명된 것을 찾아 올바르게 고쳐 봅시다.

1. วันลอยกระทงมีมาตัง้ แต่สมัยรัตนโกสินทร์
2. ชาวบ้านน�ำกระทงไปลอยเพือ่ ความสนุกของตน
3. ชาวบ้านท�ำกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มิฉะนัน้ ค่าใช้จา่ ยจะแพง
4. วันลอยกระทงเป็นวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซึง่ ในสมัยนีจ้ ะตรงกับ
เดือนพฤศจิกายนทุกปี
5. กิจกรรมในวันลอยกระทงเหมือนเทศกาลอืน่ ๆ ทุกประการ
6. วันลอยกระทงเป็นวันหยุดราชการเหมือนวันสงกรานต์
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연습문제
써 봅시다
► 다음의 주어진 태국어 단어를 보고, 이에 알맞은 설명을 태국어로 쓰시오.

วันลอยกระทงคือ.....

นางนพมาศคือ.....

การลอยกระทงมีความหมายถึง.....
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วัสดุทใี่ ช้ในการท�ำกระทงคือ.....

► 우리나라에는 태국의 ‘러이 끄라통’에 견줄 수 있는 어떤 전통 축제가 있는지 함께 이야기해 봅시다.
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연습문제
본문해석
러이 끄라통 전통은 태국의 오래된 전통 중 하나이다. 비록 러이 끄라통 전통이 언제부터 시
작되었는지 정확히 언급한 근거는 없지만, 쑤코타이 시대때부터 오랫동안 계승해온 전통이
라고 믿는다. '람캄행 대왕' 대에는 러이 끄라통을 ‘피티 쩡 쁘리앙(12월 보름에 초롱을 띄워
브라만교 신을 맞이하는 의식)’ 혹은 ‘프라 쁘라팁(등불 흘려보내기) 의식’이라고 불렀는데,
비문 1호에 초를 태우고 불놀이를 행사가 쑤코타이에서 가장 큰 축제라고 언급한 근거가 있
다. 그래서 태국인들은 언급된 축제가 분명히 러이 끄라통 축제일 것이며, 쑤코타이 시대의
‘낭 놉파맛’이 처음으로 연꽃 수등을 발명해 낸 사람이라고 믿는다.
러이 끄라통 날의 믿음은 브라만교에서 영향을 받았다. 러이 끄라통(수등을 띄워보내는 것)
은 강에 고통을 띄워 버리고, 영험한 것에 제를 지내며, 한 해 동안 더러운 것을 버린 것에 대
해 강에게 용서를 비는 것을 의미한다. 러이 끄라통 날은 12월 15일 다른 말로 12월 보름밤이
다. 러이 끄라통 날이 되면 주민들은 바나나 나무 줄기나 연꽃처럼 자연에서 찾기 쉬운 재료
로 끄라통(수등)을 만든다. 그렇지 않으면, 자연에서 얻은 재료로 만들지 않은 수등을 강에 띄
워 보냈을 때 환경에 영향을 미칠 수도 있기 때문이다.
끄라통(수등) 만들기가 끝나고 나서 주민들은 아름다운 끄라통(수등)을 가지고 가서 매콩강
에 용서를 비는 것과 동시에 바라는 것을 기도하고 물흐름을 따라 흘려보낸다. 러이 끄라통
날에는 사원이나 행사를 마련한 여러 곳에서 끄라통(수등) 대회, 낭 놉파맛 대회가 있고, 저녁
에 판매하는 여러 가지 음식이 있다. 이외에도 폭죽놀이와 불꽃놀이도 있다.
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낭 놉파맛
[ 낭 놉파맛은 누구일까요 ]
‘낭 놉파맛’은 쑤코타이 왕조의 4대
왕인 ‘리타이’왕 시대의 여인입니다.
낭놉파맛의 아버지는 브라만교 사제
로 왕실의 의식을 맡는 사제관 역할을
하였습니다. 이후 낭놉파맛도 왕실에
들어가 왕의 제1 후궁이 되었습니다.
낭놉파맛은 꽃을 엮어 무언가를 만들
어내는 능력이 뛰어났으며, 또한 글짓
기에도 재주가 있어 ‘태국의 첫 번째 여성 시인’이라는 별칭도 얻었습니다. 그녀는 지식과 미덕이 있는 여
인으로 왕의 사랑을 받았는데 그녀에 대한 일화가 세 가지 전해지고 있습니다.
먼저 놉파맛이 궁에 들어간 지 5일이 되었을 때, '쩡 쁘리앙 의식 (พิธจ
ี องเปรียง)' 의식이 있었습니다. 이
의식은 브라만교에서 비롯된 의식으로 풍등 혹은 수등을 띄워 브라만교 신을 맞이하는 의식이었습니다.
이 때 놉파맛은 흰 연꽃에 아름다운 새들이 앉아 있는 모양의 수등을 만들 왕에게 바쳤습니다. 수등의 모
양을 본 왕은 그 솜씨에 매우 기뻐하였습니다.

마지막 세 번째 일화는 국왕이 불교의 삼보(三寶)에 절하는 의식이 있던 날 일어났습니다. 낭놉파맛이 솜
씨를 발휘하여 국왕이 불교의 삼보에 절하는 날에 바칠 수 있도록 꽃을 엮어 ‘파놈덕마이(พนมดอกไม้)’라
고 부르는 아름다운 공예품을 만들어냈습니다. 이를 본 국왕은 매우 기뻐하며 앞으로 입안거 의식이 있는
날에는 이 꽃 공예품을 사용하라고 명했습니다.
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회화

ปิติ : พรุง่ นีเ้ ป็นวันลอยกระทง เราไปลอยกระทงทีล่ ำ� ธารใกล้วดั กันไหมครับ
มินจี : ดีคะ่ พอดีดฉิ นั มีเพือ่ นจะลงประกวดนางนพมาศด้วย
อยากจะไปให้กำ� ลังใจ เธอ
ปิติ : ว่าแต่คณ
ุ มินจีทราบหรือเปล่าครับว่านางนพมาศเป็นใคร
มินจี : ไม่ทราบเลยค่ะ ดิฉนั คิดว่าน่าจะเป็นชือ่ ประกวดเพียงเท่านัน้
ปิติ : นางนพมาศเป็นผูห้ ญิงสมัยสุโขทัย คนไทยเชือ่ กันว่านางนพมาศเป็นคนแรกที่
ประดิษฐ์กระทง
มินจี : โห.. คนไทยสืบต่อประเพณีนกี้ นั มานานแล้วสิคะ
คนไทยอนุรกั ษ์ ความเป็นไทยอย่างดี มิฉะนัน้ คงไม่มปี ระเพณีสบื ทอดมา	
จนถึงทุกวันนี้
ปิติ : ครับ ทีว่ ดั ก็มอี าหารขายและการเล่นดอกไม้ไฟด้วย
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어휘

ล�ำธาร

작은 시내, 개울, 계곡

ลงประกวด

경합에 나가다, 출전하다

ก�ำลังใจ

정신력, 용기, 사기

อนุรกั ษ์

보호하다, 보전하다

ความเป็นไทย

태국다움, 태국다움, Thainess

회화 해석
삐띠 : 내일은 러이 끄라통 날이에요. 우리 사원과 가까운 개울에 끄라통을 띄우러 갈까요?
민지 : 좋아요. 마침 저는 낭놉파맛 미인대회에 나가는 친구가 있는데, 가서 응원하고
싶어요.
삐띠 : 그런데 민지씨는 낭놉파맛이 누군지 아나요?
민지 : 전혀 몰라요. 저는 단지 대회 이름일 것이라고만 생각했어요.
삐띠 : 낭놉파맛은 쑤코타이 시대의 여성이에요. 태국인은 낭놉파맛이 끄라통을 발명한
첫 번째 사람이라고 믿어요.
민지 : 오… 태국인들이 이 전통을 오랫동안 계승해 왔군요.
아마도 태국인들은 ‘태국다움’을 잘 보존한 것 같아요. 그렇지 않으면 오늘날까지
이어져 온 전통이 없었을 거에요.
삐띠 : 네, 사원에는 판매하는 음식과 불꽃놀이도 있답니다.
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Part

13
บทที่ ๑๓

ศิลปะการแสดงของไทย
태국의 공연 예술

학습목표

1. ‘라컨 넉(외극)’과 ‘라컨 나이(내극)’의 특징을 구분할 수 있다.
2. ‘라컨 넉(외극)’과 ‘라컨 나이(내극)’의 차이점을 이야기할 수 있다.

읽기
이야기해 봅시다
1

‘라컨 넉(외극)’과 ‘라컨 나이(내극)’가 구분되어 발전하게 된 이유는 무엇입니까?

2

‘라컨 넉(외극)’에서 다루는 이야기는 어떤 것이 있으며, 어떤 줄거리를 가지고 있습니까?

3

‘라컨 나이(내극)’’에서 다루는 이야기는 어떤 것이 있으며, 어떤 줄거리를 가지고
있습니까?

ศิลปะการแสดงถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึง่ ทีร่ บั รูไ้ ด้โดยการชมและการฟัง ซึง่ มี
มากมายหลายประเภท ละครนอกมีมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็นละครทีแ่ สดงกันนอกราชธานี
แต่เดิมคงมาจากการละเล่นพืน้ เมืองและร้องแก้กนั แล้วต่อมาภายหลังจับเป็นเรือ่ งเป็นตอนขึน้
ละครนอกดัดแปลงวิวฒ
ั นาการเรือ่ ง "มโนห์รา" หรือ "ชาตรี" โดยปรับปรุงวิธแี สดงต่างๆ
ตลอดจนเพลงร้อง และดนตรีประกอบให้แปลกออกไปมาแสดง ในสมัยโบราณละครนอกจะใช้
ผูช้ ายแสดงล้วน ผูแ้ สดงจะต้องมีความคล่องแคล่วในการร�ำและร้อง มีความสามารถทีจ่ ะหาค�ำพูด
มาใช้ในการแสดงได้อย่างทันท่วงทีกับเหตุการณ์เพราะขณะแสดงต้องเจรจา ละครนอกมี
ความมุง่ หมายใช้แสดงเรือ่ งราว มากกว่าความประณีตในการร่ายร�ำ
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ฉะนัน้ การด�ำเนินเรือ่ งจะรวดเร็ว ตลกขบขัน ไม่พถิ พี ถิ นั ในเรือ่ งของขนบธรรมเนียมประเพณี
การใช้ถอ้ ยค�ำของผูแ้ สดงมักใช้ถอ้ ยค�ำ "ตลาด" ซึง่ ชาวบ้านเรียกกันเป็นภาษาธรรมดาว่า "ละคร
ตลาด" ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจและตามเรือ่ งได้ดี
ส่วนละครในมีหลายชือ่ เช่น ละครใน ละครข้างใน ละครนางใน และละครในพระราชฐาน
เป็นต้น สันนิษฐานว่ามีมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาและแสดงมาจนถึงรัตนโกสินทร์หลังสมัยรัชกาลที่ 6
มิได้มลี ะครในในเมืองหลวงอีก เนือ่ งจากระยะหลังมีละครสมัยใหม่เข้ามามาก จนต่อมามีผคู้ ดิ
ฟืน้ ฟูละครในขึน้ อีกเพือ่ แสดงในบางโอกาส แต่แบบแผนและลักษณะการแสดงเปลีย่ นไปมาก
ผูแ้ สดงของละครในเป็นหญิงฝ่ายใน เดิมห้ามบุคคลภายนอกหัดละครใน แต่รชั กาลที่ 4 ทรงเลิก
ข้อห้ามนัน้ และทรงอนุญาตให้ผชู้ ายแสดงได้ดว้ ย ผูแ้ สดงละครในต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถตีบท
ให้แตก และมีลกั ษณะทีทา้ วทีพญา ละครในมักนิยมแสดงเพียง 3 เรือ่ ง คือ อุณรุท อิเหนา และ
รามเกียรติ์ เนือ่ งจากละครในมีความมุง่ หมายอยูท่ ศี่ ลิ ปะการ ร่ายร�ำ จึงต้องแช่มช้อย มีลลี ารักษาแบบ
แผนและจารีตประเพณี
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읽기
단어

ศิลปะ

예술, 공예, 기예

ประณีต

정교하다, 세밀하다,
섬세하다

การแสดง

공연, 표현

ร่ายร�ำ

무용하다, 춤추다,
곱게 춤을 추다

ประเภท

종류, 유형

ตลกขบขัน

익살스럽다,
우스꽝스럽다

ละคร

극, 연극, 희극

พิถพี ถิ นั

정교하다, 섬세하다,
꼼꼼하다

ราชธานี

왕궁, 궁전, 수도

พระราชฐาน

왕궁의 뜰, 왕궁 구내

การละเล่น

오락, 유희, 놀이

สันนิษฐาน

가정하다, 추측하다,
추정하다

ร้องแก้กนั

노래를 불러 응답하다,
노래로 주고받다

ฟืน้ ฟู

회복하다, 복구하다

ดัดแปลง

개량하다, 개정하다

แบบแผน

격식, 전통적 습관, 관습

วิวฒ
ั นาการ

진화, 진전, 진보

ฝ่ายใน

궁정 내의 여성들, 내관

ประกอบ

부속되다, 수반하다

อนุญาต

허가하다, 허용하다, 승
낙하다

คล่องแคล่ว

유창하다, 숙련되다

ตีบทให้แตก

공연에 매우 뛰어나다

ทันท่วงที

제때, 적기에,
때맞추어서

ทีทา้ วทีพญา

천천히 아름답게
움직이는 자세

เหตุการณ์

사건, 사태, 상황

แช่มช้อย

자태가 예쁘고
사랑스럽다, (용모ㆍ의
복ㆍ색채 따위가) 곱다

เจรจา

대화하다, 담화하다

ลีลา

(우아하고 아름다운) 자
태, 태도, 모습, 리듬, 운율

มุง่ หมาย

희망을 품다, 목표를
세우다, 의도하다

จารีต

예의, 풍속, 전통, 관습
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문법과 표현
1

금지의 표현
‘~을 하지 말아라’, ‘~을 금한다’와 같이 어떠한 행동을 금지하거나 제약하는 것을 나타내는 것은 주로
명령문의 형태로 나타난다. 이때에는 명령을 나타내는 조동사를 사용하는데,

ห้าม (금하다, 금지하

อย่า (~지 마라), จง (~하시오), กรุณา (~하십시오) 등이 사용된다. 명령문에서 주어는 생략될 수
있다. 한편, ห้าม 은 법 규정이나 규칙, 기준 등에 의한 금지를 나타내지만 อย่า (~지 마라)는 보편적인

다),

기준이나 필요, 개별적 제재 등의 제약을 나타낸다.

▪ 주어가 생략된 경우

ห้ามส่งเสียงดัง

큰 소리 내는 것 금지

ห้ามจอดรถขวางประตู

문을 가로막는 주차 금지

ห้ามบุคคลภายนอกหัดละครใน

외부인의 ‘라컨 나이(내극)’ 연습을 금지하다

อย่าคิดมาก

너무 고심하지 마라

คืนนีอ้ ย่านอนดึก

오늘 밤늦게 자지 마라

▪ 주어가 생략되지 않은 경우

บุคคลภายนอกห้ามเข้า

외부인은 출입 금지

คุณครูหา้ มเด็กเล่นมือถือในห้องเรียน

선생님은 아이들이 교실에서 휴대전화 사용하는
것을 금지하셨다.

ลูกอย่าโกหกแม่นะ

얘야, 엄마에게 거짓말하지 마렴

เธออย่าพึง่ พาคนอืน่

너는 다른 사람에게 의지하지 마라
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문법과 표현
▪ 다른 조동사와 함께 사용하는 경우

(กรุณา)ห้ามทิง้ ขยะในบริเวณนี้

이 부근에 쓰레기를 버리지 마세요

(กรุณา)อย่าส่งเสียงดัง

큰 소리를 내지 마세요

(จง)อย่าท�ำงานหนักมากเกินไป

너무 지나치게 많이 일하지 마시오.

ห้าม 이나 อย่า 는 단독으로 금지나 제재를 나타낼 수도 있지만, จง 이나 กรุณา 와
같은 조동사와 결합하여 쓰일 수도 있다. จง 이나 กรุณา 는 명령이나 부탁을 나타내는 조동사로 그

위의 예문과 같이

자체로 금지나 제재의 의미가 있지는 않기 때문이다. 즉, 태국어의 명령문의 동사(구)나 특정 어조사
등(

สิ, ซิ, ซะ)으로 표현하는 것 이외에 조동사 จง 이나 กรุณา 를 동사(구) 앞에 사용하여 일반적인

명령을 나타낼 수 있다.

2

จงเลือกคําตอบทีถ่ กู ต้อง

올바른 답변을 고르시오.

จงท�ำตามก�ำหนดเวลา

기한 내에 따라 하시오.

กรุณาถอดรองเท้า	

신발을 벗으세요.

กรุณารอสักครู่

잠시만 기다리세요.

관계대명사

ที่ , ซึ่ง , อัน , ผู้ 가 있다. 관계대명사란 앞선 명사를 대신하면서 뒤따르는
절을 연결하는 대명사이다. ‘~은/는, ~한’이라는 의미를 있다. ที는
่ 문어체와 구어체에서 모두 볼 수
있으며, ซึง่ 은 주로 문어체 혹은 격식체에서 사용한다. ที่ 와 ซึง่ 은 서로 대체할 수 있지만, ซึง่ 이 절
태국어의 관계대명사는

과 절 사이에서 앞선 절의 의미를 보충할 때에는 서로 대체할 수 없다.

▪

ที่

와 ซึง่ 이 서로 대체 가능한 경우

ฉันต้องการหนังสือทีใ่ ช้อา้ งอิงได้
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나는 인용할 수 있는 책이 필요하다.

▪

ฉันต้องการหนังสือซึง่ ใช้อา้ งอิงได้

나는 인용할 수 있는 책이 필요하다.

บ้านของเขาอยูใ่ นป่าทีห่ า่ งจากตัวเมือง

그의 집은 도심에서 먼 숲에 있다.

บ้านของเขาอยูใ่ นป่าซึง่ ห่างจากตัวเมือง

그의 집은 도심에서 먼 숲에 있다.

ที่ 와 ซึง่ 이 서로 대체 불가능한 경우
การแสดงเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ซึง่ ชาวไทยนิยมชมตัง้ แต่สมัยโบราณ
공연은 문화 예술의 하나로, 태국인은 옛날부터 보는 것을 선호했다. (O)

การแสดงเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ทีช่ าวไทยนิยมชมตัง้ แต่สมัยโบราณ
공연은 문화 예술의 하나로 태국인은 옛날부터 보는 것을 선호했다. (X)

ละครนอกเป็นละครแสดงนอกราชธานี ซึง่ ชาวบ้านเรียกกันว่าละครตลาด
라컨 넉(외극)은 왕궁 밖에서 공연하는 연극으로, 주민들은 라컨 딸랏(시장극)이라고 부른다. (O)

ละครนอกเป็นละครแสดงนอกราชธานี ทีช่ าวบ้านเรียกกันว่าละครตลาด
라컨 넉(외극)은 왕궁 밖에서 공연하는 연극으로, 주민들은 라컨 딸랏(시장극)이라고 부른다. (X)

한편 관계대명사

อัน 과 ผู้ 는 주로 문어체에서 사용되며, อัน 은 추상적인 개념을 ผู้ 는 사람을 수식

한다.

นีค่ อื โครงการอันส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อเศรษฐกิจไทย
이것은 태국의 경제에 매우 중요한 계획이다.

ไทยกับเกาหลีมคี วามสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันมาเป็นเวลายาวนาน
한국과 태국은 오랫동안 서로 좋은 관계를 가져왔다.

บุคคลผูก้ ระท�ำความดียอ่ มมีความสุข
선을 행하는 사람은 행복하게 마련이다.

คุณแม่ผเู้ ป็นทีร่ กั ของครอบครัว
가족의 사랑을 받는 어머니
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사동의 표현
사동이란 문장의 주어가 대상에게 동작이나 행동을 하게 하는 것을 나타내는 것을 의미한다. 태국어
에서는 절 앞에

▪

ท�ำ, ให้, ท�ำให้ 를 사용하며 ‘~하게 하다’ 라는 의미를 나타낸다.

ท�ำ 구문

ท�ำ + 절’ 은 주로 주어의 실수나 사고에 의해 일어나는 것을 의미한다. 그러므로 사동자는 사람이나

‘

동물이어야 하며, 사물은 될 수 없다. 반면 피사동자는 사람, 동물, 사물 모두 가능하다.

▪
‘

▪

ลูกค้าท�ำจานแตก

고객이 (의도치 않게) 접시를 깨뜨렸다.

ฉันท�ำโทรศัพท์เสีย

나는 (의도치 않게) 전화기를 고장 냈다.

ให้

구문

ให้ + 절’ 은 주어가 의도를 가지고 시키는 것을 의미한다. 사동자와 피사동자는 사람이다.
คุณแม่ให้ลกู ท�ำการบ้าน

어머니는 자녀가 숙제하게 하셨다.

ฉันให้เขาตัดสินใจแทน

나는 그가 대신 결정하게 했다.

ท�ำให้

구문

ท�ำให้ + 절’의 형태의 사동 표현에서 ท�ำให้ 는 ท�ำ 과 ให้ 의 결합이지만, 일반적으로 이 둘이 서로 결
합하여 사동의 의미를 나타내므로 하나의 구문으로 묶어서 사동 구문으로 본다. ‘ท�ำให้ + 절 ’ 은 주어

‘

의 의도 여부와 상관없이 ~하게 하는 것을 나타낸다. 사동자와 피사동자가 모두 사람, 동물, 사물이
될 수 있다.

หมาท�ำให้เขาตกใจ

개가 그를 놀라게 했다.

วันคริสต์มาสท�ำให้นอ้ งตืน่ เต้น

크리스마스는 동생을 들뜨게 했다.
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4

태국의 왕실 용어
태국은 입헌군주제를 택하고 있는 국가이다. 따라서 왕실의 사람들에게는 일반인과 다른 어휘를
사용하도록 한다. 이를 왕실용어(

ราชาศัพท์ )라고 한다. 본래 왕실용어는 국왕에게 사용하는 어휘를

한정하였으나, 왕비와 왕실의 사람들, 그리고 불교의 승려에게 사용하는 어휘도 포함하게 되었다.
여기에서는 국왕에게 사용하는 왕실용어를 기준으로 살펴보도록 한다.
<동사>
일반 용어

왕실용어

의미

แต่งตัว

ทรงเครือ่ ง

옷을 입다

ให้

พระราชทาน

주다

ไป

เสด็จ

가다

ไปเทีย่ ว

เสด็จประพาส

놀러 가다

ไหว้

ถวายบังคม

인사하다

ดู

ทอดพระเนตร

보다

ตัดสิน

พระบรมราชวินจิ ฉัย

결심하다

ถาม

พระราชปุจฉา

묻다

นอน

บรรทม

자다

นัง่ /ยืน

ประทับนัง่ /ประทับยืน

앉다/서다

อยากได้

ต้องพระราชประสงค์

얻고 싶다

อาบน�ำ้

สรงน�ำ้

샤워하다

* 명사나 동사 앞에

ทรง 을 덧붙여 왕실용어로 바꿀 수 있다.
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<신체 관련 어휘>
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일반 용어

왕실용어

의미

คอ

พระศอ

목

คาง

พระหนุ

턱

คิว้

พระขนง

눈썹

จมูก

พระนาสิก

코

ดวงหน้า

พระพักตร์

얼굴

ตา

พระเนตร

눈

ท้อง

พระอุทร

배

ปาก

พระโอษฐ์

입

ผม

พระเกศา

머리카락

ฟัน

พระทนต์

치아

หน้าผาก

พระนลาฎ

이마

หลัง

พระขนอง

등

หู

พระกรรณ

귀

อก

พระอุระ, พระทรวง

가슴

연습문제
읽고 확인해 봅시다
► 다음의 설명이 각각 ‘라컨 넉(외극)’을 설명하는지, ‘라컨 나이(내극)’을 설명하는지 구분하여 쓰시오.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

มีมาตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็นละครทีแ่ สดงกันนอกราชธานี
มีความมุง่ หมายอยูท่ ศี่ ลิ ปะของการร่ายร�ำ
มักนิยมแสดงเพียง 3 เรือ่ ง คือ อุณรุท อิเหนา และรามเกียรติ์
เดิมคงมาจากการละเล่นพืน้ เมืองและร้องแก้กนั
มีมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาและแสดงมาจนถึงรัตนโกสินทร์
ผูแ้ สดงเป็นหญิงฝ่ายใน เพราะเดิมห้ามบุคคลภายนอกหัด
ดัดแปลงวิวฒ
ั นาการเรือ่ ง "โนห์รา" หรือ "ชาตรี" มาแสดง
ในสมัยโบราณใช้ผชู้ ายแสดงล้วน
ชาวบ้านเรียกกันเป็นภาษาธรรมดาว่า "ละครตลาด"
มีความมุง่ หมายในการแสดงเรือ่ งมากกว่าความประณีตในการร่ายร�ำ

ละครนอก
라컨넉(외극)
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ละครใน
라컨나이(내극)

써 봅시다
► 다음의 굵게 표시된 문법과 표현에 유의하며, 한국어를 태국어로 작문해 보시오.
1. 본래 내극은 외부인이 연습하는 것을 금지했다.

2. 공연 예술은 태국의 문화 예술 중 하나이다. 즉, 여러 많은 종류가 있다.

3. 외극은 왕궁 밖에서 공연하는 연극이다.

4. 라마 4세는 그 금지 조항을 폐지하고, 남성도 공연할 수 있게 허락했다

5. 외극의 연기자는 시장의 어휘를 사용하는데, 관람자가 잘 이해하고 이야기를 잘 따라가게 하기 위해서이다.
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말해 봅시다
► 다음의 태국의 전통 공연인 ‘마노라’의 줄거리를 읽고 태국어로 친구와 이야기해 봅시다.

1. ในเรือ่ งมโนราห์มคี วามเชือ่ เกีย่ วกับศาสนาใดบ้าง
2. ในประเทศเกาหลีมตี ำ� นานทีค่ ล้ายคลึงกันหรือไม่
3. ถ้ามี เนือ้ เรือ่ งต�ำนานของเกาหลีเหมือนหรือต่างกับเรือ่ งมโนราห์อย่างไรบ้าง
<마노라 줄거리>
‘낀나라’라는 나라를 다스리는 ‘툼마랏’이라는 왕과 ‘툼펀’이라는 왕비가 있었습니다. 그들은 반인반조
(낀넌

กินร , 낀나리 กินรี) 였다. 어느 날 왕비인 ‘툼펀’이 꿈을 꾸었다. 그 꿈을 해몽해보니 7번째 딸이자

막내딸인 마노라가 위험에 빠지게 되니, 연못에 물놀이를 가서는 안 되는 내용이었다. 그러나 마노라는
어머니의 말을 믿지 않았고 언니들과 연못에 물놀이를 가고 싶어 했다. 어머니는 마노라를 막기 위해 날개
와 꼬리를 감춰 두었으나 언니들과 마노라는 어머니가 감춰둔 날개와 꼬리를 훔쳐와 ‘아노캇’ 연못에 물놀
이를 갔다. 처음에 마노라는 어머니의 말을 기억하고 조심하였으나, 결국에는 날개와 꼬리를 벗어 두고
언니들의 권유에 따라 연못에 들어갔다.
몸을 숨기며 이를 지켜보고 있던 ‘프란분’은 마노라를 보고는 그녀가 ‘빤짜라나컨’의 왕자인 ‘쑤톤’에게 잘
어울릴 짝이라고 생각했다. 그래서 뱀으로 된 올가미를 던저 마노라의 다리를 감았다. 6명의 언니는 마노라
를 도와주기에 역부족이었다. 그래서 날개와 꼬리를 입고 나라로 돌아가 아버지 어머니께 이 사실을 고했
다. 마노라는 프란분에게 간청하기도 하고 계책을 쓰기도 하며 자신의 날개와 꼬리를 돌려주기를 부탁하였
으나 성공하지 못하였다. 프란분은 마노라를 데리고 가 ‘쑤톤’에게 바쳤고, 그녀의 아름다움에 반한 쑤톤은
자신의 나라로 마노라를 데리고 간 다.
‘빤짜라나컨’ 나라에는 쑤톤이 자신의 아들을 등용하지 않은 데에 앙심을 품고 호시탐탐 쑤톤을 노리는
사제가 있었다. 어느 날 전쟁이 나서 쑤톤이 마노라를 자신의 나라에 두고 전쟁터에 싸우러 나간 사이, 그 사
제는 쑤톤의 아버지가 꾼 꿈을 일부러 엉뚱하게 해몽하여, 나라에 큰 어려움이 닥칠 것이니 쑤톤이 사랑
하는 마노라를 제물로 바쳐야 한다고 했다. 이를 들은 마노라는 매우 놀랐다. 마노라는 자신이 죽기 전 제단
에서 춤을 출 수 있도록 자신의 날개와 꼬리를 달라고 했다. 제의가 있던 날, 마노라는 날개와 꼬리를 입고
잠시 춤을 추다가 그대로 아버지, 어머니와 언니들이 있는 곳으로 날아가 버렸다.
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마노라는 자신의 고향으로 돌아가는 길에 수도승을 만나, 혹시 쑤톤이 자신을 찾아오거든 이제 곧 환란이
닥칠 것이니, 자신을 쫓아오지 말라고 전해달라고 한다. 그리고 수도승에게 왕의 의복과 반지를 맡겨
두었다. 전쟁터에서 돌아와 이 모든 소식을 알게 된 쑤톤은 마노라를 찾아 길을 떠난다. 그가 이렇게 고생스
럽게 마노라를 찾아 헤매게 된 것은 전생의 업보 때문이었다.
쑤턴은 마노라가 만났던 수도승을 만나 도움을 받아 ‘아노캇’ 연못에 다다랐다. 그리고 그곳에 내려와 있는
반인반조의 물통에 마노라가 맡겨 둔 반지를 넣어둔다. 반지를 본 마노라는 쑤톤이 자신을 찾고 있음을 알
게 되고, 부모님께 이 사실을 고한다. 마노라의 아버지는 쑤톤이 과연 마노라를 진심으로 사랑하는지 시험
해보고자 했다. 그래서 마노라를 포함한 자신의 일곱 딸을 보여주며 누가 마노라인지 맞춰보도록 했다.
일곱 딸은 모두 같은 얼굴을 하고 있었으므로 찾아내기가 어려웠다. 쑤톤을 불쌍히 여긴 인드라 신이 답을
알려주었고, 쑤톤과 마노라는 행복하게 살게 되었다.

194 · ต�ำรามาตรฐาน B1

본문해석
공연예술은 청취와 관람으로 알려진 하나의 태국 예술 문화로 여겨진다. 즉, 여러 가지 많
은 종류가 있다. ‘라컨 넉(외극)’은 아유타야 시대 때부터 있어 온 왕궁 밖에서 공연하는 연
극이다. 본래 고유의 놀이와 노래로 주고받는 것에서 온 것이다. 그리고 이후에 이야기의 일
부분을 가져왔다. 외극은 각종 표현 방법을 개선하고, 노래와 수반된 음악을 다르게 함으로
써 ‘마노라’나 ‘차뜨리’ 연극을 각색하고 발전시켰다. 옛날에 외극은 전부 남성만 써서 공연
했다. 연기자는 춤과 노래에 유창해야 하고 상황에 맞게 공연에서 쓸 어휘를 찾아낼 수 있는
능력이 있어야 했다. 왜냐하면 공연 중에 대화해야 했기 때문이다. 외극은 춤의 섬세함보다
이야기를 표현하는 데에 목표를 둔다. 그러므로 이야기의 진행은 빠르고, 재미있으며, 전통
의 이야기에 있어 섬세하지 않다. 연기자의 어휘 사용은 ‘시장’의 어휘를 사용하곤 한다. 즉,
주민들이 일반적인 언어로 ‘시장 연극’이라고 부른다. 이것은 연극 관람자가 잘 이해하고 내
용을 잘 따라갈 수 있게 하기 위해서이다.
한편 ‘라컨 나이(내극)’은 여러 이름을 가지고 있다. 예를 들어 ‘라컨 나이(내극)’, ‘라컨 캉
나이(내부의 연극)’ 혹은 ‘라컨 나이 프라라차탄(왕궁 내의 연극)’ 등이다. 아유타야 시대 때
부터 있어 온 것으로 짐작되며, 랏따나꼬씬 때까지 공연했다. 라마 6세 시대 이후에는 더 이
상 수도에서 내극이 없었다. 왜냐하면 후기에는 새 시대의 연극이 많이 들어왔기 때문이다.
이후에 일부 경우에 공연하기 위해 다시 내극을 복구하고자 생각한 사람이 있었다. 그러나
공연의 격식이나 형태가 매우 달라졌다. 내극의 연기자는 궁정 내 여성이었다. 본래 외부 사
람이 내극을 연습하는 것은 금지되었다. 그러나 라마 4세가 그 금지 조항을 폐지하고, 남성
도 공연할 수 있도록 허가했다. 내극의 연기자는 공연을 매우 잘할 능력이 있는 사람이어야
하며, 천천히 아름답게 움직이는 자세를 가져야 한다. 내극은 3가지 이야기만 공연하는 것
을 선호하곤 한다. 즉, ‘운나룻, 이나오, 그리고 라마끼안’이다. 내극은 춤의 기예에 목표를
가지고 있기 때문에 아름다운 자태를 갖도록 하며, 격식 있는 자세와 전통을 지키도록 한다.
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라마끼안
[ ‘라마끼안’은 어떤 이야기인가요? ]

รามเกียรติ์

그림출처 : https://th.wikipedia.org/wiki/

라마끼안 이야기는 인도의 발미끼 선인이 지은 작품 ‘라마야나’에서 비롯되었습니다. 라마야나 이야기는
태국뿐 아니라 동남아시아 여러 곳에 전래하였는데 인도의 문명이 동남아시아 지역에 널리 퍼지게 된 계
기 중 하나가 되기도 하였습니다. 인도 상인을 따라 인도의 문화, 브라만-힌두교 사상, 그리고 라마야나
와 같은 문학이 전래되었는데 이것이 태국의 전통에 맞게 각색되어 현재의 ‘라마끼안’이 되었습니다.
태국식으로 각색된 라마끼안은 아유타야 시대 때부터 있었지만, 톤부리 시대에 딱씬 대왕에 의해 왕궁에
서 공연하기 위한 연극으로 쓰여졌습니다. 그러나 안타깝게도 현재는 당시의 극본이 온전히 찾아볼 수는
없습니다. 현재 남아있는 라마끼안 이야기는 짝끄리 왕조의 라마 1세가 흩어진 이야기를 모은 것으로 첫
장면부터 마지막 장면까지 모두 온전히 전해지고 있습니다. 이처럼 라마끼안 이야기를 재집대성한 이유
는 국왕 자신의 정당성을 입증하고, 자신이 ‘라마’로서 신의 현신임을 드러내기 위한 정치적 목적도 있었
습니다.
그러나 이러한 정치적 목적을 차치하고서라도 라마끼안 이야기는 오랜 시간을 거치면서 여러 가지 형태
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로 재창조되었습니다. 라마 2세는 라마끼안 이야기의 일부를 선택하여 내극 극본을 만들었습니다. 그리
고 라마 4세 역시 인도의 라마야나 원본을 가지고 라마끼안 연극 극본을 집필하기도 하였습니다. 이후에
라마 6세 역시 산스크리트어 원본을 토대로 라마 1세의 작품과는 다른 라마끼안을 집필하기도 하였습니
다. 한편 라마끼안은 내극 뿐 아니라 그림, 조각, 장식품의 형태로도 찾아볼 수 있으며, 가면극, 그림자극,
인형극 등 여러 형태의 공연으로도 소비되었습니다.

이처럼 태국 문학과 예술에서 중요한 라마끼안 이야기의 줄거리는 다음과 같습니다.
왕궁의 정통 후계자인 프라람( พระราม , Rama)은 계모의 계략에 의해 14년간 유배를 떠난다. 부인 낭

시다( นางสีดา , Sita)와 형제인 프라락(
카의 악마왕 톳싸깐(

ทศกัณฐ์

พระลักษณ์

, Laksmana)과 함께 깊은 숲속으로 들어가지만, 랑

, Ravana)은 낭 시다를 납치하여 결혼하기 위해 섬으로 그녀를 데려간다.

프라람은 그를 뒤쫓는 긴 여행을 하게 되는데 원숭이 하누만(

หนุมาน

, Hanuman)이 다른 두 원숭이 왕

과 강력한 군대를 동맹하여 함께 간다. 랑카 건너편 해변 남쪽까지 진군하여 원숭이 군대는 바다를 통과
할 둑길을 세우고 랑카를 포위한다. 톳싸깐 군대에 수많은 승리를 거둔 전쟁에서 최종적으로 프라람은
톳싸깐을 살해한다. 프라람은 랑카를 피펙(

พีเ่ ภก

, Phiphek)에게 넘겨준 후 아유타야로 되돌아온다. 되

돌아온 후 왕이 된 프라람은 낭시다의 정절을 의심하여 그녀에게 불의 시련을 받도록 한다. 불의 시련을
견딘 난 시다는 다시 톳싸깐의 초상화 사건으로 쫓겨나 죽을 운명에 처하지만 프라락의 도움으로 목숨을
건지고 숲에서 아들을 낳는다. 이후에 프라람은 낭 시다를 되찾을 계략을 꾸미지만 오히려 그녀의 분노
를 사서 그녀가 지하로 숨게 만든다. 이에 쉬바신은 프라람과 낭 시다를 불러 화해하게 하고 행복하게 살
게 한다.
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회화

มานี : คุณจินโฮเคยได้ยนิ เรือ่ งรามเกียรติไ์ หมคะ
จินโฮ : เคยครับ แต่จำ� ไม่คอ่ ยได้ เรือ่ งนัน้ มันซับซ้อน ท�ำให้ผมงงมาก
มานี : อันทีจ่ ริงอาทิตย์หน้าจะมีการแสดงโขนเรือ่ งรามเกียรติท์ โี่ รงละครแห่งชาติ
เลยคิดว่าจะชวนคุณจินโฮไปชมการแสดง
จินโฮ : โรงละครแห่งชาติอยูท่ ไี่ หนครับ
มานี : อยูถ่ นนราชินคี ะ่ ทีน่ มี่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนาน ซึง่ เป็นโรงละครแห่งแรกของ
ประเทศไทยนะคะ
กรมศิลปากรสร้างเมือ่ พ.ศ. 2508 สนองแนวพระราชด�ำริของรัชกาลที่ 6
จินโฮ : งัน้ อาทิตย์หน้าผมไปด้วยครับ แต่คงต้องไปอ่านเรือ่ งย่อก่อน
มานี : ดีมากเลยค่ะ ระหว่างชมการแสดงห้ามหลับนะคะ
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어휘

ศิลปะ

예술, 공예, 기예

งง

어리둥절하다, 뭐가 뭔지 모르다, 정신이 없다

โขน

태국의 무언극(라마끼안 이야기를 공연한다)

ราชินี

왕후, 왕비

กรมศิลปากร

예술청

สนอง

부응하다, …에 따르다

พระราชด�ำริ

국왕의 생각

เรือ่ งย่อ

줄거리

회화 해석
마니 : 진호 씨, ‘라마끼얀’ 이야기 들어본 적 있어요?
진호 : 들어본 적 있어요. 그런데 잘 기억하지 못해요.
이야기가 복잡해서 저를 아주 어리둥절하게 했거든요.
마니 : 사실 다음 주에 국립극장에서 라마끼안 이야기의 ‘콘’ 공연이 있어서
가서 공연 관람을 하자고 진호 씨에게 권하려고 생각했거든요.
진호 : 국립극장은 어디 있나요?
마니 : 라치니 거리에 있어요. 이곳은 오랜 역사가 있어요. 태국의 첫 번째 극장이랍니다.
예술청에서 1965년(불력 2508년)에 라마 6세의 생각에 따라 건설했어요.
진호 : 그럼 다음주에 저도 같이 가요. 그런데 먼저 줄거리를 읽어야겠네요.
마니 : 좋아요! 공연 관람 중에 졸면 안 돼요~!
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ภาคผนวก
부록

1. 정답
2. B1단계 어휘 목록
3. 읽기 본문 출처 목록

[ 정답 ]

[เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท]

บทที่ ๑
읽고 확인해 봅시다
1

BTS คือรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่ดำ� เนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
MRT คือรถไฟฟ้าใต้ดินที่ดำ� เนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
แต่ MRT ไม่เพียงแต่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น แต่ยังมีบางสายที่เป็นรถไฟลอยฟ้าคล้ายกับรถไฟฟ้า
บีทีเอสอีกด้วย
ARL คือรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารภายในเมืองที่จะเดินทาง
ไปยังสนามบินได้สะดวกและรวดเร็ว
2 1번
3 ㅇ / x / x

บทที่ ๒
읽고 확인해 봅시다
1.

แกงเป็นการผสมอาหารหลายสิ่งโดยใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด แล้วน�ำมาละลายกับน�ำ้ หรือกะทิ
เพื่อให้เป็นน�้ำแกง
ได้เแก่ แกงเขียวหวาน แกงส้ม ต้มกะทิสายบัว และต้มข่า
1. แบบใส่กะทิ 2. แบบไม่ใส่กะทิย�ำ
การประกอบอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งมาผสมรวมกัน
เช่น ย�ำวุ้นเส้น ย�ำถั่วพู ย�ำหัวปลี ย�ำใหญ่ เป็นต้น
1. รสหวาน 2. รสเปรี้ยว
รับประทานกับผัก ทั้งผักสดและผักสุกต้ม
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น�้ำพริกกะปิ น�้ำพริกมะม่วง
2. 4번
3. ㅇ / x / ㅇ / ㅇ

บทที่ ๓
읽고 확인해 봅시다
1.

การแต่งกาย การตกแต่งอาหาร การใช้สีในงานศิลปหัตถกรรม การใช้สีในงานตกแต่ง วัง วัด บ้าน
เป็นต้น
วันอาทิตย์ สีแดง วันจันทร์ สีเหลือง วันอังคาร สีชมพู วันพุธ สีเขียว วันพฤหัสบดี สีแสด วันศุกร์
สีน�้ำเงินวันเสาร์ สีม่วง
รถยนต์ กระเป๋าสตางค์ อัญมณี ฯลฯ ตามสีประจ�ำวันเกิด
2. 4번
3. x / x / x

บทที่ ๔
읽고 확인해 봅시다.
1.

เดือน 6นิยมแต่งงานมากที่สุด เพราะเริ่มเข้าสู่หน้าฝน เดือน 6เป็นต้นฤดูท�ำการเพาะปลูก
เดือน 9บางทีก็แต่งงาน เพราะถือเคล็ดถึงความก้าวหน้า
เดือน 12ไม่นิยมแต่งงาน เพราะเป็นช่วงที่นำ�้ ป่าไหลท่วมบ้านเรือน ข้าวปลาอาหารไม่สมบูรณ์หรือ
การคมนาคมไม่สะดวกก็เป็นได้
ทองหยิบ หมายถึง ท�ำให้รำ�่ รวย ชีวิตคู่รุ่งเรือง หยิบจับงานการก็เป็นเงินเป็นทอง
ทองหยอด หมายถึง มีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่รู้หมดสิ้น
ฝอยทอง หมายถึง คู่บ่าวสาวจะรักกันอย่างยืนยาวตลอดไป
ขนมชั้น หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนชั้นให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เม็ดขนุน หมายถึง มีคนสนับสนุนคู่บ่าวสาวในการด�ำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
ถ้วยฟู หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู ให้ชีวิตคู่และครอบครัวมีแต่ความเจริญ
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2. 3번
3. x / ㅇ

บทที่ ๕
읽고 확인해 봅시다.
1.

ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ป.), มหาวิทยาลัย
2.

(1) การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา และการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(2) ระดับต�่ำ่กว่าปริญญาประกาศนียบัติรหรืออนุปริญญาและระดับปริญญาที่ศึกษาคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
(3) เข็มกลัด ตราสัญลักษณ์ สีของเนกไท เป็นต้น
(4) การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูง
ต่อไป
3. ㅇ / ㅇ / x / ㅇ / x

บทที่ ๖
읽고 확인해 봅시다.
1.

ต้นก�ำเนิด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
เช่นเดียวกับกังฟูของจีน ยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่น และเทควันโดของเกาหลี
มวยท่าเสา (ภาคเหนือ) มวยโคราช (ภาคอีสาน) มวยไชยา (ภาคใต้) มวยลพบุรีและมวยพระนคร
(ภาคกลาง)
อาวุธของร่างกาย 9 อย่าง ได้แก่ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และศีรษะ 1
ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และฝรั่งเศสถือเป็นการออกก�ำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้ดูดี
และยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย
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2. 4번
3. x / ㅇ /

x

บทที่ ๗
읽고 확인해 봅시다.
1.

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

South East Asian Writers Award

กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
อ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสือเสริมประสบการณ์มัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
2. ②, ③번
3. x / ㅇ /

x

บทที่ ๘
읽고 확인해 봅시다.
1.
2.
3.
4.

เพลงไทยมีหลากหลายแนว เช่น เพลงลูกทุ่ง, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงแนวสตริงและเพลแนวร็อก เป็นต้น
เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในชนบท และมีท่วงท�ำนอง ค�ำร้องที่เป็นลักษณะเฉพาะ เข้าใจได้ง่าย
เพลงที่มีการขับร้องด้วยวิธีการแบบไทย เช่น การเอื้อน ลงทรวง เป็นต้น พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี
ไทยไปด้วย
เพลงเกาหลี เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2544

써 봅시다.
1.
2.
3.

เดิมทีเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ชาวชนบทมักนิยมฟังแต่ตอนนี้กลายเป็นแนวเพลงของไทยที่โดดเด่นแนว
เพลงหนึ่ง
ในประเทศเกาหลีนอกจาก “นิชคุณ” แล้ว ยังมีนักร้องไทย เช่น “ลิซ่า” “แบมแบม”
พลงของเพลงเพื่อชีวิตรวมทั้งหลายเรื่อง แม้กระทั่งเหตุการณ์บ้านเมืองก็แต่งเป็นเนื้อเพลงได้
태국어 표준교재 B1 · 205

4.
5.

นักร้องคนนั้นร้องเพลงเก่งทุกแนว แม้กระทั่งแนวร็อกก็ยังร้องได้
คนนี้ซ้อมการเล่นดนตรีทุกวัน จนกระทั่งช�ำนาญการเล่นดนตรี

บทที่ ๙
읽고 확인해 봅시다.
1.
2.
3.
4.

เพราะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นช่องที่ผลิตละครมากมาย ท�ำให้ได้รับความนิยมจากประชาชน
เป็นอย่างมาก
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก็เป็นช่องที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับช่อง 3 เพราะมีละครและ
รายการข่าวที่น่าสนใจ
ช่อง 11 เป็นทีวีของรัฐบาลโดยตรง มีหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาล
ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 เริ่มมีช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเกิดขึ้น ซึ่งมีได้แก่ ช่อง GMM 25
ช่อง One 31 ไทยรัฐทีวี Workpoint TV และช่องอมรินทร์ทีวี ฯลฯ

써 봅시다.
1.
2.
3.
4.
5.

เนื่องจากละครเกาหลี "แดจังกึม" ได้รับความนิยมมาก ในประเทศไทยจึงเริ่มมีกระแสเกาหลีตาม
เนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ ช่อง 7 เป็นช่องที่ผลิตละครเป็นจ�ำนวนมาก
ถึงแม้ว่าเป็นซีรีส์ไทยก็ตาม ก็มีคำ� บรรยายภาษาเกาหลี จึงเข้าใจเนื้อเรื่องได้
แม้ว่านักแสดงคนนี้เล่นบทไม่ค่อยเก่ง แต่ก็มีคนชื่นชอบเขามากกมาย
ทั้ง ๆ ที่ช่องดิจิทัลเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่นาน ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

บทที่ ๑๐
읽고 확인해 봅시다.
1.
2.
3.
4.
5.

<ภาพยนตร์> ในภาษาเขียนมีความหมายเดียวกันกับค�ำว่า "หนัง" ในภาษาพูด
ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ คือ ภาพยนตร์สยองขวัญหรือผี ภาพยนตร์ตลก
ภาพยนตร์แอ็คชั่นหรือภาพยนตร์แนวการต่อสู้ และภาพยนตร์รัก เป็นต้น
ภาพยนตร์เรื่อง “องค์บาก” และ “ต้มย�ำกุ้ง” เป็นภาพยนตร์แนวการต่อสู้โดยใช้ศิลปะมวยไทย
กล่าว ถึงการเดินทางตามหาของมีค่า
ภาพยนตร์เรื่อง "พี่มากพระโขนง" เป็นเรื่องที่ได้ดัดแปลงจากเรื่องแม่นากพระโขนง ผีพื้นบ้านไทย
ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า "ฉลาดเกมส์โกง"
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써 봅시다.
1.
2.
3.
4.
5.

ด้วยเหตุที่ชาวไทยคุ้นกับ “หนังตลุง” จึงเรียกภาพยนตร์ว่า “หนัง”
“องค์บาก” และ “ต้มย�ำกุ้ง” ถูกน�ำไปฉายในต่างประเทศมากกว่า 10 ประเทศ
“พี่มาก...พระโขนง” ท�ำเงินได้มากกว่า 559 ล้านบาท
คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกอบด้วยผู้กำ� กับ นักแสดง และนักวิจารณ์
เด็กเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีไม่สามารถชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้

บทที่ ๑๑
읽고 확인해 봅시다.
1.
2.
3.
4.

ตรุษหมายถึงวันที่สิ้นสุดปีเก่าก้าวเข้าสู่ปีใหม่และสงกรานต์หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์ที่
เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ
วันสงกรานต์ชาวพุทธจะท�ำบุญตักบาตร สรงน�ำ้ พระพุทธรูป ปล่อยนกปล่อยปลา ขนทรายเข้าวัด และ
รดน�้ำขอพรญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ
ประเทศไทยก�ำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมในวันสงกรานต์แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความรักความผูกพันเกื้อกูล
เอื้ออาทรต่อกัน หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

써 봅시다.
ขึ้นในประเทศไทย คนไทยเชื่อว่าวันสงกรานต์เป็นวันที่เข้าสู่ศักราชใหม่
2. เมื่อปีพ.ศ. 2444 ประเทศไทยก�ำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายนของทุกปี
เป็นวันสงกรานต์
3. วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้นคนไทยจึงท�ำความสะอาดบ้านและสวมใส่เสื้อผ้าใหม่
4. วันสงกรานต์เป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เพราะฉะนั้นคนไทยจึงจะรดน�ำ้ ขอพรญาติผู้ใหญ่
หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ
5. ในวันสงกรานต์ชาวพุทธมักจะท�ำบุญตักบาตรและสรงน�้ำพระพุทธรูปที่วัด
1.

태국어 표준교재 B1 · 207

บทที่ ๑๒
읽고 확인해 봅시다.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขมัย
ชาวบ้านน�ำกระทงไปลอยเพื่อลอยความทุกข์ทิ้งไปในแม่น�้ำ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอขมาแม่นำ�้
ชาวบ้านท�ำกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มิฉะนั้นกระทงที่ลอยไปอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
วันลอยกระทงเป็นวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งสมัยนี้อาจจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนหรืออาจจะ ตรงกับเดือน
ตุลาคมก็ได้
กิจกรรมในวันลอยกระทงแตกต่างกับกิจกรรมในเทศกาลอื่น ๆ ซึ่งมีการประกวดกระทง การประกวด
นางนพมาศ และยังมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟอีกด้วย
วันลอยกระทงไม่ใช่วันหยุดราชการ ซึ่งต่างกับวันสงกรานต์

써 봅시다.
1.

2.
3.
4.

วันลอยกระทงคือประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ ชาวไทยเชื่อ
กันว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือ วันขึ้น
15 ค�่ำเดือน 12
นางนพมาศคือผู้หญิงในสมัยสุโขทัย ที่ว่าเป็นคนที่คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรก
การลอยกระทงมีความหมายถึงการลอยความทุกข์ทิ้งไปในแม่น�้ำ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอขมาแม่น�้ำที่
ได้ทิ้งสิ่งสกปรกลงไปตลอดปี
วัสดุที่ใช้ในการท�ำกระทงคือวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยหรือดอกบัว มิฉะนั้นกระทงที่
ลอยไปอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

บทที่ ๑๓
읽고 확인해 봅시다.
ละครนอก ‘라컨 넉(외극)’
① มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานี
④ เดิมคงมาจากการละเล่นพื้นเมืองและร้องแก้กัน
⑦ ดัดแปลงวิวัฒนาการเรื่อง "โนห์รา" หรือ "ชาตรี" มาแสดง
⑧ ในสมัยโบราณใช้ผู้ชายแสดงล้วน
⑨ ชาวบ้านเรียกกันเป็นภาษาธรรมดาว่า "ละครตลาด"
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ละครใน ‘라컨 나이(내극)’
② มีความมุ่งหมายอยู่ที่ศิลปะของการร่ายร�ำ
③ มักนิยมแสดงเพียง 3 เรื่อง คือ อุณรุท อิเหนา และรามเกียรติ์
⑤ มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและแสดงมาจนถึงรัตนโกสินทร์
⑥ ผู้แสดงเป็นหญิงฝ่ายใน เพราะเดิมห้ามบุคคลภายนอกหัด
⑩ มีความมุ่งหมายในการแสดงเรื่องมากกว่าความประณีตในการร่ายร�ำ

써 봅시다.
1. เดิมละครในห้ามบุคคลภายนอกหัด

ศิลปะการแสดงถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมากมายหลายประเภท
3. ละครนอกเป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานี
4. รัชกาลที่ 4 ทรงเลิกข้อห้ามนั้น และทรงอนุญาตให้ผู้ชายแสดงได้ด้วย
5. ละครนอกใช้ถ้อยค�ำ "ตลาด" เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและตามเรื่องด้ดี
2.
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[ 단어 어휘 목록 ]

ก
กตัญญูกตเวที

효행, 효심

11과

กรมศิลปากร

예술청

13과

กรรมวิธี

방법

2과

กระทง

바나나 잎 등으로 만들어 촛불을 켜 물에 띄우는
용기, 수등(水燈)

12과

กระแส

흐름, 순환, 물결, 경향

8과

กระแสเกาหลี

한류

10과

กรุงรัตนโกสินทร์

랏따나꼬씬

6과

กล้ามเนื้อ

근육

6과

กลายเป็น

~가 되다, ~로 바뀌다

3과

กวี

시인

7과

กองทัพบก

육군

9과

กะทิ

코코넛 밀크, 야자즙

2과

กังฟู

쿵후

6과

การคมนาคม

교통, 왕래

4과

การจัดงาน

개최, 이벤트

8과

การใช้ชีวิต

생활

8과

การใช้ชีวิต

생활

9과
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การเดินทาง

여행, 이동

การต่อสู้

격투, 싸움, 시합

10과

การเผยแพร่

공개, 발표, 배포

8과

การเมือง

정치

8과

การเมืองการปกครอง

정치, 통치

7과

การร่ายร�ำ

무용

8과

การละเล่น

오락, 유희, 놀이

13과

การแสดง

공연, 표현

13과

การแสดง

공연

8과

การเอื้อน

소리 끌기

8과

ก้าวหน้า

진보하다, 발전하다, 전진하다

4과

ก�ำลังใจ

정신력, 용기, 사기

12과

กิจกรรม

활동

9과

กิจกรรม

활동, 행사

11과

กิจการ

업무, 사무

9과

กีฬากลางแจ้ง

실외 스포츠

6과

กีฬาในร่ม

실내 스포츠

6과

กึ่ง

절반(정도), 중간(정도), 반쪽

2과

เก่าแก่

오래되다

12과

1과
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เกิดขึ้น

일어나다, 발생하다

9과

เกี่ยวข้อง

관련성이 있다, 관련이 있다, 관계하다, 상관있다

3과

เกื้อกูล

원조하다, 지원하다

11과

แกง

국

2과

โกง

속이다, 사기치다, 부정 행위를 저지르다

10과

ใกล้เคียง

가깝다, 인접하다, 이웃의

4과

ข
ขนส่ง

운반하다, 운송하다, 나르다

1과

ขยาย

크게 하다, 확대하다, 확장하다, 수식하다

1과

ขอขมา

사죄하다

12과

ของมีค่า

보물, 귀중품

10과

ข้อดี

장점

5과

ข้อเสีย

단점

5과

ขั้น

등급, 단계, 급별

5과

ขับร้อง

노래 부르다

8과

ข่าว

뉴스

9과

เข็มกลัด

브로치핀

5과

โขน

태국의 무언극(라마끼안 이야기를 공연한다)

13과

โขลก

빻다, 가루로 으깨다, (절구로) 찧다

2과
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ค
คล่องแคล่ว

유창하다, 숙련되다

13과

ควบคู่ไปกัน

함께 나란히 가다, 평행으로 가다

6과

คว้า

손을 펼쳐 확 잡아채다, 확 낚아채다, 획득하다

10과

ความคิด

생각, 사상

8과

ความคิด

생각, 사상

9과

ความเชื่อ

믿음

9과

ความทุกข์

고통, 고난, 괴로움

12과

ความนิยม

선호, 인기

9과

ความเป็นไทย

태국다움, 태국스러움, Thainess

12과

ความสนใจ

관심

10과

ความสัมพันธ์

관계

11과

ความหลากหลาย

다양함

2과

ความหลากหลาย

다양성

10과

ความแห้งแล้ง

가뭄, 불모

7과

ค่อนข้าง

상당히...하다

11과

คาด

예상하다, 예측하다, 추측하다

6과

ค่าโดยสาร

요금

1과

คาราเต้

가라데

6과
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ค�ำร้อง

노랫말

8과

คิด

계산하다, 세다, 생각하다

1과

คุ้น

익숙하다

10과

เคร่งครัด

엄격하다, 엄중하다

4과

เครื่องจิ้ม

(찍어먹는) 소스, 양념장

2과

เครื่องดนตรี

악기

8과

เครื่องปรุง

양념

2과

เคล็ด

비밀, 비결, 주술, 주문, 묘책

4과

เคลื่อนย้าย

움직이다, 이동하다, 옮기다,

11과

เคารพนับถือ

존경하다, 존대하다

11과

ง
งง

어리둥절하다, 뭐가 뭔지 모르다, 정신이 없다

13과

งบประมาณ

예산

10과

จ
จอ

스크린, 모니터, 화면

10과

จ๊อกกิ้ง

조깅

6과

จอดรถ

차를 세우다, 주차하다

1과

จะได้

~을 하게 되다, ~을 얻게 되다

7과

จารีต

예의, 풍속, 전통, 관습

13과
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จุดพลุ

불꽃, 폭죽

12과

เจรจา

대화하다, 담화하다

13과

ฉ
ฉาย

방영하다, 상영하다

9과

ฉายหนัง

영화를 상영하다

10과

เฉพาะตัว

개성의, 개인의, 개인적인, 특별한

2과

ช
ชนบท

시골

8과

ชม

구경하다, 칭찬하다

8과

ช่อง

채널

9과

ช้อน

숟가락

2과

ชะตา

운명, 천명

3과

ชาวตะวันตก

서양인

2과

ชีวิตประจ�ำวัน

일상생활

8과

ชุด

드레스 /(유별사)벌

4과

เชี่ยวชาญ

정통하다, 능숙(노련)하다

3과

เชื่อมต่อ

연결하다, 잇다

1과

แช่มช้อย

자태가 예쁘고 사랑스럽다,
(용모ㆍ의복ㆍ색채 따위가) 곱다

13과
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ซ
ซ้อนท้าย

(자전거나 오토바이)뒷자석에 타고 가다

1과

ซับ

자막, subtitle

9과

ซี่โครงเนื้อย่าง

소갈비구이

2과

ซีรีส์

드라마, 시리즈

9과

เซปักตะกร้อ

쎄빡따끄러

6과

ด
ดราม่า

드라마

10과

ดวงดาว

별

3과

ดอกบัว

연꽃

12과

ดอกไม้ไฟ

불꽃, 폭죽, 꽃불(fireworks)

12과

ดัดแปลง

개량하다, 개정하다

13과

ด้าน

분야, 방면, 면

9과

ดิ้นรน

필사적으로 애쓰다

7과

ดึงดูด

끌어당기다

3과

เดือนคู่

짝수달

4과

โดดเด่น

돋보이다, 두드러지다, 뛰어나다

7과

โดยเฉพาะ

특별히, 특히

8과

โดยตรง

직접

9과
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โดยรวม

대체로, 전체적, 종합적

9과

ต
ตกแต่ง

장식하다, 꾸미다

3과

ตกลง

동의하다, 합의하다, 승인하다

1과

ต้ม

끓이다

2과

ตราสัญลักษณ์

상징, 부호, 심볼

5과

ตรุษ

(구력)신년, 신년의식

11과

ตลก

익살스럽다, 우습다

10과

ตลกขบขัน

익살스럽다, 우스꽝스럽다

13과

ต่อสู้

투쟁하다, 분투하다

ต่อสู้

투쟁하다, 싸우다, 분투하다

6과

ตะเกียบ

젓가락

2과

ตะวันตก

서양, 서방, 해가 지다

10과

ตักบาตร

시주하다, 탁발하다

11과

ตั้ง

…씩이나, 꼭

10과

ตามเวลา

시간대로

1과

ตีบทให้แตก

공연에 매우 뛰어나다

13과

แต่ก่อน

예전에는, 옛날에는, 과거에는

7과

ใต้ดิน

지하

1과

6과, 7과
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ถ
ถ่ายหนัง

영화를 촬영하다

10과

ถือว่า

~로 보다, 간주하다

9과

ท
ท่วงท�ำนอง

선율, 노랫가락

8과

ทันท่วงที

제때에, 적기에, 때맞추어서

13과

ทันสมัย

최신의/ 현대적이다, 시류에 맞다

5과

ท่ามกลาง

가운데, 중앙, 한창

7과

ทาย

추측(추량)하다, 알아맞히다

3과

ท�ำความสะอาด

청소하다, 치우다

11과

ท�ำบุญ

공덕을 쌓다, (음식 등을) 스님에게 드리다

11과

ทีเดียว

참으로, 정말로, 완전히, 전적으로

9과

ทีทา้ วทีพญา

천천히 아름답게 움직이는 자세

13과

ทีมงาน(คณะท�ำงาน)

업무 팀, 스태프

10과

ที่อยู่อาศัย

사는 곳, 주거지

11과

เทควันโด

태권도

6과

เทนนิส

테니스

6과

เทศกาล

명절, 축제

11과

โทรทัศน์

텔레비전

9과
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โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

디지털 텔레비전

9과

น
นว-

(숫자) 9

6과

นวนิยาย

소설, 장편소설

7과

นวนิยาย

소설, 장편소설

7과

นอกเวลา

시간 외

7과

นักท่องเที่ยว

관광객, 여행객

8과

นักร้อง

가수

8과

นักวิชาการ

학자

7과

นับว่า

~로 간주하다, 여기다, 생각하다

2과

น่ากลัว

무섭다, 무서워 할 만하다

1과

นานาชาติ

국제, 여러 민족, 여러 나라

10과

น่าสนใจ

관심을 끌다, 관심있다

8과

น่าเสียดาย

아쉽다, 유감스럽다

9과

น�ำเข้า

수입하다

9과

นิยม

선호하다, 애호하다, 좋아하다, 유행하다

1과

นิยม

좋아하다, 유행하다

8과

เนกไท

넥타이

5과

เน้น

중점을 두다, 강조하다

9과
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เนื่องจาก

~때문에, 이유로

4과

เนื้อหา

내용

8과

เนื้อหา

내용

10과

แนว

장르, 스타일

8과

ในปัจจุบัน

오늘날, 현재

8과

บ
บทกวี

시

7과

บทบาท

역할, 역

7과

บรรยากาศ

분위기

10과

บรรยาย

해설하다, 설명하다, 서술하다

8과

บรรเลง

연주하다

8과

บันเทิง

즐기다, 유쾌하게 하다

9과

บ้านเมือง

국가, 나라

8과

บ้านเรือน

집, 가옥

11과

บ่าวสาว

신랑신부

4과

บุคคล

사람, 인물, 개인

3과

บูชา

공양하다, 숭배하다, 제사지내다,

12과

แบบแผน

격식, 표준, 방식, 전통적인 관습

8과

แบบแผน

격식, 전통적 습관, 관습

13과
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โบราณ

고대의, 옛날의

6과

โบราณ

고대의, 옛날의

11과

ป
ปกป้อง

보호하다, 옹호하다, 방어하다

3과

ปฏิบัติ

실천하다, 실행하다

11과

ปฐมวัย

유년

5과

ประกวด

경합하다, 경쟁하다

12과

ประกอบ

구성되다

2과

ประกอบ

부속되다, 수반하다

13과

ประกาศนียบัตร

자격증

5과

ประจ�ำ

언제나, 고정적인, 주기적인

3과

ประชาชน

국민, 민중

9과

ประชาสัมพันธ์

홍보활동

9과

ประณีต

정교하다, 세밀하다, 섬세하다

13과

ประดิษฐ์

제작하다, 창조하다, 발명하다

12과

ประถมศึกษา

초등교육

5과

ประเพณี

풍습, 전통, 관습

11과

ประเภท

종류

2과

ประเภท

종류, 유형

10과
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ประเภท

종류, 유형

13과

ประโยชน์

유용, 이익

9과

ประสบการณ์

경험

7과

ประหยัด

아끼다, 절약하다

1과

ปรับตัว

적응하다

5과

ปรากฏ

나타나다, 출현하다, 분명해지다, 알려지다

6과

ปริญญา

학위

5과

ปลูก

기르다, 재배하다, 건설하다

4과

ป้องกันตัว

몸을 막다, 방어하다

6과

ปัจจุบัน

현재, 지금

9과

ปัจจุบัน

현재, 현대, 요즘

11과

เป็นเงินเป็นทอง

돈이 되다, 가치있다

4과

เป็นอย่างมาก

매우, 굉장히

9과

ผ
ผลิต

생산하다, 제조하다

8과

ผลิต

제작하다, 생산하다

9과

ผสม

섞다, 혼합하다

2과

ผี

귀신, 정령, 유령

10과

ผูกพัน

연모하다, 마음을 기울이다

11과
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ผู้ชม

시청자

9과

ผู้โดยสาร

승객

1과

ผู้สูงอายุ

고령자, 원로,

11과

เผยแพร่

선전하다, 보급하다

9과

ฝ
ฝ่ายใน

궁정 내의 여성들, 내관

13과

ฝึก

훈련하다, 연습하다, 수련하다

6과

พ
พบปะ

만나다

8과

พระพุทธศาสนา

불교

11과

พระราชฐาน

왕궁의 뜰, 왕궁 구내

13과

พระราชด�ำริ

국왕의 생각

13과

พราหมณ์ [Phrām]

브라만

12과

พฤติกรรม

행동, 행위, 표현

9과

พลังอ�ำนาจ

권력, 능력, 권한, 힘

3과

พากย์เสียง

(영화, 텔레비전 프로그램 등) 이미지에 동기화 녹음된 소
리, original soundtrack

9과

พิถีพิถัน

정교하다, 섬세하다, 꼼꼼하다

13과

พิธีการแต่งงาน

결혼식

4과

พื้นฐาน

기초, 기본, 근본

5과

태국어 표준교재 B1 · 223

พื้นบ้าน

토속적, 토착의

8과

เพลง

노래

8과

เพลงลูกทุ่ง

룩퉁(태국의 전원 가요)

8과

เพาะ

파종하다, 배양하다

4과

เพิ่มเติม

추가하다

7과

ฟ
ฟื้นฟู

회복하다, 복구하다

13과

ฟุตบอล

축구

6과

เฟื่องฟู

번영하다, 번성하다, 진보하다, 부유해지

4과

ภ
ภาคเหนือ

북부 지방

8과

ภาพยนตร์

영화

10과

ภาษาพูด

구어

10과

ม
มงคล

길상, 복록

4과

มรดก

유산

6과

มวยไทย

무에타이

6과

มวลชน

대중, 군중, 다수, 군집

1과

มัธยมศึกษา

중등교육

7과
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มัธยมศึกษาตอนต้น

중학교 교육

7과

มัธยมศึกษาตอนปลาย

고등학교 교육

7과

มิฉะนั้น

그렇지 않으면

12과

มิวสิควิดีโอ

뮤직 비디오

10과

มีความเกี่ยวข้อง

관련이 있다, 관계하다, 상관있다

3과

มุ่งหมาย

희망을 품다, 목표를 세우다, 의도하다

13과

มุ่งหวัง

기대하다, 바라다

12과

ไม่แพ้

지지않다, 누구에게도 빠지지 않는다, 남못지 않다

4과

ไม่วา่ จะเป็น... หรือ

…이나, …이든

8과

ย
ย่อ

요약하다

7과

ยอดเยี่ยม

탁월하다, 최우수의

7과

ย�ำ

무치다, 버무리다

2과

ยืนยาว

길다, 오래되다

4과

ยูโด

유도

6과

เยาวชน

청소년

9과

ร
รด

물을 뿌리다, 물을 주다

11과

รถไฟฟ้าใต้ดิน

Mass Rapid Transit System, MRT

1과
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รถไฟฟ้าบีทีเอส

Bangkok Mass Transit Public, BTS

1과

ร้องแก้กัน

노래를 불러 응답하다, 노래로 주고 받다

13과

ระดับ

등급, 정도, 수준

5과

ระบุ

이름을 들다, 지명하다

5과

ระบุ

기록되어 있다, 명시되어 있다

12과

ระยะทาง

거리

1과

รัชกาล

왕의 치세, 통치 시기

13과

รัชสมัย

(~왕)대, -조

12과

รัฐบาล

정부

9과

รับประทาน

먹다, 드시다

8과

รากฐาน

기초, 근원, 토대

3과

รางวัลซีไรต์

씨 라이트 상(SEA Write Award)

7과

ราชการ

공무, 공사

11과

ราชธานี

왕궁, 궁전, 수도

13과

ราชินี

왕후, 왕비

13과

รายการ

프로그램

9과

ร่ายร�ำ

무용하다, 춤추다, 곱게 춤을 추다

13과

ราว ๆ

대략, 대충, 약

6과

ร�่ำรวย

부유하다, 재산이 많다

4과
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รื่นเริง

성격이 쾌활하고 명랑하다, 쾌활하게 즐기다

11과

รุ่งเรือง

번영하다, 번성하다, 빛나다

4과

รูปแบบ

형식, 양식, 유형

1과

เรื่องย่อ

줄거리

13과

เรื่องราว

이야기, 사정, 사건, 일

8과

โรงหนัง

영화관

10과

ฤ
ฤดูกาล

계절

10과

ฤดูฝน

우기

4과

ล
ลงทรวง

내지른 소리를 목으로 삼켜 가슴까지 내려 보내는 기술

ลงประกวด

8과
12과

ล้วนแต่

전부, 모두, 완전히

9과

ลอย

뜨게 하다, 표류하게 하다

12과

ลอยฟ้า

뜨다, 부상하다

1과

ละคร

드라마, 연극, 극

9과

ละคร

극, 연극, 희극

13과

ละเอียด

잘게, 자세히, 상세히

2과

ลักษณะเฉพาะ

특성, 성질

8과
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ล�ำธาร

작은 시내, 개울, 계곡

12과

ล�ำน�้ำ

물줄기, 수류(水流)

12과

ลีลา

자태, 리듬, 운율

8과

ลีลา

(우아하고 아름다운) 자태, 태도, 모습, 리듬, 운율

13과

เลือก

고르다, 선택하다

1과

เลื่อนชั้น

진급하다, 승진하다

4과

แลกเปลี่ยน

교환하다, 교류하다

10과

แล้วแต่

…를 따르다, …에 달려있다, …나름이다

4과

ว
วรรณกรรม

문학, 작품, 문학작품

7과

วัง

왕궁

3과

วัฒนธรรม

문화

8과

วันเพ็ญ

보름날

12과

ว่าแต่

[접속사] 그런데, 그건 그렇고

1과

วาไรตี้

예능, 버라이어티

9과

วิถีชีวิต

생활방식

8과

วิวัฒนาการ

진화, 진전, 진보

6과

วิวัฒนาการ

진화, 진전, 진보

13과

ไว้ทุกข์

애도하다, 추모하다

3과
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ศ
ศตวรรษ

세기

11과

ศักราช

년(年), 기원(紀元)

11과

ศาสนาพราหมณ์

브라만교

11과

ศาสนาพุทธ

불교

11과

ศาสนาฮินดู

힌두교

11과

ศิลปหัตถกรรม

공예, 수공예

3과

ศิลปะ

예술, 공예, 기예

13과

ศิลปะ

예술, 공예, 기예

13과

ศิลาจารึก

돌에 새긴 비문, 기념비

12과

เศรษฐกิจ

경제

9과

โศกเศร้า

슬퍼하다, 비통하다,

3과

ส
สกปรก

더럽다, 지저분하다

12과

สงกรานต์

(태국식 설날)

11과

สถานที่
สถานีโทรทัศน์ / สถานี
วิทยุโทรทัศน์
สถิติ

장소

10과

텔레비전 방송국

9과

통계 숫자, 통계, 기록

10과

สนอง

부응하다, …에 따르다

13과

태국어 표준교재 B1 · 229

สนับสนุน

지지하다, 후원하다, 지원하다

4과

สภาพสังคม

사회상

8과

สมบูรณ์

풍부하다, 풍요하다, 비옥하다, 완벽하다, 완전히

4과

สมัย

시기, 시대, 때

12과

สยองขวัญ

공포

10과

สร้างสรรค์

창조하다, 건설하다

7과

สลัด

샐러드

2과

สหราชอาณาจักร

영국

6과

สอดแทร

삽입하다, 개입하다

10과

ส้อม

포크

2과

สะท้อน

반영하다

7과

สะท้อน

반영하다, 비치다, 역행하다

8과

สังคม

사회

9과

สันนิษฐาน

짐작, 추측

8과

สันนิษฐาน

가정하다, 추측하다, 추정하다

13과

สาด

내던지다, 확 끼얹다

11과

สาธารณชนทั่วไป

일반대중

7과

สาธารณะ

공공의, 공중을 위한, 일반적인, 보통의

1과

สามัคคี

단결, 단합

11과
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สามัญศึกษา

보통교육

5과

สาย

길, 선, 줄, 노선

1과

สาระ

내용, 의의

9과

ส�ำนักพิมพ์

출판사, 인쇄소

7과

ส�ำเนียง

음성, 발음, 목소리, 어조

8과

สิ่งแวดล้อม

환경

3과

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

영험한 물건, 성스러운 물건

12과

สิ้นสุด

끝나다, 다하다

11과

สิริมงคล

길상

3과

สิริมงคล

길상(吉祥), 좋은 운수

11과

สืบต่อ

계승하다

12과

สืบทอด

계승하다

6과

สืบเนื่อง

연속되다, 계속되다

11과

สื่อ

매체, 미디어

สื่อการสอน

교재, 교육매체, 자료

5과

สื่อมวลชน

대중매체

7과

สู่

…에, …로

11과

เส้นทาง

노선, 방향

1과

เสริม

강화하다, 보충하다, 증가시키다

7과

8과, 9과
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เสื่อมเสีย

훼손하다, 손실하다

12과

แสดงหนัง

영화에 출연하다

10과

ห
หน่วยงาน

기관, 부서

9과

หนัง

영화(구어체)

10과

หนังตะลุง

그림자극

10과

หน้าที่

직책, 직무, 임무, 의무

4과

หมู่

그룹, 단체, 집단

8과

หยวกกล้วย

바나나 나무(줄기), (바나나 나무 줄기 안) 연한 부분

12과

หยิบ

집다, 줍다

4과

หลักฐาน

증거, 근거

6과

หลักฐาน

증거, 근거

12과

หลากหลาย

가지각색이다, 다양하다, 다채롭다

8과

หารายได้

돈을 벌다

10과

เหตุการณ์

사건, 국면

8과

เหตุการณ์

사건, 사태, 상황

13과

โหราศาสตร์

점성술, 점성학

3과

ให้บริการ

서비스를 제공하다

1과

อ
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อดอยาก

먹을 것이 없다, 음식이 부족하여 먹지 못하다, 가난하다

7과

อธิษฐาน

기원하다, 기도하다, 소원하다

12과

อนุญาต

허가하다, 허용하다, 승낙하다

13과

อนุปริญญา

준학사

5과

อนุรักษ์

보호하다, 보전하다

12과

อย่างกว้างขวาง

널리, 활발히, 폭넓게

8과

อย่างนี้นี่เอง

[감탄사] 아, 그렇구나. 아, 이런 거구나

7과

ออนไลน์

온라인

5과

อัตรา

비율, 정도

1과

อัปมงคล

흉상

3과

อาชญากรรม

죄, 범죄, 범행

10과

อาชีวศึกษา

직업교육

5과

อาเซียน

아세안
(ASEAN, The Association of Southeast Asian Nations)

7과

อาวุธ

무기

6과

อาหารคาว

육류와 생선을 이용한 요리

2과

อาหารไทย

태국음식

2과

อิทธิพล

영향, 권력, 세력

อุดมศึกษา

고등교육, 대학교육

5과

เอกลักษณ์

독자성, 개성

6과

3과, 8과,
9과, 12과
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

동남아시아

11과

เอื้ออาทร

자비를 베풀다, 너그럽게 베풀다

11과

โอกาส

때, 시간

11과

[ 읽기 본문 출처 목록 ]
제1과 - 방콕의 교통
https://www.mrta.co.th/th/about_mrta/history/
https://www.bts.co.th/info/info-history.html
http://www.sawadee.co.th/bangkok/gettingaround.html
https://cities.trueid.net/article/ การเดินทางในกรุงเทพมหานคร -trueidintrend_34386

제2과 - 태국 음식

ศรุดา นิติวรการ. “อาหารไทย: มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร 5,
1(2557):171-179.
제3과 - 색깔과 태국 문화
http://human.tru.ac.th/human_culture/download/c0010.pdf
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Chalermchai_Suwanwattana/fulltext.pdf

제4과 - 태국의 결혼식
https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=607
https://praewwedding.com/thai-wedding/73
https://th.wikipedia.org/ การแต่งงานแบบไทย

제5과 - 태국의 교육 제도
https://th.wikipedia.org/wiki/การศึกษา
https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thailand-education-system.pdf
https://www.chula.ac.th/about/symbols/uniform/

제6과 - 무에타이
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=35&chap=3&page=chap3.htm
https://www.educatepark.com/story/history-of-muay-thai/
https://today.line.me/th/pc/article/ว้าว+ไทยแลนด์+เผย+10+อันดับชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาเรียนมวยไทยมากที่สุด
http://www.sportgalaxy.xyz/view/5e97157c46d46a0e5b22660a
https://th.wikipedia.org/wiki/ มวยไทย
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=35&chap=3&page=t35-3-infodetail01.html

제7과 - 씨 라이트(Write) 문학
https://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=528
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http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=40&chap=2&page=t40-2-infodetail01.html
https://writer.dek-d.com/kuroba_mojiko/writer/viewlongc.php?id=633105&chapter=2

제8과 - 태국 음악
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-2-infodetail01.html
http://hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20190319/294fbab6b6dfff77be0613249c3cc9c2d98127f4.pdf
http://070625.abt.in.th/webboard-view_316
https://th.wikipedia.org/wiki/ เพลงไทยเดิม
https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/funwiththaisong/thaiclassicsong
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=13&chap=5&page=t13-5-infodetail05.html
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=27&chap=1&page=t27-1-suggestion.html
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/11-58(500)/page2-11-58(500).html#:~:text= หมอลำ� %20
เป็นรูปแบบวัฒนธรรม,ต่างๆ %20 ด้วยทำ�นองอันไพเราะ
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/443--m-s
https://www.m-culture.go.th/songkhla/ewt_news.php?nid=443&filename=index

제9과 - 태국 텔레비전
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/610300000001.pdf
http://www.pktc.ac.th/branch5/manage/upload_file/LlyC6iLrGki20170903021024.pdf
https://www.thairath.co.th/content/332949
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/10134.pdf

제10과 - 태국 영화
http://cuir.chula.ac.th/bitstream/123456789/29748/6/Yongsak_ve_ch1.pdf
https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/article/article_20150828144929.pdf

อุรพงศ์ แพทย์คชา. รูปแบบการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยสู่เอเชีย.
The Format of Marketing Communications of Thai Film to Asia. วารสารนักบริหาร Executive Journal.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 73-78.
https://undubzapp.com/หนังไทย-ทำ�เงิน-ต่างประเท/
https://www.salika.co/2019/09/28/thai-entertainment-rising-in-china/
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาพยนตร์ไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อภาพยนตร์ไทยที่ทำ�เงินสูงสุดในประเทศไทย

제11과 - 쏭끄란 전통
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=35&chap=2&page=t35-2-suggestion.html

제12과 - 러이 끄라통

หนังสือสารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 41
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=548&filename=index
http://www.sukhothai.ru.ac.th/index.php/component/content/featured?Itemid=101
https://sites.google.com/site/lxykrathnga/prawati-khwam-pen-ma-1

제13과 - 태국의 공연 예술
http://www.silpathai.com/nat/l1.html
https://sites.google.com/site/kruratchanatsilp/lakhr-nxk-lakhr-ni
https://guru.sanook.com/7740/
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