
(more popularly known as K-dramas) are television series in the Korean 

Language, made in South Korea. Korean dramas are popular worldwide, partially due to the spread 

of Korean popular and their availability via streaming services which often offer 

subtitles in multiple languages. Many K-dramas have been adapted the world, and some 

have had great impact on other countries. Some of the most famous dramas have been 

via traditional television channels. For example, Dae Jong Geum (2003) was sold to 91 countries.         

K-dramas have attracted attention for their fashion, style and culture all over the world.              

The rise in of Korean dramas had led to a great boost to fashion line. 

เปนละครโทรทัศนท่ีเกาหลีใตผลิตขึ้น โดยใชภาษาเกาหลีในการดําเนินเร่ือง ซีรียเกาหลีเปนทีน่ิยม

ไปท่ัวโลก สวนหนึ่งเปนผลมาจากกระแสของวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีใตและความพรอมในการใชงาน             

ผานบริการสตรีมมิ่ง (การใชงานผานชองทางอินเตอร เนตโดยไมตองมีการดาวนโหลดกอน) โดยซีรีย เกาหล ี            

มักจะมีคําบรรยายในหลายภาษา และหลายเรื่องถูกนํามารีเมค (ดัดแปลง) ในหลายประเทศท่ัวโลก อีกท้ังในบางเร่ือง        

ยังเกิดกระแสตอบรับท่ีดีในตางประเทศ ซีรียทีโ่ดงดังมากๆ บางเรือ่งจะถูกนํากลับมาออกอากาศผานสถานีโทรทัศนทัว่ไป 

ยกตัวอยาง เชน  ซี รีย เ ร่ือง แดจั งกึม  (ออกอากาศในเกาหลี ใต ในป  ค .ศ .  2003)  ไดถูก ซ้ือลิขสิทธิ์ ไปแลว                                

กวา 91 ประเทศ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของซีรียเกาหลีทําใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับสไตลการแตงตัว และวัฒนธรรม      

ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ป ทั ่ว ทุ ก มุ ม โ ล ก  ทั ง้ ยั ง เ กิ ด ก ร ะ แ ส ใ น ว ง ก า ร แ ฟ ชั ่น เ ก า ห ลี เ พิ ่ม ม า ก ขึ ้น อี ก ด ว ย
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The beginning years of the 2000s gave birth to a new genre of K-Drama, 
essentially changing the ways to produce historical series, with 
successful pieces such as Hur Jun, Damo and Dae Jang Geum. 
Since the 2010s, "web dramas" has become a popular genre. It is 
a short form of drama mostly shoots through non-conventional 
broadcasting platforms, such as search engine (e.g. Naver) or 
video channels (e.g.YouTube). It started to take over the 
popularity of conventional dramas among younger audiences 
because they are shorter, hence easier to watch, and often 
feature trendy contents which teenagers are easy to sympathize 
with. Some of well-known web dramas include Idol Drama 
Operation Team and PongdangPongdang Love. 

เมื่อป ค.ศ.2000 ไดเริ่มกําเนิดซีรียเกาหลีแนวใหมขึ้น โดยมีการสรางซีรียอิงประวัติศาสตรขึ้น 
ผลงานที่ประสบความสําเร็จ เชน HurJun (หมอโฮจุน), Damo (ดาโม) และ Dae Jang Geum 
(แดจังกึม) และตั้งแตป ค.ศ.2010“web dramas”(การรับชมผานเครื่องมือ
ในการสืบคน) ไดกลายเปนที่นิยมในการดูซีรีย เนื่องจากมีรูปแบบเปนละครสั้น
ที่ออกอากาศบนแพลตฟอรมที่เหมือนกับการออกอากาศทั่วไป เชน Naver
(เครื่องมือในการสืบคนของเกาหลี) หรือ ชองวีดีโอ (Youtube) ซ่ึงชองทางดังกลาว
ไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูมีอายุนอย เน่ืองจากเปนเน้ือหาสั้นๆสามารถเขาใจไดงาย 
อีกทั้งเน้ือหามักจะทันสมัยเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย K-dramas ที่เปนที่รูจักกันดี 
ไดแก Idol Drama Operation Team และ PongdangPongdang Love 
(Splash Splash Love)

Vocabulary : คําศัพท

popularity (n.)  ความนิยม

widespread (adj.) แพรหลาย

throughout (prep.) ตลอด

broadcast (v.) ออกอากาศ

Culture (n.) วฒันธรรม
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