• คําท ักทาย (ภาษาเวียดนาม)
• เจา อง (Chao Ong) : สวัสดี สําหรับชายสูงอายุ
• เจา แองห์ (Chao Anh) : สวัสดี ชายหนุ่ม
• เจา บั'ก (Chao Bac) : สวัสดี ชายอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี ชายอายุน ้อยกว่า
• เจา บา (Chao Ba) : สวัสดี สําหรับหญิงสูงอายุ
• เจา โก (Chao Co) : สวัสดี หญิงสาว
• เจา จิ (Chao Chi) : สวัสดี หญิงอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี หญิงอายุน ้อยกว่า
• กาม เอิน (Cam On) : ขอบคุณ
ิ จ่าว (Xin Chao) : สวัสดี (ใชได
้ ้ทุกเวลา)
• ซน
ิ โหลย (Xin Loi) : ขอโทษ
• ซน
• จุ๊บ หงู งอน (Chuc Ngu Ngon) : ราตรีสวัสดิ@
ิ เหม่ย (Xin Moi) : ขอเชญ
ิ ,กรุณา
• ซน
• ตาม เบียด (Tam Biet) : ลาก่อน
• แฮน กัพ ไล (Hen Gap Lai) : พบกันใหม่
• บั'ก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) : สบายดีหรือ
• กาม เอิน บิงห์ เทือง (Cam On Binh Thuong) :
สบายดี ขอบคุณ
• แดบ หลํา (Dab Lam) : สวยมาก
• ยา (Da) : ใช ่
• คง (Khong) : ไม่
• โตย (Toi) : ฉั น
• ซงิ หลํา (Xinh Lam) : มีเสน่หม
์ าก
ืP อะไร
• เติน อง ลา จี (Ten Ong La Chi) : คุณชอ
P
ื
• โตย เติน ลา (Toi Ten La) : ฉั นชอ
• อัน เอียว เอ็ม (Anh Yeu Em) : พีรP ักน ้อง,ฉั นรักเธอ
• เอ็ม เอียว อัน (Em Yeu Anh) : น ้องรักพีP
• สนทนา
• เอ๋อ เดา (O Dau) : ทีไP หน(จะอยูห
่ ลังคํานามเสมอ)
• เงิน ห่าง (Ngan Hang) : ธนาคาร
• เงิน ห่าง เอ๋อ เดา (Ngan Hang O Dau) :
ธนาคารอยูไ่ หน
• บู เดียน (Buu Dien) : ไปรษณีย ์
• ค ้าก ซาน (Khach San) : โรงแรม
• เบิงห์ เวียน (Benh Vien) : โรงพยาบาล
้ (Hieu Sach) : ร ้านหนั งสอ
ื
• เหีย
P ว ซาค
• การน ับว ัน
• จู่ ยัต (Chu Nhat) : อาทิตย์
• ถือ ไห่ (Thu Hai) : จันทร์
• ถือ บา (Thu Ba) : อังคาร
• ถือ ตือ (Thu Tu) : พุธ
• ถือ นาม (Thu Nam) : พฤหัสบดี
• ถือ เสา (Thu Sau) : ศุกร์
• ถือ ไบ่ (Thu Bay) : เสาร์
้ ปปิ ง
• ชอ
• บาว เยียว (Bao Nhieu) : ราคาเท่าไหร่
• มัก กว๊า (Mac Qua) : แพง
• เบิก
P เยียะ คอม (Bot Gia Khong) : ลดราคาได ้ไหม
• เหล๋ (Re) : ถูก

• คําทว ั ไป
• ดอย หลํา (Doi Lam) : หิวมาก
• ค ้าด หลํา (Khat Lam) : กระหายนํ_ า
• งอน หลํา (Ngon Lam) : อร่อยมาก
• เนื' อก โซย (Nuoc Da) : นํ_ าเปล่า (ต ้ม)
• เนื' อก ดา (Nuoc Da) : นํ_ าแข็ง
• เนื' อก กํา ดา (Nuoc Cam Da) : นํ_ าแข็งเปล่า
่ ํ_ าชา
• ฉ่า ด๋า (Tra Da) : นํ_ าแข็งใสน
• เฝอ (Pho) : ก๋วยเตีย
c ว
• กา เฝ่ (Ca Phe) : กาแฟ
• แจ่ (Che) : ชา
• เบีย (Bia) : เบียร์
• เกิม (Com) : ข ้าวสวย
• จ๋าว (Chao) : ข ้าวต ้ม
• แบ๋งห์ หมีP (Banh My) : ขนมปั ง
• โตย โอม (Toi Om) : ฉั นไม่สบาย
ี
• โตย บี ดี หง่วย (Toi Bi Di Ngoai) : ฉั นท ้องเสย
• บี โซด (Bi Sot) : เป็ นไข ้
• บี ยา ไย (Bi Da Day) : ปวดท ้อง
• แตม ทือ (Tem Thu) : แสตมป์
• แซ เฮย (Xe Hoi) : รถ
• ทิด บา (Thit Bo) : เนื_อวัว
้
• หมง (Muong) : ชอน
้
• เหนีย
_ (Nia) : สอม
• เล่ (Ly) : แก ้วนํ_ า
ี รัง (Tam Xia Rang) : ไม ้จิม
• ตํา เสย
_ ฟั น
• เอิก
_ (Ot) : พริก
• เนือ
_ ก ม ้าม (Nuoc Mam) : นํ_ าปลา
• เย่ เล่า หมิง (Giac Lau Mieng) : กระดาษทิชชู่
• การน ับจํานวน
• โมต (Mot) : 1
• ไฮ (Hai) : 2
• บา (Ba) : 3
• โบน (Bon) : 4
• นาม (Nam) : 5
• เสา (Sau) : 6
• ไบ่(Bay) : 7
• ตาม (Tam) : 8
• จิน
c (Chin) : 9
• เหมือ
P ย (Muoi) : 10
• เหมือ
P ย โมต (Muoi Mot) : 11
• เหมือ
P ย ลาม (Muoi Lam) : 15
• ไฮ เหมือ
P ย (Hai Muoi) : 20
• ไฮ เหมือ
P ย ลาม (Hai Muoi Lam) : 25
• บา เหมือ
P ย (Ba Muoi) : 30
• นาม เหมือ
P ย (Nam Muoi) : 50
• โมต ตรัม (Mot Tram) : 100
• ไห่ ตรัม (Hai Tram) : 200
• โมต งัน (Mot Nghin) : 1,000
• เหมือ
P ย งัน (Muoi Nghin) : 10,000
• ตรัม งัน (Tram Nghin) : 100,000
• โมต เตรียว (Mot Trieu) : 1,000,000

• เบ่ เบย (Be Boi) : สระว่ายนํ_ า
• ยา ฮาง อัน (Nha Hang An) : ภัตตาคาร
• ยา เธอ (Nha Tho) : โบสถ์
ิ ไบ (San Bay) : สนามบิน
• เซน
• เบ๋น แซ ตัค ซ ีP (Ben Xe Tac Xi) : สถานีรถแท็กซ ีP
• เบ๋น แซ (Ben Xe) : สถานีรถประจําทาง
• กา แซ เหลือ
P (Ga Xe Lua) : สถานีรถไฟ
• ยา เว ซงิ เอ๋อ เดา (Nha Ve Sinh O Dau) :
ห ้องนํ_ าอยูไ่ หน
้
• เร ไตร (Re Trai) : เลีย
_ วซาย
• ไฝ่ (Phai) : ขวา
• ไฮ ดี ถัPง (Hay Di Thang) : ตรงไป
• โหลย ไหน่ (Loi Nay) : ทางนี_
• โฝ,เดือ
P ง (Pho,Doung) : ถนน
• กวาน (Quan) : ตําบล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ph" คล ้าย "ฟ"
ี งคล ้าย "ย" (สําเนียงฮานอย และภาคใต ้มาตรฐาน "v" ออก
ชนบทภาคใต ้ "v" ออกเสย
ี งเหมือน "v" ในภาษาอังกฤษ)
เสย
ี ง /d/ ในภาษาฝรัPงเศสหรือสเปน คล ้าย "ด" สว่ น อักษร "d" คล ้าย "ซ"
"đ" คล ้ายเสย
ี ง "ต"
"t" คล ้ายเสย
ี ง "ท, ถ"
"th" ออกเสย
ี งคล ้าย "ส"
"x" ออกเสย
ี งคล ้าย "z" ในภาษาอังกฤษ แต่สําเนียงไซง่อน ออก
สําเนียงฮานอย อักษร "d" ออกเสย
ี
เสยงคล ้าย "ย"
"ch" คล ้าย "จ"
"nh" คล ้าย "ญ" ในภาษาถิน
P เหนือ หรืออีสาน
"c" คล ้าย "ค"
ี
"kh" คล ้าย "ch" ในภาษาสกอตหรือเยอรมัน หรือ "kh" ในภาษาอาหรับหรือเปอร์เซย
"g" คล ้าย "g" ภาษาดัตช ์ หรือ กรีกปั จจุบัน "gh" (Γ)
ี งคล ้าย "z" ในภาษาอังกฤษ แต่
สําหรับ "gi" ของเวียดนามนั น
_ สําเนียงฮานอย ออกเสย
ี งคล ้าย
สําเนียงไซง่ อ
่ น ออกเสย
ี
"ng" ออกเสยงคล ้าย " ง"
"tr" คล ้าย "จ" หรือ "ทร"
ี งคล ้าย "sh" ในภาษาอังกฤษ (สําเนียงฮานอย "s" ออกเสย
ี งคล ้าย "ส")
"s" ออกเสย
ี งคล ้าย "ว" (สําเนียงฮานอย "qu" ออกเสย
ี ง "คว")
"qu" สําเนียงไซง่ อน ออกเสย
ี งหลากหลาย เชน
่
"r" สําเนียงไซง่ อ
่ น ออกเสย
o 1) "j" ในภาษาฝรัPงเศส หรือ
o 2) "r" ในภาษาสเปน หรือ
o 3) "rr" (ร รัวลิน
_ ) ในภาษาสเปน (สําเนียงฮานอย "r" เหมือนกับ "z"
ในภาษาอังกฤษ)

สน.ผชท.ทหาร ไทย/ฮานอย (ทอ.)
๑ ธ.ค.๕๐

Thảo thích mọi thứ, chỉ trừ ...
* , จี/ จือ
ถาว ทิก
* ม่อย ทือ
 ...
ถาวชอบทุกอย่าง, ยกเว้นเพียง ....

Thao mina
Ngọc Thảo là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cô đang trả lời phỏng vấn của một phóng viên.
หงอก ถาว ล่า โหมด เหยีย
c น เวียน เดีย
P น อ๋าน โหน๋ย เตี' ยง. โก ดาง จ๋า เหล่ย ฟ๋ อม เวิ' น กัวc โหมด ฟ๊ อม เวียน.
ืP เสียง. เธอกําลังตอบคําสัมภาษณ์ของนักข่าวคนหนึงP .
คุณหงอกถาวเป็ นนั กแสดงภาพยนต์ทม
ีP ช
ี อ
Phóng viên : Thảo hãi cho bạn đọc biết về một ngày bình thường của mình.
ฟ๊ อม เวียน : ถาว ไห จอ บ่าน ดอบ เบี' ยด เว่ โหมด หง่าย บิน
P เทือ
P ง กัวc มิน
P
นักข่าว : คุณถาว จงบอกให ้ผู ้อ่านทราบเกีย
P วกับ 1 วันปกติของตัวเอง
Ngọc Thảo : Thảo thường thức dậy từ lúc 6 giờ sáng. Sau đó Thảo ăn sáng với gia đình rồi đến xưởng
phim.
c ง ฟี ม.
หงอก ถาว : ถาว เทือ
P ง ทึ' ก เยิย
P ตือ
P ลุก
๊ เซ ้า เย่อ ซ ้าง. เซา ด ้อ ถาว อัน ซ ้าง เวิ' ย ยา ดิน
P โร่ย เด๊น เสือ
คุณหงอกถาว : ถาวปกติตน
ืP นอนตอนหกโมงเช ้า. หลังจากนัน
_ ถาวกินข ้าวเช ้ากับครอบครัวแล ้วถึงไปกองถ่าย.
Phóng viên : Còn buổi tối , Thảo thường làm gì?
ฟ๊ อม เวียน : ก่อน บุย
๋ โต๊ย , ถาว เทือ
P ง หล่าม ยี?P
นักข่าว : แล ้วตอนเย็น, คุณถาว ปกติทําอะไร?
Ngọc Thảo : Buổi tối Thảo ở nhà xem phim, đọc sách báo. Thỉnh thoảng đi thăm một vài người bạn
thân.
หงอก ถาว : บุย
๋ โต๊ย ถาว เอ๋อ หย่า แซม ฟี ม, ดอบ ส๊าจ บ๊าว. ถิน
c ถว๋าง ดี ทัม โหมด ว่าย เหงือ
P ย บ่าน เทิน.
คุณหงอกถาว : ตอนเย็นถาวอยูบ
่ ้านดูหนัง, อ่านหนังสือพิมพ์. บางทีไปเยีย
P มเพือ
P นสนิทบางคน.
Phóng viên : Bây giờ Thảo hãy nói về sở thích của mình. Chắng hạn như về âm nhạc, Thảo thích nghe
loại nhạc gì?
ฟ๊ อม เวียน : เบิย เย่อ ถาว ไห น ้อย เว่ เส๋อ ทิ' ก กัวc มิน
P . จัcง ฮ่าน ยือ เว่ เอิม หยาก, ถาว ทิ' ก แง หล่อย หยาก ยี?P
ืP ชอบของตัวเอง. เช่น เพลง, ถาวชอบฟั งเพลงประเภทอะไร?
นักข่าว : ตอนนีค
_ ณ
ุ ถาว จงพูดเกีย
P วกับ สิงP ทีช
P น
Ngọc Thảo : Thảo rất thích nhạc nhẹ.
หงอก ถาว : ถาว เริ' ต ทิ' ก หยาก แหยะ.
คุณหงอกถาว : ถาวชอบมากเพลงเบา.
Phóng viên : Thảo thích đọc loại sách gì?

ฟ๊ อม เวียน : ถาว ทิ' ก ดอบ หล่อย ส๊าจ ยี?P
นักข่าว : คุณถาว ชอบอ่านหนั งสือประเภทอะไร?

Ngọc Thảo : Thảo thích đọc truyện ngắn, tiểu thuyết. Ngoài ra, Thảo còn thích đọc sách về lịch sử.
หงอก ถาว : ถาว ทิ' ก ดอบ เจวีย
P น งั'น, เตีย
c ว เทวี' ยต. หง่อย รา, ถาว ก่อน ทิ' ก ดอบ ส๊าจ เว่ หลิก สือ.
_ , นวนิยาย. นอกจากนัน
คุณหงอกถาว : ถาวชอบอ่านเรือ
P งสัน
_ , ถาวยังชอบอ่านหนังสือประวัตศ
ิ าสตร์.
Phóng viên : Câu hỏi cuối cùng : Thảo ghét cái gì nhất?
ฟ๊ อม เวียน : เกา หอย ก๊วย กุม
่ : ถาว แก๊ท ก๊าย ยีP เหยิ' ต?
นักข่าว : คําถามสุดท ้าย : คุณถาว เกียดอะไรทีส
P ด
ุ ?
Ngọc Thảo : Thảo thích mọi thứ, chỉ trừ ...
หงอก ถาว : ถาว ทิ' ก ม่อย ทื' อ, จีc จือ
P ...
คุณหงอกถาว : ถาวชอบทุกอย่าง, ยกเว ้นเพียง ....
Phóng viên : Chỉ trừ cái gì?
ฟ๊ อม เวียน : จีc จือ
P ก๊าย ยี?P
นักข่าว : ยกเว ้นเพียงอะไร?
Ngọc Thảo : Chỉ trừ ...những người hỏi nhiều.
หงอก ถาว : จีc จือ
P ... หยึงc เหงือ
P ย หอย หยิวP .
คุณหงอกถาว : ยกเว ้นเพียง .... พวกคนถามมาก.

ั
คําศพท์
mọi thứ ม่อย ทื' อ = ทุกอย่าง
P .... = ยกเว ้นเพียง ....
chỉ trừ... จีc จือ
diễn viên điện ảnh เหยีย
c น เวียน เดีย
P น อ๋าน = นักแสดงภาพยนต์
phỏng vấn ฟ๋ อม เวิ' น = สัมภาษณ์
phóng viên ฟ๊ อม เวียน = นักข่าว
bạn đọc บ่าน ดอบ = ผู ้อ่าน
c ง ฟี ม = กองถ่าย
xưởng phim เสือ
sách báo ส๊าจ บ๊าว = หนังสือพิมพ์
c ถว๋าง = บางที
thỉnh thoảng ถิน
bạn thân บ่าน เทิน = เพือ
P นสนิท
ืP ชอบ, งานอดิเรก
P น
sở thích เส๋อ ทิ' ก = สิงP ทีช
Chắng hạn / như จัcง ฮ่าน / ยือ = เช่น
âm nhạc เอิม หยาก = เพลง
_
P น งั'น = เรือ
P งสัน
truyện ngắn เจวีย
c ว เทวี' ยต = นวนิยาย
tiểu thuyết เตีย
Ngoài ra หง่อย รา = นอกจากนัน
_
lịch sử หลิก สือ = ประวัตศ
ิ าสตร์
่ = สุดท ้าย
cuối cùng ก๊วย กุม
ghét แก๊ท = เกียด

những หยึงc = พวก

CHỊ ẤY LÀM NGHỀ GÌ VẬY?
จิ ไอ๊ย หล่าม เหง่ ยี เวิย ?
พีสาวคนนันทํางานอะไรหล่ะ ?
Bà Tư và bà Loan nói chuyện với nhau về một bà
hàng xóm.
บ่า ตือ หว่า บ่า ลวาน น้อย เจวีย น เว๊อย เยา เว่ โหมด บ่า ห่ าง ซ๊อม.
ยายตือ และยายลวานพูดคุยกันเกียวกับ ยายเพือนบ้านคนหนึง.

Bà Tư : Chị biết không, bà hang xóm của tôi mới
mua thêm một chiếc xe hơi. Chiếc này là chiếc thứ
hai.
บ่า ตือ : จิ เบี*ยต คอม, บ่า ห่ าง ซ๊อม กัว+ โตย เหม๊ย มัว เทม โหมด เจี*ยก แซ
เฮอย. เจี*ยก ไน่ หล่า เจี*ยก ทื*อ ฮาย.
ยายตือ : พีรู้ไหม, ยายเพือนบ้านของฉัน เพิงซื อรถยนต์ใหม่เพิม 1 คัน. รถยนต์
คันนีเป็ นคันที 2.
Bà Loan : Ồ, bà ấy giàu quá nhỉ.
บ่าลวาน : โอ่, บ่า ไอ๊ย เหย่า กว๊า หยี.
ยายลวาน : โอ้, ยายคนนันรวยมากซิ นะ.
Bà Tư : Bà ấy cũng mới mua ba bức tranh, nghe nói
là tranh ấn tượng; giá mỗi bức trên 10 triệu đồng.
บ่า ตือ : บ่า ไอ๊ย กุ๊ม เหม๊ย มัว บา บื*ก จาน, แง น้อย หล่า จาน อัน* เตือง; ย้า
โหม๋ ย บื*ก เจิน เหม่ย จิว ด่อม.
ยายตือ : ยายคนนัน ยังซื อรู ปภาพใหม่ 3 รู ป, ฟังมาว่าเป็ นรู ปภาพทีประทับใจ;
ราคาแต่ละรู ปเกิน 10 ล้านด่อม.
Bà Loan : Vậy hả? Bà ấy làm nghề gì vậy?
บ่าลวาน : เวิย หา? บ่า ไอ๊ย หล่าม เหง่ ยี เวิย ?
ยายลวาน : งันเหรอ? ยายคนนันทํางานอะไรหล่ะ?
Bà Tư : Nghe nói bà ấy có một cái nông trại nuôi
hơn hai trăm con bò sửa.

บ่า ตือ : แง น้อย บ่า ไอ๊ย ก๊อ โหมด ก๊าย โนม จ่าย นูย เฮอน ฮาย จรัม กอน บ่อ
เสื อ.
ยายตือ : ฟังมาว่ายายคนนัน มีฟาร์มเลียงวัวนม มากกว่า 200 ตัว อยู่ 1 ฟาร์ม.

Bà Loan : Bà ấy có nông trại à? Ở đâu vậy? Chị đã
đến đấy bao giờ chưa?
บ่าลวาน : บ่า ไอ๊ย ก๊อ โนม จ่าย อ่า? เอ๋ อ เดา เวิย ? จิ ด๋ า เด๊น ได๊ย บาว เหย่อ
เจือ?
ยายลวาน : ยายคนนันมีฟาร์มด้วยเหรอ? อยูท่ ีไหนหล่ะ? พีเคยไปทีน นั หรื อ
ยัง?
Bà Tư : Chưa. Nhưng nghe nói nông trại của bà ấy
lớn lắm. Cái nhà bà ấy xây ở đó trông giống như
một toà lâu đài.
บ่า ตือ : เจือ. ยืง แง น้อย โนม จ่าย กัว+ บ่า ไอ๊ย เล๊อน ลัม* . ก๊าย หย่า บ่า ไอ๊ย เซิ ย
เอ๋ อ ด๊อ โจม หย๋อม ยือ โหมด ตว่า เลา ด่าย.
ยายตือ : ยัง. แต่ฟังมาว่าฟาร์มของยายคนนันใหญ่มาก. บ้านของยายคนนันสร้าง
ทีนนั มองดูเหมือนกับประสาท (คฤหาสน์) หลังหนึง.

Bà Loan : Chồng bà ấy chắc là làm ăn giỏi lắm nhỉ.
บ่าลวาน : จ่อม บ่า ไอ๊ย จัก* หล่า หล่าม อัน หย๋อย ลัม* หยี.
ยายลวาน : สามียายคนนัน คงจะทํามาหากินเก่งมากซิ นะ.

Bà Tư : Chồng bà ấy hả? Ông ấy không những làm
ăn giỏi mà còn rất thương yêu vợ con.
บ่า ตือ : จ่อม บ่า ไอ๊ย หา? โอม ไอ๊ย คอม หยืง+ หล่าม อัน หย๋อย หม่า ก่อน เริ* ต
เทือง อิว เวอะ กอน.
ยายตือ : สามียายคนนันเหรอ? เขาไม่เพียงแต่ทาํ มาหากินเก่งเท่านัน แต่ยงั รักลูก
เมียมาก.
Bà Loan : Ồ, bà ấy hạnh phúc quá nhỉ.
บ่าลวาน : โอ่, บ่า ไอ๊ย ฮ่าน ฟุ๊ ก กว๊า หยี.
ยายลวาน : โอ้, ยายคนนันมีความสุ ขมากซิ นะ.
1.2 Ở phòng tiếp tân, Yoko muốn trả
phòng. :
1.2 เอ๋ อ ฟ่ อม เต๊บ ตัน , โยโก ม้วน จ๋ า ฟ่ อม. :
1.2 ทีห้องต้อนรับ, โยโกะ ต้องการคืนห้อง :
Tiếp tân : Chào cô.

เต๊บ ตัน : จ่าว โก.
พนักงานต้อนรับ : สวัสดีค่ะ.
Yoko : Chào anh. Chiều nay tôi muốn trả phòng.
โยโก : จ่าว อัน. เจียว ไน โตย ม๊วน จ๋ า ฟ่ อม.
โยโกะ : สวัสดีค่ะ. บ่ายนีฉันต้องการคืนห้อง.
Tiếp tân : Vâng. Cô định trả phòng lúc mấy giờ ạ?.
เต๊บ ตัน : เวิง. โก ดิน จ๋ า ฟ่ อม ลุ๊ก ไม๊ เย่อ อะ.
พนักงานต้อนรับ : ค่ะ. คุณกะว่าคืนห้องตอนกีโมงค๊ะ?

Yoko : Lúc 4 giờ.
โยโก : ลุ๊ก โบ๊น เย่อ.
โยโกะ : ตอน 4 โมง.
Tiếp tân : 4 giờ phải không ạ? À, xin lỗi, lúc đó, cô
có cần gọi taxi không ạ.
เต๊บ ตัน : โบ๊น ฟ๋ าย คอม อะ?. อ่า, ซิ น โหล๋ ย, ลุ๊ก ด๊อ, โก ก๊อ เกิน ก่อย
แท๊กซี คอม อะ.
พนักงานต้อนรับ : 4 โมงใช่ไหมค๊ะ? เอ่อ, ขอโทษ, ตอนนัน, คุณต้องการ
เรี ยกแท๊กซี ไหมค๊ะ.
Yoko : Dạ, cần. Nhờ anh gọi taxi giùm tôi nhé.
Nhân tiện nhờ anh cho người mang giùm hành lý
của tôi ra xe. Bây giờ cho tôi trả tiền phòng.
โยโก : ย่ะ, เกิน. เหย่อ อัน ก่อย แท๊กซี หยุม่ โตย แย๊. เยิน เตีน เหย่อ อัน จอ
เหงือย มาง หยุม่ หัน ลี กัว+ โตย รา แซ. เบิย เย่อ จอ โตย จ๋ า เตียน ฟ่ อม.
โยโกะ : ค่ะ, ต้องการ. วานคุณช่ วยเรี ยกแท๊กซี ให้ฉันนะ. ขณะเดียวกัน
(ระหว่างทาง) วานคุณให้คนช่วยถือกระเป๋ าเดินทางของฉันไปทีรถ. ตอนนีให้
ฉันจ่ายค่าห้อง.
Tiếp tân : Xin cô chờ một chút ….. Dạ, đây là hóa
đơn tính tiền.
เต๊บ ตัน : ซิ น โก เจ่อ โหมด จุ๊ต ..... ย่ะ, เดิย หล่า ฮ๊าว เดิน ติ*น เตียน.
พนักงานต้อนรับ : ขอให้คุณรอสักครู่ ..... ค่ะ, นีคือใบเสร็ จคิดเงิน.
Yoko : Tất cả là 110 đô la, phải không?
โยโก : เติ*ต ก๋ า หล่า โหมด จรัม เหม่ย โด ลา, ฟ๋ าย คอม?
โยโกะ : ทังหมด เป็ นเงิน 110 ดอลล่า, ใช่ไหม?
Tiếp tân : Dạ, phải. Cảm ơn cô.
เต๊บ ตัน : ย่ะ, ฟ๋ าย. ก๋ าม เออน โก.
พนักงานต้อนรับ : ค่ะ, ใช่. ขอบคุณค่ะ.

บทนีเป็ นแบบฝึ กหัดพูด จากบทแรกของ Ông muốn mua
gì ạ? โอง ม้วน มัว ยี อะ? เพือให้เพือนๆ ได้ใช้คาํ ศัพท์อืน ๆ โดยคงรู ป
ประโยคเดิมไว้.
Thực hành nói
(ทึก ห่ าญ น้อย)
แบบฝึ กหัดพูด
1. Tôi muốn mua một cái ti vi.
โตย ม๊วน มัว โหมด ก๊าย ตี วี
- ฉันต้องการซื อทีวี 1 เครื อง

2. Tôi muốn bán một cái máy ảnh.
โตย ม๊วน บ๊าน โหมด ก๊าย ไม๊ อัน+
- ฉันต้องการขายกล้องถ่ายรู ป 1 เครื อง
3. Tôi muốn bán một cái máy vi tính đời cũ.
โตย ม๊วน บ๊าน โหมด ก๊าย ไม๊ วี ติ*น เด่อย กู๋
- ฉันต้องการขายคอมพิวเตอร์แบบเก่า 1 เครื อง
4. Tôi muốn mua một cái đồng hồ.
โตย ม๊วน มัว โหมด ก๊าย โด่ม โห่
- ฉันต้องการซื อนาฬิกา 1 เครื อง
5. Tôi muốn mua một cái áo sơ mi màu xanh.
โตย ม๊วน มัว โหมด ก๊าย อ๊าว เซอ มี ม่าว ซาน
- ฉันต้องการซื อเสื อเชิ*ตสี ฟ้า 1 ตัว
6. Mời ông xem thử cái ti vi này.
เหมือย โอง แซม ถือ ก๊าย ตี วี ไน่
- เชิญคุณลองดูทีวเี ครื องนี
7. Mời cô xem thử cái tủ lạnh này.
เหมือย โก แซม ถือ ก๊าย ตู๋ หลัน ไน่
- เชิญคุณ(ผูห้ ญิง)ลองดูตูเ้ ย็นเครื องนี
8. Mời chị xem thử cái áo dài này.
เหมือย จิ แซม ถือ ก๊าย อ๊าว หย่าย ไน่
- เชิญพีสาวลองดูเสื ออ๊าวหย่ายตัวนี

9. Mời bà xem thử máy giặt này.
เหมือย บ่า แซม ถือ ไม๊ หยัก ไน่
- เชิญคุณยายลองดูเครื องซักผ้านี
10. Mời anh xem thử máy lạnh này.
เหมือย อัญ แซม ถือ ไม๊ หลัน ไน่
- เชิญพีชายลองดูแอร์เครื องนี
11. Ti vi ở cửa hàng chúng tôi không những chất
lượng cao mà còn rẻ nữa.
ตี วี เอ๋ อ เกื+อ ห่ าง กัว+ จุม๊ โตย คอม หยึ*ง จัต* เหลือง กาว ม่า ก่อน แหร๋ เหนือ.
- ทีวที ีห้างของพวกเรา ไม่เพียงคุณภาพสู ง แต่ยงั ราคาถูกอีก.

12. Máy ảnh ở cửa hàng chúng tôi không những rẻ
mà còn bền nữa.
ไม๊ อัน+ เอ๋ อ เกื+อ ห่ าง กัว+ จุม๊ โตย คอม หยึ*ง แหร๋ ม่า ก่อน เบิน เหนือ.
- กล้องถ่ายรู ปห้างของพวกเรา ไม่เพียงราคาถูก แต่ยงั ทนทานอีก.
13. Đồng hồ ở cửa hàng chúng tôi không những
đẹp mà còn rẻ nữa.
โด่ม โห่ เอ๋ อ เกื+อ ห่ าง กัว+ จุม๊ โตย คอม หยึ*ง แดป ม่า ก่อน แหร๋ เหนือ.
- นาฬิกาทีห้างของพวกเรา ไม่เพียงสวย แต่ยงั ราคาถูกอีก.
14. Máy giặt ở cửa hàng chúng tôi không những
hiện đại mà còn dễ dùng nữa.
ไม๊ หยัก เอ๋ อ เกื+อ ห่าง กัว+ จุม๊ โตย คอม หยึ*ง เหี ยน ด่าย ม่า ก่อน เหย๋ หยุม่
เหนือ.
- เครื องซักผ้าทีห้างของพวกเรา ไม่เพียงทันสมัย แต่ยงั ใช้ง่ายอีก.
15. Máy cassette ở cửa hàng chúng tôi không
những hiện đại mà còn rẻ nữa.
ไม๊ คลาสเซ็ต เอ๋ อ เกื+อ ห่าง กัว+ จุม๊ โตย คอม หยึ*ง เหี ยน ด่าย ม่า ก่อน แหร๋
เหนือ.
- เครื องเล่นเทปทีห้างของพวกเรา ไม่เพียงทันสมัย แต่ยงั ราคาถูกอีก.
16. Có loại nào rẻ hơn không, cô?
ก๊อ หล่อย หน่าว แหร๋ เฮอน คอม, โก?
- มีแบบไหนราคาถูกกว่าหรื อไม่. คุณ(ผูห้ ญิง)?
17. Có loại nào nhỏ hơn không, ông?
ก๊อ หล่อย หน่าว หย๋อ เฮอน คอม, โอง?
- มีแบบไหนเล็กกว่าหรื อไม่. คุณ?
18. Có loại nào tốt hơn không, chị?

ก๊อ หล่อย หน่าว โต๊ต เฮอน คอม, จิ?
- มีแบบไหนดีกว่าหรื อไม่. พีสาว?
19. Có loại nào lớn hơn không, anh?
ก๊อ หล่อย หน่าว เล๊อน เฮอน คอม, อัญ?
- มีแบบไหนใหญ่กว่าหรื อไม่. พีชาย?
20. Có loại nào mới hơn không, bà?
ก๊อ หล่อย หน่าว เม๊อย เฮอน คอม, บ่า?
- มีแบบไหนใหม่กว่าหรื อไม่. ยาย?

ขอโทษในภาษาเวียดนาม
ในภาษาเวียดนาม เมือ
P เวลาทําอะไรผิดพลาด หรือเดินเฉีย
P วชนกันโดยไม่ทน
ั ระวัง ก็จะกล่าวคํา “ ขอโทษ ”
“ ขอโทษ ” SORRY “ XIN LỖI ” (ซิน โหลย)
1.Xin lỗi.
(ซินโหลย)
ขอโทษ
2.Tôi xin lỗi.
(โตย ซินโหลย)
ฉันขอโทษ
3.Tôi rất xin lỗi.
(โตย เริ' ต ซินโหลย)
ฉันขอโทษอย่างมาก
4.Xin lỗi , tôi đến muộn.
(ซินโหลย , โตย เด๊น ม่วน)
ขอโทษ , ฉันมาสาย
5.Xin lỗi , tôi không hiểu.
(ซินโหลย , โตย โคม เห๋ว)
ขอโทษ , ฉันไม่เข ้าใจ
6.Xin lỗi , tôi quên mất.
(ซินโหลย , โตย เกวิน เมิ' ต)
ขอโทษ , ฉันลืม
7.Xin lỗi , tôi đã làm phiền ông. (bà, anh, chị)
(ซินโหลย , โตย ด๋า ล่าม เพีย
P น โอง (บ่า , อัญ , จิ)
ขอโทษ , ทีฉ
P ันทําความยุง่ ยาก (รบกวน) คุณ
8.Đó là lỗi của tôi.
(ด๊อ หล่า โหลย กัวc โตย)
นัน
_ เป็ นความผิดของฉัน
9.Không sao ạ.
(โคม ซาว อะ)
ไม่เป็ นไรครับ
10.Không có vấn đề gì.
(โคม ก๊อ เวิ' น เด่ ยี)P
ไม่มป
ี ั ญหาอะไร
11.Không có gì đâu.
(โคม ก๊อ ยีP เตา)
ไม่มอ
ี ะไรหรอก
12.Có gì đâu ạ.
(ก๊อ ยีP เดา อะ)

มีอะไรทีไP หนครับ
13.Hoàn toàn không sao ạ.
(ฮ่วน ต่วน โคม ซาว อะ)
เรียบร ้อยไม่เป็ นไรครับ
14.Đừng băn khoăn về chuyện đó.
(ดึงP บัน ควัน เว่ เฉวีย
P น ด๊อ)
อย่าเป็ นห่วงสําหรับเรีอ
P งนัน
_
15.Chuyện nhỏ thôi.
(เฉวีย
P น หย๋อ โทย)
เรือ
P งเล็กเท่านัน
_
16.Đó không phải là lỗi của anh.
(ด๊อ โคม ฝ๋ าย หล่า โหลย กัcว อัญ)
นัPนไม่ใช่เป็ นความผิดของพีP
ั
คําศพท์
đến muộn (เด๊น ม่วน) = มาสาย
không hiểu (โคม เห๋ว) = ไม่เข ้าใจ
quên mất (เกวิน เมิ' ต) = ลืม
làm phiền (ล่าม เพีย
P น) = ทําความยุง่ ยาก , รบกวน
vấn đề (เวิ' น เด่) = ปั ญหา
hoàn toàn (ฮ่วน ต่วน) = เรียบร ้อย , สําเร็จ
đừng (ดึงP ) = อย่า
băn khoăn (บัน ควัน) = เป็ นห่วง
lo lắng (ลอ ลั'ง) = เป็ นห่วง
chuyện (เฉวีย
P น) = เรือ
P งราว
nhỏ (หย๋อ) = เล็ก , เล็กน ้อย
lớn (เล๊อน) = ใหญ่
thôi (โทย) = เท่านัน
_ , พอ
phải (ฝ๋ าย) = ใช่
không phải (โคม ฝ๋ าย) = ไม่ใช่
là lỗi (หล่า โหลย) = เป็ นความผิด
làm lỗi (หล่าม โหลย) = ทําผิด , ทําความผิด

Phòng loại một bao nhiêu một đêm?
ฟ่ อม หล่อย โหมด บาว ยิว โหมด เด็ม ?
ห้องชันหนึง 1 คืนราคาเท่าไหร่ ?
1.1 Ở phòng tiếp tân khách sạn. :
เอ๋ อ ฟ่ อม เต๊บ ตัน ค๊าจ สัน :
ทีห้องต้อนรับโรงแรม :

Tiếp tân : Chào ông . Ông cần gì ạ?
เต๊บ ตัน : จ่าว โอม. โอม เกิน ยี อะ ?
พนักงานต้อนรับ : สวัสดีค่ะ คุณต้องการอะไรค๊ะ?
Smith : Chào cô. Tôi muốn thuê phòng.
สมิทธ : จ่าว โก โตย ม๊วน เทว ฟ่ อม
สมิทธ : สวัสดีครับ. ผมต้องการเช่าห้อง.
Tiếp tân : Thưa ông, ở đây chúng tôi có hai loại phòng: phòng đơn và phòng đôi. Ông muốn thuê loại nào ạ?
เต๊บ ตัน : เทือ โอม. เอ๋ อ เดิย จุม๊ โตย ก๊อ ฮาย หล่อย ฟ่ อม: ฟ่ อม เดิน หว่า ฟ่ อม โดย. โอม ม๊วน เทว หล่อย หน่าว อะ?
พนักงานต้อนรับ : คุณค๊ะ, ทีนีพวกเรามีห้อง 2 แบบ : ห้องเดียว และห้องคู่. คุณต้องการเช่าห้องแบบไหนค๊ะ?
Smith : Phòng đơn bao nhiêu một đêm?
สมิทธ : ฟ่ อม เดิน บาว ยิว โหมด เด็ม?
สมิทธ : ห้องเดียว 1 คืนราคาเท่าไหร่ ?
Tiếp tân : Hai trăm năm chục ngàn một đêm. Trong phòng có máy lạnh, ti vi, điện thoại. Phòng tuy nhỏ nhưng
sạch sẽ, thoáng mát lắm
เต๊บ ตัน : ฮาย จรัม นัม จุก หง่าน โหมด เด็ม. จอม ฟ่ อม ก๊อ ไม๊ หลัน , ตี วี, เดียน ถ่อย. ฟ่ อม ตุย หย๋อ ยึง สัจ แส, ทว๊าง ม๊าต ลัม* .
พนักงานต้อนรับ : 1 คืนราคา 250,000. ในห้องมีเครื องปรับอากาศ, โทรทัศน์, โทรศัพท์. ห้องถึงแม้วา่ เล็กแต่สะอาด, อากาศถ่ายเทสะดวกมาก.

Smith : Có tủ lạnh không?
สมิทธ : ก๊อ ตู๋ หลัน คอม?
สมิทธ : มีตูเ้ ย็นไหม?
Tiếp tân : Thưa, có chứ ạ.
เต๊บ ตัน : เทือ, ก๊อ จื*อ อะ.
พนักงานต้อนรับ : เรี ยน, มีซิคะ๊
Smith : Cô cho tôi thuê một phòng đơn.
สมิทธ : โก จอ โตย เทว โหมด ฟ่ อม เดิน.
สมิทธ : คุณให้ฉันเช่า 1 ห้องเดียว.
Tiếp tân : Vâng. Ông muốn thuê mấy đêm ạ?
เต๊บ ตัน : เวิง. โอม ม๊วน เทว เมิ*ย เด็ม อะ ?
พนักงานต้อนรับ : ค่ะ คุณต้องการเช่ากีคืนค๊ะ?
Smith : Bốn đêm. Đây là hộ chiếu của tôi.
สมิทธ : โบ๊น เด็ม. เดิย หล่า โฮะ เจียว กัว+ โตย.
สมิทธ : สี คืน. นีคือ passport ของผม.
Tiếp tân : Phòng của ông số 309, ở trên tần ba. Đây là chìa khóa phòng.
เต๊บ ตัน : ฟ่ อม กัว+ โอม โส๊ บา แหล จิ*น, เอ๋ อ เจิน เติง บา. เดิย หล่า เจีย คว๊า ฟ่ อม.
พนักงานต้อนรับ : ห้องของคุณเบอร์ 309, อยูบ่ นชัน 3. นีคือกุญแจห้อง
Smith : Cám ơn cô.
สมิทธ : ก๊าม เอิน โก.
สมิทธ : ขอบคุณครับ.

Tiếp tân : Thưa ông, khách sạn chúng tôi có phục vụ ăn sáng miễn phí cho quý khách. Vậy sáng mai xin mời ông
xuống nhà hàng ở tầng một ăn sáng nhé.
เต๊บ ตัน : เทือ โอม, ค๊าจ สัน จุม๊ โตย ก๊อ ฟุก วุ อัน ซ้าง เหมี+ยน ฟี* จอ กวี* ค๊าจ. เว่ย ซ้าง มาย ซิ น เหม่ย โอม ซ๊วง หย่า ห่ าง เอ๋ อ เติง โหมด อัน ซ้าง แย๊.
พนักงานต้อนรับ : คุณค๊ะ, โรงแรมของพวกเรามีบริ การอาหารเช้าฟรี ให้แขก. งันพรุ่ งนีเช้าเชิ ญคุณลงมาทีภตั ตาคารอยูท่ ีช นั 1 ทานอาหารเช้า นะค๊ะ?

คําขอบคุณในภาษาเวียดนาม
ในภาษาเวียดนาม เวลาทีเP ราทําอะไรให ้ใครสักอย่าง หรือว่ามอบสิงP ของให ้ใครบางคน คน ๆ นัน
_ ก็จะกล่าวคํา "
ขอบคุณ " ตอบกลับมาเสมอ

" ขอบคุณ " THANK YOU “ CẢM ƠN ” (ก๋าม เออน)
1.Cảm ơn.
(ก๋าม เออน)
ขอบคุณ
2.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị)
(ก๋าม เออน โอง) บ่า, อัญ, จิ
ขอบคุณท่าน (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว)
3.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị) rất nhiều
(ก๋าม เออน โอง) บ่า, อัญ, จิ (เริ' ต ยิวP )
ขอบคุณท่าน (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว) อย่างมาก
4.Ông (bà, anh, chị, …) tử tế quá.
(โอง) บ่า, อัญ, จิ,… (ตือ
c เต๊ กว๊า)
ท่าน (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว, ...) กรุณาอย่างมาก
5.Cảm ơn ông đã đến thăm.
(ก๋าม เออน โอง ด๋า เด๊น ทัม)
ขอบคุณท่านทีม
P าเยีย
P มเยียน
6.Cảm ơn ông đã giúp đỡ.
(ก๋าม เออน โอง ด๋า ยุ๊บ เด๋อ)
ขอบคุณท่านทีช
P ว่ ยเหลือ
7.Cảm ơn về lời mời của anh.
(ก๋าม เออน เว่ เล่อย เม่อย กัวc อัญ)
ขอบคุณสําหรับคําเชิญของพีP
8.Cảm ơn về lời khuyên của bạn.
(ก๋าม เออน เว่ เล่อย เควียน กัcว บ่าน)
ขอบคุณสําหรับคําเตือนของเพือ
P น
9.Cảm ơn ông rất nhiều về buổi tiệc.
(ก๋าม เออน โอง เริ' ต ยิวP เว่ บูย
๋ เตีย
P ก)
ขอบคุณท่านอย่างมากสําหรับงานเลีย
_ ง
10.Cảm ơn về sự quan tâm của ông.
(ก๋าม เออน เว่ สึ กวาน เติม กูว๋ โอง)
ขอบคุณสําหรับความห่วงใยของคุณ
11.Cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của ông.
(ก๋าม เออน เว่ เล่อย จู๊ก โต๊ต แด่ป กัวc โอง)
ขอบคุณสําหรับคําอวยพรทีด
P เี ยีย
P มของคุณ
12.Cảm ơn về sự đón tiếp nồng ấm của ông.
(ก๋าม เออน เว่ สึ ด๊อน เตี' ยบ โน่ม เอิ' ม กูว๋ โอง)
ขอบคุณสําหรับการต ้อนร ้บทีอ
P บอุน
่ ของคุณ
13.không có gì ạ.
(โคม ก๊อ ยีP อะ)
ไม่มอ
ี ะไรครับ
14.Có gì đâu ạ.
(ก๊อ ยีP เดา อะ)
มีอะไรทีไP หน
15.không sao ạ.
(โคม ซาว อะ)
ไม่เป็ นไรครับ
ั
คําศพท์

rất nhiều (เริ' ต ยิวP ) = อย่างมาก
quá (กว๊า) = อย่างมาก
tử tế (ตือ
c เต๊) = กรุณา, น่านับถือ, โอบอ ้อมอารี
đã đến (ด๋า เด๊น) = มาถึง
thăm (ทัม) = เยีย
P มเยียน
giúp đỡ (ยุ๊บ เด๋อ) = ช่วยเหลือ
về (เว่) = สําหรับ
lời mời (เล่อย เม่อย) = คําเชิญ
của (กัวc ) = ของ
lời khuyên (เล่อย เควียน) = คําเตือน , คําแนะนํ า
buổi tiệc (บูย
๋ เตีย
P ก) = งานเลีย
_ ง
quan tâm (กวาน เติม) = ห่วงใย , สนใจ ,ใส่ใจ
lời chúc (เล่อย จู๊ก) = คําอวยพร
tốt đẹp (โต๊ต แด่ป) = ดีเยีย
P ม , ดีเลิศ
đón tiếp (ด๊อน เตี' ยบ) = ต ้อนรับ
nồng ấm (โน่ม เอิ' ม) = อบอุน
่

คํากล่าวลาในภาษาเวียดนาม
กว่าจะเข ้ามาอัพให ้เพือ
P น ๆ ได ้ ก็ใช ้เวลานานพอดู จริง ๆ แล ้วเป็ นเพราะว่าผมไม่คอ
่ ยมีเวลา ... คงไม่วา่ กันนะครับ
คํากล่าวลา GOOD BYE “ Tạm biệt ” (ต่าม เบียด)
1.Tạm biệt ông.
(ต่าม เบียด โอง)
ลาก่อนคุณ
2.Tạm biệt bà.
(ต่าม เบียด บ่า)
ลาก่อนคุณผู ้หญิง
3.Tạm biệt Kirsty.
(ต่าม เบียด คริสตี)_
ลาก่อนคริสตี_
4.Hẹn gặp lại.
(แห่น กหับ หล่าย)
พบกันใหม่
5.Hẹn gặp lại ông. (bà, anh, chị)
(แห่น กหับ หล่าย โอง) บ่า, อัญ, จิ
พบกันใหม่คณ
ุ (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว)
6.Hẹn sớm gặp lại.
(แห่น เซ๊อม กหับ หล่าย)
พบกันในไม่ช ้า
7.Nhớ liên lạc nhé.
(เย๊อ เลียน หล่าก แย๊)
คิดถึงกันนะ (จําการติดต่อกันนะ)

8.Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.
(โตย ฮี ว่อม จุ๊ม ตา แส กหับ หล่าย)
ฉันหวังว่าพวกเราจะได ้พบกันใหม่
9.Hẹn gặp lại ngày mai.
(แห่น กหับ หล่าย หง่าย มาย)
พบกันใหม่วน
ั พรุ่งนี_
10.Hẹn gặp lại tuần sau.
(แห่น กหับ หล่าย เตวิน
P เซา)
ั ดาห์หน ้า
พบกันใหม่สป
11.Hẹn gặp lại tối nay.
(แห่น กหับ หล่าย โต๊ย ไนย)
พบกันใหม่คน
ื นี_
12.Hẹn gặp lại sáng mai.
(แห่น กหับ หล่าย ซ๊าง มาย)
พบกันใหม่พรุ่งนีเ_ ช ้า
13.Hẹn gặp lại chiều mai.
(แห่น กหับ หล่าย เจีย
P ว มาย)
พบกันใหม่พรุ่งนีบ
_ า่ ย
14.Rất vui được gặp ông. (bà, anh, chị)
(เริ' ต วุย เดือก กหับ โอง) บ่า, อัญ, จิ
ยินดีมากทีไP ด ้พบคุณ (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว)
15.Rất hân hạnh được gặp ông. (bà, anh, chị)
P เดือก กหับ โอง) บ่า, อัญ, จิ
(เริ' ต เฮิน ฮัน
เป็ นเกียรติมากทีไP ด ้พบคุณ (คุณผู ้หญิง, พีช
P าย, พีส
P าว)
16.Đừng quên viết thư cho tôi.
(ดึงP เกวิน เวี' ยต ทือ จอ โตย)
อย่าลืมเขียนจดหมายถึงฉัน
17.Chúc may mắn.
(จุ๊ก ไม มั'น)
ขอให ้โชคดี
ั
◌์คําศพท์
sớm (เซ๊อม) = แต่เช ้า , ในไม่ช ้า, เร็ว ๆ นี_
nhớ (เย๊อ) = คิดถึง , จํา , จดจํา
liên lạc (เลียน หล่าก) = ติดต่อ, สัมพันธ์
hi vọng (ฮี ว่อม) = หวังว่า
chúng ta (จุ๊ม ตา) = พวกเรา
ngày mai (หง่าย มาย) = พรุ่งนี_
tuần sau (เตวิน
P เซา) = สัปดาห์หน ้า
tối nay (โต๊ย ไนย) = คืนนี_ , เย็นนี_
sáng mai (ซ๊าง มาย) = พรุ่งนีเ_ ช ้า
chiều mai (เจีย
P ว มาย) = บ่ายพรุ่งนี_
vui (วุย) = ยินดี , ดีใจ
P ) = เป็ นเกียรติ , ด ้วยความเคารพ
hân hạnh (เฮิน ฮัน
đừng quên (ดึงP เกวิน) = อย่าลืม
quên (เกวิน) = ลืม
viết (เวี' ยต) = เขียน
thư (ทือ) = จดหมาย

ี งในภาษาเ◌ ้◌ ีวียดนาม
โทนเสย

โทนเสียงในภาษาเวียดนาม แบ่งออกเป็ น 6 โทนเสียงด ้วยกัน

*** หมายเหตุ เสียงหนัก สําเนียงพูดทางภาคใต ้ ออกเสียงคล ้ายเสียงจัตวา
เช่น khách sạn (ค๊าจ ส่าน) แปลว่า โรงแรม สําเนียงทางใต ้ จะออกเสียงเป็ น (ค๊าจ สัน)

ถ ้าสังเกตจะเห็นว่า โทนเสียงหอย (เย ้าหอย) จะใช ้มากกว่า โทนเสียงหงา (เย ้าหงา) และเวลาทีพ
P ูดเสียงก็แตกต่าง
_ กว่า
กันเล็กน ้อย แยกไม่คอ
่ ยออก เพียงแต่วา่ เย ้าหงา ออกเสียงสัน

เวลาจะสะกดคําในภาษาเวียดนามทีม
P วี รรณยุกต์กํากับ ก็ให ้ออกเป็ นเสียงสามัญก่อนแล ้วตามด ้วยการผันตาม
วรรณยุกต์
ตัวอย่างเช่น
ma ( เม่อ อา ) อ่านว่า มา
mà ( เม่อ อา เหวีย
P น) อ่านว่า หม่า
mả ( เม่อ อา ห๋อย ) อ่านว่า หมา
mã ( เม่อ อา หงา ) อ่านว่า หมาะ หรือ ม๋า
má ( เม่อ อา ซั'ก ) อ่านว่า ม๊า หรือ ม ้า
mạ ( เม่อ อา หนัก ) อ่านว่า หมะ หรือ ม่ะ
ลองฝึ กอ่านดูนะ ไม่ยากเกินความสามารถหรอก แต่วา่ ต ้องจําและผันเสียงตามให ้ถูก ก็เท่านั น
_ แหละ

สระผสมในภาษาเวียดนาม
วันนีจ
_ ะแนะนํ าให ้รู ้จัก "สระผสมในภาษาเวียดนาม" โดยได ้เขียนคําอ่านเป็ นภาษาไทยกํากับไว ้ แต่บางคําอาจจะสะกด
คําอ่านค่อนข ้างยากนะครับ (คล ้ายเสียงควบกลํ_า) แต่ก็มต
ี วั อย่างให ้ด ้วยครับ

ครัง_ ต่อไปจะแนะนํ าให ้รู ้จัก วรรณยุกต์ หรือโทนเสียงในภาษาเวียดนาม
บ๊าย บาย

ื ในภาษาเวียดนาม (2)
ต ัวหน ังสอ
จากเมือ
P วานเราได ้เรียนรู ้เกีย
P วกับตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม แบ่งเป็ นพยัญชนะเดีย
P วมี 17 ตัว และสระ 12 ตัว ผมมี
ตัวอย่างคําศัพท์งา่ ย ๆ ครับ (ข ้อมูลจาก http://www.chulaonline.com/)
1.a lô (อา โล) = ฮัลโหล (ใช ้ในการพูดโทรศัพท์)
2.bò (บ่อ) = วัว
3.cò (ก่อ) = นกกระยาง
4.cá (ก๊า) = ปลา
5.dê (เย) = แพะ
6.đu đủ (ดู ดู)๋ = มะละกอ
7.đà điểu(ด่า เดีย
c ว) = นกกระจอกเทศ

8.eo (แอว) = เอว
9.ếch (เอิ' จ) = กบ
10.gà (กห่า) = ไก่
11.hổ (โห๋) = เสือ
12.hoa (ฮวา) = ดอกไม ้
13.nước (เนื' อก) = นํ_ า
14.kèn (แก่น) = แตร
15.kem (แกม) = ไอศกรีม
16.lê (เล) = สาลีP
17.loa (ลวา) = ลําโพง
18.mèo (แม่ว) = แมว
19.na (นา) = น ้อยหน่า
20.nai (นาย) = กวาง
21.ong (ออง) = ผึง_
22.ô tô (โอ โต) = รถยนต์
23.ổi (โอ๋ย) = ฝรัPง (ผลไม ้)
24.ớt (เอ๊อต) = พริก
25.phòng (ฟ่ อม) = ห ้อง
26.rắn (รัน
_ ) = งู
27.sư tử (สือ ตือ
c ) = สิงโต
28.tắc kè (ตั'ก แก่) = ตุ๊กแก
29.voi (วอย) = ช ้าง
30.vàng (หว่าง) = ทอง
31.uống (โอ๊ง) = ดืม
P
32.ưng (อืง) = นกเหยีย
P ว
33.xương (เซือง) = กระดูก
34.y tá (อี ต๊า) = พยาบาล

พยัญชนะผสมในภาษาเวียดนาม
1.ch (เซ ฮ๊าท) อ่านว่า เจ่อ
ตัวอย่าง
cho (จอ) = ให ้
chum (จูม) = โอ่ง
2.gh (เกห ฮ๊าP ท) อ่านว่า เกห่อ
ตัวอย่าง
ghế (เก๊ห) = เก ้าอี_
ghi (กีห) = จด , เขียน
3.gi (เกห อี) อ่าP นว่า ยี
ตัวอย่าง
giá (ย ้า) = ราคา
giỏi (ย๋อย) = เก่ง
4.kh (กา ฮ๊าท) อ่านว่า เค่อ
ตัวอย่าง
khô (โค) = แห ้ง
khen (แคน) = ชมเชย
5.ng (แอนเน่อ เกห) อ่านว่า เง่อ
ตัวอย่าง
ngày (ไง่) = วัน
ngô (โง) = ข ้าวโพด
6.ngh (เง่อ ฮ๊าท) อ่านว่า เง่อ
ตัวอย่าง
nghe (แง) = ได ้ยิน
nghé (แง๊) = ลูกควาย
7.nh (แอนเน่อ ฮ๊าท) อ่านว่า เหย่อ
ตัวอย่าง
nhà (หย่า) = บ ้าน
nhỏ (หย๋อ) = เล็ก
8.ph (เป่ อ ฮ๊าท) อ่านว่า เฟ่ อ
ตัวอย่าง
phở (เฟ๋ อ) = ก๋วยเตีย
c วเวียดนาม
phim (ฟี ม) = ภาพยนตร์
9.qu (กู อู) อ่านว่า กัวP
ตวอย่
้ั าง
quê (เกว) = บ ้านนอก
quà (กว่า) = ขนม
10.th (เต ฮ๊าท) อ่านว่า เท่อ
ตัวอย่าง
thư (ทือ) = จดหมาย
thích (ทิ' ก) = ชอบ
11.tr (เต แอเหร่อ) อ่านว่า เจ่อ
ตัวอย่าง
trâu (เจาว) = ควาย
tre (แจ) = ต ้นไผ่

ื ในภาษาเวียดนาม (1)
ต ัวหน ังสอ
สวัสดีครับเพือ
P น ๆ ไม่ได ้เข ้ามาอัพเดทซะหลายวันเลย และต ้องขอขอบคุณเพือ
P น ๆ ทีไP ด ้ให ้คําแนะนํ าว่า น่าจะเริม
P
สอนกันตัง_ แต่ การสะกดคําเลยก็จะให ้สามารถรู ้ได ้ลึกซึง_ ขึน
_ เผือ
P วันหลังไม่ต ้องมีคําภาษาช่วยสะกดคําก็สามารถ
อ่านได ้ ... หวังว่าจะเป็ นประโยชน์มากกว่านะครับ
วันนีม
_ ารู ้จัก " ตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม " มีทัง_ หมด 29 ตัวด ้วยกันครับ เรียกว่า ALPHABET (อัลฟาเบ็ต) Bảng
chữ cái (บังc จือ
c ก๊าย)
1. Aa อ่านว่า = อา (ออกเสียง อา)
2. Ăă อ่านว่า = อ๋า (ออกเสียง อ๋า)
3. Ââ อ่านว่า = เอ๋อ (ออกเสียง เอ๋อ)
4. Bb อ่านว่า = เบ (ออกเสียง เบอ)
5. Cc อ่านว่า = เซ (ออกเสียง เก่อ)
6. Dd อ่านว่า = เย (ออกเสียง เย่อ)
7. Đđ อ่านว่า = เด (ออกเสียง เด่อ)
8. Ee อ่านว่า = แอ (ออกเสียง แอ)
9. Êê อ่านว่า = เอ (ออกเสียง เอ)
10. Gg อ่านว่า = เกห (ออกเสียง เก่อ เสียงขึน
_ จมูก)
11. Hh อ่านว่า = ฮ๊า (ออกเสียง เฮ่อ)
12. Ii อ่านว่า = อีงัน
_ (ออกเสียง อี เสียงยาว)
13. Kk อ่านว่า = กา (ออกเสียง เก่อ)
14. Ll อ่านว่า = แอเล่อ (ออกเสียง เล่อ)
15. Mm อ่านว่า = แอมเม่อ (ออกเสียง เม่อ)
16. Nn อ่านว่า = แอนเน่อ (ออกเสียง เน่อ)
17. Oo อ่านว่า = ออ (ออกเสียง ออ)
18. Ôô อ่านว่า = โอ (ออกเสียง โอ)
19. Ơơ อ่านว่า = เออ (ออกเสียง เออ)
20. Pp อ่านว่า = เป (ออกเสียง เป่ อ)
21. Qq อ่านว่า = กู (ออกเสียง เก่อ)
22. Rr อ่านว่า = เร่อ (ออกเสียง เร่อ)
23. Ss อ่านว่า = แอสสี(P ออกเสียง เส่อ)
24. Tt อ่านว่า = เต (ออกเสียง เต่อ)
25. Uu อ่านว่า = อู (ออกเสียง อู)

26. Ưư อ่านว่า = อือ (ออกเสียง อือ)
27. Vv อ่านว่า = เว (ออกเสียง เว่อ)
P )
28. Xx อ่านว่า = เอ็กซีP (ออกเสียง เซ่อ
_ )
29. Yy อ่านว่า = อีย่าย (ออกเสียง อี เสียงสัน

จากตัวหนังสือทัง_ หมดนี_สามารถจําแนกออกเป็ นพยัญชนะ และสระได ้ดังนี_
P ให ้สะดวกในการจํา ได ้เทียบกับพยัญชนะในภาษาไทยไว ้)
พยัีญชนะเดีย
P วมีทงั _ หมด 17 ตัว (เพือ
1. Bb = เบ่อ (บ)
2. Cc = เก่อ (ก)
3. Dd = เย่อ (ย)
4. Đđ = เด่อ (ด)
5. Gg = เก่อ (กห)
6. Hh = เฮ่อ (ห , ฮ)
7. Kk = เก่อ (ก)
8. Ll = เล่อ (ล)
9. Mm = เม่อ (ม)
10. Nn = เน่อ (น)
11. Pp = เป่ อ (ป)
12. Qq = เก่อ (ก)
13. Rr = เร่อ (ร)
14. Ss = เส่อ (ส)
15. Tt = เต่อ (ต)
16. Vv = เว่อ (ว)
P (ซ)
17. Xx = เซ่อ
สระเดีย
P วมีทงั _ หมด 12 ตัว
1. Aa = อา (สระ อา)
2. Ăă = อ๋า (สระ อัง)
3. Ââ = เอ๋อ (สระ เ◌ิองิ )
4. Ee = แอ (สระ แอ)
5. Êê = เอ (สระ เอ)
6. Ii = อีงัน
_ (สระ อี)
7. Oo = ออ (สระ ออ)

8. Ôô = โอ (สระ โอ)
9. Ơơ = เออ (สระ เออ)
10. Uu = อู (สระ อู)
11. Ưư = อือ (สระ อือ)
12. Yy = อียา่ ย (สระ อี)
เป็ นไงบ ้างครับ คงไม่ยากเกินไปนะครับ วันนีแ
_

การท ักทายในภาษาเวียดนาม
ั ญาว่า ถ ้ามีเวลา
ต ้องขอโทษด ้วยนะครับทีไP ม่ได ้เข ้ามาเขียน blog ทุกวัน เพราะว่าหาโอกาสว่าง ๆ ไม่คอ
่ ยได ้ แต่สญ
เมือ
P ไหร่ ก็จะเข ้ามาเขียนเพือ
P เผยแพร่ความรู ้ให ้กับทุกคนทีส
P นใจในภาษาเวียดนามครับ
วันนีก
_ ็จะขอแนะนํ า " การทักทายในภาษาเวียดนาม " แบบง่าย ๆ ครับ
◌์ Những Lời Chào (ญึ' ง เล่อย จ่าว) = Greetings
1. Chào ông. (จ่าว โอง)
สวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้สําหรับผู ้ชายสูงอายุ
2. Chào bà. (จ่าว บ่า)
สวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้สําหรับผู ้หญิงสูงอายุ
3. Chào anh. (จ่าว อัน)
สวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้สําหรับพีผ
P ู ้ชาย
4. Chào chị. (จ่าว จิ)
สวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้สําหรับพีผ
P ู ้หญิง
5. Chào em. (จ่าว แอม)
สวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้สําหรับน ้องทัง_ ผู ้ชายและผู ้หญิง
6. Xin chào. (ซิน จ่าว)
ขอสวัสดี(ครับ/ค่ะ)ใช ้ได ้กับทุกคนเป็ นคําสุภาพ
โดยปกติการทักทายของคนเวียดนาม มักจะตามด ้วยคําถามถึงเรือ
P งสุขภาพ
hỏi thăm sức khoẻ (หอย ทัม สึ' ก แค๋ว) Inquiring to health
7. Ông có khoẻ không? (โอง ก๊อ แค๋ว โคม)
คุณผู ้ชายสบายดีไหม?
8. Bà có khoẻ không? (บ่า ก๊อ แค๋ว โคม)
คุณผู ้หญิงสบายดีไหม?
9. Anh có khoẻ không? (อัน ก๊อ แค๋ว โคม)
พีช
P ายสบายดีไหม?
10. Chị có khoẻ không? (จิ ก๊อ แค๋ว โคม)
พีส
P าวสบายดีไหม?
11. Cám ơn, Tôi khoẻ. (ก๊าม เอิน โตย แค๋ว)
ขอบคุณ, ฉันสบายดี

12. Cám ơn, Tôi bình thường. (ก๊าม เอิน โตย บิน
P เทือ
P ง)
ขอบคุณ, ฉันปกติด ี
13. Tôi hơi mệt. (โตย เฮอย เม็ต)
ฉันค่อนข ้างเหนือ
P ย
14. Tôi rất mệt. (โตย เริ' ต เม็ต)
ฉันเหนือ
P ยมาก
15. Không khoẻ lắm. (โคม แค๋ว ลั'ม)
ไม่สบายมาก
คําศัพท์
Chào(จ่าว) = สวัสดี
Xin chào(ซิน จ่าว) = ขอสวัสดี
Ông (โอง) = ผู ้ชายสูงอายุ , คุณผู ้ชาย
Bà (บ่า) = ผู ้หญิงสูงอายุ , คุณผู ้หญิง
Anh (อัน) = พี◌
P ◌
ู ้ชาย
Chị (จิ) = พี◌
P ◌
ู ้สาว
Em (แอม) = น ้องชาย หรือน ้องสาว
Bố(โบ ้),Ba (บา) = พ่อ
Mẹ (แหมะ) = แม่
có(ก๊อ) = มี
không(โคม) = ไม่ , ไหม
có không (ก๊อ โคม) = มีไหม
không có(โคม ก๊อ) = ไม่ม ี
hỏi (หอย) = ถาม
hỏi thăm (หอย ทัม) = ถามไถ่
sức khoẻ (สึ' ก แค๋ว) = สุขภาพ
khoẻ (แค๋ว) = สบายดี
bình thường(บิน
P เทือ
P ง) = ปกติด ี
Tôi (โตย) = ฉัน , ผม , ดิฉัน
Cám ơn(ก๊าม เอิน) = ขอบคุณ
hơi (เฮอย) = ค่อนข ้าง
mệt (เม็ต) = เหนือ
P ย
rất (เริ' ต) = มาก (วางไว ้ข ้างหน ้าคําทีจ
P ะขยาย)
lắm (ลั'ม) = มาก (วางไว ้หลังคําทีจ
P ะขยาย)
nhiều (ญิวP ) = มาก (จํานวน)

ต ัวเลขในภาษาเวียดนาม
สวัสดีครับ ผมเป็ นคนไทยทีไP ด ้มีโอกาสเข ้ามาทํางานในประเทศเวียดนาม แต่กอ
่ นอืน
P เลยต ้องขอสารภาพว่า ก่อนทีจ
P ะ
เข ้ามาทีป
P ระเทศเวียดนามนี_ ผมไม่รู ้ภาษาเวียดนามเลย ภาษาอังกฤษก็งู ๆ ปลา ๆ มันเป็ นอะไรทีย
P ากมากเมือ
P ต ้องมา
ใช ้ชีวต
ิ ทีป
P ระเทศนี_ แต่ก็ยังอุน
่ ใจอยู่บ ้างทีย
P ังมีคนไทยทีเP ◌ ้ข ้ามาทํางานก่อนหน ้านี_ได ้แนะนํ า และคอยช่วยเหลือ ไม่งัน
_
แย่เลย
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ก็ต ้องศึกษาภาษาบ ้านเค ้าให ้รู ้เรือ
P ง ไม่งัน
_ เราก็อยูใ่ นสังคมของเค ้าลําบาก....
วันนีถ
_ อ
ื เป็ นวันแรก ก็ขอเริม
P ทีต
P ัวเลขก่อนแล ้วกันนะครับ
1 = một (โมด)
2 = hai (ฮาย)
3 = ba (บา)
4 = bốn (โบ ้น)
5 = năm (นัม)
6 = sáu (เซ ้า)
7 = bảy (ไบ๋)
8 = tám (ต๊าม)
9 = chín (จิ' น)
10 = mười (เมือ
P ย)
ถ ้าเป็ นเลข 2 หลัก ก็ใช ้หลักการอ่านแบบภาษาไทยเลย
11 = mười một (เมือ
P ย โมด)
12 = mười hai (เมือ
P ย ฮาย)
13 = mười ba (เมือ
P ย บา)

14 = mười bốn (เมือ
P ย โบ ้น)
15 = mười lăm (เมือ
P ย ลัม)
16 = mười sáu (เมือ
P ย เซ ้า)
17 = mười bảy (เมือ
P ย ไบ๋)
18 = mười tám (เมือ
P ย ต๊าม)
19 = mười chín (เมือ
P ย จิ' น)
20 = hai mươi (ฮาย เมือย), หรือ hai chục (ฮาย จุก)**(โปรดสังเกตจะไม่ม`
ี บน ơ ในภาษาไทยก็เหมือนกับตัด
ไม ้เอกออกไป)
21 = hai mươi mốt (ฮาย เมือย โม ้ด)
22 = hai mươi hai (ฮาย เมือย ฮาย)
23 = hai mươi ba (ฮาย เมือย บา)
24 = hai mươi bốn (ฮาย เมือย โบ ้น),หรือ hai mười tư (ฮาย เมือย ตือ)ก็ได ้
25 = hai mười lăm (ฮาย เมือย ลัม)
26...29 hai mươi sáu...hai mươi chín (ฮาย เมือย เซ ้า...ฮาย เมือย จิ' น)26...29 hai mươi sáu...hai mươi chín
(ฮาย เมือย เซ ้า...ฮาย เมือย จิ' น)
30 = ba mươi (บา เมือย), หรือ ba chục (บา จุก)
40 = bốn mươi (โบ ้น เมือย), หรือ bốn chục (โบ ้น จุก)
50 = năm mươi (นัม เมือย), หรือ năm chục (นัม จุก)
55 = năm mươi lăm (นัม เมือย ลัม)
100 = một trăm (โมด จรัม)
1,000 = một ngình (โมด งิน
P )
10,000 = mười ngình (เมือ
P ย งิน
P )
100,000 = một trăm ngình(โมด จรัม งิน
P )
1,000,000 = một triệu (โมด จิวP )

