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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 
 

รหัสวิชา  VN75101  
ช่ือวิชา   ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 1                3 (2-2-5) 
   Vietnamese for communication 1 
   Tiếng Việt giao tiếp 1 
 
ระยะเวลาทําการสอน 17 สัปดาห5 
 
คําอธิบายรายวิชา   

พัฒนาทักษะด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต�น ศึกษา
วัฒนธรรมของเจ�าของภาษาผ�านบทสนทนาเบื้องต�น รวมท้ังศึกษาหลักไวยากรณ8เบื้องต�นท่ีปรากฏอยู�
ในบทสนทนา 
 
วัตถุประสงค5 
 หลังจากท่ีผู�เรียนได�ศึกษารายวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 แล�ว ผู�เรียนต�องมีความรู� 
ความสามารถดังนี้  

1. เข�าใจระบบเสียงภาษาเวียดนาม  
2. ออกเสียงหน�วยเสียงภาษาเวียดนามได�อย�างถูกต�อง 
3. ออกเสียงพยางค8ภาษาเวียดนามได�อย�างถูกต�อง 
4. ฟ�งบทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ8เบื้องต�นต�าง ๆ ได�อย�างเข�าใจ  
5. พูดบทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ8เบื้องต�นต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�อง  
6. อ�านข�อความสั้น ๆ ได�อย�างเข�าใจ  
7. เขียนประโยคภาษาเวียดนามง�ายๆ และข�อความสั้น ๆ ได�อย�างถูกต�อง  
8. รู�หลักไวยากรณ8เบื้องต�นท่ีปรากฏอยู�ในบทสนทนา และข�อความสั้น ๆ ในแต�ละบท  
9. ประยุกต8ใช�ไวยากรณ8เบื้องต�นในการเขียนประโยค และข�อความสั้น ๆ ได�  
10. เข�าใจวัฒนธรรมเวียดนามผ�านบทสนทนา และข�อความสั้น ๆ ในแต�ละบท 

 
เนื้อหา 
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        1.1.1 เสียงพยัญชนะต�น 
       1.1.2 เสียงพยัญชนะกลาง 
        1.1.3 เสียงพยัญชนะท�าย 

1.2 ระบบเสียงสระ 

 



 xviii 

        1.2.1 สระเด่ียว 
       1.2.2 สระประสม  

1.3 ระบบเสียงวรรณยุกต8 
        1.3.1 เสียงวรรณยุกต8สูงระดับ  
        1.3.2 เสียงวรรณยุกต8ตก 
        1.3.3 เสียงวรรณยุกต8สูงข้ึน 
        1.3.4 เสียงวรรณยุกต8ต่ํา-ตก  
        1.3.5 เสียงวรรณยุกต8สูง-ตก-ข้ึน  
        1.3.6 เสียงวรรณยุกต8ตก-ข้ึน 

1.4 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง  

 
บทท่ี 2  แนะนําตัวอักษรและพยางค8ภาษาเวียดนาม  

(Giới thiệu chữ và âm tiết tiếng Việt)    8 ชั่วโมง 
2.1 ตัวอักษรพยัญชนะ 

        2.1.1 ตัวอักษรพยัญชนะต�น 
        2.1.2 ตัวอักษรพยัญชนะกลาง 
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2.2 ตัวอักษรสระ 
        2.2.1 ตัวอักษรสระเด่ียว 
        2.2.2 สระเด่ียวสั้น  
        2.2.3 สระเด่ียวยาว 
        2.2.4 ตัวอักษรสระประสมสองเสียง 

2.3 สัญลักษณ8วรรณยุกต8 
        2.3.1 วรรณยุกต8 “Ngang” 
        2.3.2 วรรณยุกต8 “Huyền” 
        2.3.3 วรรณยุกต8 “Sắc” 
        2.3.4 วรรณยุกต8 “Nặng” 
        2.3.5 วรรณยุกต8 “Hỏi” 
        2.3.6 วรรณยุกต8 “Ngã” 

2.4 โครงสร�างพยางค8ในภาษาเวียดนาม 
2.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
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3.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
3.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        3.3.1 โครงสร�างประโยคคําถาม có.........không? 
        3.3.2 การใช�คําว�า Dạ  
        3.3.3 การใช�คําว�า ạ  
        3.3.4 การใช�คําว�า Ừ  
        3.3.5 การใช�คําว�า Cảm ơn  
        3.3.6 การใช�คําว�า Còn  
        3.3.7 การใช�คําว�า Thưa 
        3.3.8 การใช�คําว�า Chào 
        3.3.9 การใช�คําวิเศษณ8บอกปริมาณ “rất” และ “lắm” 
        3.3.10 การใช�คําวิเศษณ8 vẫn 
        3.3.11 คําเรียกขาน 

3.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
3.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 4   การแนะนําตนเอง (Tự giới thiệu)     4 ชั่วโมง 
4.1 บทสนทนา (Đối thoại) 

        4.1.1 การแนะนําตัวเองทันทีหลังการกล�าวทักทาย 
       4.1.2 การขอทราบชื่อคู�ร�วมสนทนา 
        4.1.3 บทสนทนาการถามอายุ 
        4.1.4 บทสนทนาการถามชื่อ อายุ และอาชีพ 
        4.1.5 บทสนทนาการแนะนําตัว ถามอายุ และถามอาชีพ 

4.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
4.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        4.3.1 การอ�านตัวเลขในภาษาเวียดนาม 
        4.3.2 ประโยคแนะนําตนเอง 
        4.3.3 ประโยคท่ีนิยมใช� เม่ือต�องการแนะนําตัวเอง 
        4.3.4 การใช�คําว�า xin lỗi  
        4.3.5 ประโยคคําถามเก่ียวกับชื่อ 
        4.3.6 ประโยคคําตอบเก่ียวกับชื่อ 
        4.3.7 ประโยคคําถามเก่ียวกับอายุ 
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        4.3.8 ประโยคคําตอบเก่ียวกับอายุ 
        4.3.9 ประโยคคําถามเก่ียวกับอาชีพ 
        4.3.10 ประโยคคําตอบเก่ียวกับอาชีพ 

4.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
4.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 5  การแนะนําบุคคลอ่ืน (Giới thiệu người khác)   4 ชั่วโมง 
5.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
5.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
5.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        5.3.1 การใช�โครงสร�าง Đây là 
        5.3.2 การเรียกความสนใจ “คําเรียกขาน + ơi” 
        5.3.3 การใช�คําว�า của เพ่ือแสดงความเปนเจ�าของ 
        5.3.4 โครงสร�าง “คําเรียกขาน + là người nước nào?” 
        5.3.5 โครงสร�างประโยคท่ีใช�ในการแนะนําบุคคลอ่ืนให�รู�จักกัน 
        5.3.6 โครงสร�างประโยคแสดงความยินดีเม่ือถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน 
        5.3.7 โครงสร�างประโยคตอบรับการถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน 
        5.3.8 โครงสร�างประโยคคําถาม “có phải không?” 
        5.3.9 โครงสร�างประโยคคําตอบ“có phải không?” 
        5.3.10 ประโยคปฏิเสธ 
        5.3.11 การใช�คําว�า “à?” 

5.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
5.5 สรุป (Tóm tắt 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 6  การกล�าวลา (Tạm biệt)      4 ชั่วโมง 
6.1 บทสนทนา (Đối thoại) 

        6.1.1 การกล�าวลาแบบเปนทางการ 
        6.1.2 การกล�าวลาแบบไม�เปนทางการ 

6.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
6.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        6.3.1 การใช�คํากริยาวิเศษณ8 phải 
        6.3.2 การใช�คําลงท�าย (Particle) nhé, đây, đi 
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        6.3.3 การใช�โครงสร�าง Hẹn gặp lại 
        6.3.4 การใช�วลี Chúc  

6.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
6.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 7   ตัวเลขและลําดับท่ี (Con số và thứ tự)    4 ชั่วโมง 
7.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
7.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
7.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        7.3.1 การใช�ตัวเลขบอกลําดับ 
        7.3.2 ประโยคถาม-ตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห8 
        7.3.3 การใช�คําว�า Hôm nào 
        7.3.4 โครงสร�างประโยคคําตอบ Hôm nào 
        7.3.5 การใช�คําว�า chưa 
        7.3.6 การใช�คําว�า mời  
        7.3.7 การตอบรับคํา mời  
        7.3.8 การถามจํานวนคนท่ีมีจํานวนไม�เกิน 10  
        7.3.9 การตอบประโยคท่ีถามจํานวนคนท่ีมีจํานวนไม�เกิน 10  
        7.3.10 การใช�คําว�า thế, thế à 

7.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
7.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 8  ตัวเลขและการซ้ือสินค�า (Con số và mua sắm)   4 ชั่วโมง 
8.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
8.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
8.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        8.3.1 การอ�านตัวเลขท่ีมากกว�าหลักสิบ 
        8.3.2 การอ�านเลข 0 ในหลักต�างๆ 
        8.3.3 การใช�คําว�า những และ các 
        8.3.4 คําลักษณะนาม 
        8.3.5 การใช�คําลักษณะนาม 
        8.3.6 การใช�คําว�า cho 
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        8.3.7 การสอบถามราคา  
        8.3.8 การตอบคําถามประโยคสอบถามราคา  
        8.3.9 โครงสร�างประโยค การถามด�วยคําว�า sao 
        8.3.10 การตอบคําถามประโยคท่ีถามด�วยคําว�า sao 

8.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
8.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 9  เวลา (Thời gian)      4 ชั่วโมง 
9.1 บทสนทนา (Đối thoại) 

        9.1.1 การสอบถามเวลากับคนท่ีไม�รู�จัก 
        9.1.2 การสอบถามเวลากับคนท่ีรู�จัก 

9.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
9.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        9.3.1 การใช�โครงสร�าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 
        9.3.2 วลีท่ีนิยมใช�ก�อนจะถามคําถาม 
        9.3.3 ประโยคคําถาม-คําตอบเก่ียวกับเวลา 
        9.3.4 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู�ในช�วงเลข 01 ถึง 29  
        9.3.5 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู�ในช�วงเลข 31 ถึง 59  
        9.3.6 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู�ตรงเลข 00   
        9.3.7 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู�ตรงเลข 30  
        9.3.8 การใช�คําว�า sáng, chiều, tối 
        9.3.9 การใช�คําว�า vậy 
        9.3.10 การตอบรับคําขอบคุณ 
        9.3.11 การใช�โครงสร�าง “có.........đâu” 

9.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
9.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 10  วัน สัปดาห8 เดือน และป: (Ngày, Tuần, Tháng và Năm)  4 ชั่วโมง 
10.1 บทสนทนา (Đối thoại) 

        10.1.1 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับวันท่ี 
        10.1.2 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับสัปดาห8 
        10.1.3 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับเดือน 
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        10.1.4 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับป: ค.ศ 
10.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
10.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        10.3.1 การเรียงลําดับวัน เดือน ป: 
        10.3.2 การบอกชื่อเดือน 
       10.3.3 ประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับวันท่ี 
        10.3.4 โครงสร�างประโยคคําถามเก่ียวกับเดือน  
        10.3.5 การตอบประโยคคําถามเก่ียวกับเดือน  
        10.3.6 โครงสร�างประโยคคําถามเก่ียวกับป: 
        10.3.7 การตอบประโยคคําถามเก่ียวกับป: 
        10.3.8 การใช�คําว�า trước และคําว�า sau ในวลีบอกช�วงเวลา 
        10.3.9 การใช�คําว�า nào ในการถามวัน เดือน ป: 
        10.3.10 การตอบคําถามประโยคท่ีมีคําว�า nào ในการถามวัน เดือน ป: 

10.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
10.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
 

บทท่ี 11  กิจวัตรประจําวัน (Hành đồng hàng ngày)   8 ชั่วโมง 
11.1 บทสนทนา (Đối thoại)  
11.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
11.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

        11.3.1 การใช�คําว�า ấy 
        11.3.2 การใช�คําว�า đó 
        11.3.3 การใช�คําว�า nào 
        11.3.4 การใช�คําว�า lại  
        11.3.5 การใช�คําว�า đã đang และ sẽ  
        11.3.6 การใช�ประโยคคําถาม làm gì  
        11.3.7 การตอบประโยคคําถาม làm gì  
        11.3.8 การใช�คําว�า đâu 
        11.3.9 การใช�คําว�า ai  
        11.3.10 การใช�โครงสร�าง “có......không?” กับคํานามบอกสถานท่ี  

11.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
11.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 
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บทท่ี 12  สถานท่ี (Địa điểm)      4 ชั่วโมง 
12.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
12.2 คําศัพท8 (Từ vựng) 
12.3 ไวยากรณ8ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

       12.3.1 การใช�คําท�ายประโยค “đấy” 
        12.3.2 การใช�โครงสร�าง “đã.......chưa?” 
        12.3.3 การตอบคําถามโครงสร�าง “đã.......chưa?” 
        12.3.4 การใช�คําถามโครงสร�าง “đi + như thế nào?” 
        12.3.5 การตอบประโยคคําถามโครงสร�าง “đi + như thế nào?” 
        12.3.6 การใช�คําวิเศษณ8 “cứ + กริยาวลี”  
        12.3.7 การใช�คําวิเศษณ8 “vẫn chưa + กริยาวลี”  
        12.3.8 การใช�คําวิเศษณ8วลี “chưa bao giờ + กริยาวลี” 
        12.3.9 คําท่ีนิยมใช�บอกตําแหน�ง 
        12.3.10 วลีท่ีนิยมใช�เม่ือมีการสอบถามเส�นทาง 

12.4 บทอ�านเพ่ือความเข�าใจ (Bài đọc) 
12.5 สรุป (Tóm tắt) 
คําถามท�ายบท 
เอกสารอ�างอิง 

 
หมายเหตุ สัปดาห8ท่ี 8   สอบกลางภาค 

สัปดาห8ท่ี 17   สอบปลายภาค 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ผู�สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในแต�ละบทด�วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังนี้  

1. นําเข�าสู�บทเรียน โดยอาศัยสื่อต�าง ๆ เช�น ภาพ เพลง เปนต�น 
2. ให�ผู�เรียนฟ�งบทสนทนาสั้น ๆ ตามอุปกรณ8ประกอบการเรียน เช�น เทป ซีดี 
3. ให�ผู�เรียนใช�ความรู�เดิมจากบทก�อน ๆ ทดลองทําความเข�าใจบทสนทนาก�อน เพ่ือเปนการ 
    ทบทวนความรู�เดิมจากบทท่ีแล�ว แล�วผู�สอนจะอธิบายบทสนทนาให�ผู�เรียนฟ�ง 
4. อธิบายบทสนทนาตามเอกสารประกอบการสอน 
5. อธิบายวัฒนธรรมเวียดนามท่ีปรากฏในบทสนทนา 
6. อธิบายไวยากรณ8เวียดนามท่ีปรากฏในบทสนทนา 
7. ให�ผู�เรียนฝ�กออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ยินด�วยตนเอง 
8. ให�ผู�เรียนฝ�กออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ยิน เปนคู� หรือเปนกลุ�ม ข้ึนอยู�กับสถานการณ8 
9. ให�ผู�เรียนฝ�กอ�าน ข�อความสั้น ๆ และง�าย ๆ แล�วฝ�กตอบคําถามท�ายบทด�วยปากเปล�า 
10. ให�ผู�เรียนฝ�กเขียนประโยคสั้น ๆ และง�าย ๆ และเขียนตอบคําถามท�ายบท 
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ส่ือการเรียน การสอน  
 1. ตํารา ตัวอักษรและการออกเสียงภาษาเวียดนามตามหลักภาษาศาสตร�  
 2. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 
 3. แผ�นโปร�งใสสรุปเนื้อหาในแต�ละบท 

4. อุปกรณ8ตัวอย�างจริง เช�น โทรทัศน8 วิทยุ อินเตอร8เน็ต คอมพิวเตอร8  
 5. แผ�นซีดีเพลง และแผ�นซีดีบทสนทนาตัวอย�าง 
 6. แผนซีดีภาพยนตร8 สารคดี 
 
การประเมินผลและการประเมินผล 

 
การวัดผล 
1. คะแนนระหว�างภาค      70 คะแนน 

1.1 การเข�าชั้นเรียนและการมีส�วนร�วมในกิจกรรม  5  คะแนน 
1.2 การแสดงบทบาทสมมุติ    10  คะแนน 
1.3 งานมอบหมายนอกชั้นเรียนท้ังงานเด่ียวและงานกลุ�ม 15  คะแนน 
1.4 ทดสอบย�อย      20  คะแนน 
1.5 สอบกลางภาค     20  คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค      30 คะแนน  
 
การประเมินผล 

คะแนนระหว�าง  85 – 100   ได�ระดับ   A  
 คะแนนระหว�าง  75 – 84   ได�ระดับ   B+ 

คะแนนระหว�าง  70 – 74   ได�ระดับ   B  
 คะแนนระหว�าง  65 – 69   ได�ระดับ   C+  
 คะแนนระหว�าง  60 – 64   ได�ระดับ   C   

คะแนนระหว�าง  55 – 59   ได�ระดับ   D+  
 คะแนนระหว�าง  50 – 54   ได�ระดับ   D   

คะแนนระหว�าง  0 – 49    ได�ระดับ   F  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
ระบบเสียงภาษาเวียดนาม 

Ngữ âm tiếng Việt 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. ระบบเสียงพยัญชนะ 
2. ระบบเสียงสระ 
3. ระบบเสียงวรรณยุกต� 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. ออกเสียงแต(ละหน(วยเสียงของภาษาเวียดนามได� 

 2. อธิบายอวัยวะส(วนใดท่ีใช�ในการออกเสียง 
3. อธิบายจุดกําเนิดแต(ละหน(วยเสียงภาษาเวียดนามได� 

 4. อธิบายลักษณะของหน(วยเสียงแต(ละหน(วยเสียงภาษาเวียดนามได� 
 5. เปรียบเทียบหน(วยเสียงแต(ละหน(วยเสียงของภาษาเวียดนามได� 
 6. อธิบายความเหมือนและความแตกต(างของหน(วยเสียงแต(ละหน(วยเสียงภาษาเวียดนามได� 
 7. อธิบายความแตกต(างของหน(วยเสียงภาษาเวียดนามถ่ินเหนือ ถ่ินกลาง ถ่ินใต� ได� 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผู�สอนนําเข�าสู(บทเรียนโดยเกลิ่นนําเรื่องหน(วยเสียง 

2. บรรยายโดยใช� Power point ประกอบการบรรยาย  
 3. ผู�เรียนฟCงหน(วยเสียงภาษาเวียดนามแต(ละหน(วยเสียง โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 4. ผู�สอนออกเสียงหน(วยเสียงภาษาเวียดนามแต(ละหน(วยเสียงให�ผู�เรียนฟCง 
 5. ผู�เรียนฝFกออกเสียงหน(วยเสียงภาษาเวียดนามแต(ละหน(วยเสียง 
 6. ผู�เรียนเปรียบเทียบความแตกต(างของหน(วยเสียงภาษาเวียดนามแต(ละหน(วยเสียง 
 7. ผู�เรียนอธิบายความเหมือนและความแตกต(างของหน(วยเสียงแต(ละหน(วยเสียงภาษา 
             เวียดนาม 
 8. ผู�เรียนอธิบายความแตกต(างของหน(วยเสียงภาษาเวียดนามถ่ินเหนือ ถ่ินกลาง ถ่ินใต� 

9. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ตํารา ตัวอักษรและการออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร1  
 2. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 1 
 3. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 1 

4. แผ(นซีดีหน(วยเสียงภาษาเวียดนาม  

 



 2 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงแต(ละหน(วยเสียงภาษาเวียดนามตามแบบฝFกหัดท�ายบท 
3. ทดสอบความจําเรื่องเสียงโดยการเขียนสัญลักษณ�ตามเสียงท่ีผู�สอนออกเสียง 
4. ทดสอบความจําเรื่องเสียงโดยการออกเสียงตามสัญลักษณ�ท่ีผู�สอนชี้บอก 
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บทที่ 1 
 

ระบบเสียงภาษาเวียดนาม 
Ngữ âm tiếng Việt 

 
 

การเรียนภาษาท่ีสองไม(ว(าจะเปIนภาษาใดก็ตาม จําเปIนอย(างยิ่งท่ีจะต�องศึกษาระบบเสียงของ
ภาษาท่ีสองนั้นเปIนอันดับแรก เพราะแต(ละภาษาต(างมีหน(วยเสียงท่ีเปIนลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงบาง
หน(วยเสียงในภาษาท่ีสองอาจจะออกเสียงคล�ายกับบางหน(วยเสียงในภาษาท่ีหนึ่ง (First language) 
หรือภาษาแม( (Mother tongue) แต(บางหน(วยเสียงก็อาจจะไม(มีในระบบเสียงภาษาท่ีหนึ่ง ดังนั้นการ
เรียนรู�ระบบเสียงก(อนจึงเปIนจุดเริ่มต�นท่ีสามารถทําให�เราออกเสียงในภาษาท่ีสองได�เหมือนเจ�าของ
ภาษา 

การเรียนภาษาเวียดนามก็เช(นกัน ระบบเสียงก็เปIนสิ่งจําเปIนเพราะเสียงบางเสียงในภาษา
เวียดนามไม(มีในระบบเสียงภาษาไทย บางเสียงอาจจะมีการออกเสียงคล�ายกัน ดังนั้นในบทนี้ ผู�เขียน
จึงขอกล(าวถึงระบบเสียงภาษาเวียดนามแต(พอสังเขป โดยอาศัยสัญลักษณ�ทางสัทศาสตร�สากล IPA  
(International Phonetic Alphabets) ซ่ึงจะช(วยให�ผู�เรียนสามารถออกเสียงได�อย(างถูกต�อง 

เนื่องจากระบบเสียงภาษาเวียดนามความแตกต(างกันในแต(ละถ่ิน ซ่ึงสามารถแบ(งออกเปIนถ่ิน
ใหญ( ๆ ได� 3 ถ่ิน ดังนี้ ภาษาเวียดนามถ่ินเหนือ ภาษาเวียดนามถ่ินกลาง และภาษาเวียดนามถ่ินใต� แต(
ภาษาถ่ินท่ีเปIนได�รับการยอมรับจากนักภาษาศาสตร�ชาวเวียดนาม ว(าเปIนภาษาเวียดนามท่ีมีความ
ใกล�เคียงกับภาษาเวียดนามมาตรฐานท่ีสุด คือ ภาษาเวียดนามถ่ินเหนือ (Thompson, 1985: 3) 
ดังนั้นในตําราเล(มนี้ผู�เขียนจึงขอนําเสนอระบบเสียงของภาษาเวียดนามถ่ินเหนือเปIนหลัก แต(ก็มี
บางส(วนท่ีผู�เขียนได�กล(าวถึงภาษาเวียดนามถ่ินอ่ืน ๆ ด�วยเพ่ือเปIนการแนะนําถึงความแตกต(างของแต(
ละถ่ิน 
 
1.1 ระบบเสียงพยัญชนะ 
 
 นักภาษาศาสตร�ได�แบ(งระบบเสียงพยัญชนะภาษาเวียดนามออกเปIน 3 ส(วน คือ พยัญชนะต�น 
พยัญชนะกลาง และพยัญชนะท�าย ดังรายละเอียดต(อไปนี้  
 
 1.1.1 เสียงพยัญชนะต*น 
  หน(วยเสียงพยัญชนะต�น ได�แก( / t�, t, �, c, k, �, b, d, m, n, �, �, f, s, 

�, �, h, v, �, 	, l/ ดังตารางท่ี 1.1                 
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  ตารางท่ี 1.1 แสดงระบบเสียงพยัญชนะต�นภาษาเวียดนาม 
 

ปลายล้ิน 

-ปุ;มเหงือก 

                      ตําแหน<ง 

 

 

 

ลักษณะเสียง 

ริม 

ฝ?ปาก 

 

ริม 

ฝ?ปาก 

ล<าง 

-ฟAน 

บน 

 

แบน 

 

ห<อ 

กลาง 

ล้ิน 

-เพดาน

แข็ง 

โคน 

ล้ิน 

-เพดาน

อ<อน 

ล้ิน 

ไก< 

-ผนัง

คอ 

พ(นลม   t�     

ไม(สั่น   t � c k � 

เสียง

กัก ไม(พ(นลม 

สั่น b  d     

นาสิก m  n  � �  

ไม(สั่น  f s �  � h 

สั่น  v z �  	  

เสียง

แทรก 

ลิ้น   l     

 
ท่ีมา : Đoàn Thiện Thuật, 2004 : 153 

 
หมายเหตุ 

ในระบบเสียงภาษาเวียดนามถ่ินกลางและถ่ินใต� จะปรากฏเสียง / r / ซ่ึงเปIนเสียงรัวลิ้น 
(trill) และเสียง / j / ซ่ึงเปIนเสียงก่ึงสระ แต(ในภาษาเวียดนามถ่ินเหนือไม(ปรากฏ (Nguyễn Đăng 
Liêm, 1970 : 8-10)      
         
 
 1.1.2 เสียงพยัญชนะกลาง 

ระบบเสียงภาษาเวียดนามมีเสียงท่ีเปIนพยัญชนะกลางอยู(หนึ่งเสียง  คือ   เสียงก่ึง
สระ / w / โดยเสียงพยัญชนะกลาง / w / นี้ จะปรากฏร(วมกันกับพยัญชนะต�นบางตัวเท(านั้น  
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เช(น 

 Khuya  [�wie]    ดึก 

 Nguyễn  [�wienT5]    นามสกุล(ชื่อเฉพาะ) 

 Huệ  [hweT3]    ดอกซ(อนกลิ่น 

Ngoan  [�wan]    (เด็ก)ไม(ดื้อ ไม(งอเง 

 Hoa  [hwa]    ดอกไม� 

 Toán  [twanT2-B]    คณิตศาสตร� 
 
 

1.1.3 เสียงพยัญชนะท*าย 
  มีนักภาษาศาสตร�ท้ังชาวเวียดนามและชาวต(างประเทศ 2 กลุ(ม แบ(งเสียงพยัญชนะ
ท�ายในภาษาเวียดนามไม(เหมือนกัน นักภาษาศาสตร�กลุ(มแรกแบ(งเสียงพยัญชนะท�ายในภาษา
เวียดนามออกเปIน 10 เสียง แต(นักภาษาศาสตร�กลุ(มท่ีสองแบ(งเสียงพยัญชนะท�ายในภาษาเวียดนาม
ออกเปIน 8 เสียง ซ่ึงในหนังสือเล(มนี้ผู�เขียนขอแบ(งเสียงพยัญชนะท�ายในภาษาเวียดนามตาม
นักภาษาศาสตร�กลุ(มท่ีสอง เพราะการแบ(งเสียงพยัญชนะท�ายในภาษาเวียดนามออกเปIน 8 เสียงของ
กลุ(มท่ีสองนี้ ได�รับการยอมรับจากนักภาษาศาสตร�ชาวเวียดนามท่ีเปIนเจ�าของภาษา ได�แก( / p, t, 
k, m, n, �, u, i/ ดังตารางท่ี 1.2 
 
  ตารางท่ี 1.2 แสดงระบบเสียงพยัญชนะท�ายภาษาเวียดนาม 
 

 
ล้ิน 

                                 
ตําแหน<ง 
 
วิธีการออกเสียง 

 
ริมฝ?ปาก 

 
ปลายล้ิน 

 
กลางล้ิน 

 
ช(องปาก 

 

p 
 

t 
 

k 

 
จมูก 

 

m 
 

n 
 

� 
 
ช(องจมูก 

 
ไม(จมูก 

 

u� 
 

i� 

 
ท่ีมา : Đoàn Thiện Thuật. 2004 : 226 
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1.2 ระบบเสียงสระ 
 
 นักภาษาศาสตร�ชาวเวียดนามแบ(งระบบเสียงสระของภาษาเวียดนามออกเปIน 2 กลุ(ม ได�แก( 
กลุ(มท่ีออกเสียงคงท่ี (âm sắc cổ -định) ซ่ึงหมายถึงกลุ(มท่ีเปIนสระเด่ียว อีกกลุ(มหนึ่งคือกลุ(มท่ีออก
เสียงไม(คงท่ี (âm sắc không cổ -định) ซ่ึงหมายถึงกลุ(มท่ีเปIนสระประสม ดังตารางท่ี 1.3 
 
  ตารางท่ี 1.3 แสดงระบบเสียงสระภาษาเวียดนาม 
 
 

 

คงท่ี 
 

ไม<คงท่ี 
               ลักษณะเสียง 
 
 
ลักษณะปาก-ล้ิน 

ล้ินส<วน 
หน*า 

ล้ินส<วน 
กลาง 

ล้ินส<วน 
หลัง 

ล้ินส<วน 
หน*า 

ล้ินส<วน 
กลาง 

ล้ินส<วน 
หลัง 

ปากเกือบปzด i � u    

ปากอ�าปานกลาง e �/�� o ie �� uo 

ปากอ�ากว�าง �/�� a/a� �/��    

    
     ท่ีมา : Đoàn Thiện Thuật, 2004 : 195  
 

จากตารางระบบเสียงสระข�างบนนี้  นักภาษาศาสตร�ภาษาเวียดนามแบ(งสระในภาษา
เวียดนามออกเปIนสองชนิด คือ สระเด่ียว และสระประสม 2 เสียง  

 
 1.2.1 สระเดี่ยว  
  สระเด่ียว หรือ กลุ(มท่ีออกเสียงคงท่ี (âm sắc cổ -định) ในภาษาไทยก็เรียกว(าสระ
ประเภทนี้ว(า กลุ(มสระเด่ียว คือ กลุ(มเสียงสระท่ีเวลาออกเสียงสระเหล(านี้ลิ้นและรูปปากจะคงท่ีไม(มี
การเคลื่อนย�ายอวัยวะในปากใด ๆ  ดังตารางท่ี 1.4 
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  ตารางท่ี 1.4 แสดงระบบเสียงสระเด่ียวภาษาเวียดนาม 
 
 

คงท่ี 
 

                        ลักษณะเสียง 
 
ลักษณะปาก-ล้ิน ล้ินส<วน 

หน*า 
ล้ินส<วน 
กลาง 

ล้ินส<วน 
หลัง 

ปากเกือบปzด i � u 
ปากอ�าปานกลาง e �/�� o 

ปากอ�ากว�าง �/�� a/a� �/�� 
 

ท่ีมา : Đoàn Thiện Thuật, 2004 : 195  
 

จากตารางข�างบน กลุ(มสระเด่ียวยังสามารถแบ(งออกได�เปIน  2 ประเภท ดังนี้  
 
  1.2.1.1 สระเดี่ยวประเภทเสียงส้ัน  
   / �� /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เออะ”   

   / �� /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “แอะ”   

   / a� /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อะ”   

   / �� /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เอาะ”   
 
  1.2.1.2 สระเดี่ยวประเภทเสียงยาว 
   / i /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อี”   
   / � /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อือ”   

   / u /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อู”   
   / e /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เอ”   

   / � /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เออ”   
   / o /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “โอ”   

   / � /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “แอ”   
/ a /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อา”   

/ � /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “ออ”   
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1.2.2 สระประสม  
สระประสม หมายถึง กลุ(มท่ีออกเสียงไม(คงท่ี (âm sắc không cổ -định) ใน

ภาษาไทยก็เรียกสระประเภทนี้ว(า กลุ(มสระประสม คือ กลุ(มเสียงสระท่ีเวลาออกเสียงสระเหล(านี้แล�ว
ลิ้นและรูปปากจะไม(นิ่งคงท่ี เพราะมีการเคลื่อนย�ายอวัยวะภายในปากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ใน

ระบบเสียงสระภาษาเวียดนามมีเสียงสระประสมแค(สามคู(เสียง ได�แก( / ie, ��, uo/ ดังตารางท่ี 
1.5 

 
        ตารางท่ี 1.5 แสดงระบบเสียงสระคู(ภาษาเวียดนาม 
 

 

ไม<คงท่ี 
                        ลักษณะเสียง 
 
ลักษณะปาก-ล้ิน ล้ินส<วน 

หน*า 
ล้ินส<วน 
กลาง 

ล้ินส<วน 
หลัง 

ปากปzด    
ปากอ�าปานกลาง ie �� uo 

ปากอ�ากว�าง    
 

ท่ีมา : Đoàn Thiện Thuật, 2004 : 195  
 
ในภาษาเวียดนามมีสระประสมสองเสียง ซ่ึงแต(ละเสียงสระประสมสองเสียงนี้

สามารถเทียบกับเสียงสระประสมสองเสียงภาษาไทยได� ดังนี้ 
   / ie /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เอีย”   

   / �� / เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “เอือ”   

   / uo /  เทียบกับเสียงภาษาไทยคือเสียงสระ  “อัว”   
 
 
1.3 ระบบเสียงวรรณยุกต1 
 
 ระบบเสียงวรรณยุกต�ในภาษาเวียดนามมี 6 เสียงวรรณยุกต� ได�แก(  
 
 1.3.1 เสียงวรรณยุกต1สูงระดับ  

เสียงวรรณยุกต�สูงระดับ ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Ngang 
เปIนเสียงท่ีอยู(ในระดับเดียวต้ังแต(จุดเริ่มต�นจนถึงจุดสิ้นสุดพยางค�หรือคํา โปรดดูแผนภูมิข�างล(าง
ประกอบ 
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            5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Ngang 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 112  

 
 
 1.3.2 เสียงวรรณยุกต1ตก 
   เสียงวรรณยุกต�ตก ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Huyền เปIน
เสียงท่ีต่ําลงต้ังแต(จุดเริ่มต�นของพยางค�หรือคํา ดังแผนภูมิ 
 
 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
  
 

แผนภูมิท่ี 1.2 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Huyền 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 112  
 
 

1.3.3 เสียงวรรณยุกต1สูงข้ึน 
  เสียงวรรณยุกต�สูงข้ึน ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Sắc เปIน
เสียงสูงข้ึน มีวิธีการออกเสียง  2 แบบ ได�แก( 
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  1.3.3.1  วิธีการออกเสียงวรรณยุกต1สูงข้ึนแบบ A  

เปIนเสียงวรรณยุกต�สูงข้ึนท่ีปรากฏเฉพาะพยางค�หรือคําท่ีมีพยัญชนะท�าย 
เปIนเสียงกัก (/p, t, k/) เสียงวรรณยุกต� “Sắc” แบบ A นี้ เปIนเสียงวรรณยุกต�ท่ีสูงข้ึนทันทีต้ังแต(
จุดเริ่มต�นของพยางค�หรือคํา ดังแผนภูมิ 

 
 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 
 
  แผนภูมิท่ี 1.3 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Sắc แบบ A 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Hoàng Thị Châu, 2004 : 209-211 
 
 
  1.3.3.2  วิธีการออกเสียงวรรณยุกต1สูงข้ึนแบบ B  

เปIนเสียงวรรณยุกต�สูงข้ึนท่ีปรากฏในพยางค�หรือคําท่ีมีพยัญชนะท�ายอ่ืนๆ 
(ท่ีไม(ใช(เสียงกัก /p, t, k/) เสียงวรรณยุกต� “Sắc” แบบ B นี้ เปIนเสียงวรรณยุกต�ท่ีค(อย ๆ สูงข้ึน ดัง
แผนภูมิ 
 
 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 
 
  แผนภูมิท่ี 1.4 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Sắc แบบ B 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Hoàng Thị Châu, 2004 : 209-211 
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 1.3.4 เสียงวรรณยุกต1ต่ํา-ตก  

เสียงวรรณยุกต�ตํ่า-ตก ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Nặng 
เปIนเสียงท่ีลงตกลงทันที จนดูเหมือนว(ามีการกักท่ีเส�นเสียง ดังแผนภูมิ 

 
 

   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 
  

แผนภูมิท่ี 1.5 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Nặng 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 112  
 
 

1.3.5 เสียงวรรณยุกต1สูง-ตก-ข้ึน  
เสียงวรรณยุกต�สูง-ตก-ข้ึน ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Hỏi 

เปIนเสียงท่ีลากข้ึนสูงก(อนประมาณ 2 ใน 4 ของพยางค� แล�วลากเสียงลงให�ตํ่ากว(าจุดเริ่มต�น แล�วลาก
กลับข้ึนมาอีกครั้ง ดังแผนภูมิ 

 
 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 

  
 

แผนภูมิท่ี 1.6 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Hỏi 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 112  
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1.3.6 เสียงวรรณยุกต1ตก-ข้ึน 
เสียงวรรณยุกต�ตก-ข้ึน ภาษาเวียดนามเรียกเสียงวรรณยุกต�นี้ว(า วรรณยุกต� Ngã 

เปIนเสียงท่ีลากลงตํ่าก(อน แล�วกักเส�นเสียงไว�ชั่วขณะ จากนั้นลากข้ึนสูงกว(าจุดเริ่มต�นจนจบพยางค�
หรือคํา ดังแผนภูมิ 
 
 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 
   0 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1.7 แสดงระดับเสียงวรรณยุกต� Ngã 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 112  
 

 เสียงวรรณยุกต�ของภาษาเวียดนาม มีความแตกต(างกันอย(างเห็นได�ชัดเจนในท้ังสามถ่ิน นั่น
คือ เสียงวรรณยุกต�ของภาษาเวียดนามถ่ินเหนือจะออกเสียงได�ครบท้ัง 6 วรรณยุกต� แต( เสียง
วรรณยุกต�ของภาษาเวียดนามถ่ินกลางจะออกเสียงได�แค( 5 วรรณยุกต� ซ่ึงมีวรรณยุกต� “Hỏi” และ
วรรณยุกต� “Ngã” จะออกเสียงไม(แตกต(างกัน (Hoàng Thị Châu, 2004 : 205-217) ส(วนภาษา
เวียดนามถ่ินใต�จะออกเสียงได�แค( 5 เสียงวรรณยุกต� ซ่ึงวรรณยุกต� “Hỏi” ไม(ปรากฏ (Jones and 
Huynh Sanh Thong, 1960 : 4-5)      
 
1.4 สรุป (Tóm tắt) 
 
 ระบบเสียงท่ีผู�เขียนได�นําเสนอในบทนี้ เปIนระบบเสียงของภาษาเวียดนามถ่ินเหนือซ่ึงได�รับ
การยอมรับแล�วว(าเปIนภาษาถ่ินท่ีมีความใกล�เคียงกับภาษาเวียดนามมาตรฐานท่ีสุด เสียงพยัญชนะใน
ภาษาเวียดนามมีท้ังหมด 22 หน(วยเสียง ได�แก( / t, t�, �, c, k, �, b, d, m, n, �, �, f, s, 

�, �, h, v, z, �, 	 และ l / โดยท่ีหน(วยเสียงพยัญชนะท้ัง 22 หน(วยเสียงนี้สามารถปรากฏใน
ตําแหน(งพยัญชนะต�นได� ส(วนพยัญชนะท�ายผู�เขียนได�ยึดตามนักภาษาศาสตร�ชาวเวียดนามท่ีได�แบ(ง

หน(วยเสียงพยัญชนะท�ายเปIน 8 หน(วยเสียง ได�แก( / p, t, k, m, n, �, u และ i / โดยมีเสียง
ก่ึงสระ / w / เปIนพยัญชนะกลางท่ีปรากฏร(วมกับบางพยัญชนะต�น สระในภาษาเวียดนามแบ(ง

ออกเปIนสระเดียวเสียงสั้น 4 หน(วยเสียง ได�แก( / ��, ��, a�, �� / สระเดียวเสียงยาว 9 หน(วยเสียง 
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ได�แก( / i, �, u, e, �, o, �, a, � / สระประสมสองเสียงอีก 3 คู( ได�แก( / ie, ��, uo / 
นอกจากนี้ภาษาเวียดนามยังมีหน(วยเสียงวรรณยุกต�อีก 6 หน(วยเสียง ได�แก( 1) เสียงสูงระดับ 2) เสียง
ตก 3) เสียงสูงข้ึน 4) เสียงตํ่า-ตก 5) เสียงสูง-ตํ่า-ข้ึน และ 6) เสียงตก-ข้ึน ผู�เรียนสามารถท่ีจะศึกษา
วิธีการออกเสียงเพ่ิมเติมได�ในตําราเรื่อง ตัวอักษรภาษาเวียดนามและการออกเสียงตามหลัก
ภาษาศาสตร� (ทรงกต ปานเชียงวงศ�, 2553 : 38-66)  
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงตอบคําถามต<อไปนี้ 

1) อวัยวะส(วนใดในปากท่ีทําให�เกิดหน(วยเสียงต(าง ๆ 
2) เสียงพยัญชนะในภาษาเวียดนามมีก่ีหน(วยเสียง 
3) เสียงสระในภาษาเวียดนามมีก่ีประเภท 
4) เสียงสระในภาษาเวียดนามมีท้ังหมดก่ีหน(วยเสียง 
5) เสียงสระเด่ียวในภาษาเวียดนามมีก่ีหน(วยเสียง 
6) เสียงสระคู(ในภาษาเวียดนามมีก่ีคู( 
7) ในภาษาเวียดนามมีหน(วยเสียงท่ีเปIนหน(วยเสียงพยัญชนะกลางหรือไม( ถ�ามี มีก่ีหน(วยเสียง 
8) เสียงพยัญชนะท�ายในภาษาเวียดนามมีก่ีหน(วยเสียง 
9) เสียงพยัญชนะในภาษาเวียดนามหน(วยเสียงใดท่ีไม(มีในระบบเสียงภาษาไทย 

 
2. จงออกเสียงพยัญชนะต*นต<อไปนี้ 

/ t�/   / t /   / � /   / c /  

/ k /   / � /   / b /   / d /  

/ m /   / n /   / � /   /�/ 

/ f /   / s /   / � /   / � /  

/ h /   / v /   / z /   / � /  

/ 	 /   / l /   
 
3. จงออกเสียงพยัญชนะต*น และพยัญชนะกลางต<อไปนี้ 

/ t�w /  / tw /   / �w /   / cw /  

/ kw /  / �w /   / dw /  / �w / 

/ sw /   / �w /   / �w /  / hw / 

/ zw /   / �u /   / 	w /  / lw / 
  
4. จงออกเสียงสระเดี่ยวต<อไปนี้ 
 / �� /   / �� /   / a� /   / �� / 

 / i /   / � /   / u /   / e / 

/ � /   / o /   / � /   / a /  

/ � / 
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5. จงออกเสียงสระคู<ต<อไปนี้ 
 / ie /   / �� /  / uo / 
 
6. จงออกเสียงสระพร*อมพยัญชนะท*ายต<อไปนี้ 

/ i /  +  / p /   =  / ip /  / o /  +  / t /   =  / ot / 
/ � / + / k /   = / �k /  / � / +/ m /   =  / �m /

 / a /  +  / n /   =  / an /  / � /  +  / � /   =  / �� / 
/ o /  +  / p /   =  / op /  / i /  +  / t /   =  / it / 
/ � /  +  / k /   =  / �k /  / � / + / m /  = / �m /

 / � / + / n /  = / �n /   / e / + / � /   = / e� /

 / a /  + / u /   =  / au /  / a / + / i /    =  / ai / 

/ � / + / p /   =  / �p /  / � / + / t /    =  / �t / 
/ i / + / k /    = / ik /  / i / + / m /   = / im / 
/ o /  +  / n /   =  / on /  / � / + / � /   =  / �� / 

/ � /  + / � /   =  / �� /  / � /  + / k /  = / �k / 

 / � / + / t /  = / �t /   / e / + / t /    = / et / 
 
7. จงออกเสียงสระประสมพร*อมพยัญชนะท*ายต<อไปนี้ 

/ ie / + / p /  =  / iep /       / �� /  + / p /    = / ��p /    

/ uo / + / p /   = / uop /       / ie / +  / n /    = / ien /     

/ �� / + / n /   = / ��n /      / uo / +/ n /   = / uon /   

/ ie / + / � /   =  / ie� /        / �� / + / � /   = / ��� /    

/ uo / +/ � /   = / uo� /        / ie /+ / k / =  / iek / 

/ �� /+ / k / = / ��k /       / uo / + / k / = / uok / 

/ ie / +/ t /  = / iek /         / �� / + / t / =  / ��t / 

/ uo / + / k /   = / uok /        / ie / +  / k /    = / iek /     

/ �� / + / t /   = / ��t /       / uo / +/ t /   = / uot /   

/ ie / +/ m / = / iem /        / �� / + / m / =  / ��m / 

/ uo / + / t /   = / uot /         / ie / +  / t /    = / iet /     

/ �� / + / m /   = / ��m /      / uo / +/ m /   = / uom /   
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8. จงออกเสียงหน<วยเสียงพยัญชนะต*น สระ และเสียงวรรณยุกต1ท่ีกําหนดให*  
 1) เสียงวรรณยุกต�เสียงสูงระดับ (วรรณยุกต� Ngang)  

/ �i /   / �� /   / �u /   / �e /   / 	o /    

/ 	� /  / �a /   / �� /   / 	i /   / t� /    

/ �u /   / 	e /  / �o /   / �� /   / �a /    

/ t� /   / mi /   / m� / / tu /   / �e /    

/ �o /   / h� /  / ma /   / �� /    / tie /   

/ kuo / / mie / / z�� /  / suo / / d�� / 

/ �uo /  / nie /   / kuo /  / �ie /  / fie /     

/ hie / / b�� /  / vie /   / v�� / / luo /   
 
 2) เสียงวรรณยุกต�เสียงตก (วรรณยุกต� Huyền)  

/ �u /   / �e /   / 	o /   / 	� /   / �a /    

/ �� /   / 	i /   / t� /   / �u /   / 	e / 

/ �o /   / �� /   / �a /   / t� /   / mi /    

/ m� / / tu /   / �e /   / �o /   / h� /   

/ ma /   / �� /    / tie /  / kuo / / mie /  

/ z�� /  / suo / / d�� / / �uo /  / nie /    

/ kuo /  / �ie /  / fie /    / hie / / b�� /   

/ vie /   / v�� / / luo /  / �uo /   / duo /   
 
 3) เสียงวรรณยุกต�เสียงสูงข้ึน (วรรณยุกต� Sắc แบบ B)  

/ �i /   / �� /   / �u /   / �e /   / 	o /    

/ 	� /   / �a /   / �� /   / 	i /   / t� /    

/ �u /   / 	e /  / �o /   / �� /   / �a /    

/ t� /   / m� / / tu /   / �e /   / �o /    

/ h� /  / ma /   / �� /    / tie /  / kuo /  

/ mie / / z�� /  / suo / / d�� / / �uo /   

/ nie /   / kuo /  / �ie /  / fie /    / hie / 

/ b�� /  / vie /   / v�� / / luo /  / �uo /     
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 4) เสียงวรรณยุกต�เสียงตํ่า-ตก (วรรณยุกต� Nặng)  

/ �i /   / �� /   / �u /   / �e /   / 	o /    

/ 	� /   / �a /   / �� /   / 	i /   / t� /    

/ �u /   / 	e /  / �o /   / �� /   / �a /    

/ t� /   / mi /   / m� / / tu /   / �e /    

/ �o /   / h� /  / ma /   / �� /    / tie /  

 / mie / / z�� /  / suo / / d�� / / �uo /  

 / kuo /  / �ie /  / fie /    / hie / / b�� /   

/ vie /   / v�� / / luo /  / �uo /   / duo /   
 
 5) เสียงวรรณยุกต�เสียงสูง-ตํ่า-ข้ึน (วรรณยุกต� Hỏi)  

/ �i /   / �� /   / �u /   / �e /   / 	o /    

/ 	� /   / �a /   / �� /   / 	i /   / t� /    

/ �u /   / 	e /  / �o /   / �� /   / �a /    

/ mi /   / m� / / tu /   / �e /   / �o /    

/ h� /  / ma /   / �� /    / kuo / / mie /  

/ z�� /  / suo / / d�� / / �uo /  / nie /    

/ kuo /  / �ie /  / fie /    / hie / / b�� /   

/ vie /   / v�� / / luo /  / �uo /   / duo /   
 
 6) เสียงวรรณยุกต�เสียงตก-ข้ึน (วรรณยุกต� Ngã)  

/ �i /   / �� /   / �u /   / �e /   / 	o /    

/ 	� /   / �a /   / �� /   / 	i /   / �u /    

/ 	e /  / �o /   / �� /   / �a /   / t� /    

/ mi /   / m� / / tu /   / �e /   / �o /    

/ h� /  / ma /   / �� /    / tie /  / kuo /  

/ mie / / z�� /  / suo / / d�� / / �uo /   

/ nie /   / kuo /  / �ie /  / fie /    / hie / 

 / vie /   / v�� / / luo /  / �uo /   / duo /   
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เอกสารอ*างอิง 

ภาษาไทย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
แนะนําตัวอักษรและพยางค1ภาษาเวียดนาม 
Giới thiệu chữ và âm tiết tiếng Việt 

 
หัวข*อเนื้อหา 
 1. ตัวอักษรพยัญชนะ 

2. ตัวอักษรสระ 
3. สัญลักษณ�ท่ีแสดงวรรณยุกต� 
4. โครงสร�างพยางค�ในภาษาเวียดนาม 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. ออกเสียงประจําตัวอักษรภาษาเวียดนามแต(ละตัวอักษรได� 

 2. เปรียบเทียบตัวอักษรภาษาเวียดนามท่ีมีเสียงเหมือนกันหรือต(างกันได� 
 3. เขียนตัวอักษรภาษาเวียดนามได� 
 4. ผสมหน(วยเสียงประจําตัวอักษรให�กลายเปIนพยางค�ได�    
 5. ออกเสียงพยางค�ได�  

6. เขียนพยางค�ได�    
   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผู�สอนนําเข�าสู(บทเรียน โดยการกล(าวถึงตัวอักษรและพยางค�ในภาษาไทย 

2. บรรยายโดยใช� Power point ประกอบการบรรยาย  
 3. ผู�เรียนฟCงเสียงประจําตัวอักษรภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตัวอักษรภาษาเวียดนามแต(ละตัวอักษร 
 5. ผู�เรียนเปรียบเทียบตัวอักษรท่ีมีเสียงเหมือนกัน ในภาษาเวียดนาม 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม 
 7. ผู�เรียนฝFกเขียนตัวอักษรโดยการผสมตัวอักษรให�กลายเปIนพยางค�ได�  
 8. ผู�เรียนฝFกออกเสียงพยางค�ในภาษาเวียดนาม  
 9. ผู�เรียนฝFกเขียนพยางค�ในภาษาเวียดนาม  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ตํารา ตัวอักษรและการออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร1  
 2. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 2 
 3. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 2 

4. แผ(นซีดีหน(วยเสียงภาษาเวียดนาม  
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 5. แผ(นซีดีตัวอย(างการผสมเสียงให�เปIนพยางค�ในภาษาเวียดนาม 
 6. แผ(นซีดีตัวอย(างพยางค�หรือคําในภาษาเวียดนาม 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงแต(ละหน(วยเสียงภาษาเวียดนามตามแบบฝFกหัดท�ายบท 
3. ทดสอบความจําตัวอักษรและเสียง โดยการเขียนตามเสียงท่ีบอก 
4. ทดสอบการผสมพยางค�และคํา โดยการเขียนตามคําบอก 
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บทที่ 2 
 

ตัวอักษรและพยางค1ภาษาเวียดนาม 
Chữ viết và âm tiết tiếng Việt 

 
 

นักภาษาศาสตร�ชาวเวียดนามเรียกตัวอักษรภาษาเวียดนามว(า “Chữ quốc ngữ” ซ่ึงเปIน
ตัวอักษรท่ีประยุกต�มาจากตัวอักษรโรมัน ตัวอักษรภาษาเวียดนามแต(ละตัวจะมีเสียงประจําตัวท่ี
แน(นอน (Hoàng Phê, 2008: 544-679) จึงเปIนการง(ายท่ีจะออกเสียงตัวอักษรนั้นๆ ในบทท่ี 1 
ผู�เขียนได�แนะนําพร�อมอธิบายหน(วยเสียงแต(ละหน(วยเสียงในระบบเสียงภาษาเวียดนาม ท้ังหน(วยเสียง
พยัญชนะ หน(วยเสียงสระ และหน(วยเสียงวรรณยุกต� ในบทท่ี 2 นี้ ผู�เขียนได�แนะนําตัวอักษรภาษา
เวียดนามพร�อมเสียงประจําตัวอักษรนั้น โดยอาศัยสัญลักษณ�ทางสัทศาสตร�รวมท้ังอธิบายการออก
เสียงตามแนวภาษาศาสตร� เพ่ือให�ผู�เรียนได�ฝFกการออกเสียงท่ีง(ายข้ึนและใกล�เคียงกับเจ�าของภาษา
มากท่ีสุด ผู�เรียนโปรดอ(านเพ่ิมเติมในตํารา ตัวอักษรภาษาเวียดนามและการออกเสียงตามแนว
ภาษาศาสตร� (ทรงกต ปานเชียงวงศ�, 2553 : 67-223)  
 
2.1 ตัวอักษรพยัญชนะ 
 
 ตัวอักษรพยัญชนะสามารถแบ(งออกเปIน 3 กลุ(ม ได�แก( ตัวอักษรพยัญชนะต�น ตัวอักษร
พยัญชนะกลาง และตัวอักษรพยัญชนะท�าย  
 
 2.1.1 ตัวอักษรพยัญชนะต*น 
  ตัวอักษรภาษาเวียดนามท่ีเปIนพยัญชนะต�นมีท้ังหมด 26 ตัว กับอีก 1 เสียง 
(ปรับปรุงจาก Đoàn Thiện Thuật, 2004: 166) ได�แก( 
 
ตัวพิมพ1ใหญ<  ตัวพิมพ1เล็ก  ปรากฏต*นประโยค ช่ือเรียก 
      B         b            B     เบ 
      C         c            C     เซ 
      CH         ch            Ch     เซ ฮ�าท 
      D         d            D     เซเด, เซเจ็น 
      Đ         đ            Đ     เด(อ 
      G         g            G     เก(อ 
      GH         gh            Gh     เก(อ ฮ�าท  
      G         gi            Gi     เก(อ อี 
      H         h            H     ฮ�าท 
      K         k            K     กา 
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      KH         kh            Kh     กา ฮ�าท 
      L         l            L     แอล เล(อ 
      M         m            M     เอ็ม เม(อ 
      N         n            N     เอ็น เน(อ 
      NH         nh            Nh     เอ็น เน(อ ฮ�าท 
      NG         ng            Ng     เอ็น เน(อ เก(อ  
      NGH        ngh           Ngh     เอ็น เน(อ เก(อ ฮ�าท 
      Q         q            Q     กุเวอะ 
      PH         ph            Ph     เป ฮ�าท 
      R         r            R     แอ เร(อ 
      S         s            S     เอส สี่ 
      T         t            T     เต 
      TH         th            Th     เต ฮ�าท 
      TR         tr            Tr     เต แอ เร(อ 
      V         v            V     เว 
      X         x            X     อ๊ิก ชี 

ไม(มีตัวอักษร        -            -      / � / 
 

ตัวอักษรภาษาเวียดนามท้ัง 26 ตัวนี้ มีเสียงประจําตัว ดังนี้ 
ตัวพิมพ1ใหญ<  ตัวพิมพ1เล็ก  เสียงประจําตัว 
      B         b   / b / 
      C         c   / k / 
      CH         ch   / c / 
      D         d   / z / (ภาค ก และ ต / j /) 
      Đ         đ   / d / 
      G         g   / 	 / 

      GH         gh   / 	 / 
      GI         gi   / z / (ภาค ก และ ต / j /) 
      H         h   / h / 
      K         k   / k / 
      KH         kh   / � / 
      L         l   / l / 
      M         m   / m / 
      N         n   / n / 
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      NH         nh   / � / 

      NG               ng   / � / 

      NGH        ngh  / � / 
      Q         q   / k / 
      PH         ph   / f / 
      R         r   / � / (ภาค ก และ ต / r /) 

      S         s   / � / 
      T         t   / t / 
      TH         th   / t� / 

      TR         tr   / � / (ภาค น / c /) 
      V         v   / v / 
      X         x   / s / 
(ไม(มีตัวอักษร)        -   / � / 
 

ข
อควรระวัง 
 1) ตัวอักษรท่ีเปIนพยัญชนะต�นบางตัวมีเสียงประจําตัวท่ีคล�ายกัน แต(การปรากฏในพยางค�
หรือคําจะแตกต(างกัน (Hoàng Phê, 2008 : 684-688) เช(น 

1.1) ความแตกต(างระหว(างการใช�พยัญชนะต�น G และ GH  
1.1.1) ใช�พยัญชนะต�น GH เขียนเม่ือนําหน�าสระ i, ê, e  
1.1.2) ใช�พยัญชนะต�น G เขียนเม่ือนําหน�าสระอ่ืนๆ  

1.2) ความแตกต(างระหว(างการใช�พยัญชนะต�น C, K และ Q  
1.2.1) ใช�พยัญชนะต�น K เขียนเม่ือนําหน�าสระ i, ê, e  
1.2.2) ใช�พยัญชนะต�น C เขียนเม่ือนําหน�าสระอ่ืนๆ  
1.2.3) ใช�พยัญชนะต�น Q จะปรากฏพร�อมพยัญชนะกลาง U เสมอ (qu)  

1.3) ความแตกต(างระหว(างการใช�พยัญชนะต�น NG และ NGH  
1.3.1) ใช�พยัญชนะต�น NGH เขียนเม่ือนําหน�าสระ i, ê, e  
1.3.2) ใช�พยัญชนะต�น NG เขียนเม่ือนําหน�าสระอ่ืนๆ  

1.4) เสียงพยัญชนะต�น /z/ (ภาคกลางและภาคใต�จะออกเสียงนี้ว(า /j/) มีตัวอักษร
ท่ีใช�เขียน 2 ตัว คือ 

1.4.1) ใช�พยัญชนะต�น D เขียน  
1.4.2) ใช�พยัญชนะต�น Gi เขียน  

2) การออกเสียงพยัญชนะต�น d และ gi ในภาคกลางและภาคใต�จะออกเปIนเสียง /j/ (Jones 
and Huynh Sanh Thong, 1960 : 2-3)  



 24 

3) กลุ(มพยัญชนะต�นต(อไปนี้ออกเสียงเหมือนกันในภาษาเวียดนามถ่ินฮานอย (Thompson, 
1985 : 9) ได�แก(      
  3.1) พยัญชนะต�น ch และ tr ภาษาเวียดนามถ่ินฮานอยจะออกเสียง [ c ]  

  3.2) พยัญชนะต�น d, gi และ r ภาษาเวียดนามถ่ินฮานอยจะออกเสียง [ z ]  

  3.3) พยัญชนะต�น s และ x ภาษาเวียดนามถ่ินฮานอยจะออกเสียง [ s ]  
 

 2.1.2 ตัวอักษรพยัญชนะกลาง  
  ตัวอักษรภาษาเวียดนามท่ีปรากฏในตําแหน(งพยัญชนะกลาง คือตัวอักษรท่ีมีเสียง
ประจําตัวเปIนเสียงก่ึงสระ นั่นคือเสียง / w / ซ่ึงใช�ตัวอักษร U และ O เปIนตัวเขียน (Hoàng Phê, 
2008: 693-696)   
เช(น 
 Doạ  [zwaT3]  ข(มขู( 

 Hoa  [hwa]  ดอกไม� 

 khoa  [�wa]  คณะวิชา 

 Thuyền  [t�wienT1]  เรือ 

 Quyển   [kwienT4]  เล(ม 

 Khuyên  [�wien]  แนะนํา 

 Nguyễn  [�wienT5]  คํานามเฉพาะ (นามสกุล) 
 
หมายเหตุ 
 ภาษาเวียดนามถ่ินกลางและภาษาเวียดนามถ่ินใต�ไม(ปรากฏพยัญชนะกลาง (âm đệm) 
(Hoàng Thị Châu, 2004 : 124-125) 
 
 2.1.3 ตัวอักษรพยัญชนะท*าย  
  สําหรับตัวอักษรพยัญชนะท�ายผู�เขียนได�อธิบายโดยอาศัยสัญลักษณ�สัทศาสตร� ตาม
ระบบเสียงภาษาเวียดนาม เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจได�ง(ายข้ึน (โปรดดูตารางเสียง
พยัญชนะท�ายในหน�า 16 ประกอบ) พยัญชนะท�ายสามารถเขียนเปIนตัวอักษรสําหรับเสียงแต(ละเสียง
ได�ดังนี้ 
  เสียงพยัญชนะท*าย         ตัวอักษร 
   / p /    p   
   / t /    t 
   / k /    c  และ  ch 
   / m /    m 
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   / n /    n 

   / � /    ng และ  nh  
   / u /    u  และ  o 
   / i /    i  และ  y 
ข
อควรระวัง 
 ตัวอักษรท่ีเปIนพยัญชนะท�ายบางตัวมีเสียงประจําตัวท่ีคล�ายกัน แต(การปรากฏจะแตกต(างกัน 
(Hoàng Phê, 2008 : 696-708)  เช(น 

1) เสียงพยัญชนะท�าย / k / ถ�าปรากฏร(วมกับสระหลัง / u, o, � / จะออกเสียงเปIนเสียง 

/ k / ท่ีมีการห(อปากท�ายเสียง [ kp ] 
เช(น 

 Đọc  [d�kpT3]  อ(าน(หนังสือ) 

 Học  [h�kpT3]  เรียนหนังสือ 
 

2) เสียงพยัญชนะท�าย / � / ถ�าปรากฏร(วมกับสระหลัง / u, o, � / จะออกเสียงเปIนเสียง 

/ � / ท่ีมีการห(อปากท�ายเสียง [ �m ]  
เช(น 
 không  [�o�m]  ไม( 

 sông  [so�m]  แม(น้ํา 
 

3) ถ�าตัวอักษรพยัญชนะท�าย nh ปรากฏร(วมกับสระ a / a / แล�วเสียงสระ / a / นี้จะออก

เสียงเปIนสระ [ � ]  
เช(น 

 trang  [�a�]   หน�า(หนังสือ) 

 tranh  [���]   ภาพวาด 
 

4) ถ�าตัวอักษรพยัญชนะท�าย ch ปรากฏร(วมกับสระ a / a / แล�วเสียงสระ / a / นี้จะออก

เสียงเปIนสระ [ � ]  
เช(น 

 các  [kakT2-A]  คําท่ีนําหน�าคํานามเพ่ือบอกพหูพจน� 

 cách  [k�k T2-A]  วิธีการ 
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5) ตัวอักษรพยัญชนะท�ายสําหรับเสียงก่ึงสระ / w / และ / j / เม่ือปรากฏร(วมกับสระ a 
(Nguyễn Đăng Liêm, 1970 : 34-35)      

5.1) เม่ือสระ a / a / ปรากฏร(วมกับตัวอักษรพยัญชนะท�าย i แล�ว  ตัวอักษรสระ a 
นี้จะออกเสียงเปIนเสียงยาว [ a  ]  
เช(น 

 Mai  [ma i]  พรุ(งนี้ 

 Sai  [sa i]   ผิด 
 

5.2) เม่ือสระ a / a / ปรากฏร(วมกับตัวอักษรพยัญชนะท�าย y แล�ว ตัวอักษรสระ a 
นี้จะออกเสียงเปIนเสียงสั้น [ a" ]  
เช(น 

 May  [ma"i]  โชคดี 

 Say  [sa"i]   เมาเหล�า 
 

5.3) เม่ือสระ a / a / ปรากฏร(วมกับตัวอักษรพยัญชนะท�าย o แล�ว ตัวอักษรสระ 

a นี้จะออกเสียงเปIนเสียงยาว [ a  ] 
เช(น 
 Lào  [la uT1]  ประเทศลาว 

 Sao  [sa u]  ดาว 
 

5.4) เม่ือสระ a / a / ปรากฏร(วมกับตัวอักษรพยัญชนะท�าย u แล�ว ตัวอักษรสระ a 

นี้จะออกเสียงเปIนเสียงสั้น [ a" ]  
เช(น 
 Lau  [la"u]   เร็ว 

 Sau  [sa"u]   หลัง 
 

6) ความแตกต(างในการใช�พยัญชนะท�าย ng / � /, ng / �m / และ nh / � / (Vũ đức 
nghiệu, 2009 : 174-176) คือ 

6.1) พยัญชนะท�าย ng [ � ] ใช�หลังสระ / �, �, �", a และ a" /  
เช(น 
 Mang  [ma�]  นํามา/นําไป 

 trang  [�a�]   หน�า(หนังสือ) 
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6.2) พยัญชนะท�าย ng [ �m ] ใช�หลังสระ / u, o, uo และ � /  
เช(น 
 Mông  [mo�m]  สะโพก 

 không  [�o�m ]  ไม( 
 

6.3) พยัญชนะท�าย nh [ � ] ใช�หลังสระ / i, e, และ � /  
เช(น 
 Mình  [mi�T1]  เรา 

 sinh  [�i�]   เกิด 
 
 
2.2 ตัวอักษรสระ 
 
 ตัวอักษรสระในภาษาเวียดนามสามารถแบ(งออกเปIน 2 กลุ(มตามการออกเสียงคือ ตัวอักษร
สระเด่ียว และตัวอักษรสระประสมสองเสียง   
 
 2.2.1 ตัวอักษรสระเดี่ยว 

ตัวอักษรสระเด่ียวมี 2 กลุ(ม คือ กลุ(มสระเด่ียวสั้น และสระเด่ียวยาว  
  2.2.1.1 สระเดี่ยวส้ัน  
   ตัวอักษรสระ     เสียง 
   â      / �� /    

   a เม่ือปรากฏร(วมกับพยัญชนะท�าย nh, ch  / �� /    

   ă      / a� /    

   o      / �� /    
 
  2.2.1.2 สระเดี่ยวยาว 
   ตัวอักษรสระ     เสียง 
   i (ใช�ตัวอักษร y กรณีไม(มีพยัญชนะท�าย)  / i /    
   ư      / � /    

   u      / u /    
   ê      / e /    
   ơ      / � /    
   ô      / o /    
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   e      / � /    
      a      / a /    
 
 2.2.2 ตัวอักษรสระประสมสองเสียง 
  ตัวอักษรสระ     เสียง 
  ia (ya), iê (yê)     / ie /    
  ưa, ươ      / �� /   

  ua, uô      / uo /    
 
หมายเหตุ 

1). เม่ือตัวอักษรสระ a / a / ปรากฏร(วมกับพยัญชนะท�าย nh ตัวอักษรสระ a นี้จะออก

เสียงเปIนเสียงสระ [ � ]  
เช(น 
 mang  [ma�]  นํามา 

 mạnh  [m��T3]  แรง แข็งแรง 
 

2). เม่ือตัวอักษรสระ a / a / ปรากฏร(วมกับพยัญชนะท�าย c ตัวอักษรสระ a นี้จะออกเสียง

เปIนเสียงสระ [ � ] 
เช(น 

 vác  [va� T2-A]  แบกบนบ(า 

 vách  [v��T2-A]  ผนัง 
 

3) เสียงสระประสม / ie / มีวิธีเขียนได� 2 วิธี ได�แก(  
3.1) เขียนเปIนตัวอักษรสระ ia ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น ไม<มีพยัญชนะท�าย  

เช(น 
mía  [mieT2-B]  น้ําอ�อย 

phía  [fieT2-B]  ด�าน 
 

3.2) เขียนเปIนสระ iê ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

viết  [vietT2-A]  เขียน 

biết  [bietT2-A]  รู� 
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3.3) เขียนเปIนสระ ya ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้นมีอักษรตัว u พยัญชนะกลาง (âm 
đệm) และไม<มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

khuya  [�wie]  ดึก 
 

3.4) เขียนเปIนสระ yê ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้นมีอักษรตัว u พยัญชนะกลาง (âm 
đệm) และมีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

chuyên  [cwien]  ชํานาญ 

thuyết  [t�wietT2-A] ทฤษฎี 
 
4) เสียงสระประสม / �� / มีวิธีเขียนได� 2 วิธี คือ  

4.1) เขียนเปIนสระ ưa ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น ไม<มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

mưa  [m��]  ฝน 

rửa   [���T4]  ล�าง 
 

4.2) เขียนเปIนสระ ươ ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

ướt   [��tT2-A]  เป¬ยก 

mượn   [m��nT3]  ยืม 
 
5) เสียงสระประสม / uo / มีวิธีเขียนได� 2 วิธี คือ  

5.1) เขียนเปIนสระ ua ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น ไม<มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

mua  [muo]  ซ้ือ 

chua    [cuo]   เปรี้ยว 
 

5.2 เขียนเปIนสระ uô ในกรณีท่ีคําหรือพยางค�นั้น มีพยัญชนะท�าย  
เช(น 

nuốt    [nuotT2-A]  กลืน 

muốn   [muonT2-A]  ต�องการ 
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2.3 สัญลักษณ1วรรณยุกต1 
 
 2.3.1 วรรณยุกต1 “Ngang” 
วรรณยุกต� Ngang เปIนวรรณยุกต�เสียงท่ีอยู(ในระดับสูงระดับเดียวต้ังแต(จุดเริ่มต�นจนถึงจุดสิ้นสุดของ
พยางค�หรือคํา วรรณยุกต� “Ngang” เปIนวรรณยุกต�ท่ีไม(มีตัวสัญลักษณ�ในภาษาเวียดนาม คล�าย ๆ 
กับรูปวรรณยุกต�สามัญของภาษาไทย (ในเอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนไม(ใช�สัญลักษณ�ใดๆ ในคําอ(าน เพราะ
วรรณยุกต� Ngang ไม(มีสัญลักษณ�) 
เช(น 

ba  [ba]  สาม 

cho  [c�]  ให� 

xa  [sa]  ไกล 
 

 2.3.2 วรรณยุกต1 “Huyền” 
  วรรณยุกต� Huyền เปIนวรรณยุกต�ท่ีมีเสียงค(อยๆ ตํ่าลงต้ังแต(จุดเริ่มต�นของพยางค�
หรือคํา วรรณยุกต� “Huyền” ของภาษาเวียดนามเปIนวรรณยุกต�ตก ดังนั้น สัญลักษณ�ท่ีใช�แทน
วรรณยุกต�นี้จึงเปIนสัญลักษณ�ขีดลงจากด�านซ�าย “ ò ” วางไว�บนตัวอักษรสระของคําหรือพยางค�นั้นๆ 
(ในเอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT1 เพ่ือการออกเสียง ซ่ึง V หมายถึง สระ และ T1 หมายถึง 
วรรณยุกต� Huyền) 
เช(น   

bà  [baT1]  ยาย, ย(า 

gà  [	aT1]  ไก( 

hà  [haT1]  แม(น้ํา 
 
2.3.3 วรรณยุกต1 “Sắc” 

  วรรณยุกต� Sắc เปIนเสียงสูงข้ึน โดยมีวิธีการออกเสียง  2 แบบ ได�แก( 
 
  2.3.3.1 วิธีการออกเสียงวรรณยุกต1 “Sắc” แบบ A  

เปIนเสียงวรรณยุกต�สูงข้ึนท่ีปรากฏเฉพาะคําท่ีมีพยัญชนะท�าย เปIนเสียงกัก 
(/p, t, k/) เสียงวรรณยุกต� “Sắc” แบบ A นี้ เปIนเสียงท่ีสูงข้ึนทันทีต้ังแต(จุดเริ่มต�นของพยางค�หรือ
คํา ตัวอย(างคําท่ีมีวรรณยุกต� “Sắc” แบบ A ท่ีปรากฏร(วมกับพยัญชนะท�าย p, t, k (ในเอกสารเล(มนี้ 
ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT2-A เพ่ือการออกเสียง ซ่ึง V หมายถึง สระ และ T2-A หมายถึง วรรณยุกต� Sắc)  
เช(น 

bắp  [ba�pT2-A]  ฝCก(ข�าวโพด) 

tóc  [t�kT2-A]  ผม 
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khóc  [��kT2-A]  ผม 

cát  [katT2-A]  ทราย 
   

2.3.3.2 วิธีการออกเสียงวรรณยุกต1 “Sắc” แบบ B  
เปIนเสียงวรรณยุกต�ท่ีปรากฏในคําท่ีมีพยัญชนะท�ายอ่ืนๆ (ท่ีไม(ใช(เสียงกัก 

/p, t, k/) เสียงวรรณยุกต� “Sắc” แบบ B นี้ เปIนเสียงท่ีค(อย ๆ สูงข้ึน ตัวอย(างคําท่ีมีวรรณยุกต� 
“Sắc” แบบ B ปรากฏร(วมกับพยัญชนะท�ายอ่ืนๆ (ในเอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT2-B เพ่ือ
การออกเสียง ซ่ึง V หมายถึง สระ และ T2-B หมายถึง วรรณยุกต� Sắc)   
เช(น 

bán  [banT2-B]  ขาย 

tóm  [t�mT2-B]  รวม 

nói  [n�iT2-B]  พูด 
 

   แม�วรรณยุกต� “Sắc” ของภาษาเวียดนามจะมีการออกเสียงได� 2 วิธี แต(
สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนวรรณยุกต�นี้มีแบบเดียว กล(าวคือเปIนสัญลักษณ�ขีดข้ึน “ ó ” (บางตําราอาจจะ
บอกว(าเปIนสัญลักษณ�ขีดลงจากด�านขวา วางไว�บนตัวอักษรสระของคําหรือพยางค�นั้นๆ  
เช(น   

chó  [c�T2-B]  หมา 

tắt  [ta�tT2-A]  ปzด 

cá  [kaT2-B]  ปลา 

bắt  [ta�tT2-A]  จับ 
 

 2.3.4 วรรณยุกต1 “Nặng” 
วรรณยุกต� Nặng เปIนวรรณยุกต�ท่ีเปIนเสียงท่ีลงตกลงทันที แล�วกดเสียงไว�จนดู

เหมือนกับมีการกักท่ีเส�นเสียง วรรณยุกต� “Nặng” ของภาษาเวียดนามเปIนวรรณยุกต�ตกจนเกือบปzด
เส�นเสียงท่ีคอหอย ดังนั้นสัญลักษณ�ท่ีใช�แทนวรรณยุกต�นี้จึงเปIนสัญลักษณ�จุด “ ọ ” วางไว�ใต�ตัวอักษร
สระของคําหรือพยางค�นั้นๆ (ในเอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT3 เพ่ือการออกเสียง ซ่ึง V 
หมายถึง สระ และ T3 หมายถึง วรรณยุกต� Nặng)  
เช(น   

trợ  [��T3]  ตลาด 

họ  [hcT3]  พวกเขา 

mẹ  [m�T3]  แม( 
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 2.3.5 วรรณยุกต1 “Hỏi” 
วรรณยุกต� Hỏi เปIนเสียงวรรณยุกต�ท่ีมีเส�นของเสียงเปIนแบบสูง-ตก-ข้ึน โดยเสียงจะ

ถูกลากข้ึนสูงก(อนประมาณ 2 ใน 4 ของพยางค� แล�วลากเสียงลงให�ตํ่ากว(าจุดเริ่มต�น แล�วลากกลับ
ข้ึนมาอีกครั้ง วรรณยุกต� “Hỏi” ของภาษาเวียดนามเปIนวรรณยุกต�สูง-ตก-ข้ึน สัญลักษณ�ท่ีใช�แทน
วรรณยุกต�นี้จึงเปIนสัญลักษณ�คล�ายเครื่องหมายคําถาม “ ỏ ” วางไว�บนของคําหรือพยางค�นั้นๆ (ใน
เอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT4 เพ่ือการออกเสียง ซ่ึง V หมายถึง สระ และ T4 หมายถึง 
วรรณยุกต� Hỏi)  
เช(น   

thả  [t�aT4]  ปล(อย 

hỏi  [h�iT4]  ถาม 

vỏ  [v�T4]  เปลือก 
 

 2.3.6 วรรณยุกต1 “Ngã” 
วรรณยุกต� Ngã เปIนเสียงวรรณยุกต�ท่ีถูกลากลงตํ่าก(อน แล�วกักเส�นเสียงไว�ชั่วขณะ 

จากนั้นลากข้ึนทันทีให�สูงกว(าจุดเริ่มต�นจนจบพยางค�หรือคํา วรรณยุกต� “Ngã” ของภาษาเวียดนาม
เปIนวรรณยุกต�ท่ีมีการกักท่ีเส�นเสียงเม่ือออกเสียงวรรณยุกต�นั้นไปได�ครึ่งคําหรือพยางค� แล�วไล(เสียงให�
สูงข้ึนอีกครั้ง สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนวรรณยุกต�นี้จึงเปIนสัญลักษณ�คล�าย ๆ สัญลักษณ�อินฟzนิต้ี “ õ ” วาง
ไว�บนตัวอักษรสระของคํา ๆ หรือพยางค� ๆ นั้น (ในเอกสารเล(มนี้ ผู�เขียนใช�สัญลักษณ� VT5 เพ่ือการ
ออกเสียง ซ่ึง V หมายถึง สระ และ T5 หมายถึง วรรณยุกต� Ngã)  
เช(น   

sẽ  [s�T5]  จะ 

đã  [daT5]  เรียบร�อยแล�ว 

chỗ  [cvT5]  สถานท่ี 
 
 
2.4 โครงสร*างพยางค1ในภาษาเวียดนาม 
 
 นักภาษาศาสตร�ภาษาเวียดนามได�กล(าวถึงโครงสร�างพยางค�และคําในภาษาเวียดนามว(า 
ภาษาเวียดนามเปIนภาษาคําโดด และคําในภาษาเวียดนามเปIนคําท่ีมีพยางค�ต้ังแต( 1 พยางค�ข้ึนไป 
(Mai Ngọc Chừ, 2008 : 78-84) กล(าวคือคําในภาษาเวียดนามอาจจะเปIนคํา 1 พยางค�ก็ได� หากคํา
ใดมีพยางค�มากกว(า 1 พยางค�ก็จะมีการเขียนแยกพยางค� (คําในภาษาเวียดนามท่ีมี 4 พยางค�ข้ึนไป 
ส(วนใหญ(จะเปIนคํายืมจากภาษาตะวันตก) โครงสร�างพยางค� ในภาษาเวียดนามดังตารางต(อไปนี้  
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      ตารางท่ี 2.1 แสดงส(วนประกอบของพยางค�ในภาษาเวียดนาม 
 

+(1)  
Thanh điệu 
(วรรณยุกต�) 

+/- (2) 
Âm đầu 

(พยัญชนะต�น) 

+/- (3) 
Âm đệm 

(พยัญชนะกลาง) 

+(4) 
Nguyên âm 

(สระ) 

+/- (5) 
Âm cuối 

(พยัญชนะท�าย) 
 
หมายเหตุ (+)   หมายถึง บังคับปรากฏ 
  (+/-) หมายถึง ไม(บังคับปรากฏ 
 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 82 
 
 จากตารางข�างบน พยางค�ในภาษาเวียดนามประกอบไปด�วยส(วนประกอบต(างๆ 5 ส(วน ดังนี้ 

1) ส(วนประกอบท่ี +(1)  
   ส(วนประกอบท่ี +(1) คือ วรรณยุกต� (thanh điệu)  เปIนส(วนประกอบท่ี
สําคัญของพยางค�หรือคํา เพราะเปIนส(วนท่ีบังคับปรากฏร(วมในพยางค�เสมอ วรรณยุกต�ในภาษา
เวียดนามมี 5 รูป 6 เสียง ได�แก( วรรณยุกต� Ngang ไม(มีรูปสัญลักษณ� วรรณยุกต� Huyền มีรูป
สัญลักษณ� “ò” วรรณยุกต� Sắc มีรูปสัญลักษณ� “ó” วรรณยุกต� Hỏi  มีรูปสัญลักษณ� “ỏ ” 
วรรณยุกต� Ngã มีรูปสัญลักษณ� “õ” วรรณยุกต� Nặng มีรูปสัญลักษณ� “ọ” 

2) ส(วนประกอบท่ี +/-(2)  
ส(วนประกอบท่ี +/-(2) คือ พยัญชนะต�น (Âm đầu) ส(วนท่ีเปIนพยัญชนะ

ต�น เปIนส(วนประกอบท่ีไม<บังคับปรากฏ ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาเวียดนามท่ีสามารถปรากฏใน
ตําแหน(ง พยัญชนะต�น (Âm đầu) ได�มีจํานวนท้ังหมด 26 ตัว และ 1 เสียง ได�แก( B, C, Ch, D, Đ, G, 

Gh, Gi, H, K, Kh, L, M, N, Nh, Ng, Ngh, Q, Ph, R, S, T, Th, Tr, V, X และ / � / 
3) ส(วนประกอบท่ี +/-(3)  

   ส(วนประกอบท่ี +/-(3) คือ พยัญชนะกลาง (Âm đệm) ส(วนประกอบท่ีเปIน
พยัญชนะกลาง เปIนส(วนประกอบท่ีไม<บังคับปรากฏ ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาเวียดนามท่ีสามารถ
ปรากฏในตําแหน(ง พยัญชนะกลาง (Âm đệm) ได�มีจํานวน 2 ตัว ได�แก( ตัวอักษร U และตัว O ซ่ึง

ออกเสียงเปIน /w/ ซ่ึงพยัญชนะกลาง (Âm đệm) “U” และ “O” นี้จะปรากฏร(วมกับ พยัญชนะต�น 
(Âm đầu) บางตัวเท(านั้น  

4) ส(วนประกอบท่ี +/-(4)  
ส(วนประกอบท่ี +/-(4) คือ สระ (Nguyên âm) ส(วนประกอบท่ีเปIนสระเปIน

ส(วนประกอบท่ีบังคับปรากฏ สระ (Nguyên âm) ในภาษาเวียดนามท่ีสามารถปรากฏในตําแหน(งนี้ได�
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ท้ัง สระเด่ียว และสระประสม ได�แก( â, a, ă, o, i, ư, u, ê, ơ, ô, e, ia (ya), iê (yê), ưa, ươ, ua 
และ uô 

5) ส(วนประกอบท่ี +/-(5)  
ส(วนประกอบท่ี +/-(5) คือ พยัญชนะท�าย (Âm cuối) ส(วนประกอบท่ีเปIน

พยัญชนะท�ายเปIนส(วนประกอบท่ีไม<บังคับปรากฏ ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาเวียดนามท่ีสามารถ
ปรากฏในตําแหน(งพยัญชนะท�าย (Âm cuối) ได�มีจํานวน 8 เสียง แต(มีตัวอักษรเขียนได� 12 ตัว ได�แก(  
  / p /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ p   
  / t /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ t 
  / k /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ c  และ  ch 
  / m /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ m 
  / n /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ n 

  / � /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ ng และ  nh  
  / u /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ u  และ  o 
  / i /  ตัวอักษรท่ีใช�เขียนคือ i  และ  y 
  โครงสร�างพยางค�ในภาษาเวียดนามสามารถแบ(งออกเปIนโครงสร�างต(าง ๆ ดังนี้ 

 
2.4.1 โครงสร*างท่ี 1 

  โครงสร�างท่ี 1 เปIนโครงสร�างท่ีส(วนกระกอบของพยางค�ท้ัง 5 ส(วน ปรากฏครบทุก
ส(วน ดังตาราง 
 
      ตารางท่ี 2.2 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีมีส(วนประกอบครบทุกส(วน 

 
(1)  

Thanh điệu 
(2) 

Âm đầu 
(3) 

Âm đệm 
(4) 

Nguyên âm 
(5) 

Âm cuối 
 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 82 
 
เช(น 

Nguyễn  [nwienT5]  ชื่อสกุล 

Thuyền [t�wienT1]  เรือ 

chuyện  [cwienT3]  พูดคุย 
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2.4.2 โครงสร*างท่ี 2 
  โครงสร�างท่ี 2 เปIนโครงสร�างท่ีส(วนกระกอบท่ี 5 ของพยางค�ไม(ปรากฏ ดังตาราง 

 
     ตารางท่ี 2.3 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีไม(มีพยัญชนะท�ายเปIนส(วนประกอบ 

 
(1)  

Thanh điệu 
(2) 

Âm đầu 
(3) 

Âm đệm 
(4) 

Nguyên âm 
 

 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 82 
 
เช(น 

Qua  [kwa]  ผ(าน 

Quê  [kwe]  บ�านเกิด 

Khoẻ  [�w�T4]  สุขภาพดี แข็งแรง 
 
2.4.3 โครงสร*างท่ี 3 

  โครงสร�างท่ี 3 เปIนโครงสร�างท่ีส(วนกระกอบท่ี 2 และส(วนประกอบท่ี 5 ของพยางค�
ไม(ปรากฏ ดังตาราง 

 
     ตารางท่ี 2.4 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีไม(มีพยัญชนะท�ายและพยัญชนะกลาง 

          เปIนส(วนประกอบ 
 

(1)  
Thanh điệu 

(2) 
Âm đầu 

 (4) 
Nguyên âm 

 

 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 82 
 
เช(น 

Mẹ  [m�T3]  แม( 

Bố  [boT2-A]  พ(อ 

Ngủ  [�uT4]  นอน 
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2.4.4 โครงสร*างท่ี 4 
  โครงสร�างท่ี 4 เปIนโครงสร�างท่ีส(วนกระกอบท่ี 3 ของพยางค�ไม(ปรากฏ ดังตาราง 

 
      ตารางท่ี 2.5 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีไม(มีพยัญชนะกลางเปIนส(วนประกอบ 

 
(1)  

Thanh điệu 
(2) 

Âm đầu 
 (4) 

Nguyên âm 
(5) 

Âm cuối 
 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ, 2008 : 82 
 
เช(น 

Tuổi  [tuoiT4]  อายุ 

Tết  [jtet�uT2-A]  วันข้ึนป¬ใหม(เวียดนาม 

Ngọt  [��tT3]  หวาน 

Sao  [sa u]  ดาว 
 
2.4.5 โครงสร*างท่ี 5 

  โครงสร�างท่ี 5 เปIนโครงสร�างท่ีส(วนกระกอบท่ี 2 และส(วนประกอบท่ี 3 ของพยางค�
ไม(ปรากฏ ดังตาราง 

 
      ตารางท่ี 2.6 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีไม(มีพยัญชนะต�นและพยัญชนะกลาง 

           เปIนส(วนประกอบ 
 

(1)  
Thanh điệu 

  (4) 
Nguyên âm 

(5) 
Âm cuối 

 
      ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ: 2008: 82 
 
เช(น 

yêu  [ieu]  รัก 

ăn  [a�n]  กิน 
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em  [�m]  น�อง 

anh  [��]  พ่ีชาย 
 

2.4.6 โครงสร*างท่ี 6 
  โครงสร�างท่ี 6 เปIนโครงสร�างท่ีมีเฉพาะส(วนกระกอบท่ี 1 และส(วนประกอบท่ี 4 ของ
พยางค�ปรากฏ ดังตาราง 

 
      ตารางท่ี 2.7 แสดงพยางค�ในภาษาเวียดนามท่ีมีเฉพาะวรรณยุกต�และสระเปIน 

 ส(วนประกอบ 
 

(1)  
Thanh điệu 

  (4) 
Nguyên âm 

 

 
    ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Mai Ngọc Chừ: 2008: 82 
เช(น 

ô  [o]  ร(ม 

ủ  [uT4]  เศร�า 

ở  [�T4]  อยู( 
 

 
2.5 สรุป (Tóm tắt) 
 

ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาเวียดนามท่ีสามารถปรากฏในตําแหน(งพยัญชนะต�นได� มีจํานวน
ท้ังหมด 26 ตัว และ 1 เสียง ได�แก( B, C, Ch, D, Đ, G, Gh, Gi, H, K, Kh, L, M, N, Nh, Ng, Ngh, Q, 

Ph, R, S, T, Th, Tr, V, X และ / � /  
ตัวอักษรพยัญชนะท่ีปรากฏในตําแหน(งพยัญชนะกลางมีจํานวน 2 ตัว ได�แก( ตัวอักษร U และ

ตัว O ซ่ึงออกเสียงเปIน /w/ ซ่ึงพยัญชนะกลางนี้จะปรากฏร(วมกับพยัญชนะต�นบางตัวเท(านั้น ส(วนตัว
อักษรพยัญชนะท�ายภาษาเวียดนามมี 8 เสียง แต(มีตัวอักษร 12 ตัว ได�แก( p, t, c, ch, m, n, ng, nh, 
u, o, i และ y สําหรับสระในภาษาเวียดนามมีสองประเภท คือ สระเด่ียว และสระประสม ได�แก( â, a, 
ă, o, i, ư, u, ê, ơ, ô, e, ia (ya), iê (yê), ưa, ươ, ua และ uô วรรณยุกต�ในภาษาเวียดนามมี 5 รูป 
6 เสียง ได�แก( วรรณยุกต� Ngang, Huyền, Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng 
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 พยางค�ในภาษาเวียดนามมี 6 โครงสร�าง ได�แก( 1) Thanh điệu + âm đầu + âm đệm + 
nguyên âm + âm cuối, 2) Thanh điệu + âm đầu + âm đệm + nguyên âm, 3) Thanh 
điệu + âm đầu + nguyên âm, 4) Thanh điệu + âm đầu + nguyên âm + âm cuối, 5) 
Thanh điệu + nguyên âm + âm cuối และ 6) Thanh điệu + nguyên âm  
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คําถามท*ายบท 
 

1. จงตอบคําถามต<อไปนี้ 
1) ตัวอักษรพยัญชนะภาษาเวียดนามมีก่ีตัว อะไรบ�าง 
2) ตัวอักษรพยัญชนะต�นภาษาเวียดนามมีก่ีตัว อะไรบ�าง 
3) ตัวอักษรพยัญชนะกลางภาษาเวียดนามมีก่ีตัว อะไรบ�าง 
4) ตัวอักษรพยัญชนะท�ายภาษาเวียดนามมีก่ีตัว อะไรบ�าง 
5) ตัวอักษรสระภาษาเวียดนามมีก่ีประเภท อะไรบ�าง 
6) ตัวอักษรสระเด่ียวภาษาเวียดนามมีตัว อะไรบ�าง 
7) ตัวอักษรสระประสมสองเสียงภาษาเวียดนามมีคู( อะไรบ�าง 
8) วรรณยุกต�ภาษาเวียดนามมีเสียง อะไรบ�าง 
9) พยางค�ภาษาเวียดนามมีโครงสร�าง อะไรบ�าง 

 
2. ให*ออกเสียงประจําตัวพยัญชนะต*นต<อไปนี้ 

b  c  ch  d  đ   
g  gh  gi  k  kh   
l  m  n  nh  ng   
ngh  qu  ph  r  s   
t  th  tr  v  x  

 
3. ให*ออกเสียงสระเดี่ยวต<อไปนี้ 
 a  â     ă  o  ô  ơ 
 u  ư  e  ê  i 
 
4. ให*ออกเสียงสระคู<ต<อไปนี้ 
 ia    ưa   ua    
 iê    ươ   uô    
 
5. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh huyền 

BI    CHI  DI  ĐI  BƯ  CƯ 
 CHƯ  DƯ   ĐƯ  GƯ  BU   CU 
 CHU   DU   ĐU   GU  BÊ  CHÊ 
 DÊ  ĐÊ   BƠ  CƠ   CHƠ   DƠ  
 ĐƠ   GƠ  
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6. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh sắc 
GIÔ   HÔ   KHÔ   LÔ  HUÔ   

 KHUÔ   LUÔ  GHA   GIA   HA   
KHA  LA  GHO  GIO   HO  

 KHO   LO  GIÂ   HÂ   LÂ   
 
7. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh nặng  

MA   NA   NHA   NGA   PHA   XA 
MĂ   NĂ   NHĂ   NGĂ  PHĂ     XĂ  
MO   NO   NHO   NGO   PHO     XO 
MIA   NIA   NHIA   NGIA   PHIA   XIA 
MƯƠ   NƯƠ   NHƯƠ   NGƯƠ   PHƯƠ            XƯƠ          

 
8. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh hỏi 

RE   SE   TE   THE   TRE   VE          
RUA    SUA   TUA  THUA   TRUA   VUA       
RIÊ   SIÊ    TIÊ    THIÊ    TRIÊ    VIÊ 
RƯA     SƯA  TƯA   THƯA   TRƯA   VƯA          

 
9. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh ngã 

MI   NI   NHI   NGHI   PHI 
MƯ   NƯ  NHƯ  NGƯ  PHƯ 
MU   NU   NHU   NGU   PHU 
MÊ   NÊ   NHÊ   NGHÊ   PHÊ 
MƠ   NƠ   NHƠ   NGƠ   PHƠ  

   
10. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh hỏi 

BI    CI  CHI  DI  ĐI  BƯ 
CƯ  CHƯ  DƯ   ĐƯ  GƯ  BU 
CU   CHU   DU   ĐU   GU  BÊ 
CHÊ   DÊ  ĐÊ   BƠ  CƠ   GƠ

 CHƠ   DƠ   ĐƠ      
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11. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh 
huyền 

GIÔ   HÔ   KHÔ   LÔ  HUÔ   HA 
 KHUÔ            LUÔ  GHA   GIA   KA   KHA
 LA  GHO  GIO   HO   KO   HO 
 LO  GIÂ   HÂ   KHÂ  LÂ  

  
12. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh ngã  

MA   NA   NHA   NGA   PHA   XA 
MĂ   NĂ   NHĂ   NGĂ  PHĂ     XĂ  
MO   NO   NHO   NGO   PHO     XO 
MIA   NIA   NHIA   NGIA   PHIA   XIA 
MƯƠ   NƯƠ   NHƯƠ   NGƯƠ   PHƯƠ           XƯƠ          

 
13. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh sắc 

RE   SE   TE   THE   TRE   VE          
RUA    SUA   TUA  THUA   TRUA   VUA       
RIÊ   SIÊ    TIÊ    THIÊ    TRIÊ    VIÊ 
RƯA     SƯA  TƯA   THƯA   TRƯA   VƯA          

 
14. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรพยัญชนะต*น+ตัวอักษรสระท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ พร*อม Thanh nặng 

MI   NI   NHI   NGHI   PHI  MƯ  
NƯ  NHƯ  NGƯ  PHƯ  MU  NU  
NHU   NGU   PHU  MÊ   NÊ   NHÊ 

 NGHÊ   PHÊ  NHƠ   PHƠ  NGƠ   NƠ 
            
15. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย P, T, C พร*อม Thanh ngang 

O + P   O + T   O + C 
Â + P     Â + T   Â + C 
A + P    A + T   A + C 
Ă + P   Ă + T   Ă + C 
ƯƠ + P            ƯƠ + T   ƯƠ + C 
IÊ + P    IÊ + T   IÊ + C 
UÔ + P   UÔ + T   UÔ + C 
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16. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย M, N, NG พร*อม Thanh huyền 
I + M       I + N   I + NG 
Ư + M   Ư + N   Ư + NG 
U + M   U + N   U + NG 
Ê + M   Ê + N   Ê + NG 
Ơ + M   Ơ + N   Ơ + NG 
Ô + M   Ô + N   Ô + NG 
E + M   E + N   E + NG 
 

17. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย P, T, C พร*อม Thanh sắc 
O + P   O + T   O + C 
Â + P     Â + T   Â + C 
A + P    A + T   A + C 
Ă + P   Ă + T   Ă + C 
ƯƠ + P            ƯƠ + T   ƯƠ + C 
IÊ + P    IÊ + T   IÊ + C 
UÔ + P   UÔ + T   UÔ + C 
 

18. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย M, N, NG พร*อม Thanh nặng 
I + M       I + N   I + NG 
Ư + M   Ư + N   Ư + NG 
U + M   U + N   U + NG 
Ê + M   Ê + N   Ê + NG 
Ơ + M   Ơ + N   Ơ + NG 
Ô + M   Ô + N   Ô + NG 
E + M   E + N   E + NG 
 

19. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย P, T, C พร*อม Thanh hỏi 
O + P   O + T   O + C 
Â + P     Â + T   Â + C 
A + P   A + T   A + C 
Ă + P   Ă + T   Ă + C 
ƯƠ + P            ƯƠ + T   ƯƠ + C 
IÊ + P    IÊ + T   IÊ + C 
UÔ + P   UÔ + T   UÔ + C 
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20. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย M, N, NG พร*อม Thanh ngã 
I + M       I + N   I + NG 
Ư + M   Ư + N   Ư + NG 
U + M   U + N   U + NG 
Ê + M   Ê + N   Ê + NG 
Ơ + M   Ơ + N   Ơ + NG 
Ô + M   Ô + N   Ô + NG 
E + M   E + N   E + NG 
            

21. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ +ตัวอักษรพยัญชนะท*าย I, U พร*อม Thanh ngã 
I + U   Ư + I   Ư + U    
U + I   Ê + U   Ơ + I    - 

 Ô + I   O + I   Â + I      
Â + U   ƯƠ + I            ƯƠ + U   
IÊ + U   UÔ + I   UÔ + U    

 
22. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ A + ตัวอักษรพยัญชนะท*ายท่ีกําหนดให*พร*อม Thanh huyền 

AO   AU   AI    AY 

AC   ACH   ANG   ANH 

 
23. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ A + ตัวอักษรพยัญชนะท*ายท่ีกําหนดให*พร*อม Thanh sắc 

AO   AU   AI    AY 

AC   ACH   ANG   ANH 

 
24. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ A + ตัวอักษรพยัญชนะท*ายท่ีกําหนดให*พร*อม Thanh nặng 

AO   AU   AI    AY 

AC   ACH   ANG   ANH 

 
25. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ A + ตัวอักษรพยัญชนะท*ายท่ีกําหนดให*พร*อม Thanh hỏi 

AO   AU   AI    AY 

AC   ACH   ANG   ANH 

26. ให*ฝ~กออกเสียงตัวอักษรสระ A + ตัวอักษรพยัญชนะท*ายท่ีกําหนดให*พร*อม Thanh ngã 
AO   AU   AI    AY 

AC   ACH   ANG   ANH 
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27. ให*ฝ~กออกเสียงพยัญชนะต*น พยัญชนะกลาง สระ และพยัญชนะท*ายต<อไปนี้ 
Chu + yên Du + yên Hu + yên Khu + yên Xu + yên 
Ngu + yên Tu + yên Thu + yên Tru + yên Qu + yên 
Cho + a Do + a  Ho + a  Kho + a Xo + a  
Ngo  + a To  + a  Tho  + a Tro  + a Lo + a 

 
28. ให*ฝ~กออกเสียงพยางค1พร*อมวรรณยุกต1 Huyền ต<อไปนี้ 

Chuyên  Duyên   Huyên   Khuyên 
Nguyên   Tuyên   Thuyên  Truyên 
Choang   Doang   Hoang   Khoang  

 
29. ให*ฝ~กออกเสียงพยางค1พร*อมวรรณยุกต1 Sắc ต<อไปนี้ 

Nguyên   Tuyên   Thuyên  Truyên 
Choang   Doang   Hoang   Khoang  
Ngoang   Toang   Thoang   Troang 

 
30. ให*ฝ~กออกเสียงพยางค1พร*อมวรรณยุกต1 Hỏi ต<อไปนี้ 

Chuyên  Duyên   Huyên   Khuyên 
Choang   Doang   Hoang   Khoang  
Ngoang   Toang   Thoang   Troang 

 
31. ให*ฝ~กออกเสียงพยางค1พร*อมวรรณยุกต1 Ngã ต<อไปนี้ 

Chuyên  Duyên   Huyên   Khuyên 
Nguyên   Tuyên   Thuyên  Truyên 
Ngoang   Toang   Thoang   Troang 

 
32. ให*ฝ~กออกเสียงพยางค1พร*อมวรรณยุกต1 Nặng ต<อไปนี้ 

Chuyên  Duyên   Huyên   Khuyên 
Nguyên   Tuyên   Thuyên  Truyên 
Choang   Doang   Hoang   Khoang  
Ngoang   Toang   Thoang   Troang 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
คําเรียกขานและการทักทาย 
Từ xưng hô và chào hỏi 

 
หัวข*อเนื้อหา 
 1. บทสนทนา (Đối thoại) 

2. คําศัพท� (Từ vựng) 
3. ไวยากรณ�ท่ีควรจํา (Cú pháp) 

3.1 โครงสร�างประโยคคําถาม có.........không? 
3.2 การใช�คําว(า Dạ   
3.3 การใช�คําว(า Ạ   
3.4 การใช�คําว(า Ừ   
3.5 การใช�โครงสร�าง Cảm ơn   
3.6 การใช�โครงสร�าง Còn ....... thế nào?  
3.7 การใช�คําว(า Thưa 
3.8 การใช�คําว(า Chào 
3.9 การใช�คําวิเศษณ�บอกปริมาณ “Rất” และ “Lắm” 
3.10 คําเรียกขาน 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
 1. สนทนาเก่ียวกับการทักทายได� 

2. ออกเสียงและเขียนคําศัพท� (Từ vựng) ได� 
4. โครงสร�างประโยคคําถาม có.........không? 
5. การใช�คําว(า dạ, ạ, ừ   
6. การใช�โครงสร�าง cảm ơn/cảm ơn ạ   
7. การใช�โครงสร�าง còn ....... thế nào?  
8. การใช�คําว(า thưa 
9. การใช�คําว(า chào 
10. การใช�คําบอกปริมาณ “rất” และ “lắm” 
11. คําเรียกขาน 

   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการทักทายของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบ  
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4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 3 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 3 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบาบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 3 
 

คําเรียกขานและการทักทาย 
Từ xưng hô và chào hỏi 

 
 

คําเรียกขาน (Từ xưng hô) ในภาษาเวียดนามข้ึนอยู(กับ เพศ อายุ อาชีพ และฐานะทาง
สังคม ท้ังคําท่ีใช�เรียกตัวเอง (ผู�พูด) คําท่ีใช�เรียกคู(สนทนา (ผู�ฟCง) และคําใช�เรียกบุคคลท่ีสาม (ผู�ถูก
กล(าวถึง) ซ่ึงผู�เรียนจําเปIนท่ีจะต�องเรียนรู� และทําความเข�าใจอย(างถูกต�องก(อนท่ีจะเรียนการสนทนา
ในระดับต(อไป เพราะการเรียกบุรุษต(างๆ เปIนวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามอย(างหนึ่งท่ีบอกความ
สุภาพ 

การทักทาย (chào hỏi) เปIนวัฒนธรรมอย(างหนึ่งท่ีพบในทุกสังคมท่ัวโลก ซ่ึงแต(ละภาษาก็
อาจจะมีวัฒนธรรมการทักทายท่ีแตกต(างกัน ชาวเวียดนามมีวัฒนธรรมการทักทายท่ีเปIนเอกลักษณ�
เฉพาะท่ียังคงความเข�มแข็งจนถึงปCจจุบัน 

 
3.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
 

สถานการณ1ท่ี 1:  พนักงานผู�หญิงบริษัททักทายผู�จัดการผู�ชาย  
พนักงานหญิง:  Chào ông giám đốc.  
ผู�จัดการชาย:  Chào chị.  
พนักงานหญิง:   Ông có khoẻ không ạ? 
ผู�จัดการชาย:  Cảm ơn chị, tôi khoẻ. Chị có khoẻ không? 
พนักงานหญิง:   Dạ tôi khoẻ, cảm ơn ông giám đốc ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 2:   หลานชายทักทายคุณลุง  
หลานชาย:  Cháu chào bác.  
คุณลุง:   Chào cháu.  
หลานชาย:  Bác có khoẻ không ạ? 
คุณลุง:   Cảm ơn cháu, bác khoẻ. Cháu có khoẻ không? 
หลานชาย:  Dạ cảm ơn bác, cháu khoẻ ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 3:  ผู�หญิงท่ีอายุน�อยทักทายผู�หญิงท่ีมีอายุมากกว(า 
ผู�หญิงท่ีอายุน�อย:  Em chào chị. Chị có khoẻ không?  
ผู�หญิงท่ีมีอายุมากกว(า:  Chào em. Cảm ơn em tôi khoẻ. Còn em thế nào? 
ผู�หญิงท่ีอายุน�อย:  Cảm ơn chị, em khoẻ. 
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สถานการณ1ท่ี 4:  ผู�ชายคนท่ี 1 ทักทายผู�ชายคนท่ี 2 ท่ีมีอายุเท(ากัน 
ผู�ชายคนท่ี 1:  Chào bạn.  
ผู�ชายคนท่ี 2:  Chào bạn.  
ผู�ชายคนท่ี 1:  Bạn có khoẻ không? 
ผู�ชายคนท่ี 2:  Cảm ơn bạn, tôi khoẻ. Còn bạn thế nào? 
ผู�ชายคนท่ี 1:  Cảm ơn bạn, tôi cũng khoẻ. 

 
สถานการณ1ท่ี 5:  ผู�หญิงท่ีมีอายุมากกว(าทักทายผู�ชายท่ีมีอายุน�อยกว(า 
ผู�หญิง:   Chào em.  
ผู�ชาย:   Dạ em chào chị.  
ผู�หญิง:   Em có khoẻ không? 
ผู�ชาย:   Dạ cảm ơn chị, em khoẻ ạ. Còn chị thế nào? 
ผู�หญิง:   Cảm ơn em, tôi khoẻ. 

 
สถานการณ1ท่ี 6:  นักศึกษาหญิงทักทายนักศึกษาชายท่ีเรียนห�องเรียนเดียวกัน 
นักศึกษาหญิง:  Chào cậu. Cậu có khoẻ không?  
นักศึกษาชาย:  Chào cậu. tớ khoẻ lắm. Còn cậu? 
นักศึกษาหญิง:  Tớ bình thường.  

 
สถานการณ1ท่ี 7:  นักศึกษาหญิงทักทายอาจารย�ชาย 
นักศึกษาหญิง:  Em chào thầy ạ.  
อาจารย�ชาย:  Ừ chào em. 
นักศึกษาหญิง:  Thầy có khoẻ không ạ? 
อาจารย�ชาย:  Cảm ơn em tôi vẫn khoẻ, em có khoẻ không? 
นักศึกษาหญิง:  Dạ thưa thầy em khoẻ ạ. 

 
3.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

Xin chào  ขอสวัสดี  
chào   สวัสดี   
chào hỏi   การทักทาย   
ông   ตา/ปูÉ  
giám đốc  ผู�จัดการ  
chị    พ่ีสาว 
khoẻ   สุขภาพแข็งแรง 
vẫn   ยังคง 
có   มี 
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không   ไม( 
cảm ơn  ขอบคุณ 
dạ   ครับ/ค(ะ (ใช�วางไว�หน�าประโยคเพ่ือแสดงความสุภาพ) 
ạ   ครับ/ค(ะ (ใช�วางไว�หลังประโยคเพ่ือแสดงความสุภาพ) 
em   น�องสาว หรือ น�องชาย 
em trai   น�องชาย 
em gái   น�องสาว 
cô   อาสาว (น�องสาวพ(อ) 
cô giáo (cô)   ครู/อาจารย� ผู�หญิง 
còn   แล�ว.........ละ  
thế nào  เปIนอย(างไร 
thưa   เรียน (ใช�นําหน�าประโยคก(อนตอบคําถามครู อาจารย� หรือผู�ท่ีมี 

ฐานะทางสังคมท่ีสูงกว(า 
anh   พ่ีชาย  
cháu    หลาน 
bác trai   ลุง 
bác gái   ปÊา 
bạn     เพ่ือน 
cậu   คําเรียกคู(สนทนาท่ีเปIนเพ่ือนสนิทกัน 
tớ   ฉัน (ใช�แทนตัวเองเม่ือผู�กับเพ่ือนสนิท) 
mình   ฉัน (ใช�แทนตัวเองเม่ือผู�กับเพ่ือนสนิท 
bà   ยาย/ย(า  
rất   มาก   
lắm   มาก 
bình thường  ปกติ/ธรรมดา 

 
3.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp) 
 

3.3.1 โครงสร*างประโยคคําถาม có.........không? 
  โครงสร�างประโยคคําถาม có.........không? เปIนโครงสร�างประโยคคําถามพ้ืนฐานท่ี
พบในภาษาเวียดนามบ(อยมาก เพราะมีความหมายหลายแบบ (Đinh Văn Đức, 2010 : 186-187) 
ในบทนี้ผู�เขียนขอนําเสนอ 2 แบบ คือ 
   

3.3.1.1 โครงสร*างประโยคคําถาม có.........không? กับคําคุณศัพท1 หรือคํากริยา  
โครงสร�าง có.........không? กับคําคุณศัพท� หรือคํากริยา จะมีความหมายว(า ใช(

หรือไม(/ไหม/ใช(ไหม  โครงสร�างมีส(วนประกอบ ดังนี้ 
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“คําเรียกขาน + có + คําคุณศัพท� หรือคํากริยา + không?  

เช(น  
คําคุณศัพท1 

  Anh có khoẻ không?  คุณสบายดีไหม 
  Món ăn có ngon không? อาหารอร(อยไหม 
  Em có mệt không?  น�องเหนื่อยไหม 
  Chị có đói không?  พ่ีสาวหิวไหม 
 

คํากริยา  
  Anh có ăn không?  พ่ีชายกินไหม 
  Bạn có đi không?  เพ่ือนไปไหม 
  Mẹ có ngủ không?  แม(นอนไหม 
  Mẹ có về không?  แม(กลับไหม   
 
หมายเหตุ  

เม่ือเปIนภาษาพูดประโยคคําถาม có........không ท่ีมีคําคุณศัพท� หรือคํากริยา อยู(ตรงกลางนี้ 
สามารถละคําเรียกขาน และ/หรือคําว(า có ได� (Đỗ Hữu Châu, 2005 : 610)  
เช(น   

Anh khoẻ không? หรือ khoẻ không?  คุณสบายดีไหม 
Món ăn ngon không? หรือ ngon không?  อาหารอร(อยไหม 
Em mệt không? หรือ mệt không?  น�องเหนื่อยไหม 
Chị đói không?  หรือ đói không?  พ่ีสาวหิวไหม 
Anh ăn không?  หรือ ăn không?  พ่ีชายกินไหม 
Bạn đi không?  หรือ đi không?  เพ่ือนไปไหม 
Mẹ ngủ không? หรือ ngủ không   แม(นอนไหม 
Mẹ về không?  หรือ về không   แม(กลับไหม   

 
3.3.1.2 โครงสร*างประโยคคําตอบ có.........không? 

   การตอบกลับประโยคคําถามนี้ มี 2 แบบ คือ แบบประโยคตอบรับ และ
แบบประโยคตอบปฏิเสธ 

1) การตอบรับ  
1.1) การตอบรับโครงสร�าง có........không ท่ีมีคําคุณศัพท�  

การตอบรับโครงสร�าง có........không ท่ีมีคําคุณศัพท� 
ต�องข้ึนต�นประโยคด�วยคําว(า có แล�วตามด�วยการทวนประโยคคําถาม ท่ีต�องละคําว(า có ในประโยค   
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เช(น 
 Món ăn có ngon không? อาหารอร(อยไหม 
 -Có, món ăn ngon lắm. ใช( อาหารอร(อยมาก 
 
 Em có mệt không?  น�องเหนื่อยไหม 

-Có, em mệt lắm.  ใช( น�องเหนื่อยมาก 
 

 Chị có đói không?  พ่ีสาวหิวไหม 
 -Có, chị rất đói.    ใช( พ่ีหิวมาก 
 
ยกเว
น 

ประโยคคําถาม  “คําเรียกขาน + có khoẻ không?  ......สบายดีไหม 
เปIนวัฒนธรรมท่ีต�องตอบว(า “Cảm ơn + คําเรียกผู�ถาม + คําเรียกตัวเอง + khoẻ”  
เช(น 
 Anh có khoẻ không?  คุณสบายดีไหม 
 -Cảm ơn em, anh khoẻ. ขอบคุณน�อง พ่ีสบายดี 
 

1.2) การตอบรับโครงสร�าง có........không ท่ีมีคํากริยา  
การตอบรับโครงสร�าง có........không ท่ีมีคํากริยา ต�อง

ข้ึนต�นประโยคด�วยคําว(า có แล�วตามด�วยการทวนประโยคคําถาม ท่ียังคงมีคําว(า có นําหน�ากริยา
ของประโยคเหมือนเดิม   
เช(น 
 Anh có ăn không?  พ่ีชายกินไหม 
 -Có, anh có ăn.  กิน พ่ีกิน 
 

Bạn có đi không?  เพ่ือนไปไหม 
 -Có, tớ có đi.   ไป ฉันไป 
 

Mẹ có về không?  แม(กลับไหม   
 -Có, mẹ có về.   กลับ แม(กลับ 
 

2) การตอบปฏิเสธประโยคโครงสร�าง có........không ท่ีมีคําคุณศัพท� และ 
คํากริยาอยู(ตรงกลาง   

การตอบปฏิเสธประโยคโครงสร�าง có........không ท่ีมีคําคุณศัพท� 
และคํากริยา จะคล�ายกัน กล(าวคือต�องข้ึนต�นประโยคด�วยคําว(า Không แล�วตามด�วยการทวน
ประโยคคําถาม ซ่ึงการทวนนี้จะต�องมีคําว(า không หน�าคําคุณศัพท� หรือคํากริยาในประโยคด�วย  
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เช(น 
 Món ăn có ngon không?  อาหารอร(อยไหม 
 -Không, món ăn không ngon . ไม( อาหารไม(อร(อย 
 
 Em có mệt không?   น�องเหนื่อยไหม 

- Không, em không mệt.  ไม( น�องไม(เหนื่อย 
  

Chị có đói không?   พ่ีสาวหิวไหม 
 - Không, chị không đói.    ไม( พ่ีไม(หิว 
 
 Anh có ăn không?   พ่ีชายกินไหม 
 - Không, anh không ăn.  ไม( พ่ีไม(กิน 

 
Bạn có đi không?   เพ่ือนไปไหม 

 - Không, tớ không đi.   ไม( ฉันไม(ไป 
 

Mẹ có về không?   แม(กลับไหม   
 - Không, mẹ không về.  ไม( แม(ไม(กลับ 
 
หมายเหตุ 

ปกติชาวเวียดนามมักจะไม(ตอบปฏิเสธกับประโยคคําถาม “คําเรียกขาน + có khoẻ 
không? “......สบายดีไหม” หากจะมีการตอบปฏิเสธ ชาวเวยีดนามมักจะใช�โครงสร�าง “Cảm ơn คํา
เรียกผู�ถาม + คําเรียกตัวเอง + bị + อาการของการไม(สบาย”  
เช(น 
 Anh có khoẻ không?  คุณสบายดีไหม 
 -Cảm ơn chị, tôi bị mẹt. ขอบคุณครับ ผมไม(สบาย 
 
 Chị có khoẻ không?  พ่ีสาวสบายดีไหม 
 -Cảm ơn em, chị bị ốm. ขอบคุณน�อง พ่ีปÉวย 
 
 

3.3.1.3 โครงสร*าง có.........không? กับคํานาม  
เม่ือโครงสร�าง có.........không? ปรากฏร(วมกับคํานาม คําว(า có จะ

กลายเปIนคํากริยาหลักของประโยคท่ีมีความหมายว(า มี และประโยคคําถามจะมีความหมายว(า มี
หรือไม(/มีไหม  โครงสร�างมีส(วนประกอบ ดังนี้ 
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“คําเรียกขาน + có + คํานาม + không?  
เช(น  
 Anh có xe không?  พ่ีชายมีรถไหม 
 Chị có tiền không?  พ่ีสาวมีเงินไหม 
 Em có máy tính không? น�องมีคอมพิวเตอร�ไหม 
 Thầy có nhà không?  อาจารย�มีบ�านไหม 
 Bác sĩ có thuốc không? คุณหมอมียาไหม 
 

3.3.1.4 การตอบโครงสร*าง có........không กับคํานาม 
   การตอบกลับประโยคคําถามนี้ มี 2 แบบ คือ แบบประโยคตอบรับ และ
แบบประโยคตอบปฏิเสธ 

1) การตอบรับ  
การตอบรับโครงสร�าง có........không ท่ีมีคํานาม ต�องข้ึนต�น

ประโยคด�วยคําว(า có แล�วตามด�วยการทวนประโยคคําถาม ท่ีต�องมีคําว(า có หน�าคํานามท่ีทําหน�าท่ี
เปIนกรรมของคําว(า có ในประโยคด�วย  
เช(น 
 Anh có xe máy không? พ่ีชายมีรถจักรยานยนต�ไหม 
 - Có, tôi có xe máy.  มี พ่ีมีรถจักรยานยนต� 

 
Chị có tiền không?  พ่ีสาวมีเงินไหม 

 - Có, chị có tiền.  มี พ่ีมีเงิน 
 

Em có máy tính không? น�องมีคอมพิวเตอร�ไหม 
 - Có, em có máy tính.  มี น�องมีคอมพิวเตอร� 
 

Thầy có nhà không?  อาจารย�มีบ�านไหม 
 - Có, tôi có nhà.  มี ผมมีบ�าน 
 

2) การตอบปฏิเสธ   
การตอบปฏิเสธประโยคโครงสร�าง có........không ท่ีมีคํานาม 

ประโยคต�องข้ึนต�นประโยคด�วยคําว(า Không แล�วตามด�วยการทวนประโยคคําถาม ซ่ึงการทวนนี้
จะต�องมีคําว(า không หน�าคําว(า có ด�วย  
เช(น 
 Anh có xe máy không?  พ่ีชายมีรถจักรยานยนต�ไหม 
 - Không, tôi không có xe máy. ไม( พ่ีไม(มีรถจักรยานยนต� 
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Chị có tiền không?   พ่ีสาวมีเงินไหม 
 - Không, chị không có tiền.  ไม( พ่ีไม(มีเงิน 
 

Em có máy tính không?  น�องมีคอมพิวเตอร�ไหม 
 - Không, em không có máy tính. ไม( น�องไม(มีคอมพิวเตอร� 
 

Thầy có nhà không?   อาจารย�มีบ�านไหม 
 - Không, tôi không có nhà.  ไม( ผมไม(มีบ�าน 
 

3.3.2 การใช*คําว<า Dạ   
  คําว(า Dạ ถ�าแปลเทียบกับภาษาไทยจะมีความหมายว(า “ครับ/ค(ะ”  เปIนคําท่ีใช�
ตอบรับการเรียกขาน (Nguyễn Thiện Giáp, 2011 : 154) มักนิยมวางไว�ต�นประโยคของผู�พูดเปIนผู�ท่ี
มีคุณวุฒิ วัยวุฒิน�อยกว(า หรือผู�ท่ีมีฐานะทางสังคมตํ่ากว(าจะใช�เพ่ือบอกความสุภาพกับผู�ฟCงท่ีมีคุณวุฒิ 
วัยวุฒิมากกว(า หรือผู�ท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกว(า   
เช(น 
 - Dạ tôi khoẻ, cảm ơn anh.   ครับฉันสบายดีขอบคุณครับ 
 - Dạ em khoẻ, cảm ơn thầy.     ครับผมสบายดีขอบคุณคุณครูครับ  
 - Dạ em cảm ơn cô.      ครับหนูขอบคุณครูคะ 
 - Dạ thưa cô, em khoẻ.    ครับหนูขอบคุณครูคะ 
 

3.3.3 การใช*คําว<า Ạ   
  คําว(า ạ  แปลเทียบกับภาษาไทยว(า “ครับ/ค(ะ” ใช� ạ ใช�วางไว�ท�ายประโยคของผู�พูด
ท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิน�อยกว(า หรือผู�พูดท่ีมีฐานะทางสังคมตํ่ากว(า เพ่ือแสดงความสุภาพต(อผู�ฟCงท่ีมีคุณวุฒิ 
วัยวุฒิมากกว(า หรือผู�ท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกว(า   
เช(น 
 - Em chào thầy ạ    ผมสวัสดีครูครับ 
 - Ông có khoẻ không ạ?   คุณตาสบายดีไหมคะ 
 - Em khoẻ, cảm ơn thầy ạ.  หนูสบายดี ขอบคุณครูคะ  
 - Chàu ông giảm đốc ạ.  สวัสดีครับผู�จัดการ  

 
3.3.4 การใช*คําว<า Ừ   

  คําว(า Ừ  เปIนคําท่ีใช�เพ่ือให�มีความหมายเชิงตอบรับ (Cao Xuân Hạo, 2003 : 
127-129) แปลเทียบกับภาษาไทยว(า “ครับ/คะ/ใช(” เปIนคําท่ีนิยมใช�วางไว�ต�นประโยคของผู�พูดท่ีมี
คุณวุฒิ วัยวุฒิมากกว(า หรือผู�พูดท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกว(าผู�ฟCง คําว(า Ừ  จะถูกใช�เพ่ือตอบคําถามว(า 
“ใช(” ด�วย   
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เช(น 
 - Ừ! cảm ơn em tôi khoẻ.   ครับ ขอบคุณน�อง ผมสบายดี 
 - Ừ! cảm ơn cháu, bà khoẻ.   คะ ขอบคุณหลาน ยายสบายดี 
 - Ừ! đúng.     ใช( ถูก 
 

3.3.5 การใช*คําว<า Cảm ơn   
  โครงสร�าง Cảm ơn. / Cảm ơn ạ  แปลเทียบกับภาษาไทยได�ว(า “ขอบคุณ” Cảm 
ơn เปIนคําท่ีนิยมกล(าวเพ่ือแสดงความขอบคุณ ใช�ได�กับทุกเพศทุกวัย  ส(วนคําว(า Cảm ơn ท่ีมีคําว(า ạ 
ด�วยจะถูกใช�เพ่ือผู�พูดท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิน�อยกว(า หรือผู�ท่ีมีฐานะทางสังคมน�อยกว(า ใช�พูดกับผู�ฟCงท่ีมี
คุณวุฒิ วัยวุฒิมากกว(า หรือผู�ท่ีมีฐานะทางสังคมมากกว(า (Tạ Thị Thanh Tâm: 2009: 155-160)   
เช(น 
 A: Ông có khoẻ không ạ?  คุณสบายดีไหมครับ 

B: Cảm ơn anh, tôi khoẻ.   ขอบคุณ คุณ ผมสบายดี 
 
 A: Cháu có khoẻ không?  หลานสบายดีไหม 

B: Dạ cháu khoẻ, cảm ơn ông ạ.  ครับ หลานสบายดี ขอบคุณครับคุณตา 
 

3.3.6 การใช*คําว<า Còn  
โดยปกติคําว(า còn จะมีความหมาย 2 แบบ (Đái Xuân Ninh, 1978 : 126) ได�แก( 
 
3.3.6.1 การใช*คําว<า Còn เป�นคําวิเศษณ1วางหน*ากริยา 

ใช�คําว(า còn เปIนคําวิเศษณ�วางหน�ากริยาเพ่ือช(วยกริยา ในท่ีนี้จะมี
ความหมายว(า “ยังคง”  
เช(น 

Tôi còn làm việc.   ฉันยังคงทํางาน 
Con còn học bài   ลูกยังคงอ(านหนังสือ 
Bà còn ngủ.    ยายยังคงนอน 

 
 3.3.6.2 การใช*คําว<า Còn เป�นคําวิเศษณ1เพ่ือเน*นประโยค  

เม่ือใช�คําว(า còn เพ่ือเน�นข�อความหรือประโยค ส(วนใหญ(มักจะวางคําว(า 
còn หน�าข�อความหรือประโยคนั้น  
เช(น 
 A: Bà có khoẻ không ạ?   คุณย(าสบายดีไหมคะ   

B: Cảm ơn cháu, bà khoẻ.    ขอบคุณหลาน ย(าสบายดี 
    Còn cháu thế nào?    แล
ว หลานเปIนยังไง 
A: Cháu cảm ơn bà, cháu khoẻ ạ.   หลานสบายดี หลานขอบคุณคะ 
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3.3.7 การใช*คําว<า Thưa 
คําว(า Thưa เปIนคําข้ึนต�น ใช�คู(กับคําเรียกขาน เม่ือพูดกับผู�ฟCงท่ีมีวัยวุฒิ หรือมีฐานะ

ทางสังคมมากกว(า โดยเฉพาะอย(างยิ่งเม่ือผู�พูดเปIนนักศึกษาและผู�ฟCงเปIนครู อาจารย� คําว(า thưa 
แปลเทียบกับภาษาไทยว(า กราบเรียน  
เช(น 

Sinh viên:  Thưa cô, cô có khoẻ không ạ?  
Cô giáo:  Cảm ơn em, tôi khoẻ. 

 
Thầy giáo:  Chào em, em có khoẻ không? 
Sinh viên:  Dạ thưa thầy em khoẻ.  

 
3.3.8 การใช*คําว<า Chào 

คําว(า chào มีความหมายว(า สวัสดี โดยปกติแล�วจะถูกใช�ในประโยคทักทาย ดัง
โครงสร�างและวิธีการใช� ดังนี้ 

 
  ผู�พูด + chào + ผู�ฟCง (อาจจะเปIนคําเครือญาติ หรือชื่อเฉพาะก็ได�) 

 
  3.3.8.1 ใช*คําว<า chào ร<วมกับคําเครือญาติ  

เม่ือชาวเวียดนามใช�คําว(า chào ร(วมกับคําเครือญาติ แสดงว(าผู� พูด
แสดงออกถึงความใกล�ชิดสนิทสนมกับผู�ฟCง สร�างความเปIนกันเองกับผู�ฟCง  
เช(น  
 A: Em chào chị, chị có khoẻ không? 

B: Cảm ơn em, chị khoẻ.  
 
A: Cháu chào bà, bà có khoẻ không ạ?  
B: Cảm ơn cháu bà khoẻ.  

 
3.3.8.2 ใช*คําว<า chào ร<วมกับช่ือเฉพาะ  

เม่ือชาวเวียดนามใช�คําว(า chào ร(วมกับชื่อเฉพาะ แสดงว(าผู�พูดกําลังใช�
ภาษาเวียดนาม อย(างเปIนทางการเพ่ือแสดงความเคารพ และให�เกียรติผู�ฟCง  
เช(น 

A: Chào ông Sômkiệt, ông có khoẻ không ạ?  
B: Cảm ơn anh Vinh, tôi khoẻ.  
 
A: Chào bà Dara, bà có khoẻ không ạ?  
B: Cảm ơn chị Khanh Linh, tôi khoẻ.  
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A: Chào em Minh Kiệt, em có khoẻ không?  
B: Dạ cảm ơn thầy, em khoẻ ạ.  
 
3.3.9 การใช*คําวิเศษณ1บอกปริมาณ “rất” และ “lắm” 

คําวิเศษณ�ท่ีใช�ร(วมกับคําคุณศัพท�เพ่ือบอกปริมาณแบบไม(ระบุจํานวน ได�แก(คําว(า 
“rất” “lắm” ในภาษาเวียดนามเรียกท้ังสองคํานี้ว(า từ phụ ท่ีมีความหมายว(า คําช(วย (Đinh Văn 
Đức, 2001 : 85-86) ท้ังสองคํามีการใช�ท่ีแตกต(างกันดังนี้  

 
3.3.9.1 การใช*คําวิเศษณ1บอกปริมาณ “rất”  

   คําว(า Rất มีความหมายว(า “มาก” มักจะปรากฏร(วมกับคําคุณศัพท�เพ่ือ
บอกปริมาณ โดยคําว(า Rất จะต�องปรากฏหน�าคําคุณศัพท�เสมอ ดังโครงสร�างข�างล(างนี้  

 
 “Rất + คําคุณศัพท�”   

เช(น 
 Rất khoẻ  สบายมาก 
 Rất ngon  อร(อยมาก 
 Rất đói   หิวมาก 
 Rất khát  กระหายน้ํามาก 
 Rất mệt  เหนื่อยมาก 
 

3.3.9.2 การใช*คําบอกปริมาณ “lắm” 
   คําว(า Lắm มีความหมายว(า “มาก” มักจะปรากฏร(วมกับคําคุณศัพท�เพ่ือ
บอกปริมาณ โดยคําว(า Lắm จะต�องปรากฏหลังคําคุณศัพท�เสมอ ดังโครงสร�างข�างล(างนี้  
 

“คําคุณศัพท� + lắm”   
เช(น 
 Khoẻ lắm  สบายมาก 
 Ngon lắm  อร(อยมาก 
 Đẹp lắm  สวยมาก 
 Đói lắm  หิวมาก 
 Khát lắm  กระหายน้ํามาก 
 Mệt lắm  เหนื่อยมาก 
 

3.3.10 การใช*คําวิเศษณ1 vẫn 
คําวิเศษณ� vẫn เปIนคําท่ีใช�ร(วมคํากริยาเพ่ือบอกว(าเหตุการณ�นั้นๆ ยังคงดําเนิน

ต(อไป โดยจะวางคําว(า “vẫn” หน�ากริยา (Nguyễn Văn Chính, 2010: 215-216)  
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เช(น  
Cảm ơn cháu, bà vẫn khoẻ.  ขอบคุณหลาน ยายยังคงสบายดี 

 Bây giờ là 9 giờ rồi, nó vẫn ngủ à. ตอนนี้ 9 โมงแล�ว มันยังคงนอนหรือ 
 Trời còn mưa, nó vẫn đi à.  ฝนยังตกอยู( มันยังคงไปหรือ 
 Bây giờ vẫn sớm.   ตอนนี้ยังเช�าอยู(เลย 
 Mẹ vẫn chưa về à?   แม(ยังไม(กลับหรือ 
 

3.3.11 คําเรียกขาน 
  ในภาษาเวียดนามมีคําหลายชนิดท่ีสามารถปรากฏเปIนคําเรียกขานได� เช(น คําสรรพ
นาม คําเครือญาติ คํานามบอกอาชีพ และคํานามเฉพาะ  
 

3.3.11.1 คําสรรพนาม 
คําสรรพนาม เปIนคําท่ีจัดอยู(ในประเภทคําเรียกขาน ซ่ึงในภาษาเวียดนาม

ได�ถูกแบ(งออกเปIน บุรุษ และ พจน� ดังตารางต(อไปนี้ 
 

  ตารางท่ี 3.1 คําสรรพนามในภาษาเวียดนาม 
 

 บุรุษท่ี 1 
(ผู*พูด) 

บุรุษท่ี 2 
(ผู*ฟAง) 

บุรุษท่ี 3 
(ผู*ถูกกล<าวถึง) 

เอกพจน1 
 

tôi - bạn 
- คําเครือญาติต(างๆ 
  

nó 

พหูพจน1 
 

chúng ta 
chúng tôi 

các               
chúng       +       bạn  หรอื   
bọn              คําเครือญาติต(างๆ 
 

chúng nó 
bọn nó 

họ 

 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Diệp Quann Ban, 2006 : 112 

 
3.3.11.2 คําเครือญาติ 

   คําเครือญาติ เปIนคําท่ีถูกยืมมาใช�เปIนคําเรียกขานในภาษาเวียดนาม เปIนได�
ท้ังบุรุษท่ี 1 บุรุษท่ี 2 และบุรุษท่ี 3 นอกจากนี้ คําเครือญาติก็เปIนสิ่งท่ีบ(งบอกวัฒนธรรมของเวียดนาม 
เพราะคําเรียกขานท่ีเปIนคําเครือญาติแสดงให�เห็นถึงวัฒนธรรมการให�ความเคารพผู�ใหญ( การให�ความ
ใกล�ชิดสนิทสนมกับผู�ฟCงเสมือนเปIนบุคคลในครอบครัวตนเอง ข�างล(างนี้เปIนคําเครือญาติในภาษา
เวียดนามท่ีพบบ(อย 
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Ông nội  Bà nội                   Ông ngoại                  Bà ngoại 
 
 
Bác trai        Bố      Chú               Bác gái            mẹ            Dì        Cậu 
 
 
 
Anh  Chị  Tôi  Em trai  Em gái       Vợ/Chồng 
 
 
 
      Con trai  Con gái 

 
แผนภูมิท่ี 3.1 แสดงคําเครือญาติภาษาเวียดนาม  
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Lê Biên, 1999 : 132  
 

 นอกจากนี้ ยังมีคําเครือญาติบางคําท่ีพบบ(อยๆ ในการใช�เปIนคําเรียกขาน ได�แก( คําว(า Cháu 
nội ซ่ึงแปลว(า หลานปูÉ/หลานย(า คําว(า Cháu ngoại ซ่ึงแปลว(า หลานตา/หลานยาย โดยท่ีท้ังสองคํา
นี้สามารถเรียกสั้น ๆ ว(า cháu ท่ีแปลว(า หลาน ได�ในกรณีท่ีเรียกแบบไม(เจาะจง ในทํานองเดียวกัน 
คําว(า Ông nội, bà nội และ Ông ngoại, bà ngoại ก็สามารถเรียกสั้นๆ ว(า Ông ได�ในกรณีท่ีเรียก
แบบไม(เจาะจง       
  

3.3.11.3 คํานามบอกอาชีพ 
   คํานามบอกอาชีพ ก็สามารถถูกยืมมาเปIนคําเรียกขานได�  
เช(น  

Quang:  Chào bác sĩ, bác sĩ có khoẻ không? 
Bác sĩ:   Cảm ơn anh Quang, tôi khoẻ.    

 
3.3.11.4 คํานามเฉพาะ 

   คํานามท่ีเปIนชื่อเฉพาะ ก็สามารถถูกยืมมาเปIนคําเรียกขานได� ซ่ึงการ
ปรากฏคําเรียกขานท่ีเปIนชื่อเฉพาะนี้มักจะปรากฏร(วมกับคําเครือญาติ  
เช(น  

Quang:  Chào ông Sômkiệt, ông có khoẻ không? 
Sômkiệt:  Cảm ơn anh Quang, tôi khoẻ.    
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3.3.11.5 การเป�นบุรุษท่ีสามของคําเครือญาติ และคํานามบอกอาชีพ 
การเรียกบุรุษท่ีสาม (หรือผู�ถูกกล(าวถึง) ท่ีเปIนคําเครือญาติ และคํานาม

บอกอาชีพ ในภาษาเวียดนามจะใช�คําเครือญาติ หรือคํานามบอกอาชีพนั้นๆ ร(วมกับคําว(า “ấy” 
แปลว(า นั้น (Nhuyễn Văn Chính, 2010 : 210-211) โดยวางคําว(า “ấy” ไว�ข�างหลังคําเครือญาติ 
และคํานามบอกอาชีพ ดังโครงสร�าง 

 
  คําเครือญาติ  
     + ấy  

คํานามบอกอาชีพ 
 
เช(น 
 Ông ấy   คุณตาคนนั้น 
 Chị ấy   คุณผู�หญิงคนนั้น 
 Cô giáo ấy  ครูสาวคนนั้น 
 Bác sĩ ấy  คุณหมอคนนั้น 
 Giám đốc ấy  ผู�จัดการคนนั้น 
 

ในขณะเดียวกัน เม่ือต�องการบอกความเปIนพหูพจน�ของคําเครือญาติและคํานามบอกอาชีพท่ี
เปIนบุรุษท่ีสาม สามารถกระทําได�โดย นําเอาคําว(า bọn หรือ chúng ไปวางไว�ข�างหน�าคําเครือญาติ
และคํานามบอกอาชีพนั้น ๆ (Nhuyễn Tài Cẩn, 2004 : 313-314) ดังโครงสร�างต(อไปนี้  

 
  Bọn/chúng + คําเครือญาติ + ấy 
 
เช(น 
  Bọn anh ấy  พวกเขา(ผู�ชาย)เหล(านั้น 
  Chúng em ấy  พวกน�องๆ เหล(านั้น 
 
3.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Họ hàng của Bình Minh 
 

 Ông nội và bà nội của Bình Minh có bốn con, bố Bình Minh là con thứ hai, 
Bình Minh có một bác trai, một chú và một cô. Bác trai của Bình Minh là con cả, cô 
Bình Minh là con út. Bình Minh gọi bố của mẹ là ông ngoại, gọi mẹ của mẹ bằng bà 
ngoại. Mẹ của Bình Minh có một em trai, Bình Minh gọi bằng cậu và có một em gái 
Bình Minh gọi là dì. Ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại gọi Bình Minh bằng cháu. 
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จงตอบคําถามต<อไปนี้ (Hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Ông nội và bà nội của Bình Minh có mấy con? 
..................................................................................................................................................  
2) Bố của Bình Minh là con thứ mấy? 
..................................................................................................................................................  
3) Bình Minh có bác trai không? 
..................................................................................................................................................  
4) Bình Minh có chú không? 
..................................................................................................................................................  
5) Bình Minh có cô không? 
..................................................................................................................................................  
6) Bình Minh gọi bố của mẹ là gì? 
..................................................................................................................................................  
7) Bình Minh gọi mẹ của mẹ là gì? 
..................................................................................................................................................  
8) Bình Minh có cậu không? 
..................................................................................................................................................  
9) Bình Minh có dì không? 
..................................................................................................................................................  
10) Ông bà của Bình Minh gọi Bình Minh là gì? 
..................................................................................................................................................  

 
 
3.5 สรุป (Tóm tắt) 
 
 การทักทายในภาษาเวียดนาม มักจะใช�โครงสร�าง “คําเรียกขาน (คําเครือญาติ) + chào + 
คําเรียกขาน (คําเครือญาติ)” ซ่ึงการเลือกใช�คําเรียกขานมาทักทายนั้นจะข้ึนอยู(กับ อายุ เพศ ฐานะ
ทางสังคม หรืออาชีพ โดยปกติผู�ท่ีมีอายุน�อยกว(า ฐานะทางสังคมน�อยกว(า จะต�องทักคนท่ีมีอายุ
มากกว(าก(อน และหลังประโยคทักทายมักจะตามด�วยประโยคคําถามถึงสุขภาพ  

คําเรียกขานในภาษาเวียดนาม นอกจากจะเปIนคําสรรพนามแล�วยังมีคําประเภทอ่ืนๆ ท่ีถูกยืม
มาใช�เปIนคําเรียกขาน เช(น คําเครือญาติ และคํานามท่ีเปIนชื่อเฉพาะ โดยท่ีคําเครือญาติจะเปIนคําท่ีถูก
นํามาใช�มากท่ีสุด เพราะคําเรียกขานในภาษาเวียดนาม เปIนคําท่ีบ(งบอกวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความ
อ(อนน�อมถ(อมตน การให�เกียรติผู�ฟCง และการให�ความใกล�ชิดกับผู�ฟCงเสมือนคนในครอบครัว เปIนท่ีน(า
สังเกตว(าในภาษาเวียดนามจะไม(มีคําท่ีแปลว(า “คุณ” เพราะคําว(า “คุณ” ในภาษาไทยเปIนคําเรียก
แบบกลางๆ ท่ีบ(งบอกระยะห(างระหว(างผู�พูดกับผู�ฟCง ซ่ึงแตกต(างจากภาษาเวียดนาม เพราะคําว(า 
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“คุณ” ในภาษาไทยสามารถแปลเปIนภาษาเวียดนามได�หลากหลายมาก เช(น แปลเปIนคําว(า ông ถ�า
ผู�ฟCง (บุรุษท่ี 2) เปIนผู�ชายอายุประมาณ 50 ป¬ข้ึนไป หรือแปลเปIนคําว(า bà ถ�าผู�ฟCงเปIนผู�หญิงอายุ
ประมาณ 50 ป¬ข้ึนไป หรือแปลเปIนคําว(า anh ถ�าผู�ฟCงเปIนผู�ชายอายุมากกว(าผู�พูด (บุรุษท่ี 1) แต(ไม(
เกิน 50 ป¬ หรือแปลเปIนคําว(า chị ถ�าผู�ฟCงเปIนผู�หญิงอายุมากกว(าผู�พูดแต(ไม(เกิน 50 ป¬ หรือแปลเปIน
คําว(า em ถ�าผู�ฟCงเปIนผู�ชายหรือผู�หญิงท่ีอายุน�อยกว(าผู�พูด เปIนต�น นอกจากนี้ ในภาษาเวียดนามยังมี
คําหลายชนิดท่ีสามารถปรากฏเปIนคําเรียกขานได� เช(น คําสรรพนาม คําเครือญาติ คํานามบอกอาชีพ 
และคํานามเฉพาะ เปIนต�น  
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คําถามท*ายบท 
 

1. จงตอบคําถามต<อไปนี้ 
1) คุณจะเรียกคุณ Lan Anh ผู�เปIนเจ�านาย (ผู�หญิงอายุประมาณ 30 ป¬) ว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
2) คุณจะเรียกคุณ Vinh Long ผู�เปIนเพ่ือนร(วมห�องเรียนของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
3) คุณจะเรียกคุณ Anh Nam ผู�เปIนน�องชายของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
4) คุณจะเรียกคุณ Quang Thiêm ผู�เปIนอาจารย� (ผู�ชาย) ว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
5) คุณจะเรียกคุณ Minh ผู�เปIนลุง (ผู�ชาย) ของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
6) คุณจะเรียกคุณ Bắc ผู�เปIนน�องชายของพ(อของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
7) คุณจะเรียกคุณ Hiền ผู�เปIนน�องสาวของพ(อของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
8) คุณจะเรียกคุณ Minh Kiệt ผู�เปIนหลานของคุณว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
9) คุณจะเรียกคุณ Huyền ผู�หญิงอายุประมาณ 60 ป¬ ว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
10) คุณจะเรียกคุณ Hùng ผู�ชายอายุประมาณ 60 ป¬ ว(าอย(างไร 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 

  
2. จงขยายคําคุณศัพท1ต<อไปนี้ด*วยคําว<า “rất” และคําว<า “lắm”   
 trắng  đỏ  đen  bận  thích 
 ngu  đau  vui  yêu  hiểu 
 cay  muốn  nóng  lạnh  thơm  
 
      Rất          Lắn 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 
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............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 

............................................   .............................................. 
 
3. จงเปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้เป�นประโยคภาษาเวียดนาม  

1) คุณ Nhật Anh ไปไหม 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
2) คุณปูÉเหนื่อยไหมคะ 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
3) คุณ Minh Kiệt หิวไหมครับ 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
4) พ(อมีเงินไหมครับ 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
5) คุณ Lan Anh มีบ�านไหมครับ 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
6) คุณยายหนาวไหมคะ 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
7) ไม( คุณ Nhật Anh ไม(ไป 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
8) ใช( คุณปูÉเหนื่อยมาก 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
9) ไม( คุณ Minh Kiệt ไม(หิว 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
10) มี พ(อมีเงิน 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
11) ไม( คุณ Lan Anh ไม(มีบ�าน 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
12) ใช( คุณยายหนาวมาก 
…………………………..……………………………………………………………………………….….………………… 
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4. จงเติมบทสนทนาต<อไปนี้ให*สมบูรณ1 
1) บทสนทนาระหว(างเพ่ือนร(วมงาน 
คุณ:  Chào bạn. 
เพ่ือนร(วมงาน: ……………………………………………………………………..…….……………………………  
คุณ:  Bạn có khoẻ không?  
เพ่ือนร(วมงาน: …………………………………………………………..……………….……………………………  

 
2) บทสนทนาระหว(างคุณ (เพศชาย) กับลูกค�า (เพศชาย) ท่ีมีอายุมากกว(า 
คุณ:  ………………………………………………………………………………..…………………………………… 
ลูกค�า:  Chào anh. 
คุณ:  Ông có khoẻ không? 
ลูกค�า: ……………………………………………………………………………..………………………………………  

 
3) บทสนทนาระหว(างคุณกับเพ่ือนร(วมชั้นเรียน 
คุณ:  Chào cậu, cậu có khoẻ không? 
เพ่ือน: ……………………………………………………………………………….……………………………………. 
คุณ:  Tớ bình thường.  

 
4) บทสนทนาระหว(างคุณตากับหลาน   
หลาน: …….………………………………………………………………………….……………………………………  

  ……………………………………………………………………………..……………………………………… 
คุณตา:  Chào cháu, ông khoẻ, cảm ơn cháu. 

 
5) บทสนทนาระหว(างคุณ (เพศหญิง) กับอาจารย� (เพศชาย) 
คุณ:  …….………………………………………………………..………………………………………… 
อาจารย�:  Chào em. 
คุณ:   ………………………………………………………………………………………………………… 
อาจารย�:  Cảm ơn em tôi khoẻ, còn em thế nào? 
คุณ:  …………………………………………………………………………………………………………  

   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) จงแต<งบทสนทนาตามสถานการณ1ท่ีกําหนดให*ต<อไปนี้ 

1) คุณบังเอิญพบอาจารย�หญิงระหว(างเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัย คุณจะทักทายอาจารย�
คนอย(างไร 

A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
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A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
2) คุณพ่ึงจะเดินเข�ามาในท่ีทํางานแล�วบังเอิญพบผู�จัดการหญิงอายุประมาณ 60 ป¬ คุณจะ

ทักทายผู�จัดการอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
3) คุณไปจ(ายตลาดแล�วบังเอิญพบปÊาของคุณ คุณจะทักทายปÊาอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
4) คุณบังเอิญพบน�องรหัสจากมหาวิทยาลัย คุณจะทักทายน�องคนนั้นอย(างไร  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
5) คุณบังเอิญพบเพ่ือนร(วมงาน (ผู�หญิง) ในงานเลี้ยงบริษัท คุณจะทักทายเพ่ือนร(วมงานคน

นั้นอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  

 
6) คุณบังเอิญพบอาจารย� (เพศชาย) แล�วอาจารย�ทักทายคุณก(อน คุณจะตอบอาจารย�ว(า

อย(างไร 
A:  Chào em. 
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
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7) คุณบังเอิญพบพ่ีรหัส (เพศหญิง) คุณจะทักทายพ่ีรหัสคนนั้นว(าอย(างไร 
A:  Em chào Chị. 
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
8) คุณพบน�าสาวของคุณโดยบังเอิญ คุณจะทักทายน�าสาวว(าอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
9) คุณพบอาสาวของคุณโดยบังเอิญ คุณจะทักทายอาสาวว(าอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
 
10) คุณพบคุณหมอท่ีคุณเคยรักษาด�วยโดยบังเอิญ คุณจะทักทายคุณหมอว(าอย(างไร 
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
A: ……………………………………………………………….……………………………………………………  
B: ………………………………………………………………………….…………………………………………  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
การแนะนําตนเอง 
Tự giới thiệu  

 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนา  
1.1 การแนะนําตัวเองทันทีหลังการกล(าวทักทาย  
1.2 การขอทราบชื่อคู(ร(วมสนทนา 
1.3 บทสนทนาการถามอายุ  
1.4 บทสนทนาการถามชื่อ อายุ และอาชีพ 
1.5 บทสนทนาการแนะนําตัว ถามอายุ และถามอาชีพ  

2. คําศัพท� (Từ vựng) 
3. ไวยากรณ�ท่ีควรจํา  

3.1 การอ(านตัวเลขในภาษาเวียดนาม 
3.2 ประโยคแนะนําตนเอง 
3.3 ประโยคท่ีนิยมใช� เม่ือต�องการแนะนําตัวเอง 
3.4 การใช�คําว(า xin lỗi  
3.5 ประโยคคําถามเก่ียวกับชื่อ 
3.6 ประโยคคําถามเก่ียวกับอายุ 
3.7 ประโยคคําถามเก่ียวกับอาชีพ 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
 1. สนทนาการแนะนําตนเองได� 
 2. สนทนาการสอบถาม-ตอบชื่อได� 
 3. สนทนาการสอบถาม-ตอบอายุได� 
 4. สนทนาการสอบถาม-ตอบอาชีพได� 

5. ใช�คําศัพท�ใหม(ได�ถูกต�องตามสถานการณ� 
6. อ(านตัวเลขในภาษาเวียดนามได� 
7. พูดและเขียนประโยคแนะนําตนเองได� 
8. ใช�คําว(า xin lỗi ได�ถูกต�อง  
9. ใช�โครงสร�างประโยคสอบถามข�อมูลได� 
10. เขียนประโยคคําถามเก่ียวกับชื่อได� 
11. เขียนประโยคคําถามเก่ียวกับอายุได� 
12. เขียนประโยคคําถามเก่ียวกับอาชีพได� 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการแนะนําตนเองของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง แล�ว  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 4 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 4 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบาบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 4 
 

การแนะนําตนเอง 
Tự giới thiệu  

 
 

การแนะนําตนเองเปIนเรื่องท่ีผู�เรียนภาษาเวียดนามควรท่ีจะให�ความสําคัญศึกษาเปIน ลําดับ
ต�น ๆ  เม่ือเริ่มบทสนทนา เพราะในบทสนทนาของผู�ท่ีพบกันครั้งแรก นอกจากการทักทายแล�ว การ
แลกเปลี่ยนข�อมูลส(วนตัว เช(น ชื่อ  อายุ  อาชีพ  มักจะเปIนข�อมูลเบื้องต�น ท่ีชาวเวียดนามให�
ความสําคัญ เพราะชื่อ อายุ หรือ อาชีพของคู(สนทนา จะเปIนข�อมูลท่ีทําให�คู(สนทนาสามารถเลือกใช�
คําเรียกขานได�อย(างถูกต�อง เหมาะสมบุคคลนั้นๆ ได� 
 
4.1 บทสนทนา (Đối thoại)  
 

4.1.1 การแนะนําตัวเองทันทีหลังการกล<าวทักทาย  
สถานการณ1ท่ี 1:  A เปIนผู�หญิง และ B เปIนผู�ชาย ท้ังคู(อยู(ในวัยกลางคน  
A:  Chào anh. Tôi tên là Daraporn. 
B:  Chào chị. Tôi tên là Kittipong  

 
สถานการณ1ท่ี 2:   A เปIนผู�ชาย และ B เปIนผู�หญิง ท้ังคู(อยู(ในวัยสูงอายุ  
A:  Chào bà. Tôi tên là Nhật Anh. 
B:  Chào ông. Tôi tên là Mỹ Tâm  

 
สถานการณ1ท่ี 3:  A เปIนผู�ชาย ทักผู�หญิงท่ีมีอายุน�อยกว(า 
A:  Chào em. Anh tên là Surapong. 
B:  Chào anh. Em tên là Hồng Nhung.  

 
สถานการณ1ท่ี 4:   A เปIนผู�หญิง ทักผู�หญิงท่ีมีอายุประมาณ 40 ป¬  
A:  Chào cô. Cháu tên là Duanghathai. 
B:  Chào cháu. Cô tên là Cẩm Ly.  

 
สถานการณ1ท่ี 5:  A ทัก B ซ่ึงท้ังคู(เปIนเพ่ือนร(วมชั้นเรียน  
A:  Chào bạn. Tớ tên là Dara. 
B:  Chào bạn. Tớ tên là Minh Kiệt.  
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4.1.2 การขอทราบช่ือคู<ร<วมสนทนา 
สถานการณ1ท่ี 6:  A เปIนผู�หญิง ไปถามชื่อ B ซ่ึงเปIนผู�หญิง ท้ังคู(อยู(ในวัยกลางคน 
A:  Chào anh. Anh tên là gì? 
B:  Chào chị. Tôi tên là Kittipong  

 
สถานการณ1ท่ี 7:  A เปIนผู�ชาย ไปถามชื่อ B ซ่ึงเปIนผู�หญิง ท้ังคู(อยู(ในวัยสูงอายุ  
A:  Chào bà. Xin lỗi, bà tên là gì? 
B:  Chào ông. Tôi tên là Mỹ Tâm  

 
สถานการณ1ท่ี 8:  A ไปถามชื่อผู�หญิงคนท่ีมีอายุประมาณ 40 ป¬  
A:  Cháu chào cô. Xin lỗi cô tên là gì? 
B:  Chào cháu. Cô tên là Cẩm Ly.  

 
สถานการณ1ท่ี 9:  A ไปถามชื่อผู�หญิงคนท่ีมีอายุประมาณ 60 ป¬  
A:  Cháu chào bà. Xin cho cháu biết, bà tên là gì? 
B:  Chào cháu. Bà tên là Mỹ Tâm  

 
สถานการณ1ท่ี 10:  A ไปถามชื่อ B ท่ีมีอายุเท(า ๆ กัน  
A:  Chào bạn. Bạn tên là gì? 
B:  Chào bạn. Tớ tên là Minh Kiệt.  

 
4.1.3 บทสนทนาการถามอายุ  

สถานการณ1ท่ี 11:  Sômkiệt (ผู�ชาย) สนทนาถามอายุ Quang Dũng (ผู�ชาย) ท้ังคู(
อยู(ในวัยกลางคน  

Sômkiệt: Chào anh Quang Dũng, anh có khoẻ không?   
Quang Dũng: Chào anh Sômkiệt, cảm ơn anh tôi khoẻ,  

còn anh thế nào? 
Sômkiệt: Cảm ơn anh tôi khoẻ. anh Quang Dũng năm nay anh  

bao nhiêu tuổi?   
Quang Dũng: Năm nay tôi ba mươi tuổi. Còn anh bao nhiêu tuổi? 
Sômkiệt: Năm nay tôi ba mươi hai tuổi. 

 
สถานการณ1ท่ี 12:  Đara (ผู�หญิง) สนทนาถามอายุ Cẩm Ly (ผู�หญิงท่ีมีอายุน�อย

กว(า Đara เล็กน�อย) 
Đara:  Chào em Cẩm Ly, em có khoẻ không? 
Cẩm Ly: Chào chị Đara, em khoẻ cảm ơn chị. Chị như thế nào? 
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Đara:  Cảm ơn em chị khoẻ. Em Cẩm Ly bao nhiêu tuổi? 
Cẩm Ly: Em năm nay hai lăm tuổi. Chị bao nhiêu tuổi? 
Đara:  Năm nay chị hai tám tuổi. 

 
สถานการณ1ท่ี 13:  Cẩm Ly (ผู�หญิง) สนทนาถามอายุ Lan Anh (ผู�หญิงท่ีมีอายุ

น�อยกว(า Cẩm Ly มาก) 
Cẩm Ly: Chào cháu Cẩm Ly, cháu có khoẻ không?  
Lan Anh: Dạ cảm ơn bà ạ, cháu khoẻ ạ, bà có khoẻ không ạ? 
Cẩm Ly: Cảm ơn cháu bà khoẻ, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?  
Lan Anh: Dạ năm nay cháu mười lăm tuổi. Xin lỗi bà năm nay  

bà bao nhiêu tuổi ạ? 
Cẩm Ly: Bà năm nay sáu mươi bốn tuổi.  

 
สถานการณ1ท่ี 14:  Cẩm Ly (ผู�หญิง) สนทนาถามอายุผู�จัดการชาย 
Cẩm Ly: Chào ông giám đốc, ông giám đốc có khoẻ không?  
ผู�จัดการชาย: Cảm ơn chị, tôi khoẻ, chị thế nào? 
Cẩm Ly: Dạ cảm ơn ông giám đốc ạ tôi khoẻ, Xin cho biết  

năm nay ông giám đốc bao nhiêu tuổi ạ?  
ผู�จัดการชาย: Tôi năm nay bốn mươi bảy. Chị bao nhiêu tuổi? 
Cẩm Ly: Dạ năm nay tôi ba mươi ba tuổi ạ.  

 
4.1.4 บทสนทนาการถามช่ือ อายุ และอาชีพ 

สถานการณ1ท่ี 15:  Sômkiệt (ผู�ชาย) สนทนากับ Quang Dũng (ผู�ชาย) ท้ังคู(อยู(ใน
วัยกลางคน 

Sômkiệt: Chào anh Quang Dũng, anh có khoẻ không?   
Quang Dũng: Chào anh Sômkiệt, cảm ơn anh tôi khoẻ,  

còn anh thế nào? 
Sômkiệt: Cảm ơn anh tôi khoẻ. anh Quang Dũng làm nghề gì?   
Quang Dũng: Tôi là giáo viên. Còn anh, anh làm nghề gì? 
Sômkiệt: Tôi là bác sĩ. 

 
สถานการณ1ท่ี 16:  Đara (ผู�หญิง) สนทนากับ Cẩm Ly (ผู�หญิงท่ีมีอายุน�อยกว(า 

Đara เล็กน�อย) 
Đara:  Chào em Cẩm Ly, em có khoẻ không? 
Cẩm Ly: Chào chị Đara, em khoẻ cảm ơn chị. Chị như thế nào? 
Đara:  Cảm ơn em chị khoẻ. Em Cẩm Ly làm nghề gì? 
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Cẩm Ly: Em làm nông nghiệp. Chị làm nghề gì? 
Đara:  Chị là thợ may. 

 
สถานการณ1ท่ี 17:  Cẩm Ly (ผู�หญิง) สนทนากับ Lan Anh ผู�หญิงท่ีมีอายุน�อยกว(า 
Cẩm Ly: Chào cháu Cẩm Ly, cháu có khoẻ không?  
Lan Anh: Dạ cảm ơn bà ạ, cháu khoẻ ạ, bà có khoẻ không ạ? 
Cẩm Ly: Cảm ơn cháu bà khoẻ, cháu làm nghề gì?  
Lan Anh: Dạ cháu là sinh viên ạ. Xin lỗi bà làm nghề gì ạ? 
Cẩm Ly: Bà là nông dân.  

 
สถานการณ1ท่ี 18:  Cẩm Ly (ผู�หญิง) สนทนากับผู�จัดการชาย 
Cẩm Ly: Chào ông, ông có khoẻ không?  
ผู�จัดการชาย: Cảm ơn chị, tôi khoẻ, chị thế nào? 
Cẩm Ly: Cảm ơn ông, tôi khoẻ,  

Xin cho tôi biết ông làm nghề gì ạ?  
ผู�จัดการชาย: Tôi là giám đốc công ty ABC. Chị làm nghề gì? 
Cẩm Ly: Dạ tôi làm nghề buôn bán.  

 
4.1.5 บทสนทนาการแนะนําตัว ถามอายุ และถามอาชีพ  

สถานการณ1ท่ี 19:  Nhật Anh (ผู�ชายอายุประมาณ 30 ป¬) สนทนากับผู�ชายสูงอายุ 
Nhật Anh:  Chào ông, ông có khoẻ không ạ? 
ผู�ชายสูงอายุ:  Chào anh, tôi khoẻ cảm ơn anh. Còn anh thế nào? 
Nhật Anh:  Cảm ơn ông, cháu khoẻ ạ. Xin lỗi ông tên là gì? 
ผู�ชายสูงอายุ:  Tôi tên là Lê Quang Thiêm. Anh tên là gì? 
Nhật Anh:  Tôi tên là Nhật Anh. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? 
ผู�ชายสูงอายุ:  Năm nay tôi sáu mươi chín tuổi. Anh bao nhiêu tuổi? 
Nhật Anh:  Tôi năm nay ba mươi tuổi. Ông làm nghề gì?  
ผู�ชายสูงอายุ:  Tôi là Luật sư. Còn anh làm nghề gì? 
Nhật Anh:  Tôi là kỹ sư. 

 
สถานการณ1ท่ี 20:  Hông Nhung (ผู�หญิงอายุประมาณ 26 ป¬) สนทนากับผู�หญิง

สูงอายุ 
Hông Nhung:  Cháu chào bà, bà có khoẻ không ạ? 
ผู�หญิงสูงอายุ:  Chào cháu, bà khoẻ. cháu thế nào? 
Hông Nhung:  Dạ cảm ơn bà, cháu khoẻ ạ.  

Xin cho cháu biết bà tên là gì ạ? 
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ผู�หญิงสูงอายุ:  Bà tên là Nhung. Cháu tên là gì? 
Hông Nhung:  Dạ cháu tên là Hồng Nhung ạ. 
ผู�หญิงสูงอายุ:  Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 
Hông Nhung:  Dạ năm nay cháu hai mươi sáu tuổi ạ. 
ผู�หญิงสูงอายุ:  Cháu làm nghề gì? 
Hông Nhung:  Dạ cháu là nhân viên công ty mỹ phẩm.  

Xin cho biết bà làm nghề gì ạ? 
ผู�หญิงสูงอายุ:  Bà là dược sĩ. 

 
สถานการณ1ท่ี 21:  Minh Kiệt (ผู�ชาย) สนทนากับ Nhật Anh (ผู�ชาย) ท่ีอายุ

เท(ากัน 
Minh Kiệt:  Chào bạn, bạn có khoẻ không? 
Nhật Anh: Chào bạn, tôi khoẻ cảm ơn bạn. bạn thế nào? 
Minh Kiệt:  Tôi cũng khoẻ cảm ơn bạn.  
Nhật Anh: Bạn tên là gì? 
Minh Kiệt:  Tớ tên là Minh Kiệt. Bạn tên là gì?  
Nhật Anh: Tôi tên là Nhật Anh. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? 
Minh Kiệt: Năm nay tôi hai mươi hai tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi? 
Nhật Anh:  Tôi hai mươi mốt tuổi. Anh làm nghề gì?  
Minh Kiệt:  Tôi là hoạ sĩ. Còn bạn làm nghề gì? 
Nhật Anh:  Tôi là nha sĩ. 

 
4.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

tên    ชื่อ 
là    เปIน คือ 
xin    ขอ 
tự    ทําด�วยตัวเอง 
giới thiệu  แนะนํา 
qúy khách  แขกผู�มีเกียรติ 
qúy vị   ผู�มีเกียรติ 
bạn    เพ่ือน 
các   คํานําหน�าคํานาม เพ่ือบอกความเปIนพหูพจน�  
cho   ให� 
cho phép   อนุญาตให� 
xin lỗi    ขอโทษ 
biết   รู� 
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năm nay   ป¬นี้ 
bao nhiêu  เท(าไหร( 
tuổi   อายุ 
làm nghề  ประกอบอาชีพ 
gì   อะไร 
cũng    ด�วย เช(นกัน 
giáo viên   ครู อาจารย� 
giám đốc  ผู�อํานวยการ  ผู�จัดการ 
mỹ phẩm  เครื่องสําอาง 
công ty   บริษัท 
sinh viên  นักศึกษา 
luật sư   ทนาย 
kỹ sư   วิศวกร 
nhân viên  พนักงาน 
nông dân  ชาวนา 
thợ may  ช(างเครื่องยนต� (ช(างซ(อมมอเตอร�ไชด�) 
dược sĩ   เภสัชกร 
nha sĩ   ทันตแพทย� 
hoạ sĩ   จิตรกร 
buôn bán  ค�าขาย 
nông nghiệp  เกษตรกรรม  
thợ máy  ช(างซ(อมมอเตอร�ไซด� 
ca sĩ    นักร�อง 
 

4.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp)  
 

4.3.1 การอ<านตัวเลขในภาษาเวียดนาม 
ตัวเลขในภาษาเวียดนามเปIนตัวเลขฐานสิบ (Mai Ngọc Chừ, 1997 : 55-72) มี

วิธีการอ(านดังนี้ 
 4.3.1.1 การอ<านตัวเลขหลักหน<วย 

เช(น 

0 không  [�o�]  

 1 một  [motT3] 

 2  hai  [haj] 

 3  ba  [ba] 
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 4  bốn   [bonT2-B] 

 5  năm  [na�m] 

 6  sáu  [sauT2-B] 

 7  bảy  [bajT4] 

 8  tám  [tamT2-B] 

 9  chín  [cinT2-B] 

10 mười   [m�ajT1]  (ภาคกลางและภาคใต� จะใช�คําว(า chục) 
 

 4.3.1.2 การอ<านตัวเลขหลักสิบ 
   1) การอ(านตัวเลขท่ีเปIนหลักสิบ เฉพาะท่ีมีตัวเลข 1 อยู(ในหลักสิบ ให�นําคํา
ว(า mười ท่ีแปลว(า “สิบ” ไปวางไว�หน�าตัวเลขหลักหน(วย (1-9)  
เช(น   

mười một 11 
 mười hai 12   
 mười ba 13   
 mười bốn  14   
 mười năm 15   
 mười sáu 16   
 mười bảy 17   
 mười tám 18   
 mười chín 19   
   
   2) การอ(านตัวเลขท่ีเปIนหลักสิบ ท่ีมีตัวเลข 1-9 อยู(ในหลักสิบ และมีเลข 0 
อยู(ในหลักหน(วยให�นํา คําว(า mười ท่ีแปลว(า “สิบ” ไปวางไว�หลังตัวเลขหลักสิบ (2-9) แต(คําว(า mười 
ท่ีแปลว(า “สิบ” นั้นจะต�องลดวรรณยุกต� Huyền ออกไป ซ่ึงจะกลายเปIนคําว(า mươi แทน  
เช(น    

hai mươi 20  
 ba mươi 30  
 bốn mươi 40  
 năm mươi 50  
 sáu mươi 60  
 bảy mươi 70  
 tám mươi 80  
 chín mươi 90  
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   3) การอ(านเลข 1 ท่ีเปIนเลขหลักหน(วยในเลขฐานสิบต้ังแต(เลขยี่สิบถึงเลข
เก�าสิบ ให�เปลี่ยนคําว(า một ให�กลายเปIนคําว(า mốt แทน  
เช(น 
 hai mươi mốt  21  
 ba mươi mốt  31  
 bốn mươi mốt  41  
 năm mươi mốt 51  
 sáu mươi mốt  61  
 bảy mươi mốt  71  
 tám mươi mốt  81  
 chín mươi mốt  91  
 
หมายเหตุ 
 1) การอ(านเลขต้ังแต( 21-99 ผู�เรียนสามารถละคําว(า mươi ได�  
เช(น 
 ba mươi hai  32 อาจจะอ(านว(า ba hai ก็ได�  
 bốn mươi tám  48 อาจจะอ(านว(า bốn tám ก็ได� 
 năm mươi chín 59 อาจจะอ(านว(า năm chín ก็ได� 
 sáu mươi ba  63 อาจจะอ(านว(า sáu ba ก็ได� 
 bảy mươi mốt  71 อาจจะอ(านว(า bảy mốt ก็ได� 
   
 2) การอ(านเลข 5 ท่ีเปIนเลขหลักหน(วยในเลขฐานสิบต้ังแต(เลข 15 ถึงเลข 95 ผู�เรียนอาจจะ
เปลี่ยนคําว(า năm ท่ีแปลว(า 5 ให�กลายเปIนคําว(า lăm หรือ nhăm แทน ก็ได�  
เช(น 

mười năm  15 อ(านว(า mười lăm หรือ mười nhăm   
bốn mươi năm  45 อ(านว(า bốn mươi lăm หรือ bốn mươi nhăm  
năm mươi năm 55 อ(านว(า năm mươi lăm หรอื năm mươi nhăm 
sáu mươi năm  65 อ(านว(า sáu mươi lăm หรือ sáu mươi nhăm 
bảy mươi năm  75 อ(านว(า bảy mươi lăm หรือ bảy mươi nhăm 

 
 3) การอ(านเลข 4 ท่ีเปIนเลขหลักหน(วยในเลขฐานสิบต้ังแต(เลข 24 ถึงเลข 94 ผู�เรียนอาจจะ
เปลี่ยนคําว(า bốn ท่ีแปลว(า 4 ให�กลายเปIนคําว(า tư แทน ก็ได�  
เช(น 

Hai mươi bốn  24 อ(านว(า hai mươi tư 
bốn mươi bốn  44 อ(านว(า bốn mươi tư 
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năm mươi bốn  54 อ(านว(า năm mươi tư 
sáu mươi bốn  64 อ(านว(า sáu mươi tư 
bảy mươi bốn  74 อ(านว(า bảy mươi tư 
 
4.3.2 ประโยคแนะนําตนเอง 

ประโยคท่ีใช�แนะนําชื่อตัวเอง คือ “Tôi tên là + ชื่อตนเอง” ซ่ึงบางทีในอาจจะมี
การสลับตําแหน(งระหว(างคําว(า tôi กับคําว(า tên ได� เช(น “Tên tôi là + ชื่อตนเอง” ซ่ึงประโยค “.
Tên tôi là + ชื่อตนเอง” นี้ เปIนประโยคท่ีมีรูปย(อมาจากประโยค “Tên của tôi là + ชื่อตนเอง” 
เช(น 

Tôi tên là Nguyễn Minh Kiệt. 
หรือ 

Tên tôi là Nguyễn Minh Kiệt. 
หรือ 

Tên của tôi là Nguyễn Minh Kiệt. 
 
 โดยปกติชื่อเฉพาะท่ีใช�เรียกบุคคลของชาวเวียดนามประกอบด�วย 3 ส(วน ได�แก( 1) họ 
หมายถึง นามสกุล ซ่ึงจะถูกวางไว�หน�าสุด 2) đệm หมายถึง ชื่อกลาง โดยท่ัวไปชื่อกลางจะเปIนส(วนท่ี
บอกเพศชายหรือเพศหญิง ซ่ึงจะถูกวางไว�ตรงกลาง 3) tên ชื่อเรียกระบุตัวบุคคล (Diếp Quang 
Ban, 2006 : 80) 
     

4.3.3 ประโยคท่ีนิยมใช* เม่ือต*องการแนะนําตัวเอง 
เม่ือผู�เรียนต�องการแนะนําตนเองให�ผู�อ่ืนทราบ ประโยคท่ีควรจะต�องมี คือ ประโยค

ขออนุญาตแนะนําตนเอง  
เช(น 

Xin giới thiệu. Tôi tên là............. 
หรือ 

Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là............. 
หรือ 

Xin được giới thiệu. Tôi tên là............. 
หรือ 

Xin cho tôi được giới thiệu. Tôi tên là............. 
หรือ 

Cho phép tôi được giới thiệu. Tôi tên là............. 
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โดยท่ีท้ังสามประโยคข�างบนนี้สามารถใช�แทนกันได�เพราะมีความหมายว(า ขออนุญาตแนะนํา
ตนเอง รูปประโยคยิ่งยาว ยิ่งแสดงออกถึงความสุภาพ ตัวอย(างเช(น เม่ือผู�เรียนต�องการแนะนําตนเอง
ต(อหน�าสาธารณะ หรือ ห�องประชุม หรือห�องเรียน ผู�เรียนสามารถพูดว(า 

  
Chào các bạn. Tôi tên là Daraporn.    

 
หรือ 

Chào các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kittipong.     
หรือ 

Chào quý khác. Xin cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Minh Kiệt.    
หรือ 

Chào quý vị. Cho phép tôi được giới thiệu, tôi tên là Nhật Anh.  
 
 

4.3.4 การใช*คําว<า xin lỗi  
  คําว(า xin lỗi ในภาษาเวียดนามเทียบกับคําแปลในเปIนภาษาไทยได�ว(า ขอโทษ เปIน
วลีท่ีใช�พูดเพ่ือแสดงความสุภาพ แสดงความนอบน�อมถ(อมตน เปIนการให�เกียรติคู(ร(วมสนทนา ทําให�คู(
ร(วมสนทนาพึงใจท่ีจะสนทนาด�วย (Phan Hồng Liên, 2007 : 100-105) ในบทนี้ผู�เขียนขอนําเสนอ
คําว(า xin lỗi ใน 2 หน�าท่ี คือ   
 

4.3.4.1 ใช*คําว<า Xin lỗi เพ่ือแสดงความสุภาพ 
   ประโยคท่ีมีคําว(า Xin lỗi วางไว�ต�นประโยคจะเปIนประโยคท่ีผู�พูดต�องการ
แสดงความสุภาพ เพราะผู�พูดจะรบกวนสอบถามคําถามบางอย(างกับคู(สนทนา ซ่ึงการใช�คํา  xin lỗi  
เช(น 

Xin lỗi anh tên là gì? 
Xin lỗi năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? 
Xin lỗi ông làm nghề gì? 

 
4.3.4.2 ใช*คําว<า Xin lỗi เพ่ือแสดงการขอโทษ  

   หน�าท่ีหลักของคําว(า xin lỗi คือเปIนคํากริยา ท่ีมีความหมายว(า ขอโทษ 
เช(น 
 Tôi xin lỗi chị nhé. 
 Anh xin lỗi em nhé. 
 Cháu xin lỗi bà ạ. 
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4.3.5 ประโยคคําถามเก่ียวกับช่ือ 
ประโยคท่ีใช�สําหรับสอบถามชื่อมีโครงสร�างดังนี้  

 
“คําเรียกขาน + tên là gì?”  

เช(น 
Bà tên là gì ạ? 
Em tên là gì? 

 
4.3.6 ประโยคคําตอบเก่ียวกับช่ือ 

ประโยคท่ีใช�สําหรับตอบคําถามเก่ียวกับชื่อ มีโครงสร�างดังนี้  
 
“คําเรียกขาน + tên là + คํานามเฉพาะ”  

เช(น 
Bà tên là Hồng Nhung. 
Em tên là Cẩm Ly. 

 
4.3.7 ประโยคคําถามเก่ียวกับอายุ 

ประโยคท่ีใช�สําหรับสอบถามอายุมีโครงสร�าง ดังนี้  
 

“Năm nay + คําเรียกขาน + bao nhiêu tuổi?”  
เช(น 

Năm nay Nhật Anh bao nhiêu tuổi? 
Năm nay chị bao nhiêu tuổi? 
Năm nay bác sĩ bao nhiêu tuổi? 

 
 บางครั้งคําว(า Năm nay สามารถถูกวางไว�หลังคําเรียกขานได� ในกรณีท่ีต�องการเน�นคําเรียก
ขานนั้น ๆ 
เช(น 

Nhật Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 
Chị năm nay bao nhiêu tuổi? 
Bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? 
 
4.3.8 ประโยคคําตอบเก่ียวกับอายุ 

ประโยคท่ีใช�สําหรับตอบคําถามเก่ียวกับอายุมีโครงสร�าง ดังนี้  
 

“Năm nay + คําเรียกตนเอง + ตัวเลขบอกอายุ (+/- tuổi) ”  



 84 

เช(น 
Năm nay anh ấy hai lăm tuổi. 
Năm nay chị ba bảy tuổi. 
Năm nay tôi năm mươi tuổi. 
 
4.3.9 ประโยคคําถามเก่ียวกับอาชีพ 

ประโยคท่ีใช�สําหรับสอบถามอาชีพต�องมีคําว(า “làm nghề” ในโครงสร�าง 
(Nguyễn Anh Quế, 2000 : 61) ดังนี้  

 
“คําเรียกขาน + làm nghề gì?”  

เช(น 
Nhật Anh làm nghề gì? 
Chị ba làm nghề gì? 
Em làm nghề gì? 

 
4.3.10 ประโยคคําตอบเก่ียวกับอาชีพ 

ประโยคท่ีใช�สําหรับตอบคําถามเก่ียวกับอาชีพมี 2 แบบ (Nguyễn Anh Quế, 2000 
: 61)  คือ 
 

4.3.10.1 ประโยคคําตอบท่ีใช*คําว<า “là/làm”  
ประโยคคําตอบท่ีใช�คําว(า “là/làm” โครงสร�าง ดังนี้  

 
“คําเรียกขาน + là/làm + คํานามบอกอาชีพ (บุคคล)” 

เช(น 
 Tôi là bác sĩ.  หรือ Tôi làm bác sĩ. 
 Em là sinh viên. หรือ Em làm sinh viên.  
 Ông là giáo viên. หรือ Ông làm giáo viên. 
 

4.3.10.2 ประโยคคําตอบท่ีใช*คําว<า “là nghề”  
ประโยคคําตอบท่ีใช�คําว(า “là nghề” โครงสร�าง ดังนี้  

 
“คําเรียกขาน + là nghề + คํากริยาวลี” 

เช(น 
 Tôi làm nghề xây dựng. 
 Em làm nghề chụp ảnh. 
 Ông làm nghề dạy học. 
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4.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Gia đình của Minh Kiệt 
 

 Gia đình của Minh Kiệt có bảy người. Bố mẹ của Minh Kiệt, anh trai của Minh 
Kiệt, chị gái Minh Kiệt, Minh Kiệt, em gái và em trai của Minh Kiệt. Anh trai Minh Kiệt 
tên là Đức Thắng, anh ấy là bác sĩ. Chị gái Minh Kiệt tên là Phi Nhung, chị ấy là y tá. 
Minh Kiệt là sinh viên ở Đại học kinh tế. Em gái Minh Kiệt tên là Cẩm ly, em ấy là học 
sinh của trường Trung học phổ thông. Em trai Minh Kiệt tên là Quang Dũng, em ấy là 
học sinh của trường Trung học cơ sở. Năm nay bố và mẹ của Minh Kiệt sáu mươi lăm 
tuổi.       
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Gia đình của Minh Kiệt có mấy người? 
……………………………....................................................................................………………………… 
2) Minh Kiệt có mấy anh em? 
……………………………....................................................................................………………………… 
3) Anh trai của Minh Kiệt tên là gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
4) Chị gái của Minh Kiệt làm nghề gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
5) Minh Kiệt làm nghề gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
6) Em trai của Minh Kiệt tên là gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
7) Em gái của Minh Kiệt tên là gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
8) Anh trai của Minh Kiệt học ở trường gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
9) Em gái của Minh Kiệt học ở trường gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
10) Em trai của Minh Kiệt học ở trường gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
11) Minh Kiệt học ở trường gì? 
……………………………....................................................................................………………………… 
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4.5 สรุป (Tóm tắt) 
 
 ในวัฒนธรรมการทักทายของชาวเวียดนาม เม่ือจบประโยคทักทายแล�วมักจะตามด�วย
ประโยคท่ีถามชื่อ อายุ และอาชีพ โดยเฉพาะอย(างยิ่งการถามอายุ เพราะคําตอบท่ีได�จากการถามอายุ
จะเปIนตัวบ(งชี้ให�ผู�พูดทราบว(าตนเองควรจะใช�คําเรียกขาน (หรือคําเครือญาติ) คําใดกับคู(สนทนาได�
อย(างเหมาะสม 

ก(อนการเริ่มประโยคสอบถามต(างๆ ชาวเวียดนามส(วนใหญ(มักจะมีคําหรือกลุ(มคําท่ีใช�ในการ
ขออนุญาตก(อนการสอบถาม หรือแม�แต(การแนะนําตนเอง ชาวเวียดนามก็มักจะมีคําหรือกลุ(มคําเพ่ือ
ขออนุญาตผู�ฟCงก(อนเสมอ หรืออย(างน�อยก็มักจะมีคําว(า xin lỗi ท่ีหมายถึงการขอโทษ หรือคําว(า làm 
ơn ท่ีหมายถึงการขอความกรุณา นําหน�าประโยคเสมอ 

ตัวเลขในภาษาเวียดนามเปIนเลขฐานสิบเหมือนกับภาษาไทย ได�แก( không ศูนย� một หนึ่ง 
hai สอง ba สาม bốn สี่ năm ห�า sáu หก bảy เจ็ด tám แปด chín เก�า และ mười สิบ 
นอกจากนี้ตัวเลขในภาษาเวียดนามยังมีการผสมคําเปIนเลขหลักหน(วย หลักสิบ เหมือนกับภาษาไทย มี
เพียงข�อแตกต(างบางประการเท(านั้นท่ีผู�เรียนควรระวัง ซ่ึงจะกล(าวถึงในบทต(อไป 
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คําถามท*ายบท 
 

1. จงเขียนตัวเลขต<อไปนี้เป�นภาษาเวียดนาม 
1) 90 =................................................................................................................................. 
2) 81 =................................................................................................................................. 
3) 20 =................................................................................................................................. 
4) 19 =................................................................................................................................. 
5) 64 =................................................................................................................................. 
6) 41 =................................................................................................................................. 
7) 14 =................................................................................................................................. 
8) 31 =................................................................................................................................. 
9) 74 =................................................................................................................................. 
10) 55 =................................................................................................................................. 

 
2. จงเขียนตัวเลขต<อไปนี้เป�นสัญลักษณ1ตัวเลข 

1) Ba mươi tư     =............................. 
2) Bốn mươi mốt    =............................. 
3) Chín mươi hai    =............................. 
4) Năm mươi tư    =............................. 
5) Sáu mươi mốt    =............................. 
6) Mười chín     =............................. 
7) Tám mươi tư    =............................. 
8) Mười tám     =............................. 
9) Hai hai     =............................. 
10) Mười nhăm    =............................. 

 
3. จงเติมบทสนทนาต<อไปนี้ให*สมบูรณ1 

1) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอายุระหว(างผู�ชาย (อายุ 25 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 20 ป¬) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
2) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอายุระหว(างผู�ชาย (อายุ 20 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 60 ป¬) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
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3) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอายุระหว(างชายหญิงท่ีอายุเท(า ๆ กัน 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
4) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบชื่อระหว(างอาจารย� (ผู�หญิง) กับนักศึกษา (ผู�หญิง) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
5) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบชื่อระหว(างผู�ชาย (อายุ 40 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 15 ป¬) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
6) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอาชีพระหว(างผู�ชาย (อายุ 60 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 23 ป¬) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
7) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอาชีพระหว(างผู�ชาย (อายุ 15 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 30 ป¬) 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
8) ให�แต(งบทสนทนาเพ่ือถาม-ตอบอาชีพระหว(างชายหญิงท่ีอายุเท(า ๆ กัน 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 

 
9) ให�แต(งบทสนทนาท่ีเริ่มจากการทักทายเพ่ือถามชื่อ อายุ และอาชีพ ระหว(างชายหญิงท่ีมี

อายุเท(ากัน  
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
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A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
 
10) ให�แต(งบทสนทนาท่ีเริ่มจากการทักทายเพ่ือถามชื่อ อายุ และอาชีพ ระหว(างผู�ชาย (อายุ 

65 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 30 ป¬) โดยใช�คําสรรพนามเปIนคําเรียกขาน 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 

 
11) ให�แต(งบทสนทนาท่ีเริ่มจากการทักทายเพ่ือถามชื่อ อายุ และอาชีพ ระหว(างผู�ชาย (อายุ 

15 ป¬) กับผู�หญิง (อายุ 30 ป¬) โดยใช�คําเครือญาติเปIนคําเรียกขาน 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
A:............................................................................................................................................... 
B:............................................................................................................................................... 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
การแนะนําบุคคลอ่ืน 

Giới thiệu người khác 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาการแนะนําคนอ่ืน 
2. การใช�โครงสร�าง Đây là.......... 
3. การใช�คําว(า của เพ่ือแสดงความเปIนเจ�าของ 
4. โครงสร�าง “คําเรียกขาน + là người nước nào?” 
5. โครงสร�างประโยคท่ีใช�ในการแนะนําบุคคลอ่ืนให�รู�จักกัน 
6. โครงสร�างประโยคตอบรับเม่ือเราถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน 
7. โครงสร�างประโยคคําถาม “có phải không?” 
8. ประโยคปฏิเสธ 
9. การใช� “à?” 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาการแนะนําคนอ่ืนให�รู�จักกันได� 
2. ใช�โครงสร�าง Đây là.......... ได�อย(างถูกต�อง 
3. ใช�คําว(า của ได�อย(างถูกต�อง 
4. ใช�โครงสร�าง “คําเรียกขาน + là người nước nào?” ได�อย(างถูกต�อง 
5. ใช�โครงสร�างประโยคท่ีใช�ในการแนะนําบุคคลอ่ืนให�รู�จักกัน 
6. ใช�โครงสร�างประโยคตอบรับเม่ือเราถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน 
7. เขียนโครงสร�างประโยคคําถาม “có phải không?” 
8. เขียนประโยคปฏิเสธ 
9. ใช� “à?” ได�อย(างถูกต�อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการแนะนําให�รู�จักกันของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
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 8. ผู�สอนฝFกให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 5 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 5 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบาบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 5 
 

การแนะนําบุคคลอ่ืน 
Giới thiệu người khác 

 
 

ในบทท่ี 4 ผู�เรียนได�ศึกษาเก่ียวกับการการแนะนําตนเองแล�ว ในบทท่ี 5 นี้ผู�เขียนจะนําเสนอ
บทสนทนาท่ีเปIนส(วนต(อเนื่องจากบทท่ีแล�ว เพราะในบทนี้ผู�เรียนจะได�เรียนเก่ียวกับการแนะนําบุคคล
อ่ืนให�รู�จักกัน ซ่ึงก็หมายถึงการนําข�อมูลเก่ียวกับชื่อ อายุ และอาชีพ จากบทท่ีแล�วมาแนะนําต(อไปให�
บุคคลอ่ืนรู�จัก โดยท่ีอาจจะมีการสอบถามข�อมูลบางอย(างเพ่ิมเติมด�วย โปรดศึกษาบทสนทนาต(อไปนี้ 

 
5.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
  

สถานการณ1ท่ี 1:  Kitti กับ Tanaka บังเอิญพบกับ Siraporn ณ งานเลี้ยงแห(งหนึ่ง Kitti จึง
แนะนําให� Siraporn รู�จักกับ Tanaka 

Kitti:  Chào em Siraporn, lâu lắm không gặp, em có khoẻ không? 
Siraporn: Chào anh Kitti, vâng lâu lắm rồi không gặp, em khoẻ ạ.  

Còn anh thế nào? 
Kitti:  Cảm ơn em, anh cũng khoẻ. Giới thiệu với em, đây là ông  

Tanaka giám đốc công ty ABC. Ông Tanaka, đây là Siraporn, 
nhân viên công ty XYZ.   

Siraporn: Chào ông Tanaka, rất hân hạnh được gặp ông.  
Tanaka: Chào chị Siraporn, rất hân hạnh được gặp chị.  
Siraporn: Ông Tanaka là người nước nào?  
Tanaka: Tôi là người Nhật. Còn chị, chị là người nước nào? 
Siraporn: Tôi là người Thái.  

 
สถานการณ1ท่ี 2:  Cẩm Ly กับอาจารย� Quang Vinh บังเอิญพบกับ Sômsai ณ งาน

สัมมนาแห(งหนึ่ง Cẩm Ly จึงแนะนํา Sômsai ให�รู�จักกับอาจารย� Quang Vinh       
Cẩm Ly: Chào bác sĩ Sômsai, bác sĩ có khoẻ không ạ? 
Sômsai: Chào chị Cẩm Ly, cảm ơn chị tôi khoẻ, chị có khoẻ không? 
Cẩm Ly: Cảm ơn bác sĩ, tôi rất khoẻ ạ. Xin cho tôi được giới thiệu,  

đây là thầy Lê Quang Vinh thầy giáo của tôi. Thầy ạ, đây là ông  
Sômsai, ông này là bác sĩ.   

Sômsai: Chào thầy ạ, rất vinh dự được gặp thầy ạ.  
Thầy QV: Chào bác sĩ, tôi cũng rất vinh dự được gặp bác sĩ.  
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Sômsai: Thầy là người Việt có khải không ạ?  
Thầy QV: Vâng tôi là người Việt. Bác sĩ là người nước nào? 
Sômsai : Tôi là người Lào. 

 
สถานการณ1ท่ี 3:  Minh Kiệt กับอาจารย� Cathy บังเอิญพบกับ Vân ในงานประชุมแห(ง

หนึ่ง Minh Kiệt จึงแนะนํา Cathy ให�รู�จักกับ Vân       
Minh Kiệt: Em chào chị Vân ạ, lâu lắm không gặp chị, chị có khoẻ không?  
Vân:  Chào em Kiệt, lâu lắm không gặp em, chị bình thường.  

Còn em thế nào? 
Minh Kiệt: Cảm ơn chị, em khoẻ ạ. Chị ạ cho em được giới thiệu,  

đây là chị Cathy, chị ấy là y tá của bệnh viện ABC. Chị Cathy à,  
đây là chị Vân, chị ấy là hướng dẫn viên của công ty du lịch BC.   

Cathy:  Chào chị Vân, rất hân hạnh được gặp chị.  
Vân:  Chào chị Cathy, rất hân hạnh được gặp chị.  
Cathy:  Chị Vân là người nước nào?  
Vân:  Tôi là người Trung Quốc. Chị Cathy là người Mỹ có phải không? 
Cathy:  Vâng tôi là người Mỹ. 

 
สถานการณ1ท่ี 4:  Nhật Anh พาเพ่ือนไปแนะนําให�พ(อรู�จัก 
Nhật Anh:  Bạn này, Đây là bố của tớ, và bố ơi, đây là bạn của con,  

tên là Sômsri, bạn này đang học Đại học cùng con.   
Sômsri:   Cháu chào chú ạ, cháu rất vui được gặp chú ạ.  
Bố của Nhật Anh: Ưm chào cháu, cháu đang học cùng lớp Nhật Anh à? 
Sômsri:   Dạ cháu đang học cùng lớp Nhật Anh ạ.  
Bố của Nhật Anh: Cháu là người nước nào?  
Sômsri:   Dạ cháu là người Camphuchia ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 5:  Hông Nhung พาเพ่ือนไปแนะนําให�คุณยายรู�จัก 
Hông Nhung:  Bà ơi, đây là Chi Von bạn của cháu, chi von này,  

đây là bà tớ.   
Chi Von:  Cháu chào bà ạ, bà có khoẻ không ạ?  
Bà:   Bà khoẻ lắm cảm ơn cháu, cháu tên là gì? 
Chi Von:  Dạ cháu tên là Chi Von ạ. 
Bà:   Cháu là người nước nào?  
Chi Von:  Dạ cháu là người Hàn Quốc ạ. 
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Hông Nhung:  Chi Von sang Việt Nam làm hướng dẫn viên cùng công  
ty du lịch của cháu bà ạ.   

Bà:   Thế à. 
Chi Von:  Dạ. 

 
5.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 
 cùng    ด�วยกัน 
 lớp    ห�องเรียน ชั้นเรียน 
 du lịch   ท(องเท่ียว 
 đang   กําลัง 

học    เรียน 
sang   ข�าม 

 à?   หรือ/เหรอ 
đây      นี่ 
là   เปIน อยู( คือ  
công ty   บริษัท 
nhân viên  พนักงาน เจ�าหน�าท่ี 
rất   มาก 
lắm   มาก 
hân hạnh  ดีใจ 
được   ได� 
gặp   พบ 
người    คน 
nước   ประเทศ/น้ํา 
nào    ไหน 
Thái Lan  ประเทศไทย 
Nhật Bản  ประเทศญ่ีปุÉน 
vinh dự  เปIนเกียรติ 
vui   สนุกสนาน 
Campuchia  กัมพูชา 
Việt Nam  ประเทศเวียดนาม 
Lào   ประเทศลาว 
Trung Quốc  ประเทศจีน 
Mỹ   ประเทศอเมริกา 
Hàn Quốc  ประเทศเกาหลี 
Nga   ประเทศรัสเซีย 
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bác sĩ   หมอ 
dược sĩ   เภสัชกร 
y tá   พยาบาล 
bệnh viện  โรงพยาบาล 
hướng dẫn viên มัคคุเทศก� 
hướng    ทิศทาง 
dẫn   นํา 
hướng dẫn  นําทาง 
viên    1. ใช�เติมท�ายคํากริยาเพ่ือให�เปลี่ยนคํากริยานั้นๆ ให�เปIนคํานามท่ี 

หมายถึงบุคคลท่ีกระทํากริยานั้น เช(น hướng dẫn viên 
(มัคคุเทศก�) 

2. เม็ด (คําลักษณะนาม) 
 
5.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp)  
 

5.3.1 การใช*โครงสร*าง Đây là.......... 
  คําว(า Đây เปIนคําชี้เฉพาะท่ีระบุถึงสิ่งของหรือบุคคลท่ีอยู(ใกล�ผู�พูด (Diệp Quang 
Ban, 2006 : 114-120) ประโยคท่ีข้ึนต�นด�วยคําว(า Đây là .......... เปIนประโยคใช�ถูกใช�เม่ือผู�พูด
ต�องการท่ีจะแนะนํา หรือชี้บอก บางสิ่งบางอย(างท่ีอยู(ใกล�ผู�พูด มีความหมายว(า “นี่คือ....”  
เช(น  

Đây là cái bút.   นี่คือปากกา 
Đây là con trai của tôi. นี่คือลูกชายของฉัน 
Đây là bạn của con.  นี่คือเพ่ือนของลูก 

  
ประโยคท่ีมีความหมายตรงข�ามกับ Đây là.......... คือประโยค Đó là.......... หรือ Kia 

là.......... เพราะประโยคเหล(านี้มีความหมายว(า “นั่นคือ....”  
เช(น  
  Đó là cái bút./ Kia là cái bút.    นั่นคือปากกา 

Đó là con trai của tôi./Kia là con trai của tôi.  นั่นคือลูกชายของฉัน 
Đó là bạn của con./ Kia là bạn của con.  นั่นคือเพ่ือนของลูก 
Đó là vợ của anh ấy./ Kia là vợ của anh ấy.  นั่นคือภรรยาของชายคนนั้น 
 
ประโยคท่ีเปIนประโยคคําถามของประโยค Đây là....คือ ประโยค Đây là gì? 

เช(น 
ประโยคคําถาม Đây là gì?   นี่คืออะไร 
ประโยคคําตอบ Đây là cái bút.   นี่คือปากกา 
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 ประโยคคําถาม Đó là gì?    นั่นคืออะไร 
ประโยคคําตอบ Đó là cái bút.   นั่นคือปากกา 
 
5.3.2 การเรียกความสนใจ “คําเรียกขาน + ơi” 

  คําว(า ơi เปIนท่ีนิยมนํามาใช�เพ่ือเรียกความสนใจคู(สนทนา (Diệp Quang Ban, 
2004 : 240-241) นิยมวางไว�หลังคําเรียกขาน  
เช(น 
 Ông ơi! 
 Bố ơi! 
 Bạn ơi! 
 Anh Minh Kiệt ơi! 

 
5.3.3. การใช*คําว<า của เพ่ือแสดงความเป�นเจ*าของ 

คําว(า của เปIนคําเชื่อมความสัมพันธ�ระหว(างคําข�างหน�าและคําข�างหลัง của (Lý 
Toàn Thắng, 2004 : 113) มีความหมายว(า “ของ” เปIนคําท่ีแสดงความเปIนเจ�าของ มักปรากฏตาม
โครงสร�าง “คํานาม (ท่ีถูกเปIนเจ�าของ) + của + คํานาม (ผู�เปIนเจ�าของ) เปIนโครงสร�างท่ีต�องการบอก
ความสัมพันธ� ระหว(าง คํานาม (ท่ีถูกเปIนเจ�าของ) กับ คํานาม (ผู�เปIนเจ�าของ) โดยมีคําว(า của เปIน
ตัวเชื่อม ดังโครงสร�าง  
 

“คํานาม (ท่ีถูกเปIนเจ�าของ) + của + คํานาม/คําสรรพนาม” 
เช(น 

con trai  +  của  +  tôi   =  con trai của tôi    ลูกชายของฉัน  
táo  +  của  +  tôi    =  táo của tôi    แอ็ปเปzØลของฉัน  
bà  +  của  +  tớ  =  bà của tớ   ยายของฉัน  
thầy + của + Đại học A =  thầy của Đại học A  อาจารย�ของ 

มหาวิทยาลัย A 
bác sĩ + của + bệnh viện B =  bác sĩ của bệnh viện B หมอโรงพยาบาล B 
 
5.3.4 โครงสร*าง “คําเรียกขาน + là người nước nào?” 

  โครงสร�าง “คําเรียกขาน + là người nước nào?” ท่ีมีความหมายว(า เปIนคน
ประเทศอะไร เปIนโครงสร�างประโยคคําถามท่ีถามข�อมูลเก่ียวกับประเทศท่ีมาของคู(สนทนา (Nguyễn 
Anh Quế, 2000 : 49-50)  
เช(น 

Ông là người nước nào? 
Anh Sômpông là người nước nào? 
Bà ấy là người nước nào? 
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โครงสร�างคําตอบของประโยคคําถามนี้ คือ “คําเรียกขาน + là người + คํานามท่ีเปIนชื่อ
ประเทศ”  
เช(น 

Tôi là người Thái. 
Anh Sômpông là người Lào. 
Bà ấy là người Mỹ. 
 
5.3.5 โครงสร*างประโยคท่ีใช*ในการแนะนําบุคคลอ่ืนให*รู*จกักัน 

รูปประโยคท่ีนิยมใช�เวลาต�องการแนะนําบุคคลอ่ืนให�รู�จักกัน (Tạ Thị Thanh Tâm, 
2009 : 94)  
เช(น 

Cho tôi giới thiệu 
(Tôi) xin giới thiệu 
(Tôi) xin phép giới thiệu 
(Tôi)Xin được giới thiệu         + đây là + คําเรียกขาน  + ข�อมูลส(วนตัวของผู�ถูก 
Tôi xin được giới thiệu                แนะนํา(ส(วนใหญ(จะ 
Xin cho tôi được giới thiệu               เปIนข�อมูลอาชีพ) 
Xin phép tôi được giới thiệu       
Xin phép cho tôi được giới thiệu 

 
หมายเหตุ 
 ยิ่งผู�พูดใช�ประโยคยาว ยิ่งแสดงออกถึงความสุภาพ  
เช(น 

Cho tôi giới thiệu,  
(Tôi) xin giới thiệu,  
(Tôi) xin phép giới thiệu,         
(Tôi)Xin được giới thiệu,           đây là chị Cathy, chị là 
Tôi xin được giới thiệu,         hướng dẫn viên người Mỹ. 
Xin cho tôi được giới thiệu,  
Xin phép tôi được giới thiệu,  
Xin phép cho tôi được giới thiệu 

 
ท้ังหมดมีความหมายว(า “ขอแนะนําให�รู�จัก นี่คือคุณ Cathy, คุณ Cathy เปIนมัคคุเทศก�ชาวอเมริกัน”  
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5.3.6 โครงสร*างประโยคสแดงความยินดีเม่ือถูกแนะนําให*รู*จักกับบุคคลอ่ืน 
  การตอบรับเม่ือเราถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน มักมีโครงสร�าง 5 ส(วนประกอบ 
ซ่ึงโครงสร�างนี้เปIนโครงสร�างท่ีแสดงถึงความสุภาพของผู�พูดท่ีมีต(อผู�ฟCง (Tạ Thị Thanh Tâm, 2009 : 
92-98) ดังนี้  

“1 + 2 + 3 + 4 + 5” 
1 หมายถึง คําเรียกตนเอง 
2 หมายถึง คําว(า chào 
3 หมายถึง คําเรียกบุคคลท่ีถูกแนะนําให�รู�จักเรา 
4 หมายถึง กลุ(มคําท่ีแสดงความยินดีท่ีได�รู�จัก ตัวอย(างเช(นกลุ(มคําข�างล(างนี้ 

rất hân hạnh được gặp   ยินดีมากท่ีได�รู�จักกับ 
rất vinh dự được gặp   เปIนเกียรติมากท่ีได�รู�จักกับ 
rất vui được gặp   ดีใจมากท่ีได�รู�จักกับ 

5 หมายถึง คําเรียกบุคคลท่ีถูกแนะนําให�รู�จักเรา  
เช(น 

Tôi chào bác sĩ, rất hân hạnh được gặp bác sĩ. 
สวัสดีครับคุณหมอ ยินดีมากท่ีได�รู�จักคุณหมอครับ 

 
Tôi chào ông giám đốc, rất vinh dự được gặp ông giám đốc. 
สวัสดีครับผู�จัดการ เปIนเกียรติมากท่ีได�รู�จักผู�จัดการครับ 

 
Cháu chào bà, cháu rất vui được gặp bà. 
หลานสวัสดีคะคุณยาย หลานดีใจมากได�รู�จักคุณยายคะ 

 
บางครั้ง โครงสร�าง “1 + 2 + 3 + 4 + 5” อาจจะลดเหลือเฉพาะ “4 + 5” ก็ได� 

เช(น 
Rất hân hạnh được gặp bác sĩ.  ยินดีมากท่ีได�รู�จักคุณหมอครับ 

 
Rất vinh dự được gặp ông giám đốc.  เปIนเกียรติมากท่ีได�รู�จักผู�จัดการครับ 

 
Rất vui được gặp bà.    ดีใจมากได�รู�จักคุณยายคะ 

 
Rất vui được gặp cháu.   ดีใจมากได�รู�จักหลาน 
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5.3.7 โครงสร*างประโยคตอบรับการแนะนําให*รู*จักกับบุคคลอ่ืน 
เม่ือคนอ่ืนกล(าวประโยคข�างต�นกับเรา เราก็กล(าวซํ้าประโยคข�างต�นกลับคืน เพ่ือเปIน

การตอบรับคําแสดงความยินดีนั้น ๆ  
เช(น 

หญิง 60 ป¬: Tôi chào bác sĩ, rất hân hạnh được gặp bác sĩ. 
เรา:  Chào bà, rất hân hạnh được gặp bà. 

 
ชายวัยกลางคน: Tôi chào ông giám đốc, rất vinh dự được gặp ông  

giám đốc ạ. 
เรา:  Chào ông anh, rất vinh dự được gặp anh. 

 
หญิง 20 ป¬: Cháu chào bà, cháu rất vui được gặp bà ạ. 
เรา:  Ưm chào cháu, rất vui được gặp cháu. 

 
5.3.8 โครงสร*างประโยคคําถาม “có phải không?” 

  โครงสร�าง “có phải không?” เปIนวลีท่ีเปIนส(วนประกอบของประโยคคําถาม
ประเภทเลือกตอบ (Nguyễn Kim Thản, 2008 : 138-139) มีความหมายว(า ใช(หรือไม(/ใช(ไหม โดย
การนําโครงสร�าง “có phải không?” ไปวางไว�ท�ายประโยคบอกเล(าใดๆ ก็ตาม ประโยคนั้นจะ
กลายเปIนประโยคคําถาม  
เช(น 

Anh Sômsai là bác sĩ.      คุณสมชัยเปIนหมอ  
=Anh Sômsai là bác sĩ có phải không?   คุณสมชัยเปIนหมอใช(หรือไม( 

 
Chi Von là người Nhật.     จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉน  
=Chi Von là người Nhật có phải không?   จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉนใช(หรือไม( 

 
Cháu tên là Nhật Anh.     หลานชื่อ หญัตแอง  
= Cháu tên là Nhật Anh có phải không?   หลานชื่อ หญัตแอง ใช(หรือไม( 
 
Năm nay bà sáu mươi lăm tuổi.    ป¬นี้ยายอายุ 65 ป¬  
=Năm nay bà sáu mươi lăm tuổi có phải không?  ป¬นี้ยายอายุ65ป¬ใช(หรือไม( 

 
หมายเหตุ 
 ผู�เรียนสามารถแยกโครงสร�าง “có phải không?” เปIน โครงสร�าง “có phải + ประโยค
บอกเล(า + không?” ก็ได� ซ่ึงยังคงความหมายเดิม หรืออาจจะลดเหลือแค(คําว(า phải không? วาง
ท�ายประโยคก็ได� (Jones And Huynh Sanh Thong, 1960 : 22-23)  
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เช(น 
Anh Sômsai là bác sĩ có phải không?    คุณสมชัยเปIนหมอใช(หรือไม( 
= Có phải anh Sômsai là bác sĩ không? 
= Anh Sômsai là bác sĩ phải không? 

 
Chi Von là người Nhật có phải không?   จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉนใช(หรือไม( 
= Có phải Chi Von là người Nhật không? 
= Chi Von là người Nhật phải không?  

 
Cháu tên là Nhật Anh có phải không?   หลานชื่อ หญัตแอง ใช(หรือไม( 
= Có phải cháu tên là Nhật Anh không? 
= Cháu tên là Nhật Anh phải không?  
 
Năm nay bà sáu mươi lăm tuổi có phải không?  ป¬นี้ยายอายุ65ป¬ใช(หรือไม( 
= Có phải năm nay bà sáu mươi lăm tuổi không? 
= Năm nay bà sáu mươi lăm tuổi phải không? 

 
5.3.9 โครงสร*างประโยคคําตอบ “có phải không?” 

เม่ือต�องตอบคําถามประโยคคําถามท่ีมีโครงสร�าง “có phải không?” มี 2 แบบ คือ 
แบบประโยคตอบรับ และแบบประโยคปฏิเสธ 
 

5.3.9.1 การตอบคําถามแบบตอบรับ 
ประโยคตอบรับอาจจะมีแค(คําว(า Có หรือ Phải หรือ Đúng คําใดคําหนึ่งก็

ได� หรืออาจจะตอบเต็ม ๆ โดย ข้ึนต�นด�วยคําว(า Có หรอื Phải หรือ Đúng แล�วตามด�วยการทวน
ประโยคบอกเล(านั้น ๆ ก็ได�  
เช(น 
Anh Sômsai là bác sĩ có phải không?  
หรือ Có phải anh Sômsai là bác sĩ không? คุณสมชัยเปIนหมอใช(หรือไม( 
ตอบรับแบบสั้น  -Có.    

หรือ -Phải. 
หรือ -Đúng.  

ตอบรับแบบเต็ม  -Có, anh Sômsai là bác sĩ.    
หรือ -Phải, anh Sômsai là bác sĩ. 
หรือ -Đúng, anh Sômsai là bác sĩ.  
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Chi Von là người Nhật có phải không?  
หรือ Có phải Chi Von là người Nhật không? จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉนใช(หรือไม( 
ตอบรับแบบสั้น  -Có.    

หรือ -Phải. 
หรือ -Đúng.  

ตอบรับแบบเต็ม  -Có, Chi Von là người Nhật.    
หรือ -Phải, Chi Von là người Nhật. 
หรือ -Đúng, Chi Von là người Nhật.  

 
5.3.9.2 การตอบคําถามแบบตอบปฏิเสธ 

ประโยคตอบปฏิเสธจะต�องประกอบด�วยโครงสร�าง “Không + ประธาน
ของประโยคบอกเล(านั้น ๆ + không phải + กริยาวลีของประโยคบอกเล(านั้น ๆ ”  
เช(น 

Anh Sômsai là bác sĩ có phải không?  
หรือ Có phải anh Sômsai là bác sĩ không?  คุณสมชัยเปIนหมอใช(หรือไม( 
- Không anh Sômsai không phải là bác sĩ.  

 
Chi Von là người Nhật có phải không?  
หรือ Có phải Chi Von là người Nhật không?  จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉนใช(หรือไม( 
- Không Chi Von không phải là người Nhật.  

 
Năm nay bà sáu mươi lăm tuổi có phải không?  
หรือ Có phải năm nay bà sáu mươi lăm tuổi không? ป¬นี้ยายอายุ 65 ป¬  ใช(หรือไม( 
- Không năm nay bà không phải sáu mươi lăm tuổi.  

 
5.3.10 ประโยคปฏิเสธ 

  การสร�างประโยคบอกเล(าให�เปIนปฏิเสธ โดยการนําคําว(า “không” ไปวางไว�หน�า
คํากริยาของประโยค (Nhuyễn Văn Chính, 2010 : 218-219)  
เช(น 

Anh Sômsai đi thành phố Hồ Chí Minh.   คุณสมชัยไปนครโฮจีมินท� 
=Anh Sômsai không đi thành phố Hồ Chí Minh.  คุณสมชัยไม(ไปนครโฮจีมินท� 

 
Chi Von về Nhật Bản.     จีวอนกลับประเทศญ่ีปุÉน  
=Chi Von không về Nhật Bản.   จีวอนไม(กลับประเทศญ่ีปุÉน 
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หมายเหตุ 
ถ�าประโยคบอกเล(าท่ีจะถูกนํามาสร�างเปIนประโยคปฏิเสธนั้น มีค(าว(า “là” เปIนคํากริยาแท�

ของประโยค ประโยคปฏิเสธนั้น นอกจากจะมีคําว(า “không” แล�ว ต�องมีคําว(า “phải” ปรากฏด�วย 
ดังโครงสร�างข�างล(างนี้  

 
“ประธานของประโยค + không phải + là + ส(วนขยาย” 

เช(น 
Anh Sômsai là bác sĩ.     คุณสมชัยเปIนหมอ  
=Anh Sômsai không phải là bác sĩ.   คุณสมชัยไม(ได�เปIนหมอ 

 
Chi Von là người Nhật.    จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉน  
=Chi Von không phải là người Nhật.   จีวอนไม(ได�เปIนคนญ่ีปุÉน 

 
5.3.11 การใช*คําว<า “à?” 

  คําว(า “à?” มีความหมายว(า หรือ/จริงหรือ เปIนคําลงท�ายประโยคเพ่ือบอกการถาม
ว(า จริงหรือ/ใช(หรือ (Nguyễn Kim Thản, 2008 : 138-139) คําว(า “à?” ถูกใช�โดยการนําไปวางไว�
หลังประโยค ท้ังประโยคบอกเล(า และประโยคปฏิเสธ  
เช(น 

Anh Sômsai là bác sĩ.     คุณสมชัยเปIนหมอ  
=Anh Sômsai là bác sĩ à?    คุณสมชัยเปIนหมอหรือ 

 
Chi Von là người Nhật.    จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉน  
=Chi Von là người Nhật à?    จีวอนเปIนคนญ่ีปุÉนหรือ 

 
Anh Sômsai không phải là bác sĩ.   คุณสมชัยไม(ได�เปIนหมอ 
-Anh Sômsai không phải là bác sĩ à?   คุณสมชัยไม(ได�เปIนหมอหรือ 

 
Chi Von không phải là người Nhật.   จีวอนไม(ได�เปIนคนญ่ีปุÉน 
-Chi Von không phải là người Nhật à?  จีวอนไม(ได�เปIนคนญ่ีปุÉนหรือ 

 
Anh Sômsai đi thành phố Hồ Chí Minh.  คุณสมชัยไปนครโฮจีมินท� 
-Anh Sômsai đi thành phố Hồ Chí Minh à?  คุณสมชัยไปนครโฮจีมินท�หรือ 

 
Chi Von về Nhật Bản.     จีวอนกลับประเทศญ่ีปุÉน  
-Chi Von về Nhật Bản à?    จีวอนกลับประเทศญ่ีปุÉนหรือ  
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5.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Bạn Phu Ku Đa 
 

 Hôm nay trường của Minh Kiệt có một bạn từ Nhật Bản đến học. Bạn ấy tên 
là Phu Ku Đa. Bạn ấy là người Nhật năm nay bạn ấy mười ba tuổi. Bố của bạn ấy là 
người Nhật nhưng mẹ của bạn ấy là người Việt. Bố của bạn ấy làm việc ở công ty du 
lịch Việt-Nhật. Mẹ của bạn ấy cũng làm việc cùng công ty bố của bạn ấy. Mẹ của bạn 
ấy làm hướng dẫn viên. Mẹ của bạn ấy muốn bạn ấy nói tiếng Việt giỏi. Vì thế mẹ của 
bạn ấy không cho bạn ấy học ở Nhật Bản. Mẹ của bạn ấy cho bạn ấy học ở Việt 
Nam. Và bạn ấy học lớp hai. 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Hôm nay Minh Kiệt có bạn mới người nước nào? 
………………………....................................................................................……………………………… 
2) Bạn ấy tên là Pak Chung Von có phải không? 
………………………....................................................................................……………………………… 
3) Bạn ấy tên là gì? 
………………………....................................................................................……………………………… 
4) Bạn ấy bao nhiêu tuổi? 
………………………....................................................................................……………………………… 
5) Bố của bạn ấy làm nghề gì? 
………………………....................................................................................……………………………… 
6) Mẹ của bạn ấy làm nghề gì? 
………………………....................................................................................……………………………… 
7) Mẹ của bạn ấy là người Nhật bản có phải không? 
………………………....................................................................................……………………………… 
8) Bố của bạn ấy là người Nhật bản có phải không? 
………………………....................................................................................……………………………… 
9) Hôm nay bạn ấy học ở Nhật bản có phải không? 
………………………....................................................................................……………………………… 
10) Bạn ấy và tôi học ở lớp mấy? 
………………………....................................................................................……………………………… 
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5.5 สรุป (Tóm tắt) 
 

โครงสร�างประโยคท่ีนิยมใช�เวลาต�องการแนะนําบุคคลอ่ืนให�รู�จักกัน ได�แก( 
Cho tôi giới thiệu 
(Tôi) xin giới thiệu 
(Tôi) xin phép giới thiệu 
(Tôi)Xin được giới thiệu        + đây là + คําเรียกขาน  +  
Tôi xin được giới thiệu    ข�อมูลส(วนตัวของผู�ถูกแนะนํา (ส(วน 
Xin cho tôi được giới thiệu   ใหญ(จะเปIนข�อมูลอาชีพ) 
Xin phép tôi được giới thiệu 
Xin phép cho tôi được giới thiệu 
 
 ส(วนการตอบรับเม่ือเราถูกแนะนําให�รู�จักกับบุคคลอ่ืน ประกอบด�วยโครงสร�าง ดังนี้  
“คําเรียกตนเอง 

+ chào  
+คําเรียกบุคคลท่ีถูกแนะนําให�รู�จักเรา 

   rất hân hạnh được gặp 
+  rất vinh dự được gặp   

rất vui được gặp   
+คําเรียกบุคคลท่ีถูกแนะนําให�รู�จักเรา” 
 

เม่ือคนอ่ืนกล(าวประโยคข�างต�นกับเรา เราก็กล(าวซํ้าประโยคข�างต�น เพ่ือเปIนการตอบรับ  
เช(น 

A: Xin giới thiệu đây là Minh Kiệt, thầy giáo của tôi. 
B: Tôi chào thầy ạ, rất hân hạnh được gặp thầy ạ. 
C: Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh. 
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงเปล่ียนประโยคต<อไปให*เป�นประโยคคําถาม โดยใช*โครงสร*าง “có phải không?” 

1) Anh John là người Mỹ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
2) Bà năm nay bảy mươi tuổi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
3) Ông tên là Quang Dũng. 
……………………......................................................................................……………………………… 
4) Chị Vân là hướng dẫn viên. 
……………………......................................................................................……………………………… 
5) Em Đaraporn đi Băng Cốc. 
……………………......................................................................................……………………………… 
6) Đây là bà của tôi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
7) Đó là mẹ của Phu Ku Đa. 
……………………......................................................................................……………………………… 
8) Kia là cái bút. 
……………………......................................................................................……………………………… 
9) Ông nội rất khoẻ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
10) Anh Nam về nước. 
……………………......................................................................................……………………………… 

 
2. จงตอบคําถามของคําตอบในข*อ 1 ด*วยการตอบแบบตอบรับ 

1) ………………........................................................................………………………………………….… 
2) ………………........................................................................………………………………………….… 
3) ………………........................................................................………………………………………….… 
4) ………………........................................................................………………………………………….… 
5) ………………........................................................................………………………………………….… 
6) ………………........................................................................………………………………………….… 
7) ………………........................................................................………………………………………….… 
8) ………………........................................................................………………………………………….… 
9) ………………........................................................................………………………………………….… 
10) ………………......................................................................………………………………………….… 
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3. จงตอบคําถามของคําตอบในข*อ 1 ด*วยการตอบแบบตอบปฏิเสธ 
1) ………………........................................................................………………………………………….… 
2) ………………........................................................................………………………………………….… 
3) ………………........................................................................………………………………………….… 
4) ………………........................................................................………………………………………….… 
5) ………………........................................................................………………………………………….… 
6) ………………........................................................................………………………………………….… 
7) ………………........................................................................………………………………………….… 
8) ………………........................................................................………………………………………….… 
9) ………………........................................................................………………………………………….… 
10) ………………......................................................................………………………………………….… 

 
4. จงเปล่ียนประโยคต<อไปให*เป�นประโยคคําถาม โดยใช*คําว<า “à?”  

1) Anh John là người Mỹ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
2) Bà năm nay bảy mươi tuổi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
3) Ông tên là Quang Dũng. 
……………………......................................................................................……………………………… 
4) Chị Vân là hướng dẫn viên. 
……………………......................................................................................……………………………… 
5) Em Đaraporn đi Băng Cốc. 
……………………......................................................................................……………………………… 
6) Đây là bà của tôi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
7) Đó là mẹ của Phu Ku Đa. 
……………………......................................................................................……………………………… 
8) Kia là cái bút. 
……………………......................................................................................……………………………… 
9) Ông nội rất khoẻ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
10) Anh Nam về nước. 
……………………......................................................................................……………………………… 
11) Chú Nam ăn cơm. 
……………………......................................................................................……………………………… 
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5. จงเปล่ียนประโยคต<อไปนี้ให*เป�นประโยคปฏิเสธ 
1) Anh John là người Mỹ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
2) Bà năm nay bảy mươi tuổi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
3) Ông tên là Quang Dũng. 
……………………......................................................................................……………………………… 
4) Chị Vân là hướng dẫn viên. 
……………………......................................................................................……………………………… 
5) Em Đaraporn đi Băng Cốc. 
……………………......................................................................................……………………………… 
6) Đây là bà của tôi. 
……………………......................................................................................……………………………… 
7) Đó là mẹ của Phu Ku Đa. 
……………………......................................................................................……………………………… 
8) Kia là cái bút. 
……………………......................................................................................……………………………… 
9) Ông nội rất khoẻ. 
……………………......................................................................................……………………………… 
10) Anh Nam về nước. 
……………………......................................................................................……………………………… 
11) Chú Nam ăn cơm. 
……………………......................................................................................……………………………… 

 
6. จงแต<งบทสนทนาตามสถานการณ1ท่ีกําหนดให* โดยเริ่มจากการแนะนํา และจบด*วยการถามถึง
ประเทศท่ีจากมา 

1) ให�คุณแนะนําเพ่ือนใหม(ให�รู�จักกับเพ่ือนเก(า 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
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2) ให�คุณแนะนําเพ่ือนให�รู�จักกับอาจารย� (ชาย) 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
3) ให�คุณแนะนําเพ่ือนให�รู�จักกับอาจารย� (หญิง) 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
4) ให�คุณแนะนําผู�จัดการให�เพ่ือนร(วมงานใหม(รู�จัก 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
5) ให�คุณแนะนําหมอให�รู�จักกับยายของคุณ   
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
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6) ให�คุณแนะนําพนักงานใหม(ให�รู�จักกับพนักงานด�วยกัน   
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
7) ให�คุณแนะนําพยาบาลใหม(ให�รู�จักกับคุณหมอ   
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
8) ให�คุณแนะนําผู�จัดการบริษัทตนเองให�รู�จักกับผู�จัดการบริษัทลูกค�า 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
 
9) ให�คุณแนะนําคนรักของคุณรู�จักกับคุณยายของคุณ 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
……………………......................................................................................……………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
การกล<าวลา 
Tạm biệt 

  
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาการกล(าวลา 
2. การใช�คํากริยาวิเศษณ� phải 
3. การใช�คําลงท�าย (particle) nhé, đây, đi 
4. การใช�โครงสร�าง Hẹn gặp lại 
5. การใช�วลี Chúc  

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาการกล(าวลาได� 
2. ใช�คํากริยาวิเศษณ� phải 
3. ใช�คําลงท�าย (particle) nhé, đây, đi 
4. ใช�โครงสร�าง Hẹn gặp lại 
5. ใช�วลี Chúc  
6. แสดงออกถึงมารยาทการกล(าวลาได�อย(างถูกกาลเทศะ 
7. เขียนประโยคท่ีมีคํากริยาวิเศษณ� phải ได� 
8. เลือกเขียนคําลงท�าย (particle) nhé, đây, đi ถูกกาลเทศะ 
9. เขียนโครงสร�าง Hẹn gặp lại ได� 
10. เขียนวลี Chúc ได�  
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการกล(าวลาของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 6 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 6 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบาบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 6 
 

การกล<าวลา 
Tạm biệt 

 
 

เม่ือสิ้นสุดการสนทนา คู(สนทนาก็ต�องมีการกล(าวลากัน ชาวเวียดนามมีวิธีการกล(าวลาท่ี
กลายเปIนวัฒนธรรมเฉพาะชองชาวเวียดนาม  ซ่ึงผู�เรียนภาษาเวียดนามจําเปIนท่ีจะต�องศึกษาและทํา
ความเข�าใจวัฒนธรรมการกล(าวลาของชาวเวียดนามดังกล(าว เพ่ือท่ีจะได�ใช�ภาษาเวียดนามได�อย(าง
ถูกต�องตามสถานการณ� การกล(าวลาในภาษาเวียดนามมีวิธีการเลือกใช�คําและประโยคท่ีข้ึนอยู(กับเพศ 
อายุ อาชีพและสถานภาพทางสังคม โปรดศึกษาบทสนทนา ต(อไปนี้ 

 
6.1 บทสนทนา (Đối thoại) 

 
6.1.1 การกล<าวลาแบบเป�นทางการ 
สถานการณ1ท่ี 1: ผู�จัดการบริษัท ABC (อายุ 60 ป¬) กล(าวลาผู�จัดการบริษัท XYZ (อายุ 30 

ป¬) เม่ือพูดคุยธุรกิจเสร็จแล�ว   
ผู�จัดการบริษัท ABC: Tôi còn có việc, tôi phải đi đây.  
ผู�จัดการบริษัท XYZ:  Vâng gặp lại ông sau. Chúc ông mạnh khoẻ. Chào ông. 
ผู�จัดการบริษัท ABC:  Vâng chúc anh thành công, chào anh. 

 
สถานการณ1ท่ี 2: อาจารย�ชาย บอกลานักศึกษา เม่ือหมดชั่วโมงเรียนแล�ว   
Thầy:   Thôi các em về nhé. Hén ngày mai.  
Sinh viên:  Dạ chúng em cảm ơn thầy, hẹn gặp lại thầy ạ.  

Chúng em chào thầy ạ.   
Thầy:   Ừ chào các em. 

 
สถานการณ1ท่ี 3: พนักงาน (อายุ 40 ป¬) บอกลาผู�จัดการ (อายุ 30 ป¬) เม่ือหมดเวลาทํางาน   
Nhân viên: Thưa giám đốc, Tôi xin phép về trước đây.  
Giám đốc:  Vâng chào anh.  
Nhân viên:  Vâng cảm ơn giám đốc, chúc giám đốc mạnh khoẻ.  

Chào giám đốc.  
Giám đốc:  Vâng anh đi đường cẩn thận nhé. Chào anh. 

 
สถานการณ1ท่ี 4: ลูกค�าหญิง (อายุ 50 ป¬) บอกลาผู�จัดการหญิง (อายุ 30 ป¬) เม่ือติดต(อธุรกิจ

เสร็จเรียบร�อยแล�ว   
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Khách hàng:  Thôi chị phải về đây, cảm ơn em.  
Giám đốc:  Vâng cảm ơn chị đã làm việc với công ty của em.  

Chúc chị may mắn.   
Khách hàng:  Vâng chúc em thành đạt. Chào em.  
Giám đốc:  Vâng chào chị. 

 
สถานการณ1ท่ี 5: ผู�ชายคนท่ี 1 (อายุ 20 ป¬) บอกลาผู�ชายคนท่ี 2 (อายุ 20 ป¬) เม่ือถามทาง

เสร็จเรียบร�อยแล�ว   
Đàn ông 1: Cảm ơn nhé, tôi đi đây. 
Đàn ông 2: Vâng, chúc bạn may mắn, chào bạn.  
Đàn ông 1: Vâng, cảm ơn bạn, chào bạn.   

 
6.1.2 การกล<าวลาแบบไม<เป�นทางการ 
สถานการณ1ท่ี 6: หลานสาว บอกลาคุณปูÉกลับบ�าน 
Cháu gái:  Ông ơi, muộn rồi cháu về nhé.  
Ông nội:  Ừ muộn rồi đấy, cháu về đi.    
Cháu gái:  Cháu chúc ông mạnh khoẻ ạ.   
Ông nội:  Cảm ơn cháu. 
Cháu gái:  Cháu chào ông ạ.  
Ông nội:  Ừ chào cháu.    

   
สถานการณ1ท่ี 7: คุณยายบอกให�หลานชายไปเรียนเพราะสายแล�ว 
Bà ngoại:  Cháu ơi đến giờ rồi đấy, cháu đi học đi.    
Cháu trai:  Vâng cháu đi học đây ạ.  
Bà ngoại:  Đi đường cẩn thận nhé. 
Cháu trai:  Vâng, cháu chào bà ạ.   
Bà ngoại:  Ừ. 

 
สถานการณ1ท่ี 8: นักศึกษาบอกลากันไปเรียนเพราะถึงเวลาเรียนแล�ว 
Sinh viên 1:  Đến giờ học rồi, tớ đi nhé.  
Sinh viên 2:  Cậu đi học có phải không?   
Sinh viên 1:  Ừ. 
Sinh viên 2:  Chiều gặp cậu ở ký túc xá nhé. 
Sinh viên 1:  Ừ. 
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สถานการณ1ท่ี 9: นักศึกษาบอกลากันหลังเลิกเรียนแล�ว 
Sinh viên 1:  Thôi tớ về đây.  
Sinh viên 2:  Ừ tớ cũng về đây.   
Sinh viên 1:  Cần thận cậu nhé, Gặp cậu ngày mai. 
Sinh viên 2:  Ừ ngày mai gặp nhé. 

 
6.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

Phải   ต�อง 
Đi   (1) (กริยา) ไป 

    (2) คําลงท�ายประโยคบอกการสั่ง หรือการอนุญาต   
Đây    คําลงท�ายประโยคเพ่ือเปIนการแจ�งให�ทราบ 
Có việc   มีงาน (ต�องทํา) 
Thành công   ประสบผลสําเร็จ 
Nhé     คําลงท�ายประโยคเพ่ือเปIนการแจ�งให�ทราบ 
Tạm biệt  ลาก(อน 
Hẹn   นัด 
Gặp   พบ 
Lại     อีกครั้ง 
Lên    ข้ึน 
Lên đường  เดินทาง 
An toàn   ปลอดภัย 
Vâng   คําลงท�ายบอกความสุภาพ (ครับ/ค(ะ) 
Thôi   พอละ  เอาละ 
Về   กลับ 
Về nhà   กลับบ�าน 
Thành đạt  ประสบผลสําเร็จ  
Tìm    หา  
Thấy    พบ 
Tìm thấy   หาเจอ 
Thôi   เอาละ/พอละ 
Ngày mai  พรุ(งนี้ 
Mai   พรุ(งนี้ 
Chúc    อวยพร 
Muộn    ช�า/สาย 
Rồi    แล�ว 
May mắn  โชคดี 
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Mạnh khoẻ  สุขภาพดี 
Khoẻ mạnh  สุขภาพดี 
Đi học    ไปเรียน 
Đi xe    ขับรถ 
Đi chợ    ไปตลาด 
Đi bộ    เดิน 
xe    รถ 
Giờ     ชั่วโมง 
Giờ học   ชั่วโมงเรียน 
Cẩn thận  ระมัดระวัง 
Cậu   คําเรียกขานใช�เรียกบุรุษท่ี 2 ท่ีอายุเท(าๆ กับผู�พูด ท่ีเปIนเพ่ือนสนิท 
ký túc xá  หอพัก 

 
6.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp)  
 

6.3.1 การใช*คํากริยาวิเศษณ1 phải 
  คํากริยาวิเศษณ� phải ใช�เพ่ือขยายคํากริยา เพ่ือย้ําว(าผู�พูดมีความจําเปIนต�องทํา
กริยานั้น ๆ โดยตําแหน(งของคํากริยาวิเศษณ� phải คือนําหน�าคํากริยา (Huỳnh Xuân Điểm, 1973 : 
82-85)  
เช(น 
 Tôi phải đi.  
 Tôi phải đi học rồi.  
 Tôi phải đi ngủ đây.  
 Tôi phải đi làm rồi. 
 Tôi phải về đây. 
 

6.3.2 การใช*คําลงท*าย (particle) nhé, đây, đi 
 
 6.3.2.1 การใช*คําลงท*าย nhé 

คําว(า nhé เปIนคําลงท�ายประโยค ใช�เพ่ือบอกเปIนนัยว(าผู�พูดต�องการให�
ผู�ฟCงมีความคิดเห็นท่ีเหมือนกัน (Đào Thanh Lan, 2010 : 114-120) 
เช(น    
 Tôi đi học nhé.  
 Tôi đi ngủ nhé.  
 Tôi đi làm nhé. 
 Tôi về nhé. 
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 6.3.2.2 การใช*คําลงท*าย đây 
คําว(า đây เปIนคําลงท�ายประโยค เพ่ือย้ําว(าผู�พูดต�องทํากิจกรรมนั้น ๆ 

(Đinh Văn Đức, 2001 : 217-223)  
เช(น 
 Tôi phải đi đây.  
 Tôi đi học đây.  
 Tôi đi ngủ đây  
 Tôi đi làm đây. 
 Tôi về đây. 
 

6.3.2.3 การใช*คําลงท*าย đi 
   คําลงท�าย đi เปIนคําลงท�ายประโยคเพ่ือทําประโยคนั้น ๆ ให�เปIนประโยค
คําสั่ง หรือเพ่ือบอกการอนุญาต (Đái Xuân Ninh, 1978 : 128)  
เช(น  
 Cháu về đi.  
 Nhật Anh đi đi.  
 Chị đi ngủ đi.  
 Anh đi làm đi. 
 

6.3.3 การใช*โครงสร*าง Hẹn gặp lại 
  โครงสร�าง Hẹn gặp lại มีความหมายว(า นัดพบอีกครั้ง (Mai Ngọc Chừ, 1996 : 
52-53) ใช�เม่ือการสนทนาสิ้นสุดลง และต�องแยกย�ายกันไประหว(างผู�พูดและผู�ฟCง มีความหลากหลาย
ในรูปแบบของโครงสร�าง ดังนี้ 
 
  6.3.3.1 โครงสร*าง Hẹn gặp lại + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2   

โครงสร�าง Hẹn gặp lại สามารถมีคําเรียกขานบุรุษท่ี 2 อยู(หลังคําว(า lại ได�  
เช(น 
 Hẹn gặp lại anh nhé!  
 Hẹn gặp lại em nhé!  
 Hẹn gặp lại chị Hà nhé!  

Hẹn gặp lại ông giám đốc ạ!  
 Hẹn gặp lại thầy ạ!  
 
  6.3.3.2 โครงสร*าง Hẹn gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại  

โครงสร�าง Hẹn gặp lại สามารถแยกโครงสร�างโดยมีคําเรียกขานบุรุษท่ี 2 
ข้ันระหว(างคําว(า gặp และคําว(า lại ดังโครงสร�าง 
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  “Hẹn gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại” 
เช(น 
 Hẹn gặp anh lại nhé!  
 Hẹn gặp chị Hà lại nhé!  

Hẹn gặp ông giám đốc lại ạ!  
 Hẹn gặp thầy lại ạ!  
 
  6.3.3.3 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีไม<มีคําว<า hẹn  

โครงสร�าง Hẹn gặp lại สามารถละคําว(า hẹn ได� ดังโครงสร�าง 
 

“Gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại” 
เช(น 
 Gặp anh lại nhé!  
 Gặp em lại nhé!  
 Gặp chị Hà lại nhé!  

Gặp ông giám đốc lại ạ!  
 Gặp thầy lại ạ!  
 
  6.3.3.4 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีไม<มีคําว<า gặp  

โครงสร�าง Hẹn gặp lại สามารถละคําว(า gặp ได� ดังโครงสร�าง 
 

“Hẹn + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại” 
เช(น 
 Hẹn anh lại nhé!  
 Hẹn em lại nhé!  
 Hẹn chị Hà lại nhé!  

Hẹn ông giám đốc lại ạ!  
 Hẹn thầy lại ạ!  
 
  6.3.3.5 โครงสร*าง Hẹn gặp lại กับวลีบอกเวลา  
   โครงสร�าง Hẹn gặp lại สามารถมีวลีท่ีบอกเวลามาขยายคํากริยา Hẹn ได� 
โดยวางวลีบอกเวลาไว�หลังคําว(า lại ดังโครงสร�าง 

 
“Hẹn + gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại + วลีบอกเวลา” 

เช(น 
 Hẹn gặp anh lại ngày mai nhé!  
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 Hẹn gặp em lại tuần sau nhé!  
 Hẹn gặp chị Hà lại tháng sau nhé!  

Hẹn gặp ông giám đốc lại sau Tết ạ!  
 Hẹn gặp thầy lại học kỳ mới ạ!  
 
  6.3.3.6 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีบอกเวลา แต<ไม<มีคําว<า gặp  

ในโครงสร�าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีท่ีบอกเวลามาขยาย ผู�เรียนสามารถละคํา
ว(า gặp ได� ดังโครงสร�าง 

 
“Hẹn + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại + วลีบอกเวลา” 

เช(น 
 Hẹn anh lại ngày mai nhé!  
 Hẹn em lại tuần sau nhé!  
 Hẹn chị Hà lại tháng sau nhé!  

Hẹn ông giám đốc lại sau Tết ạ!  
 Hẹn thầy lại học kỳ mới ạ!  
   
  6.3.3.7 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีบอกเวลา แต<ไม<มีคําว<า lại  
   ในโครงสร�าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีท่ีบอกเวลามาขยาย ผู�เรียนสามารถละคํา
ว(า lại ได� ดังโครงสร�าง 

 
“Hẹn + gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + วลีบอกเวลา” 

เช(น 
 Hẹn gặp anh ngày mai nhé!  
 Hẹn gặp em tuần sau nhé!  
 Hẹn gặp chị Hà tháng sau nhé!  

Hẹn gặp ông giám đốc sau Tết ạ!  
 Hẹn gặp thầy học kỳ mới ạ!  
 
  6.3.3.8 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีบอกเวลา แต<ไม<มีคําว<า hẹn  
   ในโครงสร�าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีท่ีบอกเวลามาขยาย ผู�เรียนสามารถละคํา
ว(า Hẹp ได� ดังโครงสร�าง 

 
“Gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + lại + วลีบอกเวลา” 

เช(น 
 Gặp anh lại ngày mai nhé!  
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 Gặp em lại tuần sau nhé!  
Gặp chị Hà lại tháng sau nhé!  
Gặp ông giám đốc lại sau Tết ạ!  

 Gặp thầy lại học kỳ mới ạ!  
 
  6.3.3.9 โครงสร*าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีบอกเวลา แต<ไม<มีท้ังคําว<า hẹn และคํา
ว<า lại  
   โครงสร�าง Hẹn gặp lại ท่ีมีวลีท่ีบอกเวลามาขยาย สามารถละได�ท้ังคําว(า 
Hẹn และ lại ได� ดังโครงสร�าง 

 
“Gặp + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + วลีบอกเวลา” 

เช(น 
 Gặp anh ngày mai nhé!  
 Gặp em tuần sau nhé!  
 Gặp chị Hà tháng sau nhé!  

Gặp ông giám đốc sau Tết ạ!  
 Gặp thầy học kỳ mới ạ!  
 

6.3.4 การใช*วลี Chúc  
  การใช�คําว(า Chúc เปIนคําข้ึนต�นประโยคเพ่ืออวยพรคู(สนทนา (Hoàng Phê, 2008 
: 236) มักมีโครงสร�าง ดังนี้  
 

6.3.4.1 โครงสร*าง “Chúc + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + คําคุณศัพท1” 
เช(น 

Chúc + ông + mạnh khoẻ.    = Chúc ông mạnh khoẻ. 
Chúc + thầy + an toàn.    = Chúc thầy an toàn. 
Chúc + bạn + may mắn.    = Chúc bạn may mắn. 
Chúc + bà + an khang thịnh vượng.   = Chúc bà an khang thịnh vượng. 
Chúc + bạn + sớm khoẻ.    = Chúc bạn sớm khoẻ. 

 
หมายเหตุ 
 ปกติโครงสร�าง chúc ต�องตามด�วย mừng แล�วตามด�วยนามวลี  
เช(น 

Chúc mừng sinh nhật.     
Chúc mừng Tết.      
Chúc mừng năm mới.     
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6.3.4.2 โครงสร*าง “Chúc + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 + คํากริยาวลี” 
เช(น 

Chúc + em + ngủ ngon.   = Chúc em ngủ ngon. 
Chúc + anh + ăn ngon miệng.   = Chúc anh ăn ngon miệng. 
Chúc + bạn + thi đỗ.    = Chúc bạn thi đỗ.  
Chúc + chị + lên đường an toàn.  = Chúc chị lên đường an toàn. 

 
หมายเหตุ 
 ในโครงสร�าง 6.3.4.2 นี้ สามารถละคําเรียกขานบุรุษท่ี 2 ได�  
เช(น 

Chúc ngủ ngon.     
Chúc ăn ngon miệng.     
Chúc thi đỗ.       
Chúc lên đường an toàn.    

 
 
6.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Chúc mừng sinh nhật 
 

 Tối nay Minh Kiệt có hẹn với những bạn cùng lớp. Minh Kiệt và các bạn hẹn 
nhau đi liên hoan sinh nhật của Phu Ku Đa. Sinh nhật của bạn ấy được tổ chức ở ký 
túc xá của bạn ấy. Minh Kiệt mua một món quà cho Phu Ku Đa, đó là tranh thêu 
hình ảnh Việt Nam rất đẹp. Khi Minh Kiệt đến phòng nghỉ của Phu Ku Đa, Minh Kiệt 
chúc bạn Phu Ku Đa bằng câu “Chúc mừng sinh nhật bạn, tôi chúc bạn mạnh khoẻ”. 
Bạn Nhật Anh chúc Phu Ku Đa rằng “Chúc bạn hạnh phúc”, và bạn Mai Hoa chúc Phu 
Ku Đa rằng “Chúc bạn mọi việc tốt đẹp”. Phu Ku Đa cảm ơn mọi người đã đến tiệc 
sinh nhật của bạn ấy. Phu Ku Đa cho các bạn ăn lẩu gà và bánh ga tô.   
      
 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Tối nay Minh Kiệt hẹn với ai? 
………....................................................................................……………………………………………… 
2) Tối nay Minh Kiệt phải đi đâu? 
………....................................................................................……………………………………………… 
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3) Sinh Nhật được tổ chức ở đâu? 
………....................................................................................……………………………………………… 
4) Minh Kiệt mua sách làm quà cho Phu Ku Đa có phải không? 
………....................................................................................……………………………………………… 
5) Món quà của Minh Kiệt là cái gì? 
………....................................................................................……………………………………………… 
6) Minh Kiệt chúc Phu Ku Đa câu gì? 
………....................................................................................……………………………………………… 
7) Nhật Anh chúc Phu Ku Đa câu gì? 
………....................................................................................……………………………………………… 
8) Mai Hoa chúc Phu Ku Đa câu gì? 
………....................................................................................……………………………………………… 
9) Bố mẹ Phu Ku Đa có ở ký túc xá không? 
………....................................................................................……………………………………………… 
10) Phu Ku Đa cho các bạn ăn những cái gì? 
………....................................................................................……………………………………………… 

 
 
6.5 สรุป (Tóm tắt) 
 
 ในภาษาเวียดนามมีคํากริยาวิเศษณ� phải ท่ีใช�เพ่ือย้ําว(าผู�พูดมีความจําเปIนต�องทําสิ่งนั้น ๆ 
โดยวางไว�หน�ากริยา นอกจากนี้ยังมีคําลงท�ายเพ่ือบอกอารมณ� และความรู�สึก เช(น nhé, đây, đi  

ในประเทศเวียดนามการกล(าวลาถือเปIนวัฒนธรรมอย(างหนึ่งของชาวเวียดนาม เพราะเปIน
การแสดงออกถึงความเคารพ ความอ(อนน�อมถ(อมตน โดยประโยคท่ีใช�พูดเพ่ือการกล(าวลามีโครงสร�าง
หลัก คือ โครงสร�าง Hẹn gặp lại แต(ในทางปฏิบัติผู�พูดยังสามารถแปลงโครงสร�างดังกล(าวได�หลาย
แบบ นอกจากนี้ผู�มีอายุน�อยกว(ายังต�องกล(าวคําอวยพรก(อนจากกันให�ผู�ท่ีมีอายุมากกว(าด�วย ประโยคท่ี
ข้ึนต�นด�วยคําว(า Chúc และตามด�วยข�อความอวยพร เช(น Chúc ông mạnh khoẻ. เปIนคําอวยพรท่ี
นิยมใช�อวยพรผู�สูงอายุ ส(วนคําอวยพร Chúc bạn may mắn นิยมใช�อวยพรเพ่ือนสนิท 
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงเปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้ให*เป�นประโยคภาษาเวียดนาม 

1) ฉันต�องไปละนะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
2) หลานต�องไปเรียนแล�วคะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
3) ถึงเวลาเรียนแล�ว 
………....................................................................................……………………………………………… 
4) เราต�องไปสอบแล�วนะเพ่ือน 
………....................................................................................……………………………………………… 
5) พ่ีสาวต�องไปละนะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
6) ลุงกลับละ 
………....................................................................................……………………………………………… 
7) ยายไปนอนละ 
………....................................................................................……………………………………………… 
8) เรากลับนะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
9) นักเรียนกลับบ�านได� 
………....................................................................................……………………………………………… 
10) หลานไปเรียนสิ สายแล�ว 
………....................................................................................……………………………………………… 

 
2. จงเปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้ให*เป�นประโยคนัดหมายภาษาเวียดนาม 

1) นัดพบกับเพ่ือนใหม(นะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
2) นัดพบกับอาจารย�ใหม(คะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
3) นัดพบกับผู�จัดการใหม(พรุ(งนี้ครับ 
………....................................................................................……………………………………………… 
4) นัดพบกับคุณย(าอาทิตย�หน�าคะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
5) กับเพ่ือนอาทิตย�หน�านะ 
………....................................................................................……………………………………………… 

 



 126 

6) กับน�องเดือนหน�านะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
7) กับพ่ีสาวนะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
8) พบกันใหม(นะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
9) พบกันใหม(เดือนหน�า 
………....................................................................................……………………………………………… 
10) พบพ่ีชายใหม(อาทิตย�หน�านะ 
………....................................................................................……………………………………………… 

 
3. จงเปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้ให*เป�นประโยคอวยพรภาษาเวียดนาม 

1) ขอให�เพ่ือนโชคดี 
………....................................................................................……………………………………………… 
2) สุขสรรวันเกิด 
………....................................................................................……………………………………………… 
3) สุขสรรวันป¬ใหม( 
………....................................................................................……………………………………………… 
4) สุขสรรวันสงกรานต� 
………....................................................................................……………………………………………… 
5) ขอให�อาจารย� (หญิง) เข็งแรง 
………....................................................................................……………………………………………… 
6) ขอให�คุณปูÉเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
………....................................................................................……………………………………………… 
7) ขอให�พ(อฝCนดีคะ 
………....................................................................................……………………………………………… 
8) ขอให�ทานอร(อยนะครับ 
………....................................................................................……………………………………………… 
9) ขอให�พ่ีชายสอบผ(าน 
………....................................................................................……………………………………………… 
10) ขอให�มีความสุขในตรุษ Tết 
………....................................................................................……………………………………………… 
11) ขอให�ผู�จัดการทํางานสําเร็จ 
………....................................................................................……………………………………………… 
12) ขอให�ผู�จัดการม่ังมีศรีสุข 
………....................................................................................……………………………………………… 
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4. ให*แต<งบทสนทนาต<อไปนี้ 
1) บอกลาเพ่ือน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
2) บอกลาครูกลับบ�าน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
3) บอกลาแม(ไปนอน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
4) บอกลาพ(อไปเรียน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
5) บอกลายายไปทํางาน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
6) ตาบอกหลานกลับบ�าน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  
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7) เจ�านายบอกลูกน�องสาวกลับบ�าน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
8) ครูสาวบอกลูกศิษย�ไปเรียน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
9) ครูชายบอกลูกศิษย�กลับบ�าน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
10) บอกลาเพ่ือนไปเรียน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
11) บอกลาเพ่ือนกลับบ�าน 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  

 
12) บอกลาครูไปกินข�าว 
A :……………………………….……………………………………..……………………….……………………………  
B :……………………………………………………………………………………………….……………………………  
A :……………………………………….………………………………………..…………….……………………………  
B :………………………………………………………………………………….…………….……………………………  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
ตัวเลขและลําดับที ่
Con số và thứ tự 

 
หัวข*อเนื้อหา 

1. การใช�ตัวเลขบอกลําดับ 
  1.1 การใช�ตัวเลขบอกลําดับท่ี  
  1.2 การใช�ตัวเลขบอกลําดับวันในสัปดาห� 
 2. ประโยคถาม-ตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห�   
  2.1 ประโยคคําถามเก่ียวกับวันในสัปดาห�   
  2.2 ประโยคคําตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห�   

3. การใช�คําว(า Hôm nào  
 4. การใช�คําว(า chưa    
  4.1 การใช�คําว(า chưa เปIนคําวิเศษณ�ขยายคํากริยา   
  4.2 การใช�คําว(า chưa ในประโยคคําถาม   
 5. การใช�คําว(า mời    
 6. การถามจํานวนคนว(ามีเท(าไหร(    
 7. การใช�คําว(า thế, thế à 
  7.1 การใช�คําว(า thế 

7.1 การใช�วลี thế à 
 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาเก่ียวกับการใช�ตัวเลขบอกลําดับท่ีได�  

 2. สนทนาเก่ียวกับการใช�ตัวเลขบอกลําดับวันในสัปดาห�ได� 
 3. สนทนาประโยคถาม-ตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห�ได�   

3. สนทนาเก่ียวกับการใช�คําว(า Hôm nào ได�  
 4. สนทนาการใช�คําว(า chưa ได�   
 5. สนทนาการใช�คําว(า mời ได�   
 6. สนทนาถามตอบจํานวนคนได�    
 7. ใช�คําว(า thế, thế à ได�ถูกต�องตามความหมาย 

8. เขียนบทสนทนาเก่ียวกับการใช�ตัวเลขบอกลําดับท่ี และเก่ียวกับวันในสัปดาห�ได�   
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการบอกลําดับท่ีของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 7 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 7 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 7 
 

ตัวเลขและลําดับที ่
Con số và thứ tự 

 
 

ดังท่ีผู�เรียนได�เรียนเก่ียวกับตัวเลขไปแล�วในบทท่ีว(าด�วยเรื่องการใช�ตัวเลขบอกอายุ ซ่ึงเปIน
ตัวเลขจํานวนนับ ตัวเลขในภาษาเวียดนามเปIนตัวเลขฐานสิบท่ีมีตัวเลข 1 – 10 และการนับก็นับแบบ
ฐานสิบไปเรื่อยๆ ในบทนี้ผู�เรียนจะได�เรียนเก่ียวกับตัวเลขอีกประเภทหนึ่ง คือตัวเลขท่ีเปIนลําดับท่ี ตัว
เลขท่ีเปIนจํานวนนับและตัวเลขท่ีบอกลําดับท่ีในภาษาเวียดนามคล�ายคลึงกันกับในภาษาไทย ดังมี
รายละเอียดต(อไปนี้ 

 
7.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
 

สถานการณ1ท่ี 1:  อาจารย�หญิงกําลังถามนักศึกษาในชั้นเรียน   
Cô giáo:  Em Bình Minh hôm nay là ngày thứ mấy?  
Sinh vien:  Dạ thưa cô, hôm nay là ngày thứ hai ạ.  
Cô giáo:  Thế ngày mai là ngày thứ mấy?  
Sinh vien:  Dạ ngày mai là ngày thứ ba ạ. 
Cô giáo:  Thế em phải nộp bài cho cô hôm nào?  
Sinh vien:  Dạ thưa cô ngày mai ạ. 
Cô giáo:  Thế em làm bài xong chưa?  
Sinh vien:  Dạ thưa cô em chưa làm ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 2:  ผู�จัดการ (อายุ 40 ป¬) กําลังสัมภาษณ�พนักงานใหม( (อายุ 23 ป¬)   
Giám đốc:  Chào anh mời anh ngồi.  
Nhân viên:  Dạ cảm ơn giám đốc ạ.  
Giám đốc:  Anh Hưng này, nhà anh có mấy người?  
Nhân viên:  Dạ nhà tôi có năm người ạ. 
Giám đốc:  Thế bố mẹ anh có ba con à?  
Nhân viên:  Dạ vâng tôi có ba anh em, tôi là con đầu,  

sau tôi còn có hai em nữa. 
Giám đốc:  Thế em thứ hai của anh là trai hay gái?  
Nhân viên:  Dạ em gái ạ, em trai là út ạ. 
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สถานการณ1ท่ี 3:  พ(อคุยกับลูกสาว (อายุ 7 ขวบ) ท่ีบ�าน 
Bố:  Con ơi, kể cho bố nghe đi con học gì ở trường. 
Con gái:  Dạ thứ hai con học toán ạ. 
Bố:  Thế thứ ba con học gì? 
Con gái:  Dạ thứ ba con học tiếng Việt ạ. 
Bố:  Thế thứ tư con học gì? 
Con gái:  Dạ thứ tư con học tiếng Anh ạ. 
Bố:  Thứ năm con học gì? 
Con gái:  Dạ thứ năm con học thể thao. 
Bố:  Thứ sáu con học gì? 
Con gái:  Thứ sáu con học hát ạ. 
Bố:  Thế à, thế con biết hát bài nào chưa? 
Con gái:  Có ạ, con biết hát bài “Bé ngoan” bố ạ. 
Bố:  Giỏi lắm con ạ. Thế thứ bảy và chủ nhật con có đi học không? 
Con gái:  Dạ không, thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 4:  พนักงานบริษัทท(องเท่ียวพูดกับลูกค�า   
Nhân viên công ty du lịch:  Thế là chị muốn đi du lịch Việt Nam có phải  

Không ạ?  
Khách hàng:    Vâng.  
Nhân viên CTDL:   Thế chị đi du lịch bốn ngày à?. 
Khách hàng:    Vâng.  
Nhân viên CTDL:   Thế ngày thứ nhất chị đi Hà Nội. 
Khách hàng:    Vâng.  
Nhân viên CTDL:   Ngày thứ hai chị đi Hải phòng. 
Khách hàng:    Vâng.  
Nhân viên CTDL:   Ngày thứ ba và thứ tư chị đi Vịnh Hạ Long. 
Khách hàng:    Vâng.  
Nhân viên CTDL:   Và ngày cuối cùng chị về Thái Lan, đúng không? 
Khách hàng:    Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. 

 
สถานการณ1ที 5: แม(คุยกับชาย (อายุ 7 ขวบ) ท่ีบ�าน 
Con Trai:  Mẹ ơi, hôm nay con thi môn toán ạ. 
Mẹ:  Thế con của mẹ được mấy điểm? 
Con Trai:  Dạ con được chín điểm ạ. 
Mẹ:  Thế à, con của mẹ giỏi quá. 
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Con Trai:  Con được  điểm cao nhất lớp đấy mẹ ạ. 
Mẹ:  Thế con của mẹ giỏi thật. 

 
7.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

Ngày   วัน 
hôm    วัน 
hôm nay  วันนี้ 
hôm qua  เม่ือวานนี้ 
ngày mai  พรุ(งนี้ 
ngày nghỉ  วันหยุด 
hôm sau  พรุ(งนี้/วันหลัง 
thứ    ลําดับท่ี 
mấy    เท(าไหร( 
thứ mấy   ท่ีเท(าไหร( 
ngày thứ mấy   วันท่ีเท(าไหร( 
thứ hai   วันจันทร� 
thứ ba   วันอังคาร 
thứ tư   วันพุธ 
thứ năm  วันพฤหัสบดี 
thứ sáu   วันศุกร� 
thứ bảy  วันเสาร� 
chủ nhật  วันวันอาทิตย� 
thứ nhất  ท่ีหนึ่ง 
thứ nhi   ท่ีสอง 
thứ hai   ท่ีสอง 
thứ ba   ท่ีสาม 
thứ tư   ท่ีสี่ 
thứ cuối   ท่ีสุดท�าย 
cuối cùng  สุดท�าย 
nộp    ส(ง (การบ�าน) 
bài    แบบฝFกหัด/แบบเรียน 
hôm nào  วันไหน 
làm    ทํา 
xong    เสร็จ 
chưa    ยัง/หรือยัง 
mời    ใหม(/พ่ึงจะ 
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ngồi    นั่ง 
anh em  พ่ีน�อง  
con thứ nhất  ลูกคนแรก 
con thứ hai  ลูกคนท่ีสอง 
con út   ลูกคนสุดท�อง 
con trai  ลูกชาย 
con gái   ลูกสาว 
nữa   อีก 
hay   หรือ 
kế    บอก/เล(า 
nghê   ฟCง 
học   เรียน 
gì    อะไร 
ở    อยู(/ท่ี 
trường   โรงเรียน 
toán   เลข 
tiếng Việt  ภาษาเวียดนาม 
tiếng Anh  ภาษาอังกฤษ 
thể thao  พละ 
hát    ร�องเพลง 
thế à   จริงหรือ 
thế   ง้ัน/ถ�าง้ัน 
biết   รู� 
bài hát   บทเพลง 
bé   น�องหนู 
ngoan   วัน 
giỏi   เก(ง 
công ty   บริษัท 
du lịch   ท(องเท่ียว 
muốn   ต�องการ 
Việt Nam  ประเทศเวียดนาม 
Khách hàng  ลูกค�า 
Hôm   วัน 
Hà Nội ฮานอย (ชื่อเมือง) 
Hải phỏng ฮายฟÛอง  (ชื่อเมือง) 
Vịnh Hạ Long อ(าวฮาลอง (ชื่อสถานท่ีท(องเท่ียว) 
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cuối cùng สุดท�าย 
Thái Lan ประเทศไทย 
nhiều   มาก 
môn   วิชา 
được    ได� 
điềm   คะแนน 
thi   สอบ 
cao    สูง 
nhất   ท่ีสุด 
thật   จริง 
lớp   ห�องเรียน 

 
7.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp)  
 

7.3.1 การใช*ตัวเลขบอกลําดับ 
  ภาษาเวียดนามจัดคําบอกตัวเลขเปIนหนึ่งชนิด แยกจากคําชนิดอ่ืนๆ (Lê Biên, 
1999 : 138-144) ใช�ตัวเลขในการบอกลําดับต(าง ๆ เช(น การบอกวันในสัปดาห� การบอกลําดับท่ีใน
การแข(งขัน ดังนี้  
  7.3.1.1 การใช*ตัวเลขบอกลําดับท่ี  
   การใช�ตัวเลขบอกลําดับท่ี ในภาษาเวียดนามจะใช�คําว(า “thứ” ท่ีแปลว(า ท่ี 
นําหน�าตัวเลขจํานวนนับ ยกเว�นคําว(า ท่ีหนึ่ง จะต�องใช�คําว(า “thứ nhất” เท(านั้น  
เช(น 
 thứ nhất  ท่ีหนึ่ง 
   thứ hai   ท่ีสอง (บางครั้งสามารถใช�คําว(า thứ nhi) 
 thứ ba   ท่ีสาม 
 thứ tư   ท่ีสี่ (ไม(ใช�คําว(า thứ bốn) 
 thứ năm  ท่ีห�า 
 thứ sáu   ท่ีหก 
 thứ mười  ท่ีสิบ 
 thứ cuối  ท่ีสุดท�าย 
 
  7.3.1.2 การใช*ตัวเลขบอกลําดับวันในสัปดาห1 
   ภาษาเวียดนามใช�ตัวเลขลําดับท่ีเพ่ือเรียงลําดับวันในสัปดาห� โดยให�วัน
จันทร�เปIนวันแรกของสัปดาห�  
เช(น 
 thứ hai   วันจันทร� 
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 thứ ba   วันอังคาร 
 thứ tư   วันพุธ 
 thứ năm  วันพฤหัส 
 thứ sáu   วันศุกร� 
 thứ bảy  วันเสาร� 
 chủ nhật  วันอาทิตย� (ไม(ใช�คําว(า thứ tám) 
 
 7.3.2 ประโยคถาม-ตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห1 
   
  7.3.2.1 ประโยคคําถามเก่ียวกับวันในสัปดาห1  

ประโยคคําถามเก่ียวกับวันในสัปดาห� ต�องมีคําว(า thứ mấy ปรากฏร(วม
ด�วยในประโยค (Mai Ngọc Chừ, 1996 : 147-149) ดังโครงสร�างต(อไปนี้  
   
   “วันท่ีต�องการถาม  +  là ngày thứ mấy?” 
เช(น 
 Hôm qua là ngày thứ mấy?  เม่ือวานวันอะไร 
 Hôm nay là ngày thứ mấy?  วันนี้วันอะไร 
 Ngày mai là ngày thứ mấy?  พรุ(งนี้วันอะไร 
 
  7.3.2.2 ประโยคคําตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห1   
   โครงสร�างประโยคถามวันในสัปดาห� คือ  
 
   “วันท่ีต�องการถาม  +  là ngày  +  วันในสัปดาห�” 
เช(น 
 Hôm qua là ngày thứ hai  เม่ือวานวันจันทร� 
 Hôm nay là ngày thứ ba  วันนี้วันอังคาร 
 Ngày mai là ngày thứ tư  พรุ(งนี้วันพุธ 
 

7.3.3 การใช*คําว<า Hôm nào  
ภาษาเวียดนามใช�คําว(า Hôm nào เปIนคําถามว(าท่ีมีความหมายว(า วันไหน มี

โครงสร�างดังนี้  
 

“Hôm nào  + ประธานของประโยค  +  คํากริยา?” 
เช(น 

Hôm nào anh đi Băng Cốc?  เม่ือไหร(คุณไปกรุงเทพ?  
Hôm nào anh về Thái Lan?  เม่ือไหร(คุณกลับประเทศไทย? 
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Hôm nào anh thi?   เม่ือไหร(คุณสอบ? 
 
หมายเหตุ 

คําว(า Hôm nào สามารถถูกย�ายไปวางไว�หลังคํากริยาก็ได�  
เช(น 

Anh đi Băng Cốc hôm nào?  เม่ือไหร(คุณไปกรุงเทพ?  
Anh về Thái Lan hôm nào?  เม่ือไหร(คุณกลับประเทศไทย? 
Anh thi hôm nào?   เม่ือไหร(คุณสอบ? 

 
7.3.4 โครงสร*างประโยคตําตอบ Hôm nào  

  คําตอบของประโยคคําถาม hôm nào จะเปIนคําตอบประเภทให�ความกระจ(าง
เก่ียวกับเวลา  ดังโครงสร�างต(อไปนี้  
 
  “ประธานของประโยค + คํากริยา + เวลา” 
เช(น  

Anh đi Băng Cốc ngày mai.  เม่ือไหร(คุณไปกรุงเทพ  
Anh về Thái Lan hôm nay.  เม่ือไหร(คุณกลับประเทศไทย 
Anh thi hôm qua.   เม่ือไหร(คุณสอบ 

 
 7.3.5 การใช*คําว<า chưa   
  
  7.3.5.1 การใช*คําว<า chưa เป�นคําวิเศษณ1ขยายคํากริยา   
   การใช�คําว(า chưa เปIนคําวิเศษณ�ขยายคํากริยาในประโยคภาษาเวียดนาม 
เพ่ือให�ได�ความหมายในการปฏิเสธว(า ยังไม(ได�ทํากริยานั้น ๆ (Lý Toàn Thắng, 2004 : 67) ผู�พูด
จะต�องวางคําว(า chưa ไว�หน�าคํากริยาแท�ของประโยค  
เช(น 

Anh chưa đi Băng Cốc. พ่ียังไม(ได�ไปกรุงเทพ  
Anh chưa về Thái Lan. พ่ียังไม(ได�กลับประเทศไทย 
Anh chưa thi.   พ่ียังไม(ได�สอบ 

 
  7.3.5.2 การใช*คําว<า chưa ในประโยคถาม   
   เม่ือคําว(า chưa ถูกใช�ในประโยคคําถาม จะให�ความหมายว(า ผู�ถูกถามทํา
กริยานั้น ๆ หรือยัง โดยผู�พูดจะต�องวางคําว(า chưa ไว�หลังประโยคคําถาม ดังโครงสร�างข�างล(างนี้  
 
   “ประธานของประโยค + คํากริยา + chưa?” 
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เช(น 
Anh đi Băng Cốc chưa? พ่ีไปกรุงเทพหรือยัง  
Anh về Thái Lan chưa? พ่ีกลับประเทศไทยหรือยัง 
Anh thi chưa?   พ่ีสอบหรือยัง 

 
  7.3.5.3 การตอบคําถามของประโยคถาม chưa 

1) การตอบว(ายังไม(ได�ทํากริยานั้นๆ   
    ในการตอบประโยคคําถาม chưa ท่ีเปIนการตอบว(ายังไม(ได�ทํา
กริยานั้น ๆ ผู�ตอบต�องใช�คําว(า chưa วางไว�หน�าประโยค แล�วตามด�วยโครงสร�าง  

 
“ประธาน + chưa + คํากริยา” 

เช(น 
Anh đi Băng Cốc chưa?  พ่ีไปกรุงเทพหรือยัง  
- Chưa, tôi chưa đi Băng Cốc.  ยัง ผมยังไม(ได�ไปกรุงเทพ  
 
Anh về Thái Lan chưa?  พ่ีกลับประเทศไทยหรือยัง 
-Chưa, anh chưa về Thái Lan.  ยัง พ่ียังไม(ได�กลับประเทศไทย 
 
Anh thi chưa?    พ่ีสอบหรือยัง 

 -Chưa, anh chưa thi.   ยัง พ่ียังไม(ได�สอบ 
 

2) การตอบว(าได�ทํากริยานั้นๆ   
    ในการตอบประโยคคําถาม chưa ท่ีเปIนการตอบว(า ได�ทํากริยา
นั้นๆ เรียบร�อยแล�ว ผู�ตอบต�องใช�คําว(า rồi วางไว�หน�าประโยค แล�วตามด�วยโครงสร�าง  

 
“ประธาน + คํากริยา + rồi” 

เช(น 
Anh đi Băng Cốc chưa?  พ่ีไปกรุงเทพหรือยัง  
- Rồi, tôi đi Băng Cốc rồi.  แล�ว ผมไปกรุงเทพแล�ว  
 
Anh về Thái Lan chưa?  พ่ีกลับประเทศไทยหรือยัง 
-Rồi, anh về Thái Lan rồi.  แล�ว พ่ียังกลับประเทศไทยแล�ว 
 
Anh thi chưa?    พ่ีสอบหรือยัง 

 -Rồi, anh thi rồi.   แล�ว พ่ียังสอบแล�ว 
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 7.3.6 การใช*คําว<า mời    
  คําว(า mời เปIนคําวิเศษณ�ขยายคํากริยาในประโยคภาษาเวียดนาม ผู�พูดใช�คําว(า 
mời เพ่ือบอกการเชื้อเชิญแบบสุภาพให�ผู�ฟCงทํากริยานั้น (Tạ Thị Thanh Tâm, 2009 : 138-145) 
โดยมีโครงสร�างดังนี้  
 

“+/- ผู�พูด + mời + คําเรียกขานผู�ฟCง + คํากริยา”  
เช(น 
 (Tôi) Mời anh ngồi.    (ผม)เชิญคุณนั่ง 
 Cháu mời ông bà uống nước ạ.  หลายเชิญตา ยาย ด่ืมน้ําครับ 
 (Con) Mời bố mẹ ăn cơm.   (ลูก)เชิญพ(อแม(กินข�าว 
 
 7.3.7 การรับคํา mời    
  การตอบรับคําว(า mời มักจะเปIนวลีท่ัวๆ ไป (Đào Thanh Lan, 2010 : 71-72) 
ได�แก(  
  1) ถ�าผู�ถูกเชิญเปIนผู�ท่ีมีอายุน�อยกว(าผู�เชิญ ต�องใช�คําว(า cảm ơn ạ หรือ dạ cảm 
ơn ạ, หรือ vâng cảm ơn ạ    
  2) ถ�าผู�ถูกเชิญเปIนผู�ท่ีมีอายุมากกว(าผู�เชิญ อาจจะใช�คําว(า cảm ơn หรือคําว(า ừ  
  
 7.3.8 การถามจํานวนคนท่ีมีจํานวนไม<เกิน 10    
  เม่ือต�องการถามถึงจํานวนคนว(ามีจํานวนคนอยู(เท(าไหร( ในกรณีท่ีผู�ถามทราบพอ
คร(าวๆ ว(าจํานวนคนท่ีถามนั้นมีไม(ถึง 10 คน ผู�พูดต�องใช�โครงสร�าง ดังนี้ 
 

“คําเรียนขานผู�ฟCง/สิ่งท่ีต�องการถามจํานวน + có mấy + คํานาม/คําลักษณะนาม” 
เช(น  
 Anh có mấy con? 
 Anh có mấy anh em? 
 Gia đình chị có mấy người?  
 Anh có mấy cái mũ?  
 
 7.3.9 การตอบคําถามประโยคท่ีถามจํานวนคนท่ีมีไม<เกิน 10    
  การตอบคําถาม ผู�ถูกถามต�องใช�โครงสร�างต(อไปนี้  
 

“คําเรียนขานผู�ฟCง/สิ่งท่ีต�องการถามจํานวน + có + ตัวเลข + คํานาม/คําลักษณะนาม” 
เช(น  
 Tôi có hai con. 
 Tôi có ba anh em. 
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 Gia đình chị có sáu người.  
 Tôi có hai cái mũ?  
 
 7.3.10 การใช*คําว<า thế, thế à 
 
  7.3.10.1 การใช*คําว<า thế 
  คําว(า thế เปIนคําวิเศษณ�ในภาษาเวียดนาม ซ่ึงจะใช�แทนคํานาม/นามวลี กริยา/
กริยาวลี ได�(Lê Biên, 1999: 134) สามารถแปลเทียบกับคําในภาษาไทยว(า ง้ัน หรือ ถ�าง้ัน เพ่ือบอก
การสรุปเหตุการณ� ผู�พูดจะวางคําว(า thế นิยมวางไว�ข�างหน�าประโยค  
เช(น 
    Thế anh có mấy anh em? 
 Thế con của mẹ giỏi thật. 

Thế em làm bài xong chưa? 
Thế em cùng đi nhé. 

 
7.3.10.2 การใช*วลี thế à 

  คําว(า thế เม่ือปรากฏร(วมกับคําว(า à กลายเปIนวลี thế à ซ่ึงชาวเวียดนามใช�วลีนี้
เพ่ือบอกความสนใจ ใส(ใจ กับเรื่องท่ีผู�พูดเล(าให�ฟCง (Nguyễn Minh Thuyết, 2004 : 263) โดย
สามารถเทียบกับคําในภาษาไทยว(า จริงหรือ ยังง้ันหรือ เพ่ือบอกความประหลาดใจของผู�พูด  
เช(น 

Con Trai:  Mẹ ơi, con thi được chín điểm ạ. 
Mẹ:  Thế à, con của mẹ giỏi quá. 

 
Minh Kiệt:  Bạn ơi, mai mình có thi đấy. 
Nhật Anh: Thế à, tôi không biết. 

 
 
7.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Bài hát “Bé ngoan” 
 

 Thứ hai là ngày đầu tuần Em bé cố gắng chăm ngoan 
 Thứ ba thứ tư thứ năm Ngày nào em cũng cố gắng 
   Thứ sáu rồi đến thứ bảy Cô cho bé phiếu bé ngoan 
   Chủ nhật cả nhà đều vui Vì bé ngoan nhất tuần 

******** 
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Người trong gia đình 
 

 Gia đình của Nhật Anh có sáu người. Bố mẹ của Nhật Anh, anh trai của Nhật 
Anh, chị gái của Nhật Anh, em gái Nhật Anh, và Nhật Anh. Bố mẹ của Nhật Anh có 
bốn con. Vì thế Nhật Anh có bốn anh em ruột. Thứ nhất là anh trai. Thư hai là chị gái. 
Thứ ba là Nhật Anh, cũng là con trai. Thứ tư là em gái. Thế nên anh trai của Nhật Anh 
là con đầu, em gái của Nhật Anh là con út. Nhà của Nhật Anh ở trong thành phố 
Uđon Thani, nhưng quê của Nhật Anh ở tỉnh Sa Kôn Na khon. Nhật Anh có ông bà nội 
và ông bà ngoại. Các ông các bà đang sống ở quê.      
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Gia đình của Nhật Anh có mấy người? 
.................................................................................................................................................. 
2) Bố mẹ của Nhật Anh có mấy con? 
.................................................................................................................................................. 
3) Anh trai của Nhật Anh là con thứ mấy? 
.................................................................................................................................................. 
4) Chị gái của Nhật Anh là con thứ mấy? 
.................................................................................................................................................. 
5) Nhật Anh là con thứ mấy? 
.................................................................................................................................................. 
6) Em gái của Nhật Anh là con thứ mấy? 
.................................................................................................................................................. 
7) Nhật Anh có mấy anh em ruột? 
.................................................................................................................................................. 
8) Anh trai của Nhật Anh là con đầu có phải không? 
.................................................................................................................................................. 
9) Em trai của Nhật Anh là con út có phải không? 
.................................................................................................................................................. 
10) Quê của Nhật Anh ở đâu? 
.................................................................................................................................................. 
11) Nhật Anh có ông bà nội và ông bà ngoại không? 
.................................................................................................................................................. 
12) Ông bà nội và ông bà ngoại của Nhật Anh đang sống ở đâu? 
.................................................................................................................................................. 
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7.5 สรุป (Tóm tắt) 
 
 ภาษาเวียดนามใช�ตัวเลขในการบอกลําดับต(าง ๆ เช(น การบอกวันในสัปดาห� ในภาษา
เวียดนามจะใช�คําว(า thứ ท่ีแปลว(า ท่ี นําหน�าตัวเลขจํานวนนับ เช(น thứ nhất, thứ hai หรือ thứ 
nhi, thứ ba, thứ tứ จนกระท่ัง thứ cuối ท่ีแปลว(าท่ีสุดท�าย นอกจากนี้ภาษาเวียดนามยังใช�ตัวเลข
ลําดับท่ีเพ่ือเรียงลําดับวันในสัปดาห�ด�วย เช(น thứ hai วันจันทร� thứ ba วันอังคาร thứ tư วันพุธ 
thứ năm วันพฤหัส thứ sáu วันศุกร� thứ bảy วันเสาร� และ chủ nhật วันอาทิตย� 
 ประโยคคําถามท่ีใช�ถามวันในสัปดาห� ในภาษาเวียดนามจะใช�คําว(า thứ mấy ในประโยค
คําถาม โดยวางไว�ท�ายประโยค ดังโครงสร�าง “Hôm nay là ngày thứ mấy?” โดยคําว(า Hôm nay 
สามารถเปลี่ยนเปIนคําอ่ืนๆ เช(น Hôm qua, Ngày mai ได� ในประโยคคําตอบ ผู�ตอบก็เพียงแค(ย้ํา
ประโยคคําถามท่ีเปลี่ยนคําว(า thứ mấy เปIนวันในสัปดาห�แทน เช(น Hôm nay là ngày thứ hai.      

การถามจํานวนคนท่ีมีจํานวนไม(เกิน 10 คน ผู�พูดต�องใช�โครงสร�าง “คําเรียกขานผู�ฟCง/สิ่งท่ี
ต�องการถามจํานวน + có mấy + คํานาม/คําลักษณะนาม” ส(วนการตอบคําถามก็ย้ําประโยคคําถาม
ท่ีตัดคําว(า mấy ออก แล�วเอาตัวเลขบอกจํานวนท่ีไม(เกิน 10 วางแทน 
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงเปล่ียนประโยคต<อไปนี้เป�นประโยคคําถาม ท่ีมีคําว<า chưa ในประโยค 

1) Anh xem ti vi.   
.................................................................................................................................................. 
2) Mẹ ăn cơm sáng.   
.................................................................................................................................................. 
3) Em đi ngủ.   
.................................................................................................................................................. 
4) Ông nghe đài.   
.................................................................................................................................................. 
5) Chú đi dạo.   
.................................................................................................................................................. 
6) Cô uống nước cam vắt.   
.................................................................................................................................................. 
7) Bố đóc sách.   
.................................................................................................................................................. 
8) Bà về quê.   
.................................................................................................................................................. 
9) Tôi đi học.   
.................................................................................................................................................. 
10) Tôi học tiếng Việt.   
.................................................................................................................................................. 

   
2. จงเปล่ียนประโยคต<อไปนี้เป�นประโยคท่ีมีความหมายว<า ยังไมSได
ทํา 

1) Anh xem ti vi.   
.................................................................................................................................................. 
2) Mẹ ăn cơm sáng.   
.................................................................................................................................................. 
3) Em đi ngủ.   
.................................................................................................................................................. 
4) Ông nghe đài.   
.................................................................................................................................................. 
5) Chú đi dạo.   
.................................................................................................................................................. 
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6) Cô uống nước cam vắt.   
.................................................................................................................................................. 
7) Bố đóc sách.   
.................................................................................................................................................. 
8) Bà về quê.   
.................................................................................................................................................. 
9) Tôi đi học.   
.................................................................................................................................................. 
10) Tôi học tiếng Việt.   
.................................................................................................................................................. 

    
3. จงตอบประโยคคําถาม ท่ีเป�นคําตอบของข*อ 1 ตามคําส่ังท่ีให*แต<ละข*อ 

1) ให�ตอบว(า ดูแล�ว   
.................................................................................................................................................. 
2) ให�ตอบว(า ยังไม(ได�กิน   
.................................................................................................................................................. 
3) ให�ตอบว(า นอนแล�ว   
.................................................................................................................................................. 
4) ให�ตอบว(า ไม(ได�ฟCง   
.................................................................................................................................................. 
5) ให�ตอบว(า ไปแล�ว   
.................................................................................................................................................. 
6) ให�ตอบว(า ไม(ได�ดื่ม   
.................................................................................................................................................. 
7) ให�ตอบว(า อ(านแล�ว   
.................................................................................................................................................. 
8) ให�ตอบว(า ไม(ได�กลับ   
.................................................................................................................................................. 
9) ให�ตอบว(า ไปแล�ว   
.................................................................................................................................................. 
10) ให�ตอบว(า ไม(ได�แล�ว   
.................................................................................................................................................. 
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4. ให*แต<งบทสนทนาถาม-ตอบต<อไปนี้ 
1) ถามเพ่ือนว(าวันนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
2) ถามพ(อว(าพรุ(งนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
3) ถามครูผู�ชายว(าเม่ือวานนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
4) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันเสาร� ให�ถามยายว(าวันนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
5) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันเสาร� ให�อาสาวว(าพรุ(งนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
6) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันเสาร� ให�ถามน�าชายว(าเม่ือวานนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
7) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันพุธ ให�ถามครูผู�หญิงว(าวันนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
8) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันเสาร� ให�คุณตาว(าพรุ(งนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
9) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันศุกร� ให�ถามเพ่ือนสนิทว(าเม่ือวานนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  
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10) สมมุติว(าวันนี้เปIนวันอังคาร ให�ถามเพ่ือนสนิทว(าเม่ือวานนี้คือวันอะไร 
A :……………………………………………………………………….……………………….……………………………  
B :…………………….………………………………………………………………………….……………………………  

 
5. จงเติมบทสนทนาถาม-ตอบนี้ให*สมบูรณ1 

1) A : Con ơi, hôm nay là ngày thứ mấy? 
B : ……………………………………………………………….………….……………………………  

 
2) A : ……………………………………………………………….………….…………………………… 

B : Dạ hôm qua là chủ nhật.  
 

3) A : Em ơi, ngày mai là ngày thứ mấy? 
B : ……………………………………………………………….………….……………………………  

 
4) A : Trường nghỉ học ngày thứ mấy? 

B : ……………………………………………………………….………….……………………………  
 

5) A : ……………………………………………………………….………….…………………………… 
B : Sinh nhật của tớ là ngày thứ hai.   

 
6) A : Con ơi, điểm của con đứng thứ mấy? 

B : ……………………………………………………………….………….……………………………  
 

7) A : Bố ơi, ngày mai là chủ nhật có phải không? 
B : ……………………………………………………………….………….……………………………  

 
8) A : ……………………………………………………………….………….…………………………… 

B : Không phải, hôm qua là thứ bảy.   
 

9) A : Bố ơi, hôm qua là ngày thứ hai có phải không? 
B : ……………………………………………………………….………….……………………………  

 
10) A : ……………………………………………………………….………….…………………………… 

B : Vâng, hôm nay là ngày thứ tư.   
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
ตัวเลขและการซื้อสินค*า 
Con số và mua sắm  

 
หัวข*อเนื้อหา 

1. การอ(านตัวเลขท่ีมากกว(าหลักสิบ 
2. การอ(านเลข 0 ในหลักต(างๆ 
3. การใช�คําว(า những และ các 
4. คําลักษณะนาม 
5. การใช�คําลักษณะนาม 
6. การใช�คําว(า cho 
7. การใช�โครงสร�าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2  
8. การสอบถามราคา bao nhiêu 
9. โครงสร�างประโยค การถามด�วยคําว(า sao  

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาเก่ียวกับการใช�ตัวเลขบอกจํานวนได�  
2. อ(านตัวเลขท่ีมากกว(าหลักสิบได�ถูกต�อง 
3. อ(านเลข 0 ในหลักต(างๆ ได�ถูกต�อง 
4. ใช�คําว(า những และ các ได�ถูกต�อง 
5. ใช�คําลักษณะนามได�ถูกต�อง 
6. ใช�คําว(า cho ได�ถูกต�อง 
7. ใช�โครงสร�าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 ได�ถูกต�อง  
8. สอบถามราคา bao nhiêu ได�ถูกต�อง 
9. แต(งประโยค การถามด�วยคําว(า sao ได�ถูกต�อง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการซ้ือขายของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 
             บรรยาย  

4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาด�วยตนเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
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 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 8 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 8 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบาบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 8 
 

ตัวเลขและการซื้อสินค*า 
Con số và mua sắm  

 
 

การซ้ือสินค�า คือ เหตุการณ�ท่ีถือว(าเปIนกิจวัตรประจําวันท่ีผู�เรียนทุกคนต�องศึกษารูปแบบ
และสํานวนท่ีได�ใช(บ(อยๆ เปIนอันดับต�นๆ เพราะเพียงแค(วันแรกท่ีผู�เรียนไปเท่ียว ไปศึกษาต(อ หรือไป
ใช�ชีวิตด�วยเหตุผลใดก็ตาม ณ ประเทศเวียดนาม การสนทนาเพ่ือซ้ือขายสินค�าเปIนเรื่องท่ีผู�เรียนต�องได�
ใช�อย(างแน(นอน ดังนั้นในบทนี้ ผู�สอนจึงขอนําเสนอ บทสนทนาการซ้ือขายสินค�า และรูปประโยค
ต(างๆ ท่ีจําเปIนในการซ้ือขายสินค�า รวมถึงการบอกจํานวนเงิน ดังมีรายละเอียดต(อไปนี้ 

 
8.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
 

สถานการณ1ท่ี 1:  คนขายสินค�า (อายุ 40 ป¬) กับลูกค�า (อายุ 20 ป¬)   
Người bán hàng: Chị muốn mua gì?  
Người mua:   Cô có bản đồ không ạ? 
Người bán hàng: Chị cần bản đồ thành phố hay bản đồ xe buýt?  
Người mua:   Cho cháu bản đồ thành phố cô ạ. 
Người bán hàng: Bản đồ thành phố có hai loại,  

một loại to và một loại nhỏ.  
Người mua:   Thế cho cháu loại to ạ. 
Người bán hàng: Loại to 100.000 đồng một cái.  
Người mua:   Gứi tiền cô ạ. 
Người bán hàng: Cảm ơn chị.  

 
สถานการณ1ท่ี 2:  คนขายสินค�า (อายุ 60 ป¬) กับลูกค�า (อายุ 20 ป¬) 
Cô gái:    Bà ơi, cho cháu một chai nước ngọt. 
Bà bán hàng:  Nước gì hả cháu?  
Cô gái:    Bà có những nước gì ạ? 
Bà bán hàng:  Nước cam, Cô-Ca, pepsi, 7-up.  
Cô gái:    Thế cho cháu một chai nước cam ạ. 
Bà bán hàng:  Nước cam của cháu đây.  
Cô gái:    Một chai bao nhiêu tiền ạ? 
Bà bán hàng:  20.000 đồng.  
Cô gái:    Xin gửi tiền bà ạ. (tờ 50.000 đồng) 
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Bà bán hàng:  Đây trả lại cháu, Cảm ơn cháu.  
 

สถานการณ1ท่ี 3:  คนขายสินค�า (ชายอายุ 40 ป¬) กับลูกค�า (ชายอายุ 20 ป¬)   
Người bán hàng: Mời anh vào xem!  
Người mua:   Chú có điện thoại di động những hãng gì? 
Người bán hàng: Có nhiều hàng lắm, Nô-kia, Săm-sung và LG. 
Người mua:   Thế cho cháu xem chiếc điện thoại Nô-kia ạ. 
Người bán hàng: Nô-kia thì có nhiều loại lắm, N seri, M seri, L seri  

và P seri.  
Người mua:   Loại nào rẻ tiền nhất? 
Người bán hàng: Loại rẻ tiền nhất là N seri, loại đắt tiền nhất là P seri. 
Người mua:   N seri bao nhiều tiền ạ? 
Người bán hàng: N seri thì 2.250.000 đồng. 
Người mua:   Thế P seri bao nhiêu tiền ạ 
Người bán hàng: P seri thì 37.000.000 đồng. 
Người mua:   Đắt thế à. 

 
สถานการณ1ท่ี 4:  แม(ใช�ให�ลูกสาวไปจ(ายตลาด   
Mẹ:  Con ơi, đi chợ cho mẹ nhé.   
Con gái: Mẹ muốn mua những gì ạ? 
Mẹ:  Danh sách, con đọc đi!   
Con gái: Một chai nước mắm, hai Ki-lô táo, ba lon bia, một hộp đũa,  

một bát muối, một con gà và năm cái đĩa.  
Có gì nữa không mẹ?   

Mẹ:  Không. 
Con gái: Thế con đi nhé. 
Mẹ:  Đi xe cẩn thận con nhé.   
Con gái: Vâng ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 5:  แม(ค�าขายผลไม� (อายุ 50 ป¬) ขายผลไม�ให�กับลูกค�า (หญิง 30 ป¬)   
Khách hàng:  Bác ơi, đây là quả gì? 
Bà bán hàng:  Đó là quả sầu riêng, cháu mua đi ngon lắm. 
Khách hàng:  Sầu riêng có hương vị gì hả bác. 
Bà bán hàng:  Sầu riêng thì có vị ngọt và thơm. 
Khách hàng:  Bác bán như thế nào? 
Bà bán hàng:  200.000 đồng một Ki-lô cháu ạ. 
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Khách hàng:  Sao đắt thế? 
Bà bán hàng:  Vì sầu riêng của Thái Lan cháu à. 
Khách hàng:  Thế à, bác bán giảm giá cho cháu nhé. 
Bà bán hàng:  Cháu chọn quả nào? Bác bán giảm giá cho. 
Khách hàng:  Thế cháu lấy quả này, bao nhiêu tiền? 
Bà bán hàng:  Quả này một cân rưỡi, là 300.000 đồng.  

Bác giảm cho cháu 30.000 đồng.  
Thế là còn 270.000 đồng. 

Khách hàng:  Cháu cảm ơn bác ạ. 
 
8.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

người bán hàng คนขายของ 
bán    ขาย 
muốn    ต�องการ  
cần    จําเปIน 
mua   ซ้ือ 
gì    อะไร 
bản đồ   แผนท่ี 
thành phố  นคร 
hay   หรือ 
xe buýt  รถเมล� (รถสาย)  
loại   ชนิด 
to    ใหญ( 
nhỏ    เล็ก 
gứi   ส(ง/ฝาก 
tiền   เงิน 
cô gái   หญิงสาว 
con gái   ลูกสาว 
chai    ขวด (คํานาม) 
chai   คําลักษณะนาม ใช�กับขวด 
nước ngọt  น้ําหวาน (น้ําอัดลม) 
hiệu    ยี่ห�อ 
những   คํานําหน�าคํานามบอกพหูพจน� หมายถึงหลายๆอันแต(ไม(ใช(ท้ังหมด 
các   คํานําหน�าคํานามบอกพหูพจน� หมายถึงทุกอัน 
nước cam  น้ําส�ม 
bao nhiêu  เท(าไหร( 
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đồng   สกุลเงินเวียดนาม 
tiền lẻ   เงินทอน/เงินย(อย 
mời    เชิญ 
vào   เข�า 
xem    ดู 
di động  โทรศัพท�มือถือ 
hàng   สินค�า 
rẻ    ถูก (ราคา) 
rẻ tiền   ถูกเงิน (ราคาถูก) 
đắt   แพง 
chợ   ตลาด 
danh sách  รายการ (บัญชีรายการ) 
đọc     อ(าน 
nước mắm  น้ําปลา 
Ki-lô    กิโล 
táo   แอ็ปเปzØล 
lon   กระปÛอง 
bia   เบียร� 
hộp    กล(อง 
đũa   ตะเกียบ 
bát    ถ�วย 
muối   เกลือ 
cái    คําลักษณะนาม ใช�กับสิ่งไม(มีชีวิต 
con    คําลักษณะนาม ใช�กับสิ่งมีชีวิต 
quả   คําลักษณะนาม ใช�กับผลไม� 
gà    ไก( 
đĩa   จาน 
nữa   อีก 
cẩn thận  ระมัดระวัง 
khách hàng  ลูกค�า 
sầu riêng  ทุเรียน 
ngon   อร(อย 
hương vị  รสชาด 
vị ngọt   รสหวาน 
ngọt   หวาน 
thơm   หอม 
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như    เหมือน/เช(น 
như thế nào  เปIนยังไง 
sao    ทําไม 
vì   เพราะว(า 
từ    จาก (คําบุพบท) 
giảm     ลด 
giá    ราคา 
giảm giá   ลดราคา 
chọn   เลือก 
lấy   เอา 
rưỡi   ครึ่ง 
 

8.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp) 
  

8.3.1 การอ<านตัวเลขท่ีมากกว<าหลักสิบ 
 

  8.3.1.1 การอ<านตัวเลขหลักร*อย 
   คําท่ีมีความหมายว(า ร�อย ในภาษาเวียดนาม คือคําว(า trăm วิธีการบอก
เลขหลักร�อยในภาษาเวียดนามสามารถทําได�โดย นําคําว(า trăm ไปวางไว�หลักตัวเลขบอกจํานวน  
เช(น  
 một trăm  100   
 hai trăm  200 
 ba trăm  300 
 bốn trăm  400 
 năm trăm  500 
 
  8.3.1.2 การอ<านตัวเลขหลักพัน 
  คําท่ีมีความหมายว(า พัน ในภาษาเวียดนาม คือคําว(า nghìn (ภาษาเวียดนามถ่ิน
กลางและถ่ินใต�จะใช�คําว(า ngàn) วิธีการบอกเลขหลักพันในภาษาเวียดนามสามารถทําได�โดย นําคํา
ว(า nghìn ไปวางไว�หลักตัวเลขบอกจํานวน  
เช(น  
 sáu nghìn  6.000 
 bảy nghìn  7.000   
 tám nghìn  8.000   
 chín nghìn  9.000   
หมายเหตุ  ภาษาเวียดนามใช�จุดทศนิยม แต(ภาษาไทยใช� comma 
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  8.3.1.3 การอ<านตัวเลขหลักหม่ืน 
   ในภาษาเวียดนามปCจจุบันไม(มีคําท่ีมีความหมายว(าหม่ืน (ในอดีตจะใช�คําว(า 
vặn) เม่ือชาวเวียดนามอ(านตัวเลขหลักหม่ืนก็จะใช�คําว(า mười nghìn ท่ีมีความหมายในภาษาไทยว(า 
สิบพัน แทน (ภาษาเวียดนามถ่ินกลางและถ่ินใต�จะใช�คําว(า mười ngàn) โดยวางคําว(า mười nghìn 
ไปวางไว�หลักตัวเลขบอกจํานวน ยกเว�นคําว(า หนึ่งหม่ืน จะใช�คําว(า mười nghìn ไม(ใช( một mười 
nghìn   
เช(น 
 mười nghìn    10.000 
 hai mươi nghìn   20.000 
 ba mươi nghìn   30.000 
 bốn mươi nghìn  40.000 
 năm mươi nghìn  50.000 
หมายเหตุ 

คําว(า mười ท่ีมีความหมายว(า 10 เม่ือปรากฏตามหลังเลข 2 – 9 ต�องละวรรณยุกต� huyền 
ทุกครั้งเสมอ  
เช(น 

Hai mươi  20 
ba mươi  30 
bốn mươi  40 
năm mươi  50 
sáu mươi  60 
bảy mươi  70 
tám mươi  80 
chín mươi  90 

   
  8.3.1.4 การอ<านตัวเลขหลักแสน 
 ในภาษาเวียดนามปCจจุบันไม(มีคําท่ีมีความหมายว(าแสน เม่ือชาวเวียดนามอ(านตัวเลขหลัก
แสนก็จะใช�คําว(า trăm nghìn ท่ีมีความหมายในภาษาไทยว(า หนึ่งร�อยพัน แทน (ภาษาเวียดนามถ่ิน
กลางและถ่ินใต�จะใช�คําว(า một trăm ngàn) โดยวางคําว(า trăm nghìn ไปวางไว�หลังตัวเลขบอก
จํานวน  
เช(น  
 một trăm nghìn   100.000 
 hai trăm nghìn   200.000 
 ba trăm nghìn   300.000 
 bốn trăm nghìn  400.000 
 năm trăm nghìn  500.000 
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  8.3.1.5 การอ<านตัวเลขหลักล*าน 
   คําท่ีมีความหมายว(า ล�าน ในภาษาเวียดนาม คือคําว(า triệu วิธีการบอก
เลขหลักล�านในภาษาเวียดนามสามารถทําได�โดย นําคําว(า triệu ไปวางไว�หลังตัวเลขบอกจํานวน  
เช(น  
 một triệu      1.000.000 
 mười lăm triệu    15.000.000 

hai mươi triệu    20.000.000 
 ba trăm triệu   300.000.000 
 bốn trăm năm mươi triệu 450.000.000 
 
 
  8.3.1.6 การอ<านตัวเลขพันล*าน 
 ในภาษาเวียดนามมีคําว(า tỷ ท่ีมีความหมายว(า พันล�าน มีวิธีบอกเลขหลักสิบล�านโดยนําคําว(า 
tỷ ไปวางไว�หลังตัวเลขบอกจํานวน  
เช(น  
 một tỷ           1.000.000.000 
 mười lăm tỷ          15.000.000.000 

hai mươi tỷ          20.000.000.000 
 ba trăm tỷ       300.000.000.000 
 bốn nghìn chín trăm năm mươi tỷ  4.950.000.000.000 
 

8.3.2 การอ<านเลข 0 ในหลักต<างๆ 
  เลข 0 ในภาษาเวียดนามถือว(ามีลักษณะพิเศษ เพราะภาษาเวียดนามมีวิธีการอ(าน
เลข 0 ในหลักต(างๆ ท่ีแตกต(างกัน (Lê Biên, 1999 : 138-144) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต(างจาก
ภาษาไทย ดังนี้  
 

8.3.2.1 การอ<านเลข 0 ในหลักสิบในกรณีท่ีมีตัวเลขในหลักร*อย 
   ในกรณีท่ีมีจํานวนตัวเลขในหลักร�อย แต(ในหลักสิบเปIนเลข 0 ในภาษา
เวียดนามมีการอ(านเลข 0 ในหลักดังกล(าว โดย อ(านเลข 0 นั้นๆ ว(า linh  
เช(น 
 101  อ(านว(า   một trăm linh một 
 602 อ(านว(า   sáu trăm linh hai 
 408 อ(านว(า   bốn trăm linh tám 
 904 อ(านว(า   chín trăm linh tư 
 305 อ(านว(า   ba trăm linh năm 
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8.3.2.2 การอ<านเลข 0 ในหลักร*อยในกรณีท่ีมีตัวเลขในหลักพัน 
   ในกรณีท่ีมีจํานวนตัวเลขในหลักพัน แต(ในหลักร�อยเปIนเลข 0 ในภาษา
เวียดนามมีการอ(านเลข 0 ในหลักดังกล(าว โดย อ(านเลข 0 นั้นๆ ว(า không  
เช(น 
 1010 อ(านว(า   một nghìn không trăm mười 
 6027 อ(านว(า   sáu nghìn không trăm hai mươi bảy 
 4081 อ(านว(า   bốn nghìn không trăm tám mươi mốt 
 3055 อ(านว(า   ba nghìn không trăm năm mươi lăm 
 

8.3.2.3 การอ<านเลข 0 ในกรณีท่ีเลขหลักร*อยและหลักสิบเป�น 0 
   ในกรณีท่ีมีจํานวนตัวเลขในหลักพัน แต(ในหลักร�อยและหลักสิบเปIนเลข 0 
ในภาษาเวียดนามมีการอ(านเลข 0 ในหลักร�อย ว(า không และอ(านเลข 0 ในหลักสิบว(า linh  
เช(น 
 1001 อ(านว(า   một nghìn không trăm linh một 
 6007 อ(านว(า   sáu nghìn không trăm linh bảy 
 4008 อ(านว(า   bốn nghìn không trăm linh tám 
 3005 อ(านว(า   ba nghìn không trăm linh năm 
 

8.3.3 การใช*คําว<า những และ các 
  คําว(า những และคําว(า các เปIนวิเศษณ� ใช�นําหน�าคํานามหรือคําสรรพนาม เพ่ือ
บอกความเปIนพหูพจน�ของคํานามท่ีไม(สามารถระบุจํานวนของคํานามนั้น ๆ ได�แน(นอน (Cao Xuân 
Hạo, 2005 : 102-104) โดยคําว(า những และคําว(า các นี้ มีความหมายเกือบคล�ายคลึงกัน 
กล(าวคือ ท้ังคู(บอกความเปIนพหูพจน�ของคํานามหรือคําสรรพนาม ซ่ึงคําว(า các บอกความเปIน
พหูพจน�ท่ีหมายถึงท้ังหมดของสิ่งๆ นั้น ในขณะท่ี คําว(า những บอกความเปIนพหูพจน�ท่ีหมายถึง
บางส(วนของสิ่งๆ นั้น (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 232-233)  
เช(น 
 -Lớp 10 có 20 sinh viên, các em sinh viên trong lớp rất chăm học. 
   ชั้น ม. 4 มีนักเรียน 20 คน นักเรียนทุกคนในห�องขยันเรียนมาก 
 
 -Lớp 10 có 20 sinh viên, chỉ có những em sinh viên nam chăm học. 
   ชั้น ม. 4 มีนักเรียน 20 คน มีเพียงแค(นักเรียนชายบางคนเท(านั้นขยันเรียน 
 
 -Chào các bạn, hôm nay thầy báo thầy sẽ cho những bạn nào đến lớp sớm 
ngày mai 10 điểm. 
   สวัสดีเพ่ือนๆ ทุกคน อาจารย�บอกว(าอาจารย�จะให�คะแนนสิบคะแนนสําหรับเพ่ือนบางคน
ท่ีมาเรียนเช�าวันพรุ(งนี้  
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8.3.4 คําลักษณะนาม 
คําลักษณะนาม จัดอยู(ในกลุ(มของคํานามประเภทบอกลักษณะของวัตถุ คน สัตว� 

สิ่งของ โดยมีหน�าท่ีเปIนหน(วยของการนับ (Lê Biên, 1999 : 43-67) ในภาษาเวียดนามมีความ
หลากหลายมาก ซ่ึงสามารถแบ(งออกเปIน 3 ประเภทใหญ(ๆ ดังนี้   
  

 8.3.4.1 คําลักษณะนามท่ีเป�นคําลักษณะนามโดยตรง  
การใช�ลักษณะนามท่ีเปIนคําลักษณะนามโดยตรง หมายถึง คําลักษณะนาม

ท่ีมีหน�าท่ีหลังเปIนคําลักษณะนาม ยกตัวอย(างเช(น 
1) คําว(า cái เปIนคําลักษณะนามท่ีใช�กับสิ่งท่ีไม<มีชีวิต 

เช(น 
 Cái bàn   โตßะ 

Cái ghế   ก�าวอ้ี 
Cái gối   หมอน 

  Cái bút   ปากกา 
 Cái bút   ปากกา 
 

2) คําว(า con เปIนคําลักษณะนามท่ีใช�กับสิ่งท่ีมีชีวิต 
เช(น 
 Con heo  หมู 

Con gà   ไก( 
Con mèo  แมว 

  Con chó   หมา 
   Con voi   ช�าง 

 
3) คําว(า quả เปIนคําลักษณะนามท่ีใช�กับสิ่งท่ีผลไม* และวัตถุทรงกลม 

เช(น 
 Quả táo  แอ็บเปzØล 

Quả chuối  กล�วย 
Quả nhãn  ลําไย 

  Quả bóng bay  ลูกโปร(ง 
   Quả bóng   ลูกฟุตบอล 

 
4) คําว(า cuốn หรือ quyển เปIนคําลักษณะนามท่ีเปIนส่ิงพิมพ1ท่ีเป�นเล<ม 

เช(น 
 Cuốn / quyển sách   หนังสือ 

Cuốn / quyển vở   สมุด 
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Cuốn / quyển tạp chí   นิตยสาร 
  Cuốn / quyển từ điển   พจนานุกรม 
   Cuốn / quyển tiểu thuyết   นิยาย 

 
5) คําว(า chiếc เปIนคําลักษณะนามท่ีใช�กับส่ิงไม<มีชีวิต (นิยมใช�กับ

เครื่องยนต�หรือกลไกต(างๆ) 
เช(น 
 Chiếc xe   รถ (ท่ัวๆไป) 

Chiếc đồng hồ   นาฬิกา 
Chiếc ô tô   รถยนต� 

  Chiếc lá   ใบไม� 
   Chiếc máy bay   เครื่องบิน 
   Chiếc điện thoại    โทรศัพท� 
 

 8.3.4.2 คําลักษณะนามท่ีเป�นคํานามประเภทอ่ืน  
คําลักษณะนามท่ีเปIนคําประเภทอ่ืน หมายถึง คําลักษณะนามท่ีมาจากคํา

ประเภทอ่ืน แต(ถูกนํามาใช�เปIนคําลักษณะนาม ยกตัวอย(าง ได�แก( 
1) คําว(า chai เปIนคํานาม มีความหมายว(า ขวด ถูกนํามาใช�เปIนคํา

ลักษณะนามท่ีใช�กับวัตถุท่ีรูปรSางเปcนขวด 
เช(น 
 Một chai nước  น้ํา 1 ขวด 

Hai chai Cô-Ca  (น้ําอัดลม) โค-คา 2 ขวด 
 Một chai bia  เบียร� 1 ขวด 

Hai chai nước Lavi (น้ําเปล(า) ลาวี 2 ขวด 
 

2) คําว(า bát เปIนคํานาม มีความหมายว(า ถ�วย ถูกนํามาใช�เปIนคํา
ลักษณะนามท่ีใช�กับวัตถุท่ีรูปรSางคล
ายถ
วย 
เช(น 
 Một bát phở  กßวยเต๋ียว 1 ถ�วย 

Hai bát cơm  ข�าว 2 ถ�วย 
 ba bát canh  แกง 3 ถ�วย 

bốn bát bún  ขนมจีน 4 ถ�วย 
 

3) คําว(า đĩa เปIนคํานาม มีความหมายว(า จาน ถูกนํามาใช�เปIนคํา
ลักษณะนามท่ีมีความหมายว(า จานหรือแผSน ใช�กับวัตถุท่ีรูปรSางคล
ายจาน 
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เช(น 
 Một đĩa CD   ซีดี 1 แผ(น 

Hai đĩa cơm   ข�าว 2 จาน 
 ba đĩa phở xào  กßวยเต๋ียวผัด 3 จาน 

bốn đĩa phở cuốn  กßวยเต๋ียวหลอด 4 จาน 
 

4) คําว(า cốc เปIนคํานาม มีความหมายว(า แก�ว ถูกนํามาใช�เปIนคํา
ลักษณะนามท่ีใช�กับวัตถุท่ีรูปรSางเปcนแก
ว 
เช(น 
 Một cốc nước    น้ํา 1 แก�ว 
 ba cốc bia    เบียร� 3 แก�ว 

bốn cốc nước trang   น้ําเปล(า 4 แก�ว 
 Năm cốc nước cảm vắt  น้ําส�มค้ัน 5 แก�ว 
 

 8.3.4.3 คําลักษณะนามท่ีเป�นคํานามท่ีเป�นหน<วยของการวัด  
คําลักษณะนามท่ีเปIนหน(วยของการวัด หมายถึง คําท่ีทําหน�าท่ีเปIนหน(วย

ของการวัดปริมาณต(าง ๆ ได�แก( 
1) คําว(า mét/kilômét เปIนหน(วยวัดความยาว  

เช(น 
 Ba mét vải   ผ�า 3 เมตร 

Phòng dài bốn mét  ห�องยาว 4 เมตร 
 

2) คําว(า Kilô/cân เปIนหน(วยวัดความหนัก  
เช(น 
 Năm kilô cam   ส�ม 5 กิโล 

Anh tuấn nặng 60 kilô  คุณตãวนหนัก 60 กิโล 
 

3) คําว(า mét/centimét เปIนหน(วยวัดความสูง  
เช(น 
 Cây này cao 15 mét  ต�นไม�นี้สูง 15 เมตร 

Anh tuấn cao 160 cm.  คุณตãวนสูง 160 ซ.ม. 
 
 
8.3.5 การใช*คําลักษณะนาม 

คําลักษณะนามมักจะปรากฏร(วมกับคํานามเสมอ ซ่ึงการใช�คําลักษณะนามท่ีพบบ(อย
ท่ีสุด ได�แก(  
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8.3.5.1 การใช*คําลักษณะนามกับนามวลีบอกปริมาณ 
คําลักษณะนามในภาษาเวียดนามเปIนส(วนหนึ่งของนามวลีท่ีบอกปริมาณ 

(Đinh Văn Đức, 2001 : 78-80) โดยมีโครงสร�างนามวลีบอกปริมาณ ดังนี้ 
 

“ตัวเลขบอกจํานวน + คําลักษณะนาม + คํานามหลัก”   
เช(น 

Hai   +   cái      +  ghế    =  Hai cái ghế   เก�าอ้ี 2 ตัว 
Ba    +   con     +  heo =  Ba con heo   หมู 3 ตัว 
Bốn  +   quả     +   bóng  =  Bốn quả bóng  ลูกฟุตบอล 4 ลูก 
Năm +   cuốn    +   từ điển =  Năm cuốn từ điển  พจนานุกรม 5 เล(ม 

 
Có hai cái ghế trong phòng.  มีเก�าอ้ี 2 ตัวในห�อง 
Tôi nuôi ba con heo.   ฉันเลี้ยงหมู 3 ตัว 
Tôi mua bốn quả bóng.  ฉันซ้ือลูกฟุตบอล 4 ลูก 
Tôi bán năm cuốn từ điển.  ฉันขายพจนานุกรม 5 เล(ม 

 
8.3.5.2 การใช*คําลักษณะนามกับคํานาม ในประโยคบอกเล<า “Đây là...” 

ประโยค “Đây là...” เปIนประโยคบอกเล(าท่ีใช�ในการแนะนําสิ่งของต(างๆ 
โดยมีโครงสร�าง ดังนี้ 

 
“Đây là + คําลักษณะนาม + คํานามหลัก”   

เช(น 
Đây là cái ghế.   นี่คือเก�าอ้ี 
Đây là con heo.  นี่คือหมู 
Đây là quả bóng.  นี่คือลูกฟุตบอล 
Đây là cuốn từ điển.  นี่คือพจนานุกรม 

 
หมายเหตุ 
 โครงสร�าง “Đây là + คําลักษณะนาม + คํานามหลัก” เปIนโครงสร�างท่ีย(อมาจากโครงสร�าง
เต็ม คือ “Đây là + นามวลีบอกปริมาณนั่นเอง”  
เช(น 

Đây là một cái ghế.  นี่คือเก�าอ้ี 1 ตัว  
Đây là một con heo.  นี่คือหมู 1 ตัว 
Đây là một quả bóng.  นี่คือลูกฟุตบอล 1 ลูก 
Đây là một cuốn từ điển. นี่คือพจนานุกรม 1 เล(ม 
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8.3.5.3 การใช*คําลักษณะนามกับคํานาม ในประโยคคําถาม “gì?” 
โดยปกติในภาษาเวียดนามเม่ือต�องการถามว(า นี่คืออะไร นอกจากจะใช�

ประโยคคําถาม“Đây là gì?” ดังท่ีกล(าวในบทท่ีผ(านมาแล�ว ในภาษาเวียดนามนิยมใช�คําลักษณะนาม
ในประโยคคําถาม gì ท่ีมีความหมายว(า อะไร ด�วย (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2007 : 142-143) หากผู�
ถามรู�ว(า สิ่งท่ีถามนั้นเปIน สิ่งของ คน หรือผลไม� โดยมีโครงสร�าง ดังนี้ 

Cái này là cái gì?   หากสิ่งท่ีถามนั้นเปIนสิ่งของ 
Con này là con gì?   หากสิ่งท่ีถามนั้นเปIนสิ่งมีชีวิต 
Quả này là quả gì?   หากสิ่งท่ีถามนั้นเปIนผลไม�หรือสิ่งของกลมๆ 
Cuốn này là cuốn gì?   หากสิ่งท่ีถามนั้นเปIนสิ่งพิมพ� 

เช(น 
Cái này là cái gì?   สิ่งนี้คืออะไร 
Cái này là cái ghế  สิ่งนี้คือเก�าอ้ี   
 
Con này là con gì?   ตัวนี้คือตัวอะไร 
Con này là con heo   ตัวนี้คือหมู 
 
Quả này là quả gì?   ลูกนี้คือลูกอะไร 
Quả này là quả bóng  ลูกนี้คือลูกบอล   
 
Cuốn này là cuốn gì?   เล(มนี้คือเล(มอะไร 
Cuốn này là cuốn sách เล(มนี้คือหนังสือ  

 
   8.3.6 การใช*คําว<า cho 

คําว(า cho ในภาษาเวียดนามมีวิธีการใช�ท่ีข้ึนอยู(กับตําแหน(งของคําว(า cho ใน
ประโยค (Nguyễn Kim Thản, 2008 : 109-110) ในบทนี้ผู�เขียนขอนําเสนอความหมายท่ีถูกใช�บ(อย 
ได�แก( 

 
8.3.6.1 คําว<า cho เป�นคํากริยาแท*มีความหมายว<า “ให*”  

เช(น 
 Chị cho tôi một chai nước.    คุณพ่ีให
น้ําผม 1 ขวด 
 Mẹ cho con xem ti ti nhé.   แม(ให
ลูกดูทีวีนะ 

Bạn cho tớ mượn cái bút nhé. เพ่ือนให
เรายืมปากกานะ 
 

8.3.6.2 คําว<า cho เป�นคําวิเศษณ1ขยายกริยาท่ีมีความหมายว<า “เพ่ือให*”  
เช(น 

Con đi chợ cho mẹ nhé.  ลูกไปตลาดเพ่ือให
แม(นะ   
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Con ăn đi cho no bụng.  ลูกกินสิเพ่ือให
อ่ิม   
Anh chạy đi cho nhanh vậy.  พ่ีชายวิ่งไปนะเพ่ือให
เร็ว 
 
8.3.7 การสอบถามราคา  

คําท่ีเปIนคําสําคัญในโครงสร�างประโยคคําถามท่ีถามราคา คือคําว(า bao nhiêu 
(Jones And Huynh Sanh Thong, 1960 : 41-44) โดยโครงสร�างประโยคคําถามท่ีใช�ถามราคา คือ  

 
“สิ่งท่ีต�องการถามราคา + giá + bao nhiêu tiền?” 

เช(น 
Một chai nước cam giá bao nhiêu tiền? น้ําหนึ่งขวดราคาเท(าไหร( 
Nokia N seri giá bao nhiêu tiền?  โนเกีย N seri ราคาเท(าไหร( 
Quả đu đủ này giá bao nhiêu tiền?  มะละกอลูกนี้ราคาเท(าไหร( 

 
หมายเหตุ 
 บางครั้งในภาษาพูด ผู�พูดสามารถละคําว(า giá และ tiền ได�  
เช(น 

Một chai nước cam bao nhiêu?   
N seri bao nhiêu? 
Quả đu đủ này bao nhiêu? 

 
8.3.8 การตอบคําถามประโยคสอบถามราคา  

  ผู�ตอบสามารถตอบแบบเต็ม ๆ ประโยคได� โดยใช�โครงสร�าง ดังนี้ 
 

“สิ่งท่ีต�องการถามราคา + giá + ตัวเลขบอกราคา” 
เช(น 

Một chai nước cam giá 20.000 đồng.  น้ําหนึ่งขวดราคา 20.000 ด(ง 
N seri giá 3.500.000 đồng.   โนเกีย N seri ราคา 3.500.000 ด(ง 
Quả đu đủ này giá 15.000 đồng.  มะละกอลูกนี้ราคา 15.000 ด(ง 

 
  หรือผู�ตอบสามารถตอบแบบสั้น โดยใช�แค(คําบอกราคา ก็ได�  
เช(น 

20.000 đồng. 
3.500.000. 
15.000 đồng. 
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8.3.9 โครงสร*างประโยค การถามด*วยคําว<า sao  
คําว(า sao เปIนคําสรรพนามท่ีใช�เพ่ือการถามท่ีแปลว(า ทําไม (Nguyễn Hữu 

Quỳnh, 2007 : 142-143) มีโครงสร�างประโยคคําถาม คือ  
 

“Sao + ประธาน + ภาคแสดง?” 
เช(น 

Sao bố chưa về hả mẹ?  ทําไมพ(อยังไม(กลับบ�านละแม( 
Sao anh đi làm muộn thế?  ทําไมคุณไปทํางานช�าจัง 
Sao con chưa đi ngủ?   ทําไมลูกยังไม(ไปนอน 

 
8.3.10 การตอบคําถามประโยคท่ีถามด*วยคําว<า sao 

ผู�ตอบสามารถตอบโดยใช�ประโยคท่ีข้ึนต�นด�วยคําว(า Bới vì หรือคําว(า Vì ใน
โครงสร�าง ดังนี้ 

“Bới vì / Vì + ประธาน + ภาคแสดง”  
เช(น 

Sao bố chưa về hả mẹ? 
-Bới vì bố chưa xong việc. 
 
Sao anh đi làm muộn thế? 
-Vì tôi bị tắc đường. 

  
Sao con chưa đi ngủ? 
-Vì con làm bài chưa xong mẹ ạ. 

 
หรือผู�ตอบอาจจะละคําว(า “Bới vì / Vì” ก็ได�  

เช(น 
Sao bố chưa về hả mẹ? 
-Bố chưa xong việc. 
 
Sao anh đi làm muộn thế? 
-Tôi bị tắc đường. 

  
Sao con chưa đi ngủ? 
-Con làm bài chưa xong mẹ ạ. 
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8.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Minh Kiệt đi siêu thị Vincom 
 

 Hôm qua Minh Kiệt được đi siêu thị Vincom với mẹ. Mẹ của Minh Kiệt nói rằng 
hàng hoá ở siêu thị đó đắt lắm. Mẹ cho Minh Kiệt xem những bảng giá hàng hoá 
trong siêu thị. Minh Kiệt thấy cái gì cũng đắt, vị dụ TV giá 15 triệu VNĐ, tủ lạnh giá 20 
triệu VNĐ, máy tính giá 12 triệu VNĐ, điện thoại bàn giá 2.505.000 VNĐ, di động giá 
5.975.000 VNĐ, đồng hồ đeo tay giá 1.5 triệu VNĐ, quần bò giá 1.415.000 VNĐ, áo sơ 
mi giá 1.210.500 VNĐ, giầy nam giá 5.000.000 VNĐ. Cuối cùng mẹ chỉ mua cho Minh 
Kiệt một cái quần đùi giá 405.500 VNĐ rồi không mua cái gì nữa.       
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Hôm qua Minh Kiệt được đi đâu? 
.................................................................................................................................................. 
2) Minh Kiệt đi siêu thị với ai? 
.................................................................................................................................................. 
3) Các hàng ở đó có đắt không? 
.................................................................................................................................................. 
4) Các hàng ở đó có rẻ không? 
.................................................................................................................................................. 
5) TV giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
6) Tủ lạnh giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
7) Máy tính giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
8) Điện thoại bàn giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
9) Di động giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
10) Đồng hồ đeo tay giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
11) Quần bò giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
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12) Áo sơ mi giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
13) Giầy nam giá bao nhiêu? 
.................................................................................................................................................. 
14) Mẹ của Minh Kiệt mua quần bò cho Minh Kiệt có phải không? 
.................................................................................................................................................. 
15) Mẹ của Minh Kiệt mua cái gì cho bố của Minh Kiệt? 
.................................................................................................................................................. 

 
 
8.5 สรุป (Tóm tắt) 
 
 การอ(านตัวเลขเวียดนามมีลักษณะการอ(านท่ีคล�ายคลึงกัน กล(าวคือมีการใช�ตัวเลขร(วมกับคํา
ท่ีเปIนคําบอกจํานวนเต็มของหลักต(างๆ เช(น หลักร�อย trăm หลักพัน nghìn แต(หลักหม่ืนในภาษา
เวียดนามใช�วิธีการเอาหลักสิบมารวมกับหลักพันจึงได�คําว(า mười nhìn เปIนหลักหม่ืน ส(วนหลักแสน
ก็เอาหลักร�อยมารวมกับหลักพัน จึงได�คําว(า một trăm nghìn หลักล�านภาษาเวียดนามใช�คําว(า 
triệu นอกจากนี้ในภาษาเวียดนามยังมีคําว(า tỷ เพ่ือบอกหลักพันล�านด�วย 
 ภาษาเวียดนามมีวิธีการอ(านเลข 0 ในหลักสิบและหลักร�อย คือ ถ�าหลักสิบเปIนเลข 0 ใน
ภาษาเวียดนามจะอ(านว(า linh ถ�าหลักร�อยเปIนเลข 0 ในภาษาเวียดนามจะอ(านว(า không เช(น 6007 
อ(านว(า sáu ngìn không trăm linh bảy 
 คําว(า những และคําว(า các เปIนวิเศษณ� ใช�นําหน�าคํานามหรือคําสรรพนาม เพ่ือบอกความ
เปIนพหูพจน�ของคํานั้น ๆ โดยคําว(า คําว(า các บอกความเปIนพหูพจน�ท่ีหมายถึงท้ังหมด  ในขณะท่ี 
คําว(า những บอกความเปIนพหูพจน�ท่ีหมายถึงบางส(วน  

ลักษณะนามในภาษาเวียดนามมี 2 ประเภท คือ ประเภทคําลักษณะนามโดยตรง เช(น cái, 
con, quả และประเภทยืมคําอ่ืนมาเปIนคําลักษณะนาม เช(น chai bát cốc เปIนต�น ซ่ึงคํา
ลักษณะนามจะเปIนส(วนหนึ่งของนามวลีท่ีบอกปริมาณ การปรากฏของลักษณะนามท่ีพบบ(อยคือการ
ปรากฏร(วมกับคํานามในนามวลีบอกจํานวน และปรากฏร(วมกับคํานามในการแนะนําให�รู�จักกับสิ่ง
ต(างๆ ในโครงสร�างของประโยค “Đây là.....” 

ส(วนโครงสร�างประโยคคําถามท่ีถามราคา คือ “สิ่งท่ีต�องการถามราคา + giá + bao nhiêu 
(tiền)?” เช(น Một chai nước cam giá bao nhiêu (tiền)? ส(วนโครงสร�างประโยคคําถามด�วยคําว(า 
sao คือ “Sao + ประธาน + ภาคแสดง?” ส(วนประโยคคําตอบอาจจะละคําว(า Bới vì หรือ Vì ก็ได� 
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงเขียนเลขต<อไปนี้เป�นภาษาเวียดนาม 

1) 93 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
2) 25 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
3) 572 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
4) 804 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
5) 600 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
6) 1.700 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
7) 5.038 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
8) 9.002 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
9) 30.115 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
10) 28.049 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
11) 505.305 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
12) 487.013 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
13) 690.002 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
14) 1.745.000 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
15) 37.000.000 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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2. จงเขียนเลขภาษาเวียดนามต<อไปนี้เป�นเลขโรมัน 
1) Bốn mươi tư 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
2) Mười tám 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
3) Một trăm linh tư 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
4) Hai trăm hai mươi 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
5) Ba nghìn không trăm tám mươi mốt 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
6) Bẩy nghìn không trăm linh năm 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
7) Chín nghìn hai trăm linh ba 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
8) Mười ba nghìn tám trăm ba mươi mốt 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
9) Mười nghìn không trăm linh chín 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
10) Bốn trăm linh sáu nghìn  
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
11) Năm trăm nghìn 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
12) Một trăm mười lăm nghìn năm trăm 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
13) Một triệu bốn trăm linh chín nghìn ba trăm chín mươi chín 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
14) Hai trăm mười sáu nghìn ba trăm bốn mươi lăm 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
15) Mười lăm triệu hai trăm mười tám nghìn hai trăm linh hai 
………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
3. จงเติมคําลักษณะนามต<อไปนี้หน*าคํานามท่ีให*มาให*ถูกต*อง 

1) จงเติมคําลักษณะนามในประโยคโครงสร�าง “Đây là....” ต(อไปให�ถูกต�อง 
Đây là…...............……. gà.   Đây là …...............……. sách. 
Đây là……...............…. ghế.   Đây là ……...............…. vịt.  
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Đây là …...............……. bóng.  Đây là…...............……. vở.  
Đây là …...............……. bò.  Đây là…...............……. thỏ.  
Đây là…...............……. ô.   Đây là…...............……. quạt.  
Đây là…...............……. ti vi.  Đây là…...............……. bàn.  
Đây là…...............……. cá.  Đây là…...............……. cà chua. 
Đây là…...............……. tạp chí.  Đây là…...............……. trâu. 

  
2) จงแต(งนามวลีบอกปริมาณต(อไปนี้ 
1) ช�าง 1 เชือก  =………………………………………………………………………………………… 
2) มะม(วง 2 ผล  =………………………………………………………………………………………… 
3) แมว 3 ตัว  =………………………………………………………………………………………… 
4) หมวก 4 ใบ  =………………………………………………………………………………………… 
5) แก�ว 5 ใบ  =………………………………………………………………………………………… 
6) แตงโม 5 ผล  =………………………………………………………………………………………… 
7) แพะ 5 ตัว  =………………………………………………………………………………………… 
8) สุนัข 8 ตัว  =………………………………………………………………………………………… 
9) งอบ 9 ใบ  =………………………………………………………………………………………… 
10) ฝรั่ง 10 ผล  =………………………………………………………………………………………… 

 
4. จงเติมบทสนทนาถาม-ตอบนี้ให*สมบูรณ1 

1) A : …………………………………………………………..……………….……………………………  
B: Loại táo này 30.000 đồng một cân. 

 
2) A : Sao em không làm bài tập? 

B: …………………………………………………………..……………….…………………………… 
 

3) A : …………………………………………………………..……………….……………………………  
B: Bởi vì tôi bị ốm. 

 
4) A : Em mua cái ô này bao nhiêu tiền? 

B: …………………………………………………………..……………….…………………………… 
 

5) A : …………………………………………………………..……………….…………………………… 
B: Vì tôi không thích ăn kem.   
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6) A : …………………………………………………………..……………….…………………………… 
B: Đồng hồ này bà mua 1.500.000 VNĐ  

 
7) A : Sao ông vội thế? 

B: …………………………………………………………..……………….…………………………… 
 

8) A : Cuốn từ điển của bạn giá bao nhiêu? 
B: …………………………………………………………..……………….…………………………… 

 
9) A : ……………………………………..…………………..……………….…………………………… 

B: Vì tôi thi được điểm mười. 
 

10) A : Sao chú mua nhiều thế? 
B: …………………………………………………………..……………….……………………………  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 
เวลา 

Thời gian 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับเวลา 
2. การใช�โครงสร�าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2  
3. การเรียกขาน เพ่ือเรียกร�องความสนใจ  
4. วลีท่ีนิยมใช�ก(อนจะถามคําถาม  
5. ประโยคคําถาม-ตอบเก่ียวกับเวลา 
6. การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 01 ถึง 29  
7. การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 31 ถึง 59  
8. การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 00   
9. การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 30   
10. การใช�คําว(า sáng, chiều, tối 
11. การใช�คําว(า vậy 
12. การตอบรับคําขอบคุณ cảm ơn 
13. การใช�โครงสร�าง có.........đâu 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาเก่ียวกับเวลาได� 
2. ใช�โครงสร�าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2 ได�  
3. ใช�คําเรียกขานเพ่ือเรียกร�องความสนใจได�  
4. ใช�วลีขออนุญาตถาม ก(อนจะถามคําถามได�   
5. ถาม-ตอบเก่ียวกับเวลา 
6. บอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 01 ถึง 29 ได�  
7. บอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 31 ถึง 59 ได�  
8. บอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 00 ได�  
9. บอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 30 ได�  
10. ใช�คําว(า sáng, chiều, tối ได� 
11. ใช�คําว(า vậy ได� 
12. ตอบรับคําขอบคุณ cảm ơn ได� 
13. ใช�โครงสร�าง có.........đâu ได� 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการสนทนาเก่ียวกับเวลาของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 9 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 9 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 9 
 

เวลา 
Thời gian 

 
 

การสอบถามเวลาในภาษาเวียดนามมีการแบ(งเวลาเปIน 2 ช(วง ช(วงละ 12 ชั่วโมง กล(าวคือ 
ช(วงกลางวัน ต้ังแต( ตี 1 ถึง 12 นาฬิกาตอนกลางวัน และช(วงกลางคืน ต้ังแต( บ(ายโมง ถึง 12 นาฬิกา
ตอนกลางคืน ซ่ึงประโยคท่ีใช�ในการสอบถามเวลา และการบอกเวลามีหลากหลายรูปแบบ ดังตัวอย(าง
ในบทสนทนา ต(อไปนี้ 
 
9.1 บทสนทนา (Đối thoại)  
 

9.1.1 การสอบถามเวลากับคนท่ีไม<รู*จัก 
สถานการณ1ท่ี 1:  ผู�ชาย (อายุ 20 ป¬) สอบถามเวลาชายแปลกหน�า (อายุ 30 ป¬)  
ผู�ชาย (อายุ 20 ป¬):   Xin lỗi anh ạ,  

cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ? 
ชายแปลกหน�า (อายุ 30 ป¬): Bây giờ là mười giờ sáng. 
ผู�ชาย (อายุ 20 ป¬):   Cảm ơn anh ạ.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 30 ป¬): Không có gì. 

 
สถานการณ1ท่ี 2:  ผู�หญิง (อายุ 20 ป¬) สอบถามเวลาชายแปลกหน�า (อายุ 40 ป¬)  
ผู�หญิง (อายุ 20 ป¬):   Chú ơi, xin cho cháu hỏi,  

bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 
ชายแปลกหน�า (อายุ 40 ป¬): Bây giờ là tám giờ đúng. 
ผู�หญิง (อายุ 20 ป¬):   Cháu cảm ơn chú ạ.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 40 ป¬): Không có gì. 

 
สถานการณ1ท่ี 3:   ผู�หญิง (อายุ 60 ป¬) สอบถามเวลาชายแปลกหน�า (อายุ 20 ป¬)  
ผู�หญิง (อายุ 60 ป¬):   Cháu ơi, cho bà hỏi,  

bây giờ là mấy giờ? 
ชายแปลกหน�า (อายุ 20 ป¬): Dạ bây giờ là chín giờ ba mươi phút. 
ผู�หญิง (อายุ 60 ป¬):   Cảm ơn cháu.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 20 ป¬): Không có gì. 
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9.1.2 การสอบถามเวลากับคนท่ีรู*จัก 
สถานการณ1ท่ี 4:   อาจารย�ผู�ชายสอบถามเวลากับนักศึกษา  
อาจารย� : Em ơi, mấy giờ rồi? 
นักศึกษา: Dạ thưa thầy, bây giờ là ba giờ chiều. 
อาจารย� : Cảm ơn em.  
นักศึกษา: Dạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 5:  นักศึกษาขอถามเวลากับอาจารย�ผู�หญิง  
นักศึกษา: Thưa cô, bây giờ là mấy giờ ạ? 
อาจารย� : Chín giờ kém mười. 
นักศึกษา: Dạ em cảm ơn cô ạ. 
อาจารย� : Ừ.  

 
สถานการณ1ท่ี 6:   สอบถามเวลากับเพ่ือนสนิท  
Bạn 1:  Mấy giờ rồi hả bạn? 
Bạn 2:  Một giờ đúng. 

 
สถานการณ1ท่ี 7:   สอบถามเวลากับเพ่ือนสนิท  
Bạn Kiệt: Nhật ơi, mấy giờ rồi? 
Bạn Nhật: Có biết đâu. 
Bạn Kiệt: Sao cậu không biết vậy. 
Bạn Nhật: Tớ không có đồng hồ. 
Bạn Kiệt: Thế à. 

 
สถานการณ1ท่ี 8:   สอบถามเวลากับเพ่ือนสนิท  

Bạn 1:  Bây giờ là mấy giờ hả cậu? 
Bạn 2:  Ba giờ rưỡi. 
Bạn 1:  cảm ơn cậu. 
Bạn 2:  Không dám. 

 
9.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

hỏi   ถาม 
bây giờ   ตอนนี้/เวลานี้/ขณะนี้/เด๋ียวนี้/ปCจจุบันนี้ 
mấy    เท(าไหร(/ก่ี 
giờ   ชั่วโมง/โมง/ทุ(ม 
mấy giờ  ก่ีโมง 
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đúng   ตรง/ถูกต�อง/ใช( 
phút   นาที 
sáng   ตอนเช�า/เช�า 
chiều   ตอนบ(าย/บ(าย 
tối   ตอนคํ่า/คํ่า 
kém    ขาดไป/หย(อนไป/อ(อนแอ/ไม(เข็งแรง 
rưỡi   ครึ่ง 
sao   ทําใม 
rồi   แล�ว (เสร็จแล�ว/เรียบร�อยแล�ว) 
rưỡi   ครึ่ง 
biết   รู� 

 đồng hồ  นาฬิกา 
không   ไม( 
không sao  ไม(เปIนไร 

 không vấn đề gì ไม(มีปCญหา 
 không có gì  ไม(เปIนไร/ไม(มีอะไร 

không biết đâu ไม(รู�หรอก 
không dám  ไม(กล�าหรอก 
 

9.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp)  
 

9.3.1 การใช*โครงสร*าง hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2  
โครงสร�าง “hả + คําเรียกขานบุรุษท่ี 2” เปIนโครงสร�างท่ีถูกนําไปวางไว�หลัง

ประโยค (Nguyễn Kim Thản, 2008 : 138-139) เพ่ือแสดงการเน�นให�ทราบว(าประโยคนี้เปIน
ประโยคคําถามท่ีใช�ถามบุรุษท่ี 2 นั้น ๆ มักจะมีความหมายว(า นะ+คํา (เรียกขาน)  
เช(น 

Nước ngọt hiệu gì hả cháu?   น้ําอัดลมยี่ห�ออะไร นะหลาน 
Sao đắt thế hả bác?   ทําไมแพงจัง นะปgา 
Mẹ bố về chưa hả mẹ?  แม( พ(อกลับหรือยัง นะแมS 
 
9.3.2 วลีท่ีนิยมใช*ก<อนจะถามคําถาม  

เม่ือผู�เรียนต�องการสอบถามข�อมูลคู(สนทนา ประโยคท่ีผู�เรียนควรจะต�องพูดก(อนท่ีจะ
มีการถาม เพ่ือเปIนการแสดงความสุภาพ (Phan Hồng Liên, 2007 : 100-105) คือ ประโยคขอ
สอบถาม ได�แก( 

Làm ơn cho tôi biết+ ประโยคคําถาม 
Làm ơn cho tôi hỏi+ ประโยคคําถาม 
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Làm ơn cho biết+ ประโยคคําถาม 
Làm ơn cho hỏi+ ประโยคคําถาม 
Xin cho tôi biết + ประโยคคําถาม 
Xin cho biết + ประโยคคําถาม 
Xin cho hỏi + ประโยคคําถาม 
Cho biết + ประโยคคําถาม 
Cho hỏi + ประโยคคําถาม 
 
ประโยคข�างบนนี้สามารถใช�แทนกันได�เพราะมีความหมายว(าขอสอบถาม รูปประโยคยิ่งยาว 

ยิ่งแสดงออกถึงความสุภาพ  
เช(น   

Làm ơn cho tôi biết, bây giờ là mấy giờ? (สุภาพมาก) 
Xin cho tôi biết, bây giờ là mấy giờ? (สุภาพมาก) 
Cho hỏi, bây giờ là mấy giờ? (ธรรมดา) 
 
9.3.3 ประโยคคําถาม-คําตอบเก่ียวกับเวลา 

เม่ือพูดถึงเวลาในภาษาเวียดนามมักจะมี คําว(า bây giờ ปรากฏร(วมในประโยคด�วย 
ซ่ึงคําว(า bây giờ เปIนคําสรรพนามระบุเวลา (Hoàng Tuệ, 2001 : 857-860) โดยปรากฏในประโยค
ต(อไปนี้  

 
9.3.3.1 ประโยคคําถาม 

   โครงสร�างประโยคท่ีใช�สอบถามเวลา โดยปกติเม่ือถามเวลากับคนแปลก
หน�า หรือคนท่ีมีวัยวุฒิสูงกว(า หรือคนท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกว(า มักจะข้ึนต�นด�วยประโยคคําถาม ด�วย
วลีท่ีมีความหมายว(า ขออนุญาตสอบถาม แล�วตามด�วยประโยคถามเวลา ดังนี้ 
 
   “วลีขออนุญาตสอบถาม + bây giờ là mấy giở?” 
เช(น 

Xin cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ? 
Xin cho cháu hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 
Bà hỏi, bây giờ là mấy giờ? 

 
ในกรณีถ�าผู�ถามสนิทกับผู�ถูกถาม ผู�ถามอาจจะละวลีขออนุญาตสอบถาม

เหลือแค(ประโยคคําถาม“Bây giờ là mấy giở?” ก็ได�  
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9.3.3.2 ประโยคคําตอบ 
   โครงสร�างประโยคท่ีใช�ตอบคําถามเก่ียวกับเวลา ผู�ตอบสามารถตอบเต็ม ๆ 
โครงสร�างประโยคได�คือ 
 
   “Bây giờ là + ตัวเลขบอกเวลา” 
เช(น 
 Bây giờ là chín giờ đúng. 
 Bây giờ là một giờ kém mười. 
 Bây giờ là ba giờ chiều. 
 Bây giờ là sáu giờ ba mươi. 
 

ในบางกรณีผู�ตอบอาจจะละคําว(า“Bây giờ là” ก็ได�  
เช(น  
 Chín giờ đúng. 
 Một giờ kém mười. 
 Ba giờ chiều. 
 

9.3.4 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู<ในช<วงเลข 01 ถึง 29  
การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 01 ถึง 29 ในภาษาเวียดนามมี

วิธีการบอกตามโครงสร�างต(อไปนี้ 
 

“ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงเต็ม + giờ + ตัวเลขท่ีบอกนาที phút” 
เช(น 

3:05  = ba giờ năm phút  
7:25  = bảy giờ hai năm phút  

   หรือ bảy giờ hai nhăm phút 
   หรือ bảy giờ hai lăm phút 

9:15  = chín giờ mười năm phút 
   หรือ chín giờ mười nhăm phút 
   หรือ chín giờ mười lăm phút 

10:23  = mười giờ hai mươi ba phút 
11:10  = mười một giờ mười phút 

 
ในบางกรณีผู�ตอบอาจจะละคําว(า“phút” ก็ได�  

เช(น  
3:05  = ba giờ năm  
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7:25  = bảy giờ hai năm  
9:15  = chín giờ mười năm  
11:10  = mười một giờ mười  
 
9.3.5 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู<ในช<วงเลข 31 ถึง 59  

การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 31 ถึง 59 ในภาษาเวียดนามมี
วิธีการบอกด�วยโครงสร�าง 2 แบบ ดังนี้ 

 
9.3.5.1 การบอกเวลาแบบ A  

การบอกเวลา แบบ A เปIนแบบท่ีบอกเวลาตรงตามหมายเลขท่ีปรากฏบน
นาฬิกา มีโครงสร�างดังนี้ 

 
“ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงเต็ม + giờ + ตัวเลขท่ีบอกนาที (+/- phút)” 

เช(น 
3:35  = ba giờ ba mươi lăm (phút)  
7:45  = bảy giờ bốn mươi lăm (phút) 
9:50  = chín giờ năm mươi (phút) 
10:35  = mười giờ ba mươi năm (phút) 
11:40  = mười một giờ bốn mươi (phút) 

 
9.3.5.2 การบอกเวลาแบบ B  

การบอกเวลา แบบ B เปIนแบบท่ีบอกเวลาตามนาทีท่ีจะถึงชั่วโมงเต็มใน
ชั่วโมงถัดไป กล(าวคือ การบอกตามหมายเลขท่ีคงเหลือหลังจากเอาตัวเลขท่ีปรากฏบนนาฬิกาไปลบ
ด�วย 60 นาที มีโครงสร�าง ดังนี้  

 
        “ตัวเลขชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + kém + ตัวเลขนาทีท่ีจะถึงชั่วโมงถัดไป (+/- phút)” 
เช(น 

3:35  = bốn giờ kém hai mươi nhăm (phút)  
7:45  = tám giờ kém mười lăm (phút) 
9:50  = mười giờ kém mười (phút) 
10:55  = mười một giờ kém năm (phút) 
11:40  = mười hai giờ kém hai mươi (phút) 

 
9.3.6 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู<ตรงเลข 00   

การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 00 พอดี ในภาษาเวียดนามมีวิธีการ
บอกด�วยการใช�คําว(า “đúng” โดยจะวางไว�ท�ายประโยคท่ีบอกเวลานั้น คือ 
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“ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + “đúng”” 

เช(น 
5:00  = năm giờ đúng  
6:00  = sáu giờ đúng 
12:00  = mười hai giờ đúng 
 
9.3.7 การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู<ตรงเลข 30   

การบอกเวลาท่ีมีตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 30 พอดี ในภาษาเวียดนามมีวิธีการ
บอก 2 วิธีได�แก( 

9.3.7.1 บอกเวลาโดยตัวเลขนาที 
การบอกเวลาโดยใช�วิธีการบอกตัวเลขนาทีท่ีปรากฏท่ีหน�าจอนาฬิกาเลย 

เช(น 
5:30  = năm giờ ba mươi (phút)   
6:30  = sáu giờ ba mươi (phút)    
12:30  = mười hai giờ ba mươi (phút)   
  

9.3.7.2 บอกเวลาโดยใช*คําว<า “rưỡi”  
การบอกเวลาโดยใช�คําว(า “rưỡi” ท่ีมีความหมายว(า ครึ่ง วางไว�ท�าย

ประโยคท่ีบอกเวลานั้น ดังโครงสร�างต(อไปนี้   
 

“ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + “rưỡi”” 
เช(น 

5:30  = năm giờ rưỡi  
6:30  = sáu giờ rưỡi 
12:30  = mười hai giờ rưỡi 
 
9.3.8 การใช*คําว<า Sáng, Chiều, Tối 

คําว(า Sáng, Chiều, Tối เปIนคําคุณศัพท�ท่ีใช�บอกช(วงเวลา ถ�าท้ัง 3 คํานี้ปรากฏใน
ประโยคท่ีบอกเวลามักนิยมวางท้ัง 3 คํานี้ ไว�ท�ายประโยค (Huỳnh Xuân Điểm, 1973: 119-120) 
ซ่ึงโดยมากนิยมใช�กับเวลาท่ีเปIนชั่วโมงเต็ม ท้ัง 3 คํามีความหมายแตกต(างกัน คือ  

คําว(า  Sáng  ใช�บอกช(วงเวลาตอนเช�า ต้ังแต(เวลา ตี 1 ถึง 11 โมงเช�า  
คําว(า  Chiều   ใช�บอกช(วงเวลาตอนบ(าย ต้ังแต(เวลา บ(าย 1 โมงถึง 7 โมงเย็น 
คําว(า  Tối   ใช�บอกช(วงเวลาคํ่า ต้ังแต(เวลา 2 ทุ(ม ถึงเท่ียงคืน  

 
ซ่ึงท้ัง 3 คํามีการใช�บอกช(วงเวลา ดังโครงสร�างข�างล(างนี้ 
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 “ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + Sáng/Chiều/Tối” 
เช(น 

1:00 ตอนกลางคืน  = một giờ sáng  
3:00 ตอนกลางวัน  = ba giờ chiều  
7:00 ตอนกลางวัน  = bảy giờ sáng 
9:00 ตอนกลางคืน  = chín giờ tối 
10:00 ตอนกลางคืน  = mười giờ tối 
11:00 ตอนกลางวัน  = mười một giờ sáng 
 
9.3.9 การใช*คําว<า vậy 

คําว(า vậy เปIนคําลงท�ายประโยคท่ีมักปรากฏท�ายประโยคหรือหน�าประโยคได� เพ่ือ
เน�นข�อความหรือประโยคนั้น ๆ (Đinh Văn Đức, 2010 : 245-247) ได�แก( 

1) vậy วางหลังประโยค  
เช(น 
 Anh đang làm gì vậy? 
 Sao tớ không biết vậy? 
 Em tên là gì vậy? 
  

2) vậy วางหน�าประโยค 
เช(น 
 Vậy, anh đang làm gì? 
 Vậy, sao tớ không biết? 
 Vậy, em tên là gì? 
   

9.3.10 การตอบรับคําขอบคุณ 
การตอบรับคําขอบคุณท่ีคู(สนทนาแสดงการขอบคุณ มีวลีท่ีใช�ในการตอบรับหลายวลี  

เช(น 
ผู�ชาย (อายุ 20 ป¬):   Cảm ơn anh ạ.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 30 ป¬): Không có gì. 

 
นักศึกษา: Dạ em cảm ơn cô ạ. 
อาจารย� : Ừ.  

 
อาจารย� : Cảm ơn em.  
นักศึกษา: Dạ. 
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ผู�หญิง (อายุ 60 ป¬):   Cảm ơn cháu.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 20 ป¬): Không sao ạ. 

 
ผู�หญิง (อายุ 20 ป¬):   Cháu cảm ơn chú ạ.  
ชายแปลกหน�า (อายุ 40 ป¬): Không sao. 

 
ผู�ชาย (อายุ 20 ป¬):   Cảm ơn cậu.  
ผู�ชายเพ่ือนสนิท (อายุ 20 ป¬): Không dám. 
 
9.3.11 การใช*โครงสร*าง “có.........đâu” 
โครงสร�าง có..........đâu เปIนโครงสร�างการบอกปฏิเสธ โดยคําท่ีอยู(ระหว(าง có..........đâu 

คือคํากริยาหรือคําคุณศัพท� แม�คําว(า đâu จะมีความหมายว(า ท่ีไหน แต(เม่ือปรากฏร(วมในโครงสร�าง 
có + คํากริยา/คุณศัพท� +  đâu แล�วจะมีความหมายเปIนการปฏิเสธ 
เช(น 

Tôi có ăn đâu.   ฉันกินซะท่ีไหนกัน (ฉันไม(ได�กินเลยนะ) 
Mẹ có đi đâu.   แม(ไปซะท่ีไหนกัน (แม(ไม(ได�ไปเลยนะ) 
Em có vui đâu.  น�องสนุกซะท่ีไหนกัน (น�องไม(ได�สนุกเลยนะ) 
Bà có khoẻ đâu.  ยายแข็งแรงซะท่ีไหนกัน (ยายไม(ได�แข็งแรงเลยนะ) 

 
 
9.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Hoạt đồng hàng ngày 
 

 Hàng ngày Minh Kiệt thường thức dậy lúc sáu giờ sáng, rồi ăn cơm sáng lúc 
sáu giờ rưỡi. Minh Kiệt thường đi học lúc bảy giờ hai mươi. Có khi Minh Kiệt đến 
trường lúc tám giờ kém năm. Buổi sáng Minh Kiệt bắt đầu học từ tám giờ rưỡi đến 
mười hai giờ đúng, rồi Minh Kiệt được nghỉ ăn cơm trưa. Minh Kiệt thường ăn trưa lúc 
mười hai giờ mười lăm phút. Buổi chiều Minh Kiệt không đi học, vì vậy, Minh Kiệt đi 
làm việc ở ngoài đồng giúp bố mẹ. Sáu giờ chiều Minh Kiệt ăn cơm tối. Sau đó học 
bài lúc bảy giờ hai mươi, và đi ngủ lúc chín giờ đúng. 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1. Hàng ngày Minh Kiệt thường thức dậy lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
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2. Minh Kiệt ăn cơm sáng lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
3. Minh Kiệt thường đi học lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
4. Có hôm Minh Kiệt đi đến trường muộn không?  
……………........................................................................................…………………………………… 
5. Khi Minh Kiệt đến trường muộn, Minh Kiệt đến muộn mấy phút?  
……………........................................................................................…………………………………… 
6. Minh Kiệt học những buổi nào?  
……………........................................................................................…………………………………… 
7. Minh Kiệt học từ mấy giờ đến mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
8. Minh Kiệt nghỉ học buổi sáng lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
9. Minh Kiệt ăn trưa lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
10. Buổi chiều, Minh Kiệt có đi học không?  
……………........................................................................................…………………………………… 
11. Buổi chiều, Minh Kiệt giúp ai làm việc?  
……………........................................................................................…………………………………… 
12. Minh Kiệt giúp ông bà tôi làm việc có phải không?  
……………........................................................................................…………………………………… 
13. Minh Kiệt ăn cơm tối lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
14. Minh Kiệt học bài lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
15. Minh Kiệt đi ngủ lúc mấy giờ?  
……………........................................................................................…………………………………… 
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9.5 สรุป (Tóm tắt) 
 

ในภาษาเวียดนามมีคําท่ีใช�เรียกความสนใจบุรุษท่ี 2 โดยใช�คําว(า “ơi” ตามหลังคําเรียกบุรุษ
ท่ี 2 ส(วนวลีท่ีผู�เรียนควรจะต�องใช�เม่ือต�องการสอบถามข�อมูลบุคคลอ่ืนมีมากมาย แต(ท่ีนิยมใช�
โดยท่ัวไป คือ Xin cho hỏi หรือ Cho hỏi แล�วตามด�วยประโยคคําถาม  

โครงสร�างประโยคท่ีใช�ถามเก่ียวกับเวลา “วลีขออนุญาตสอบถาม + bây giờ là mấy giở” 
ซ่ึงผู�พูดถามอาจจะละวลีขออนุญาตก็ได� ส(วนประโยคคําตอบอาจจะแค(ตัวเลขบอกเวลาหรืออาจจะ
ตอบเต็มโครงสร�าง “Bây giờ là + ตัวเลขบอกเวลา” ก็ได�  

ตัวเลขท่ีบอกเวลามีวิธีการอ(านท่ีข้ึนอยู(กับ ตัวเลขนาที เช(น ถ�าตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 
01 ถึง 29 วิธีการบอก คือ“ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงเต็ม + giờ + ตัวเลขท่ีบอกนาที phút” ถ�าตัวเลขท่ี
บอกนาทีอยู(ในช(วงเลข 31 ถึง 59 มีวิธีการบอก คือ “ตัวเลขท่ีบอกชั่วโมงเต็ม + giờ + ตัวเลขท่ีบอก
นาที (+/- phút)” หรือ “ตัวเลขชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + kém + ตัวเลขนาทีท่ีจะถึงชั่วโมงถัดไป (+/- 
phút)” ถ�าตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 00 พอดี อาจจะใช�คําว(า “đúng” วางไว�ท�ายประโยคท่ีบอก
เวลาก็ได� ถ�าตัวเลขท่ีบอกนาทีอยู(ตรงเลข 30 พอดี ในภาษาเวียดนามมีวิธีการบอก 2 วิธี ได�แก( บอก
โดยการบอกตัวเลขนาทีเลย หรืออาจจะบอกโดยใช�คําว(า rưỡi วางไว�ท�ายประโยค 

นอกจากนี้ยังมีคําศัพท�ท่ีใช�บอกช(วงเวลา คือ Sáng ใช�บอกช(วงเวลาตอนเช�า ต้ังแต(เวลา ตี 1 
ถึง 11 โมงเช�า คําว(า Chiều ใช�บอกช(วงเวลาตอนบ(าย ต้ังแต(เวลา บ(าย 1 โมงถึง 7 โมงเย็น และ คํา
ว(า Tối ใช�บอกช(วงเวลาคํ่า ต้ังแต(เวลา 2 ทุ(ม ถึงเท่ียงคืน  
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงแต<งบทสนทนาถาม-ตอบเวลาจากนาฬิกา และช<วงเวลาท่ีกําหนดให* โดยทุกบทสนทนาต*อง
มีการกล<าวขอบคุณ และมีคําเรียกความสนในคู<สนทนาด*วย 

1) เข็มสั้นชี้เลข 3 เข็มยาวชี้เลข  25 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
2) เข็มสั้นชี้เลข 6 เข็มยาวชี้เลข  15 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
3) เข็มสั้นชี้เลข 11 เข็มยาวชี้เลข 10 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
4) เข็มสั้นชี้เลข 4 เข็มยาวชี้เลข  45 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
5) เข็มสั้นชี้เลข 2 เข็มยาวชี้เลข 00  
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 
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6) เข็มสั้นชี้เลข 10 เข็มยาวชี้เลข  20 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
7) เข็มสั้นชี้เลข 8 เข็มยาวชี้เลข  30 (ใช�คําว(า rưỡi)  
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
8) เข็มสั้นชี้เลข 9 เข็มยาวชี้เลข  55 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 
 
9) เข็มสั้นชี้เลข 6 เข็มยาวชี้เลข  45 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
10) เข็มสั้นชี้เลข 1 เข็มยาวชี้เลข  00  
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
11) เข็มสั้นชี้เลข 8 เข็มยาวชี้เลข  45 (กลางวัน)  
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 
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2. จงแต<งบทสนทนาถาม-ตอบเวลาตัวเลข และช<วงเวลาท่ีกําหนดให* โดยทุกบทสนทนาต*องมีการ
กล<าวขอบคุณและมีคําเรียกความสนในคู<สนทนาด*วย 

1) 4:00 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
2) 2:15 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
3)  11:15 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
4)  5:45 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
5)  8:32 (กลางวัน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
6)  3:05 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
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7)  9:00 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
8)  1:55 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
9)  7:15 (กลางคืน) 
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
10)  6:30  
A :………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
B :…………………….….………………………………………………………..…………………………………………. 
A :………………………………………………………………………….……..…………………………………………. 
B :……………………………………………………………………………..……..………………………………………. 

 
 
3. เปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้เป�นภาษาเวียดนาม  

1) ขณะนี้เปIนเวลาห�านาฬิกาตรง 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ขณะนี้เปIนเวลาบ(ายสามโมงห�านาที 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ขณะนี้เปIนเวลาตีสามห�าสิบ 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ขณะนี้เปIนเวลาเจ็ดโมงเช�าห�าสิบนาที 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ขณะนี้เปIนเวลาตีห�าสามสิบ 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) ขณะนี้เปIนเวลาสิบเอ็ดโมงเช�าตรง 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
7) ขณะนี้เปIนเวลาหกโมงเย็น 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
8) ขณะนี้เปIนเวลาสามทุ(มสี่สิบห�านาที 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
9) ขณะนี้เปIนเวลาแปดนาฬิกาตอนเช�า 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
10) ขณะนี้เปIนเวลาสิบโมงสามสิบนาที 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
11) ขณะนี้เปIนเวลาสิบโมงสามสิบนาที 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
12) ขณะนี้เปIนเวลาสิบโมงเย็น 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
13) ขณะนี้เปIนเวลาตีสองตรง 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
14) ขณะนี้เปIนเวลาบ(ายสี่โมงเย็น 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
15) ขณะนี้เปIนเวลาหกทุ(ม 
……………...………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 
วัน สัปดาห1 เดือน และป? 

Ngày, Tuần, Tháng và Năm 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับวัน เดือน ป¬ 
2. การเรียงลําดับวัน เดือน ป¬  
3. การบอกชื่อเดือน 
4. ประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับวันท่ี  
5. ประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับเดือน  
6. ประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับป¬ 
7. การใช�คําว(า nào 
8. การใช�คําว(า phải 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาเก่ียวกับวัน เดือน ป¬ ได� 
2. เรียงลําดับวัน เดือน ป¬ ได�  
3. บอกชื่อเดือนต(างๆ ในหนึ่งป¬ได� 
4. พูดและเขียนประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับวันท่ีได�  
5. พูดและเขียนประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับเดือนได�  
6. พูดและเขียนประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับป¬ได� 
7. ใช�คําว(า nào ได�ถูกต�องตามสถานการณ� 
8. ใช�คําว(า phải ได�ถูกต�องตามสถานการณ� 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการสนทนาเก่ียวกับ วัน เดือน ป¬ ของคนไทย 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
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 10. ผู�เรียนฝFกเขียนข�อความสั้นๆ เก่ียวกับ วัน สัปดาห� และเดือน  
 11. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 10 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 10 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 10 
 

วัน สัปดาห1 เดือน และป? 
Ngày, Tuần, Tháng và Năm 

 
 

ชาวเวียดนามให�ความสําคัญกับปฏิทินตามจันทรคติ เช(นเดียวกับปฏิทินสากล โดยจะใช�
ปฏิทินตามจันทรคติเพ่ือจัดกิจกรรมหรืองานพิธีต(างๆ ตามแบบวัฒนธรรมประเทศจีน แต(ปCจจุบัน ชาว
เวียดนามนิยมใช�ปฏิทินสากลเพ่ิมมากข้ึน เพราะสะดวกและง(ายต(อการจดจํา ดังท่ีผู�เรียนได�เรียนในบท
ท่ีผ(านมาแล�วว(า การเรียนวันต(างๆ ในสัปดาห�ภาษาเวียนนามจะมีวิธี เรียกโดยการใช�ตัวเลข 
เช(นเดียวกับการเรียกเดือนต(างๆ ของป¬ ส(วนการเรียกป¬ต(างๆ ชาวเวียดนามจะใช�ป¬ คริสต�ศักราช 
(ค.ศ.) ตามหลักสากล โปรดศึกษาบทสนทนาต(อไปนี้  

 
10.1 บทสนทนา (Đối thoại)  
 

10.1.1 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับวันท่ี  
สถานการณ1ที 1:  คุณปูÉไปตลาดกลับมาถึงบ�านแปลกใจท่ียังเจอหลานอยู(บ�านยังไม(ไป

โรงเรียน 
Cháu:   Cháu chào ông ạ, ông đi chợ về à? 
Ông:  Ừ, Sao cháu vẫn ở nhà? hôm nay cháu không đi học à? 
Cháu:  Dạ hôm nay là chủ nhật cháu được nghỉ ạ. 
Ông:  Thế à, ngày mai là ngày mồng mấy hả cháu?  
Cháu:  Dạ ngày mai là ngày mồng bốn ạ. 
Ông:  Vậy ngày mồng sáu cháu đưa ông đi bệnh viện nhé. 
Cháu:  Ngày mồng sáu là ngày thứ tư có phải không ạ? 
Ông:  Ừ đúng rồi, cháu có rảnh không?  
Cháu:  Dạ có ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 2:  คุณปูÉและหลานคุยกันท่ีบ�าน 
Cháu:  Sáng nay ông thấy thế nào ạ, có khoẻ không? 
Ông:  Ừ, ông thấy khoẻ hơn rồi. 
Cháu:  Ông phải đi bệnh viện nữa không ạ? 
Ông:  Ông có hẹn với bác sĩ tháng tới.  
Cháu:  Đi ngày nào hả ông. 
Ông:  Ngày mười lăm tháng chín. 
Cháu:  Thế tháng này là tháng mấy hả ông? 
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Ông:  Tháng tám cháu ạ.  
Cháu:  Đến ngày đó ông nhớ nhắc cháu nhé. 
Ông:  Ừ. 
 
10.1.2 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับสัปดาห1 
สถานการณ1ท่ี 3:  แม(สนทนากับลูกชายเรื่องไปเยี่ยมคุณปูÉท่ีบ�านชนบท 
Mẹ:  Con này, tuần qua con có về thăm ông nội không? 
Con:  Không mẹ ạ, tuần qua con bận quá mẹ ạ.  

Ông nội bị ốm hả mẹ?  
Mẹ:  Không, ông vẫn khoẻ.  

Lâu lắm con không về quê thăm ông nội đấy. 
Con:  Dạ con biết. Vì con bận học quá mẹ ạ.  
Mẹ:  Thế tuần này con có về quê thăm ông nội không,  

chứ ông nhớ con lắm đấy. 
Con:  Tuần này con bận thi mẹ ạ. Thế tuần sau con về quê mẹ nhé.  
Mẹ:  Ừ, tuần sau hai mẹ con cùng về nhé. 
Con:  Vâng ạ.  

 
10.1.3 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับเดือน  
สถานการณ1ท่ี 4:  อาจารย�ชายสนทนากับลูกศิษย�ในชั้นเรียนเก่ียวกับการสอบ 
Thầy:  Sắp đến kỳ thi rồi, các em chuẩn bị thi chưa?  
Học trò: Dạ, kỳ thi là vào tháng mấy thầy ạ?  
Thầy:  Tháng năm, tháng tới này.  
Học trò: Tháng này là tháng mấy, hả các bạn?  
Các bạn: Tháng này là tháng tư.  
Học trò: Sao sớm thế ạ? Chúng em chưa ôn thi thầy ạ. 
Thầy:  Chúng em học được ba tháng rồi.  

Tháng qua thầy đã báo các em rồi. 
Học trò: Thế cuối tháng này chúng em phải ôn thi ạ. 
Thầy:  Vậy các em chăm học nhé. 
Học trò: Vâng ạ. 

 
10.1.4 บทสนทนาถามตอบเก่ียวกับป? ค.ศ. 
สถานการณ1ท่ี 5:  ครูหญิงกําลังสอนลูกศิษย�ชั้นประถมป¬ท่ี 2 เก่ียวกับ ป¬ ค.ศ. 
Cô:  Em Sabai, năm nay là năm bao nhiêu?  
Em Sabai: Dạ, năm nay là năm 2011 ạ.  
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Cô:  Em Pairat, năm trước là năm bao nhiêu?  
Em Pairat: Dạ, năm trước là năm 2010 ạ.  
Cô:  Em Đara, năm sau là năm bao nhiêu?  
Em Đara: Dạ, năm sau là năm 2012 ạ.  
Cô:  Các Em rất giỏi.  
Các em: Dạ, chúng em cảm ơn cô ạ.  

 
10.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

chợ   ตลาด 
vẫn   ยังคง 
ở   อยู( 
nhà   บ�าน 
hôm    วัน 
hôm nào  วันไหน 
hôm nay  วันนี้ 
được   ได� 
nghỉ   พัก 
ngày mai  พรุ(งนี้ 
mồng   คํานําหน�าเลขวันท่ีตั้งแต(วันท่ี 1 – 10  
mấy   เท(าไหร( 
đưa   พา 
bệnh viện  โรงพยาบาล 
đúng   ถูกต�อง/ใช( 
rảnh   ว(าง 
sáng nay  เช�านี้ 
nữa   อีกครั้ง 
hẹn   นัด 
với    พร�อม/ด�วย/กับ 
bác sĩ    หมอ 
tới   ท่ีจะถึง  
này   นี้ 
qua   ท่ีผ(านมา 
tháng   เดือน 
tháng tới  เดือนท่ีจะถึง (เดือนหน�า) 
tháng này  เดือนนี้ 
tháng mấy  เดือนไหน 
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tháng qua  เดือนท่ีแล�ว 
đến   มา/มาถึง/ถึง 
nhớ    จดจํา/คิดถึง 
nhắc   เตือน 
đã    คําวิเศษณ�ขยายกริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
về    กลับ  
về thăm  ไปเยี่ยม 
về quê   กลับบ�านเกิด (ท่ีชนบท)  
bận   ยุ(ง (กิจธุระมาก) 
quá   มาก/จัง 
bị   คําวิเศษณ�ขยายกริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีเปIนเชิงลบของผู�พูด 
bị ốm   ปÉวย 
lâu   นาน (เหตุการณ�) 
thăm   เยี่ยม 
tuần    สัปดาห� 
tuần này  สัปดาห�นี้ 
tuần sau  สัปดาห�หน�า 
tuần qua  สัปดาห�ท่ีแล�ว 
nhớ    คิดถึง 
đấy   คําลงท�ายประโยคเพ่ือย้ําเหตุการณ� 
thi   สอบ 
mẹ con  (คํานามประสม) แม(ลูก 
hai mẹ con  (วลี) สองคนแม(ลูก 
cùng   ด�วยกัน 
sắp   ใกล�/จวนจะ 
kỳ    วาระ/ช(วงเวลา 
kỳ thi   ช(วงสอบ 
chuẩn bị   เตรียมตัว 
học trò   ลูกศิษย� 
sớm    เร็ว/ก(อนเวลา 
chúng   พวก 
chúng tôi  พวกเรา (ไม(รวมผู�ฟCง) 
chúng ta  พวกเรา (รวมผู�ฟCง) 
cuối   ท�ายสุด/สุดท�าย 
chăm    ขยัน 
chăm học  ต้ังใจเรียน 
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năm   ป¬  
năm nay  ป¬นี้ 
năm trước  ป¬ก(อน 
năm sau  ป¬หน�า 

 
10.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp) 
 

10.3.1 การเรียงลําดับก<อนกลังวัน เดือน ป?  
  ในภาษาเวียดนามมีการเรียงลําดับก(อนหลังวัน เดือน ป¬ ท่ีเปIนการผสมคําคล�ายกับ
ภาษาไทย ดังนี้  

 
10.3.1.1 การเรียงลําดับก<อนหลังวัน Hôm, Ngày 

เช(น 
hôm trước  วันก(อน 
hôm qua  เม่ือวาน 
hôm nay  วันนี้ 
ngày mai  พรุ(งนี้ 
hôm sau  วันหลัง (พรุ(งนี้) 

 
10.3.1.2 การเรียงลําดับก<อนหลังเดือน Tháng 

เช(น 
tháng trước  เดือนก(อน 
tháng qua  เดือนท่ีผ(านมา (เดือนท่ีแล�ว) 
tháng này  เดือนนี้ 
tháng sau  เดือนหน�า 
tháng tới  เดือนท่ีจะถึง (เดือนหน�า) 

 
10.3.1.3 การเรียงลําดับก<อนหลังป? Năm 

เช(น 
năm trước  ป¬ก(อน 
năm qua  ป¬ท่ีผ(านมา (ป¬ท่ีแล�ว) 
năm này  ป¬นี้ 
năm sau  ป¬หน�า 
năm tới  ป¬ท่ีจะถึง (ป¬หน�า) 
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10.3.2 การบอกช่ือเดือน 
  ภาษาเวียดนามใช�ตัวเลขท่ีเปIนจํานวนนับมาเปIนชื่อเดือน สนทนา (Nguyễn Đình 
Hoa, 1966 : 4-6) ดังนี้  

Tháng đầu năm เดือนแรกของป¬ 
Tháng một   มกราคม  
Tháng giêng  มกราคม 
Tháng hai  กุมภาพันธ� 
Tháng ba  มีนาคม 
Tháng tư  เมษายน 
Tháng năm  พฤษภาคม 
Tháng sáu  มิถุนายน 
Tháng bảy  กรกฎาคม 
Tháng tám  สิงหาคม 
Tháng chín  กันยายน 
Tháng mười  ตุลาคม 
Tháng mười một พฤศจิกายน 
Tháng mười hai ธันวาคม 
Tháng chạp  ธันวาคม 
Tháng cuối năm เดือนสุดท�ายของป¬ 

 
10.3.3 ประโยคถาม-ตอบ เก่ียวกับวันท่ี  

โครงสร�างประโยคคําถามท่ีใช�ถามเก่ียวกับวันท่ี จะมีโครงสร�าง 2 แบบ ดังนี้ 
 

10.3.3.1 โครงสร*างประโยคคําถามท่ีใช*ถามเก่ียวกับวันท่ี ตั้งแต<วันท่ี 1-10  
   คําท่ีเปIนคําสําคัญของโครงสร�างประโยคคําถามท่ีใช�ถามวันท่ี ท่ีมีวันท่ีต้ังแต(
วันท่ี 1 - 10 ของแต(ละเดือน นั่นคือคําว(า “mồng” โดยต�องวางคําว(า “mồng” ไว�หน�าตัวเลขท่ีบอก
วันท่ี (Mai Ngọc Chừ, 1996 : 143) ดังโครงสร�างต(อไปนี้ 
 

“วัน (ท่ีต�องการถามวันท่ี) + là ngày + mồng + mấy?”  
เช(น 

Hôm trước là ngày mồng mấy? วันก(อนเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm qua là ngày mồng mấy?  เม่ือวานเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm nay là ngày mồng mấy?  วันนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Ngày mai là ngày mồng mấy?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm sau là ngày mồng mấy?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
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10.3.3.2 การตอบประโยคคําถามท่ีใช*ถามเก่ียวกับวันท่ี ตั้งแต<วันท่ี 1-10  
ประโยคคําตอบของการถามถึงวันท่ี ท่ีมีเลขบอกวันท่ีตั้งแต(เลข 1-10 มี

โครงสร�าง ดังนี้ 
 

“วัน (ท่ีถูกถามวันท่ี) + là ngày + mồng + ตัวเลขบอกวันท่ี”   
เช(น   

Hôm trước là ngày mồng mấy? วันก(อนเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm trước là ngày mồng 1  วันก(อนเปIนวันท่ี 1 
Hôm qua là ngày mồng mấy?  เม่ือวานเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm qua là ngày mồng 2  เม่ือวานเปIนวันท่ี 2 
 
Hôm nay là ngày mồng mấy?  วันนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm nay là ngày mồng 3  วันนี้เปIนวันท่ี 3 
 
Ngày mai là ngày mồng mấy?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Ngày mai là ngày mồng 4  พรุ(งนี้เปIนวันท่ี 4 
 
Hôm sau là ngày mồng mấy?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm sau là ngày mồng 4  พรุ(งนี้เปIนวันท่ี 4 

 
10.3.3.3 โครงสร*างประโยคคําถามท่ีใช*ถามเก่ียวกับวันท่ี ตั้งแต<วันท่ี 11-31  

   โครงสร�างประโยคคําถามท่ีใช�ถามวันท่ี ท่ีมีวันท่ีต้ังแต(วันท่ี 11 - 31 ของแต(
ละเดือน ไม(ต�องมีคําว(า “mồng” ดังโครงสร�าง ดังนี้ 
 

“วัน (ท่ีต�องการถามวันท่ี) + là ngày bao nhiêu?”  
เช(น 

Hôm trước là ngày bao nhiêu? วันก(อนเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm qua là ngày bao nhiêu?  เม่ือวานเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm nay là ngày bao nhiêu?  วันนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Ngày mai là ngày bao nhiêu?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
Hôm sau là ngày bao nhiêu?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 

 
10.3.3.4 การตอบประโยคคําถามท่ีใช*ถามเก่ียวกับวันท่ี ตั้งแต<วันท่ี 11-31  

ประโยคคําตอบของการถามถึงวันท่ี ท่ีมีเลขบอกวันท่ีตั้งแต(เลข 11-31 มี
โครงสร�าง ดังนี้ 
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“วัน (ท่ีถูกถามวันท่ี) + là ngày + ตัวเลขบอกวันท่ี”   
เช(น 

Hôm trước là ngày bao nhiêu? วันก(อนเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm trước là ngày 21  วันก(อนเปIนวันท่ี 21 
 
Hôm qua là ngày bao nhiêu?  เม่ือวานเปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm qua là ngày 22   เม่ือวานเปIนวันท่ี 22 
 
Hôm nay là ngày bao nhiêu?  วันนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm nay là ngày 23   วันนี้เปIนวันท่ี 23 
 
Ngày mai là ngày bao nhiêu?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Ngày mai là ngày 24   พรุ(งนี้เปIนวันท่ี 24 
 
Hôm sau là ngày bao nhiêu?  พรุ(งนี้เปIนวันท่ีเท(าไหร( 
- Hôm sau là ngày 24   พรุ(งนี้เปIนวันท่ี 24 
 
10.3.4 โครงสร*างประโยคคําถามเก่ียวกับเดือน  

  โครงสร�างประโยคคําถามท่ีใช�ถามเก่ียวกับเดือน ต�องมีคําว(า tháng mấy ปรากฏใน
โครงสร�างด�วย (Mai Ngọc Chừ, 1996 : 149)  ดังโครงสร�างต(อไปนี้ 
 

“เดือน (ท่ีต�องการถาม) + là tháng mấy?”  
เช(น 

Tháng trước là tháng mấy?  เดือนก(อนคือเดือนอะไร 
Tháng qua là tháng mấy?  เดือนท่ีแล�วคือเดือนอะไร 
Tháng này là tháng mấy?  เดือนนี้คือเดือนอะไร 
Tháng sau là tháng mấy?  เดือนหน�าคือเดือนอะไร 
Tháng tới là tháng mấy?  เดือนหน�าคือเดือนอะไร 

 
10.3.5 การตอบประโยคคําถามเก่ียวกับเดือน  

ประโยคคําตอบของการถามถึงเดือน มีโครงสร�าง ดังนี้ 
 

“เดือน (ท่ีต�องการถาม) + là tháng + คําชื่อเดือน/ตัวเลขบอกเดือน”  
เช(น 

Tháng trước là tháng mấy?  เดือนก(อนคือเดือนอะไร 
-Tháng trước là tháng giêng.  เดือนก(อนคือเดือนมกราคม 
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Tháng qua là tháng mấy?  เดือนท่ีแล�วคือเดือนอะไร 
-Tháng qua là tháng hai.  เดือนท่ีแล�วคือเดือนกุมภาพันธ� 
 
Tháng này là tháng mấy?  เดือนนี้คือเดือนอะไร 
-Tháng này là tháng ba.  เดือนนี้คือเดือนมีนาคม 
 
Tháng sau là tháng mấy?  เดือนหน�าคือเดือนอะไร 
-Tháng sau là tháng tư.   เดือนหน�าคือเมษายน 
 
Tháng tới là tháng mấy?  เดือนหน�าคือเดือนอะไร 
-Tháng tới là tháng tư.   เดือนหน�าคือเมษายน 

 
10.3.6 โครงสร*างประโยคคําถามเก่ียวกับป? 

  ชาวเวียดนามใช�ป¬ ค.ศ. ตามป¬สากล แต(มีวิธีการอ(านท่ีต(างกัน กล(าวคือ ในภาษา
เวียดนามจะอ(านป¬ ค.ศ. เหมือนกับการอ(านเลขบอกจํานวน ดังนั้นประโยคคําถามท่ีใช�ถามเก่ียวกับป¬
จึงต�องมีคําถามเก่ียวกับจํานวนตัวเลข bao nhiêu ประกอบด�วย ดังโครงสร�างต(อไปนี้ 
 

“ป¬ (ท่ีต�องการถาม) + là năm bao nhiêu?”  
เช(น 

Năm trước là năm bao nhiêu? ป¬ก(อนป¬อะไร 
Năm qua là năm bao nhiêu?  ป¬ท่ีแล�วป¬อะไร 
Năm này là năm bao nhiêu?  ป¬นี้ป¬อะไร 
Năm sau là năm bao nhiêu?  ป¬หน�าป¬อะไร 
Năm tới là năm bao nhiêu?  ป¬หน�าป¬อะไร 

 
10.3.7 การตอบประโยคคําถามเก่ียวกับป? 

ประโยคคําตอบของการถามถึงป¬ มีโครงสร�าง ดังนี้ 
 

“ป¬ (ท่ีต�องการถาม) + là năm + ป¬ ค.ศ.”  
เช(น 

Năm trước là năm bao nhiêu? ป¬ก(อนป¬ ค.ศ. อะไร 
-Năm trước là năm 2007.  ป¬ก(อนป¬ ค.ศ. 2007 
 
Năm qua là năm bao nhiêu?  ป¬ท่ีแล�วป¬ ค.ศ. อะไร 
-Năm qua là năm 2008.  ป¬ท่ีแล�วป¬ ค.ศ. 2008 
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Năm này là năm bao nhiêu?  ป¬นี้ป¬ ค.ศ. อะไร 
-Năm này là năm 2009.  ป¬นี้ป¬ ค.ศ. 2009 
 
Năm sau là năm bao nhiêu?  ป¬หน�าป¬ ค.ศ. อะไร 
-Năm sau là năm 2010.  ป¬หน�าป¬ ค.ศ. 2010 
 
Năm tới là năm bao nhiêu?  ป¬หน�าป¬ ค.ศ. อะไร 
-Năm tới là năm 2011.   ป¬หน�าป¬ ค.ศ. 2011 
 
10.3.8 การใช*คําว<า trước และคําว<า sau ในวลีบอกช<วงเวลา 

ปกติคําว(า trước เปIนคําวิเศษณ�ท่ีมีความหมายว(า ก(อน และคําว(า sau เปIนคํา
วิเศษณ�ท่ีมีความหมายว(า หลัง  
เช(น 

đi trước  ไปกSอน 
ăn trước  กินกSอน 
ngủ trước  นอนกSอน 

 
đi sau   ไปทีหลัง 
ăn sau   กินทีหลัง 
ngủ sau  นอนทีหลัง 

 
แต(เม่ือท้ังคําว(า trước และคําว(า sau ต�องปรากฏเปIนคําคุณศัพท�เพ่ือบอกเวลา ท้ัง 2 คํานี้จะ

มีความหมายต(างไป (Huỳnh Xuân Điểm, 1973 : 113-118) กล(าวคือ คําว(า trước จะมีความหมาย
ว(า ท่ีผSานมาแล
ว และคําว(า sau จะมีความหมายว(า ท่ีหลังจากนี้  
เช(น 

tháng trước  เดือนกSอน 
năm trước  ป¬กSอน 
hôm trước  วันกSอน 

 
tháng sau  เดือนหน
า 
năm sau  ป¬หน
า 
hôm sau  วันหน
า 
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10.3.9 การใช*คําว<า nào ในการถามวัน เดือน ป? 
คําว(า nào มีความหมายว(า ไหน เปIนคําถามท่ีใช�ถามถึงช(วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ�

นั้นๆ (Hoàng Tuệ, 2001 : 866-869) โดยสามารถใช�กับวัน หรือเดือน หรือป¬ ได� ซ่ึงมีโครงสร�างดังนี้ 
 

Hôm 
Ngày 
Tuần   + nào + ภาคประธาน + ภาคแสดง ?” 
Tháng 
Năm  

เช(น 
Hôm nào anh về quê?  วันไหนคุณกลับบ�านเกิด 
Ngày nào anh về quê?  วันไหนคุณจะกลับบ�านเกิด 
Tuần nào chị đi du lịch?  สัปดาหkไหนพ่ีสาวไปเท่ียว 
Tháng nào các em thi?  เดือนไหนพวกนักเรียนสอบ 
Năm nào cháu tốt nghiệp?     ปlไหนหลานจบการศึกษา 

 
 

10.3.10 การตอบคําถามประโยคคําถามท่ีมีใช*คําว<า nào ในการถามวัน เดือน ป? 
การตอบคําถามประโยคคําถามท่ีถามด�วยคําว(า nào มีโครงสร�าง ดังนี้ 

 
  “คําบอกวัน/สัปดาห�/เดือน/ป¬ + ภาคประธาน + ภาคแสดง ?” 
เช(น 

Hôm nào anh về quê?   วันไหนคุณกลับบ�านเกิด 
-Ngày mai tôi về quê.   พรุSงนี้คุณกลับบ�านเกิด 
 
Tuần nào chị đi du lịch?  สัปดาห�ไหนพ่ีสาวไปเท่ียว 
-Tuần sau chị đi du lịch.  สัปดาหkหน
าพ่ีสาวไปเท่ียว 
 
Tháng nào các em thi?  เดือนไหนพวกนักเรียนสอบ 
-Tháng tới các em thi.   เดือนหน
าพวกหนูสอบ 
 
Năm nào cháu tốt nghiệp?     ป¬ไหนหลานจบการศึกษา 
-Năm sau cháu tốt nghiệp.     ปlหน
าหลานจบการศึกษา 
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10.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Nhật Anh đi học 
 

 Năm nay, Nhật Anh rất vui vì được lên lớp hai. Năm qua, Nhật Anh đã học 
xong lớp một. Năm tới Nhật Anh sẽ lên lớp ba. Hôm nay là ngày thứ hai, mồng hai, 
tháng chín nhưng Nhật Anh không đi học vì hôm nay là ngày Quốc Khánh. Tuần trước 
ông kể cho Nhật Anh rằng ngày Quốc khách là ngày quan trọng của người Việt vì ngày 
ấy Miền Bắc Việt Nam và Miền Nam Việt Nam được thống nhất thành một nước. Hôm 
qua là chủ nhật, là ngày nghỉ Nhật Anh cũng được nghỉ học. Ngày mai là ngày thứ ba, 
mồng ba Nhật Anh phải đi học. Tuần nào Nhật Anh cũng được phiếu “Bé ngoan”. 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1. Năm nay, Nhật Anh học lớp mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
2. Năm qua Nhật Anh có được đi học không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
3. Năm tới Nhật Anh sẽ đi học lớp hai phải không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
4. Được đi học, Nhật Anh có vui không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
5. Năm nay Nhật Anh học lớp mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
6. Năm qua Nhật Anh đã học lớp mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
7. Năm tới Nhật Anh sẽ học lớp mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
8. Hôm nay Nhật Anh có đi học không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
9. Vì sao hôm nay Nhật Anh không đi học? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
10. Ngày Quốc khánh của Việt Nam là ngày mồng mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
11. Ngày Quốc khánh của Việt Nam là vào tháng mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 

 



 209 

12. Ngày Quốc khánh của Việt Nam có quan trọng không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
13. Ngày Quốc khánh của Việt Nam là ngày gì? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
14. Hôm qua Nhật Anh có đi học không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
15. Vì sao hôm qua Nhật Anh không đi học? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
16. Hôm qua là ngày mồng mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
17. Ngày mai là ngày thứ mấy? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
18. Hôm nào Nhật Anh được nghỉ học? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
19. Hôm qua Nhật Anh có đi lớp không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 
20. Nhật Anh có được phiếu “Bé ngoàn” không? 
…………….………….......................................................................................………………………… 

 
 
10.5 สรุป (Tóm tắt) 
 

ภาษาเวียดนามมีคําบอก วัน เดือน ป¬ ท่ีเปIนการผสมคําคล�ายกับภาษาไทย กล(าวคือ นําคําว(า 
วัน เดือน ป¬ มารวมกับคําว(า หน�า ก(อน หลัง เปIนคําผสมว(า วันหน�า เดือนก(อน ป¬หลัง เช(น การผสม
คําว(า hôm (วัน) + qua (ผ(านมา) กลายเปIนว(า hôm qua วันท่ีผ(านมา หรือการผสมคําว(า năm (ป¬) 
+ sau (หลัง) กลายเปIนคําว(า năm sau ป¬หลัง  
  ส(วนการเรียกชื่อเดือนต(าง ๆ ในหนึ่งป¬ ภาษาเวียดนามได�นําเอาตัวเลขบอกเวลามาเปIนคํา
เรียกเดือนต(างๆ ท้ัง 12 เดือน ยกเว�นเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม ท่ีภาษาเวียดนามนอกจากจะ
ใช�ตัวเลขแล�ว ยังมีคําเฉพาะเรียก ได�แก( Tháng một หรือ Tháng giêng เดือนมกราคม Tháng hai 
เดือนกุมภาพันธ� Tháng ba เดือนมีนาคม Tháng tư เดือนเมษายน Tháng năm เดือนพฤษภาคม 
Tháng sáu เดือนมิถุนายน Tháng bẩy เดือนกรกฎาคม Tháng tám เดือนสิงหาคม Tháng chín 
เดือนกันยายน Tháng mười เดือนตุลาคม Tháng mười một เดือนพฤศจิกายน Tháng mười hai 
หรือ Tháng chạp เดือนธันวาคม 
 โครงสร�างประโยคคําถามเก่ียวกับวันท่ี สําหรับวันท่ีเปIนเลข 1-10 จะมีคําว(า mồng ปรากฏ
หน�าคําว(า mấy ส(วนโครงสร�างประโยคคําตอบก็จะมีคําว(า mồng นําหน�าตัวเลขบอกวันท่ี 1-10 
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เช(นกัน แต(สําหรับโครงสร�างประโยคคําถามและคําตอบเก่ียวกับวันท่ี ท่ีเปIนเลข 11-31 จะไม(มีคําว(า 
mồng ปรากฏร(วม เช(น Hôm trước là ngày mồng mấy?, - Hôm trước là ngày mồng 1 

โครงสร�างประโยคคําถามและคําตอบเก่ียวกับเดือน ในภาษาเวียดนามจะใช�คําว(า mấy ท่ีมี
ความหมายว(า เท(าไหร( มาวางไว�ท�ายประโยคคําถาม เช(น Tháng trước là tháng mấy?ส(วนใน
ประโยคคําตอบ ผู�ตอบก็เพียงแค(เปลี่ยนคําว(า mấy ด�วยตัวเลขบอกเดือน เช(น Tháng trước là 
tháng giêng.   

สําหรับโครงสร�างประโยคคําถามและคําตอบเก่ียวกับป¬ ในภาษาเวียดนามจะใช�คําว(า bao 
nhiêu ท่ีมีความหมายว(า เท(าไหร( มาวางไว�ท�ายประโยคคําถาม เช(น Năm trước là năm bao 
nhiêu? ส(วนในประโยคคําตอบ ผู�ตอบก็เพียงแค(เปลี่ยนคําว(า bao nhiêu ด�วยตัวเลขบอกป¬ เช(น 
Năm trước là năm 2011.   
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงแต<งบทสนทนาตามสถานการณ1วันท่ี ท่ีกําหนดให* 

1) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “วันนี้เปIนวนัท่ี 6” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
2) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เม่ือวานนี้เปIนวันท่ี 1” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
3) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “วันนี้เปIนวนัท่ี 13” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
4) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “พรุ(งนี้เปIนวันท่ี 18” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
5) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เม่ือวานนี้เปIนวันท่ี 21” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
6) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “วันนี้เปIนวนัอังคารท่ี 9” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
7) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เม่ือวานนี้เปIนวันศุกร�ท่ี 30” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
8) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “พรุ(งนี้เปIนวันจันทร�ท่ี 22” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
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9) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เม่ือวานนี้เปIนเสาร�ท่ี 27” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
10) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “พรุ(งนี้เปIนวันอาทิตย� 23” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 

 
2. จงแต<งบทสนทนาตามสถานการณ1เดือนและป?ท่ีกําหนดให* 

1) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เดือนนี้เปIนเดือนมกราคม” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
2) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เดือนก(อนเปIนเดือนเมษายน” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
3) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เดือนท่ีแล�วเปIนเดือนสิงหาคม” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
4) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “เดือนหน�าเปIนเดือนธันวาคม” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
5) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “ป¬นี้เปIนป¬ ค.ศ. 1995” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
6) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “ป¬หน�าเปIนป¬ ค.ศ. 2008” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
7) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “ป¬ท่ีแล�วเปIนป¬ ค.ศ. 2010” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
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8) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “ป¬หน�าเปIนป¬ ค.ศ. 2012” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
9) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “ป¬ท่ีแล�วเปIนป¬ ค.ศ. 2003” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
10) แต(งบทสนทนาถามตอบเพ่ือให�ได�คําตอบว(า “วันนี้เปIนวันพุธท่ี 4 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

2008” 
A :……….…………………………………………………………………………………………………………………… 
B :………….………………………………………………………………………………………...……………………… 

 
3. จงเปล่ียนประโยคภาษาไทยต<อไปนี้เป�นภาษาเวียดนาม 

1) เดือนนี้ไม(ได�เปIนเดือนมกราคม 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
2) เดือนหน�าฉันจะไปเท่ียวกรุงเทพ 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
3) เม่ือวานนี้แม(ซ้ือรองเท�าให�ฉัน 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
4) เดือนท่ีแล�วเปIนเดือนเกิดของปูÉฉัน 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
5) วันอาทิตย�เปIนวันหยุด 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
6) วันท่ี 2 เดือนกันยายน เปIนวันชาติเวียดนาม 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
7) วันท่ี 30 เดือนเมษายน เปIนวันรวมชาติ 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
8) วันนี้เปIนวันท่ี 5 เดือนมกราคม 2556 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
9) วันจันทร�เปIนวันแรกของสัปดาห� 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
10) เดือนธันวาคมเปIนเดือนสุดท�ายของป¬ 
………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 11 
กิจวัตรประจําวัน 

Hoạt đồng hàng ngày 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน 
2. การใช�คําว(า ấy 
3. การใช�คําว(า đó 
4. การใช�คําว(า nào  
5. การใช�คําว(า lại  

5.1 การใช�คําว(า lại เปIนคํากริยาแท� 
5.2 การใช�คําว(า lại เปIนคําวิเศษณ�ขยายกริยา 

6. การใช�คําว(า đã đang และ sẽ  
6.1 การใช�คําว(า đã (rồi)  
6.2 การใช�คําว(า đang  
6.3 การใช�คําว(า sẽ  

7. การใช�ประโยคคําถาม làm gì?  
8. การใช�คําว(า đâu  

8.1 การใช�คําว(า đâu เปIนคําถาม   
8.2 การใช�คําว(า đâu เพ่ือเปIนการยืนยันการปฏิเสธ   

9. การใช�คําว(า ai  
9.1 ใช�ในโครงสร�าง “Đây là + ai?”   
9.2 ใช�ในโครงสร�าง “คําเรียกขาน + là + ai?”   

10. การใช�โครงสร�าง “có......không?” กับคํานามบอกสถานท่ี 
 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาถาม-ตอบเก่ียวกิจวัตรประจําวันได� 
2. ใช�คําว(า ấy, đó, nào และ lại ได�อย(างถูกต�อง 
3. ใช�คําวิเศษณ�บอกเวลา đã, đang และ sẽ ได�อย(างถูกต�อง  
4. ใช�ประโยคคําถาม làm gì? ได�อย(างถูกต�อง  
5. ใช�ประโยคคําถาม đâu ได�อย(างถูกต�อง 
6. ใช�ประโยคคําถาม ai ได�อย(างถูกต�อง 
10. ใช�โครงสร�าง “có......không?” กับคํานามบอกสถานท่ีได�อย(างถูกต�อง 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการสนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันได� 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
 10. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 11 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 11 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 11 
 

กิจวัตรประจําวัน 
Hoạt đồng hàng ngày 

 
 

การสนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน  เปIนวัฒนธรรมการทักทายอย(างหนึ่งของชาวเวียดนาม
ท่ีนิยมพูดคุยกันหลังจากการทักทายและสอบถามเรื่องสุขภาพแล�ว ซ่ึงการสอบถามเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวันเปIนวัฒนธรรมท่ีมีความคล�ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทย ในบทนี้ผู�เขียนจึงขอนําเสนอ
คําถามเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวันท่ีถูกใช�บ(อยภายหลังการสอบถามเรื่องสุขภาพ โปรดศึกษาบท
สนทนาต(อไปนี้ 

 
11.1 บทสนทนา  (Đối thoại) 
 

สถานการณ1ท่ี 1:  ผู�จัดการ (ชายอายุ 50 ป¬) พบพนักงานบริษัทตนเอง (หญิงอายุ 30 ป¬) 
นอกบริษัท 

Nhân viên: Chào ông giám đốc, ông đang làm gì ở đây ạ? 
Giám đốc: Ah! Chào chị, tôi đang đi gặp bạn. 
Nhân viên: Nhà bạn ông ở đâu ạ? 
Giám đốc: Vâng, nhà bạn tôi ở gần đây. Chị đi đâu vậy? 
Nhân viên: Dạ tôi mới đi chợ về ạ. 
Giám đốc: Thế tôi đi nhé, chào chị. 
Nhân viên: vâng chào ông. 

    
สถานการณ1ท่ี 2:   Minh Kiệt ไปหา Nhật Anh เพ่ือนสนิทร(วมชั้นเรียนท่ีบ�าน  
Minh Kiệt: Cháu chào bà ạ, Nhật Anh có nhà không ạ? 
Bà:  Cháu là ai vậy? 
Minh Kiệt: Dạ cháu là Minh Kiệt, bạn cùng lớp của  

Nhật Anh bà ạ. 
Bà:  Thế à, Nhật Anh không có nhà cháu à. 
Minh Kiệt: Bạn ấy đi đâu hả bà? 
Bà:  Nhật Anh đang đưa ông đi bệnh viện cháu ạ. 
Minh Kiệt: Ông bị sao hả bà. 
Bà:  Không bị sao, ông đi gặp bạn bè. 
Minh Kiệt: Thế mấy giờ Nhật Anh về bà ạ? 
Bà:  Khoảng bốn giờ chiều. 
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Minh Kiệt: Bốn giờ cháu quay lại bà ạ, chào bà. 
Bà:  Ừ chàu cháo. 
 
สถานการณ1ท่ี 3:  Minh Kiệt และ Nhật Anh กําลังดูรูปถ(ายท่ีห�องเรียน  
Minh Kiệt: Đây là ảnh của bố mẹ cậu à? 
Nhật Anh: Ừ, ảnh này đã chụp từ lâu rồi. 
Minh Kiệt: Đây là ai vậy? 
Nhật Anh: Đây là tớ đấy, tớ đứng bên cạnh mẹ tớ đấy.  
Minh Kiệt: Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi vậy? 
Nhật Anh: Lúc đó tớ được năm tuổi.   
Minh Kiệt: Lúc đó cậu dễ thương lắm. Thế bây giờ bố mẹ cậu đang ở  

đâu? 
Nhật Anh: Bố mẹ tớ đã đi làm ở Hồ Chí Minh được mười năm rồi. 
Minh Kiệt: Thế cậu đang sống với ai? 
Nhật Anh: Tớ đang sống với ông bà nội. 
Minh Kiệt: Vậy à. 

 
สถานการณ1ท่ี 4:   Hồng Nhung กลับถึงบ�านหลังเลิกเรียน  
Hồng Nhung: Cháu chào bà ạ. 
Bà:  Ừ, cháu về rồi à? 
Hồng Nhung: Dạ, bà đang làm gì thế? 
Bà:  Bà đang nấu cơm, cháu đói chưa? 
Hồng Nhung: Cháu đói lắm rồi bà ạ. 
Bà:  Thế cháu lại đây giúp bà nào, này cháu rửa rau cho bà đi. 
Hồng Nhung: Bà sẽ nấu món gì ạ? 
Bà:  Món canh cua, cháu có thích không? 
Hồng Nhung: Canh cua hả bà, cháu rất thích vì nó rất ngon. 
Bà:  Nhanh lên! Bà đói lắn rồi. 
Hồng Nhung: Vâng ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 5:   Binh Minh ขออนุญาตพ(อไปบ�านเพ่ือน  
Bố:  Con sẽ đi đâu vậy? 
Binh Minh: Bố ạ, con sang nhà bạn, bố cho con đi nhé. 
Bố:  Bây giờ muộn rồi, con sẽ đi làmg gì? 
Binh Minh: Dạ, con đi mượn sách địa lý nhà bạn Minh Kiệt bố ạ. 
Bố:  Thế sách của con ở đâu? 
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Binh Minh: Dạ con để quên ở lớp bố ạ. 
Bố:  Sao con không cẩn thận thế. Mấy giờ con sẽ về vậy? 
Binh Minh: Nữa tiếng nữa bố ạ, vì nhà bạn ấy ở gần đây ạ. 
Bố:  Ừ con đi xe cẩn thận nhé. 
Binh Minh: Vâng con về ngay ạ. 

 
11.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

đang   คําวิเศษณ�หน�ากริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
làm    ทํา 
gì    อะไร 
ở    อยู(/ท่ี/อยู(ท่ี 
gặp   พบ 
bạn   เพ่ือน 
ấy   นั้น 
gần    ใกล� 
mới    พึงจะ/ใหม( 
chợ    ตลาด 
về   กลับ 
lớp    ชั้นเรียน 
của    ของ 
đưa   พาไป 
bị sao   เปIนอะไร (เจ็บปÉวย) 
bạn bè   เพ่ือนๆ 
khoảng   ประมาณ 
quay   กลับ/หัน/กลับด�าน 
lại   อีกครั้ง 
quay lại  กลับมาอีกครั้ง 
ảnh   รูปภาพ 
đã   คําวิเศษณ�หน�ากริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีจบไปแล�ว 
chụp   ถ(ายภาพ 
từ   ต้ังแต(/จาก 
lâu   นาน 
rồi   คําวิเศษณ�หน�าหรือหลังกริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีจบไปแล�ว  

มักจะปรากฏคู(กับคําว(า đã 
ai   ใคร 
đứng   ตรง (ยืนตรง)  
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bên cạnh  ข�างๆ 
lúc đó    ขณะนั้น 
được    ได� 
dễ thương  น(ารัก (เด็ก) 
ở đâu   ท่ีไหน 
Hồ Chí Minh  (นคร)โฮจิมินห� 
sống   อาศัย 
với   ด�วย/กับ 
nấu cơm  ประกอบอาหาร 
đói   หิว 
lại đây   มานี้ 
giúp   ช(วย 
rửa   ล�าง 
rau   ผัก 
món   คําลักษณะนามใช�กับชื่ออาหาร 
canh    แกง 
cua   ปู 
canh cua  แกงปู 
thích   ชอบ 
ngon   อร(อย 
nhanh   เร็ว  
lên   ข้ึน  
nhanh lên  เร็วข้ึน/เร็วเข�า  
sẽ   คําวิเศษณ�หน�ากริยาเพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
muộn   ช�า 
mượn  ยืม 
sách  หนังสือ 
địa lý  ภูมิศาสตร� 
để    วางไว�/เอาไว� 
quên   ลืม 
để quên  วางลืมไว� 
cẩn thận  ระมัดระวัง 
nữa    ครึ่ง 
tiếng   ชั่วโมง 
ngay   ทันที 
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11.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp) 
 

11.3.1 การใช*คําว<า ấy 
  คําว(า ấy มีความหมายว(า นั่น เม่ือใช�คําว(า ấy ร(วมกับคํานามท่ีหมายถึงวัตถุ สิ่งของ 
หรือสถานท่ี คําว(า ấy จะเปIนคําบ(งชี้ เพ่ือระบุและชี้เฉพาะวัตถุ สิ่งของ หรือสถานท่ี นั้น ๆ  
เช(น 

xe ấy    รถคันนั้น 
nhà ấy    บ�านหลังนั้น 
trường Đại học ấy  มหาวิทยาลัยนั้น 
hôm ấy   วันนั้น(หมายถึงวันท่ีผ(านมาแล�ว) 
ngày ấy   วันนั้น(หมายถึงวันท่ียังมาไม(ถึง) 

 
เม่ือใช�คําว(า ấy ร(วมกับคําสรรพนาม คํานามบอกอาชีพ หรือคํานามเฉพาะท่ีเปIนชื่อ

บุคคล คําว(า ấy นอกจากจะเปIนคําบ(งชี้แล�ว ยังทําให�คําสรรพนาม คํานามบอกอาชีพ หรือชื่อบุคคล
นั้น ๆ กลายเปIนคําสรรพนามบุรุษท่ี 3 (Nhuyễn Văn Chính, 2010 : 210-211)  
เช(น 

anh ấy    พ่ีชายคนนั้น 
bà ấy    คุณยายคนนั้น 
thầy ấy   ครู(ผู�ชาย)คนนั้น 
cô ấy    ครู(ผู�หญิง)คนนั้น 
Minh Kiệt ấy   (คนท่ีชื่อ)มิงห�เกียตคนนั้น 
Hồng Nhung ấy  (คนท่ีชื่อ)ฮ(งåุงคนนั้น 

 
11.3.2 การใช*คําว<า đó 

  คําว(า đó มีความหมายเหมือนกับคําว(า ấy คือแปลว(า นั่น เหมือนกัน แต(คําว(า đó 
ส(วนใหญ(จะถูกใช�ร(วมกับคํานามท่ีหมายถึงวัตถุ สิ่งของ หรือสถานท่ี เท(านั้น  
เช(น 

xe đó    รถคันนั้น 
nhà đó    บ�านหลังนั้น 
trường Đại học đó  มหาวิทยาลัยนั้น 
hôm đó   วันนั้น (หมายถึงวันท่ีผ(านมาแล�ว) 
ngày đó   วันนั้น (หมายถึงวันท่ียังมาไม(ถึง) 

 
11.3.3 การใช*คําว<า nào  

คําว(า nào มี 2 ความหมาย ข้ึนอยู(กับตําแหน(งของคําว(า nào ในประโยค ซ่ึงมี
วิธีการใช� ดังนี้ 
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11.3.3.1 การใช*คําว<า nào ท่ีเป�นการถาม 
การใช�คําว(า nào ท่ีเปIนการถาม ท่ีมีความหมายว(า อันไหน ชิ้นไหน ผู�พูดต�องใช�คําว(า nào 

เปIนคําคุณศัพท� โดยการนําคําว(า nào ไปวางหลังคํานามนั้น ๆ  
 
เช(น 

Anh muốn mua ảnh nào?  คุณ (ผู�ชาย) ต�องการซ้ือรูปไหน 
Chị từ Băng Cốc về hôm nào?  คุณ (ผู�หญิง) กลับจากกรุงเทพวันไหน 
Em hát bài hát nào vậy?   น�องร�องเพลงอะไรนะ 
 

11.3.3.2 การใช*คําว<า nào ท่ีหมายถึงการขอร*อง หรือการออกคําส่ัง  
คําว(า nào นอกจากจะเปIนคําคุณศัพท�เพ่ือบอกการถาม อันไหน/สิ่งไหน 

แล�ว คําว(า nào ยังสามารถเปIนคําลงท�ายประโยค เพ่ือบอกการขอร�อง หรือการออกคําสั่ง (Đào 
Thanh Lan, 2010 : 110-115)  
เช(น 

Cháu giúp bà nấu cơm nào.   หลานช(วยยายทํากับข�าวหน(อย 
Đi nhanh lên nào.    เร็วข้ึนอีกหน(อยสิ 
Ăn xong đi rửa bát nào.   กินเสร็จแล�วไปล�างจานสิ 
 
11.3.4 การใช*คําว<า lại  

คําว(า lại มี 2 ความหมาย ข้ึนอยู(กับการตําแหน(งของคําในประโยคหรือวิธีการใช� 
ได�แก( 

 
11.3.4.1 การใช*คําว<า lại เป�นคํากริยาแท* 

การใช�คําว(า lại เปIนคํากริยาแท�จะมีความหมายว(า มา  
เช(น 

Con lại đây.   ลูกมานี่ 
Cháu lại đây bà báo.  หลานมานี่ให�ยายใช�หน(อย 
 

11.3.4.2 การใช*คําว<า lại เป�นคําวิเศษณ1ขยายกริยา 
คําว(า lại เปIนคําวิเศษณ�ขยายกริยา มีความหมายว(า อีกครั้ง/เริ่มต�นทํา

กริยานั้น ๆ ใหม(อีกครั้ง โดยคําว(า lại จะถูกนําไปวางไว�ข�างหน�าหรือข�างหลังคํากริยาตัวท่ีถูกขยาย 
ได�แก( 

1) วาง lại หน�าคํากริยา  
เช(น 

Con lại đi chơi ở đó có phải không?  ลูกไปเล(นท่ีนั่นอีกแล�วใช(ไหม  
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2) วาง lại หลังคํากริยา 
เช(น 

Cháu hát lại bài ấy nào.   หลานร�องเพลงนั้นอีกสิ 
 
11.3.5 การใช*คําว<า đã đang และ sẽ  

คําว(า đã đang และ sẽ เปIนคําวิเศษณ�ขยายกริยา เพ่ือบอกกาลของประโยคใน
ภาษาเวียดนาม โดยท้ัง 3 คําจะถูกนําไปวางไว�หน�าคํากริยาหลักของประโยคตัวท่ีมันขยาย ดังนี้ 

 
11.3.5.1 การใช*คําว<า đã  

คําว(า đã มีความหมาย เพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีได�กระทําผ(านมาแล�ว หรือ
กระทําเสร็จสิ้นแล�ว (Trần Kim Phượng, 2008 : 73-74) ซ่ึงส(วนใหญ(จะมีการใช�ร(วมกับคําว(า rồi ท่ี
แปลว(า แล�ว โดยวางคําว(า rồi ไว�ท�ายประโยค 
เช(น  
 Bà đã đi rồi.     ยายไปแล�ว 
 Minh Kiệt đã đi học rồi.   มิงห�เกียตไปเรียนแล�ว 
 Ông giám đốc đã đi Băng Cốc rồi.  ผู�จัดการไปกรุงเทพแล�ว 
 
หมายเหตุ 
 คําว(า rồi นอกจากจะถูกใช�ร(วมกับคําว(า đã แล�ว คําว(า rồi สามารถถูกใช�เปIนคําวิเศษณ�เพียง
ลําพังหลังประโยคเพ่ือบอกความเปIนอดีตของเหตุการณ� (Diệp Quang Ban, 2006: 84-86)  
เช(น 
 Bà đi rồi.    ยายไปแล�ว 
 Minh Kiệt đi học rồi.   มิงห�เกียตไปเรียนแล�ว 
 Ông giám đốc đi Băng Cốc rồi. ผู�จัดการไปกรุงเทพแล�ว 
 

11.3.5.2 การใช*คําว<า đang  
คําว(า đang มีความหมาย เพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีกําลังกระทําอยู(ขณะพูด

ประโยคนั้น (Trần Kim Phượng, 2008 : 108) 
เช(น  

Bà đang nấu cơm.    ยายกําลังทําอาหาร 
Nhật Anh đang học lớp một.   เญิดแองกําลังเรียน ป 1 
Tôi đang làm cho công ty du lịch ABC. ฉันกําลังทํางานให�บริษัทท(องเท่ียว ABC 

 
11.3.5.3 การใช*คําว<า sẽ  

คําว(า sẽ มีความหมาย เพ่ือบอกเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Trần 
Kim Phượng, 2008 : 149-151) 
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เช(น  
Bà sẽ nấu cơm.     ยายจะทําอาหาร 
Năm tới Nhật Anh sẽ học lớp một.   ป¬หน�าเญิดแองจะเรียน ป 1 
 
Khi tốt nghiệp tôi sẽ làm cho công ty du lịch ABC. เม่ือฉันเรียนจบ ฉันจะทํางาน 

ให�บริษัทท(องเท่ียว ABC 
Bà sẽ về quê à?     ยายจะกลับบ�านนอกหรือครับ 

 
11.3.6 การใช*ประโยคคําถาม làm gì  

คําว(า làm gì เปIนวลีท่ีใช�เปIนคําถาม ท่ีมีความหมายว(า ทําอะไร มักจะปรากฏใน
โครงสร�างประโยคคําถาม ดังนี้ 

 
“คําเรียกขาน + làm gì?” 

เช(น 
 Bà đang làm gì?  ยายกําลังทําอะไร 
 Bình Minh sẽ làm gì?  บิงห�มิงห�จะทําอะไร 
 Giám đốc đã làm gì?  ผู�จัดการได�ทําอะไรแล�ว 
 Anh ấy đang làm gì?  เขาคนนั้นกําลังทําอะไร 
 

11.3.7 การตอบประโยคคําถาม làm gì  
  ผู�ตอบสามารถตอบได�โดยการใช�โครงสร�าง ดังนี้  
 

“คําเรียกขาน + กริยาวลี” 
เช(น 
 Bà đang làm gì?   ยายกําลังทําอะไร 
 -Bà đang nấu cơm.   ยายกําลังทํากับข�าว 

 
Bình Minh sẽ làm gì?   บิงห�มิงห�จะทําอะไร 
-Bình Minh sẽ hát.   บิงห�มิงห�จะร�องเพลง 
 

 Giám đốc đã làm gì?   ผู�จัดการได�ทําอะไรหรือ 
 -Giám đốc đã uống rượu.  ผู�จัดการได�กินเหล�าแล�ว 
 
 Con đã làm gì sai?   ลูกทําอะไรผิดหรือ 
 -Con đã làm vỡ cái bát.  ลูกทําถ�วยแตก 
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11.3.8 การใช*คําว<า đâu  
 

11.3.8.1 การใช*คําว<า đâu เป�นคําถาม   
คําว(า đâu เม่ือถูกใช�เปIนคําถามจะมีความหมายว(า ไหน มักจะมีการใช�

ร(วมกับคําต(อไปนี้ 
1) ใช�คําว(า đâu ร(วมกับคําว(า đi ท่ีแปลว(า ไป เปIนคําวลีว(า đi đâu โดย

หมายถึงการถามทิศทางท่ีจะไป หรือจุดหมายปลายทางท่ีจะไป แปลว(า ไปไหน  
เช(น 
 Bà đang đi đâu?   ยายกําลังไปไหน 
 Bình Minh sẽ đi đâu?   บิงห�มิงห�จะไปไหน 
 Giám đốc đã đi đâu rồi?  ผู�จัดการไปไหนแล�ว 
 

2) ใช�คําว(า đâu ร(วมกับคําว(า ở ท่ีแปลว(า อยู(/อยู(ท่ี เปIนคําวลีว(า ở đâu 
โดยหมายถึงการถามสถานท่ีประเภทระบุตําแหน(ง แปลว(า อยู(ท่ีไหน  
เช(น 
 Bà đang ở đâu?   ยายกําลังอยู(ท่ีไหน 
 Bình Minh sẽ ở đâu?   บิงห�มิงห�จะอยู(ท่ีไหน 
 Giám đốc đã ở đâu rồi?  ผู�จัดการไปอยู(ท่ีไหนแล�ว 
 Anh ấy đang ở đâu?   เขาคนนั้นกําลังอยู(ท่ีไหน 
 

11.3.8.2 การใช*คําว<า đâu เพ่ือเป�นการยืนยันการปฏิเสธ   
คําว(า đâu ถูกใช�ในการปฏิเสธ โดยจะวางคําว(า đâu ในประโยคดังนี้ 
1) ใช�ร(วมกับคําว(า có จะมีความหมายว(า ท่ีไหนกัน ดังโครงสร�างต(อไปนี้ 

  
“คําเรียกขาน + có + กริยาวลี + đâu”  

เช(น 
 Tôi có đi Băng Cốc đâu.  ฉันไปกรุงเทพท่ีไหนกัน (ปฏิเสธว(าไม(ได�ไป) 
 Bà có mua đâu.   ฉันซ้ือท่ีไหนกัน (ปฏิเสธว(าไม(ได�ไป) 
 Mẹ có tiền đâu.   แม(มีเงินท่ีไหนกัน (ปฏิเสธว(าไม(มีเงิน) 
 

2) ใช�คําว(า đâu ร(วมกับประโยคปฏิเสธ จะเปIนการย้ําการปฏิเสธนั้น ๆ
(Hoàng Phê, 2008 : 186-190) ดังโครงสร�างนี้  

 
“ประโยคปฏิเสธ + đâu”  

เช(น 
Mẹ không đi được đâu.  แม(ไปไม(ได� (ย้ําการปฏิเสธ) 



 226 

 Tôi không bán được đâu.  ฉันขายไม(ได�หรอก (ย้ําการปฏิเสธ) 
 Bà không mua được đâu.  ยายไม(ได�ซ้ือหรอก (ปฏิเสธว(าไม(ได�ซ้ือ) 
 

3) ใช�คําว(า đâu ท�ายประโยคเพ่ือบอกการสงสัยว(าไม(น(าท่ีจะเกิดเหตุการณ�
อย(างนั้นได� (Nguyễn Văn Hiệp, 2009 : 344-348)  
เช(น  

Mẹ đi được đâu.   แม(ไปได�ซะท่ีไหนกัน 
 Anh ấy có thể đi đâu.   เขาไปได�ซะท่ีไหนกัน 
 

11.3.9 การใช*คําว<า ai  
  คําว(า ai เปIนคําถามถึงตัวบุคคลท่ีมีความหมายว(า ใคร (Nguyễn Hữu Quỳnh, 
2007: 143) มีวิธีการใช� 2 โครงสร�าง ดังนี้ 
 

11.3.9.1 ใช*ในโครงสร*าง “Đây là + ai?”   
เม่ือคําว(า ai ถูกใช�ในโครงสร�าง Đây là.... จะเปIนคําถามท่ีมีความหมายว(า 

นี่คือใคร ดังโครงสร�าง “Đây là ai?” ส(วนคําตอบจะมี 2 โครงสร�าง ดังนี้  
1) โครงสร�าง “Đây là + คํานามท่ีเปIนชื่อเฉพาะ/คํานามบอกอาชีพ”  

เช(น 
 Đây là ai? 
  -Đây là Minh Kiệt. 
 
 Đây là ai? 
  -Đây là thầy giáo. 
 

2) โครงสร�าง “Đây là + นามวลี”  
เช(น 
 Đây là ai? 
  -Đây là mẹ của tớ. 
 
 Đây là ai? 
  -Đây là giám đốc của công ty ABC. 
 

11.3.9.2 ใช*ในโครงสร*าง “คําเรียกขาน + là + ai?”   
เม่ือคําว(า ai ถูกใช�ในโครงสร�าง “คําเรียกขาน + là + ai?” จะเปIนคําถามท่ี

มีความหมายว(า คนๆ นั้นเปIนใคร ส(วนการตอบคําถาม จะแทนคําว(า ai ด�วยคํานามบอกอาชีพ หรือ
นามวลี ก็ได�  
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เช(น 
 Minh Kiệt là ai? 
  - Minh Kiệt là con trai của tôi. (นามวลี) 
 
 Ông là ai? 
  - Tôi là giám đốc. (คํานามบอกอาชีพ) 
 

โครงสร�างประโยคคําตอบ “คําเรียกขาน + là + ai?” นี้ ผู�พูดสามารถสลับ
ในตําแหน(งระหว(าง คําเรียกขาน และ ai ได� (Đái Xuân Ninh, 2008: 120-129)  
เช(น   
 Minh Kiệt là ai? 
  - Minh Kiệt là con trai của tôi.  
หรือ - Con trai của tôi là Minh Kiệt.  
 
 Ông là ai? 
  - Tôi là giám đốc. (คํานามบอกอาชีพ) 
หรือ - Giám đốc là tôi.  

 
11.3.10 การใช*โครงสร*าง  “có......không?” กับคํานามบอกสถานท่ี  

 ในบทท่ี 3 ผู�เรียนได�ศึกษาวิธีการใช�โครงสร�าง “có......không?” ไปในการถามไปแล�ว ในบท
นี้ผู�สอนขอนําเสนอการใช�โครงสร�าง “có......không?” อีกครั้ง แต(ครั้งนี้เปIนการใช�โครงสร�าง 
“có......không?” กับคํานามท่ีบอกสถานท่ี เพราะโครงสร�างดังกล(าวมีความหมายเฉพาะท่ีผู�เรียนต�อง
ทําความเข�าใจ และต�องแยกแยะจากการใช�โครงสร�าง “có......không?” แบบอ่ืน ๆ เพราะโครงสร�าง 
“có + คํานามบอกสถานท่ี + không?” เปIนการถามท่ีมีความหมายว(า ผู�ถูกถามอยู(สถานท่ีนั้น ๆ 
หรือไม(  
เช(น 

Nhật Anh có nhà không?  เญิดแองอยู(บ�านหรือไม( 
Giám đốc có công ty không?  ผู�จัดการอยู(บริษัทหรือไม( 
Minh Kiệt có lớp không?  มิงห�เกียตอยู(ท่ีห�องเรียนไหม(มาเรียนไหม) 

 
(ประโยคคําตอบ ผู�ตอบสามารถตอบได�เหมือนกับประโยคการตอบรับ หรือตอบปฏิเสธ 

ประโยคคําถามท่ีมีโครงสร�าง có......không ดังท่ีผู�เขียนได�นําเสนอไปแล�วในบทท่ี 3)  
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11.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Đón tiếp bác gái 
 

 Hôm qua bác gái đã đến thăm bố mẹ của tôi. Bác gái là chị của bố tôi, hiện 
nay bác đang sống ở tỉnh Sa Kôn. Bác gái tôi tên là Suđa. Lúc bác đến nhà tôi là bảy 
giờ sáng, lúc đó bố tôi đã đi làm rồi, mẹ của tôi thì đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong 
bếp, em gái tôi đã đi học rồi, anh trai tôi không đi học đại học mà sẽ đi du lịch Băng 
Cốc với các bạn cùng lớp. Vậy nên chỉ có tôi và mẹ tôi đón tiếp bác Suđa. Mẹ tôi mời 
bác ăn sáng rồi cho bác nghỉ ngơi. Sau đó tôi đưa bác Suđa đi siêu thị Central mua đồ 
dùng. Buổi chiều, khi bố tôi đi làm về bác Suđa nói chuyện với bố lý do bác đến tỉnh 
Uđon vì bác muốn báo cho bố mẹ tôi về việc tổ chức đám cưới của anh Kiệt, con 
trai của bác ấy. Đám cưới của anh Kiệt sẽ được tổ chức vào ngày mồng tám tháng ba 
sắp tới. Và bác muốn mời cả gia đình tôi tham dự để chung vui cùng gia đình bác. 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Hôm qua ai đã đến thăm bố mẹ tôi? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
2) Bác gái của tôi là ai? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
3) Hiện nay bác gái của tôi đang sống ở đâu? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
4) Bác gái tôi tên là gì? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
5) Bác đến nhà tôi lúc mấy giờ? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
6) Lúc bác đến tôi, mẹ tôi đang làm gì? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
7) Lúc bác đến tôi, bố tôi đang ngủ có phải không? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
8) Anh trai tôi đang chuẩn bị đi đâu? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
9) Sau khi nghỉ ngơi tôi đưa bác Suđa đi đâu? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
10) Hôm nào đám cưới của anh Kiệt sẽ được tổ chức?  
…………….......................................................................................……………………………………… 
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11.5 สรุป (Tóm tắt) 
  

ภาษาเวียดนามมีคําวิเศษณ�บอกกาลเวลาปรากฏในประโยค โดยวางไว�หน�าคํากริยาหลักของ
ประโยค คําวิเศษณ�เหล(านี้มี 3 คํา ได�แก( 1) คําว(า đã เปIนคําบอกเหตุการณ�ท่ีผ(านมาแล�ว ซ่ึงจะใช�
ร(วมกับคําว(า rồi  2) คําว(า đang เปIนคําบอกเหตุการณ�ท่ีกําลังกระทําอยู( และ 3) คําว(า sẽ เปIนคํา
บอกเหตุการณ�ท่ียังไม(ได�เกิดข้ึนและจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ส(วนประโยคคําถามท่ีมีคําว(า làm gì? เปIนการถามเหตุการณ�ท่ีบ(งบอกการกระทํา ซ่ึงใช�
คําถาม làm gì นี้กับคําวิเศษณ�บอกกาลเวลาท้ัง 3 คํา เช(น Anh đang làm gì?, Anh đã làm gì?, 
Anh se đi đâu? สําหรับคําถามเก่ียวกับสถานท่ี ในภาษาเวียดนามมีคําถามเก่ียวกับสถานท่ี คือคําว(า 
đâu โดยจะมีการถาม 2 แบบ กล(าวคือ แบบแรกเปIนการถามถึงจุดหมายปลายทางท่ีจะไป คือคําว(า 
đi đâu? แบบท่ีสองเปIนการถามถึงถ่ินท่ีอยู(/สถานท่ีอยู( คือคําว(า ở đâu? ส(วนในการถามถึงบุคคล 
ภาษาเวียดนามจะใช�คําว(า ai โดยจะใช�คําว(า ai ในโครงสร�าง“Đây là + ai?” ในการถามว(า นี้คือใคร 
และโครงสร�าง “คําเรียกขาน + là + ai?” ในการถามว(า คนเรียกขานคนนี้เปIนใคร        

คําว(า ấy และ đó เปIนคําบ(งชี้ในภาษาเวียดนาม แต(เม่ือคําว(า ấy ถูกนํามาใช�ร(วมกับคํา 
สรรพนาม จะทําให�คําสรรพนามนั้นกลายเปIนคําสรรพนามบุรุษท่ี 2 
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงแต<งบทสนทนาถาม-ตอบ ตามสถานการณ1ท่ีกําหนดให* 

1) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ลูกกําลังอ(านหนังสือสอบ”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
2) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “แม(จะไปตลาด”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
3) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ผมอ(านหนังสือสอบแล�ว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
4. จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ยายกําลังทํากับข�าว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
5) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ย(าจะกินข�าวเช�า”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
6) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “พ(อกินข�าวเท่ียงแล�ว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
7) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “อา(ชาย)กําลังซ้ือผลไม�”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
8) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “อา(หญิง)จะดูทีวี”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 
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9) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ลุงได�ไปฮานอยแล�ว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
10) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ปÊากําลังล�างจาน”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
11) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “น�าชายจะทําโตßะ”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
12) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “หลานกําลังกลับบ�านเกิดเลย”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
13) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “พ(อกําลังอ(านหนังพิมพ�”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
14) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “สมชายจะร�องเพลง”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
15) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “ลูกต่ืนนอนแล�ว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
16) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “คุณผู�หญิง(สูงอายุ) เปIนนางพยาบาล”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
17) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “อาจารย�ชายอยู(ท่ีถนน Thanh niên”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 
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18) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “หลานกําลังอยู(ท่ีโรงเรียน”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
19) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “นี่คือผู�จัดการบริษัท”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
20) จงแต(งบทสนทนาท่ีได�คําตอบว(า “อาจารย�หญิงอยู(ท่ีห�องเรียนแล�ว”   
A:………………..……………………….…………………………………………………….……………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
2. จงเปล่ียนประโยคต<อไปนี้เป�นภาษาเวียดนาม 

1) มอเตอร�ไซด�คันไหนเปIนของเพ่ือน   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
2) นายปรีชามาให�ครูใช�หน(อย   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
3) วันไหนอาสาวจะไปเท่ียวคะ  
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
4) เราต�องสอบใหม(เพ่ือนเอãย   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
5) ลูกช(วยแม(ล�างถ�วยหน(อย   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
6) ลูกมาหาพ(อนี่มา   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
7) น�องคนนั้นน(ารัก   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
8) ไปล�างหน�าได�แล�ว   
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
9) หลานล�างถ�วยใหม(นะ  
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
10) เพ่ือนกลับจากกรุงเทพวันไหน  
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
11) คุณลงคะ จินตราอยู(บ�านไหมคะ  
……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 12 
สถานที่ 

Địa điểm 
 
หัวข*อเนื้อหา 

1. บทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับการสอบถามเส�นทาง สถานท่ี 
2. การใช�คําท�ายประโยค “đấy” 
3. การใช�คําท�ายโครงสร�าง “đã.......chưa?” 

  3.1 ประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�ว  
  3.2 การตอบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ  

4. การใช�คําท�ายโครงสร�าง “đi + như thế nào?” 
5. การใช�คําวิเศษณ� “cứ + กริยาวลี” 
6. การใช�คําวิเศษณ� “vẫn chưa + กริยาวลี” 
7. การใช�คําวิเศษณ�วลี “chưa bao giờ + กริยาวลี” 

 
วัตถุประสงค1เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ดังนี้ 
1. สนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับการสอบถามเส�นทาง สถานท่ี ได� 
2. ใช�คําท�ายประโยค “đấy” ได�ถูกต�องตามสถานการณ� 
3. ใช�คําท�ายโครงสร�าง “đã.......chưa?” ได�ถูกต�องตามความหมาย 
4. ใช�คําท�ายโครงสร�าง “đi + như thế nào?” ได�ถูกต�องตามสถานการณ� 
5. ใช�คําวิเศษณ� “cứ + กริยาวล”ี ได�ถูกต�อง 
6. ใช�คําวิเศษณ� “vẫn chưa + กริยาวลี” ได�ถูกต�อง 
7. ใช�คําวิเศษณ�วลี “chưa bao giờ + กริยาวลี” ได�ถูกต�อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นําเข�าสู(บทเรียนโดยพูดถึงวัฒนธรรมการสนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันได� 
 2. ผู�เรียนฟCงบทสนทนาภาษาเวียดนาม โดยใช�แผ(นซีดีประกอบ 
 3. บรรยายวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามโดยใช� Power point ประกอบการ 

   บรรยาย  
4. ผู�เรียนฝFกออกเสียงตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 

 5. ผู�เรียนฝFก Role plays ตามบทสนทนาท่ีได�ฟCง 
 6. ผู�เรียนฝFกเขียนบทสนทนาตามแบบท่ีได�ฟCง  
 7. ผู�เรียนฝFกแต(งบทสนทนาเอง โดยประยุกต�จากบทสนทนาท่ีได�ยิน  
 8. ผู�สอนให�ผู�เรียนฟCงข�อความสั้นๆ ท�ายบท  
 9. ผู�เรียนอ(านข�อความสั้นๆ ท�ายบท ด�วยตนเอง  
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 10. ผู�เรียนเขียนข�อความสั้นๆ เก่ียวกับตําแหน(งของสถานท่ี  
11. ผู�เรียนทําแบบฝFกหัดท�ายบท  

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1 บทท่ี 12 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทท่ี 12 

3. แผ(นซีดีตัวอย(างบทสนทนาเสียงภาษาเวียดนาม  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมกลุ(ม 

2. ทดสอบการออกเสียงประโยคบทสนทนาแต(ละคน 
3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเปIนคู( 
4. ทดสอบการทําแบบฝFกหัดท�ายบท 
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บทที่ 12 
 

สถานที่ 
Địa điểm 

 
 

การศึกษาสถานท่ีต(าง ๆ หรือการศึกษาเส�นทางท่ีจะเดินทางไปสถานท่ีต(าง ๆ นั้น ในบางครั้ง
แผนท่ีก็ไม(สามารถให�ความชัดเจนได� ดังนั้นการสอบถามเส�นทางจึงเปIนเรื่องจําเปIนท่ีผู�เรียนควรจะ
ศึกษารูปประโยคท่ีใช�ในการสอบถาม หรือรูปประโยคท่ีใช�ในการตอบคําถาม โปรดศึกษาบทสนทนา
ต(อไปนี้ 

 
12.1 บทสนทนา (Đối thoại) 
  

สถานการณ1ท่ี 1:  นักท(องเท่ียวหญิง (อายุประมาณ 20 ป¬) เดินหลงทางเลยไปสอบถาม
เส�นทางกับผู�ชายคนหนึ่ง (อายุประมาณ 50 ป¬) 

Khách du lịch:  Cháu chào chú ạ, làm ơn cho cháu hỏi, chợ Đồng Xuân  
ở đâu ạ? 

Đàn ông:  Vâng chợ Đồng Xuân ở phố Hàng Gà. 
Khách du lịch:  Nó có xa không chú ạ? 
Đàn ông:  Không xa đâu, cháu đi bộ mười lăm phút đến rồi. 
Khách du lịch:  Cháu phải đi như thế nào hả chú? 
Đàn ông:  Cháu đi theo đường này, rồi đến đường Kim Mã cháu rẽ  

tay phải rồi đi tiếp khoảng một trăm mét là đến. 
Khách du lịch:  Cháu cảm ơn chú ạ. 
Đàn ông:  Không sao đâu, chúc cháu đi du lịch vui vẻ. 
Khách du lịch:  Dạ cháu cảm ơn chú ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 2: คุณยายถามหลานชายเรื่องไปซ้ือยาท่ีร�านขายยา Bình Dương  
Bà:  Cháu đã đi mua thuốc cho bà chưa? 
Binh Minh: Dạ cháu chưa đi bà ạ  
Bà:  Sao cháu vẫn chưa đi, Thuốc bà đã hết từ hôm qua rồi. Cháu  

đi đi. 
Binh Minh: Dạ cháu đi ngay ạ.  
Bà:  Đi mua ở tiệm thuốc Bình Dương cháu nhé, ở tiệm khác không  

có đâu. 
Binh Minh: Tiệm thuốc Bình Dương ở đâu hả bà? 
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Bà:  Ở đường Nguyễn Trãi. 
Binh Minh: Đường Nguyễn Trãi ở đâu bà ạ. 
Bà:  Ở quận Cầu Giấy. Cháu đi xe máy theo đường Vân La đến cầu  

vượt rồi rẽ tay trái, đó là đường Nguyễn Trãi.   
Binh Minh: Mấy cây số bà ạ? 
Bà:  Khoảng tám cây số. 

 
สถานการณ1ท่ี 3:  Minh Hảo กําลังนั่งรถแท็กซ่ีไปบ�านเพ่ือน  
Minh Hảo: Chú lái xe ơi, cho chúng em đi đường Hai Bà Trưng.  
Tài xế:  Ở quận nào? 
Minh Hảo: Ở quận Hoàn Kiếm. 
Tài xế:  Tôi chưa bao giờ đi, vậy anh chỉ đường cho tôi nhá.  
Minh Hảo: Thế chú có biết đường Huế không? 
Tài xế:  Có.   
Minh Hảo: Thế chú đi đến đường Huế trước đi. Rồi cháu sẽ chỉ tiếp. 
Tài xế:  Đến đường Huế rồi anh. 
Minh Hảo: Thế chú cứ đi thẳng theo đường Huế đến đừơng Đống Đa rồi rẽ  

trái đi theo đường Đống Đa tiếp đến cuối đường rồi rẽ trái nữa, 
chú sẽ thấy đừơng Hai Bà Trưng.   

Tài xế:  Đến đường Hai Bà Trưng rồi. 
Minh Hảo: Cảm ơn chú ạ. 

 
สถานการณ1ท่ี 4:  อาจารย� Hùng จะไปสถานีรถไปอุดร แต(ไปไม(ถูกเลยถามนักศึกษา  
T. Hùng: Em Saran cho hỏi, ga Uđon ở đâu? 
Sinh viên: Dạ thưa thầy, ga Uđon ở đường Thani ạ. 
T. Hùng: Đường Thani ở chỗ nào nhỉ? 
Sinh viên: Thầy có biết U-đi town không? 
T. Hùng: Không biết đâu, tôi mới đến Uđon được ba ngày sao tôi biết  

được. 
Sinh viên: Thế em chỉ đường cho ạ. 
T. Hùng: Cảm ơn em. 
Sinh viên: Bắt đầu từ cổng trường Đại học thầy nhé. 
T. Hùng: Ừ. 
Sinh viên: Thầy đi tay trái theo đường Thaharn đến ngã năm tượng ông  

Prajak, rồi đi theo đường Prajak đến ngã tư thứ hai thì rẽ phải,  
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đi thẳng theo đường Nakorn khoảng một cây số thầy rẽ tay  
phải, thầy sẽ thấy đường Thani ạ. Và ga Uđon ở ngay đầu  
đường Thani ạ. 

T. Hùng: Cảm ơn em rất nhiều. 
Sinh viên: Dạ không có gì thầy ạ. 

 
12.2 คําศัพท1 (Từ vựng) 

khách   ลูกค�า 
du lịch   ท(องเท่ียว 
lam ơn   ขอความอนุเคราะห�/ขอร�อง 
chợ    ตลาด 
đàn ông  สุภาพบุรุษ 
đàn bà   สุภาพสตรี 
phố   ถนน (ใช�กับถนนในตัวเมือง) 
xa   ไกล 
gần   ใกล� 
đến    ถึง/มาถึง 
đi bộ    เดินไป 
đi theo   ไปตาม 
đi tiếp    ไปต(อ 
đi xe máy  ขับรถมอเตอร�ไซด�ไป 
đi thẳng  ตรงไป 
đường    ถนน  
tay phải  ขวามือ 
tay trái   มือซ�าย 
khoảng   ประมาณ 
mét   เมตร 
vui vẻ   สนุกสนาน 
mua    ซ้ือ 
thuốc    ยา 
chưa   ยัง/หรือยัง 
vẫn chưa  ยังคงไม( 
hết   หมด 
ngay   ทันที 
tiệm   ร�าน 
tiệm thuốc  ร�านขายยา 
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khác   อ่ืนๆ 
đấy   คําลงท�ายใช�เพ่ือเน�นประโยค 
quận   เขต/ตําบล 
cầu vượt  ถนนยกระดับเพ่ือตัดข�ามถนนอ่ืน 
cây số   กิโลเมตร 
lái    ขับ 
lái xe   ขับรถ 
chúng   คํานําหน�าคําสรรพนามเพ่ือบอกความเปIนพหูพจน� 
tài xế   คนขับรถยนต� 
chí   ชี้บอก 
trước   ก(อน 
báo   บอก/แจ�ง 
cứ    คําวิเศษณ�ใช�นําหน�ากริยาเพ่ือบอกให�ภาคประธานกระทํา 

กริยานั้น ๆ ต(อไป 
rẽ    เลี้ยว 
rẽ phải   เลี้ยงขวา 
rẽ tay phải  เลี้ยงทางขวา  
rẽ trái   เลี้ยวซ�าย 
tiếp    ต(อ 
nữa   อีกครั้ง 
ga   สถานีรถไฟ 
chỗ    สถานท่ี/ตําแหน(ง/ตรงไหน 
mới    พ่ึงจะ/ใหม(ๆ 
bắt đầu  เริ่ม 
cổng   ประตูใหญ( 
trường Đại học  มหาวิทยาลัย  
tượng   รปปCØน 
ngã năm  ห�าแยก 
ngã ba   สามแยก 
ngã tư   สี่แยก 
thứ hai   ท่ีสอง 
thấy   เห็น 
đầu đường  หัวถนน 
có biết không  รู�หรือไม( 
chưa bao giờ  ยังไม(เคยสักที 
không biết đâu ไม(รู�เลย 
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12.3 ไวยากรณ1ท่ีควรจํา (Cú pháp) 
 

12.3.1 การใช*คําท*ายประโยค “đấy” 
คําว(า “đấy” เปIนคําท�ายประโยคนิยมใช�มากในภาษาพูด ประโยคท่ีมีคําว(า “đấy” 

อยู(ท�ายประโยค แสดงว(าผู�ท่ีพูดประโยคนั้นต�องการท่ีจะเน�นข�อความ (Đinh Văn Đức, 2010 : 245-
247)  
เช(น  

Bạn đang làm gì đấy?     
Bác sẽ đi đâu đấy?     
Bố đang ăn cái gì đấy?     
Ở tiệm khác không có đấy. 
Ngày mai lớp mình có thi đấy. 

 
12.3.2 การใช*โครงสร*าง “đã.......chưa?” 

โครงสร�าง “đã...........chưa?” มีความหมายว(า ได�(กระทํา)...แล�วหรือยัง เปIน
โครงสร�างประโยคคําถามประเภทเลือกตอบ (Nguyễn Kim Thản, 2008 : 138-139) เพ่ือใช�ถามว(า
เหตุการณ�นั้นๆ ได�เกิดข้ึนแล�วหรือยัง มักจะปรากฏในประโยคดังนี้ 
 

“คําเรียกขาน (บุรุษท่ี 2) + đã + กริยาวลี + chưa?”   
เช(น 
  Anh đã ăn cơm chưa? 

Bố đã đi làm về chưa? 
Các em đã thi chưa? 
Các em đã làm bài chưa? 
Bà đã khoẻ chưa? 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 

 
12.3.3 การตอบคําถามโครงสร*าง “đã.......chưa?” 

  การตอบประโยคคําถามท่ีมีโครงสร�าง “đã...........chưa?” มี 2 ประเภท คือ 
ประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�ว และการตอบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น  
  
  12.3.3.1 การตอบรับประโยคโครงสร*าง “đã.......chưa?” 

ประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�ว มีโครงสร�างดังนี้ 
 
   “Vâng/rồi, + คําเรียกขาน (บุรุษท่ี 1) + đã + กริยาวลี + rồi”   
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เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Rồi, tôi đã ăn cơm rồi. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Vâng, chúng em đã thi rồi ạ. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Rồi, bà đã khoẻ rồi. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Vâng, cháu đã lên mười tuổi rồi ạ. 

 
หมายเหตุ 

1) การตอบคําถามประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�วนี้ ผู�ตอบสามารถละคํา
ว(า “Vâng/rồi” ท่ีต�นประโยคได�  
เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Tôi đã ăn cơm rồi. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chúng em đã thi rồi ạ. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Bà đã khoẻ rồi. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Cháu đã lên mười tuổi rồi ạ. 
 
2) การตอบคําถามประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�วนี้ ผู�ตอบสามารถละคํา

ว(า “đã” ได� (Tuan Duc Vuong and Moore, 1994 : 71-72)  
เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Rồi, tôi ăn cơm rồi. 
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Các em đã thi chưa? 
- Vâng, chúng em thi rồi ạ. 

 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Rồi, bà khoẻ rồi. 

 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Vâng, cháu lên mười tuổi rồi ạ. 

 
3) การตอบคําถามประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�วนี้ ผู�ตอบสามารถละคํา

ว(า “Vâng/rồi ท่ีต�นประโยค และคําว(า rồi” ได�  
เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Tôi ăn cơm rồi. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chúng em thi rồi ạ. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Bà khoẻ rồi. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Cháu lên mười tuổi rồi ạ. 

 
4) การตอบคําถามประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�วนี้ ผู�ตอบสามารถตอบสั้น 

ๆ ได� (Thompson, 1985 : 212) (ส(วนใหญ(จะเปIนการตอบคําถามของผู�สูงอายุใช�ตอบคําถามผู�ท่ีมี
อายุต่ํากว(า)  
เช(น 

Ông đã ăn cơm chưa?     
-Ăn rồi.        

 
Bác đã đi Băng Cốc chưa?     
-Đi rồi.  
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
-Dạ lên rồi ạ. 
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  12.3.3.2 การตอบปฏิเสธประโยคโครงสร*าง “đã.......chưa?” 
   การตอบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ มีโครงสร�าง ดังนี้ 

 
   “Chưa, + คําเรียกขาน (บุรุษท่ี 1) + chưa + กริยาวลี”   

เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Chưa, tôi chưa ăn cơm. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chưa, chúng em chưa thi. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Chưa, bà chưa khoẻ. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Chưa, cháu chưa lên mười tuổi ạ. 

 
หมายเหตุ 

1) การตอบคําถามแบบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ อาจจะมีคําว(า “đâu” วาง
ท�ายประโยคเปIนการเน�นข�อความก็ได�  
เช(น  
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Chưa, tôi chưa ăn cơm đâu. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chưa, chúng em chưa thi đâu. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Chưa, bà chưa khoẻ đâu. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Chưa, cháu chưa lên mười tuổi đâu. 

 
2) การตอบคําถามแบบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ มีคําว(า “đâu” วางท�าย

ประโยคแล�ว ผู�พูดอาจจะละคําว(า “chưa” ต�นประโยคก็ได�  
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เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Tôi chưa ăn cơm đâu. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chúng em chưa thi đâu. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Bà chưa khoẻ đâu. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Cháu chưa lên mười tuổi đâu. 

 
3) การตอบคําถามแบบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ มีคําว(า “đâu” วางท�าย

ประโยคแล�ว ผู�พูดอาจจะละคําว(า “chưa” ต�นประโยค และคําเรียกขานบุรุษท่ี 1 ก็ได� (โดยปกติ
มักจะเปIนการตอบคําถามของคนท่ีสนิทกัน หรือผู�สูงอายุตอบคําถามผู�ท่ีมีอายุน�อยกว(า)  
เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Chưa ăn cơm đâu. 
 
Các em đã thi chưa? 
- Chưa thi đâu. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Chưa khoẻ đâu. 
 
Cháu đã lên mười tuổi chưa? 
- Chưa lên mười tuổi đâu. 

 
4) การตอบคําถามแบบปฏิเสธว(ายังไม(ได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ อาจจะตอบสั้นๆ โดยมีแค(

คําว(า “chưa” ก็ได� (โดยปกติมักจะเปIนการตอบคําถามของผู�สูงอายุทีค(ตอบคําถามผู�ท่ีมีอายุน�อยกว(า)  
เช(น 
 Anh đã ăn cơm chưa? 

- Chưa. 
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Các em đã thi chưa? 
- Chưa. 
 
Bà đã khoẻ chưa? 
- Chưa. 
 
12.3.4 การใช*คําถามโครงสร*าง “đi + như thế nào?” 

โครงสร�าง “đi + như thế nào?” เปIนโครงสร�างคําถามท่ีถามถึงการไปสถานท่ีนั้น 
ๆ ไปได�อย(างไร มักจะปรากฏในประโยคดังนี้ 
 

“สถานท่ี + คําเรียกขานบุรุษท่ี 1 (phải) + đi + như thế nào?” 
เช(น 

Đến bệnh viện Bạch Mai, tôi phải đi như thế nào?  
Đi công viên nước, cháu phải đi như thế nào? 
Chợ Đông Xuôn, em đi như thế nào hả chi? 

 
12.3.5 การตอบประโยคคําถามท่ีมีโครงสร*าง “đi + như thế nào?” 

  ปกติการตอบประโยคคําถาม “đi + như thế nào?” จะเปIนการบรรยายเส�นทาง
การไปสถานท่ีนั้น ๆ  
เช(น 

Đến bệnh viện Bạch Mai, tôi phải đi như thế nào?  
- Anh đi theo đường này khoảng 100 mét thì đến. 

 
Đi công viên nước, cháu phải đi như thế nào? 
- Cháu đi theo đường này đến ngã từ rồi, rẽ tay trái rồi đến. 

 
Đi chợ Đông Xuân, em đi như thế nào hả chi? 
- Em đi theo đường này đến đèn giao thông, rẽ tay phải rồi đến ngay. 

 
 12.3.6 การใช*คําวิเศษณ1 “cứ + กริยาวลี” 

โครงสร�าง “cứ + กริยาวลี” เปIนโครงสร�างประโยคอนุญาต ให�กระทําการนั้น ๆ 
ต(อไป (Đái Xuân Ninh, 1978 : 127-128) ส(วนใหญ(มักจะมีคําลงท�ายประโยค đi หรือ nhé ปรากฏ
ร(วมท�ายประโยค  
เช(น 

Bạn cứ ăn cơm đi.  
Anh cứ đi thẳng đường này nhé.  
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12.3.7 การใช*คําวิเศษณ1 “vẫn chưa + กริยาวลี” 
โครงสร�าง “vẫn chưa + กริยาวลี” เปIนโครงสร�างประโยคบอกหรือแจ�งความว(า

เหตุการณ�นั้น ๆ ยังไม(ได�เกิดข้ึน หรือยังไม(ได�ดําเนินการเหตุการณ�นั้น ๆ ดังนั้น ประโยคท่ีมีโครงสร�าง 
“vẫn chưa + กริยาวลี” จึงเปIนประโยคแจ�งความแบบปฏิเสธ  
เช(น 
 Anh vẫn chưa ăn cơm à. 

Các em vẫn chưa thi à? 
Bà vẫn chưa khoẻ. 

 Mẹ vẫn chưa về bố ạ. 
 
หมายเหตุ 
 โครงสร�าง “vẫn chưa + กริยาวลี” อาจจะถูกใช�เปIนการตอบประโยคคําถามท่ีมีโครงสร�าง 
“đã...........chưa?” ก็ได�  
เช(น 
  Anh đã ăn cơm chưa? 
 - Chưa, tôi vẫn chưa ăn cơm. 

 
Em đã thi chưa? 
- Chưa, em vẫn chưa thi ạ. 

 
12.3.8 การใช*คําวิเศษณ1วลี “chưa bao giờ + กริยาวลี” 

โครงสร�างวิเศษณ�วลี “chưa bao giờ + กริยาวลี” เปIนวลีท่ีมีความหมายว(า ยังไม(
เคยกระทําเหตุการณ�นั้น ๆ เลยสักครั้ง ดังนั้น ประโยคท่ีมีโครงสร�าง “chưa bao giờ + กริยาวลี” จึง
เปIนประโยคแจ�งความแบบปฏิเสธ (Lý Toàn Thắn, 2004 : 66-67)   
เช(น 
 Tôi chưa bao giờ đi Băng Cốc. 
 Mẹ chưa bao giờ cho tớ đi về muộn. 
 Bà chưa bao giờ ốm nặng. 
 Em chưa bao giờ yêu ai. 
 

12.3.9 คําท่ีนิยมใช*บอกตําแหน<ง 
ในภาษาเวียดนามมีกลุ(มคําท่ีนิยมใช�บอกตําแหน(ง (ภาษาไทยเรียกคําประเภทนี้ว(าคํา

บุพบท) ได�แก( đầu đường/cuối đường, bên cạnh, bên phải, bên trái, đằng sau, đằng 
trước, đối diện ซ่ึงมักปรากฏตามโครงสร�าง ดังนี้ 
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đầu đường/cuối đường     +  ชื่อถนน 
    bên cạnh 

bên phải 
สถานท่ี A   + ở      + bên trái   +  สถานท่ี B 

đằng sau 
đằng trước 
đối diện 

 
เช(น 
 Bệnh viện ở đầu đường Nguyễn Trái. 
 Bệnh viện ở cuối đường Nguyễn Trái. 
 Bệnh viện ở bên cạnh trường Đại học. 
 Bệnh viện ở bên phải trường Đại học. 
 Bệnh viện ở bên trái trường Đại học. 
 Bệnh viện ở đằng sau trường Đại học. 
 Bệnh viện ở đằng trước trường Đại học. 
 Bệnh viện ở đối diện trường Đại học. 
 

12.3.10 วลีท่ีนิยมใช*เม่ือมีการสอบถามเส*นทาง 
ในภาษาเวียดนามมีวลีท่ีนิยมใช�ในการบอกเส�นทางมากมาย แต(ท่ีพบว(ามีการใช�มาก

ท่ีสุด ได�แก( 
 Đi thẳng     เดินตรงไป 
 Đi thẳng khoảng   เดินตรงไปประมาณ 
 Đi khoảng 100 mét   เดินไปประมาณ 100 เมตร 
 Đi khoảng 10 phút   เดินไปประมาณ 10 นาที 

Rẻ (tay) phải     เลี้ยวขวามือ 
 Rẻ (tay) trái     เลี้ยวซ�ายมือ 
 Ngã ba     สามแยก 
 Ngã tư      สี่แยก 
 Ngã năm    ห�าแยก 
 Ở cần Đại học     อยู(ใกล�มหาวิทยาลัย 

Đến đường Thanh Niên rồi rẻ phải  ถึงถนน Thanh Niên แล�วเลีย้วขวา 
Đến Ngã tư Thanh Niên rồi rẻ trái  ถึงสี่แยก Thanh Niên แล�วเลี้ยวซ�าย 
Nằm ở đường Thanh Niên    อยู(ตรงถนน Thanh Niên 
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12.4 บทอ<านเพ่ือความเข*าใจ (Bài đọc) 
 

Đi du lịch Hà Nội 
 

 Hè năm ngoái Miranda được đi du lịch Hà Nội với bố mẹ. Hà Nội là thủ đô của 
Việt Nam. Hà nội nằm ở miền Bắc của Việt Nam. Miranda được đi du lịch nhiều nơi 
như Vịnh Hạ Long, Văn Miếu Quốc từ giám, Lang Bác và Hồ Hoàn Kiếm. Miranda nghỉ 
tại khách sạn Rising Dragon bốn đêm. Khách sạn Rising Dragon nằm ở trong khu phố 
cổ. Hôm đầu tiên Miranda đi Vịnh Hạ Long. Hôm thứ hai đi Lăng Bác. Hôm thứ ba ban 
ngày Miranda đi Văn Miếu Quốc tử giám, ban đêm đi xem múa rối nước ở rạp gần Hồ 
Hoàn Kiếm. Hôm cuối cùng Miranda đi tham quan khu phố cổ để mua đồ lưu niệm. 
 
จงตอบคําถามต<อไปนี้ (hãy trả lợi câu hỏi dưới đây) 

1) Hè năm ngoái Miranda được đi đâu, với ai? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
2) Miranda đi Hà Nội để làm gì?  
…………….......................................................................................……………………………………… 
3) Hà Nội là gì? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
4) Hà Nội ở miền nào của Việt Nam? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
5) Miranda được đi du lịch có nhiều nơi không? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
6) Miranda được đi du lịch những nơi nào? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
7) Miranda nghỉ ở đâu, và nghỉ mấy đêm? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
8) Hôm đầu tiên Miranda đi du lịch ở đâu? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
9) Hôm nào Miranda đi du lịch Văn Miếu Quốc từ giám? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
10) Miranda có đi du lịch Hồ Hoàn Kiếm không? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
11) Miranda mua đồ lưu niệm ở đâu? 
…………….......................................................................................……………………………………… 
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12.5 สรุป (Tóm tắt) 
  

คําว(า “đấy” เปIนคําลงท�ายประโยคเพ่ือเน�นข�อความ ส(วนโครงสร�าง “đã....chưa” เปIน
โครงสร�างประโยคคําถาม ท่ีใช�ถามถึงการเสร็จสิ้นของเหตุการณ�นั้นๆ ว(าได�ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล�ว
หรือยัง โดยมีการตอบอยู( 2 ประเภท คือ ประเภทตอบรับว(าได�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ แล�ว โครงสร�าง
คือ “Vâng/rồi, + คําเรียกขาน (บุรุษท่ี 1) + đã + กริยาวลี + rồi” และการตอบปฏิเสธว(ายังไม(ได�
กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ โครงสร�างคือ “Chưa, + คําเรียกขาน (บุรุษท่ี 1) + chưa + กริยาวลี”  

นอกจากนี้ ในภาษาเวียดนามยังมีโครงสร�าง “đi + như thế nào?” เพ่ือถามถึงการเดินทาง
ไปสถานท่ีนั้น ๆ ว(าไปได�อย(างไร ซ่ึงผู�ตอบต�องบรรยายวิธีการเดินทางให�ไปถึงจุดหมายนั้นๆ ส(วน
โครงสร�าง “cứ + กริยาวลี” เปIนโครงสร�างประโยคสั่งการ หรืออนุญาตให�กระทําเหตุการณ�นั้น ๆ 
ต(อไป ส(วนใหญ(มักจะมีคําลงท�ายประโยค đi หรือ nhé ปรากฏร(วมท�ายประโยค 

โครงสร�าง “vẫn chưa + กริยาวลี” เปIนโครงสร�างประโยคบอกหรือแจ�งความว(าเหตุการณ�
นั้น ๆ ยังไม(ได�เกิดข้ึน หรือยังไม(ได�ดําเนินการเหตุการณ�นั้น ๆ ดังนั้น ประโยคท่ีมีโครงสร�าง “vẫn 
chưa + กริยาวลี” จึงเปIนประโยคปฏิเสธอีกประเภทหนึ่ง เช(นเดียวกับโครงสร�างวิเศษณ�วลี “chưa 
bao giờ + กริยาวลี” เปIนวลท่ีีมีความหมายว(า ยังไม(เคยกระทําเหตุการณ�นั้น ๆ เลยสักครั้ง  
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คําถามท*ายบท 
 
1. จงแต<งประโยคภาษาเวียดนามตามข*อความภาษาไทยท่ีให*กําหนดให* 

1) น�องกินข�าวต(อไปเลย พ่ีจะไป 
…………….......................................................................................……………………………………… 
2) สุดากลับบ�านหรือยัง 
…………….......................................................................................……………………………………… 
3) แกทําการบ�านแล�วหรือยัง  
…………….......................................................................................……………………………………… 
4) แล�ว พ่ี (ผู�หญิง) เรียนเสร็จแล�ว 
…………….......................................................................................……………………………………… 
5) เพ่ือนทํางานต(อไปเลย เราจะไปซ้ือข�าวให� 
…………….......................................................................................……………………………………… 
6) เรายังไม(เคยกินกãวยเต๋ียวเวียดนามเลย 
…………….......................................................................................……………………………………… 
7) ยัง ยายยังไม(กลับบ�านเลย  
…………….......................................................................................……………………………………… 
8) ผู�จัดการไปกัมพูชาแล�วหรือยัง 
…………….......................................................................................……………………………………… 
9) ลูกร�องเพลงต(อไปสิ ลูกร�องเพลงเพราะนะ 
…………….......................................................................................……………………………………… 
10) เรายังไม(เคยสอบได� 10 คะแนนเลย 
…………….......................................................................................……………………………………… 
11) ลูกเตรียมสอบต(อไปเลย แม(จะล�างถ�วย  
…………….......................................................................................……………………………………… 
12) ครับ หลานยังคงไม(ได�เตรียมสอบเลย  
…………….......................................................................................……………………………………… 
13) ลูกยังไม(เคยไปเท่ียว Vịnh Hạ Long สักครั้งเลย 
…………….......................................................................................……………………………………… 
14) พ่ี (ผู�ชาย) ไปพบผู�จัดการแล�วหรือยัง 
…………….......................................................................................……………………………………… 
15) หนูๆทุกคน (นักศึกษา) ทําการบ�านต(อไปนะ ทําเสร็จแล�วจึงกลับบ�าน  
…………….......................................................................................……………………………………… 
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2. โปรดศึกษาแผนท่ีต<อไปนี้ แล*วแต<งบทสนทนาตามข*อมูลภาษาไทยท่ีกําหนดให* พร*อมต*องมีการ
ขอบคุณ และตอบรับการขอบคุณด*วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = đường Hàng Gà   C = đường Lá Chuối 
B = đường Lê lợi   D = đường Bà Trưng 
1 = Bệnh viện    2 = Trường Đại Học  
 

 
1 = Sân đá bóng   2 = Trường học phố thông 
3 = Siêu thị    4 = Chợ 
5 = Thư viện    6 = Đồn cảnh sát 
7 = Ga     8 = Trạm xe buýt 
9 = Công viên    10 = Trạm y tá 
11 = Nhà hát    12 = Rạp chiếu phim 
13 = Khách sạn   14 = Quán bia  
15 = Nhà thờ    16 = Trường học cơ sở 
17 = Bảo tàng    18 = Tiệm thuốc 
19 = Nhà hàng    20 = Bưu điện 

 
 
 

   1      2 
 
 
     3                 4          5 
 
A 
     
 6           7  8    9          10 
 
 
 
 

     11            12    13          14 
 

B 
        
     15                 16        17 
 
   18 C     19 D 20 
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1) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 2 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 20   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 18 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 14   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 15 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 4   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 1 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 9   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 11 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 10   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 



 254 

            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 
A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 18 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 2   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 17 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 6   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 16 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 6   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 12 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 5   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
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10) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 1 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 19   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
11) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 10 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 6   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
 
12) คุณอยู(ท่ีหมายเลข 19 สอบถามเส�นทางเพ่ือจะไปหมายเลข 15   
A:………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 

      .……………………………………………………………………………..………………………………………………. 
            ………..…………………………………………………………………………..…………………………………………. 

A:………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
B:……………...……………………………………………………………………………………………………………… 
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