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ค ำน ำ 

 
 เอกสารค าสอน Tiếng Việt văn phòng thương mại du lịch (ภำษำเวียดนำม
ส ำหรับส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว) เป็นเอกสารค าสอนที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาภาษาเวียดนาม
ส าหรับส านักงานการท่องเที่ยว (VN77307) ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สอนได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ผู้สอนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  12  บท ว่าด้วยเรื่องของ
การใช้ภาษาเวียดนามในส านักงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อันประกอบไปด้วยบท
สนทนาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในส านักงานการท่องเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยว โดยที่นักศึกษาจะ
ได้ฟังบทสนทนาตัวอย่างในแต่ละบทด้วยเสียงของเจ้าของภาษา นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียน รู้
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนามผ่านบทสนทนาซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถพูดภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เวียดนาม ในแต่ละบทผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ ผ่านบทสนทนาซึ่งเป็นค าศัพท์ที่มีการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งส่วนที่เป็น
ประโยคท่ีใช้บ่อยๆในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบริษัทการท่องเที่ยวหรือ
การเป็นมัคคุเทศก์ และในส่วนท้ายของแต่ละบทผู้เขียนได้มีบทอ่านสั้นๆ ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต 
 ผู้สอนขอขอบพระคุณ  Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Tương Lai อาจารย์ประจ าคณะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม 
ณ ฮานอย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาไทย ที่สละเวลาอันมีค่าตรวจทาน
ความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารค าสอนเล่มนี้ ขอขอบคุณ Dr. Trần Văn Nam และ Dr. Nguyễn 
Thị Hông Chuyên อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ได้ช่วยผู้สอนในการตรวจทานภาษาเวียดนามให้ใกล้เคียงกับส านวนที่เจ้าของภาษาใช้มากที่สุด 
ขอขอบคุณ Mr. Nguyễn Văn Cương ประธานบริษัท พร้อมเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ในบริษัท Công ty cổ 
phần Nhà Sách Mình Kiệt ที่ช่วยเหลือผู้สอนในส่วนของการอัดเสียงบทสนทนาภาษาเวียดนามใน
แต่ละบท และสุดท้ายขอขอบคุณนางนิตยา ปานทรัพย์ พนักงานสายสนับสนุนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์อักษรภาษาไทย   
 ผู้สอนหวังว่าเอกสารค าสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ
ภาษาเวียดนามทั่วไป ที่สนใจเรียนภาษาเวียดนามส าหรับการใช้ทั้งในส านักงานและในการเป็น
มัคคุเทศก์ เอกสารเล่มนี้อาจมีความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ผู้สอนยินดีน้อมรับข้อเสนอด้วยความ
เต็มใจยิ่งเพ่ือแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
 
        ทรงกต  ปานเชียงวงศ์ 
           ธันวาคม  2560 
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4.3 ไวยำกรณ์ท่ีควรจ ำ (Cú pháp)…………………………………....................................... 
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4.5 บทอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ (Đọc hiểu)…………………………….................................... 
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     6.3.3 กำรใช้ค ำลักษณะนำม “một”...................................................................    
     6.3.4 กำรใช้ค ำว่ำ chứ..................................................... .................................... 
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ระยะเวลาท าการสอน 17 สัปดาห์  
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกภาษาเวียดนามเกี่ยวกับค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การรับและการฝาก
ข้อความทั้งภายในและภายนอกส านักงาน การรับโทรศัพท์ การสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยว ฝึกการเขียน
รายงาน การเขียนสรุปงาน การเขียนบันทึกการประชุม และการเขียนโต้ตอบจดหมาย     
 

วัตถุประสงค์ 
 หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษารายวิชาภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานการท่องเที่ยวแล้ว ผู้เรียน
ต้องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้  

1. ฟังบทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในส านักงานที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างเข้าใจ  

2. พูดบทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในส านักงานที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  

3. ออกเสียงค าศัพท์และประโยคภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้อง 
4. อ่านออกเสียงบทความสั้น ได้อย่างถูกต้อง  
5. สรุปบทความสั้น ได้อย่างตรงประเด็น  
6. สามารถจดจ าบทความสั้น เพ่ือการบรรยายโดยสรุปให้ผู้ฟังเข้าใจ ได้อย่างตรงประเด็น  
7. เข้าใจและประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์เวียดนามเบื้องต้นที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนาในแต่ละ

บทเรียน ในการสร้างบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. เขียนประโยคภาษาเวียดนามที่เก่ียวกับงานในส านักงานการท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้อง  
10. แสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละบทได้

อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจ 
11. แสดงบทบาทได้อย่างสมจริง ใช้ท่าทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์ แสดงลีลาท่าทาง 

และข้ันตอนการสนทนาที่เก่ียวกับงานในส านักงานการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

12. เข้าใจวัฒนธรรมเวียดนามผ่านบทสนทนา ในแต่ละบท 
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เนื้อหา 
 

บทที่ 1   เริ่มงานวันแรก (Ngày làm đầu tiên)    3 ชั่วโมง 
   1.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 

1.2 ค าศัพท์ (Từ vựng) 
  1.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

1.3.1 การใช้ค าว่า cách đây 
1.3.2 การใช้ค าว่า trở thành และค าว่า trở nên 
1.3.3 การใช้ค าว่า hơi 
1.3.4 การใช้ค าว่า mừng 
1.3.5 การใช้ค าว่า vừa.........vừa........ 
1.3.6 การใช้ค าว่า hơn 
1.3.7 การใช้ค าว่า là 
1.3.8 การใช้ค าว่า vừa mới 
1.3.9 การใช้ค าว่า như thế nào 
1.3.10 การใช้ค าว่า ngay 
1.3.11 การใช้ค าว่า thế, vậy  

1.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (câu tiện dùng)  
1.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
1.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 
บทที่ 2   แนะน าบุคคลอ่ืน (Giới thiệu người khác)    3 ชั่วโมง 
  2.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 

2.2 ค าศัพท์ (Từ vựng) 
2.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

2.3.1 ประโยคที่ใช้ในการแนะน าบุคคลอ่ืนให้รู้จักกัน 
2.3.2 ประโยคที่ใช้ในทักทายคนท่ีเราถูกแนะน าให้รู้จัก 
2.3.3 การใช้ค าว่า cuộc และค าว่า buổi อย่างค าลักษณะนาม 
2.3.4 การใช้ค าว่า hãy 
2.3.5 การใช้ค าเชื่อมข้อความแบบเรียงล าดับการปรากฏ 
2.3.6 การใช้ค าว่า từng และค าว่า mọi  
2.3.7 การใช้ค าว่า tự  
2.3.8 การใช้ค าว่า đúng กับการบอกเวลา 
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2.3.9 การใช้ค าว่า cũng  
2.3.10 การใช้โครงสร้างค าว่า đã.........chưa ? 
2.3.11 การใช้ค าบอกกาล đã, đang, sẽ 
2.3.12 การใช้ค าว่า đề nghị และค าว่า nhờ 

2.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (câu tiện dùng)  
2.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
2.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3   โทรศัพท์ (Gọi điện thoại)     3 ชั่วโมง 
3.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
3.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
3.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.3.1 การใช้ค าว่า chưa 
3.3.2 การใช้ค าว่า bao lâu 
3.3.3 การใช้ค าว่า khoảng 
3.3.4 การใช้ค าว่า sau khi, trước khi 
3.3.5 การใช้ค าว่า vừa rồi 
3.3.6 การใช้ค าว่า nhờ 
3.3.7 การใช้ค าว่า mới (พ่ึงจะ / ใหม่) 
3.3.8 การใช้ค าว่า đây 
3.3.9 การใช้ค าเชื่อม nấu.........thì......... 

3.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
3.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
3.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 4   ฝากข้อความ (Gửi tin nhắn)     6 ชั่วโมง 
4.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
4.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
4.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

4.3.1 การใช้ค าว่า nhỉ (บุรุษท่ี 2 + nhỉ) 
4.3.2 การใช้ค าว่า hả + บุรุษที่ 2  
4.3.3 การใช้ค าว่า như thế, như vậy + thì  
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4.3.4 การใช้ค าว่า vì thế, vì vậy   
4.3.5 การใช้ค าว่า bao giờ  
4.3.6 การใช้ค าว่า mồng  
4.3.7 การใช้ค าว่า sự, việc, cuộc  
4.3.8 การใช้ค าว่า cứ  
4.3.9 การใช้ค าว่า làm ơn  

4.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
4.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
4.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 
บทที่ 5   ต้อนรับลูกค้าที่บริษัท (Tiếp khách tại công ty)   3 ชั่วโมง 

5.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
5.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
5.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

5.3.1 การใช้กลุ่มค า lại + nữa  
5.3.2 การใช้ค าว่า nhé (บุรุษที่ 2 + nhé) 
5.3.3 การใช้ค าว่า rất / lắm 
5.3.4 การใช้ค าบอกเวลา (sáng, chiều, tối)  
5.3.5 การใช้ค าว่า đi (ค าสั่ง)  
5.3.6 การใช้ค าว่า mời  
5.3.7 การใช้ค าบอกเวลา vào, lúc  
5.3.8 ค าเรียกขานในภาษาเวียดนาม 

5.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5.5 บทอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Đọc hiểu 
5.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6   เยี่ยมชมส านักงาน (Đến thăm văn phòng)    3 ชั่วโมง 
6.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
6.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
6.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

6.3.1 การใช้ค าว่า một chút, một lát (เวลา), một ít, một tỉ (สิ่งของ) 
6.3.2 การใช้ค าว่า mình  
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   6.3.3 การใช้ค าลักษณะนาม “một”     
6.3.4 การใช้ค าว่า chứ  
6.3.5 การใช้ค าว่า có thể  
6.3.6 การใช้ค าบอกเวลา đúng, rưỡi, kém  
6.3.7 การใช้ค าว่า cùng 
6.3.8 การใช้ค าว่า cùng với 
6.3.9 การใช้ค าระบุทิศทาง đằng sau, đằng trước, phía sau,  
        phía trước, bên trái, bên phải, bên cạnh, trước mặt,  
        đối diện  

6.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
6.5 บทอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
6.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 7  ลูกค้าจองทัวร์ที่บริษัทและผ่านจดหมายอีเล็กโทรนิกส์  
            (Đặt tour du lịch tại công ty và qua email)    6 ชั่วโมง 

7.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
7.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
7.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

7.3.1 การใช้ค าว่า những, các  
7.3.2 การใช้ค าว่า bao nhiêu, mấy  
7.3.3 การใช้ค าถาม ở đâu  
7.3.4 การใช้ค าว่า nhất  
7.3.5 การใช้ค าว่า đã..........rồi  
7.3.6 การใช้ค าว่า như thế nào  
7.3.7 การใช้ค าว่า nên  
7.3.8 การใช้ค าว่า phải không / có phải không   
7.3.9 การใช้ค าว่า phải    

7.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
7.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
7.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 8   จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว (Biên soạn chương trình du lịch)  6 ชั่วโมง 
8.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
8.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
8.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

8.3.1 การใช้ค าว่า còn  
8.3.2 การใช้ค าว่า à / ạ 
8.3.3 การใช้ค าว่า tất cả / cả   
8.3.4 การใช้โครงสร้าง có..........không?  
8.3.5 การใช้ค าว่า bằng  
8.3.6 การใช้ค าว่า hơn nữa  
8.3.7 การใช้ค าว่า ai  
8.3.8 การใช้ค าว่า mà (ท่ีซึ่ง) 
8.3.9 การใช้ค าว่า rất + ค าคุณศัพท์ (ท่ีท าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค)  

8.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
8.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
8.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 9   ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ (Hợp tác với những đơn vị khác)  3 ชั่วโมง 
9.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
9.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
9.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

9.3.1 การช้ค าว่า xin  
9.3.2 การใช้ค าลงท้าย đâu, đấy, mà  
9.3.3 การใช้ค าว่า thì  
9.3.4 การใช้ค าว่า rồi   
9.3.5 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + giúp”  
9.3.6 การใช้ค าว่า hay  
9.3.7 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + xem”  
9.3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “càng....càng.....”  

9.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
9.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
9.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 10  รายงานผลการประชุมและแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยว  
(Báo cáo cuộc họp và giới thiệu chương trình du lịch)   3 ชั่วโมง 
10.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
10.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
10.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

10.3.1 การใช้ค าว่า thật (thật + ค าคุณศัพท์)  
10.3.2 การใช้ค าว่า như (เช่น / ตัวอย่างเช่น)   
10.3.3 การใช้ค าว่า ngay  
10.3.4 การใช้ค าเชื่อม “dù / mặc dù” 
10.3.5 การใช้กลุ่มค า “đã từng được”  
10.3.6 การใช้ค าว่า đều  
10.3.7 การใช้กลุ่มค า “một trong những”   
10.3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “từ.........đến........”   

10.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
10.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
10.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 11  ในขณะปฏิบัติการน าเที่ยว (Trong quá trình đi tour thực tế) 3 ชั่วโมง 
11.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
11.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
11.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

11.3.1 การใช้กลุ่มค า “ค ากริยา + lại” 
11.3.2 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + hộ”  
11.3.3 การใช้ค าว่า nữa  
11.3.4 การใช้กลุ่มค า “ค านาม + nào”  
11.3.5 การใช้ค าว่า luôn   
11.3.6 การใช้ค าว่า “cho” 

11.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
11.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
11.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 12  ปัญหาและการแก้ไข (Vấn đề và cách giải quyết)    3 ชั่วโมง 
12.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
12.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
12.3 ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

12.3.1 การใช้ค าซ้ าสองพยางค์ “nhanh nhanh”  
12.3.2 การใช้ค าว่า nhưng  
12.3.3 การใช้กลุ่มค า “bị + ค ากริยา”  
12.3.4 การใช้กลุ่มค า “được + ค ากริยา”  
12.3.5 การใช้ค าว่า với  
12.3.6 การใช้ค าว่า sao   
12.3.7 การใช้ค าว่า làm + sao   
12.3.8 การใช้ค าว่า mong  
12.3.9 การใช้ค าว่า ngay bây giờ 
12.3.10 การใช้ค าว่า cơ mà  

12.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
12.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
12.6 สรุป (Tóm tắt) 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 8   สอบกลางภาค 
สัปดาห์ที่ 17   สอบปลายภาค 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละบทด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้  

1. น าเข้าสู่บทเรียนในแต่ละบท โดยการให้นักศึกษาชมสถานการณ์จริงทั่วๆ ไป ที่ปรากฏใน
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์อิเล็กโทรนิค อินเตอร์เน็ต ยูทูป และในเวปไซด์ต่างๆ ที่เป็นภาษาเวียดนาม 
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

2. ให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนในการเรียนครั้งที่แล้วด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสอบถามเป็นรายบุคคล การใช้สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การตรวจและ         
การอธิบายแบบทดสอบท้ายบท เป็นต้น 

3. ในส่วนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ท า
ความเข้าใจมาก่อนการเรียนในแต่ละครั้ง และในระหว่างการเรียนการสอนผู้สอนจะให้ผู้เรียนร่วมกัน
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ถกปัญหาเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนโดยมีผู้สอนเป็นคนคอยชี้แนะและแก้ไขหากนักศึกษาเกิดความ
ผิดพลาดในการท าความเข้าใจจากการศึกษามาก่อนล่วงหน้า 

4. ให้ผู้เรียนทดลองท าแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น  
5. ผู้สอนเฉลยแบบฝึกหัดโดยควบคู่กับการอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกหัดผิด

ไว้ ทั้งการอธิบายแบบรายตัวหากขัอผิดพลาดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดรายบุคคล หรืออธิบายแบบ
โดยรวมหากความผิดพลาดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดในวงกว้าง 

6. ในส่วนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามเกี่ยวกับส านักงาน           
การท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนศึกษาประโยคที่ใช้ในการสนทนา ลีลาท่าทาง 
การสนทนา และขั้นตอนการใช้ภาษาเวียดนามจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์อิเล็กโทรนิค 
อินเตอร์เน็ต ยูทูป และในเวปไซด์ต่างๆ ที่เป็นสถานการณ์เฉพาะเรื่องในแต่ละบท 

7. จากข้อ 6 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์ที่ได้ชมจบแล้ว 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาระส าคัญของแต่ละสถานการณ์ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ควบคุม
การสรุปประเด็นของผู้เรียน  

8. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนด ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ 
ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ได้ศึกษาในแต่ละบทเรียนด้วย โดยผู้สอนเป็นคน
ตรวจทานความถูกต้องของการใช้ประโยคต่างๆ ในบทสนทนา 

9. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติในแต่ละบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ ขั้นตอนและลีลาของการสนทนาในแต่ละบท โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

10. ผู้สอนให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติในแต่ละ
สถานการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลในการประเมินด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประเมินผล 
 

 

สื่อการเรียน การสอน  
 1. ต ารา ภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานการท่องเที่ยว  
 2. เอกสารประกอบค าสอน ไวยากรณ์เวียดนาม 1 
 3. เอกสารประกอบค าสอน ไวยากรณ์เวียดนาม 2 
 4. CD หรือ DVD สถานการณ์เกี่ยวกับงานในส านักงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 5. YouTube สถานการณ์เก่ียวกับงานในส านักงานทั่วๆ ไป 
 6. Power point สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับงานในส านักงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

7. ใบงานเดี่ยว / งานกลุ่ม  
 8. ใบงานการแสดงบทบาทสมมุติ 
 9. แบบทดสอบย่อย 
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การประเมินผลและการประเมินผล 

 

การวัดผล 

 

1. คะแนนระหว่างภาค      70 คะแนน 
 

1.1 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  5  คะแนน 

1.2 งานมอบหมายบทบาทสมมุติแบบงานเดี่ยว  15  คะแนน 

1.3 งานมอบหมายบทบาทสมมุติแบบงานกลุ่ม  10  คะแนน 

1.4 ทดสอบย่อย      15  คะแนน 

1.5 สอบกลางภาค     25  คะแนน 

 
2. คะแนนสอบปลายภาค      30 คะแนน  
 

การประเมินผล 

 

คะแนนระหว่าง  80 – 100   ได้ระดับ   A  
 คะแนนระหว่าง  75 – 79   ได้ระดับ   B+ 

คะแนนระหว่าง  70 – 74   ได้ระดับ   B  
 คะแนนระหว่าง  65 – 69   ได้ระดับ   C+  
 คะแนนระหว่าง  60 – 64   ได้ระดับ   C   

คะแนนระหว่าง  55 – 59   ได้ระดับ   D+  
 คะแนนระหว่าง  50 – 54   ได้ระดับ   D 

คะแนนระหว่าง  0 – 49    ได้ระดับ   F   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

 

เร่ิมงานวันแรก 

Ngày làm đầu tiên 

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 

2. ค าศัพท์ (Từ vựng) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า cách đây 
3.2 การใช้ค าว่า trở thành และค าว่า trở nên 
3.3 การใช้ค าว่า hơi 
3.4 การใช้ค าว่า mừng 
3.5 การใช้ค าว่า vừa.........vừa........ 
3.6 การใช้ค าว่า hơn 
3.7 การใช้ค าว่า là 
3.8 การใช้ค าว่า vừa mới 
3.9 การใช้ค าว่า như thế nào 
3.10 การใช้ค าว่า ngay 
3.11 การใช้ค าว่า thế, vậy  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (câu tiện dùng)  
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
 1. สร้างบทสนทนาเก่ียวกับการรายงานตัวเข้าท างานวันแรกได้ 

2. ประยุกต์ใช้ประโยคในการแนะน าตนแองได้ 
3. ประยุกต์ใช้ประโยคในการสอบถามลักษณะของงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบได้ 
4. ถามตอบเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสมกับฐานะทางสังคม อายุ และเพศ 

5. ถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ท างาน หรือห้องท างานของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า cách đây กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า trở thành และ ค าว่า trở nên กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า hơi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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9. ประยุกต์ใช้ค าว่า mừng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า vừa.........vừa........ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า hơn กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า là กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า vừa mới กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
14. ประยุกต์ใช้ค าว่า như thế nào กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
15. ประยุกต์ใช้ค าว่า ngay กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
16. ประยุกต์ใช้ค าว่า thế, vậy กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าท างานวันแรก 
    ของพนักงานบริษัท  

 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การเข้าท างานวันแรก  
3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับ เนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
    จับใจความส าคัญเก่ียวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้   
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมกีารให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่น เรื่อง 
       “Khu nghiên cứu và du lịch lịch sử Hồ Chí Minh”  
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 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 1 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 1 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 1 
 
 

เร่ิมงานวันแรก 
Ngày làm đầu tiên 

 
 
 
1.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Đến công ty sớm (HT-01) 
 Tôi tên là Kă Môn, tôi vừa tốt nghiệp ngành Tiếng Việt Du Lịch thuộc khoa 
Khoa học Xã hội và Nhân văn , Đại học Rajabhat Uđon Thani cách đây hai tháng. 
Tháng trước, biết thông tin công ty du lịch Đuông Đao đang tuyển nhân viên du lịch 
chuyên ngành tiếng Việt, tôi nộp hồ sơ xin việc và tham gia buổi phỏng vấn ngay 
ngày hôm sau. Tôi rất mừng vì ngày chủ nhật tuần trước tôi nhận được thông báo 
trúng tuyển và trở thành nhân viên thử việc tại công ty. 
 Ngày đầu tiên đi làm, tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa hồi hộp. Sáng hôm đó, 
tôi đến công ty sớm hơn giờ làm việc ba mươi phút vì không muốn đến muộn trong 
ngày thử việc đầu tiên của mình.  Khi tôi bước vào, một cô gái bước đến và tiếp 
chuyện tôi.  
ĐA RA:   Chào chị ! Tôi có thể giúp gì cho chị không? 
KĂ MÔN:  Vâng chào chị, tôi là Kă Môn, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến  

thử việc tại công ty. Mong chị giúp đỡ. 
ĐA RA:             Em là Kă Môn à ? Các anh chị biết rằng công ty mình mới 

tuyển được hướng đẫn viên mới vừa giỏi tiếng Việt vừa giỏi 
tiếng Anh nhưng không biết người đó như thế nào. Bọn chị tò 
mò lắm. Chị tên là ĐA RA, mời em ngồi ở đây đợi giám đốc 
một lát, khoảng ba mươi phút nữa sếp sẽ đến. 

KĂ MÔN:  Vâng, cảm ơn chị. 
ĐA RA:   Không có gì, công ty chào đón sự có mặt của em.  
 
B. Gặp ông giám đốc (HT-02) 
 Sau ba mươi phút, một người khoảng bốn mươi tuổi bước vào, tôi biết ngay 
đây là Giám đốc vì tôi đã thấy ông trong buổi phỏng vấn tuyển nhân viên. 
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ĐA RA:             Chào ngài giám đốc.  Chi Kă Môn đã đến gặp ông sớm hơn  
giờ hẹn.  

SU RI YA: Được rồi, cảm ơn chị ! 
KĂ MÔN:  Chào giám đốc ạ ! 
SU RI YA:         Vâng, chào chị Kă Môn ! Ngày đầu tiên đến thử việc, chị thấy 

thế nào ? Chị đến công ty sớm nhỉ ! 
KĂ MÔN:          Dạ, cảm ơn ông ! Vì là ngày đầu tiên thử việc nên tôi đến công 

ty sớm và có hơi hồi hộp một chút ạ. 
SU RI YA:        Chị Đa Ra, tôi nhờ chị giới thiệu cho chị Kă Môn biết sơ qua về 

công ty của mình, rồi sau đó đến phòng nhân sự để nhận công 
việc, thỏa thuận về tiền lương và các chế độ ưu đãi khác. 

ĐA RA:   Vâng, thưa giám đốc. 
SU RI YA:  Chúc mừng chị Kă Môn và xin nhiệt liệt chào đón chị đến làm  

việc tại công ty chúng tôi. 
KĂ MÔN:  Dạ, xin cảm ơn giám đốc. Chào giám đốc ạ ! 
SU RI YA:  Vâng chào chị. 
 
C. Làm quen với công ty (HT-03) 
 Chị Đa Ra đã giới thiệu cho tôi về công ty Du Lịch Đuông Đao .  Công ty có 
khoảng 20 người làm việc cho công ty.  
ĐA RA:            Kă Môn này, công ty mình có hai tầng. Tầng một có hai phòng 

và một bàn làm việc.  Bàn của chị ngồi làm việc là bàn lễ tân. 
KĂ MÔN:  Thế chị là lễ tân à? 
ĐA RA:            Đúng rồi, bên cạnh bàn chị là phòng kinh doanh và phòng bên 

trong là phòng phó Giám đốc. 
KĂ MÔN:  Vậy phòng phó Giám đốc ở tầng dưới ạ ? 
ĐA RA:   Đúng thế, bây giờ cùng chị lên tầng hai.  
KĂ MÔN:  Vâng ạ. 
ĐA RA:           Đầu tầng hai là bàn thư ký.  Tiếp theo là phòng Giám đốc, 

chúng ta không được phép vào đó khi chưa được phép. 
KĂ MÔN:  Vâng ! Còn bốn phòng ở bên phải là phòng gì vậy chị ? 
ĐA RA:   Bên cạnh phòng Giám đốc là phòng Kế toán, sau phòng  

Kế toán là phòng Thực hành, sau phòng Thực hành là phòng  
Quan hệ và Hợp tác, cuối cùng ở bên phải là phòng Nhân sự. 

KĂ MÔN:  Còn phòng to to bên trái là phòng gì hả chị ? 
ĐA RA:   Ah ! Đó là Phòng họp.  
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KĂ MÔN:  Ở cuối hành lang là cái gì chị nhỉ ? 
ĐA RA:   Cái kia là tủ để đồ ăn, em có thể dùng các đồ ăn trong tủ đó  

được, ví dụ nước uống, cà phê và bánh ngọt trong giờ nghỉ  
giải lao.  

KĂ MÔN:  Thế thì tốt quá chị nhỉ ! 
ĐA RA:  Đúng vậy, Giám đốc của mình rất tốt bụng.  Bây giờ chị sẽ đưa  

em đi gặp chị Was Sa Na, Trưởng phòng Nhân sự em nhé. 
KĂ MÔN:  Vâng, chị. 
 
D. Làm quen với đồng nghiệp (HT-04) 
 Năm phút sau tôi và chị Đa Ra đã đến phòng nhân sự. 
ĐA RA:            Chào chị Was sa Na, giới thiệu với chị đây là em Kă Môn, nhân 

viên du lịch chuyên ngành tiếng Việt.  
KĂ MÔN:  Em chào chị Was sa Na. 
WAS SA NA:  Chào em Kă Môn, mời em ngồi. 
KĂ MÔN:  Cảm ơn chị. 
ĐA RA:   Em ở đây làm việc với chị Was Sa Na nhé, chị xuống làm  

việc đây.  
KĂ MÔN:  Vâng, em chào chị. 
WAS SA NA:  Em Kă Môn, cho chị xem hồ sơ của em.  
KĂ MÔN:  Dạ, đây chị ạ. 
WAS SA NA:     Theo phân công, việc của em là hướng dẫn viên du lịch cho du 

khách Việt Nam, nhưng em cũng giỏi tiếng Anh, công ty sẽ cho 
em làm hướng dẫn viên cho du khách đến từ các nước khác 
nữa. 

KĂ MÔN:         Công việc của em như vậy thì em được hưởng lương thế nào ạ?  
WAS SA NA:     Do em đã tốt nghiệp Đại học, vậy em sẽ được lương theo 

chính sách của nhà nước Thái Lan.  
KĂ MÔN:  Vậy em sẽ nhận được 15,000 Bath một tháng hả chị ? 
WAS SA NA:  Đúng vậy, bây giờ chị cho em nghiên cứu về sơ đồ nhân sự của  

công ty để biết các bạn đồng nghiệp, rồi chị sẽ để em ra mắt  
mọi người. 

KĂ MÔN:  Vâng, em cảm ơn chị ! 
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E. Sơ đồ Nhân sự công ty Đuông đao 
 Dưới đây là sơ đồ nhân sự của công ty du lịch Đuông Đao  
 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1:  Sơ đồ nhân sự của công ty du lịch Đuông Đao 
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F. Hình công ty du lịch Đuông Đao 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1.2:  Sơ đồ công ty du lịch Đuông Đao 
 
Giải thích dấu hiệu 
1. Cửa ra/vào chính    2. Sơ đồ Nhân sự công ty 
3. Tủ để giải thưởng của công ty  4. Bộ Sô Fa cho khách hàng 
5. Tủ để tài liệu    6. Bàn lễ tân 
7. Phòng kinh doanh    8. Phòng phó giám đốc 
9. Bàn thư ký     10. Phòng giám đốc 
11. Phòng kế toán    12. Phòng thực hành 
13. Phòng quan hệ và hợp tác  14. Phòng nhân sự 
15. Tủ để đồ ăn     16. Phòng họp 
17. Phòng vệ sinh    18. Khu nghỉ giải lao 
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1.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
Bàn    โต๊ะ  
bàn làm việc    โต๊ะท ำงำน 
bàn lễ tân    โต๊ะประชำสัมพันธ์ 
bàn thư ký    โต๊ะเลขำนุกำร 
bánh ngọt     ขนมหวำน 
bên cạnh     ข้ำงๆ 
buổi      ช่วงเวลำ/ตอน 
bước đến     ก้ำวมำหำ 
bước vào    ก้ำวเข้ำมำ 
các chế độ ưu đãi    สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
cách đây    จำกนี้ย้อนหลังไป/จำกนี้ไป 

cảm thấy    รู้สึก    
công ty du lịch    บริษัทท่องเที่ยว 

chào đón     ให้กำรต้อนรับ 

chế độ    ระบบ  
chính sách của nhà nước    นโยบำยของรัฐบำล 
chuyên ngành    สำขำ 
chưa được phép   ยังไม่ได้อนุญำต 

du khách     นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ 

du lịch     ท่องเที่ยว 

dưới      ใต้/ล่ำง 
Đại học    มหำวิทยำลัย 

đến muộn    มำช้ำ  
đồng nghiệp    เพ่ือนร่วมงำน 

đợi     รอ/คอย 

giám đốc    ผู้จัดกำร/ผู้อ ำนวยกำร  
giờ nghỉ giải lao    ช่วงเวลำพักเหนื่อย 

giới thiệu     แนะน ำ 

giúp đỡ    ช่วยเหลือ 

hành lang     ระเบียง 
hồ sơ     ชุดเอกสำร 

hồi hộp    ตื่นเต้น 

hơi     ค่อนข้ำง 
hưởng     รับควำมพอใจ/สุขใจ 

hướng đẫn viên    มัคคุเทศก์ 
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khoa      คณะ(วิชำ) 
Khoa học     วิทยำศำสตร์ 
Khoa Khoa học    คณะวิทยำศำสตร์ 
Khoa Khoa học Xã hội   คณะสังคมศำสตร์ 
Khoa Nhân Văn    คณะมนุษยศำสตร์ 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
Khoảng    ประมำณ 

không được phép    ไมไ่ด้รับกำรอนุญำต 

làm quen    ท ำควำมรู้จัก 

lễ tân     ประชำสัมพันธ์(ต ำแหน่ง) 
lương    ค่ำจ้ำงรำยเดือน  
mọi người    ทุกๆคน 

một chút    เล็กน้อย/นิดหน่อย 

một lát    สักครู่ 
mừng      ดีใจ/สุขใจ 

nộp hồ sơ     ยื่นชุดเอกสำร(สมัคร) 
nước uống    น้ ำด่ืม 

ngành     สำขำ (วิชำ) 
ngay      ทันท ี

ngày đầu tiên     วันแรก 

nghiên cứu     ศึกษำ/วิจัย 

ngồi     นั่ง 
nhận     รับ    

nhận công việc    รับงำน 

nhận được     ได้รับ 

nhân văn    มนุษยศำสตร์ 
nhân viên    พนักงำน 

nhân viên thử việc   พนักงำนทดลองงำน 

nhiệt liệt     เต็มใจ 

phân công    มอบหมำยงำน 

phó Giám đốc    รองผู้จัดกำร     
Phòng họp    แผนกประชุม 

phòng Kế toán    แผนกบัญชี 
phòng kinh doanh   แผนกกำรตลำด 

phòng Nhân sự    แผนกบุคคล 

phòng Quan hệ và hợp tác  แผนกติดต่อประสำนงำน 
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phòng Thực hành   แผนกปฏิบัติกำร 
phỏng vấn     สัมภำษณ์ 

ra mắt      ปรำกฏตัว 

sếp    หัวหน้ำ/เจ้ำนำย 

sơ đồ nhân sự    แผนผังบุคคล 

sớm hơn    ก่อนเวลำปกติ 
sự có mặt     กำรปรำกฏตัว 

tầng    ชั้น 

tầng một    ชั้นหนึ่ง 
tầng hai    ชั้นสอง 
thử việc    ทดลองงำน 

tiền lương     เงินเดือน 

tiếp chuyện     รับเรื่อง 
tiếp theo     ต่อไป 

tò mò     อยำกรู้อยำกเห็น 

tốt bụng    ใจดี 
tốt nghiệp     จบกำรศึกษำ 
tuần trước     สัปดำห์ที่แล้ว 

tuần sau     สัปดำห์หน้ำ 
tuyển      คัดเลือก      
tuyển nhân viên   รับสมัครพนักงำน   

 tuyển sinh    รับสมัครนักศึกษำ   
 tham gia     เข้ำร่วม 

thỏa thuận     ถกปัญหำ/หำข้อสรุป 

thông báo     ประกำศ 

thông tin     ข้อมูลข่ำวสำร 

thuộc      ภำยใต้/เป็นของ 
trở thành     กลำยเป็น 

trở nên     กลำยเป็น 

trúng      ตรงเป้ำ/เอำชนะได้ 
trúng thưởng     ถูกรำงวัล 

trúng tuyển     ได้รับกำรคัดเลือก 

trưởng     หัวหน้ำ 
trưởng phòng      หัวหน้ำแผนก 

trưởng phòng Nhân sự   หัวหน้ำแผนกบุคคล 

ưu đãi     ข้อเสนอ  
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vui mừng     ดีอกดีใจ 

vừa      พ่ึงจะ 

xã hội      สังคม 

xin việc     สมัครงำน 

xuống      ลง 
 
 
1.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

1.3.1 การใช้ค าว่า Cách đây 
         ค ำว่ำ cách đây มีควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกับควำมหมำยในภำษำไทย 2 ควำมหมำย 
(ทรงกต  ปำนเชียงวงศ์, 2560) คือ 
 

1.3.1.1 ควำมหมำยว่ำ ‘ห่ำงจำกที่ตรงนี้’ ซึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นค ากริยาแท้ของประโยค  
เช่น 
Nhà tôi cách đây hai mươi phút đi xe máy.  
‘บ้ำนฉันห่ำงจำกนี้ 20 นำทโีดยมอเตอร์ไซด’์ 
 
Trường của tôi cách đây hai cây số.  
‘โรงเรียนของฉันห่ำงจำกนี้ 2 กิโล’ 
 
Công viên nước cách đây khoảng 20,000 đồng nếu đi bằng xe ôm. 
‘สวนน้ ำอยู่ห่ำงจำกที่นี้ประมำณ 20,000 ด่ง ถ้ำนั่งรถมอไซด์รับจ้ำง’ 
 
  1.3.1.2 ควำมหมำยว่ำ ‘ช่วงเวลำห่ำงจำกเวลำนี้’ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นค ากริยาวิเศษณ์
ขยายทั้งประโยค ซึ่งจะเป็นกำรพูดถึงเวลำย้อนไปในอดีต และโดยมำกค ำว่ำ cách đây จะถูกวำงไว้
หน้ำประโยค  
เช่น 
Cách đây hai tháng, tôi làm việc cho công ty ABC.  
‘ก่อนหน้ำนี้สองเดือน ฉันท ำงำนให้กับบริษัท ABC (ตอนนี้ไม่ได้ท ำแล้ว)’ 
 

Cách đây ba năm, tôi học tiếng Việt ở ĐH Uđon Thani.  
‘ก่อนหน้ำนี้สำมปี ฉันเรียนที่มหำวิทยำลัยอุดรธำนี (ตอนนี้จบแล้ว)’ 
 

Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, mẹ đến tìm anh. 
‘ประมำณหนึ่งชั่วโมงท่ีแล้ว แม่มำตำมหำพ่ีนะ’ 
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1.3.2 การใช้ค าว่า trở thành และค าว่า trở nên 
         แม้ค ำว่ำ trở thành และค ำว่ำ trở nên จะมีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกัน
ว่ำ ‘กลำยเป็น’ แต่กำรใช้ค ำว่ำ trở thành และค ำว่ำ trở nên ในประโยคกลับมีควำมแตกต่ำงกัน 
(Hà Quang Năng (chủ biên), 2007 : 188) คือ 
 

1.3.2.1 ใช้ค ำว่ำ trở thành ตำมด้วยค านามเท่ำนั้น 
เช่น 
Tôi trở thành nhà báo. 
‘ฉันกลำยมำเป็นนักหนังสือพิพม์’ 
 
Sau khi anh Minh Kiệt học xong, anh ấy trở thành bác sĩ.  
‘หลักจำกที่คุณ Minh Kiệt เรียนจบ เขำก็กลำยเป็นแพทย์’ 
 
Sáu năm anh Minh Kiệt theo nghề ca sĩ, anh ấy trở thành ca sĩ nổi tiếng.  
‘หกปีที่คุณ Minh Kiệt ประกอบอำชีพนักร้อง เขำก็กลำยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง’ 
 

2.3.2.2 ใช้ค ำว่ำ trở nên ตำมด้วยค าคุณศัพท์เท่ำนั้น 
เช่น 
Sau khi được lên ti vi, công ty du lịch Đuông Đao trở nên nổi tiếng. 
‘หลังจำกท่ีได้ออกทีวี บริษัทท่องเที่ยวดวงดำวกลำยมำมีชื่อเสียง’ 
 
Hiện nay cách làm việc của giám đốc công ty du lịch Đuông Đao trở nên thành thạo. 
‘ปัจจุบันนี้ผู้จัดกำรบริษัทท่องเที่ยวดวงดำวกลำยเป็นคนเก่ง’ 
 
Vết thương ở chân chị Đuông Đao trở nên màu tím. 
‘รอยแผลที่ขำของคุณดวงดำวกลำยเป็นสีม่วง’ 
 

1.3.3 การใช้ค าว่า Hơi 
         แม้ค ำว่ำ hơi จะมีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘ค่อนข้ำงที่จะ’ เป็นค ำ
ช่วยกริยำ (phó từ) ใช้วำงไว้หน้ำค ำกริยำบอกสภำพ (Hoàng Trọng Phiến, 2003 : 122) 
เช่น 
Tôi hơi buồn vì tôi thi trượt. 
‘ฉันค่อนข้ำงจะเศร้ำเพรำะฉันสอบไม่ผ่ำน’ 
 
Hôm nay thời tiết hơi lạnh. 
‘วันนี้อำกำรค่อนข้ำงเย็น’ 
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Công việc của tôi hơi khác so với của các bạn. 
‘งำนฉันค่อนข้ำงแตกต่ำงเมื่อเทียบกับเพ่ือนๆ’ 
 

1.3.4 การใช้ค าว่า mừng 
         แม้ค ำว่ำ mừng จะมีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘ดีใจ/เป็นสุขใจ’ ปกติ
ค ำว่ำ mừng เป็นค ำคุณศัพท์ แต่ในบำงครั้งก็สำมำรถมำท ำหน้ำที่เป็นค ำกริยำของภำคแสดงของ
ประโยคได้ (Nguyễn Văn Lộc (chủ biên), 2017 : 170)    
เช่น 
Tôi mừng quá. 
‘ฉันดีใจมำก’ 
 
Chúc mừng sinh nhật anh. 
‘สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณ’ 
 
Công việc của anh làm tôi thật mừng. 
‘งำนของคุณท ำให้ผมดีใจจริงๆ’ 
 

1.3.5 การใช้ค าว่า vừa.........vừa........ 
         แม้ค ำว่ำ vừa.....vừa..... มีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘ทั้ง......ทั้ง......’ 
เป็นค ำคู่ที่ต้องใช้คู่กันเพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่ต้องเกิดขึ้นทั้งสองอย่ำงพร้อมกัน หรือเพ่ิมควำม
เข้มข้นซึ่งกันและกัน (Diệp Quang Ban, 2009 : 145-146) ซึ่งค ำที่สำมำรถปรำกฏหลังค ำว่ำ 
vừa..........vừa........ ต้องเป็นค ำกริยำหรือค ำคุณศัพท์เท่ำนั้น และต้องเป็นค ำคุณศัพท์ด้วยกัน หรือเป็น
เป็นค ำกริยำด้วยกัน    
เช่น 
Ngày đầu tiên đi làm, tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa hồi hộp. 
‘วันแรกของกำรท ำงำน ฉันรู้สึกท้ังดีใจทั้งตื่นเต้น’ 
 
Khi tôi đang học Đại học, tôi vừa học vừa làm. 
‘ตอนฉันเรียนในมหำวิทยำลัย ฉันทั้งเรียนทั้งท ำงำนไปด้วยกัน’ 
 
Tôi vừa khóc vừa cười khi tôi thấy con tôi bị ngã. 
‘ฉันทั้งร้องไห้ทั้งหัวเรำะเม่ือฉันเห็นลูกฉันหกล้ม’ 
 
Em bé vừa khóc vừa ăn cơm khi nó bị mẹ mắng. 
‘หนูน้อยทั้งร้องไห้ทั้งกินข้ำวตอนที่มันถูกแม่ด่ำ’ 
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1.3.6 การใช้ค าว่า hơn 
         แม้ค ำว่ำ hơn มีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘กว่ำ’ เป็นค ำที่ใช้ในกำร
เปรียบเทียบขั้นสูงกว่ำ ซึ่งค ำว่ำ hơn สำมำรถปรำกฏหลังค ำคุณศัพท์หรือค ำกริยำบอกสภำพเพ่ือบอก
กำรเปรียบเทียบคุณลักษณะของวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุกำรณ์ (Lê Biên, 1999 : 111-112)    
เช่น 
Sáng hôm đó, tôi đến công ty sớm hơn giờ làm việc ba mươi phút. 
‘เช้ำวันนั้น ฉันไปถึงบริษัทเร็วกว่ำเวลำท ำงำนสำมสิบนำที (เปรียบเทียบกับเวลำเริ่มท ำงำน)’ 
 
Áo này dài hơn áo kia. 
‘เสื้อตัวนี้ยำวกว่ำเสื้อตัวนั้น (เปรียบเทียบกับเสื้ออีกตัว)’ 
 
Hôm nay tôi cảm thấy các sinh viên chăm học hơn. 
‘วันนี้ ฉันรู้สึกว่ำนักเรียนทุกคนขยันเรียนกว่ำ (เปรียบเทียบกับกำรเรียนปกติ)’ 
 

1.3.7 การใช้ค าว่า là 
         ค ำว่ำ là ถูกจัดอยู่ในชนิดของค ำ คือ ค ำกริยำ เพรำะสำมำรถมีค ำบอกปฏิเสธน ำหน้ำ
ได้ (Lê Quang Thiêm, 2004 : 242) ค ำว่ำ là มีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘เป็น อยู่ 
คือ’ ถูกใช้เป็นค ำกริยำในประโยคเพ่ือระบุให้ทรำบว่ำหน้ำค ำว่ำ là และหลังค ำว่ำ là เป็นสิ่งๆเดียวกัน 
หรือคนๆ เดียวกัน    
เช่น 
Hôm nay là ngày đầu tiên.  
‘วันนี้ เป็น วันแรก’ 
 
Đó là Phòng họp của công ty chúng ta.  
‘มัน คือ ห้องประชุมของบริษัทเรำ’ 
 
Tôi là Kă Môn nhân viên mới. 
‘ฉัน คือ กมลพนักงำนใหม’่ 
 

1.3.8 การใช้ค าว่า vừa mới 
         ค ำว่ำ vừa mới เป็นค ำช่วยกริยำ (phó từ) กล่ำวคือมีหน้ำที่ขยำยค ำกริยำตัวที่ vửa 
mới น ำหน้ำอยู่ ซึ่งมีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘พ่ึงจะกระท ำเหตุกำรณ์นั้นๆเสร็จสิ้น
ลง’ ในบำงครั้งค ำว่ำ vừa mới สำมำรถแยกกันปรำกฏเดี่ยวๆ เป็น vừa ปรือ mời ได้ (Trần Kim 
Phượng, 2008 : 93-99)  
เช่น 
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Các anh chị biết rằng công ty mình mới tuyển được hướng đẫn viên. 
‘พวกพ่ีๆ รู้มำว่ำบริษัทของเรำพ่ึงจะคัดเลือกมัคคุเทศก์ได้’ 
 
Chị Da Ra vừa mới đến công ty. 
‘คุณดำรำพึ่งจะมำถึงบริษัท’ 
 
Chị Da Ra vừa đến công ty. 
‘คุณดำรำพึ่งจะมำถึงบริษัท’ 
 
Chị Da Ra mới đến công ty. 
‘คุณดำรำพึ่งจะมำถึงบริษัท’ 
 

1.3.9 การใช้ค าว่า (như) thế nào 
         ค ำว่ำ (như) thế nào มีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘เป็นอย่ำงไร’ และ 
สำมำรถละค ำว่ำ như ได้ ค ำว่ำ như thế nào มีวิธีกำรใช้ 2 แบบ คือ 
 
  1.3.9.1 ใช้ค ำ (như) thế nào เป็นค ำแสดงกำรถำม ใช้กับประโยคค ำถำม ซึ่งจะมี
ควำมหมำยว่ำ ‘เป็นอย่ำงไร’  
เช่น 
Sáng nay ông (như) thế nào ? 
‘เช้ำนี้คุณตำ (สุขภำพ) เป็นอย่ำงไรบ้ำง’ 
 
Tôi khoẻ, còn anh (như) thế nào ? 
‘ผมสบำยดี แล้วคุณละ เป็นอย่ำงไรบ้ำง’ 
 
Công việc của em như vậy thì em được hưởng lương thế nào ạ ?  
‘งำนของน้องเป็นแบบนี้ น้องจะได้เงินเดือนอย่ำงไรคะ’ 
 
  1.3.9.2 ใช้ค ำ như thế nào เป็นค ำที่ใช้ขยำยค ำนำมในประโยคบอกเล่ำ เพ่ือเป็น
กำรแจ้งให้ผู้ฟังทรำบถึงข้อสงสัยว่ำ ค ำนำมนั้นๆ ‘เป็นอย่ำงไร’ แต่ไม่ต้องกำรค ำตอบ  
เช่น 
Hãy nói cho tôi nghe đi, ông giám đốc là người như thế nào. 
‘เล่ำให้ฟังหน่อยสิว่ำ ผู้จัดกำรเป็นคนยังไง’ 
 
Nhưng không biết người đó như thế nào. 
‘แต่ฉันไม่รู้เลยว่ำคนๆ นั้นเป็นคนยังไง’ 
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1.3.10 การใช้ค าว่า ngay 
           ค ำว่ำ ngay มีควำมหมำยในภำษำไทยที่คล้ำยคลึงกันว่ำ ‘ทันที/เลยทันที’ ซึ่งจะต้อง
ว่ำงค ำว่ำ nữa ไว้หลังค ำกริยำหรือกริยำวลี เพ่ือบอกว่ำเหตุกำรณ์นั้นๆ จะได้รับกำรด ำเนินกำรทันที  
เช่น 
Tôi biết ngay đây là Giám đốc. 
‘ผมรู้ทันทีว่ำนี่คือผู้จัดกำร’ 
 
Tôi về ngay sau cuộc họp. 
‘ผมกลับเลยทันทีหลังประชุมเสร็จ’ 
 

1.3.11 การใช้ค าว่า thế, vậy  
           โดยปกติค ำว่ำ thế และค ำว่ำ vậy จะเป็นค ำแทน ซึ่งในภำษำเวียดนำมจัดทั้งสองค ำ
นี้อยู่ในกลุ่มค ำสรรพนำม (đại từ) (Nguyễn Văn Chính, 2010 : 212-213) หมำยถึง ค ำที่ใช้แทน
เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนก่อนหน้ำนี้ โดยที่ค ำว่ำ thế ใช้แทนเหตุกำรณ์ที่กระท ำโดยบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต ส่วน
ค ำว่ำ vậy ใช้แทนเหตุกำรณ์ที่กระท ำโดยปรำกฏกำรทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลหรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งค ำว่ำ thế 
และค ำว่ำ vậy มีควำมหมำยตรงกับภำษำไทยคือค ำว่ำ ‘งั้น หรือ ถ้ำง้ัน’  
เช่น 
Thế chị là lễ tân à? 
‘งั้น พี่สำวเป็นประชำสัมพันธ์หรือครับ’ 
 
Vậy phòng phó Giám đốc ở tầng dưới à ? 
‘งั้น ห้องรองผู้จัดกำรก็อยู่ชั้นล่ำงหรือครับ’ 
 
Công việc của em như vậy thì em được hưởng lương thế nào ạ ?  
‘ถ้ำงำนของน้องเป็นแบบนี้ น้องจะได้รับเงินเดือนยังไงครับ’ 
 
 
1.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

1.4.1 ประโยคควรใช้เพื่อทักทาย 
  1.4.1.1 กำรทักทำยแบบมีกำรเรียกตนเอง โดยมำกผู้ที่มีอำยุน้อยใช้เมื่อทักทำยผู้มี
อำยุมำกกว่ำ หรือทักทำยผู้ที่มีฐำนะทำงสังคมสูงกว่ำ ผู้พูดควรใช้โครงสร้ำงประโยค ดังนี้ 
 

“ค ำเรียกตนเอง  + chào + ค ำเรียกบุรุษที่ 2” 
เช่น 
Em chào chị Was sa Na. 
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Tôi chào ông giám đốc.  

Tôi chào bà giám đốc.  
Tôi chào ngài giám đốc. 
Cháu chào ông.  

Cháu chào bà.  
 
  1.4.1.2 กำรทักทำยแบบไม่มีกำรเรียกตนเอง โดยมำกใช้เมื่อทักทำยผู้มีอำยุน้อยกว่ำ 
หรือฐำนะทำงส ังคมน้อยกว่ำ หรือผู้ที่เรำสนิทสนมด้วย ผู้พูดควรใช้โครงสร้ำงประโยค ดังนี้ 
 

“Chào + ค ำเรียกบุรุษที่ 2” 
เช่น 
Chào em Kă Môn. 
Chào bạn Minh Kiệt.  

Chào anh Nhặt Anh. 
Chào cháu. 
 
A: Chào ngài giám đốc 
B: Vâng, chào chị Kă Môn !  
 

1.4.2. ประโยคควรแนะน าตนเอง 
 กำรแนะน ำตนเองกับบุคคลอื่นที่พ่ึงจะพบกันครั้งแรก ผู้พูดควรใช้โครงสร้ำงประโยค ดังนี้ 
 
  ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2 

“ค ำขออนุญำตแนะน ำตนเอง    +    ประโยคแนะน ำตนเอง (ชื่อ ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน)” 
 
ส่วนที่ 1 ค ำขออนุญำตแนะน ำตนเอง ได้แก่ 
Xin cho tôi được giới thiệu. 
Xin phép tôi được giỡi thiệu,  
Cho phép tôi được giới thiệu,  
Cho tôi được giới thiệu, 
Xin cho tôi tự giới thiệu, 
Cho tôi tự giới thiệu, 
Xin cho tôi giới thiệu, 
Cho tôi giới thiệu, 
Xin giới thiệu, 
Giới thiệu cho anh/chị, 
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ส่วนที่ 2 ประโยคแนะน ำตนเอง (ชื่อ ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน) ได้แก่ 
แบบบอกชื่อตัวเองแล้วตำมด้วยต ำแหน่งหน้ำที่ 

tôi tên là Kă Môn, tôi là nhân viên mới của công ty Đuông Đao. 
tên của tôi là Minh Kiệt, tôi làm trong phòng Kế toán của công ty ABC.  
tôi là Su Ri Ya, Giám đốc công ty du lịch ABC. 

แบบบอกต ำแหน่งหน้ำที่ก่อนแล้วตำมด้วยชื่อตัวเอง 
tôi là trưởng phòng Kinh doanh của công ty du lịch ABC, tôi tên là Su Ma Li. 
tôi là nhân viên mới của công ty Đuông Đao, tôi tên là Kă Môn. 
tôi làm trong phòng Kế toán của công ty ABC, tên của tôi là Minh Kiệt.  
 

1.4.3 ประโยคทีค่วรพูดเม่ือไม่แน่ใจว่าคนที่เราพูดด้วยนั้นมีชื่ออย่างที่เราเข้าใจหรือไม่ 
Em là Kă Môn à ? 
Em là Kă Môn có phải không ? 
Em là Kă Môn có đúng không ? 
Em tên là Kă Môn có phải không ? 
Em tên là Kă Môn có đúng không ? 
Em có phải là Kă Môn phải không ? 
Em là Kă Môn phải không ? 
 

1.4.4 ประโยคทีค่วรพูดเพื่อสอบถามความต้องการของบุคคลอ่ืน 
Tôi có thể giúp gì cho anh/chị không? 
Tôi có thể giúp gì cho bạn không? 
 

1.4.5 ประโยคทีค่วรพูดเม่ือต้องการพูดขอบคุณบุคคลอ่ืน 
Vâng, cảm ơn chị. 
Dạ, cảm ơn ông !. 
Dạ, xin cảm ơn giám đốc.  
Vâng, em cảm ơn chị ! 
Cảm ơn chị. 
 

1.4.6 ประโยคทีค่วรพูดเพื่อแสดงการตอบรับเม่ือมีคนพูดขอบคุณเรา 
Không có gì.  
Không sao.  
Không vấn đề gì.  
Không cần đâu.  
Chuyện nhỏ thôi. 
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1.4.7 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องการแจ้งข้อความกับบุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่า  
        บุคคลที่มีฐำนะทำงสังคมสูงกว่ำในที่นี้หมำยถึง ผู้จัดกำร เจ้ำของบริษัท ครู-อำจำรย์ 

ควรใช้โครงสร้ำงประโยค ดังนี้ 
 

“(Kính) Thưa + ค ำเรียกบุรุษท่ี 2 + ประโยค” 
เช่น 
Thưa ngài giáo đốc, mai ngài ông có cuộc họp ạ.  
Thưa ông giáo đốc, mai ngài ông có cuộc họp ạ.  
Thưa bà giáo đốc, mai ngài bà có cuộc họp ạ.  
Kính thưa ông giám đốc, mai ngài ông có cuộc họp ạ.  

Kính thưa thầy Songgot, em xin nộp bài thầy mai được không ạ ? 
Kính thưa các quý vị, chúng ta lên đường thôi ạ.  

 
1.4.8 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องการความสนใจจากบุคคลที่เราจะพูดด้วย  

Thưa ông giám đốc. 
Thưa thầy Songgot ạ. 
Kính thưa các vị. 
Kính chào các quý khách. 
Kă Môn này. 
Kă Môn ơi. 
Thầy ơi. 
Anh/chị ơi. 
Em ơi. 
Em này. 
Bà ơi. 

 
1.4.9 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องการตอบค าถามว่า “ใช่”  

Tất nhiên. 
Đúng vậy. 
Đúng rồi,  
Được rồi,  
Đúng thế.  
Vâng chị 
Vâng ạ. 
Vâng !  
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1.4.10 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องการเชื้อเชิญ 
          ประโยคที่ควรใช้เมื่อผู้พูดต้องกำรจะเชิญใครท ำอะไร มีโครงสร้ำง ดังนี้ 

 

“Mời + ค ำเรียกบุรุษที่ 2 + ค ำกริยำ หรือกริยำวลี” 
เช่น 
Mời em ngồi. 
Mời chị vào. 
Mời em đi lối này. 
Mời em đi theo anh. 
Mời em ra ngoài. 
Mời anh uống nước. 
Mời các ông bà uống trà. 
Mời các quý khách ăn cơm. 
Xin mời các quý khách đi theo tôi. 
 

1.4.11 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องยื่นหรือส่งของให้บุคคลอ่ืน 
Dạ, đây chị ạ. 
Dạ, gửi chị ạ. 
Dạ, cháu gửi ông/bà ạ. 
Đây chị ạ. 
Gửi chị ạ. 
Xin gửi chị. 
Gửi chị đây ạ. 
Tôi xin gửi ông/bà ạ. 
Em xin gửi anh/chị ạ. 
Cháu xin gửi ông/bà ạ. 
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1.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Khu nghiên cứu và du lịch lịch sử Hồ Chí Minh 
 

 
 
  ภาพที่ 1.1: แหล่งศึกษำและท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธำนี 
  ที่มา:  Songgot  Paanchiangwong, 2015 
 

Ngôi nhà của người cha già dân tộc Việt tại tỉnh Uđon Thani chỉ là một túp lều 
mái cỏ, chiều dài chỉ khoảng 8 m. Đây là nơi diễn ra tất cả các hoạt động từ việc 
nghiên cứu học tập lý luận cho đến luyện tập chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
không khác lắm so với nhà của chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An. 

 
บ้ำนของบิดำแห่งชำติเวียดนำมที่อุดรธำนี เป็นเพียงกระต๊อบหลังคำมุงหญ้ำ ควำมยำวเพียง 8 

เมตร ที่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่ำง ทั้งเป็นที่ศึกษำอบรมทฤษฎี กระทั่งฝึกอำวุธ ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกบ้ำนเกิด
ของประธำนโฮจิมินห์ ที่ จังหวัดแหงะอำน  

 
Tỉnh Uđon Thani đã cho phép xây dựng khu tưởng niệm này với mục đích 

nghiên cứu gia thế, xuất thân của chủ tịch Hồ Chí Minh và làm điểm du lịch mới có 
tên là “ Khu nghiên cứu và du lịch di tích lịch sử Hồ Chí Minh”. Nằm trong khu làng 
Noỏng Ôn, xã Chiêng Pin, huyện Mương, tỉnh Uđon Thani, khu tưởng niệm có diện 
tích khoảng 6 ,4 0 0  mét vuông nhờ sự đóng góp của người dân Việt kiều tỉnh Uđon 
Thani. 

 
จังหวัดอุดรธำนีอนุญำตให้สร้ำงอนุสรณ์สถำนแห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษำทำงประวัติศำสตร์

เกี่ยวกับอดีตประธำนโฮจิมินห์ และยังจะเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ โดยใช้ชื่อว่ำ “แหล่งศึกษำและ
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ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์โฮจิมินห์” ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้ำนหนองโอน ต ำบลเชียงพิณ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี บนเนื้อที่จ ำนวน 4 ไร่ โดยกำรร่วมบริจำคของพ่ีน้องชำวไทยเชื้อสำยเวียดนำม  จำก
บุคคลที่เคยอยู่ร่วมเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ครั้งนั้น 

 
Hiện nay, khu nghiên cứu và du lịch lịch sử Hồ Chí Minh đã phục hồi được nhà 

nghỉ của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là loại nhà một tầng với việc trang trí nội thất là 
một nhà tưởng niệm căn cứ vào những thông tin từ những nhân chứng lịch sử. 

 
ปัจจุบัน แหล่งศึกษำและท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์โฮจิมินห์ ได้ท ำกำรบูรณะบ้ำนพักอดีต

ประธำนโฮจิมินห์ขึ้นมำใหม่ ซึ่งเป็นบ้ำนขนำดชั้นเดียว และท ำกำรตกแต่งภำยในโดยอำศัยข้อมูล 
 
Phía bên trái khu nghiên cứu và du lịch di tích lịch sử Hồ Chí Minh là nhà đa 

năng. Đây là nơi trưng bày lịch sử đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc Việt nam của 
Bác Hồ. Và đây cũng là nơi trưng bày lối sống sinh hoạt của Việt Kiều tại Thái Lan. 

 
ด้ำนซ้ำยมือของแหล่งศึกษำและท่องเที่ ยวเชิงประวัติศำสตร์โฮจิมินห์  คือ อำคำร

อเนกประสงค์ ซึ่งภำยในจะมีนิทรรศกำรแสดงประวัติกำรต่อสู้ของลุงโฮเพ่ือกอบกู้อิสรภำพให้กับ
ประเทศเวียดนำมแล้ว ยังจะมีนิทรรศกำรวิถีชีวิตชำวไทยเชื้อสำยเวียดนำมในประเทศไทยอีกด้วย 
 
 
1.6 สรุป (Tóm tắt) 

Người nhân viên cần phải giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp khác bằng 
câu “Em chào anh/chị, em xin phép tự giới thiệu em tên là ..….(theo tên của bản 
thân)…... Khi được giới thiệu với các đồng nghiệp khác chúng ta cần nói câu “Rất hân 
hạnh được gặp anh/chị/ông/bà.….(theo tên của người đó)…… Ngoài ra người nhân viên 
mới vào làm việc ngày đầu tiên cần phải đọc sơ đồ nhân sự của công ty đó để biết 
được rằng ai là người quản lí và trong công ty có những ai, sau đó nhanh chóng làm 
quen với công việc mà mình chịu trách nhiệm và làm quen với khu vực mà mình sẽ 
làm việc theo sơ đồ công ty. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
1. Hãy viết câu hội thoại theo hoàn cảnh sau đây. 
 
1) ให้แนะน ำตนเองกับบุคคลที่พ่ึงจะได้พบกันครั้งแรก 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
    
2) ให้แสดงควำมยินดีที่ได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่ 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3) ให้แนะน ำสถำนที่ท ำงำนของบริษัทท่ำนเอง 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

4) ให้แนะน ำบุคคลสองคนให้รู้จักกัน 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ............................. 
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2. Hãy viết câu theo hoàn cảnh sau đây. 
 
1) ให้แต่งประโยคที่มีค ำว่ำ mới (พ่ึงจะ) 3 ประโยค  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................... ............................ 
 
2) ให้แต่งประโยคที่มีค ำว่ำ mời (เชิญ) 3 ประโยค  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
3) ให้แต่งประโยคที่มีค ำว่ำ thế 3 ประโยค  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
 
4) ให้แต่งประโยคที่มีค ำว่ำ hả + บุรุษที2่  3 ประโยค  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
 
5) ให้แต่งประโยคที่มีค ำว่ำ บุรุษที่2 + nhỉ  3 ประโยค  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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3. Hoạt động theo nhóm. 
 
1) Hãy chia các bạn trong lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người, thành lập một công 
ty du lịch, rồi cho mỗi người một nhiệm vụ. 
 Người 1: (tên): …………………………………………....……………………………………………………………      
   (vị trí): …………………………………………………………………………………………………………      
  (nghiệp vụ): …………………………………………...……………………………………………………      
  

Người 2: (tên): …………………………………………………………………………………………………………      
   (vị trí): ……………………………………………..…………………………………………………………      
  (nghiệp vụ): …………………………………………..……………………………………………………      
 
 Người 3: (tên): …………………………………………………………………………………………………………      
   (vị trí): ……………………………………………..…………………………………………………………      
  (nghiệp vụ): …………………………………………..……………………………………………………      
 
 Người 4: (tên): …………………………………………………………………………………………………………      
   (vị trí): ……………………………………………..…………………………………………………………      
  (nghiệp vụ): …………………………………………..……………………………………………………      
 
 Người 5: (tên): …………………………………………………………………………………………………………      
   (vị trí): ……………………………………………..…………………………………………………………      
  (nghiệp vụ): …………………………………………..……………………………………………………      
 
2) Theo điều 1, các nhóm đứng lên rồi cho từng người tự giới thiệu về bản thân mình. 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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3) Theo điều 1, cho từng công ty đến gặp các công ty khác, rồi cho họ giời thiệu công 
ty của họ với công ty mình mới gặp. 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
 
 
4. Hãy nghiên cứu sơ đồ nhân sự của công ty du lịch Đuông Đao trong trang 5, 
rồi trả lời câu hỏi sau đây. 
 
1) Ai làm Giám đốc công ty du lịch Đuông Đao?  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
2) Trong phòng Nhân sự có tất cả mấy người, họ là ai?  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3) Ai làm trưởng phòng kinh doanh? 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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4) Chị Tha Ri Ni là ai? 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
5) Trong công ty du lịch Đuông Đao được chia thành mấy phòng, và ai làm trưởng 
phòng?   
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
 
5. Hãy nghiên cứu sơ đồ công ty du lịch Đuông Đao trong trang 6, rồi trả lời câu 
hỏi sau đây. 
 
1) Công ty Đuông Đao có mấy tầng? 
....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
2) Số 16 là phòng dùng để làm gì? 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3) Bàn lễ tân ở tầng mấy? 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
 
4) Phòng giám đốc ở tầng mấy, là phòng số bao nhiêu? 
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
 
5) Phòng số 4 dùng để làm gì? 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

 

แนะน าบุคคลอื่น 

Giới thiệu người khác 

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. บทสนทนา (Hội thoại) 

2. ค าศัพท์ (Từ vựng) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 ประโยคที่ใช้ในการแนะน าบุคคลอ่ืนให้รู้จักกัน 
3.2 ประโยคที่ใช้ในทักทายคนที่เราถูกแนะน าให้รู้จัก 
3.3 การใช้ค าว่า cuộc และค าว่า buổi อย่างค าลักษณะนาม 
3.4 การใช้ค าว่า hãy 
3.5 การใช้ค าเชื่อมข้อความแบบเรียงล าดับการปรากฏ 
3.6 การใช้ค าว่า từng และค าว่า mọi  
3.7 การใช้ค าว่า tự  
3.8 การใช้ค าว่า đúng กับการบอกเวลา 
3.9 การใช้ค าว่า cũng  
3.10 การใช้โครงสร้างค าว่า đã.........chưa ? 
3.11 การใช้ค าบอกกาล đã, đang, sẽ 
3.12 การใช้ค าว่า đề nghị และค าว่า nhờ 

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (câu tiện dùng)  
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
 1. สร้างบทสนทนาเก่ียวกับการแนะน าตนเอง 

2. สร้างบทสนทนาเก่ียวกับการแนะน าบุคคลอื่น 

3. ประยุกต์ใช้ประโยคในการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของงานที่บุคคลอ่ืนรับผิดชอบได้ 
4. ถามตอบเกี่ยวกับลักษณะของงานกับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสมกับฐานะ 
    ทางสังคม อายุ และเพศ 

5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า cuộc และค าว่า buổi อย่างค าลักษณะนามบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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7. ประยุกต์ใช้ค าว่า hãy กับบทสนทนาได้อย่างถกูต้อง 
8. ประยุกต์ใช้ค าเชื่อมข้อความแบบเรียงล าดับการปรากฏได้อย่างถูกต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า từng และค าว่า mọi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า tự กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า đúng กับการบอกเวลา กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า cũng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้โครงสร้างค าว่า đã.........chưa ? กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
14. ประยุกต์ใช้ค าบอกกาล đã, đang, sẽ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
15. ประยุกต์ใช้ค าว่า đề nghị และค าว่า nhờ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การแนะน าตนเองและ 
              การแนะน าบุคคลอ่ืน  
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การแนะน าตนเองและ 
              การแนะน าบุคคลอ่ืน 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับ เนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้สอนจับใจความส าคัญ 
    เกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 
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 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับโลก เรื่อง 
       “Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 2 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 2 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 2 
 
 

แนะน ำคนบุคคลอื่น 
Giới thiệu người khác 

 
 
 
2.1 บทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Tại sân bay Uđon Thani (HT-05) 
 Was Sa Na được công ty du lịch Đuông Đao giao việc đón đoàn đại diện công 
ty Du lịch Văn Hào tại sân bay Uđon Thani. Đúng mười giờ tối, đoàn đại diện đến sân 
bay. 
WAS SA NA:    Xin chào quý vị ! Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị trên đất 

nước Thái Lan. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Was Sa Na trưởng 
phòng nhân sự của công ty du lịch Đuông Đao. Hôm nay tôi 
được giao nhiệm vụ đón và đưa quý vị về khách sạn nghỉ ngơi. 
Sáng mai, tôi sẽ đưa đoàn đi công ty du lịch Đuông Đao.  

MINH CƯỜNG: Chào chị, rất cảm ơn chị về việc tiếp đón chúng tôi.  Xin được 
giới thiệu, tôi tên là Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch Văn 
Hào và tôi cũng là trưởng đoàn hôm nay.    

WAS SA NA:  Rất vinh dự được gặp ngài giám đốc.     
MINH CƯỜNG:  Vâng, rất hân hạnh được gặp chị Was Sa Na. 
WAS SA NA:  Xin hỏi, đoàn đã được ăn tối chưa ạ?     
MINH CƯỜNG:  Rồi, chúng tôi đã ăn rồi. 
WAS SA NA:  Vậy thì mời mọi người lên xe về khách sạn nghỉ ngơi ạ.     
MINH CƯỜNG:  Vâng cảm ơn chị ! 
  
B. Tại bàn lễ tân (HT-06) 

Ông Minh Cường, trưởng đại diện công ty Du lịch Văn Hào tại Hà Nội được giao 
tìm hiểu một số thông tin về công ty Du Lịch Đuông Đao.  Hiện ông đang ở bàn lễ tân 
của công ty Du Lịch Đuông Đao. Bà Đa Ra trợ lý giám đốc đang giới thiệu ông Minh 
Cường với ban giám đốc. 
ĐA RA:   Chào ông Minh Cường ! 
MINH CƯỜNG:  Chào chị Đa Ra ! Chị có khoẻ không? 
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ĐA RA:   Cảm ơn ông, tôi rất khoẻ.  Xin phép được giới thiệu  
đây là ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 

SU RI YA:  Chào ông Minh Cường. 
MINH CƯỜNG:  Chào ông Su Ri Ya. 
ĐA RA:   Còn đây là ông Boon Sồng, phó giám đốc công ty. 
BOON SỒNG:  Chào ông Minh Cường. 
MINH CƯỜNG:  Chào ông Boon Sồng. 
ĐA RA:   Và đây là bà Să Món, trưởng phòng kinh doanh. 
MINH CƯỜNG:  Chào bà Să Món. 
SĂ MÓN:  Chào ông Minh Cường. 
 
C. Tại phòng họp (HT-07) 

Sau cuộc gặp ngắn, có tính chất nghi thức nói trên, họ đã sắp xếp một cuộc 
gặp chính thức vào ngày hôm sau. Lần này ông Minh Cường cùng một số người nữa 
đến công ty Du Lịch Đuông Đao. Họ ngồi xung quanh bàn và từng thành viên tự giới 
thiệu về mình. 
SU RI YA:  Xin phép quý vị chúng ta bắt đầu.  Trước hết đề nghị quý vị  

hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
MINH CƯỜNG: Chào các ngài ! Tôi là Minh Cường, giám đốc kinh doanh của 

công ty Du lịch Văn Hào. 
BOON SỒNG:  Tôi là Boon Sồng, phó giám đốc công ty. 
SĂ MÓN:  Tôi là Să Món, trưởng phòng kinh doanh của công ty. 
HỮU VIÊN:  Tôi là Hữu Viên, phó giám đốc kỹ thuật công ty Du lịch  

Văn Hào. 
LÊ THẮNG: Tôi là Lê Thắng, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp thị của công ty 

Du lịch Văn Hào. 
SU RI YA:  Xin cảm ơn các ngài đã giới thiệu.  Bây giờ chúng ta bắt đầu  

thảo luận. 
 
 
2.2 ค ำศัพท์ (Từ mới) 

ăn tối      กินอาหารค ่า 
ban giám đốc    คณะกรรมการผู้จัดการ 
ban giám đốc    คณะกรรมการผู้จัดการ 

bản thân mình    ตัวเอง/ตนเอง 
bản thân    ตัวเอง 
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ban     คณะกรรมการ 
bộ phận     ส่วน/แผนก 

cán bộ phụ trách tiếp thị  เจ้าหน้าที รับผิดชอบด้านการตลาด 
cán bộ     เจ้าหน้าที  
cũng là     ก็เป็น 

cuộc gặp    การพบปะ 
chính thức     เป็นทางการ 
chưa ạ?        หรือยังครับ 

đại diện    ตัวแทน 
đất nước    ประเทศ 

đây là      นี คือ 

đề nghị     ขอให้/ขอความกรุณาให้/ขอความอนุเคราะห์ให้ 
đoàn      หมู่/คณะ/กลุ่ม 

đoàn đại diện     กลุ่มตัวแทน 

đón đoàn    ต้อนรับคณะ  
đón tiếp     ต้อนรับ 

đón và đưa     ต้อนรับและพาไป 

đúng      ตรง 
gặp      พบปะ 

giám đốc kinh doanh   ผู้จัดการฝ่ายการขาย 
giao nhiệm vụ     รับหน้าที  
giao việc     มอบหมายงาน 

giao     มอบหมาย 
hội thoại     บทสนทนา 
hôm nay      วันนี้ 
kinh doanh    การขาย 
kỹ thuật    เทคนิค 
khách sạn     โรงแรม 

lần này     ครั้งนี้ 
lễ tân     ประชาสัมพันธ์ 
lên xe      ขึ้นรถ 

một số     บางจ่านวน/บ้าง 
mười giờ tối    22 นาฬิกา (สี ทุ่ม)   

ngài giám đốc     ท่านผู้อ่านวยการ/ท่านผู้จัดการ 

ngài     ท่าน (ใช้เรียกคนที มีหน้าที การงานระดับสูง) 
ngày     วัน 
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ngắn     สั้น/เวลาสั้น 

nghỉ ngơi     พักผ่อน 

nghi thức    ธรรมเนียมปฏิบัติ/พิธีการ 

ngồi xung quanh   นั งรอบๆ 
nhà sách    ร้านหนังสือ 
nhân sự    บุคคล 

nhờ     ขอให้ช่วย/ขอความอนุเคราะห์ 
phó giám đốc kỹ thuật  รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
phó giám đốc    รองผู้จัดการ 
phòng họp    ห้องประชุม 
phòng kinh doanh   ฝ่ายการขาย 
phòng lễ tân    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
phòng nhân sự    ฝ่ายบุคคล 

phòng     ห้อง/ฝ่าย 
phụ trách    รับผิดชอบ 
quý khách    แขกผู้มีเกียรติ 
quý vị     แขกผู้มีเกียรติ 
sáng mai    พรุ่งนี้ 
sắp xếp    ตระเตรียม/จัดการ  
sân bay    สนามบิน 

tại      ณ / ที  
tiếp thị     การตลาด 
tìm hiểu    ท่าความเข้าใจ 
tính chất    คุณลักษณะ 

tình huống     สถานการณ ์
tự giới thiệu    แนะน่าตนเอง 
thảo luận.     ถกปัญหา/หาข้อสรุป 
thông tin    ข้อมูล/ข่าวสาร 
trên     บน 

trợ lý      ผู้ช่วย 
trợ lý giám đốc    ผู้ช่วยผู้จัดการ 

trước hết    ก่อนอื น 
trưởng đại diện   หัวหน้าตัวแทน 
trưởng đoàn    หัวหน้ากลุ่ม 

trưởng phòng kinh doanh  หัวหน้าฝ่ายการขาย 
trưởng phòng kinh doanh  หัวหน้าฝ่ายการขาย 
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trưởng phòng nhân sự   หวัหน้าฝ่ายบุคคล 

trưởng     หัวหน้า 
việc tiếp đón     การต้อนรับ 

xin phép     ขออนุญาต 

xung quanh    รอบๆ/รายล้อม 
 
2.3 ไวยำกรณ์ที่ควรจ ำ (Cú pháp) 
 

2.3.1 ประโยคที่ใช้ในกำรแนะน ำบุคคลอ่ืนให้รู้จักกัน 
         โครงสร้างประโยคที ควรใช้เวลาที เราต้องการแนะน่าบุคคลอื นให้รู้จักกัน มีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 
“ประโยคขออนุญาต + đây là ...A..., + ประโยคบอกต่าแหน่ง + và đây là...B... + ประโยคบอก
ต่าแหน่ง”  
 
A หมายถึง ชื อบุคคลที ถูกแนะน่าคนที  1 
B หมายถึง ชื อบุคคลที ถูกแนะน่าคนที  2 
เช่น 

Xin phép được giới thiệu, đây là ông Su Ri Ya, giám đốc công ty Đuông Đao, và đây 
là ông Minh Cường, giám đốc công ty du lịch Văn Hào. 
‘ขออนุญาตแนะน่า นี คือคุณสุริยา ผู้จัดการบริษัทดวงดาว และนี คือ คุณ Minh Cường ผู้จัดการ
บริษัทท่องเที ยว Văn Hảo’ 
 
ตัวอย่างประโยคขออนุญาตแนะน า ได้แก่ 

Xin phép tôi được giới thiệu,  ‘ขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin được giới thiệu,    ‘ขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin phép giới thiệu,    ‘ขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin phép tôi giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin phép tôi được giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin cho tôi được giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Xin giới thiệu,     ‘ขอแนะน่า’ 
Cho phép tôi được giới thiệu,  ‘อนุญาตให้ผมไดแ้นะน่า’ 
Cho tôi được giới thiệu,  ‘อนุญาตให้ผมแนะน่า’ 
Tôi xin phép được giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Tôi xin phép giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Tôi xin được giới thiệu,   ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
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Tôi xin giới thiệu,    ‘ผมขออนุญาตแนะน่า’ 
Giới thiệu cho bạn,    ‘ขอแนะน่าให้เพื อนรู้’ 
 

2.3.2 ประโยคที่ใช้ในทักทำยคนที่เรำถูกแนะน ำให้รู้จัก 
         โครงสร้างประโยคที ใช้ในทักทายเวลามีบุคคลอื นแนะน่าให้เรารู้จักอีกคน มีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 

“Chào + ค่าเรียกขานบุคคลที ถูกแนะน่า + ประโยคแสดงความยินดีที ได้รู้จักกัน”  
เช่น 
Chào ông Su Ri Ya, rất nhân hạnh được gặp ông. 
‘สวัสดีคุณสุริยา ยินดีที ได้รู้จักท่านครับ’ 
 
Chào ông giám đốc, rất nhân hạnh được gặp ông. 
‘สวัสดีครับท่านผู้จัดการ ยินดีที ได้รู้จักท่านครับ’ 
 
ตัวอย่างประโยคแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน 
Rất nhân hạnh được gặp ông. 
Rất vinh dự được gặp ông. 
Rất mừng được gặp bà. 

Rất vui được gặp em. 

 

2.3.3 กำรใช้ค ำว่ำ cuộc และค ำว่ำ buổi อย่ำงค ำลักษณะนำม 
         ค่าว่า cuộc และค่าว่า buổi เป็นค่าลักษณะนามที พบบ่อยๆ ในการสนทนา โดยค่าว่า 
cuộc จะใช้น่าหน้าค ำกริยำ เพื อท่าให้กริยาตัวนั้นๆ เปลี ยนมาเป็นค่านาม (Trình Đức Hiển, 2006: 
220-223)  
เช่น 
Cuộc thi  ‘การสอบ’  (thi เป็นค่ากริยาแปลว่า สอบ) 
Cuộc bầu cử  ‘การลงคะแนนเสียง’ (cư เป็นค่ากริยาแปลว่า ลงคะแนนเสียง) 
Cuộc họp  ‘การประชุม’  (họp เป็นค่ากริยาแปลว่า ประชุม) 
Cuộc chiến tranh ‘การสู้รบ’  (chiến tranh เป็นค่ากริยาแปลว่า สู้รบ) 
Cuộc gọi  ‘การโทร’  (gọi เป็นค่ากริยาแปลว่า โทร) 
  

ส่วนค่าว่า buổi เป็นค่าลักษณะนามที ใช้น่าหน้าค ำนำมที บอกช่วงของเวลา แต่ถ้าหากค่าว่า 
buổi น่าหน้ากริยา ค่ากริยานั้นๆ ก็จะกลายเป็นค่านามที บอกช่วงเวลาท่ากริยานั้นๆ 

เช่น 
buổi sáng  ‘ตอนเช้า’  (sáng เป็นค่านามแปลว่า เช้า) 
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buổi tối  ‘ตอนเย็น’  (tối เป็นค่านามแปลว่า ค ่า) 
buổi họp  ‘การประชุม’  (họp เป็นค่ากริยาแปลว่า ประชุม) 
buổi gặp cỡ  ‘การพบปะ’  (gặp cớ เป็นค่ากริยาแปลว่า พบปะ) 
buổi giao lưu  ‘การพบเพื อแลกเปลี ยน’ (giao lưu เป็นค่ากริยาแปลว่า แลกเปลี ยน) 
  

2.3.4 กำรใช้ค ำว่ำ hãy 
         ค่าว่า hãy เป็นค่าแสดงการสั งการ มีความหมายเหมือนกับค่าว่า ‘จง’ หรือค่าว่า ‘ให้’ 
ในภาษาไทย ดังนั้นประโยคใดที มีค่าว่า hãy จึงมักจะเป็นประโยคค่าสั ง และค่าว่า hãy จะถูกวางไว้
หน้าค่ากริยาหลัก (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 266-274)   
เช่น 
Em hãy về nhà đi.        
‘หนูจงกลับบ้านเถอะ’ 
 
Hãy về đây bên anh.        
‘จงกลับมาอยู่ข้างๆ พี ’ 
 
Hãy kiểm tra chương trình du lịch này lần nữa.  
‘จงตรวจสอบโปรแกรมการท่องเที ยวนี้อีกที’ 
 
Trước hết đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu bản thân mình.   
‘ก่อนอื นขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้มีเกียรติแนะน่าตัวเองก่อน’ 
 

2.3.5 กำรใช้ค ำเชื่อมข้อควำมแบบเรียงล ำดับกำรปรำกฏ 
         ค่าเชื อมข้อความเพื อใช้ในการเชื อมข้อความแบบเรียงล่าดับเหตุการณ์ มี 2 แบบ คือ 
แบบใช้ตัวเลขบอกล่าดับที  และแบบใช้ค่าล่าดับก่อนหลัง ดังนี้  

 
  2.3.5.1 แบบใช้ตัวเลขบอกล่าดับที  ได้แก่ đầu tiên/thứ nhất, thứ hai, thứ ba, 
thứ tư..., cuối cùng 
เช่น 
Cho tôi được giới thiệu, thứ nhất là ông Su Ri Ya, thứ hai là bà Să Món, thứ ba là 
ông Boon Sồng, và cuối cùng là chị Đa Ra. 
ค ำบอกล ำดับที่ 
thứ nhất   ‘ที หนึ ง’ 
thứ hai/thứ nhi  ‘ที สอง’ 
thứ ba    ‘ที สาม’ 
thứ cuối   ‘ที สุดท้าย’ 
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2.3.5.2 แบบใช้ค่าล่าดับก่อนหลัง ได้แก่ trước hết, sau đó, tiếp theo, tiếp tục  

และ cuối cùng 
เช่น 
Cho tôi được giới thiệu, trước hết là ông Su Ri Ya, sau đó là bà Să Món, tiếp theo là 
ông Boon Sồng và cuối cùng là chị Đa Ra. 
ค ำบอกล ำดับก่อนหลัง 
trước hết   ‘ก่อนอื น/อันดับแรก’ 
trước     ‘ก่อนอื น’ 
sau     ‘หลัง’ 
sau đó    ‘หลังจากนั้น’ 
sau khi    ‘หลังจาก’ 
trước khi   ‘ก่อนที จะ’ 
tiếp theo   ‘ต่อมา/ต่อไป’ 
cuối cùng   ‘ท้ายสุด’ 
 

2.3.6 กำรใช้ค ำว่ำ từng และค ำว่ำ mọi  
         ทั้งค่าว่า từng มีความหมายว่า ‘แต่ละ’ ส่วนค่าว่า mọi มีความหมายว่า ‘ทุกๆ’ ทั้ง 2 
ค่า ใช้วางน่าหน้าค่านาม เพื อขยายความให้กับค่านามตัวๆ นั้น ดังนี้   
 
  2.3.6.1 ค่าว่า từng ‘แต่ละ’ ใช้เพื อขยายค่านามเพื อจะบอกว่าค่านามตัวนั้นๆ ได้
กระท่าเหตุการณ์หรือถูกกระท่าแบบระบุว่าทีละคน ที ละอัน หรือทีละตัว (Lê Biên, 1999 : 154)  
เช่น 
Mời từng thành viên tự giới thiệu về mình.   
‘เชิญสมาชิกทุกคนแนะน่าตนเอง (แบบที ละคน)’  
 
Giá cả tăng thêm từng ngày.     
‘ค่าครองชีพเพิ มข้ึนทุกวัน (แบบที ละวัน)’  
 
Mời các bạn từng người một đi theo tôi.   
‘เชิญเพื อนๆตามผมมาทางนี้ทีละคน’  
 
  2.3.6.2 ค่าว่า mọi ‘ทุกๆ’ ใช้เพื อขยายค่านามเพื อจะบอกว่าค่านานนั้นๆ ทุกคน 
ทุกอัน หรือทุกตัว อาจจะกระท่าเหตุการณ์นั้นๆ พร้อมๆกัน หรือ ทีละคน ทีละอัน หรือทีละตัวก็ได้   
เช่น 
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Mời mọi người uống nước.     
‘เชิญทุกคนดื มน้่า’  
 
Mọi người đã lên xe hết chưa ạ ?    
‘ทุกคนอยู่บนรถหมดหรือยังครับ’  
 
Mọi chương trình du lịch phải được kiểm tra.  
‘โปรแกรมท่องเที ยวทุกโปรแกรมต้องได้รับการตรวจสอบ’  
 

2.3.7 กำรใช้ค ำว่ำ tự  
         ค่าว่า tự เป็นค่าไวยากรณ์ ใช้วางไว้หน้ากริยา เพื อบอกว่าประธานของประโยคนั้นๆ 
ได้กระท่าเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยตนเอง (Nguyễn Văn Chính, 2008 : 236-237) 
เช่น 
Xin cho tôi tự giới thiệu.     
‘ขอผมได้แนะน่าตนเอง’  
 
Tôi sẽ tự đón tiếp các quý vị tại sân bay  
‘ผมจะเป็นคนไปรับท่านผู้ทีเกียรติด้วยตนเอง’ 
 
Từng thành viên tự giới thiệu về mình   
‘สมาชิกทุกคนแนะน่าตนเอง’ 
 
Trước hết đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu bản thân mình.   
‘ก่อนอื นขอให้ท่านผู้มีเกียรติแนะน่าตนเอง’ 
 

2.3.8 กำรใช้ค ำว่ำ đúng กับกำรบอกเวลำ 
         ค่าว่า đúng เมื อใช้กับการบอกเวลาจะมีความหมายว่า ‘ตรง’ โดยค่าว่า đúng มี
ต่าแหน่งในประโยคบอกเวลา ดังนี้ 
 
  2.3.8.1 วางค่าว่า đúng ไว้หลังกลุ่มค่าบอกเวลา จะมีความหมายว่า ‘ตรง/เต็มเวลา
หรือเต็มชั วโมงนั้น ๆ’ ดังโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
 

“ตัวเลขบอกเวลา + giờ + đúng” 
เช่น 
Bây giờ là mười hai giờ đúng.     
‘ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาตรง’ 
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Mai mình gặp nhau chín giờ đúng nhé.  
‘พรุ่งนี้เราพบกันเวลา 9 โมงตรงนะ’ 
 
Đoàn của chúng ta sẽ đến tỉnh Uđon Thani sáu giờ đúng ạ.  
‘คณะของพวกเราจะเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี 6 โมงตรงค่ะ’ 
 
  2.3.8.2 วางค่าว่า đúng ไว้หน้ำกลุ่มค่าบอกเวลา จะมีความหมายว่า ‘ตรงเป๊ะเวลา
นั้น’ ดังโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
 

“đúng + ตัวเลขบอกเวลา + giờ” 
เช่น 
Đúng mười hai giờ chúng ta nghỉ trưa.   
‘ตรงเป๊ะเวลา 12 นาฬิกา พวกเราพักเที ยง’ 
 
Mai mình gặp nhau đúng chínn giờ nhé.   
‘พรุ่งนี้เราพบกันตรงเป๊ะเวลา 9 โมงนะ’ 
 
Đúng sáu giờ đoàn của chúng ta sẽ đến tỉnh Uđon Thani ạ.  
‘ตรงเป๊ะเวลา 6 โมง คณะของพวกเราจะเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานีค่ะ’ 
 

2.3.9 กำรใช้ค ำว่ำ cũng  
         ค่าว่า cũng เป็นค่าไวยากรณ์จะใช้เพื อบอกว่าประธานของประโยคนั้นๆ ก็กระท่า
กริยานั้นๆ เหมือนกัน จึงต้องปรากฏร่วมกันกับกริยา (Nguyễn Đức Dân, 1999 : 316-317) โดยวาง
ค่าว่า cũng หน้ากริยา ดังนั้นจึงมีความหมายว่า ‘เช่นกัน/ด้วยเช่นกัน/เหมือนกัน’  
เช่น 
A: Tôi năm nay bốn mươi tuổi.   ‘ผมปีนี้อายุ 40 ปี’ 
B: Tôi năm nay cũng bốn mươi tuổi.    ‘ผมปีนี้ก็อายุ 40 ปีเช่นกัน’ 
 
A: Tôi thích đi du lịch Chiang Mai.   ‘ผมชอบไปเที ยวเชียงใหม่’ 
B: Tôi cũng chích đi du lịch Chiang Mai.   ‘ผมก็ชอบไปเที ยวเชียงใหม่เหมือนกัน’ 
 

2.3.10 กำรใช้โครงสร้ำงค ำว่ำ đã.........chưa ? 
           โครงสร้างค่าว่า đã..........chưa ? เป็นโครงสร้างแสดงการถามเหตุการณ์ในอดีต ที มี
ความหมายว่า ‘แล้วหรือยัง’ ใช้เพื อถามว่าเหตุการณ์นั้นๆ ว่าได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้เกิดขึ้น (Trần 
Kim Phượng, 2008 : 72-73) ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
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“ประธาน  +  đã  +  กริยา/กริยาวลี  +  chưa ?” 
เช่น 
Bà đã gặp ông giám đốc chưa ?  ‘คุณได้พบกับท่านผู้จัดการหรือยัง’ 
Ông giám đốc đã về chưa ?   ‘ท่านผู้จัดการได้กลับมาแล้วหรือยัง’ 
Anh đã làm việc xong chưa ?   ‘คุณท่างานเสร็จหรือยัง’ 
Khách du lịch đã đến chưa ?   ‘นักท่องเที ยวมาถึงหรือยัง’ 
 
 การตอบค่าถามของประโยคค่าถามที มีโครงสร้างค่าว่า đã..........chưa ? สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบตอบรับ และแบบปฏิเสธ ดังนี้ 
 
  2.3.10.1 แบบตอบรับ 
                       โครงสร้างประโยคที ใช้ในการตอบประโยคค่าถาม ‘แล้วหรือยัง’ แบบตอบ
รับ สามารถตอบได้ ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

“Rồi, ประธาน  +  đã  +  กริยา/กริยาวลี  +  rồi” 
เช่น 
A: Bà đã gặp ông giám đốc chưa ?  ‘คุณได้พบกับท่านผู้จัดการหรือยัง’ 
B: Rồi, tôi đã gặp ông giám đốc rồi.  ‘พบแล้ว ฉันได้พบกับท่านผู้จัดการแล้ว’ 
 
A: Ông giám đốc đã về chưa ?  ‘ท่านผู้จัดการได้กลับมาแล้วหรือยัง’ 
B: Rồi, Ông ấy đã về rồi.   ‘กลับแล้ว ท่านผู้จัดการได้กลับมาแล้ว’ 
 
A: Anh đã làm việc xong chưa ?  ‘คุณท่างานเสร็จหรือยัง’ 
B: Rồi, tôi đã làm việc xong rồi.  ‘เสร็จแล้ว ผมท่างานเสร็จแล้ว’ 
 

2.3.10.2 แบบปฏิเสธ 
                       โครงสร้างประโยคที ใช้ในการตอบประโยคค่าถาม ‘แล้วหรือยัง’ แบบ
ปฏิเสธ สามารถตอบได้ ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

 “Chưa, ประธาน  +  chưa  +  กริยา/กริยาวลี” 
เช่น 
A: Bà đã gặp ông giám đốc chưa ?  ‘คุณได้พบกับท่านผู้จัดการหรือยัง’ 
B: Chưa, tôi chưa gặp ông giám đốc.  ‘ยัง ฉันยังไม่ได้พบกับท่านผู้จัดการเลย’ 
 
A: Ông giám đốc đã về chưa ?  ‘ท่านผู้จัดการได้กลับมาแล้วหรือยัง’ 
B: Chưa, Ông ấy chưa về.   ‘ยัง ท่านผู้จัดการยังไม่ได้กลับมาเลย’ 
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A: Anh đã làm việc xong chưa ?  ‘คุณท่างานเสร็จหรือยัง’ 
B: Chưa, tôi chưa làm việc xong.  ‘ยัง ผมยังท่างานไม่เสร็จเลย’ 
 

2.3.11 กำรใช้ค ำว่ำบอกกำล đã, đang, sẽ 
           ค่าว่า đã, đang, sẽ เป็นค่าไวยากรณ์มีหน้าที ในการบอกกาลของประโยค ค่าว่า đã 
มีหน้าที บอกกาลที เป็นอดีต หรือบอกเหตุการณ์ที ได้กระท่าจบไปแล้ว ส่วนค่าว่า đang มีหน้าที บอก
กาลที เป็นปัจจุบัน บอกเหตุการณ์ที ก่าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในขณะที พูด และค่าว่า sẽ มีหน้าที 
บอกอนาคต บอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นค่าว่า đã, đang, sẽ จึงมีความหมาย
ในภาษไทยว่า ‘แล้ว, ก่าลัง และจะ’ ตามล่าดับ โดยทั้ง 3 ค่าจะถูกน่าไปวางไว้หน้ากริยา เฉพาะค่าว่า 
đã จะสามารถปรากฏร่วมกับค่าว่า rồi ที แปลว่าแล้วได้ โดยค่าว่า rồi จะถูกวางไว้หลังกริยาหรือ
กริยาวลี (Trần Kim Phượng, 2008 : 103-161) 
เช่น 
Tôi đã làm việc xong rồi.     
‘ผมท่างานเสร็จแล้ว’ 
 
Xin cảm ơn các ngài đã giới thiệu.   
‘ขอบคุณท่านที แนะน่าตัว(แล้ว)’ 
 
Hiện nay bà Kă Môn đang ở ngoài.   
‘ตอนนี้คุณกมลก่าลังอยู่ข้างนอก’ 
 
Bây giờ gíám đốc đang ở trong phòng họp.   
‘ขณะนี้ผู้จัดการก่าลังอยู่ในห้องประชุม’ 
 
Ông giám đốc sẽ đến thăm công ty ABC tuần sau.  
‘ผู้จัดการจะไปเยี ยมบริษัท ABC สัปดาหน้า’ 
 
Đoàn du lịch Việt Nam sẽ vào Thái Lan theo đường bộ.  
‘คณะนักท่องเที ยวชาวเวียดนามจะเข้ามาประเทศไทยด้วยทางรถยนต์’ 
 

2.3.12 กำรใช้ค ำว่ำ đề nghị และค ำว่ำ nhờ 
           ทั้งค่าว่า đề nghị และค่าว่า nhờ เป็นค่าที ใช้เพื อขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ งกระท่า
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งให้เรา ดังนั้น ทั้ง 2 ค่า จึงมีความหมายในภาษไทยคล้ายๆ กับค่าว่า ‘ขอ
ความอนุเคราะห์, ขอความช่วยเหลือ, ขอให้ช่วย’ โดยค่าว่า đề nghị และค่าว่า nhờ มีต่าแหน่งใน
ประโยค (Nguyễn Thị Thanh Ngân, 2016 : 98-102) ดังโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
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 “ประธาน  +  đề nghị / nhờ  +  ใคร  +  ท่าอะไร” 
เช่น 
 
Bà ấy nhờ tôi đưa bà đi chợ đêm tối nay.   
‘คุณป้าคนนั้นขอให้ผมพาไปถนนคนเดินคืนนี้’ 
 
Ông giám đốc đề nghị tôi ngày mai đến công ty sớm.  
‘ท่านผู้จัดการขอให้ผมมาบริษัทเร็วๆ พรุ่งนี้ 
 
Nhờ anh mang cho tôi cái túi kia kìa.   
‘ช่วยเอากระเป๋าใบนั้นมาให้ผมหน่อย’ 
 
Đề nghị các quý vị ngày mai đến đúng giờ khởi hành.  
‘ขอให้ท่านแขกผู้มีเกียรติมาถึงตรงเวลานะครับพรุ่งนี้ 
 
 
2.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

2.4.1 ประโยคที่นิยมใช้เวลำแนะน ำให้บุคคลสองคนรู้จักกัน  
-Đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà Să Món, trưởng phòng kinh 
doanh. 
-Anh/chị ơi, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà Să Món, trưởng 
phòng kinh doanh. 
-Giới thiệu cho anh/chị, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà Să 
Món, trưởng phòng kinh doanh. 
-Xin giới thiệu, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà Să Món, 
trưởng phòng kinh doanh. 
-Xin phép được giới thiệu, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà 
Să Món, trưởng phòng kinh doanh. 
-Xin phép tôi được giới thiệu, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là 
bà Să Món, trưởng phòng kinh doanh. 
-Xin cho tôi được giới thiệu, đây là ông Bun Sồng, phó giám đốc công ty, Và đây là bà 
Să Món, trưởng phòng kinh doanh. 
 

2.4.2 ประโยคที่นิยมใช้เมื่อถูกแนะน ำให้รู้จักกับบุคคลอ่ืน  
Chào anh/chị, rất hân hạnh được gặp ngài giám đốc.     
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Chào ông/bà giám đốc, rất vinh dự được gặp ngài giám đốc.     
Chào em Kă Môn, rất vui được gặp ngài giám đốc.     
Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị trên đất nước Thái Lan.  
Rất vinh dự được gặp ngài giám đốc.     
Rất vui được gặp em Kă Môn.     
Vâng, rất hân hạnh được gặp chị Was Sa Na. 
Rất hân hạnh được gặp anh Su Ri Ya. 
Rất hân hạnh được gặp ông giám đốc. 
Rất vinh dự được gặp ông Sôm Bông. 
Rất vui được gặp em Kă Môn. 
 

2.4.3 ประโยคที่นิยมใช้เมื่อต้องกำรจะแนะน ำตนเองให้บุคคลอ่ืนรู้จัก  
Xin tự giới thiệu, tôi tên là Was Sa Na trưởng phòng nhân sự. 
Xin cho tôi giới thiệu, tôi tên là Was Sa Na trưởng phòng nhân sự. 
Xin cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Was Sa Na trưởng phòng nhân sự. 
Xin được giới thiệu, tôi tên là Minh Cường, giám đốc công ty. 
Xin phép được giới thiệu tôi là ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Xin phép tôi được giới thiệu tôi là ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
 

2.4.4 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องกำรแนะน ำบุคคลอ่ืนต่อกลุ่มคน  
Cho phép tôi được giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Cho tôi được giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Cho tôi giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin phép tôi được giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin phép được giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin được giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin giới thiệu, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Giới thiệu cho các quý vị, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Giới thiệu cho các ông bà, đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
 

2.4.5 ประโยคทีค่วรพูดเมื่อต้องกำรแนะน ำคนของเรำให้รู้จักกับคนใหม่  
Giới thiệu với chị đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Giới thiệu với bạn đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin thiệu với chị đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin thiệu với bạn đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin được giới thiệu với ông giám đốc đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
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Xin phép được giới thiệu với bà giám đốc đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
Xin phép tôi được giới thiệu với bà giám đốc đây là em Kă Môn, nhân viên mới. 
 

2.4.6 ประโยคที่นิยมใช้เมื่อต้องกำรจะขออนุญำตในกำรเริ่มท ำอะไร  
Chúng ta bắt đầu thôi.     
Chúng mình bắt đầu thôi.     
Đến giờ rồi chúng ta bắt đầu thôi.     
Cho phép tôi được bắt đầu.     
Xin phép quý vị chúng ta bắt đầu.   
Thưa các quý vị chúng ta bắt đầu ạ.   
Tôi xin phép quý vị, chúng ta bắt đầu.   
 

2.4.7 ประโยคที่นิยมใช้เมื่อต้องกำรจะบอกใครๆ เวลำจะเริ่มต้นท ำอะไร  
Trước hết đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Trước khi bắt đầu đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc 
công ty. 
Trước khi làm việc đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc 
công ty. 
Đầu tiên đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Ban đầu đề nghị quý vị hãy tự giới thiệu mình. Tôi là Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
 

2.4.8 ประโยคที่นิยมใช้เมื่อต้องกำรจะขอบคุณใครสักคน  
Rất cảm ơn chị về việc tiếp đón chúng tôi.   
Xin cảm ơn các ngài đã giới thiệu.   
Cảm ơn anh thật nhiều.   
Cảm ơn anh rất nhiều.   
Cháu cảm ơn ông bà ạ.   
Cháu xin cảm ơn ông bà ạ.   
Em cảm ơn chị ạ.   
Cảm ơn chị nhé.   
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2.5 บทอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ (Đọc hiểu) 

 

Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang 
 

 
 
  ภำพที่ 2.1: ภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 

ที่มำ:  Songgot  Paanchiangwong, 2015 
 

Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang là tài sản văn hóa quan trọng của vương quốc Thái 
Lan. Những cổ vật và di tích cổ khác được khám phá tại khu khảo cổ này đã là di 
chứng xác nhận xã hội và văn hóa thời kì Trước Công Nguyên đã có sự phát triển nền 
khoa học kinh tế và nghệ thuật, và điều này đã được phát triển liên tục qua hàng 
ngàn năm. 

 
"แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง"   เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที ส่าคัญของประเทศไทย   

โบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ที พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นประจักษ์
พยานยืนยันถึงสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที มีพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจ วิทยาการ
และศิลปะ และพัฒนาการเหล่านั้นได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมานับพันๆ ปี 

 
 Văn hóa ban Chiang được xem là nền văn hóa có sự tiến hóa trong việc sống 
thành cộng đồng, biết trồng lúa nuôi gia súc bắt đầu từ khoảng 5 6 0 0  năm trước, 
thêm vào đó là tổ chức có hệ thống việc chôn cất người chết được truyền qua các 
thời kì. Ngoài ra, còn có nhiều bằng chứng chứng tỏ sự tiến bộ của công nghệ như 
“việc làm ra các đồ gốm sứ thủ công cao”, và “việc tạo ra các dụng cụ đồ dùng bằng 
sắt”. 
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วัฒนธรรมบ้านเชียงจึงนับว่าเป็นวัฒนธรรมที มีการพัฒนาการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าน รู้จักปลูก

ข้าวและเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เริ มแรกคือเมื อประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว รวมทั้งมีการจัดระบบเช่น การฝังศพ
เป็นประเพณีสืบทอดต่อๆ กันมาหลายสมัย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที แสดงให้เห็นถึงความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น "การผลิตภาชนะดินเผาด้วยฝีมือระดับสูง", "การผลิตเครื องมือเครื องใช้ท่า
ด้วยโลหะ"  

 
Di chỉ khảo cổ ban Chiang đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 1992 

tại hội nghị hội đồng di sản thế giới thường kì lần thứ 16 họp tại thành phố Santa Fe 
của Mỹ. 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื อปี พุทธศักราช 

2535 จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที  16 ที เมืองแซนตาเฟ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 
Di chỉ khảo cổ Ban Chiang nằm ngay trong xã Ban Chiang, huyện Nỏng Hản, 

tỉnh Uđon Thani cách thành phố Uđon Thani khoảng 60 km tọa lạc trên một gò đất 
cao. Người dân Ban Chiang hiện nay có nguồn gốc từ Lào đã di cư đến từ Chiang 
Khoảng đến nơi này cách đây 200 năm.  

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที ต่าบลบ้านเชียง อ่าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนินดินสูง ราษฎรชาวบ้านเชียงในปัจจุบันมีเชื้อสาย
ลาวพวนที อพยพเคลื อนย้ายชุมชนมาจากแขวงเชียงขวางประเทศลาว เมื อ 200 ปีมาแล้ว 
 
 
2.6 สรุป (Tóm tắt) 

Việc chào hỏi theo văn hóa người Việt là người nhỏ hơn cần phải chào hỏi 
người lớn hơn hoặc người có vai vế xã hội lớn hơn và phải dùng các đại từ chỉ quan 
hệ đứng đầu sau đó đến tên hoặc cấp bậc của người đó ví dụ: Em chào chị Hà hoặc 
Tôi chào ông giám đốc ạ....v..v.... Đối với việc giới thiệu cho hai người với nhau, người 
giới thiệu nên bắt đầu bằng câu: Xin được giới thiệu, đây là.... (tên của người được giới 
thiệu thứ nhất và sau đó là cấp bậc trong công ty) và đây là....(tên của người được 
giới thiệu thứ 2 và sau đó là cấp bậc trong công ty). Đối với người được giới thiệu cần 
chào hỏi nhau bằng câu : Chào (người được giới thiệu) rồi sau đó là câu “ Rất hân 
hạnh được làm quen với .... (Người được giới thiệu). 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 
1. Hãy viết hội thoại theo hoàn cảnh sau đây. 
 
1) Tự giới thiệu về bản thân mình cho một người mới gặp. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................................................  
 
2) Tự giới thiệu về bản thân mình trong một cuộc hợp. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
3) Hãy giới thiệu bạn mới quen với giám đốc của bạn. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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4) Hãy giới thiệu bạn mới quen với bạn đồng nghiệp. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
5) Hãy giới thiệu các đồng nghiệp trong một cuộc hợp. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
2. Đặt câu hội thoại với các từ sau đây mỗi từ 2 câu. 
 
1) đã..........chưa ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
2) đang 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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3) đề nghị 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
4) nhờ 
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
5) đúng   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
6) cuộc   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
7) đã   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
8) từng   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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9) tự   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
10) hãy   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
 
3. Hãy dùng thông tin dưới đây để đặt câu hội thoại theo tình huống 1 -3 sau 
đây. 
 
 

        
                 Nhóm A:    Công ty Sa Bai Tour 
 
Su Chat:     Giám đốc  
A-Vut:        Phó giám đốc  
Đa Nay:      Nhân viên kỹ thuật 
Ra Vi:         Trưởng phòng kinh doanh 
Ban Chôp:  Nhân viên kế toán 
 
 
                Nhóm B:    Công ty Viết Travel 
 
Đu Đi:        Giám đốc  
Vi Ra:         Lễ tân  
Nat Ta Ya:  Trưởng phòng nhân sự 
Pa Ni:         Nhân viên phòng kinh doanh 
Ban Cha:     Nhân viên giao hàng 
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                Nhóm C:    Công ty Viết Travel 
 
Đu Đi:        Giám đốc  
Vi Ra:         Trợ lý giám đốc  
Nat Ta Ya:  Hướng dẫn viên 
Pa Ni:         Nhân viên kế toán 
Ban Cha:    Trưởng phòng quan hệ và hợp tác 
 
 

 
 
1) Hãy đặt câu hội thoại về việc giới thiệu người quen khi nhóm A đến thăm công ty 
của nhóm B. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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2) Hãy đặt câu hội thoại về việc giới thiệu người quen khi nhóm B đến thăm công ty 
của nhóm C. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
3) Hãy đặt câu hội thoại về việc giới thiệu người quen khi nhóm C đến thăm công ty 
của nhóm A. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ............................. 
................................................................................................................................................................   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

 

โทรศัพท์ 
Gọi điện thoại 

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า chưa 
3.2 การใช้ค าว่า bao lâu 
3.3 การใช้ค าว่า khoảng 
3.4 การใช้ค าว่า sau khi, trước khi 
3.5 การใช้ค าว่า vừa rồi 
3.6 การใช้ค าว่า nhờ 
3.7 การใช้ค าว่า mới (พ่ึงจะ / ใหม่) 
3.8 การใช้ค าว่า đây 
3.9 การใช้ค าเชื่อม nấu.........thì......... 

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
 1. สร้างบทสนทนาเก่ียวกับการรบัโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

2. สร้างบทสนทนาเพื่อขอพูดสายกับบุคคลที่เราต้องการพูดด้วยได้อย่างถูกต้อง 
3. สร้างบทสนทนาเพื่อบอกว่าบุคคลที่เขาต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่ในที่ท างาน  
    ได้อย่างถูกต้อง 
4. สร้างบทสนทนาเพื่อบอกให้คนที่โทรมาถือสายรอ 

5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า chưa กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า bao lâu กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า khoảng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า sau khi, trước khi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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10. ประยุกต์ใช้ค าว่า vừa rồi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า nhờ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า mới (พ่ึงจะ / ใหม่) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า đây กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
14. ประยุกต์ใช้ค าเชื่อม nấu.........thì......... กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การรับโทรศัพท์ 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การรับโทรศัพท์ 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับ เนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบาย เนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่น เรื่อง 
       “Chùa rừng Phu Kon (Wat Pa Phu Kon)”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 3 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 3 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 3 
 
 

โทรศัพท์ 
Gọi điện thoại 

 
 
 
3.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Ông Minh Cường gọi điện thoại (HT-08)  

Ông Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch Văn Hào và các cộng sự sẽ đến 
thăm văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao.  Ông Minh Cường gọi điện thoại đến 
công ty Du Lịch Đuông Đao để thoả thuận về cuộc gặp. 
CHĂ BA:  A lô!  Văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao xin nghe. 
MINH CƯỜNG:  Chào chị, tôi là Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch  

Văn Hào, cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
CHĂ BA:  Thưa ông, ông Su Ri Ya chưa đến văn phòng, ông có  

nhắn lại gì không ạ? 
MINH CƯỜNG: Cảm ơn, tôi sẽ gọi lại sau.  Sau bao lâu thì tôi có thể gọi lại để 

gặp ông Su Ri Ya? 
CHĂ BA:  Dạ, khoảng 1 tiếng nữa ạ. 
MINH CƯỜNG:     Cảm ơn chị rất nhiều ! 
 
B. Chă Ba quyết địch gọi ông Su Ri Ya (HT-09)  

Một giờ sau, khi ông Minh Cường gọi, ông Su Ri Ya vẫn chưa đến công ty, Chă 
Ba quyết định gọi ông Su Ri Ya qua máy điện thoại di động của ông ấy. 
CHĂ BA:  A lô!  Dạ, tôi là Chă Ba đây ạ! 
SU RI YA:  Có việc gì không Chă Ba? 
CHĂ BA:  Dạ, sáng nay có ông Minh Cường, giám đốc công ty  

Du lịch Văn Hào gọi điện thoại đến xin gặp giám đốc nhưng ông 
giám đốc không đến ạ.  

SU RI YA:  Nếu ông Minh Cường gọi lại thì cô bảo ông ấy gọi đến  
máy di động của tôi nhé. 

CHĂ BA:  Vâng ạ, xin chào giám đốc. 
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C. Ông Minh Cường gọi đến ông Su Ri Ya (HT-10) 
Sau khi Chă Ba gọi điện thoại đến ông Su Ri Ya, ông Minh Cường lại gọi đến 

ông Su Ri Ya nữa. Lần này Chă Ba đã bảo ông Minh Cường gọi đến máy di động của 
ông Su Ri Ya. 
CHĂ BA:  A lô!  Văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao xin nghe. 
MINH CƯỜNG: Chào chị, tôi là Minh Cường, xin hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn 

phòng chưa? 
CHĂ BA:  Dạ, thưa ông, ông Su Ri Ya vẫn chưa đến văn phòng.  

Nhưng ông ấy nhắn lại là ông gọi vào máy di động của  
ông ấy ạ. 

MINH CƯỜNG: Vậy, chị cho tôi xin số máy điện thoại di động của ông Su Ri Ya. 
CHĂ BA:  Dạ, số di động của ông ấy đây ạ: 0128.973.546. 
MINH CƯỜNG:  Xin cô nói chậm một chút, tôi không nghe kịp. 
CHĂ BA:  0-1-2-8-9-7-3-5-4-6. 
MINH CƯỜNG:  Cảm ơn cô ! 
CHĂ BA:  Không có gì ạ ! 
 
D. Ông Su Ri Ya gọi cho Đuông Chai  

Ngay sau khi ông Su Ri Ya đến công ty, ông gọi cho chị Tha Ri Ni trưởng phòng 
Quan hệ và Hợp tác bằng điện thoại bàn.  
PĂ PĂN:  A lô!  Phòng Quan hệ và Hợp tác. 
SU RI YA:  A lô!  Tôi là Su Ri Ya đây.  
PĂ PĂN:  Dạ, chào ông giám đốc ạ. 
SU RI YA:  Ưm!  Cho tôi nói chuyện với chị Tha Ri Ni nào.  
PĂ PĂN:  Dạ thưa ông, hiện tại chị Tha Ri Ni không ở văn phòng ạ. 

Chị ấy đang đi công tác tại khách sạn Chao Pra Ya. 
SU RI YA:  Vậy hả. 
PĂ PĂN:  Dạ vâng ạ. 
SU RI YA:  Anh biết thời gian chị ấy về công ty không? 
PĂ PĂN:  Thưa ông, không ạ. 
SU RI YA:  Thế tôi nhờ anh báo chị Tha Ri Ni đến gặp tôi lúc một  

giờ chiều ngày hôm nay anh nhé, tôi có việc gấp.  
PĂ PĂN:  Dạ vâng ạ. 
SU RI YA:  Cảm ơn anh. 
PĂ PĂN:  Dạ chào ông ạ. 
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E. Pă Păn gọi cho chị Tha Ri Ni  
Vì sợ chị Tha Ri Ni không về vân phòng chiều nay nên anh Pă Păn gọi vào máy 

di động của chị Tha Ri Ni.  
THA RI NI:  A lô! 
PĂ PĂN:  Đây là chị Tha Ri Ni không? 
THA RI NI:  Vâng, tôi đây. 
PĂ PĂN:  Chị ơi, vừa rồi ông Su Ri Ya gọi xuống Phòng Quan hệ và  

Hợp tác đây.  
THA RI NI:  Thế à, ông ấy có việc gì không em? 
PĂ PĂN:  Dạ ông ấy muốn gặp chị đây. 
THA RI NI:  Vây, em báo ông ấy không, tôi đang công tác ở khách sạn  

Chao Pra Ya. 
PĂ PĂN:  Dạ có, thế ông ấy mới muốn gặp chị lúc một giờ chiều  

hôm nay ạ. Chiều nay chị có về vân phòng không ạ?  
THA RI NI:  Có, tôi đã xong việc rôi. Cam ơn em. 
PĂ PĂN:  Không có gì, chào chị.  
THA RI NI:  Chào em. 
 
 
3.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

bao lâu    นานเท่าไหร่ 
bảo     บอก/แจ้ง 
bằng      โดย 

cần     ต้องการ/ประสงค์/จ าเป็น 
có thể     สามารถ 

công sự    คนงาน/พนักงาน 
công sự    พนักงาน/เจ้าหน้าที ่
công ty     บริษัท 

cuộc gặp    การพบปะ 

chậm     ช้า 
cho tôi gặp    ผมขอพบ/ผมขอพูดกับ 

chưa đến    ยังมาไม่ถึง 
di động    เคลื่อนที ่
để     เพ่ือ 

đến chưa    มาหรือยัง 
đến thăm    ไปเยี่ยมชม/มาเยี่ยมชม 
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đến     มาถึง/ถึง 
đi công tác     ไปท าธุระ 

điện thoại bàn    โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ  
điện thoại di động   โทรศัพท์เคลื่อนที่/มือถือ 
điện thoại    โทรศัพท์ 
gặp     พบ 

gọi điện thoại    โทรศัพท์ (ค ากริยา)  
gọi điện thoại đến   โทรศัพท์ถึง (ค ากริยา)  
gọi     โทร/เรียก  
kịp     ทัน 
khách sạn     โรงแรม 

khoảng     ประมาณ 

không nghe kịp   ฟังไม่ทัน 

không thể    ไม่สามารถ 

lần này     ครั้งนี้ 
lần nữa    อีกครั้ง 
lần sau     ครั้งหน้า 
lần     ครั้ง 
máy      เครื่อง 
máy di động    มือถือ 
máy điện thoại   โทรศัพท์ 
một chút    สักครู ่ 
muốn      ต้องการ 

nói chậm    พูดช้าๆ 
nói chuyện    พูดคุย 
nói chuyện với    พูดคุยกับ  
nữa     อีกครั้ง 

 ngay      ทันที   
 ngay sau khi     ทันทีหลังจากที ่

nghe     ฟัง 
nhắn     ส่ง 
nhắn lại    ฝาก(ข้อความ)อีกครั้ง 
nhắn tin    ฝากข้อความ 
nhờ     ขอความกรุณาให้ 
Quan hệ    สัมพันธ์ 
Quan hệ và Hợp tác    สัมพันธ์และร่วมมือ 
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quyết định    ตัดสินใจ 
sau      ภายหลัง  

 sau khi     หลักจากที่   
số     หมายเลข 
số điện thoại    เบอร์โทรศัพท ์

số máy điện thoại   เบอร์โทรศัพท ์

sợ      กลัว 

tại      ที ่
thoả thuận    หาข้อตกลง 
thời gian     เวลา 
thưa ông    เรียนท่าน 

thưa     กราบเรียน/เรียน 

trưởng      หัวหน้า 
trưởng phòng     หัวหน้าแผนก 

văn phòng    ส านักงาน 
việc     การงาน 

việc gấp    งานด่วน 

vừa      พ่ึงจะ 

vừa rồi     พ่ึงจะผ่านมา/เมื่อสักครู่นี้ 
xin      ขอ 
xin gặp     ขอพบ 
xin nghe    ขอทราบ(ธุระที่โทรมา) 
xong      (ท างาน)เสร็จ 

xong việc     เสร็จงาน 

xuống      ลง 
 
 
3.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

3.3.1 การใช้ค าว่า chưa 
         ค าว่า chưa เป็นค าเชิงไวยากรณ์ มีความหมายในเชิงปฏิเสธ (Trần Kim Phượng, 
2008 : 168-171) ตรงกับค าว่า ‘ยังไม’่ ในภาษาไทย มีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้ 
 
  3.3.1.1 ใช้ค ำว่ำ chưa เป็นค ำบอกปฏิเสธ  
                      ค าว่า chưa ที่ถูกใช้เป็นค าบอกปฏิเสธ จะมีความหมายว่า ‘ยังไม่’ ซึ่ง
จะต้องวางค าว่า chưa ไว้หน้าค ากริยาหลักของประโยคเสมอ ดังโครงสร้าง 



68 
 

   “chưa  +  ค ากริยา” 
เช่น 
Tôi chưa đi làm.     
‘ฉันยังไม่ไปท างาน’ 
 

Ông giám đốc chưa đến văn phòng.   
‘ท่านผู้จัดการยังไม่มาบริษัท’ 
 

Việc tôi làm hôm qua chưa xong.   
‘งานที่ผมท าเม่ือวานนี้ยังไม่เสร็จเลย’ 
 

Ông Su Ri Ya chưa đến công ty.   
‘คุณสุริยายังไม่มาบริษัท’ 
 

ในบางครั้งค าว่า chưa ยังสามารถปรากฏร่วมกับค าว่า vẫn ที่มีความหมายว่า ‘ยังคงไม่’ ซึ่ง
เป็นการเน้นความหมาย ดังโครงสร้าง 

 
   “vẫn chưa  +  ค ากริยา” 
เช่น 

Tôi vẫn chưa đi làm.      
‘ฉันยังคงไม่ไปท างาน’ 
 

Ông giám đốc vẫn chưa đến văn phòng.  
‘ท่านผู้จัดการยังคงไม่มาบริษัท’ 
 
Việc tôi làm hôm qua vẫn chưa xong.  
‘งานที่ผมท าเม่ือวานนี้ยังคงไม่เสร็จเลย’ 
 
Ông Su Ri Ya vẫn chưa đến công ty.   
‘คุณสุริยายังคงไม่มาบริษัท’ 
 
  3.3.1.2 ใช้ค ำว่ำ chưa เป็นค ำแสดงกำรถำม  
                      ค าว่า chưa ที่ถูกใช้เป็นค าแสดงการถาม จะมีความหมายว่า ‘หรือยัง’ ซึ่ง
จะต้องวางค าว่า chưa ไว้หลังประโยคเสมอ ดังโครงสร้าง 
 
   “ประโยค  +  chưa ?” 
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เช่น 
Anh đi làm chưa ?     
‘คุณไปท างานหรือยัง’ 
 

Ông giám đốc đến văn phòng chưa ?   
‘ท่านผู้จัดการมาบริษัทหรือยัง’ 
 

Việc anh làm hôm qua xong chưa ?   
‘งานที่คุณท าเมื่อวานนี้เสร็จหรือยัง’ 
 

Ông Su Ri Ya đến công ty chưa ?   
‘คุณสุริยามาบริษัทหรือยัง’ 
 
 ส าหรับการตอบค าถามประโยคที่ถามด้วยโครงสร้าง “ประโยค  +  chưa ?” สามารถตอบได้ 
2 แบบ ดังนี้ 
1) แบบตอบรับ  
       การตอบค าถามประโยคที่ถามด้วยโครงสร้าง “ประโยค  +  chưa ?” แบบตอบรับนี้ จะสามารถ
ตอบไดโ้ดย โครงสร้าง ดังนี้ 
 
   “Rồi,  +  ประโยค  +  rồi”   
เช่น 
A: Anh đi làm chưa ?    ‘คุณไปท างานหรือยัง’ 
B: Rồi, tôi đi làm rồi.    ‘ครับ ไปท างานแล้วครับ’ 
 
A: Ông giám đốc đến văn phòng chưa ? ‘ท่านผู้จัดการมาบริษัทหรือยัง’ 
B: Rồi, ông giám đốc đến văn phòng rồi. ‘ครับ ท่านผู้จัดการมาบริษัทแล้วครับ’ 
 
A: Việc anh làm hôm qua xong chưa ? ‘งานที่คุณท าเมื่อวานนี้เสร็จหรือยัง’ 
B: Rồi, việc anh làm hôm qua xong rồi. ‘ครับ งานที่ผมท าเมื่อวานนี้เสร็จแล้วครับ’ 
 
A: Ông Su Ri Ya đến công ty chưa ?  ‘คุณสุริยามาบริษัทหรือยัง’ 
B: Rồi, ông Su Ri Ya đến công ty rồi.  ‘ครับ คุณสุริยามาบริษัทแล้วครับ’ 
 
2) แบบตอบปฏิเสธ  

การตอบค าถามประโยคที่ถามด้วยโครงสร้าง “ประโยค  +  chưa ?” แบบตอบปฏิเสธนี้ จะ
สามารถตอบได้โดยโครงสร้าง ดังนี้ 
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  “Chưa,  +  ประธานของประโยค  +  chưa  +  ค ากริยา”   
เช่น 
A: Anh đi làm chưa ?    ‘คุณไปท างานหรือยัง’ 
B: Chưa, tôi chưa đi làm.   ‘ยังครับ ผมยังไม่ไปท างาน’ 
 
A: Ông giám đốc đến văn phòng chưa ? ‘ท่านผู้จัดการมาบริษัทหรือยัง’ 
B: Chưa, ông giám đốc chưa đến văn phòng.‘ยังครับ ท่านผู้จัดการยังไม่มาบริษัท’ 
 
A: Việc anh làm hôm qua xong chưa ? ‘งานที่คุณท าเมื่อวานนี้เสร็จหรือยัง’ 
B: Chưa, việc anh làm hôm qua chưa xong. ‘ยังครับ งานที่ผมท าเมื่อวานนี้ยังไม่เสร็จ’ 
 
A: Ông Su Ri Ya đến công ty chưa ?  ‘คุณสุริยามาบริษัทหรือยัง’ 
B: Chưa, ông Su Ri Ya chưa đến công ty. ‘ยังครับ คุณสุริยายังไม่มาบริษัท’ 
 

3.3.2 การใช้ค าว่า bao lâu 
         ค าว่า bao lâu เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับช่วงเวลา (Nguyễn Đức Dân, 1999 : 
119-120) มีความหมายตรงกับค าว่า ‘อีกนานเท่าไหร่’ ในภาษาไทย มีวิธีการใช้โดยการน าค าว่า bao 
lâu วางไว้หน้าประโยค ดังโครงสร้าง 
 
   “Bao lâu  +  ประโยค” 
เช่น 
Bao lâu Kă Môn phải đi làm.    
‘อีกนานเท่าไหร่กมลต้องไปท างาน’ 
 

Bao lâu ông giám đốc sẽ đến văn phòng.  
‘อีกนานเท่าไหร่ท่านผู้จัดการจะมาบริษัท’ 
 

Bao lâu thì tôi có thể gọi lại được?   
‘อีกนานเท่าไหร่ที่ผมจะสามารถโทรมาอีกได้’ 
 
Bao lâu tôi phải đón du khách tại khách sạn.  
‘อีกนานเท่าไหร่ที่ผมต้องไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่โรงแรม’ 
 
Còn Bao lâu nữa chúng ta sẽ được nghỉ Tết Thái Lan.  
‘อีกนานเท่าไหร่ที่พวกเราจะได้หยุดวันขึ้นปีใหม่ไทย’ 
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3.3.3 การใช้ค าว่า khoảng 
         ค าว่า khoảng เป็นค าเชิงไวยากรณ์ มีความหมายตรงกับค าว่า ‘ประมาณ’ ใน
ภาษาไทย ซึ่งเป็นค าที่มักจะปรากฏร่วมกับค านามเพ่ือบอกปริมาณ (ในภาษาไทยเรียกกลุ่มค าชนิดนี้ว่า 
ค านามวลีบอกปริมาณ) มีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 
   “khoảng  +  ตัวเลข  +  ค านาม” 
เช่น 
Khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ về.     
‘อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงผมจะกลับ’ 
 

Đoàn du lịch này có khoảng 20 người.    
‘คณะนักท่องเที่ยวนี้มีประมาณ 20 คน’ 
 

Giám đốc sẽ đến công ty khoảng 20 phút nữa.   
‘ผู้จัดการจะถึงบริษัทอีกประมาณ 20 นาท’ี 
 

Khoảng 10 giờ sáng tôi sẽ đến công ty.    
‘ประมาณสิบโมงเช้าผมจะถึงบริษัท’ 
 

3.3.4 การใช้ค าว่า sau khi 
         ค าว่า sau khi เป็นค าเชื่อมประโยคมีความหมายตรงกับค าว่า ‘หลังจากที่’ ใน
ภาษาไทย ใช้เชื่อมเพ่ือบอกการเกิดต่อเนื่องกันของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ โดยมีเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นก่อนและจะมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นทีหลัง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีค าว่า sau khi น าหน้า
เสมอ  
เช่น 
Sau khi ông giám đốc đến công ty được một tiếng, ông ấy đã đi ngay. 
‘หลังจากท่ีท่านผู้จัดการถึงบริษัทได้หนึ่งชั่วโมง ท่านก็ออกไปทันที’ 
 
Sau khi ông Minh Cường gọi điện thoại đến ông Su Ri Ya, ông Su Ri Ya đi ra công ty. 
‘หลังจากท่ีคุณมิงเกืองโทรศัพท์หาคุณสุริยา คุณสุริยาก็ออกจากบริษัทไป’ 
 
Tôi bắt tay làm luôn sau khi ông giám đốc giao việc cho tôi. 
‘ผมเริ่มลงมือท างานทันที หลังจากท่ีท่านผู้จัดการได้มอบหมายงานให้ผม’ 
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 ตรงกันข้ามกับค าว่า sau khi (หลังจากที่ ) คือค าว่า trước khi ที่มีความหมายตรงกับ
ภาษาไทยว่า ‘ก่อนที่’ ซึ่งประโยคที่มีค าว่า trước khi (ก่อนที่) น าหน้าประโยค จะเป็นประโยคที่บอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง 
เช่น 
Trước khi ông giám đốc đi ra ngoài, ông ấy đến công ty được một tiếng đồng hồ. 
‘ก่อนที่ท่านผู้จัดการจะออกไปข้างนอก ท่านคนนั้นได้เข้ามาบริษัทหนึ่งชั่วโมง’ 
 
Trước khi ông Su Ri Ya đi ra công ty, ông Minh Cường gọi điện thoại đến ông ấy. 
‘ก่อนที่คุณสุริยาจะออกจากบริษัทไป คุณมิงเกืองได้โทรศัพท์หาคุณสุริยา’ 
 
Tôi đã làm việc xong trước khi ông giám đốc về. 
‘ผมได้ท างานเสร็จ ก่อนที่ท่านผู้จัดการจะกลับมา’ 
  
Trước khi anh về nhà anh kiểm tra chương trình du lịch này cho tôi nhé. 
‘ก่อนที่คุณจะกลับบ้าน คุณตรวจสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ให้ผมด้วยนะ’ 
 

3.3.5 การใช้ค าว่า vừa rồi 
         ค าว่า vừa rồi เป็นค าเชิงไวยากรณ์ มีความหมายตรงกับค าว่า ‘เมื่อสักครู่นี้’ ใน
ภาษาไทย ใช้เพ่ือบอกว่าเหตุการณ์ในประโยคนี้พ่ึงจะเสร็จสิ้นลง โดยค าว่า vừa rồi จะปรากฏหน้า
ประโยคเสมอ  
เช่น 
Vừa rồi anh nói gì, anh nói lại đi.  
‘เมื่อสักครู่นี้คุณพูดอะไร พูดใหม่อีกครั้งสิ’ 
 
Vừa rồi ông Su Ri Ya gọi xuống Phòng Quan hệ và Hợp tác đây.  
‘เมื่อสักครู่นี้ คุณสุริยาได้โทรศัพท์ลงมาที่แผนกความสัมพันธ์และร่วมมือนะ’ 
 
Vừa rồi chúng ta đã được đi thăm quan khu di tích lịch sử.  
‘เมื่อสักครู่นี้ พวกเราได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์’ 
 
Vừa rồi chúng ta đã thảo luận về vấn đề thời tiết tại Thái Lan trong mùa hè.  
‘เมื่อสักครู่นี้พวกเราได้ถกปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนของประเทศไทย’ 
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3.3.6 การใช้ค าว่า nhờ 
         ค าว่า nhờ เป็นค าเชิงเนื้อหา ท าหน้าที่เป็นค ากริยาหลักของประโยค มีความหมายตรง
กับค าว่า ‘ขอความอนุเคราะห์ / ขอความกรุณา / ขอความช่วยเหลือ’ ในภาษาไทย ใช้เพ่ือขอให้
บุคคลอื่นกระท าเหตุการณ์ให้แก่เรา (Nguyễn Thị Thanh Ngân, 2016 : 123-125)   
เช่น 
 
Nhưng ông ấy nhờ ông gọi điện thoại vào máy di động của ông ấy ạ. 
‘แต่ท่านคนนั้นได้ขอให้คุณโทรศัพท์เข้าเครื่องมือถือของเขาครับ’ 
 
Thế tôi nhờ anh báo chị Tha Ri Ni đến gặp tôi lúc một giờ chiều ngày hôm nay nhé.  
‘งั้นผมขอให้คุณช่วยบอกคุณทารินีมาพบผมตอนบ่ายโมงวันนี้นะ’ 
 
Chị nhờ anh lên gặp trưởng Phòng Quan hệ và Hợp tác nhé.  
‘พ่ีขอให้คุณช่วยไปพบกับหัวหน้าแผนกความสัมพันธ์และร่วมมือหน่อยนะ’ 
 

3.3.7 การใช้ค าว่า mới 
         ค าว่า mới เป็นได้ทั้งค าเชิงเนื้อหา และค าเชิงไวยกรณ์ ซึ่งความหมายจะขึ้นอยู่กับ
หน้าที่ของค าว่า mới และต าแหน่งในประโยค ดังนี้ 

 
3.3.7.1 ค ำว่ำ mới กับควำมหมำยว่ำ ‘พึ่งจะ’  

                     ค าว่า mới เป็นค าเชิงไวยากรณ์ มีความหมายตรงกับค าว่า ‘พ่ึงจะ’ ใน
ภาษาไทย ใช้เพ่ือบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ พ่ึงจะจบลง (Diệp Quang Ban และ Hoàng Văn Thung, 
2013 : 142-143) โดยค าว่า mới จะถูกวางไว้หน้าค ากริยา ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 
   “ประธาน  +  mới  +  ค ากริยา”   
เช่น 
Ông ấy mới gặp chị lúc một giờ chiều hôm nay mà. 
‘ท่านคนนั้นพึ่งจะได้พบกับพ่ีตอนบ่ายวันนี้ไงครับ’ 
 
Tôi mới gọi điện thoại cho ông Su Ri Ya đây. 
‘ผมพึ่งจะโทรศัพท์ไปหาคุณสุริยาตะก้ีนี้เองนะ’ 
 
Bạn mới gặp ông giám đốc công ty à? 
‘คุณพ่ึงจะไปพบท่านผู้จัดการบริษัทมาหรือครับ’ 
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  3.3.7.2 ค ำว่ำ mới กับควำมหมำยว่ำ ‘ใหม่’  
                     ค าว่า mới เป็นค าเชิงเนื้อหา ซึ่งท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์บอกสภาพของ

วัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล มีความหมายตรงกับค าว่า ‘ใหม’่ ในภาษาไทย มีหน้าที่ขยายค านาม โดยค าว่า 
mới จะถูกวางไว้หลังค านามตัวที่มันขยายเสมอ  
เช่น 
Chị Kă Môn là nhân viên mớị. 
‘คุณกมลเป็นพนักงานใหม่’ 
 
Công ty du lịch của chúng ta đang biên soạn chương trình du lịch mớị. 
‘บริษัทท่องเที่ยวของพวกเราก าลังเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่’ 
 
Dịp năm mới, chúng tôi xin chúc mừng ông giám đốc và gia đình an khang thịnh 
vượng. 
‘ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พวกเราขออวยพรให้ท่านผู้จัดการปลอดภัยและร่ ารวย’ 
 

3.3.8 การใช้ค าว่า đây 
         ค าว่า đây เป็นค าเชิงไวยากรณ์ เป็นค าลงท้ายประโยค ที่มีความหมายเทียบเคียงกับ
ค าว่า ‘นะ’ ในภาษาไทย ใช้เพื่อเน้นย้ าเหตุการณ์ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ (Lê Biên, 1999 : 133) 
เช่น 
Ông giám đốc muốn gặp chị đây. 
‘ท่านผู้จัดการต้องการพบพ่ีนะ’ 
 
Tôi mới gọi điện thoại cho ông Su Ri Ya đây. 
‘ผมพึ่งจะโทรศัพท์ไปหาคุณสุริยาตะกี้นี้เองนะ’ 
 
Vừa rồi ông Su Ri Ya gọi xuống Phòng Quan hệ và Hợp tác đây.  
‘เมื่อสักครู่นี้ คุณสุริยาได้โทรศัพท์ลงมาที่แผนกความสัมพันธ์และร่วมมือนะ’ 
 

3.3.9 การใช้ค าเชื่อม nấu.........thì......... 
         ค าเชื่อมว่า nếu...........thì.......... เป็นค าเชื่อมประโยค ที่มีความหมายตรงกับค าใน
ภาษาไทยว่า ‘ถ้า..........ก็..........’ ใช้เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์เข้าด้วยกัน โดยเหตุการณ์ทั้งสองนี้
จะต้องเป็นข้อความบอกเง่ือนไข (Nguyễn Văn Chính, 2010 : 232-234) 
เช่น 
Nếu anh có việc gấp thì lên gặp tôi ngay. 
‘ถ้าคุณมีเรื่องด่วน ก็ข้ึนมาพบผมได้เลย’ 
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Nếu chị Tha Ri Ni về rồi thì báo chị ấy đến gặp tôi ngay nhé. 
‘ถ้าคุณทารินีกลับมาแล้ว ก็บอกให้เธอคนนั้นมาพบผมทันทีนะ’ 
 
Nếu ông Minh Cường gọi lại thì cô bảo ông ấy gọi đến máy di động của tôi nhé. 
‘ถ้าคุณมิงเกืองโทรมาอีก ก็บอกให้ท่านคนนั้นโทรเข้ามือถือผมนะ’ 
 
 
3.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

3.4.1 ประโยคขอพูดสายกับบุคคลที่เราต้องการพูดด้วย 

Chào chị, tôi là Minh Cường, cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Chào chị, làm ơn cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Chào chị, xin cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Chào chị, tôi xin gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Chào chị, tôi muốn gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
 

3.4.2 ประโยคที่บอกว่าใครจะขอพูดสายด้วย 

Alô!  Dạ, Chă Ba xin nghe ạ 
Ông Minh Cường gọi điện thoại đến xin gặp ông giám đốc ạ. 
Ông Minh Cường gọi điện thoại muốn gặp ông giám đốc ạ. 
Ông Minh Cường gọi điện thoại muốn nói chuyện với ông giám đốc ạ. 
 

3.4.3 ประโยคที่ควรพูดเวลารับสาย 

Alô!  Văn phòng công ty Đuông Đao Du Lịch xin nghe. 
Alô!  Văn phòng công ty Đuông Đao Du Lịch đang nghe. 
Alô!  Văn phòng công ty Đuông Đao Du Lịch nghe đây. 
Alô!  Văn phòng công ty Đuông Đao Du Lịch xin nghe ạ. 
 

3.4.4 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการให้ใครโทรไปท่ีเบอร์อ่ืน 

Chị gọi ông Su Ri Ya qua điện thoại di động của ông ấy nhé. 
Chị gọi ông Su Ri Ya qua số 012-9346875 nhé. 
Chi gọi đến ông Su Ri Ya qua số 012-9346875 nhé 
Chị gọi cho ông Su Ri Ya qua số 012-9346875 nhé. 
Chị gọi cho số 012-9346875 nhé. 
Chị gọi đến số 012-9346875 nhé. 
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3.4.5 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการโทรกลับมาอีกครั้ง 
Cảm ơn, tôi sẽ gọi lại sau.   
Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.   
Tôi có thể gọi lại để gặp ông Su Ri Ya lúc mấy giờ? 
Cảm ơn anh, tôi sẽ gọi lại lúc 3 giờ chiều.   
Cảm ơn chị, mai tôi sẽ gọi lại.   
 

3.4.6 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการให้ใครโทรกลับมาอีกครั้ง 
Chị có thể gọi lại sau.   
Ông có thể gọi lại sau lúc hai giờ chiều. 
Nhờ chị gọi lại sau sang mai ạ. 
 

3.4.7 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการถามว่าคนที่เราต้องการพูดโทรศัพท์ด้วยนั้นอยู่
ส านักงานหรือไม่ 

Xin hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
Cho tôi hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
Xin cho hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
Xin cho tôi hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
Làm ơn cho hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
Làm ơn cho tôi hỏi ông Su Ri Ya đã đến văn phòng chưa? 
 

3.4.8 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการขอเบอร์โทรศัพท์ 
Chị cho tôi xin số máy điện thoại di động của ông Su Ri Ya. 
Chị xin cho tôi số máy điện thoại di động của ông Su Ri Ya. 
Tôi xin số máy điện thoại di động của ông Su Ri Ya. 
 

3.4.9 ประโยคที่ควรพูดเม่ือฟังไม่ทัน 

Xin chị nói chậm một chút, tôi không nghe kịp. 
Xin chị nói lại, tôi không nghe kịp. 
Xin lỗi chị, tôi không nghe kịp. 
 

3.4.10 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการบอกเวลาประมาณการ 
Khoảng 20 phút tôi sẽ đến công ty. 
Khoảng độ 20 phút tôi sẽ đến công ty.  
Khoảng chừng 20 phút tôi sẽ đến công ty. 
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3.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Chùa rừng Phu Kon (Wat Pa Phu Kon) 
 

 
 
  ภาพที่ 3.1: วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี  

ที่มา:  Songgot  Paanchiangwong, 2015   
 
Chùa rừng Phu Kon nằm trong khu rừng bảo tồn quốc gia, rừng Na Yung và 

rừng Nám Sổm thuộc huyện Na Yung, tỉnh Uđon Thani. Đây là điểm kết nối ba tỉnh: 
Uđon thani, Lơi và Noọng Khai, được phép của bộ tôn giáo chùa được xây dựng vào 
năm 1987. 

 
วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม อ าเภอนายูง จังหวัด

อุดรธานี เป็นรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ซึ่งกรมการศาสนาได้อนุญาตให้สร้าง
วัดในปี 1987  

 
Ngày nay, chùa có một lễ đường hai tầng, tầng trên dành cho các nghi thức 

phật giáo, tầng dưới là nơi ăn cơm. Chùa có 45 nhà nghỉ dành cho các vị sư thầy, một 
nhà bếp và sáu nhà nghỉ dành cho các phật tử, chùa có 20 bồn chứa nước và nhiều 
phòng vệ sinh sử dụng hệ thống nước suối. 

 
ปัจจุบันนี้วัดมีศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันอาหาร

ชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลัง ถังเก็บน้ าคอนกรีต 20 ถัง และ
ห้องน้ าจ านวนมาก โดยใช้ระบบประปาภูเขา  
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Với sự uy nghi và thiêng liêng của công viên cùng với khu bảo tồn quốc gia có 
diện tích trên 4.800.000 mét vuông, chùa rừng Phu Kon là nơi yên tĩnh, thích hợp cho 
việc ngồi thiền tu dưỡng thể chất và tinh thần. Do vậy, các phật tử đã cùng nhau xây 
dựng chùa tháp đặt tên là “Prá Pathổm Rắt tạ ná Burapachan Maha Chê Đi” (Ngôi 
chùa đầu tiên) nhằm mục đích quan trọng là cất giữ tro cốt của Đức phật. 

 
ด้วยความสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติบนเนื้อ

ที่กว่า 3,000 ไร่ ดังนั้นวัดป่าภูก้อนจึงเป็นที่สงบเงียบ สมควรแก่การบ าเพ็ญภาวนารักษากายวาจาและ
จิตใจ พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า "พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์" โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน 

 
Hiện nay, chùa rừng Phu Kon còn tồn tại nguyên vẹn nhờ sự cân bằng của 

rừng cây đầy màu mỡ. Người dân đến đây với niềm tin tưởng trong tâm linh là trau 
dồi thiện tâm của phật giáo. 

 
ในปัจจุบันนี้ วัดป่าภูก้อนด ารงคงอยู่ด้วยความสมดุลของป่าไม้ที่ทวีความอุดมสมบูรณ์  

ประชาชนมาที่นี่เพราะมีความศรัทธาในเครื่องขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนา 
 

 
3.6 สรุป (Tóm tắt) 

Câu mà người nhận cuộc gọi đến cần nói mỗi khi nhận điện thoại là: Giới 
thiệu bản thân hoặc giới thiệu về công ty mà mình làm việc và sau đó là câu “Xin lỗi 
anh/chị gọi đến có việc gì ạ?” Trong tiếng Việt câu “Xin nghe/đang nghe*. Đối với câu 
cần dùng khi muốn nói chuyện với người mình cần nói là “Xin cho tôi nói chuyện với 
.... (tên của người mà mình cần nói chuyện). Khi người mà họ muốn nói chuyện không 
có mặt thì nên nói: Xin lỗi anh/chị sau đó là câu trả lời rằng người mà họ cần nói 
chuyện không có mặt như: “Anh/chij ấy chưa đến công ty và câu nói phổ biến khi trả 
lời rằng sẽ gọi lại một lần nữa là:” Tôi sẽ gọi lại sau”......v..v.. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Trả lời các câu hỏi sau đây. 
 
1) Ai gọi điện thoại đến văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao, người gọi muốn gặp ai, 
và gọi để làm gì? 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2) Ông Su Ri Ya có đến văn phòng không? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
3) Ông Minh Cường có nhắn gì không? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4) Chă Ba gọi điện thoại cho ông Su Ri Ya để làm gì? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
5) Ông Su Ri Ya bảo cô Chă Ba làm gì? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2. Đặt một đoạn hội thoại ngắn với các từ: gọi, giám đốc, văn phòng, chưa, sau 
30 phút, gọi lại sau. 
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................ ................
............................................................................................................................................................... .
.............................................................................................................. .............................................. ....
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................ 
 
3. Hãy đặt một đoạn hội thoại theo tình huống sau đây. 
1) Bạn gọi đến một công ty nào đó xin nói chuyện với ông giám đốc nhưng ông giám 
đốc không ở công ty. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................... ......................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
........................................................................................................................................................ ........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
...................................................................................... .................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................ 
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2) Bạn gọi đến một công ty nào đó xin nói chuyện với trưởng phòng Kế toán nhưng 
ông/bà ấy không ở công ty và bạn sẽ gọi lại. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
........................................................................................................................................................ ........
.............................................................................................................................................................. ..
....................................................................................................................... .........................................  
................................................................................................. ...............................................................  
 
4. Đặt 5 câu với từ “lại”. 
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
5. Đặt 5 câu với từ “vừa rồi”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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6. Đặt 5 câu với từ “bao lâu”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
7. Đặt 5 câu với từ “mới”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................ 
 
8. Đặt 5 câu với từ “chưa”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................. ..............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9. Đặt 5 câu với từ “nhờ”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................. ..............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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10. Đặt 5 câu với từ liên kết “nếu.......thì..........”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................... ......................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

 

ฝากข้อความ 

Gửi tin nhắn 

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า nhỉ (บุรุษท่ี 2 + nhỉ) 
3.2 การใช้ค าว่า hả + บุรุษที่ 2  
3.3 การใช้ค าว่า như thế, như vậy + thì  
3.4 การใช้ค าว่า vì thế, vì vậy   
3.5 การใช้ค าว่า bao giờ  
3.6 การใช้ค าว่า mồng  
3.7 การใช้ค าว่า sự, việc, cuộc  
3.8 การใช้ค าว่า cứ  
3.9 การใช้ค าว่า làm ơn  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี  
1. สร้างบทสนทนาเพื่อขอรับฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง 
2. สร้างบทสนทนาเพื่อการขอฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง 
3. สอบถามข้อมูลที่จ าเป็นในการรับฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนข้อความที่ได้รับฝากเพ่ือแจ้งบุคคลที่จะรับข้อมูลนั นๆ ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า nhỉ (บุรุษท่ี 2 + nhỉ) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า hả + บุรุษที่ 2 กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า như thế / như vậy + thì กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า bao giờ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าบอกเวลา (vào, lúc) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
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11. ประยุกต์ใช้ค าบอกเวลา (đúng, rưỡi, kém) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า mồng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า sự, việc, cuộc กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
14. ประยุกต์ใช้ค าว่า cứ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
15. ประยุกต์ใช้ค าว่า làm ơn กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การโทรศัพท์แบบที่มี 
               การฝากข้อความ 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับการโทรศัพท์แบบที่มีการฝากข้อความ 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบาย เนื อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั นเรียน ภายใต ้
    ค าชี แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เรื่อง 
       “Vườn quốc gia Phu Rua”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 4 
 2. Power point สรุปเนื อหาบทที ่4 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 4 
 
 

ฝากข้อความ 
Gửi tin nhắn 

 
 
 
4.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Ông Minh Cường gọi điện đến ông Su Ri Ya (HT-11) 

Ông Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch Văn Hào gọi điện đến ông Su Ri Ya 
để thông báo về việc đến thăm văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao. 
CHĂ BA:  Alô!  Văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao xin nghe. 
MINH CƯỜNG:  Chào chị, tôi là Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch 

Văn Hào, cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
CHĂ BA:  Thưa ông, ông Su Ri Ya chưa đến văn phòng ạ. 
MINH CƯỜNG:  Chị có biết bao giờ ông ấy đến công ty không? 
CHĂ BA:  Bình thường thì tám giờ ông ấy đã đến công ty rồi  

nhưng hôm nay không biết sao ông ấy đến muộn thế,  
ông có nhắn lại gì không ạ? 

MINH CƯỜNG:  Thế tôi nhờ chị bảo ông Su Ri Ya rằng chúng tôi sẽ đến  
văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao vào ngày mồng  
tám tháng này lúc chín giờ rưỡi. 

CHĂ BA: Dạ, tôi sẽ nói lại với ông Su Ri Ya ngay sau khi ông ấy đến văn 
phòng hôm nay ạ. 

MINH CƯỜNG:  Cảm ơn cô! 
CHĂ BA:  Dạ, không có gì ạ! 
 
B. Minh Cường gọi đến công ty Du Lịch Đuông Đao (HT-12) 

Một lúc sau ông Minh Cường lại gọi đến công ty Du Lịch Đuông Đao. 
CHĂ BA:  Alô!  Văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao xin nghe. 
MINH CƯỜNG: Chào chị Chă Ba, tôi là Minh Cường đây. Xin hỏi ông Su Ri Ya đã 

đến công ty chưa? 
CHĂ BA:  Thưa ông, ông Su Ri Ya vẫn chưa đến văn phòng ạ.  

Ông có nhắn gì không ạ? 
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MINH CƯỜNG:  Vậy tôi có một việc muốn sự giúp đỡ công ty Đuông  
Đao, không biết có được không ạ ? 

CHĂ BA:  Vâng, xin ông cứ nói ! 
MINH CƯỜNG: Chúng tôi sẽ bay đến Băng Cốc vào lúc bảy giờ kém mười, ngày 

mồng tám  tháng này, vì thế công ty làm ơn đón chúng tôi tại 
sân bay lúc ấy có được không? 

CHĂ BA:  Dạ, tôi sẽ hỏi ý kiến ông Su Ri Ya ngay sau khi ông ấy đến  
văn phòng ạ. Xin ông cho biết đoàn ông có mấy người ạ?   

MINH CƯỜNG:  Đoàn chúng tôi có bốn người. 
CHĂ BA: Dạ, sau khi có câu trả lời thì tôi sẽ gọi điện báo ông ngay ạ. Xin 

cho tôi biết số điện thoại của ông. 
MINH CƯỜNG:  0-1-2-4-3-8-5-9-6-7-7. 
CHĂ BA:  Dạ, 0-1-2-4-3-8-5-9-6-7-7 có đúng không ạ. 
MINH CƯỜNG:  Vâng cảm ơn chị ! 
CHĂ BA:  Dạ, không có gì ạ ! 
 
C. Chă Ba gọi ông Su Ri Ya (HT-13) 

Vì ông Su Ri Ya vẫn chưa đến công ty vậy Chă Ba quyết định gọi ông Su Ri Ya 
qua điện thoại di động của ông ấy. 
CHĂ BA:  Alô!  Chào giám đốc, tôi là Chă Ba đây ạ! 
SU RI YA:  Có việc gì không Chă Ba? 
CHĂ BA:  Thưa ông, Đoàn của ông Minh Cường sẽ bay đến Băng  

Cốc vào lúc bảy giờ kém mười, ngày mồng tám  tháng này nên 
ông Minh Cường muốn công ty chúng ta chuẩn bị xe đón đoàn 
ông ấy. Vậy giám đốc thấy thế nào ạ ! 

SU RI YA:  Thế thì ngày mai rồi đúng không nhỉ? Vậy chị hãy gọi  
điện bảo anh Sôm Bông đi đón đoàn ông Minh Cường  
nhé. 

CHĂ BA:  Vâng ạ, chào giám đốc, tôi sẽ liên hệ ngay ạ. 
 
D. Chă Ba gọi điện cho anh Sôm Bông (HT-14) 

Sau khi Chă Ba có thông tin chính xác, Chă Ba gọi điện cho anh Sôm Bông 
ngay. 
CHĂ BA:  Alô!  Phòng vận tải đúng không? 
BOON ĐI:  Vâng, tôi Boon Đi nghe đây! 
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CHĂ BA: Chào anh Boon Đi, em Chă Ba đây, Cho em nói chuyện với  
Sôm Bông anh ạ. 

BOON ĐI:  Sôm Bông vừa đi ra ngoài, em Chă Ba có nhắn gì không? 
CHĂ BA:  Thế em nhờ anh bảo anh Sôm Bông rằng ngày mai anh  

Sôm Bông phải lên sân bay Đon Mương để đón đoàn  
ông Minh Cường lúc sáng bảy giờ kém mười. 

BOON ĐI:  Vậy dùng xe mấy chỗ hả em? 
CHĂ BA:  Xe bốn chỗ thôi vì đoàn có bốn người. 
BOON ĐI:  Được rồi anh sẽ bảo Sôm Bông. 
CHĂ BA:  Cảm ơn anh.  
 
E. Ông Su Ri Ya, cô ấy gọi điện cho ông Minh Cường (HT-15) 

Sau khi Chă Ba được câu trả lởi của ông Su Ri Ya, cô ấy gọi điện cho ông Minh 
Cường ngay. 
CHĂ BA:  Alô!  Làm ơn cho tôi gặp ông Minh Cường ạ! 
LÊ THẮNG:  Xin lỗi chị ông Minh Cường đi vắng, tôi là Lê Thắng  

cán bộ phụ trách tiếp thị của công ty Du lịch Văn Hào,  
chị có việc gì không ạ?  

CHĂ BA:  Thưa ông, tôi gọi điện báo cho ông Minh Cường rằng  
ông Su Ri Ya, công ty Du Lịch Đuông Đao đã chuẩn bị sẵn sàng 
đón đoàn của ông ấy tại sân bay rồi ạ.  

LÊ THẮNG:  Thế à! Thế thì mừng quá, tôi cũng là một người trong  
đoàn đó đây. 

CHĂ BA:  Dạ, tôi nhờ ông báo lại ông Minh Cường giúp tôi ạ. 
LÊ THẮNG:  Vâng, tôi sẽ bảo ông Minh Cường. 
CHĂ BA:  Dạ, rất cảm ơn ông Lê Thắng ạ! 
LÊ THẮNG:  Không sao, hẹn gặp chị lại ngày mai nhé. 
CHĂ BA:  Dạ, chào ông. 
LÊ THẮNG:  Chào chị. 
 
F. Đa Ra nhận được cuộc gọi từ Khách sạn Chao Pra Ya (HT-16) 

Chiều hôm nay Đa Ra, lễ tân của công ty Du Lịch Đuông Đao, đã nhận được 
cuộc gọi từ Khách sạn Chao Pra Ya.  
ĐA RA:   Alô!  Văn phòng công ty Du Lịch Đuông Đao xin nghe. 
KS.Chao Pra Ya: Làm ơn cho tôi gặp chị Đoang Chai kế toán công ty du lịch  

Đuông Đao. 
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ĐA RA:   Vâng, chờ một chút để tôi xem liệu chị Đoang Chai có  
trong phòng làm việc không? 

KS.Chao Pra Ya: Vâng, cảm ơn chị. 
   ......(hai phút sau).......  
ĐA RA: Alô!  Chị Đoang Chai đi vắng rồi, chị có nhắn lại gì không ạ? 
KS.Chao Pra Ya: Thế cho tôi gửi lời nhắn cho chị Đoang Chai nhé. 
ĐA RA:   Vâng, chị cứ nói đi ạ. 
KS.Chao Pra Ya: Nhờ chị bảo chị Đoang Chai rằng tháng vừa rồi công ty  

Du Lịch Đuông Đao chưa thanh toán tiền cho khách sạn Chao 
Pra Ya, và hạn thanh toán sẽ hết vào cuối tháng này chị nhé. 

ĐA RA:   Vâng, chắc chắn chị Đoang Chai sẽ nhận được tin ngay  
ạ, xin chị cho tôi biết tên của chị ạ. 

KS.Chao Pra Ya: Tôi là Vo Ra Ya, kế toán khách sạn Chao Pra Ya. 
ĐA RA:   Vâng, cảm ơn chị Vo Ra Ya. 
KS.Chao Pra Ya: Cảm ơn chị. 
ĐA RA:   Không có gì ạ. 
 
 
4.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

bao giờ     เมื่อไหร่ 
bảy giờ kém mười    อีก 10 นาทีจะ 7 โมง 
câu trả lời     ประโยคค าตอบ 
cuộc gọi     การโทรศัพท ์
cuối tháng     สิ้นเดือน 
chắc chắn    อย่างแน่นอน 
cho tôi gặp     ขอพูดสายกับ/ขอพบกับ 
chỗ      ที่(นั่ง) 
chờ      คอย/รอ 
chuẩn bị     เตรียมตัว/เตรียมพร้อม 
đi vắng     ไม่อยู่ 
đoàn     กลุ่มคน 
đón      รับ/ต้อนรับ 
giúp đỡ     ช่วยเหลือ 
gứi      ส่ง/ฝาก  
gứi tin nhắn    ฝากข้อความ  
hãy      จง(ท า)/ให้(ท า) 
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hết hạn     หมดเขต/พ้นก าหนด 
hộ     ช่วย 
kế toán     บัญชี/พนักงานบัญชี 
không biết sao    ไม่รู้ท าไม 
làm ơn     กรุณา 
lễ tân      พนักงานต้อนรับ 
lên (sân bay)    ไป(สนามบิน) 
liệu      อาจจะเป็นไปได้ 
lúc ấy     ตอนนั้น/เวลานั้น 
một chút    ชั่วครู่/สักพัก 
một ít     เล็กน้อย/นิดหน่อย 
một lát     ชั่วครู่/สักพัก 
một lúc    ชั่วครู่/สักพัก 
mừng     ดีใจ    
nói chuyện (với)   พูดคุยกับ 
ngay     ทันท ี
nhận       รับ 
nhận được     ได้รับ 
như thế     (ให้)เป็นอย่างนั้น 

rằng      ว่า 
rưỡi     ครึ่งชั่วโมง 
sẵn      พร้อมเพรียง 
sân bay     สนามบิน 
sự      การ/ความ 
sự giúp đỡ     ความช่วยเหลือ 
tháng     เดือน 
tháng vừa rồi     เดือนที่แล้ว/เดือนท่ีพ่ึงจะผ่านมา 
thanh toán     คิดบัญชี 
thình thoảng    โดยปกติ 
thông báo     แจ้ง/บอก/ประกาศ 
tin nhắn    ข้อความ  
vận tải     ขนส่ง 
vừa      พ่ึงจะ 
vừa rồi     ที่แล้ว/ที่พ่ึงจะผ่านมา 
ý kiến      ความคิดเห็น 
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4.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

4.3.1 การใช้ค าว่า nhỉ 
         ค าว่า nhỉ มีความหมายในภาษาไทยที่คล้ายคลึงกันว่า ‘เนาะ’ ซึ่งเป็นค าที่แสดงการ
ถามเพ่ือขอความเห็นที่ตรงกันกับผู้พูด หรือเพ่ือให้ผู้ฟังคล้อยตามความคิดของตนเอง ซึ่งค าว่า nhỉ 
อาจจะใช้ค าเดียวก็ได้ หรืออาจจะปรากฏร่วมกับค าเรียกขานบุรุษที่สองก็ได้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
 

 ‘ค าเรียกขานบุรุษที่สอง + nhỉ’  
เช่น 
Băng Cốc là thủ đô thật đẹp, chị nhỉ. 
‘กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่สวยงาม เนาะพี่เนาะ’ 
 
Bài tập khó thế này ai làm được, bạn nhỉ. 
‘แบบฝึกหัดยากแบบนี้ใครจะท าได้ เนาะเพื่อนเนาะ’ 
 
Chị đến công ty sớm em nhỉ ! 
‘มาถึงบริษัทเร็ว เนาะน้อง’ 
 
Vậy em sẽ nhận được 15,000 Bath một tháng, anh nhỉ ? 
‘งั้นน้องจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน เนาะพี่’ 
 
Thế thì tốt quá, chị nhỉ ! 
‘งั้นดีจังเลย เนาะพี่’ 
 
 ในบางครั้ง ค าว่า nhỉ ก็มาสามารถปรากฏโดยไม่มีค าเรียกขานบุรุษท่ี 2 ก็ได้  
เช่น 
Bài tập khó thế này ai làm được nhỉ. 
‘แบบฝึกหัดยากแบบนี้ใครจะท าได้ เนาะ’ 
 
Chị đến công ty sớm nhỉ ! 
‘มาถึงบริษัทเร็ว เนาะ’ 
 
Vậy em sẽ nhận được 15,000 Bath một tháng nhỉ ? 
‘งั้นน้องจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน เนาะ’ 
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Thế thì tốt quá nhỉ ! 
‘งั้นดีจังเลย เนาะ’ 
 

4.3.2 การใช้โครงสร้าง hả + ค าเรียกขานบุรุษท่ี 2 
         โครงสร้าง hả + ค าเรียกขานบุรุษที่ 2 เป็นโครงสร้างที่ใช้วางไว้หลังประโยคค าถาม 
เพ่ือแสดงทัศนคติหรือแสดงถึงความเป็นกันเองของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง มีความหมายคล้ายๆ กับค าว่า 
‘หรือ/หรา/ละ’ ในภาษาไทย บางครั้งค าว่า hả อาจจะเปลี่ยนเป็นค าว่า vậy ก็ได้ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายใดๆ (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 2556: 163) 
เช่น 
Ở cuối hành lang là cái gì hả chị ? 
‘ตรงปลายทางเดินคืออะไร หรือพ่ี’ 
 
Còn phòng to to bên trái là phòng gì hả chị ? 
‘แล้วห้องใหญ่ๆ ด้านซ้ายมือคือห้องอะไร หราพี่’ 
 
Còn bốn phòng ở bên phải là phòng gì vậy chị ? 
แล้วสี่ห้องที่อยู่ด้านขวามือคือห้องอะไร ละพ่ี’ 
 
Ở cuối hành lang là cái gì vậy chị ? 
‘ตรงปลายทางเดินคืออะไร หรือพ่ี’ 
 

4.3.3 การใช้ค าว่า như thế, như vậy + thì  
         ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ค าว่า thế และค าว่า vậy เป็นค าแทนที่หมายถึงค าที่ใช้
แทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ นั้น หากค าว่า ค าว่า thế และค าว่า vậy มีค าว่า như ปรากฏ
น าหน้า และมีค าว่า thì ปรากฏตามหลังแล้ว จะมีความหมายว่า ‘ถ้าอย่างนั้นก็’ ซึ่งจะให้ความหมาย
ในเชิงการสรุปความคิดเห็น 
เช่น 
Như thế thì tốt quá chị nhỉ ! 
‘ถ้าอย่างนั้นก็ดีมากเลยเนาะพ่ี’ 
 
Như thế thì chúng ta được nghỉ hai tuần liền chị nhỉ ! 
‘ถ้าอย่างนั้นก็พวกเราได้หยุดสองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยเนาะพ่ี’ 
 
Như vậy thì em đi làm luôn chị nhé ! 
‘ถ้าอย่างนั้นก็น้องไปท าเลยนะพ่ี’ 
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Như vậy thì chúng ta không cần mua nhiều nhỉ ! 
‘ถ้าอย่างนั้นก็พวกเราไม่ต้องซื้อเยอะนะพ่ี’ 
   

4.3.4 การใช้ค าว่า vì thế, vì vậy   
         ค าว่า vì thế และค าว่า vì vậy ก็มีความหมายในเชิงการสรุปความคิดเห็น คล้ายๆ กับ
ค าว่า như vậy thì หรือ như thế thì แต่ค าว่า vì thế และค าว่า vì vậy นอกจากจะสรุปความ
คิดเห็นแล้วประโยคที่มีค าว่า vì thế และค าว่า vì vậy น าหน้ายังให้ความหมายในเชิงบอกผลลัพท์ที่
เกิดจากประโยคก่อนหน้านี้ด้วย ดังนั้น ค าว่า vì thế และค าว่า vì vậy จึงมีความหมายว่า ‘ด้วยเหตุ
นี้/ดังนั้น’ 
เช่น 
Hôm nay tôi bị ốm vì thế tôi không đi làm. 
‘วันนี้ฉันป่วย ด้วยเหตุนี้ ฉันจงึไม่ไปท างาน’ 
 
Xe máy tôi bị hỏng vì thế tôi dành đi bộ. 
‘รถจักรยานยนต์ผมเสีย ด้วยเหตุนี้ ผมจึงต้องทนเดินเอา’ 
 
Trời mua rất to vì vậy đường bị lụt cả thành phố. 
‘ฝนตกหนักมาก ด้วยเหตุนี้ ถนนทุกเส้นในนครน้ าท่วมหมด’ 
 
Trời lạnh quá vì vậy con nên mặc áo ấm đi học. 
‘อากาศเย็นมาก ด้วยเหตุนี้ ลูกควรจะใส่เสื้อกันหนาวไปเรียน’ 
   

4.3.5 การใช้ค าว่า bao giờ  
         ค าว่า bao giờ เป็นค าที่ใช้ถามเกี่ยวกับเวลาหรือช่วงเวลา (Diệp Quang Ban, 2009: 
280-282) ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘เมื่อไหร่’ ในภาษาไทย ซึ่งมีวิธีการใช้ 2 วิธี และช่วงเวลาที่
ใช้ถามนั้น ก็ข้ึนอยู่กับต าแหน่งของค าว่า bao giở ในประโยค ดังนี้ 
 

4.3.5.1 ต ำแหน่งของค ำว่ำ bao giờ อยู่ต้นประโยค  
   หากค าว่า bao giờ มีต าแหน่งอยู่ต้นประโยค จะหมายถึงการถามถึง
ช่วงเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆ ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดข้ึนเวลาใดในอนาคต 
เช่น 
Bao giờ đoàn du khách Việt Nam sang Thái du lịch? 
‘เมื่อไหร่ที่คณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจะเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย’ 

 
Bao giờ công ty của chúng ta tổ chức kỷ niệm mười năm? 
‘เมื่อไหร่ที่บริษัทของเราจะจัดงานครบรอบ 10 ปี’ 
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Bao giờ công ty chúng ta sẽ đến thăm công ty ông Minh Cường? 
‘เมื่อไหร่ที่บริษัทของเราจะไปเยี่ยมบริษัทคุณมิงเก่ือง’ 
 

4.3.5.2 ต ำแหน่งของค ำว่ำ bao giờ อยูท่้ำยประโยค  
   หากค าว่า bao giờ มีต าแหน่งอยู่ท้ายประโยค จะหมายถึงการถามถึง
ช่วงเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึน ณ เวลาใดในอดีต 
เช่น 
Đoàn du khách Việt Nam sang Thái du lịch bao giờ? 
‘คณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเมื่อไหร่’ 

 
Công ty của chúng ta tổ chức kỷ niệm mười năm bao giờ? 
‘บริษัทของเราจะจัดงานครบรอบ 10 ปีเมื่อไหร่’ 
 

4.3.6 การใช้ค าว่า mồng  
         ค าว่า mồng เป็นค าที่ต้องใช้เมื่อกล่าวถึงวันที่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ของแต่ละเดือน 
ซึ่งจะต้องวางค าว่า mồng ไว้หน้าตัวเลขบอกวันที่เสมอ และค าว่า mồng ไม่มีค าแปลในภาษา
เวียดนาม ดังนั้นจึงจัดค าว่า mồng เป็นค าเชิงไวยากรณ์  
เช่น 
Hôm nay là ngày mồng tám tháng ba. 
‘วันนี้เป็นวันที่ 8 เดือนมีนาคม’ 
 
Chúng ta có được nghỉ không trong ngày mồng hai tháng chín? 
‘พวกเราได้หยุดหรือไม่ในวันที่ 2 เดือนกันยายน’ 
 
หมายเหตุ  อาจจะใช้ค าว่า mùng แทนค าว่า mồng ได้ 
เช่น 
Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba. 
‘วันนี้เป็นวันที่ 8 เดือนมีนาคม’ 
 
Chúng ta có được nghỉ không trong ngày mùng hai tháng chín? 
‘พวกเราได้หยุดหรือไม่ในวันที่ 2 เดือนกันยายน’ 
 
Tuần sau ngày mùng một tháng hai tôi sẽ đi nước ngoài. 
‘อาทิตย์หน้า วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ฉันจะไปต่างประเทศ’ 
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4.3.7 การใช้ค าว่า sự, việc, cuộc  
         ค าว่า sự, việc และค าว่า cuộc เป็นเชิงไวยากรณ์ เป็นค าที่ใช้ส าหรับเติมหน้าค ากริยา 
หรือค าคุณศัพท์ เพื่อท าให้ค ากริยาหรือค าคุณศัพท์นั้นๆ กลายเป็นค านาม (Nguyễn Văn Lộc, 2016: 
94-95) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับค าว่า “การ หรือ ความ” ในภาษาไทย  
เช่น 
Cuộc họp hôm nay kéo dài tận mười hai tiếng đồng hồ.   
‘การประชุมวันนี้กินเวลายาวนานถึง 12 ชั่วโมง’ 
(họp เป็นค ากริยา แปลว่า ประชุม) 
 
Việc hoàn thành chương trình du lịch A001 đến đâu rồi?  
‘การท าโปรแกรมการท่องเที่ยว A001 ให้เสร็จ ไปถึงไหนแล้ว’ 
(hoàn thành เป็นค ากริยา แปลว่า ท าส าเร็จ) 
 
Chương trình du lịch A001 có sự thay đổi anh ạ?  
‘โปรแกรมการท่องเที่ยว A001 มีการเปลี่ยนแปลงคะพ่ี’ 
(thay đổi เป็นค ากริยา แปลว่า เปลี่ยนแปลง) 
 
Tôi có một việc cần sự giúp đỡ công ty Đuông Đao. 
‘ฉันมีงานที่ต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทดวงดาว’ 
(giúp đỡ เป็นค ากริยา แปลว่า ช่วยเหลือ) 
 

4.3.8 การใช้ค าว่า cứ  
           ค าว่า cứ เป็นเชิงไวยากรณ์ ใช้น าหน้าค านาม เพ่ือบอกให้ผู้ฟังประโยคนั้นๆ กระท า
เหตุการณ์นั้นๆ ต่อไป (โดยไม่ต้องเกรงใจ) (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 266-274) มีความหมาย
เหมือนกับค าว่า “เชิญท าต่อไป” ในภาษาไทย  
เช่น 
Có việc gì anh cứ nói đi !   
‘มีธุระอะไร เชิญคุณพูดเลย’ 
 
Nếu có ai thắc mắc gì cứ hỏi tôi nhé !   
‘ถ้ามีใครสงสัยอะไร ก็ให้ถามผมได้เลยนะ’ 
 
A:  Việc của chị thế nào rồi ?   ‘งานของคุณเป็นยังไงบ้าง’ 
B:  Dạ việc ấy tôi đang làm ạ.   ‘คะ งานนั้นดิฉันก าลังท าคะ’ 
A:  Vậy chị cứ làm việc ấy đi nhé.  ‘งั้น คุณก็ ท าต่อไปเลยนะ’   
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4.3.9 การใช้ค าว่า làm ơn  
         ค าว่า làm ơn มีความหมายตรงกับค าว่า please ในภาษาอังกฤษ ซึ่งคล้ายๆ กับค า
ว่า “ขอความกรุณา” ในภาษาไทย ใช้เพ่ือขอร้องให้บุคคลอ่ืน (ผู้ฟัง) กระท าบางสิ่งบางอย่างให้ผู้พูด 
ซึ่งค าว่า làm ơn มักจะปรากฏในต าแหน่งต้นประโยค (Nguyễn Thị Thanh Ngân, 2016: 117-
123) 
เช่น 
Làm ơn, chị cho tôi hỏi !   
‘ขอความกรุณาพ่ี ขอผมถามหน่อย’ 
 
Chị làm ơn làm cho tôi sớm nhé !   
‘ขอความกรุณาพ่ีช่วยท าให้ผมเร็วๆ หน่อยนะ’ 
 
Làm ơn cho tôi một ít đá.   
‘ขอความกรุณา ให้น้ าแข็งผมสักนิดหน่อยเถอะนะ’ 
 
 
4.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

4.4.1 ประโยคที่ใช้ในการขอเข้าพบใคร 

Tôi đến gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Xin cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Tôi muốn gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
Làm ơn cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
 

4.4.2 ประโยคที่ใช้บอกว่า ‘ไม่รู้เป็นเพราะอะไร/ไม่รู้ท าไม’  
Nhưng hôm nay không biết sao ông ấy đến muộn thế. 
Nhưng hôm nay chẳng biết sao ông ấy đến muộn thế. 
Tôi không biết làm sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi không biết sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi chẳng biết làm sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi chẳng biết sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi cũng không biết làm sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi cũng không biết sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi cũng chẳng biết làm sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
Tôi cũng chẳng biết sao hôm nay ông ấy đến muộn thế. 
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4.4.3 ประโยคที่ใช้สอบถามว่า ‘ได้…..หรือยัง’  
Ông Su Ri Ya đã đến công ty chưa? 
Chị Đa ra đã gọi điện cho ông giám đốc chưa? 
Em Kă Môn đã tốt nghiệp Đai học chưa? 
Phó giám đốc đã về chưa? 
Đoàn khách du lịch đã đến sân bay chưa? 
 

4.4.4 ประโยคที่ใช้สอบถามว่า ‘ได้ไหม’  
Không biết có được không đấy. 
Chương trình tôi biên soạn có được không? 
Tôi sẽ trả lại anh vào ngày mai có được không? 
Chúng mình gặp nhau lúc chín giờ sáng có được không? 
Tôi sẽ đợi anh ở nhà hàng Vi Thi có được không? 
 

4.4.5 ประโยคที่ใช้สอบถามว่า ‘ถูกไหม’  
Dạ, số máy của anh là 0-1-2-4-3-8-5-9-6-7-7 có đúng không ạ? 
Anh đặt khách sạn cho khách hàng rồi có đúng không ạ? 
Chúng mình gặp nhau lúc chín giờ sáng có đúng không ạ? 
Anh sẽ trả lại tiền tôi ngay mai có đúng không ạ? 
Anh đang đợi tôi ở nhà hàng Vi Thi có đúng không ạ? 
Dạ, số máy của anh là 0-1-2-4-3-8-5-9-6-7-7 có phải không ạ? 
Anh đặt khách sạn cho khách hàng rồi có phải không ạ? 
Chúng mình gặp nhau lúc chín giờ sáng có phải không ạ? 
Anh sẽ trả lại tiền tôi vào ngày mai có phải không ạ? 
Anh đang đợi tôi ở nhà hàng Vi Thi có phải không ạ? 
 

4.4.6 ประโยคที่ใช้ออกค าสั่งหรือขอร้อง  
Hãy đến đúng giờ nhé. 
Hãy có lên em nhé. 
Hãy làm việc cẩn thận hơn anh nhé. 
Hãy tha thứ cho tôi bạn nhé. 
Vậy chị hãy gọi điện bảo anh Sôm Bông đi đón đoàn ông Minh Cường nhé. 
Làm ơn đến đúng giờ nhé. 
Làm ơn cho tôi biết tên. 
Làm việc này giúp anh nhé. 
Làm việc này hộ anh nhé. 
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4.4.7 ประโยคที่ใช้บอกให้ผู้ฟังทราบว่าบุคคลที่เขาต้องการพบไม่อยู่ในส านักงาน 
Chị Đa Ra chưa đến công ty ạ. 
Sôm Bông đang ở ngân hàng. 
Hôm nay em Kă Môn bị ốm. 
Hôm nay Anh Sôm Bông nghỉ ạ. 
Sôm Bông vừa đi ra ngoài, có gì không em Chă Ba? 
Chị Đoang Chai đi vắng rồi, chị có nhắn gì không ạ? 
Xin lỗi chị ông Minh Cường đi vắng ạ.  
 

4.4.8 ประโยคที่ใช้บอกลาจากการสนทนา 
Thôi, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. 
Tôi đi nhé, hẹn gặp lại chị ngày mai. 
Tôi đang bận, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. 
Thôi tôi có việc, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. 
 

4.4.9 ประโยคที่ใช้ขอฝากข้อความ 
Tôi nhờ ông báo lại ông Minh Cường giúp tôi ạ. 
Nhờ chị bảo chị Đoang Chai rằng ........ 
Thế tôi nhờ chị bảo ông Su Ri Ya rằng....... 
Làm ơn chị báo ông Minh Cường tôi đến gặp. 
Nhờ chị bảo anh ấy rằng...... 
Xin chị bảo anh ấy rằng...... 
Anh/chị bảo anh ấy giúp em rằng...... 
Anh/chị bảo anh ấy hộ em rằng...... 
 

4.4.10 ประโยคที่ใช้รับปากว่าจะน าข้อความไปบอกบุคคลนั้นให้ 
Được rồi anh sẽ bảo Sôm Bông. 
Được rồi tôi sẽ bảo anh ấy ngay. 
Được rồi tôi sẽ bảo anh Sôm Bông khi anh ấy về. 
Được rồi mai tôi sẽ bảo anh ấy cho chị ngay. 
Dạ, tôi sẽ nói lại với ông Su Ri Ya ngay. 
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4.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Vườn quốc gia Phu Rua 
 

 
 
  ภาพที่ 4.1: อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย 
  ที่มา: https://www.ท่องทั่วไทย.com/อุทยานแห่งชาติภูเรือ-เลย/ 

        สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2560 
 

Là khu vực lạnh nhất trên lãnh thổ Xiêm, Phurua có diện tích bao gồm huyện 
Rua và huyện Thamlee của tỉnh Lơi, phía Bắc giáp Lào, có hình dạng như một chiếc 
thuyền lớn đặt trên đỉnh đồi, là bờ đá nhiều màu sắc rất bắt mắt. Nhiều khối đá có 
đường nét giống như được con người tạc nên vậy. Người dân trong vùng gọi nó là 
Guantanamo. Xung quanh, chúng ta có thể thấy các đỉnh đồi lớn nhỏ trong như màn 
sương mờ bao trùm giữa khu rừng trù phú, chiếm diện tích khoảng 120km2.  

หนาวสุดในแดนสยาม มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอภูเรือและอ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณา
เขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บน
ยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า 
“กว้านสมอ” โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ า 
หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร 

 
Khu vực Phurua bao gồm các dãy núi cao nhất nhô phức tạp xếp thành các 

hình thù khác nhau, một vài phần của nó được nối liền với bãi đất bằng. Sở dĩ, có cái 
tên Phurua là vì có 1 ngọc núi có mỏm nhô ra trông giống như con thuyền lớn và khu 
vực bằng phẳng trên đỉnh núi trông giống như lòng thuyền cùng với khung cảnh thiên 
nhiên tuyệt đẹp phù hợp để trở thành vườn quốc gia. 
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พ้ืนที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ น่าพิศวงสลับกับที่
ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่ขนานนามว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้าย
ส าเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคล้ายท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม 
เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 

 
Vườn quốc gia này nằm ở tỉnh Lơi, một tỉnh có khí hậu lạnh nhất của Thái Lan 

và lại ở trên đỉnh cao nên thời tiết mát mẻ quanh năm. Đặc biệt vào mùa đông thời 
tiết rất lạnh thậm chí có hiện tượng sương mù, trên các ngọn cỏ đều đóng băng gây 
ra hiện tượng băng giá mà tiếng địa phương người ta gọi là Mekhaning. Những ai đến 
đây nghỉ ngơi cần có sự chuẩn bị để đối phó với cái lạnh. 

ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่ สุดของ
ประเทศไทย และอยู่บนยอดเขาสูง จึงท าให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาว
เย็นมาก จนกระทั่งน้ าค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็ง ซึ่งมีภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า 
“แม่คะนิ้ง” ผู้ที่จะไปพักผ่อนควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะผจญกับความหนาวเย็น 

 
 
4.6 สรุป (Tóm tắt) 

Mỗi khi nhận điện thoại nếu người mà người gọi đến cần nói chuyện không có 
mặt thì người nhận điện thoại cần nhận thông tin từ người gọi đến băng câu: “Anh/chị 
có nhắn gì không? Nếu chúng ta gọi đến, chúng ta cần gửi lời nhắn thì chúng ta nên 
bắt đầu bằng câu nói: “Tôi nhờ anh/chị báo người ấy rằng…..(thông tin). Khi nhận 
được thông tin thì chúng ta nên ghi chép lại cho thích hợp để không bị quên và tránh 
nhầm lẫn. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Hãy điền vào phiếu mẫu sau đây bằng thông tin từ các hội thoại 1 – 6 trên. 
 
Hội thoại 1  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 

 
Hội thoại 2  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 
Ngày/tháng/năm nhận tin: 
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Hội thoại 3  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 

 
 
Hội thoại 4  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 
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Hội thoại 5  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 

 
 
 
Hội thoại 6  
 

Ngày/tháng/năm nhận tin: 
Tin từ ai: 
Tin cho ai: 
Chủ đề: 
Thông tin: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Người nhận thông tin: 
Thời gian nhận thông tin: 
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2. Hãy đặt câu hội thoại về tình huống sau đây.  
1) Bạn gọi điện đến công ty du lịch SUN travel để hẹn gặp ông giám đốc. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2) Bạn gọi điện đến khách sạn NOVOTEL gặp giám đốc để đặt phòng VIP 4 đêm. 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  



108 
 

3) Bạn gọi điện gặp bà SU NA RI giám đốc nhà hàng A KA để đặt bàn ăn trong phòng 
VIP cho 8 người. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
4) Bạn gọi điện đến công ty du lịch SUN travel để nói chuyện với ông TA NA KA giám 
đốc, nhưng không gặp nên bạn bảo ông gọi lại cho bạn (bạn tự đặt ngày và thời gian). 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5) Bạn gọi điện đến khách sạn NOVOTEL gặp giám đốc để đổi phòng mà bạn đẫ đặt 
từ phòng chuẩn sang phong SUIT và đổi ngày và đổi số lượng đêm. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3. Đặt 6 câu với từ “như thế / vậy thế”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................................................................  
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4. Đặt 5 câu với từ “bao giờ”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..... 
 
5. Đặt 6 câu với từ “vào / lúc”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........ 
 
6. Đặt 5 câu với từ “cứ”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
7. Đặt 5 câu với từ “sự / việc / cuộc”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

 

ต้อนรับลูกค้าที่บริษัท 

Tiếp khách tại công ty 

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้กลุ่มค า lại + nữa  
3.2 การใช้ค าว่า nhé (บุรุษที่ 2 + nhé) 
3.3 การใช้ค าว่า rất / lắm 
3.4 การใช้ค าบอกเวลา (sáng, chiều, tối)  
3.5 การใช้ค าว่า đi (ค าสั่ง)  
3.6 การใช้ค าว่า mời  
3.7 การใช้ค าบอกเวลา vào, lúc  
3.8 ค าเรียกขานในภาษาเวียดนาม 

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการตอ้นรับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
2. สร้างบทสนทนาเพื่อขอทราบกิจธุระจากลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
3. สร้างบทสนทนาเพื่อบอกให้ลูกค้ารอได้อย่างถูกต้อง 
4. สร้างบทสนทนาในการพาลูกค้าไปหาบุคคลที่เขาต้องการพบในส านักงานได้อย่างถูกต้อง 
5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้กลุ่มค า lại + nữa กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า nhé (บุรุษที่ 2 + nhé) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า rất / lắm กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าบอกเวลา (sáng, chiều, tối) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า đi (ค าสั่ง) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า mời กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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12. ประยุกต์ใช้ค าบอกเวลา vào, lúc กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าเรียกขานในภาษาเวียดนาม กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การต้อนรับลูกค้า  
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การต้อนรับลูกค้า 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

      ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
      การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่น เรื่อง 
       “Núi Phu Thok (Tỉnh Bueng Kan)”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                 ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 5 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 5 
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3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 5 
 
 

ต้อนรับลูกค้าที่บริษัท 
Tiếp khách tại công ty 

 
 
 
5.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Tại bàn lễ tân lúc tám giờ sáng (HT-17) 

Sau khi Đa Ra mới đến công ty, có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi 
bước vào công ty. 
ĐA RA:   Chào bà ! Tôi có thể giúp gì cho bà không? 
KIM CƯƠNG:  Chào chị.  Tôi muốn gặp trưởng phòng kinh doanh.  
ĐA RA: Xin lỗi bà, chị Să Món chưa đến công ty, chị ấy thường đến lúc 

chín giờ bà ạ. 
KIM CƯƠNG:  Thế thì lúc chín giờ tôi quay lại chị nhé. 
ĐA RA: Vâng, nhưng bà có muốn tôi báo lại với chị Să Món là bà đến 

tìm gặp không ạ? 
KIM CƯƠNG:  Không cần đâu, cảm ơn chị. 
ĐA RA:   Vâng chào bà.  
KIM CƯƠNG:  Chào chị. 
 
B. Tại bàn lễ tân lúc mười giờ sáng (HT-18) 

Khi Đa Ra đang nghe điện thoại, có một người đàn ông khoảng 55 tuổi bước 
vào công ty. 
TRẦN BÌNH:  Chào chị ! Không biết hôm nay anh U Đôm có đến văn  

phòng không ạ?  
ĐA RA: Chào ông, xin lỗi ông, hôm nay anh U Đôm đến công ty buổi 

chiều ông ạ. 
 
TRẦN BÌNH:  Thế tôi nhờ chị báo với anh U Đôm rằng tôi sẽ quay lại  

gặp anh ấy lúc hai giờ chiều hôm nay.  
ĐA RA:   Vâng, xin ông cho tôi biết tên ạ? 
TRẦN BÌNH:  Tôi là Trần Bình, giám đốc công ty du lịch Việt-Thai. 
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ĐA RA:   Dạ cảm ơn ông Trần Bình, chào ông. 
TRẦN BÌNH:  Chào chị.  
 
C. Tại bàn lễ tân lúc mười một giờ sáng (HT-19) 

Lúc mười một giờ sáng, Đa Ra tiếp một người khách cùng lứa tuổi chị. 
ĐA RA:   Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị không? 
PRA NI:   Chào chị.  Tôi đến gặp thư ký Chă Ba. 
ĐA RA:   Chị có hẹn trước với chị Chă Ba không ạ?  
PRA NI:   Vâng, tôi đã có hẹn với chị ấy lúc mười một giờ sáng. 
ĐA RA:   Xin lỗi chị, chị tên là gì ạ? 
PRA NI:            Không cần đâu, chị hãy nói rằng bạn thân của cô ấy đến là 

được ạ. 
ĐA RA:             Vâng, mời chị ngồi đợi một lúc, tôi sẽ gọi điện báo cho chị  

Chă Ba ngay ạ. 
PRA NI:   Vâng, cảm ơn chị. 

............................... 
(Đa Ra gọi điện cho Chă Ba) 
............................... 

ĐA RA:   Alô! Chị Chă Ba, có cô bạn thân của chị đang đợi chị tại  
tầng một nhé. 

CHĂ BA:  Ừ, cảm ơn em. 
ĐA RA:   Không có gì ạ. 
 
D. Tại bàn lễ tân lúc hai giờ chiều (HT-20) 

Lúc hai giờ chiều, ông Trần Bình, giám đốc công ty du lịch Việt-Thai lại đến  
công ty. 
ĐA RA:   Chào ông Trần Bình.  
TRẦN BÌNH:  Chào chị.  Anh U Đôm đã đến công ty chưa chị? 
ĐA RA:   Dạ anh U Đôm đến rồi ông ạ.  Mời ông đi theo tôi lên phòng  

Thực hành.  
TRÂN BÌNH:  Cảm ơn chị. 

............................... 
(Đa Ra đưa ông Trân Bình đến văn phòng của U Đôm) 
............................... 

ĐA RA:   Xin phép anh U đôm, ông Trần Bình đã đến rồi ạ.  
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U ĐÔM:  Cảm ơn chị. 
   Chào ông Trần Bình, rất mừng được gặp lại ông.  
TRÂN BÌNH:  Chào anh U đôm, tôi cũng rất mừng được gặp lại anh. 
 
E. Tại bàn lễ tân lúc ba giờ chiều (HT-21) 

Lúc ba giờ chiều, Đa Ra được tiếp khách mới đến công ty, anh ta khoảng ba 
mươi tuổi. 
ĐA RA:   Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? 
QUANG THIÊM:  Chào chị. Tôi muốn gặp trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác. 
ĐA RA:   Xin lỗi anh, xin hỏi anh tên là gì ạ? 
QUANG THIÊM:  Tôi tên là Quang Thiêm, tôi đến từ công ty du lịch Inđo-  

China. 
ĐA RA:   Vâng, mời anh ngồi đợi tôi một lúc, tôi sẽ đi mời trưởng  

phòng Quan hệ và Hợp tác đến gặp anh ạ. 
QUANG THIÊM:  Cảm ơn chị. 

............................... 
(Đa Ra đến trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác) 
............................... 

ĐA RA:   Chị Tha Ri Ni, anh Quang Thiêm từ công ty Indo- 
China muốn gặp chị. 

THA RI NI:  Cảm ơn em, bây giờ anh ấy đang ở đâu? 
ĐA RA:   Bây giờ anh ấy đang ngôi ở tầng dưới chị ạ. 
THA RI NI:  Cảm ơn Đa Ra, chị sẽ xuống ngay. 

............................... 
(Đa Ra và Tha Ri Ni cùng xuống tầng một) 
............................... 

 
ĐA RA:   Xin giới thiệu, đây là Chị Tha Ri Ni, trưởng phòng  

Quan hệ và Hợp tác và đây là anh Quang Thiêm từ  
công ty Indo-China. 

THA RI NI:  Chào anh Quang Thiêm, rất hân hạnh được gặp anh. 
QUANG THIÊM:  Chào chị Tha Ri Ni, rất hân hạnh được gặp anh. 
THA RI NI:  Mời anh Quang Thiêm lên văn phòng của tôi làm việc ạ. 
QUANG THIÊM:  Vâng mời chị. 
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5.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 
bạn thân     เพ่ือนสนิท 
báo     บอก 

báo lại     บอกอีกครั้ง/บอกต่อ 

báo rằng     บอกว่า 

bây giờ     ขณะนี้/ตอนนี้ 
buổi chiều     ตอนบ่าย 

bước vào    ก้าวเข้ามา 
cần     จ าเป็น     
cần thiết     จ าเป็น     
có hẹn     มีนัด 

có muốn     ต้องการ 

có thể     สามารถ 

cùng      พร้อมด้วย 

cùng lứa tuổi    อายุเท่ากัน 
chiều     ตอนบ่าย  
cho tôi biết    บอกให้ฉันรู้  
chưa đến     ยังไม่มา 
đã      แล้ว 

đã đến rồi     มาถึงแล้ว 

đang      ก าลัง 
đang ngôi     ก าลังนั่ง 
đang ở đâu    ก าลังอยู่ที่ไหน 

đến     ถึง/มาถึง 
đến gặp    มาพบกับ (ในกรณีท่ีนัดไว้) 
đến rồi     ถึงแล้ว 

đến tìm     มาหา/มาพบ 

đến từ      มาจาก 

đi mời      ไปเชิญ 

đi theo     ตามมา 
điện thoại    โทรศัพท์ (ค านาม) 
đợi     รอคอย 
đưa      น า/พา 
được gặp lại     ได้พบกันอีก 

gặp     พบ 

gọi điện     โทรศัพท์ (ค ากริยา) 



121 
 

gọi điện cho    โทรหา 
giờ     ชั่วโมง/ตอนนี้ 
giúp      ช่วย 

hai giờ chiều     บ่ายสองโมง 
hai giờ sáng     ตีสอง 
hãy     จง 
hẹn       นัดพบ 

hẹn trước     นัดก่อน 

hỏi     ถาม  
hôm nay     วันนี้ 
kinh doanh     ธุรกิจ 

khách     ลูกค้า 
khách mới đến    ลูกค้าท่ีพ่ึงมาถึง 
khoảng     ประมาณ 

Không biết     ไม่รู้ 
không cần đâu    ไม่จ าเป็น 

lễ tân      ประชาสัมพันธ์ 
lên      ขึ้น 

lên phòng Thực hành   ขึ้นไปห้องปฏิบัติการ 
lên văn phòng    ขึ้นส านักงาน 

lúc     ตอน 

lứa tuổi     ช่วงอายุ 
một lúc    สักครู่ 
một người khách    ลูกค้าคนหนึ่ง 
mời     เชิญ 

mời anh    เชิญคุณ 

mời anh ngồi đợi    เชิญท่านนั่งคอย 

mới đến     พ่ึงจะมาถึง 
muốn gặp    มาพบกับ (ในกรณีท่ีไม่ได้นัด) 
mười giờ tối     สี่ทุ่ม 

mười một giờ sáng   11 โมงเช้า 
nói rằng     พูดว่า 

ngay    ทันท ี

nghe      ฟัง 
nghe điện thoại   รับโทรศัพท์ 
ngồi     นั่ง 
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người đàn bà     สุภาพสตรี 
người đàn ông    สุภาพบุรุษ  
người phụ nữ     สุภาพสตรี 
nhờ      ขอให้ช่วย 

nhưng     แต ่

ở đâu     ที่ไหน  
ở tầng dưới    อยู่ชั้นล่าง  
phòng Quan hệ và Hợp tác   แผนกประสานงานและร่วมมือ 
quay lại    กลับมาอีก 

rất mừng     ดีใจมาก 

sáng     ตอนเช้า 
sau khi     หลังจากท่ี 

tại     ที ่ 
tầng một     ชั้นหนึ่ง 
tiếp      ต้อนรับ 

tiếp khách     ต้อนรับลูกค้า 
tiếp khách mới đến    ต้อนรับลูกค้าที่พ่ึงมาถึง 
thế thì      งั้นก็ 
thư ký      เลขา 
thực hành    ปฏิบัติการ 
thường     ปกต ิ

tối     ตอนเย็น/ค่ า 
trước      ก่อน 

trưởng      หัวหน้า 
trưởng phòng Kinh doanh   หัวหน้าแผนกการขาย 

trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác หัวหน้าแผนกความสัมพันธ์และร่วมมือ 

trưởng phòng Kế toán   หัวหน้าแผนกบัญชี 
trưởng phòng    หัวหน้าแผนก 
văn phòng    ส านักงาน 
xin     ขอ  
xin hỏi     ขอถาม  
xin phép     ขออนุญาต 

xuống     ลง 
xuống ngay    ลงไปทันท ี
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5.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

5.3.1 การใช้ค าว่า lại + nữa 
         ค าว่า lại เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (Nguyễn Đức Dân, 2013: 345-355) มีความหมาย
ตรงกับค าว่า ‘อีกครั้ง/อีก’ ในภาษาไทย โดยค าว่า lại ที่ถูกวางไว้หน้าค ากริยา จะมีความหมายว่า ‘ท า
กริยานั้นๆ อีก’ ซ่ึงเป็นความหมายในเชิงลบ หมายถึงผู้พูดประโยคนั้นๆ ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์
นั้นๆ และมักจะมีค าว่า nữa ปรากฏท้ายประโยคด้วย ดังโครงสร้าง 
 
   “lại  +  กริยาวลี  +  nữa” 
เช่น 
Kă Môn lại đi làm nữa.    
‘กมลยังต้องไปท างานอีก’ 
 

Ông giám đốc lại đến văn phòng nữa.  
‘ท่านผู้จัดการยังต้องมาบริษัทอีก’ 
 

Tôi lại có việc nữa.     
‘ผมมีงานอีกแล้ว’ 
 

Ông Su Ri Ya lại đi nước ngoài nữa.   
‘คุณสุริยาต้องไปต่างประเทศอีกแล้ว’ 
 
หมายเหตุ 

ค าว่า lại ที่ถูกวางไว้หลังค ากริยา จะมีความหมายว่า ‘จ ากระท ากริยานั้นๆ อีก’ ซึ่งเป็น
ความหมายในเชิงบวก หมายถึงผู้ พูดประโยคนั้น ๆ ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ อีกครั้ง  ดัง
โครงสร้าง 
   “กริยาวลี  +  lại” 
เช่น 
Cảm ơn, tôi gọi lại sau.      
‘ขอบคุณครับ แล้วผมจะโทรมาอีกครับ’ 
 
Sau bao lâu thì tôi có thể gọi lại được?  
‘อีกนานเท่าไหร่ที่ผมจะโทรมาได้อีก’ 
 
Kă Môn mua lại những đồ lưu niệm.   
‘กมลซื้อของที่ระลึกอีก’ 



124 
 

Ông giám nói lại với các nhân viên.   
‘ท่านผู้จัดการพูดกับพนักงานอีก’ 
 
Tôi nhờ chị báo lại cho ông Su Ri Ya nhé.      
‘ผมขอความอนุเคราะห์คุณช่วยบอกคุณสุริยาด้วยนะ’ 
 

5.3.2 การใช้ค าลงท้ายประโยค nhé (บุรุษท่ี 2 + nhé) 
         ค าว่า nhé เป็นค าที่ใช้ส าหรับวางท้ายประโยคเพ่ือแสดงการเน้น การย้ า (Đào Thanh 
Lan, 2010 : 114-123) ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาไทย ค าว่า ‘นะ’ ในบางครั้งอาจจะมีการใช้ค าว่า 
nhá แทนค าว่า nhé ได้  
เช่น 
Em ở đây làm việc với chị Was Sa Na nhé. 
‘น้องท างานอยู่ตรงนี้กับคุณวาสนานะ’ 
 
Hai anh em mình đi ăn cơm nhé.  
‘เราสองคนพ่ีน้องไปกินข้าวนะ’ 
 
Hẹn gặp anh ngày mai nhá.  
‘พบกันใหม่พรุ่งนี้นะพ่ีนะ’ 
 
 ในบางครั้งค าว่า nhé ยังสามารถมีค าเรียกขานบุรุษที่ 2 น าหน้าด้วยก็ได้ เพ่ือเป็นการเน้นย้ า
ว่าประโยคที่พูดนี้เป็นประโยคที่ผู้พูดต้องการเน้นย้ ากับบุรุษท่ี 2 คนนั้น 

เช่น 
Em ở đây làm việc với chị Was Sa Na em nhé. 
‘น้องท างานอยู่ตรงนี้กับคุณวาสนานะ’ 
 
Hai anh em mình đi ăn cơm em nhé.  
‘เราสองคนพ่ีน้องไปกินข้าวนะ’ 
 
Hẹn gặp anh ngày mai anh nhá.  
‘พบกันใหม่พรุ่งนี้นะพ่ีนะ’ 
 

5.3.3 การใช้ค าว่า rất / lắm 
         ค าว่า rất และค าว่า lắm มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า ‘มาก’ เป็นค าที่ใช้ร่วมกับ
ค าคุณศัพท์เพ่ือบอกความเข้มข้นของลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ (Lê Biên, 1999 : 150-151) ซึ่งมี
วิธีการใช้ดังนี้ 
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5.3.3.1 การใช้ค าว่า rất  
   ต าแหน่งของค าว่า rất คือวางไว้หน้าค าคุณศัพท์ 
เช่น 
Giám đốc công ty du lịch Đuông Đao còn rất trẻ. 
‘ผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยวดวงดาวยังอายุน้อยมาก’ 

 
Trong mùa du lịch ở Thái Lan, khách du lịch rất đông. 
‘ในฤดูท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวเยอะมาก’ 

 
Mùa đông ở Hà Nội thời tiết rất lạnh. 
‘ฤดูหนาวที่ฮานอย อากาศหนาวมาก’ 

 
5.3.3.2 การใช้ค าว่า lắm 

   ต าแหน่งของค าว่า lắm คือวางไว้หน้าค าคุณศัพท์ 
เช่น 
Giám đốc công ty du lịch Đuông Đao còn trẻ lắm. 
‘ผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยวดวงดาวยังอายุน้อยมาก’ 

 
Trong mùa du lịch ở Thái Lan, khách du lịch đông lắm. 
‘ในฤดูท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวเยอะมาก’ 

 
Mùa đông ở Hà Nội thời tiết lạnh lắm. 
‘ฤดูหนาวที่ฮานอย อากาศหนาวมาก’ 

 
5.3.4 การใช้ค าบอกเวลา sáng, chiều, tối  

         ค าว่า sáng, chiều และค าว่า tối เป็นค าบอกช่วงเวลาในหนึ่งวัน มีความหมายตรงกับ
ภาษาไทยว่า ‘เช้า บ่าย และเย็น’ ตามล าดับ ซึ่งค าว่า sáng ‘เช้า’ บอกเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเที่ยงวัน 
ส่วนค าว่า chiều ‘บ่าย’ บอกเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณหกโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่ม และค าว่า tối 
‘เย็น’ บอกเวลาตั้งแต่สองทุ่มถึงเท่ียงคืน (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 2556 : 167-168)   
เช่น 
Bây giờ là sáu giờ sáng. 
‘ขณะนี้เวลา 6 โมงเช้า’ 
 
Bây giờ là ba giờ chiều. 
‘ขณะนี้เวลาบ่าย 3 โมง’ 
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Bây giờ là tám giờ tối. 
‘ขณะนี้เวลา 2 ทุ่ม’ 
 
 ในบางครั้งค าว่า sáng, chiều และค าว่า tối ยังสามารถมีค าว่า nay ตามหลัง หากผู้พูด
ต้องการระบุช่วงเวลาที่แน่นอน 
เช่น 
Sáng nay giám đốc đến công ty sớm. 
‘เช้าวันนี้ ผู้จัดการมาถึงบริษัทแต่เช้า’ 
 
Chiều nay chúng tôi phải đến gặp khách hàng ở công ty ABC. 
‘บ่ายวันนี้ พวกฉันต้องไปพบลูกค้าที่บริษัท ABC’ 
 
Tối nay giám đốc nhờ tôi hoàn thành công việc trước khi về nhà. 
‘เย็นวันนี้ ผู้จัดการขอให้ฉันท างานให้เสร็จก่อนกลับบ้าน’ 
 
 ในบางครั้งค าว่า sáng, chiều และค าว่า tối ยังสามารถมีค าว่า buổi น าหน้า หากผู้พูด
ต้องการระบุช่วงเวลาทั่วไป ไม่ใช่จุดของเวลาที่แน่นอน 
เช่น 
Buổi sáng giám đốc phải đến gặp ông Su Ri Ya. 
‘ตอนเช้า ผู้จัดการต้องไปพบคุณสุริยา’ 
 
Hôm nay chúng tôi phải tham gia cuộc họp cả buổi chiều. 
‘วันนี้พวกฉันต้องเข้าร่วมประชุมทั้งบ่าย’ 
 
Buổi tối hôm kia công ty có cuộc giao lưu với đoàn du lịch Việt Nam. 
‘เย็นวันนั้น บริษัทมีงานเลี้ยงคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนาม’ 
 

5.3.5 การใช้ค าว่า đi   
5.3.5.1 การใช้ค าว่า đi กับความหมาย “ค าสั่ง”  

           โดยปกติค าว่า đi เป็นค ากริยามีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า ‘ไป’ แต่
เมื่อค าว่า đi ถูกน ามาวางไว้ที่ต าแหน่งท้ายประโยค ค าว่า đi จะกลายเป็นค าลงท้ายเพ่ือบอกทัศนคติ
ของผู้พูด (tình thái từ) และประโยคที่มีค าว่า đi ลงท้ายประโยคจะกลายเป็นประโยคค าสั่งหรือ
ขอร้อง  
เช่น 
Con đi ngủ đi !  
‘ไปนอนได้แล้ว’ 
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Anh đi ra đi !  
‘คุณไปไกลๆ เลยไป’ 
 

5.3.5.2 การใช้ค าว่า đi กับความหมาย “การชักชวน”  
           ในบางครั้ง ค าว่า đi ที่ถูกน าไปวางไว้ที่ต าแหน่งท้ายประโยค อาจจะมีความ
หมายถึงการชักชวน (Đào Thanh Lan, 2010 : 94-100) 
เช่น 
Chúng ta đi du lịch Thái Lan đi ! 
‘พวกเราไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ’ 
 
Bây giờ là chín giờ sáng rồi chúng ta lên văn phòng đi. 
‘ขณะนี้เวลา 9 โมงเช้าแล้ว พวกเราไปห้องท างานกันเถอะ’ 
 

5.3.6 การใช้ค าว่า mời  
         ค าว่า mời เป็นค ากริยาที่มีความหมายตรงกับภาษไทยว่า ‘เชิญ’ และค าว่า mời เป็น
ค ากริยาประเภทต้องการโครงสร้าง “ภาคประธาน + ภาคแสดง” มารองรับ (Nguyễn Thị Thanh 
Ngân, 2016 : 137-145) ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

 “mời   +   ภาคประธาน + ภาคแสดง” 
เช่น 
Mời anh uống nước. 
‘เชิญคุณดื่มน้ าครับ’ 
 
Mời anh đi theo tôi. 
‘เชิญคุณตามผมมาครับ’ 
 
Ông giám đốc mời chúng tôi ăn tối ở nhà ông ấy. 
‘ผู้จัดการเชิญพวกฉันไปทานข้าวเย็นที่บ้าน’ 
 

5.3.7 การใช้ค าบอกเวลา vào, lúc  
         ค าว่า vào และค าว่า lúc เป็นค าที่ใช้น าหน้าตัวเลข หรือ วลีที่บอกเวลา/ช่วงเวลา เพื่อ
ระบุว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อใด ค าว่า vào ใช้ระบุช่วงเวลาโดยกว้างๆ แต่ค าว่า lúc ใช้ระบุจุด
ของเวลา 
เช่น  
Đoàn du khách Việt Nam sẽ sang Thái vào ngày nào hả chị? 
‘คณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจะเดินทางมาประเทศไทยในวันไหนหรือพ่ี’ 
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Đoàn du khách Việt Nam sẽ đến sân bay Đon Muang lúc hai giờ chiều hôm nay. 
‘คณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจะมาถึงสนามบินดอนเมืองตอนบ่ายสองโมงวันนี้’ 
 
Vì vậy chúng ta phải đến sân bay Đon Muang vào ngày mai lúc một giờ chiều. 
‘ดังนั้นพวกเราต้องไปถึงสนามบินดอนเมืองในวันพรุ่งนี้ตอนเวลาบ่ายโมงตรง’ 

 
5.3.8 ค าเรียกขานในภาษาเวียดนาม 

         ค าเรียกขาน (ภาษาเวียดนามใช้ค าว่า từ xưng hô) หมายถึงค าที่ใช้แทนการเรียก
บุคคล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ค าเรียกขานจริง (Từ xưng hô gốc) และ ค าเรียกขานชั่วคราว 
(từ xưng hô lâm thời) (Phan Hồng Liên, 2007 : 38-47) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
  5.3.8.1 ค าเรียกขานจริง (Từ xưng hô gốc) 
             ค าเรียกขานจริง (Từ xưng hô gốc) หมายถึงค าเรียกขานที่มีหน้าที่เป็นค า
เรียกขานบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะปรากฏในต าแหน่งใดๆ ในวลีหรือประโยค ซึ่งค าเรียกขานจริง (Từ 
xưng hô gốc) แบ่งการเรียกขานตามพจน์ และบุรุษ โปรดศึกษาตารางต่อไปนี้ประกอบ  
 
ตารางท่ี 5.1 ค าสรรพนามในภาษาเวียดนาม 
 

พจน์ 
 

บุรุษ 

 
เอกพจน์ 

 
พหูพจน์ 

บุรุษที่ 1  
(ผู้พูด) 

Tôi 
Tao 
Tớ 

Mình 
Ta 

Chúng tôi 
Chúng tao 
Chúng tớ 

Chúng mình 
Chúng ta 

บุรุษที่ 2  
(ผู้ฟัง) 

Mày  
Bay 
(Mi) 

Chúng mày 
Chúng bay 

บุรุษที่ 3  
(คน /สิ่ งมี ชี วิ ต /สิ่ งของที่ ถู ก
กล่าวถึง) 

Nó  
Hắn 
Y 

Thị 

Chúng 
Chúng nó 
Bọn nó 

Họ  
 
ที่มา ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
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 จากตารางที่ 5.1 ผู้เรียนจะเห็นว่า ค าเรียกขานจริง (Từ xưng hô gốc) จะถูกแบ่งออกเป็น
กลุ่มตามบุรุษ (บุรุษท่ี 1, บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3,) และพจน์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
1) ค าใช้เรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1) เอกพจน์ ได้แก่ tôi, mình, tớ, tao, ta เช่น 

Tôi ăn cơm rồi.     ‘ฉันกินข้าวแล้ว’      
Mình ăn cơm rồi.     ‘ฉันกินข้าวแล้ว’      
Tớ ăn cơm rồi.     ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
Tao ăn cơm rồi.     ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
Ta ăn cơm rồi.     ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
 

2) ค าใช้เรียกผู้พูด (บุรุษที่ 1) พหูพจน์ ได้แก่ chúng tôi, chúng ta, chúng mình, chúng tớ, 
chúng tao เช่น 

Chúng tôi ăn cơm rồi.    ‘พวกฉันกินข้าวแล้ว’      
Chúng mình ăn cơm rồi.    ‘พวกเรากินข้าวแล้ว’      
Chúng tớ ăn cơm rồi.    ‘พวกฉันกินข้าวแล้ว’      

 
3) ค าใช้เรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) เอกพจน์ ได้แก่ mày, mi, bay เช่น 

Mày ăn cơm chưa?     ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Mi ăn cơm chưa?     ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Bay ăn cơm chưa?     ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

4) ค าใช้เรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) พหูพจน์ ได้แก่ chúng mày, chúng bay, bọn mi เช่น 
Chúng mày ăn cơm chưa?    ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Bọn mi ăn cơm chưa?    ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Chúng bay ăn cơm chưa?    ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

5) ค าใช้เรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3) เอกพจน์ ได้แก่ nó, hắn เช่น 
Nó ăn cơm chưa?     ‘มันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Hắn ăn cơm chưa?     ‘มันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

6) ค าใช้เรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3) พหูพจน์ ได้แก่ chúng nó, họ, chúng, bọn nó เช่น 
Chúng nó ăn cơm chưa?    ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Họ ăn cơm chưa?     ‘พวกเขากินข้าวแล้วหรือยัง’      
Chúng ăn cơm chưa?    ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Bọn nó ăn cơm chưa?    ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’    
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  5.3.8.2 ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) 
            ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) หมายถึงค าเรียกขานที่ไม่ใช่
ค าเรียกขานโดยความหมายประจ าค า แต่เป็นค าประเภทอ่ืนที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานในการ
สนทนาคราวนั้นๆ ประเภทค าอ่ืนที่นิยมถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขาน ได้แก่ 
 
1) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค าเครือญาติ เช่น bố ‘พ่อ’, mẹ ‘แม่’, 
chị ‘พ่ีสาว’, anh ‘พ่ีชาย’, em ‘น้อง’, con ‘ลูก’, cháu ‘หลาน’, bác ‘ลุง/ป้า’, cô ‘อาสาว’, cậu 
‘น้าชาย’, ông ‘ตา/ปู่’, bà ‘ยาย/ย่า’ เป็นต้น  
เช่น 
(1) Mẹ: Các con ăn cơm cùng mẹ nhé!   

(2) Con: Dạ, con ăn cơm với bà rồi mẹ ạ nhưng anh Quang thì chưa.  
 

แม่:  ลูกกินข้าวกับแม่นะ 
ลูก:  ครับ ลูกกินข้าวกับยายแล้วครับแม่ 

 
(3) Bà: Cháu mang cái ô cho bà đi!   

(4) Cháu: Dạ, cái ô mẹ cháu mang đi chợ rồi ạ.   
 

ยาย:  หลานเอาร่มมาให้ยายหน่อย 
หลาน:  ครับ ร่มแม่เอาไปตลาดแล้วครับยาย 

 
หมายเหตุ  

โดยปกติ ค าว่า con, mẹ, bà และ cháu จะเป็นค านามกลุ่มค าเรียกเครือญาติ แต่ค าว่า 
con, mẹ, bà และ cháu จากประโยคตัวอย่างที่ (1), (2), (3) และ (4) นี้ ถูกยืมมาเป็นค าเรียกขาน 
Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานบางครั้งคราว’ ดังนี้ 

a) ค าว่า các con ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘บรรดาลูก’ แต่
ถูกยืมมาเป็นค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 พหูพจน์)  

b) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

c) ค าว่า con ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ลูก’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

d) ค าว่า bà ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ยาย/ย่า’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้ถูกกล่าวถงึ (บุรุษท่ี 3 เอกพจน์)  

e) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 เอกพจน์)  
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f) ค าว่า cháu ในประโยคตัวอย่างที่ (3) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘หลาน’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 เอกพจน์)  

g) ค าว่า bà ในประโยคตัวอย่างที่ (3) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ยาย/ย่า’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

h) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (4) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษที่ 3 เอกพจน์)  

 
กล่าวโดยสรุปก็คือ ค าเครือญาติสามารถถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามได้ทั้งบุรุษท่ี 1 ในกรณีที่

ใช้เป็นค าสรรพนามแทนตนเอง บุรุษที่ 2 ในกรณีที่ใช้เป็นค าสรรพนามแทนคนที่ฟังเราพูด และบุรุษที่ 
3 ในกรณีที่ใช้เป็นค าสรรพนามแทนคนที่เรากล่าวถึง โปรดศึกษาตารางที่ 5.2 เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการใช้ค าเครือญาติมาเป็นค าเรียกขานกลับไปกลับมาระหว่าง บุรุษที่ 1 และบุรุษท่ี 2   

 

ตารางท่ี 5.2 การเปรียบเทียบการใช้ค าเครือญาติเป็นค าสรรพนามระหว่างบุรุษที่ 1และบุรุษท่ี 2 
 

บุรุษท่ี 1/2 
Ngôi thứ nhất 

บุรุษท่ี 2/1 
Ngôi thứ hai 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

Ông 
/bà 

Các ông 
/các bà 

Cháu  Các cháu 
Chúng cháu 
Bọn cháu 

Bác  Các bác  Cháu  Các cháu 
Chúng cháu 
Bọn cháu 

Bố 
/mẹ  

 Con  Các con 
Chúng con 
Bọn con 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 

em Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Em  Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 
Bọn chị 

 
ที่มา ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
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จากตารางการเปรียบเทียบการใช้ค าเครือญาติเป็นค าสรรพนามแทนระหว่างบุรุษที่ 1 และ
บุรุษที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าค าเครือญาติสามารถสลับกับเป็นค าสรรพนามใช้กับบุรุษที่ 1 และบุรุษที่ 2 ได้ 
ขึ้นอยู่กับผู้พูดจะเลือกใช้แทนตนเองด้วยค าใด และแทนคนฟังด้วยค าใด  เช่น เมื่อแทนตนเองว่า 
ông/bà ‘ตา/ยาย’ ก็ต้องแทนผู้ฟังว่า cháu ‘หลาน’ หรือในทางกลับกัน เพ่ือแทนตัวเองว่า cháu 
‘หลาน’ แล้วก็ต้องแทนผู้ฟังว่า ông/bà ‘ตา/ยาย’ ด้วย เป็นต้น 

นอกจากจะสามารถน าค าเครือญาติมาใช้เป็นค าสรรพนามแทนบุรุษที่ 1 และบุรุษท่ี 2 ได้แล้ว
ยังสามารถน ามาใช้เป็นบุรุษที่ 3 ได้อีกด้วย โดยการน าค าที่มีความหมายระบุความไกล “ấy” มา
ต่อท้ายค าเครือญาตนิั้น โปรดศึกษาตาราง 5.3 เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 5.3 การปรากฏเป็นค าสรรพนามแทนบุรุษที่ 3 ของค าเครือญาต ิ
 

ค าเครือญาติ 
 

บุรุษท่ี 3 
Ngôi thứ ba 

 
เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

Ông 
/bà 

Các ông 
/các bà 

Cháu ấy  Chúng nó 
Bọn nó 

Bác  Các bác  Cháu ấy  Chúng nó 
Bọn nó 

Bố 
/mẹ  

 Con ấy Chúng nó 
Bọn nó 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 

Em ấy Chúng nó 
Bọn nó 

Em  Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Anh ấy 
/chị ấy 

Các anh ấy / 
Các chị ấy 

 
ทีม่า ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
 
 การใช้ค าเครือญาติมาใช้เป็นค าเรียกขานนอกจากจะบอกถึงวัฒนธรรมของสังคมประเทศ
เวียดนามว่าเป็นสังคมที่มีความเคารพนับถือกันตามระบบอาวุโสแล้ว ค าเครือญาติยังสามารถท าให้เรา
ทราบว่าวัฒนธรรมเวียดนามสังคมของคนชาวเวียดนามให้ความเคารพและความสนิทสนมกับบุคคลที่
พ่ึงจะพบกันในครั้งแรกว่าเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวตนเอง 
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2) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค านามทั่วไป (Danh từ) เช่น bạn 
‘เพ่ือน’, đồng chí ‘สหาย’ เป็นต้น  
เช่น 
 A: Bạn đang làm gì đấy?   

B: Mình đang đọc chuyện.   
 
A:  ‘เพื่อนก าลังท าอะไร’ 
B: ‘เราก าลังอ่านนิยาย’ 
 

 A: Điều Đồng chí nói đáng tin cậy.   

B: Tôi nói những điều tôi biết thôi.  
 
A:  ‘เรื่องท่ี สหาย พูดน่าเชื่อถือ’ 
B: ‘ผมก็พูดในเรื่องที่ผมรู้เท่านั้นครับ’ 
  

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การน าค านามทั่วไปมาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค านามที่มีความ
หมายถึงบุคคล และมักจะเป็นการน าค านามท่ัวไปนั้นๆ มาใช้เป็นค าเรียกบุรุษที่ 2 (ผู้ฟัง) 
  
3) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค านามเฉพาะ (Danh từ riêng) เช่น 
Hồng, Mệnh เป็นต้น  
เช่น 
(1) Mệnh:  Em chào chị Hồng, chị có khoẻ không ạ? 

Hồng:  Cảm ơn em Mệnh, tôi khoẻ.  
แม็ง:  ‘สวัสดีครับพ่ี ฮ่ง พ่ีสบายดีไหมครับ’ 
ฮ่ง:  ‘ขอบคุณค่ะ น้องแม็ง พ่ีสบายดี’ 
 

(2) Mệnh:  Hà đâu rồi hả chị? 
Hồng:  Chị có biết đâu.  
แม็ง:  ‘ฮ่า ไปไหนละพ่ี’ 
ฮ่ง:  ‘พ่ีจะไปรู้หรา’ 
 
 ค านามเฉพาะ (Danh từ riêng) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานจะมีความแตกต่างกัน คือ 

หากใช้เรียกบุรุษที่ 2 มักจะมีค าเครือญาติปรากฏน าหน้าเสมอ (ดังตัวอย่างบทสนทนาที่ (1) หากใช้
เรียกบุรุษที่ 3 จะสามารถปรากฏเองได้ (ดังตัวอย่างบทสนทนาที่ (2) และไม่ค่อยพบการปรากฏเป็นค า
เรียกตนเองของผู้พูด (บุรุษท่ี 1) 
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4) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค าคุณศัพท์ (Tính từ) เช่น bé ‘หนู
น้อย’, lão ‘คนแก่’ เป็นต้น  
เช่น 
 Chồng:  Bé đâu rồi?   

Vợ:  Nó sang nhà bà.  
สามี:   ‘นังหนู ไปไหนละ’ 
ภรรยา:  ‘มันไปบ้านย่าละ’ 

  
Chồng:  Lão ơi, mang cho tôi cái chén trà trên bàn.   

Vợ:  Vâng.  
สามี:   ‘ยายแก่เอย เอาถ้วยน้ าชาบนโต๊ะออกมาให้หน่อย’ 
ภรรยา:  ‘ค่ะ’ 
 

 ค าวิเศษณ์ (Tính từ) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่บ่งบอกลักษณะของบุคคล 
ท าให้ผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) จิตนาการถึงลักษณะของผู้ถูกเรียกได้  
 
5) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค าบอกระดับการศึกษา (Từ chỉ học 
hàm ), ค าบอกต าแหน่ งทางวิชาการ (Học v ị), ค าบอกยศ (Tước h iệu ) เช่น  giáo sư 
‘ศาสตราจารย์’, tiến sĩ ‘ดุษฎีบัณฑิต’, đại tướng ‘นายพล’ เป็นต้น  
เช่น 
 Học trò: Hôm qua sao chúng em không thấy giáo sư lên lớp. 
 Giáo sư: Xin lỗi các em, hôm qua tôi đi hội thạo ở HCM mới về sáng  

nay.  
ลูกศิษย์:  ‘เมื่อวาน ท าไมพวกผมไม่เห็น ศาสตราจารย์ ในห้องเรียนครับ’ 
ศาสตราจารย์: ‘ต้องขอโทษนะ เมื่อวานผมไปสัมมนาที่ โฮจิมินท์’ 
 

 A:  Đại tượng cẩm chúng ta i ra ngoài tối nay.   

B:  Vâng, hiểu rồi.  
A:   ‘นายพล ห้ามพวกเราออกไปข้างนอกคืนนี้’ 
B:  ‘เข้าใจแล้วครับ’ 

  
ค าบอกระดับการศึกษา (Từ chỉ học hàm), ค าบอกต าแหน่งทางวิชาการ (Học vị), ค าบอก

ยศ (Tước hiệu) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทนผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) และผู้ถูกกล่าวถึง 
(บุรุษท่ี 3) 
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6) ค าเรียกขานชั่วคราว (từ xưng hô lâm thời) ที่มาจาก ค าบอกอาชีพ (Từ chỉ nghề nghiệp) 
เช่น bác sĩ ‘หมอ’, thầy ‘ครู - อาจารย์’ เป็นต้น  
เช่น 
 
 Học trò: Em chào thầy, thầy có khoẻ không ạ? 

Thầy:  Chào em, cảm ơn em tôi khoẻ.  
ลูกศิษย์:  ‘สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีไหมครับ’ 
อาจารย์:  ‘สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ผมสบายดี’ 
 

 A:  Vợ tôi bị bệnh nặng không bác sĩ? 
B:  Để tôi khám đã.  
A:  ‘เมียผมเป็นยังไงครับหมอ’ 
B:  ‘ขอผมตรวจก่อนนะครับ’ 
 
 ค าบอกอาชีพ (Từ chỉ nghề nghiệp) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทน

ผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) 
 
 
5.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

 5.4.1 ประโยคขอทราบชื่อลูกค้า 

แบบเป็นทางการหรือแบบสุภาพ 

Xin phép cho tôi biết tên ông? 
Xin phép cho tôi được biết tên ông? 
Xin phép ông cho tôi biết tên ạ? 
Xin phép ông cho tôi được biết tên ạ? 
Xin ông cho tôi biết tên? 
Xin cho tôi biết tên ông? 
Xin cho biết ông tên là gì? 
Xin cho hỏi ông tên là gì? 
Xin cho hỏi tên của ông? 
 

แบบทั่วไป 

Xin lỗi ông tên gì ạ? 
Xin lỗi chị tên gì? 
Anh/Chị tên gì? 
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 5.4.2 ประโยคที่ควรพูดเม่ือพบลูกค้าอีกครั้ง 
Chào anh Quang Thiêm, rất hân hạnh được gặp lại anh. 
Chào ông Trần Bình, rất mừng được gặp lại ông.  
Rất mừng được gặp lại ông.  
Tôi cũng rất mừng được gặp lại anh. 
 
 5.4.3 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการถามว่าลูกค้ามีธุระอะไร 

Tôi có thể giúp gì cho bà không? 
Bà có gì để tôi có thể giúp bà không ạ? 
Bà có gì cho tôi giúp bà không ạ? 
Em Kă Môn có việc gì không? 
 

5.4.4 ประโยคที่ควรพูดเม่ือเราต้องการพบใคร 
Tôi đến gặp thư ký Chă Ba. 
Tôi muốn gặp ông giám đốc. 
Tôi đến đây để gặp ông giám đốc. 
Tôi xin gặp ông giám đốc. 
 

5.4.5 ประโยคที่ควรพูดเม่ือถามว่าบุคคลที่เราต้องการพบมาถึงบริษัทหรือยัง 
Anh U Đôm đã đến công ty chưa chị? 
Không biết hôm nay anh U Đôm có đến văn phòng không ạ?  
Không biết bây giờ anh U Đôm đến văn phòng chưa ạ?  
Cho tôi biết bây giờ anh U Đôm đến văn phòng chưa ạ?  
Xin cho biết bây giờ anh U Đôm đến văn phòng chưa ạ?  
 

5.4.6 ประโยคที่ควรพูดเม่ือบุคคลที่ลูกค้ามาพบไม่อยู่ในบริษัท 

Anh U Đôm chưa đến công ty ạ. 
Hôm nay anh U Đôm chưa đến văn phòng.  
Hôm nay anh U Đôm đến văn phòng vào buổi chiều anh.  
Hôm nay anh U Đôm đi vắng ạ.  
Hôm nay anh U Đôm có việc phải về gấp.  
 
 5.4.7 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการถามว่าลูกค้าได้มีการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ 
Chị có hẹn trước với chị Chă Ba không ạ?  
Chị có hẹn trước với chị Chă Ba rồi phải không ạ?  
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Không biết chị có hẹn trước với chị Chă Ba không ạ?  
Cho tôi hỏi chị có hẹn trước với chị Chă Ba không ạ?  
Xin cho biết chị có hẹn trước với chị Chă Ba không ạ?  
 

5.4.8 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการให้ลูกค้ารอ 

Mời anh ngồi đợi tôi một lúc. 
Chị có thể đợi một lúc được không ạ. 
Chị Chă Ba sắp đến công ty rồi, mời chị ngồi đợi chị nhé.  
Chị Chă Ba mới gọi cho tôi chị ấy sắp đến công ty rồi, mời chị ngồi đợi ạ.  
Vâng, mời chị ngồi đợi một lúc, tôi sẽ gọi điện báo cho chị Chă Ba ngay ạ. 
Mời anh ngồi đợi tôi một lúc, tôi sẽ đi mời trưởng phòng Quan hệ đến gặp anh ạ. 
 
 5.4.9 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบว่ามีคนมาขอพบ 

Xin phép anh U đôm, ông Trần Bình đã đến rồi ạ.  
Anh Quang Thiêm từ công ty Indo-China muốn gặp chị. 
Thưa ông giám đốc, ông Minh Cường muốn gặp ông ạ. 
Anh Đăm Rông ơi, giám đốc muốn gặp anh đây. 
 
 5.4.10 ประโยคที่ควรพูดเม่ือต้องการให้ลูกค้าเดินตามเพื่อไปพบบุคคลที่ลูกค้าต้องการพบ 
Mời ông đi theo tôi ạ.  
Mời anh Quang Thiêm lên văn phòng của tôi làm việc ạ. 
Mời ông đi theo tôi lên phòng Thực hành.  
  

5.4.11 ประโยคที่ควรพูดว่าไม่เป็นไร  
Không vấn đề gì. 
Không cần đâu. 
Không cần đâu, cảm ơn chị. 
Không sao đâu. 
Không sao đâu, cảm ơn anh. 
 

5.4.12 ประโยคที่ควรบอกว่าตนเองมาอีกครั้ง 
Thế thì lúc chín giờ tôi quay lại chị nhé. 
Tôi sẽ quay lại gặp anh ấy lúc hai giờ chiều hôm nay.  
Vậy mai tôi sẽ quay lại gặp anh ấy.  
Vậy mai tôi sẽ đến đây gặp anh ấy lúc 9 giờ sáng.  
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5.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Núi Phu Thok (Tỉnh Bueng Kan) 
 

 
 
  ภาพที่ 5.1: ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ 

ที่มา: https://travel.kapook.com/view31209.html   
          สืบค้นวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2560  
 

“Phu Thok” tiếng Isan có nghĩa là ngọn núi cô đơn, là nơi nằm ở của chùa 
Jethiya Sri Wiharn(chùa Phu Thok) thuộc trong khu vực làng KumKean, xã Na Sabeang, 
huyện Sri  Wilai, Tỉnh Bueng Kan. Núi Phu Thok có 2 ngọn núi, núi Phu Thok to và núi 
Phu Thok nhỏ. Trước kia khu vực này đã từng là rừng rậm có nhiều động vật sinh 
sống ở đây.  

 
ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่

ในเขตบ้านค าแคน ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ภูทอกมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภู
ทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย  

 
Sau đó sư thầy Juan Kunchesaro xây dựng nơi đây thành nơi hoàn thiện để 

phật tử hành đạo bởi vì ông thấy nơi đây yên tĩnh. Vào năm 1969, núi Phu Tok được 
bắt đầu khởi công xây dựng cầu thang bằng gỗ để leo lên trên núi gồm có 7 tầng. 
Thời gian thi công trong vòng 5 năm. Cầu thang 7 tầng có sự khác nhau như sau: 

 
พระอาจารย์จวน กุลเชษโร ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบ าเพ็ญเพียรเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน

ปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ การขึ้นภูทอกนั้นเริ่มก่อสร้างบันไดไม้ส าหรับไต่ขึ้นไปในปี 
พ.ศ. 2512 ซึ่งมีท้ังหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม บันไดทั้ง 7 ชั้น แตกต่างกันดังนี้ 
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Tầng 1 -2 là phần đầu của tầng thứ 3 và cũng là phần đầu của cây cầu đi vòng 
quoanh khu rừng... Có cục đá ở cuối đường. 
 
ชั้นที่ 1 – 2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขาสภาพเป็นป่าเขามืดครึ้ม มีโขดหินลาน
หินสุดทาง 
 
Tầng 3 là cầu thang có 2 ngã rẽ,bên trái là đường tắt đi tầng 5 nhưng đường này rất 
dốc, qua khe đá có hình dáng như đường hầm. Bên phải là đường đi lên tầng 4. 
 
ชั้นที่ 3 มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัดไปสู่ชั้นที่ 5 ได้เลย ซึ่งเป็นทางชันมากผ่านหลืบหินที่
มีลักษณะเหมอืนอุโมงค์ ทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ 4 

 
Tầng 4 là cầu leo xung quanh ngọn núi, khi ngìn xuống phía đưới bạn sẽ có thể nhìn 
thấy đồi thấp ngược nhau, đó gọi là “Dong Chom Phu” và phía đông cho đến ngọn 
núi Phu Lang Ka thuộc khu vực huyện Se Ka là rừng nguyên sinh ẩm ướt có nhiều 
sông suối chảy qua, có nhiều loại động vật sinh sống đặc biệt là đàn quạ cho nên nơi 
đây được gọi tên là “ núi Phu Rang Ka” và thành cái tên Phu Lang Ka hiện nay. Trên 
tầng này là khu nghỉ của ni cô. Đường xung quanh tầng 4 khoảng 400 mét, dọc đường 
đều có trạm nghỉ chân. 
 
ชั้นที่ 4 เป็นสะพานลอยไต่เวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน เรียกว่า "ดง
ชมพู" ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอ าเภอเซกา ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น มีแม่น้ าล าธารหลายสาย
ไหลผ่าน มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่โดยเฉพาะมีฝูงกามาอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า "ภูรังกา '' แล้วเพ้ียน
มาเป็นภูลังกาในที่สุด บนชั้นที่ 4 นี้ จะเป็นที่พักของแม่ชี รอบชั้นมีระยะทางประมาณ 400 เมตร มีที่
พักผ่อนระหว่างทางเป็นระยะๆ 

 
Tầng 5 có 1 gian phòng, nơi sư ở và nơi cất giữ thi hài của sư Juan. Theo dọc đường 
bộ có nhiều hang động ví dụ hang Lêk Lai  hang Keo và Sư thầy. Dọc theo con đường 
đi lên tầng 6 có khoảng 20 vách núi với tên gọi khác nhau như vách núi Thep Nimit, 
vách núi Hua Chang, vách và núi Thep Sathiti. Nếu bạn đi đường phía Bắc bạn sẽ nhìn 
thấy cầu bằng đá thiên nhiên nối cầu Phra Wiharn đó là nơi cất giữ hài cốt của nhà 
sư. Khi nhìn ra phía ngoài bạn sẽ nhìn thấy núi Phu Thok to, rõ ràng và có cầu thang 
lên tầng 6. 
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ชั้นที่ 5 มีศาลากลางและกุฏิที่อาศัยของพระและเป็นที่เก็บศพของพระอาจารย์จวนไว้ด้วย ตาม
ช่องทางเดินจะมีถ้ าอยู่หลายถ้ า เช่น ถ้ าเหล็กไหล ถ้ าแก้ว ถ้ าฤาษี ตลอดเส้นทางสู่ชั้นที่ 6 มีที่พักเป็น
ลานกว้างอยู่ราว 20 แห่ง มีหน้าผาชื่อต่างๆ กัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง ผาเทพสถิต ถ้ามา
ทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พระวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย 
มองออกไปจะเห็นเป็นแนวของภูทอกใหญ่อย่างชัดเจนและมีบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ 6 
 
Tầng 6  là tầng cuối cùng của cầu thang có độ dài 400 mét, và tầng thứ 7 là rừng 
nhiệt đới rất đẹp 
 
ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสุดท้ายของบันไดเวียนรอบเขามีความยาว 400 เมตร และชั้นที่ 7 เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม
สวยงาม 
 
 
5.6 สรุป (Tóm tắt) 

Khi có khách hành đến thì người đầu tiên sẽ gặp là lễ tân của công ty. Nếu 
trong trường hợp đó chúng ta là nhân viên lễ tân thì chúng ta nên chào hỏi khách 
hàng bàng câu: “Tôi có thể giúp gì cho anh/chị không ạ?”. Nếu người mà khách hàng 
cần gặp không có mặt thì chúng ta nên mời khách hàng quay lại sau theo một mốc 
thời gian nào đó như: “Anh/chị có thể quay lại để gặp anh ấy vào ngày mai lúc 10 giờ 
sáng. Hoặc nếu người mà khách hàng cần gặp có mặt trong công ty thì chúng ta cần 
bảo khách hàng chờ để chúng ta thông báo cho người mà họ cần tìm trước bằng câu: 
“Anh/chị làm ơn đợi một chút để tôi thông bào với ông/bà ấy rằng anh/chị đến gặp 
và khi người mà khách hàng cần gặp đã sẵn sàng tiếp thì chúng ta sẽ dẫn đường cho 
khách hàng bằng câu:” Mời anh/chị đi theo tôi”. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. Hãy viết đoạn hội thoại theo tình huống sau. 
1) Bạn là lễ tân, tiếp khách muốn gặp trưởng phòng Nhân sự, nhưng trưởng phòng 
Nhân sự không ở công ty, bạn mời khách đợi nhưng khách không đợi.    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
2) Bạn là lễ tân, tiếp khách đến gặp trưởng phòng Thực hành, nhưng trưởng phòng 
Thực hành không ở công ty, bạn mời khách đợi và khách đợi.    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
3) Bạn là lễ tân, tiếp khách muốn gặp trưởng phòng Kế toán, bạn đưa khách đến gặp 
trưởng phòng Kế toán.    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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4) Bạn là lễ tân, tiếp khách đến gặp trưởng phòng Kinh doanh, bạn gọi điện cho 
trưởng phòng Kinh doanh đến gặp.    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
5) Bạn là lễ tân, tiếp khách muốn gặp giám đốc, bạn mời khách đợi và bạn đến mời 
ngài giám đốc đến gặp.    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
 
2. Đặt 5 câu với từ “vào / lúc”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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3. Đặt 5 câu với từ “mới”. 
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
4. Đặt 5 câu với từ “đi”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
5. Đặt 5 câu với từ “rất / lắm”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ......... 
 
6. Đặt 5 câu với từ “sáng / chiều / tối”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................  
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7. Đặt 5 câu với từ “lại”. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
8. Đặt 5 câu với từ “nhé”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

 

เยี่ยมชมส านักงาน 

Đến thăm văn phòng  
 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า một chút, một lát (เวลา), một ít, một tỉ (สิ่งของ) 
3.2 การใช้ค าว่า mình  

  3.3 การใช้ค าลักษณะนาม “một”     
3.4 การใช้ค าว่า chứ  
3.5 การใช้ค าว่า có thể  
3.6 การใช้ค าบอกเวลา đúng, rưỡi, kém  
3.7 การใช้ค าว่า cùng 
3.8 การใช้ค าว่า cùng với 
3.9 การใช้ค าระบุทิศทาง đằng sau, đằng trước, phía sau, phía trước,  
     bên trái, bên phải, bên cạnh, trước mặt, đối diện  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี  
1. สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการโทรย  าการไปเยือนบริษัทอ่ืน 
2. สร้างบทสนทนาในการต้อนรับลูกค้าที่มาเยือน 

3. สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะน าทีมลูกค้าท่ีมาเยือน 
4. สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการแนะน าทีมผู้ต้อนรับ 

5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าลักษณะนาม “một” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง     
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า chứ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า một chút, một lát (เวลา), một ít, một tỉ (สิ่งของ) กับบทสนทนา 
    ได้อย่างถูกต้อง  
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9. ประยุกต์ใช้ค าว่า có thể กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าบอกเวลา đúng, rưỡi และค าว่า kém กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า cùng, cùng với กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า mình กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าระบุทิศทาง đằng sau, đằng trước, phía sau, phía trước, 
     bên trai, bên phải, bên cạnh, trước mặt, đối diện กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การเยี่ยมชมบริษัทอ่ืน 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การเยี่ยมชมบริษัทอ่ืน 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เรื่อง 
       “Tháp Phra That Phanom”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 6 
 2. Power point สรุปเนื อหาบทที่ 6 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “พระธาตุพนม”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 6 
 
 

เยี่ยมชมส ำนักงำน 
Đến thăm văn phòng  

 
 
 
6.1 บทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Ông Minh Cường muốn gặp ông Su Ri Ya (HT-22)  

Ông Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch Văn Hào muốn gặp ông Su Ri Ya 
giám đốc công ty Du Lịch Đuông Đao để sắp xếp một cuộc gặp. Ông Minh Cường gọi 
điện thoại cho ông Su Ri Ya. 
MINH CƯỜNG:  Alô!  Tôi là Minh Cường, giám đốc công ty Du lịch  

Văn Hào.  Cho tôi gặp ông Su Ri Ya, giám đốc công ty. 
SU RI YA:  Xin chào Su Ri Ya đang nghe.  
MINH CƯỜNG:  Chào ông Su Ri Ya. Tôi là Minh Cường đây.  Ông có  

khoẻ không?   
SU RI YA: Cảm ơn ông, tôi vẫn khoẻ.  Kế hoạch của chúng ta không có gì 

thay đổi chứ?  Mười giờ sáng thứ sáu tuần này chúng tôi sẽ tiếp 
ông tại văn phòng công ty của chúng tôi nhé. 

MINH CƯỜNG:  Vâng. Nhưng chúng tôi muốn có một chút thay đổi về  
giờ gặp. Chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn vào lúc chín giờ 
được không ạ?  Chúng tôi có việc bận vào buổi trưa hôm đó.   

SU RI YA:  Xin ông cầm máy chờ tôi xem lại lịch làm việc tuần này  
một chút. 

   ........................... 
Alô!  Có thể được.  Từ tám giờ đến mười giờ sáng chúng tôi 
không bận gì.  Vậy chúng ta có thể gặp nhau lúc chín giờ.  

MINH CƯỜNG: Tốt quá!  Xin cảm ơn ông.  Đúng chín giờ sáng ngày thứ sáu 
chúng tôi sẽ đến.  Chào ông. 

SU RI YA:  Chào ông. 
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B. Ông Minh Cường cùng đến công ty Du Lịch Đuông Đao (HT-23) 
Đúng chín giờ ngày thứ sáu, ông Minh Cường cùng với ba nhân viên của công 

ty Du lịch Văn Hào đã đến công ty Du Lịch Đuông Đao.  Ông Su Ri Ya tiếp đón đoàn 
đại biểu và giới thiệu cơ quan của mình. 
SU RI YA:  Chào ông giám đốc và chào quý vị.  
MINH CƯỜNG:  Chào ông Su Ri Ya. 
SU RI YA:  Xin mời các quý vị ngồi.  
MINH CƯỜNG:  Xin cảm ơn ông.   
SU RI YA:  Đây là phòng tiếp khách cũng như phòng làm việc của  

lễ tân của chúng tôi. 
……..(Đa Ra mang nước cho đoàn ông Minh Cường) .........    

ĐA RA:   Mời quý vị uống nước ạ.  
NHIỀU NGƯỜI:  Cảm ơn chị.  
SU RI YA:  Đây là Đa Ra, lễ tân của công ty chúng tôi. 
NHIỀU NGƯỜI:  Chào chị Đa Ra. 
ĐA RA:   Xin chào các vị khách quý! 
SU RI YA: Đa Ra, tôi nhờ chị đi mời ông Boon Sồng cùng đón đoàn của 

ông Minh Cường và lên tầng hai mời cô Chă Ba xuống đây.   
ĐA RA:   Vâng.  Thưa ông. 

……..(Một lúc ông Boon Sồng và Chă Ba đã đến).........    
SU RI YA:  Xin giới thệu đây là ông Boon Sồng, phó giám đốc.   

Phòng làm việc của ông Boon Sồng ở phía sau phòng  
kinh doanh. 

NHIỀU NGƯỜI:  Chào ông Boon Sồng. 
BOON SỒNG:  Chào các vị khách  quý ! 
SU RI YA:  Và đây là chị Chă Ba, thư ký của chúng tôi. Bàn làm  

việc của cô Chă Ba ở tầng hai trước mặt phòng tôi.  
NHIỀU NGƯỜI:  Chào Chị Chă Ba. 
CHĂ BA:  Vâng ! Rất hân hạnh được tiếp chuyện các vị ! 
SU RI YA: Mời các vị sang bên này ạ.  Ở tầng này còn có ba người làm 

việc ở phòng kinh doanh, đây là chị Să Món trưởng phòng kinh 
doanh và đây là chị Li La nhân viên. Và Ma Li, giờ cô ấy đang 
công tác ở ngoài.  

NHIỀU NGƯỜI:  Chào Chị Să Món và chào chị Li La. 
SĂ MÓN: Chào các vị khách quý, rất hơn hạnh được đón tiếp quý vị. 
LI LA:   Rất vinh dự được gặp mặt quý vị ! 
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SU RI YA: Chă Ba, chị lên chuẩn bị phòng họp và mời mọi người đến 
phòng họp trước nhé, lát nữa chúng tôi sẽ lên. 

CHĂ BA:  Vâng.  Thưa ngài. 
 
C. Ông Su Ri Ya tiếp khách (HT-24) 

Sau khi đoàn tham quan tầng dưới, ông Su Ri Ya mời quý vị trong đoàn đại 
biểu lên phòng họp. 
SU RI YA:  Xin mời các ngài lên phòng họp ạ ! 
MINH CƯỜNG:  Vâng. 
SU RI YA:  Phòng đầu tiên ở bên phải là phòng làm việc của tôi, và  

các phòng bên cạnh là phòng làm việc của nhân viên. Mời các 
ngài vào phòng họp phía bên trái.  

NHIỀU NGƯỜI:  Vâng.  Cảm ơn ông. 
MINH CƯỜNG:  Phòng họp của công ty đẹp quá nhỉ. 
SU RI YA:  Cảm ơn ông.  Chă Ba tôi nhờ chị đi báo chị Nă Pa mang  

cà phê lên cho chúng tôi. 
CHĂ BA:  Vâng ạ.   
SU RI YA:  Xin mời các ngài ngồi. 
 Thưa các quý vị, công ty của chúng tôi còn có bốn trưởng 

phòng muốn giới thiệu cho các ngài. Người Ngồi bên cạnh tôi 
tên là U Đôm, là trưởng phòng Thực hành.  Anh U Đôm có 
nhiệm vụ về thiết kế chương trình du lịch.   

U ĐÔM: Xin chào quý vị. 
SU RI YA: Tiếp theo là chị Tha Ri Ni, là trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác.  

Các công việc mà liên quan đến công ty khác kể cả công ty 
nước ngoài là trách nghiệm của cô ấy. 

THA RI NI: Chào các ngài, rất hân hạnh được gặp các ngài. 
SU RI YA: Người đang ngồi đối diện cửa vào tên là chị Đuông Chai.  Cô ấy 

là trưởng phòng Kế toán. Nhiệm vụ của cô ấy là quyết định 
mọi công việc liên quan đến khoản thu chi của công ty. 

ĐUÔNG CHAI: Xin chào quý vị. 
SU RI YA: Còn chị ngồi phía sau cô Đuông Chai là Was Sa Na.  Cô ấy là 

trưởng phòng Nhân sự, có nhiệm vụ quản lý mọi nhân viên của 
công ty. 

WAS SA NA: Chào quý vị, rất vui được gặp các vị.          
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MINH CƯỜNG:  Bây giờ cho phép tôi giới thiệu các người trong đoàn chúng tôi.   
Đây là anh Huy Hoàng, phó giám đốc.  Đây là anh Bình Minh, 
trưởng phòng kinh doanh, và đây là chị Kim Anh trợ lý của tôi.    

NHIỀU NGƯỜI:  Chào các ngài. 
 
 
6.2 ค ำศัพท์ (Từ mới) 

bên     ด้าน 
bên cạnh    ข้างๆ 
bên phải     ข้างขวา 
bên trái     ข้างซ้าย 
các quý vị    บรรดาแขกผู้มีเกียรติ 
cầm máy chờ tôi    ถือสายรอฉัน 

cho phép tôi     อนุญาตให้ผม/ผมขออนุญาต 

cũng như     เช่นกันกับ 
cuộc gặp    การพบปะ 
chứ     นะ (ค าลงท้ายเพื่อถามว่าใช่หรือไม่) 
chường trình du lịch   โปรแกรมการท่องเที่ยว 
đại biểu    ตัวแทน 
đằng sau     ข้างหลัง 
đằng trước     ข้างหน้า 
đầu tiên     เริ่มแรก/ครั้งแรก 
đoàn     คณะ/กลุ่ม 
đoàn đại biểu    คณะตัวแทน 
đón tiếp    ต้อนรับ 
đối diện     ตรงข้าม 
gặp      พบ 
gặp nhau    พบกัน 
giờ gặp     เวลาพบกัน 
hôm đó    วันนั้น 
hơi      ค่อนข้าง 
kể    เล่าให้ฟัง 
kể cả    รวมทั้ง 
kế hoạch     แผนการ 
kế toán    การเงิน 
khách quý     แขกผู้มีเกียรติ 
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khoản tiền     จ านวนเงิน 
khoản thu     จ านวนเงินที่เรียกเก็บ 

lát nữa     อีกสักครู่ 
lịch làm việc    ตารางการท างาน 
lịch     ตารางเวลา 
mang     น ามา/เอามา 
mọi nhân viên    พนักงานทุกคน  
mọi người     ทุกคน 

một chút     นิดหน่อย/เล็กน้อย 

muộn hơn    ช้ากว่า(เวลานัดหมาย) 
nhân sự    บุคคล 
nhiệm vụ    หน้าที่ 
ngồi đối diện     นั่งตรงข้าม 

phía      ด้าน 
phía sau     ข้างหลัง 
phía trước     ข้างหน้า 
phó giám đốc     รองผู้จัดการ 
phòng    ห้อง/แผนก 
phòng kế toán    แผนกการเงิน 
phòng Nhân sự   แผนกบุคคล 
phòng tiếp khách    ห้องรับแขก 
quản lý     บริหาร  
quyết định    ตัดสินใจ 

sang     ข้าม 
sắp xếp    เตรียมการ/จัดการ/เตรียมพร้อม  
sớm hơn    เร็วกว่า(เวลานัดหมาย) 
tầng dưới    ชั้นล่าง 
tầng trên    ชั้นบน 
tiếp      ต้อนรับ 
tiếp khách     รับแขก 
tiếp theo     ต่อมา/ต่อไป 
thanh toán     คิดบัญชี 
thay đổi    เปลี่ยนแปลง 
thiết kế     ตกแต่ง/ประดับ 
trách nhiệm    ความรับผิดชอบ 
trợ lý      ผู้ช่วย 
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trưởng phòng     หัวหน้าแผนก 

vị khách quý     แขกผู้มีเกียรติ 
xin nghe    ขอฟังธุระของบุคคลที่โทรเข้ามา 

 
 
6.3 ไวยำกรณ์ที่ควรจ ำ (Cú pháp) 
 

6.3.1 กำรใช้ค ำว่ำ một chút, một lát, một ít, một tí 
         ค าว่า một chút ค าว่า một lát และค าว่า một ít ต่างก็เป็นค าวิเศษณ์บอกปริมาณ 
และบอกคุณภาพ ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยที่คล้ายคลึงกันว่า ‘สักครู/สักพัก/เล็กน้อย/นิดหน่อย’ 
ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้ 

 
  6.3.1.1 ใช้ค า một chút เป็นค าวิเศษณ์บอกคุณภาพ นิยมใช้กับค านามที่เป็น
นามธรรม โดยมีความหมายว่า ‘เล็กน้อย’  
เช่น 
Vì là ngày đầu tiên thử việc nên tôi hơi hồi hộp một chút ạ. 
‘เพราะนีเ่ป็นวันแรกของการทดลองงาน ผมจึงตื่นเต้นเล็กน้อย’ 
 
Anh trai tôi cao hơn tôi một chút. 
‘พ่ีชายผมสูงมากกว่าผมเล็กน้อย’ 
 
  6.3.1.2 ใช้ค า một lát เป็นค าวิเศษณ์บอกปริมาณ มีความหมายว่า ‘สักครู่/สักพัก’   
เช่น 
Lam ơn em ngồi đợi ông giám đốc một lát. 
‘ขอความกรุณาน้อง ให้นั่งคอยผู้จัดการสักครู่นะคะ’ 
 
Một lát nữa tôi về đây.. 
‘อีกสักครู่ผมจะกลับละนะ’ 
 
หมายเหตุ  ค าว่า một lát เวลาใช้เป็นภาษาพูดสามารถละค าว่า một ได้ เมื่อปรากฏที่ต้นประโยค 
เช่น 
Lát nữa tôi về đây.. 
‘อีกสักครู่ผมจะกลับละนะ’ 
 
  6.3.1.3 ใช้ค า một ít เป็นค าวิเศษณ์บอกปริมาณ ที่ใช้กับค านามที่เป็นค านาม
รูปธรรม โดยมีความหมายว่า ‘นิดหน่อย/นิดเดียว’  
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เช่น 
Làm ơn cho tôi thêm một ít đương. 
‘ขอความกรุณา เพ่ิมน้ าตาลให้ผมสักนิดหน่อยนะครับ’ 
 
Ở Hà Nội tôi có một ít bạn bè thôi. 
‘ที่ฮานอยผมมีเพ่ือนแค่นิดเดียวเอง’ 
 
  6.3.1.4 ใช้ค า một tí เป็นค าวิเศษณ์บอกช่วงเวลา ใช้ร่วมกับค ากริยา โดย มี
ความหมายว่า ‘สักครู่’  
เช่น 
Anh đợi tôi một tí. 
‘คุณรอผมสักครู่’ 
 
(Một) tí nữa tôi về đây.. 
‘อีกสักครู่ผมจะกลับละนะ’ 
 

6.3.2 กำรใช้ค ำว่ำ mình 
         ค าว่า mình มีความหมาย 2 ความหมาย (Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung, 
2013 : 128-130) ดังนี้ 
 
  6.3.2.1 ค าว่า minh มีความหมายว่า ‘เรา’  
   ค าว่า minh มีความหมายว่า ‘เรา’ ซึ่งเป็นค าใช้เรียกตนเอง (ค าสรรพนาม
เรียกบุรุษที่ 1 หรือบางครั้งอาจจะรวมถึงบุรุษที่ 2 ด้วย) ซึ่งอาจจะปรากฏรวมกับค าว่า chúng เป็น 
chúng mình ความหมายก็จะเป็นการระบุความเป็นพหูพจน์ของค าว่า minh เท่านั้นเอง 
เช่น 
Hai anh em mình đi ăn cơm nhé.  
‘สองคนพี่น้องเรา (ผู้พูดกับผู้ฟัง) ไปกินข้าวเที่ยงนะ’ 
 
Chúng mình đang đợi anh nhé.  
‘พวกเรา (เฉพาะกลุ่มผู้พูด) ก าลังคอยคุณนะ’ 
 
Bố con mình về nhà thôi, mẹ đang đợi.  
‘พ่อลูกเรา (ผู้พูดกับผู้ฟัง) กลับบ้านกันเถอะนะ แม่ก าลังรอ’ 
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  6.3.2.2 ค าว่า minh มีความหมายว่า ‘ของเรา’  
   ค าว่า minh มีความหมายว่า ‘ของเรา’ ซึ่งเป็นค าใช้เรียกตนเองที่แฝงไป
ด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของ (ค าสรรพนามเรียกบุรุษที่ 1 และรวมถึงบุรุษที่ 2 ด้วย) หรือแสดง
ความเป็นกันเองระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ซึ่งอาจจะปรากฏรวมกับค าว่า chúng เป็น chúng mình 
ความหมายก็จะเป็นการระบุความเป็นพหูพจน์ของค าว่า minh เท่านั้นเอง 
เช่น 
Kă Môn này, công ty mình có hai tầng.  
‘นี่กมล บริษัทของเรา (ผู้พูดกับผู้ฟังแสดงความเป็นเจ้าของร่วมกัน) มีสองชั้น’ 
 
Quán mình có bán thuốc lá không ?  
‘ร้านเรา (ผู้พูดแสดงความเป็นกันเองกับผู้ฟัง) ขายบุหรี่หรือไม่’ 
 
  6.3.2.3 ค าว่า minh เป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 เอกพจน์  
   ค าว่า minh เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์ ที่เป็นค าตรงกันข้ามกันกับ
ค าว่า tớ หรือ bạn มีความหมายว่า ‘เรา’ ซึ่งเป็นค าใช้เรียกตนเองเวลาพูดกับบุคคลที่เราสนิทด้วย
มากๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนสนิท พูดกับคนรัก เป็นต้น  
เช่น 
Mình đến công ty rồi nhé.  
‘เรามาถึงบริษัทแล้วนะ’ 
 
Mình không thích công ty ABC.  
‘เราไม่ชอบบริษัท ABC’ 
 

6.3.3 กำรใช้ค ำลักษณะนำม “một”    
         ค าว่า một โดยปกติแล้วจะมีความหมายว่า ‘หนึ่ง’ เป็นค าบอกจ านวนที่เป็นจ านวน
นับ แต่ในบางกรณีค าว่า một นอกจากจะเป็นค าบอกจ านวนแล้วยังเป็นตัวระบุค านามด้วย ซึ่งค าว่า 
một ที่ท าหน้าที่เป็นค าระบุค านามนี้จะมีต าแหน่งอยู่หน้าค านามตัวที่มันระบุเสมอ  (Karen Ann 
Daley, 1999) 
เช่น 
Việt Nam là một đất nước vĩ đại. 
‘เวียดนามเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่’ 
 
Anh có một tin nhắn từ công ty ABC. 
‘คุณมีข้อความที่จากบริษัท ABC’ 
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Đây là một vấn đề quan trọng của công ty chúng ta. 
‘นี่เป็นปัญหาที่ส าคัญของบริษัทเรา’ 
  

6.3.4 กำรใช้ค ำว่ำ chứ  
         ค าว่า chứ เป็นค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ชนิดหนึ่ง โดยมีความหมายคล้ายคลึง
กับค าว่า ‘นะ’ ในภาษาไทย ซึ่งจะมีต าแหน่งที่ตรงท้ายประโยคบอกเล่าเสมอ ใช้เพ่ือเป็นค าแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับข้อความที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ หรือเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ (Đào Thanh 
Lan, 2010 : 1180-185) 
เช่น 
Công ty Đuông Đao là công ty chuyên về du lịch chứ.  (คิดเห็นตรงกันข้าม) 
‘บริษัทดวงดาวเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะ’ 
 
Anh là hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi chứ.   (ค าถาม) 
‘คุณเป็นมัคคุเทศก์ของกลุ่มพวกเราใช่ไหม’ 
 
Giám đốc công ty du lịch Đuông Đao vẫn là ông Su Ri Ya chứ. 
‘ผู้จัดการบริษัทดวงดาวยังคงเป็นคุณสุริยาใช่ไหม’ 
 

6.3.5 กำรใช้ค ำว่ำ có thể / không thể  
         ค าว่า có thể เป็นค าที่จัดอยู่ในกลุ่มค าชนิด ค าช่วยกริยา (phó từ) ใช้น าหน้าค ากริยา
เพ่ือบอกว่า ประธานของประโยคนั้นๆ มีความสามารถในการกระท าเหตุการณ์ใดเหตุการ ณ์หนึ่ง 
(Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 250-251) 
เช่น 
Tôi có thể giúp gì cho anh không? 
‘ผมสำมำรถช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ’ 
 
Đoàn du lịch có thể ngủ ở khách sạn năm sao. 
‘คณะนักท่องเที่ยวสำมำรถนอนที่โรงแรมระดับห้าดาวได้’ 
 
Anh có thể bay thẳng từ Chiang Mai đến Hồ Chí Minh luôn. 
‘คุณสำมำรถบินตรงจากเชียงใหม่ถึงโฮจิมินห์ได้เลย’ 
 
หมายเหตุ 
 ค าว่า có thể ซึ่งเป็นค าช่วยกริยาที่บอกความสามารถนี้  สามารถมีรูปแบบการปฏิเสธโดย
การใช้ค าว่า không แทนค าว่า có ได้ 
เช่น 
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Tôi không thể giúp gì cho anh. 
‘ผมไม่สำมำรถช่วยอะไรคุณได้’ 
 
Đoàn du lịch không thể ngủ ở khách sạn năm sao. 
‘คณะนักท่องเที่ยวไม่สำมำรถนอนที่โรงแรมระดับห้าดาวได้’ 
 
Anh không thể bay thẳng từ Chiang Mai đến Hồ Chí Minh luôn. 
‘คุณไม่สำมำรถบินตรงจากเชียงใหม่ถึงโฮจิมินห์ได้เลย’ 
 

6.3.6 กำรใช้ค ำบอกเวลำ đúng, rưỡi, kém  
         ค าว่า đúng, rưỡi และ kém เป็นค าที่ใช้ในการบอกเวลาในภาษาเวียดนาม ซึ่งค าว่า 
đúng มีความหมายว่า ‘(ชั่วโมง)ตรง’ ค าว่า rưỡi มีความหมายว่า ‘ครึ่ง(ชั่วโมง)’ ส่วนค าว่า kém มี
ความหมายว่า ‘ยังขาดอีก/เหลืออีก’ (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 2556 : 166-167) ซึ่งทั้งสามค ามีวีธีการ
ใช้ดังต่อไปนี้ 

 
6.3.6.1 การใช้ค าว่า đúng  

   ค าว่า đúng ใช้บอกเวลาที่เต็มชั่วโมง ซึ่งจะต้องวางค าว่า đúng ไว้หลัง
ตัวเลขบอกเวลา ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 
   “ตัวเลขบอกเวลา   +   giờ   +   đúng” 
เช่น  
Bây giờ là chín giờ đúng. 
‘ขณะนี้เวลา 9 โมงตรง’ 
 
Chúng ta hẹn gặp nhau chín giờ đúng ngày mai nhé. 
‘พวกเรามีนัดกันเวลา 9 โมงตรงพรุ่งนี้นะ’ 
 

6.3.6.2 การใช้ค าว่า rưỡi 
   ค าว่า rưỡi ใช้บอกเวลาครึ่งชั่วโมง ซึ่งจะต้องวางค าว่า rưỡi ไว้หลังตัวเลข
บอกเวลา ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 
   “ตัวเลขบอกเวลา   +   giờ   +   rưỡi” 
เช่น  
Bây giờ là chín giờ rưỡi (phút). 
‘ขณะนี้เวลา 9 โมงครึ่ง’ 
 



161 
 

Bây giờ là chín giờ ba mươi. 
‘ขณะนี้เวลา 9 โมง 30 นาที’ 
 
Chúng ta hẹn gặp nhau chín giờ rưỡi ngày mai nhé. 
‘พวกเรามีนัดกันเวลา 9 โมงครึ่งพรุ่งนี้นะ’ 

 
Chúng ta hẹn gặp nhau chín giờ ba mươi ngày mai nhé. 
‘พวกเรามีนัดกันเวลา 9 โมง 30 พรุ่งนี้นะ’ 

 
Chúng ta hẹn gặp nhau chín giờ ba mươi phút nhé. 
‘พวกเรามีนัดกันเวลา 9 โมง 30 นาที นะ’ 

 
6.3.6.3 การใช้ค าว่า kém  

   ค าว่า kém ใช้บอกเวลาที่เป็นนาที หมายถึงการบอกเวลาว่า “เหลืออีกกี่
นาที” จะไปเต็มชั่วโมงของชั่วโมงต่อไป นิยมใช้บอกเวลาที่เหลือจะเต็มชั่วโมงประมาณ 20 นาทีลดลง
ไปเรื่อยๆ ซึ่งค าว่า kém มีการใช้ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 
 “ตัวเลขบอกเวลาเต็มชั่วโมงถัดไป + giờ + kém + ตัวเลขบอกนาทีที่เหลือ +/- phút” 
เช่น  
Bây giờ là chín giờ kém mười phút. 
‘ขณะนี้เวลา 8 โมง 40 นาที’ 
 
Mười hai giờ kém mười lăm phút, chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé. 
‘เวลา 11 โมง 45 นาที เราพบกันที่สนามบินนะ’ 
 

6.3.7 กำรใช้ค ำว่ำ cùng  
         ค าว่า cùng เป็นค าช่วยกริยา (phó từ) ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ด้วย/ด้วยกัน’ 
ในภาษาไทย โดยสามารถวางค าว่า cùng ไว้หน้าค ากริยาหรือหลังค ากริยาก็ได้ ส่วนใหญ่มักจะปรากฏ
กับประโยคขอความคิดเห็นหรือประโยคชักชวน (Lê Biên, 1999 : 165) 
เช่น 
Chúng ta cùng làm việc này nhé.    (làm việc = ค ากริยา) 
‘พวกเราร่วมกันท างานนี้นะ’ 
 
Chúng ta đi cùng nhau nhé.      (đi = ค ากริยา) 
‘พวกเราร่วมกันท างานนี้นะ’ 
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Chúng mình cùng bay một chuyến nhé.   (bay = ค ากริยา) 
‘พวกเราร่วมกันท างานนี้นะ’ 
 
หมายเหตุ 
 หากค าว่า cùng อาจจะมีค าว่า nhau ปรากฏหลังค าว่า cùng เป็นค าว่า cùng nhau ก็ได้ 
โดยความหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น 
Chúng ta cùng nhau làm việc này nhé.    

‘พวกเราร่วมกันท างานนี้นะ’ 
 
Chúng ta làm việc này cùng nhau nhé.    

‘พวกเราร่วมกันท างานนี้นะ’ 
 

6.3.8 กำรใช้ค ำว่ำ cùng với เป็นค ำเชื่อม 

         ค าว่า cùng với เป็นค าเชื่อม จะมีความหมายเหมือนค าว่า ‘พร้อมด้วย/และ’ ใน
ภาษาไทย เป็นการใช้เพื่อเชื่อมค านามกับค านามเข้าด้วยกัน ในความหมายของการเป็นค าเชื่อมนี้ค าว่า 
cùng với จะมีความหมายเทียบเท่ากับค าว่า với ที่มีความหมายว่า ‘และ’   
เช่น  
Chính sách nhà nước cùng với chính sách công ty là hai điều quan trọng. 
‘นโยบายรัฐบาลและนโยบายบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ’ 
 
Ông Su Ri Ya cùng với phó giám đốc đang trên đường đến sân bay. 
‘คุณสุริยาพร้อมด้วยรองผู้จัดการก าลังเดินทางไปสนามบิน’ 
 
Công ty Đuông Đao cùng với công ty du lịch Na Na đang làm việc cho nhà nước. 
‘บริษัทดวงดาวพร้อมด้วยบริษัทท่องเที่ยวนานาก าลังท างานให้รัฐบาล’ 

 
6.3.9 กำรใช้ค ำระบุทิศทำง đằng sau, phía sau, đằng trước, phía trước,  
        bên trái, bên phải, bên cạnh, trước mặt, đối diện  

         ในภาษาเวียดนามมีค าที่ใช้บอกทิศทางมากมายหลายแบบ แต่ที่พบการใช้บ่อยๆ มักจะ
เป็นกลุ่มค า ดังต่อไปนี้ 
 

6.3.9.1 ค าระบุทิศทางข้างหน้า đằng trước, phía trước  
เช่น 
Công ty Đuông đao ở đằng trước. 
‘บริษัทดวงดาวอยู่ข้างหน้า’ 
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Ông Su Ri Ya đang ngồi ở phía trước. 
‘คุณสุริยาก าลังนั่งอยู่ข้างหน้า’ 
 

6.3.9.2 ค าระบุทิศทางข้างหลัง đằng sau, phía sau 
เช่น 
Công ty Đuông đao ở đằng sau công ty ABC. 
‘บริษัทดวงดาวอยู่ข้างหลังบริษัท ABC’ 
 
Ông Su Ri Ya đang ngồi ở phía sau. 
‘คุณสุริยาก าลังนั่งอยู่ข้างหลัง’ 
 

6.3.9.3 ค าระบุทิศทางด้านข้าง bên trái, bên phải, bên cạnh 
เช่น 
Phòng đầu tiên ở bên phải là phòng làm việc của tôi. 
‘ห้องแรกอยู่ด้ำนขวำมือเป็นห้องท างานของผม’ 
 
Phòng bên trái là phòng làm việc của giám đốc. 
‘ห้องด้ำนซ้ำยมือเป็นห้องท างานของผู้จัดการ’ 
 
Các phòng bên cạnh là phòng làm việc của nhân viên.  
‘บรรดาห้องข้ำงๆ เป็นห้องท างานของพนักงาน’ 
 

6.3.9.4 ค าระบุทิศทางตรงหน้า/ตรงข้าม trước mặt, đối diện  
   ในภาษาเวียดนามมีค าที่ใช้บอกทิศทางมากมายหลายแบบ แต่ที่พบบ่อยๆ 
มักจะเป็นค าดังต่อไปนี้ 
Bàn làm việc của Chă Ba ở tầng hai trước mặt phòng tôi.  
‘โต๊ะท างานของชบาอยู่ที่ชั้นสอง ตรงหน้ำ ห้องของฉัน’ 
 
Đối diện phòng tôi là phòng họp.  
‘ตรงข้ำม ห้องของฉันคือห้องประชุม’ 
 
Người đang ngồi đối diện cửa vào tên là chị Đuông Chai.  
‘คนที่ก าลังนั่ง ตรงข้ำม ประตเูข้า ชื่อว่า คุณดวงใจ’ 
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6.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

6.4.1 ประโยคที่ใช้บอกว่ำขอตรวจสอบควำมถูกต้อง 
Xin ông cầm máy chờ tôi xem lại lịch làm việc tuần này một chút. 
Nhờ anh chờ một chút để tôi kiểm tra lại lịch làm việc tuần này. 
 

6.4.2 ประโยคที่ใช้บอกว่ำรอสักครู่ 
Anh/chị chờ tôi một chút nhé.   
Anh/chị đợi tôi một lát nhé.   
Anh/chị đợi tôi một lúc nhé.   
Nhưng chúng tôi muốn có một chút thay đổi về giờ gặp.   
Xin ông cầm máy chờ tôi xem lại lịch làm việc tuần này một chút. 
 

6.4.3 ประโยคที่ใช้เชิญบุคคลอ่ืนให้กระท ำตำมค ำขอเรำ 

Mời các vị sang bên này ạ.   
Mời các vị đi theo tôi.   
Xin mời các ngài lên phòng họp ạ ! 
Xin mời các quý vị ngồi.  
Mời quý vị uống nước ạ.  
 

6.4.4 ประโยคที่ใช้บอกกำรเปรียบเทียบขั้นกว่ำ (เช้ำกว่ำ/สำยกว่ำ) 
Chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn được không ạ?   
Chúng ta có thể gặp nhau muộn hơn được không ạ?   
Chúng ta có thể gặp nhau muộn hơn vào tuần sau được không ạ?   
Chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn vào tuần sau được không ạ?  
 

6.4.5 ประโยคที่ใช้ถำมว่ำใช่หรือไม่ ใช่ไหม 
Kế hoạch của chúng ta không có gì thay đổi chứ?   
Kế hoạch của chúng ta không có gì thay đổi có phải không?   
Kế hoạch của chúng ta không có gì thay đổi đúng không?   
Kế hoạch của chúng ta không có gì thay đổi phải không?   
 

6.4.6 ประโยคที่ใช้ระบุจุดของเวลำ 
Chúng ta có thể gặp nhau vào lúc chín giờ được không ạ?   
Chúng ta có thể gặp nhau lúc chín giờ được không ạ?   
Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai nhé.   
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6.4.7 ประโยคที่ใช้บอกอนุญำตหรือบอกว่ำได้รับกำรอนุญำต  
Có thể được.   
Được thôi em ạ.   
Được tôi cho phép anh nghỉ vài hôm.   
Anh co thể nghỉ một tuần. 
Vâng, tôi cho anh nghỉ hai ngày. 
Việc này anh có thể làm được. 
 

6.4.8 ประโยคที่ใช้เน้นกำรกระท ำ  
Tôi nhờ chị đi mời ông Boon Sồng xuống đây nhé.   
Xin em Kă Môn, tôi nghe đây.  
Anh ấy làm việc cho công ty ABC đấy. 
Thứ hai tuần sau chúng ta được nghỉ đấy. 
Xin em Kă Môn, tôi nghe đây.  
Anh ấy làm việc cho công ty ABC đấy. 
Thứ hai tuần sau chúng ta được nghỉ đấy. 
 

6.4.9 ประโยคที่ใช้ระบุเวลำในอดีต 
Hôm ấy chúng tôi bận việc nên không thể đến được.   
Chúng tôi có việc bận vào buổi trưa hôm đó.   
Đoàn khách du lịch Việt Nam đến Thái lan từ hôm kia. 
Chúng tôi có việc bận vào buổi trưa hôm qua.   
Chúng tôi có việc bận vào buổi trưa hôm trước.   
Hôm qua chúng tôi có việc bận.   
Hôm trước chúng tôi có việc bận.   
Tuần qua chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam.   
Tuần trước chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
Tháng qua chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
Tháng trước chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
Năm qua chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
Năm ngoái chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
Năm trước chúng tôi đã được đi du lịch Việt Nam. 
 

6.4.10 ประโยคที่ใช้ระบุเวลำในอนำคต 
Chúng tôi có cuộc họp ngày kia.   
Đoàn khách du lịch Việt Nam sẽ đến Thái lan ngày kia. 
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Chúng tôi sẽ có cuộc họp ngày mai.   
Mai chúng tôi có cuộc họp rất quan trọng.   
Ngày mai chúng tôi có cuộc họp rất quan trọng.   
Tuần sau chúng tôi sẽ có cuộc họp rất quan trọng.   
Tháng sau chúng tôi sẽ có cuộc họp rất quan trọng. 
Năm sau chúng tôi sẽ đi du lịch Việt Nam. 
Sang năm chúng tôi sẽ đi du lịch Việt Nam. 
 
 
6.5 บทอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ (Đọc hiểu) 

 
Tháp Phra That Phanom 

 

 
 

     ภำพที่ 6.1:  พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
     ที่มำ: https://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000143120 
               สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2560 
 
 Tháp Phra That Phanom được đặt ở chùa Phra That Phanom tỉnh Nakhon 
Phanom. Theo truyền thuyết kể lại rằng đã được xây dựng cách đây không ít hơn 
2300 năm. Người xây dựng là sư Ma Ha căt Sa Pa cùng với 500 các vị sư khác đã dùng 
xương ức của Sam Ma Sam Phut Tha Chao để trưng bày trong khu di tích. Người đã 
góp công trong việc xây dựng khu di tích là Ananda Sen là người tỉnh Sri Borns (Tên 
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cũ của tỉnh Nakhon Phanom) cùng người dân ở các tỉnh lân cận khác đến giúp đỡ 
trong việc xây dựng Phra That Phanom cho đến khi hoàn thành.  
 

พระธาตุพนมประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ตามต านานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ปี ผู้ที่สร้าง คือ พระมหากัสปะพร้อมด้วย     
พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้น ากระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ามาเพ่ือบรรจุไว้ในพระธาตุ  
ผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระธาตุนี้คือพญานันทเสน เจ้าเมืองศรีโคตรบูรณ์ (ชื่อเดิมของเมืองนครพนม) 
พร้อมเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆ พากันยกพลโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จ 

 
 

 Ngọn tháp Phra That Phanom là ngọn tháp linh thiêng của những người tuổi 
Thân và những người sinh vào ngày Chủ nhật. Chùa Phra That Phanom là chùa có 
kiến trúc theo kiểu cổ điển Woramahawihan được xây dựng ở ven bờ sông Mê Kong 
đường Chayangkul làng Phanom xã Phanom huyện Phanom tỉnh Nakhon Phanom. 
Kiến trúc theo kiểu tháp vuông bốn cạnh được xây bằng gạch rộng mỗi mặt 12 mét 
và cao 53 mét được chia thành 4 tầng. Tháp được xây dựng trên khu vực có đất cao 
hơn các khu vực bình thường khoảng 3 mét. Bên trong có một cái đầm nước lớn 
được gọi là Bưng Phanom. Tháp Phra That Thanom có hình vuông được xây bằng 
gạch với các họa tiết hoa văn rất đẹp mắt. Tháp được chia thành 3 tầng xếp trồng lên 
nhau theo hướng nhỏ dần từ dưới lên trên cho đến đỉnh của tháp được mạ vàng và 
đính những viên đá lấp lánh rất bắt mắt. 
 

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจ าวันเกิดคนปีวอกและคนเกิดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ถนนชยางกูร 
บ้านธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
ก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12 เมตร สูง 53 เมตร มีก าแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่
บนเนินดินสูงจากพ้ืนธรรมดาประมาณ 3 เมตร ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม  
รูปลักษณะพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐสวย งามมาก มีซุ้มซ้อนกัน
สามชั้น ลดหลั่นกันลงมา แล้วจึงถึงองค์พระสถูป เบื้องบนยอดพระธาตุหุ้มทองค าประดับพลอย
สวยงามมาก 

 
 Chùa Phra That Phanom là ngôi chùa thiêng liêng được chọn tổ chức các buổi 
lễ đăng quang của Hoàng Gia và phải dùng nguồn nước thiêng liêng để tiến hành các 
nghi lễ trong buổi lễ. Khi đến lễ hội Song khran được tin rằng là ngày chuyển giao 
năm mới, người dân theo phong tục sẽ cầu xin lòng từ bi, cây tiền, cây vàng, dầu 
thơm và khăn quàng để đi cúng tại tháp mỗi năm. Khi vào mùa chay cũng tổ chức 
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cầu xin lòng từ bi từ phật tổ hằng năm. Tháp Phra That Phanom là nơi thờ phụng 
phật giáo nói chung đặc biệt là những người vùng Đông Bắc cho đến người dân Lào 
hành hương đến đây với sự tôn sùng và thành kính tại đây vào mỗi dịp tháng 3 mỗi 
năm. 
 
    วัดพระธาตุพนมเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาลมา จะต้อง
น าน้ าจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมพิธีด้วย และเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่
ตามประเพณีเดิม จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง น้ าอบและผ้าคลุม
ส่งไปนมัสการพระธาตุพนมทุกปี และเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาทุกปี พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวจะเดินทางมามาสมโภช
และนมัสการพระธาตุพนมเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี 
 
 
6.6 สรุป (Tóm tắt) 

Khi có hẹn viếng thăm công ty chúng ta cần xác nhận thông tin cho chính xác 
để xác nhận rằng công ty chúng ta sẽ đến thăm công ty đó thật bằng việc xác nhận 
thời gian và địa điểm hẹn bằng câu:” Chúng tôi gọi điện để thông báo rằng công ty 
của chúng tôi sẽ đến thăm công ty của ông/bà lúc 9 giờ sáng của ngày 15 tháng 10 
năm 2017. Khi đến thời điểm hẹn thì người đón tiếp cần phải làm nhiệm vụ giới thiệu 
các thành viên của mình bằng việc nêu tên và chức vụ, trong trường hợp giới thiệu 
người đầu tiên thì phải bắt đầu bằng:” Xin giới thiệu đây là ....”, sau đó đối với những 
người tiếp theo thì tiếp tục bằng “đây là....” cũng được và bên phía đến thăm cũng 
cần giới thiệu như vậy. 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 
1. Hãy chia các bạn thành 3 nhóm, một nhóm làm một công ty rồi mỗi công ty 
tự giới thiệu bàn thân mình. 
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2. Hãy đặt hội thoại khi đoàn đại biểu của bạn (gồm 3 người) đến thăm một 
công ty du lịch khác. 
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3. Hãy đặt 5 câu với từ “một chút, một lát, một ít”  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
.............................................................. ..................................................................................................
................................................................ ................................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
 
4. Hãy đặt 5 câu với từ “mình”  
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5. Hãy đặt 5 câu với loại từ “một”  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................
.......................................................................... ......................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................
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6. Hãy đặt 5 câu với từ “chứ”  
................................................................................................................................................................
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........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................... ......................................................................................
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7. Hãy đặt 5 câu với từ “có thể”  
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................. ..............................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................  
 
8. Hãy đặt 5 câu với từ chỉ thời gian “đúng, rưỡi”  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
................................................................................ ................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
9. Hãy đặt 5 câu với từ “cùng, cùng với”  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................ ........................................................................................................
.............................................................. ..................................................................................................
.................................................................... ............................................................................................
.......................................................................... ...................................................................................... 
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10. Nghiên cứu lại hình 1.1 trong trang 6, rồi đặt 10 câu với từ “đằng sau,  
     đằng trước, phía sau, phía trước, bên trái, bên phải, bên cạnh, đối diện”  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

 

 

ลูกค้าจองทัวร์ที่บริษัทและผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส ์

Đặt tour du lịch tại công ty và qua email  
 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า những, các  
3.2 การใช้ค าว่า bao nhiêu, mấy  
3.3 การใช้ค าถาม ở đâu  
3.4 การใช้ค าว่า nhất  
3.5 การใช้ค าว่า đã..........rồi  
3.6 การใช้ค าว่า như thế nào  
3.7 การใช้ค าว่า nên  
3.8 การใช้ค าว่า phải không / có phải không   
3.9 การใช้ค าว่า phải    

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี  
1. สร้างบทสนทนาเพื่อการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวันและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการไปเที่ยวได้ 
2. สร้างบทสนทนาเพื่อโต้ตอบลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ 
3. เขียนโต้ตอบลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
4. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้ค าว่า những, các กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า bao nhiêu, mấy กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าถาม ở đâu กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า nhất กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า đã..........rồi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า như thế nào กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
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11. ประยุกต์ใช้ค าว่า nên กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า phải không / có phải không กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า phải กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชมตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
    และตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจองทัวร์ 

 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนฟัง ดีวีดี เกี่ยวกับการจองโปรแกรมทัวร์ 
 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการฟัง ดีวีดี เกี่ยวกับการจองโปรแกรมทัวร์ 

4. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
5. ผู้สอนอธิบายเนื อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
6. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 7. ผู้สอนชี แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี แนะของผู้สอน 
10. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
11. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
12. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 13. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 14. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 15. ผู้เรียนศึกษาบทความสั น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เรื่อง 
       “Công viên lịch sử Pra-na-khon Si-A-yut-tha-ya”  
 16. ผู้เรียนสรุปบทความสั นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 17. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 7 
 2. Power point สรุปเนื อหาบทที่ 7 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวชนิดต่างๆ  
6. ตัวอย่างจอหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว  
7. เว็ปไซด์ “พระนครศรีอยุธยา”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 7 
 
 

ลูกค้าจองทัวร์ที่บริษัทและผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส ์
Đặt tour du lịch tại công ty và qua email  

 
 
 
7.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Đặt tour du lịch tại văn phòng (HT-25) 
 Lan Anh một khách hàng đã đến công ty Đuông Đao để đặt tour du lịch.  
LI LA:     Chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà không? 
LAN ANH:    Chào cô, tôi muốn đặt chuyến du lịch Thái Lan khoảng năm 

ngày. 
LI LA:    Hiện tại chúng tôi có 5 tour du lịch tại Thái Lan, bà xem thử, có 

tour nào vừa lòng bà không? Các tour A, B, C, D, E đây ạ.  
LAN ANH:     Cảm ơn cô. 
   ................(Xem một lát)................  
LAN ANH:    Tôi không thích các tour mà cô đưa cho tôi.  Công ty có thể 

cung cấp các tour khác cho tôi được không? 
LI LA:    Tất nhiên là được ạ !  Vậy, tour mà bà muốn đến là những địa 

điểm nào vậy ạ? 
LAN ANH:     Chúng tôi muốn đi tham quan những nơi du lịch nổi  

tiếng của Thái Lan như: Băng Cốc, Pa Thay Ya và Chiềng Mai.   
LI LA:     Đoàn của bà có bao nhiêu người ạ? 
LAN ANH:     Chúng tôi có mười người, sáu nam và bốn nữ.  
LI LA:    Xin cho biết tuổi tác của các thành viên trong đoàn của bà ạ? 
LAN ANH:    Các thành viên trong đoàn chúng tôi toàn là người cao tuổi.  
LI LA:     Bà muốn chuyến đi khởi hành vào tháng nào ạ? 
LAN ANH:     Theo yêu cầu của chúng tôi thì nên đi du lịch vào tháng  

nào là đẹp nhất? 
LI LA:     Đi Chiềng Mai thì đi vào tháng mười hai là đẹp nhất ạ. 
LAN ANH:     Vậy chúng tôi đi tháng mười hai. 
LI LA:    Theo nguyện vọng của bà, chúng tôi sẽ đón tiếp đoàn của bà ở 

đâu ạ? 
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LAN ANH:    Công ty đón chúng tôi ở biên giới Lào – Việt, cửa khẩu Su Van 
Na Khét. 

LI LA:     Và nơi tả đoàn về cũng như vậy ạ ? 
LAN ANH:     Đúng thế ạ, cũng là cửa khẩu Su Van Na Khét.  
LI LA:    Vậy xin bà đợi chúng tôi khoảng hai ngày được không?  Vì 

chúng tôi cần thời thiết lập tour và muốn chuẩn bị mọi việc 
được ổn thỏa cho bà và đoàn được thoải mái. 

LAN ANH:     Vâng. 
LI LA:     Xin cho tôi biết tên và số điện thoại để khi nào chúng  

tôi chuẩn bị xong chúng tôi sẽ gọi lại cho bà. 
LAN ANH:     Tôi tên là Lan Anh, số máy tôi là 0910.600.545.  
LI LA:     Cảm ơn bà đã lựa chọn công ty của chúng tôi.  Chào bà  

và hẹn gặp lại bà sau hai ngày nữa.  
LAN ANH:     Vâng, chào cô. 
 
B. Đặt tour du lịch qua điện thoại (HT-26) 
 Anh Thông Chai đã nghe điện thoại từ chị Hoàng Lan.  Chị ấy gọi điện đến 
công ty du lịch Đuông Đao để đặt tour du lịch. 
THÔNG CHAI:  Alô, phòng Thực hành xin nghe. 
HOÀNG LAN:  Chào anh !  Tôi tên là Hoàng Lan nhân viên của công ty  

du lịch Mai Sao, TP Hồ Chí Minh.  Tôi đã liên hệ trước với  anh 
qua e-mail rồi. 

THÔNG CHAI:  Ah!  Em chào chị Hoàng Lan. Chị có khoẻ không? 
HOÀNG LAN:  Cảm ơn em, chị rất khoẻ.  
THÔNG CHAI: Các chương trình du lịch em đã gửi cho chị qua e-mail rồi.  Chị 

thấy như thế nào, có hợp với những yêu cầu của khách du lịch 
bên công ty chị không? 

HOÀNG LAN: Trong Năm chương trình mà em đã gửi cho chị, không có 
chương trình nào thỏa mãn được yêu cầu của khách du lịch.  
Thế nên chị mới gọi lại cho em. 

THÔNG CHAI:  Sao thế chị? 
HOÀNG LAN: Vì một số nơi du lịch mà du khách bên công ty chị muốn đi 

tham quan nhưng không có trong các chương trình mà em đã 
gửi. 

THÔNG CHAI:  Thế những nơi mà khách du lịch muốn đi là những nơi  
nào hả chị?  Để chúng em tìm tour rồi báo lại cho chị. 
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HOÀNG LAN:  Đó là khu di tích lịch sử Ayuthaya, Grand palace, khu  
cung điện Vi Man Mek, Pa Thay Ya, Phu Kẹt và Đảo Su Rin.... 

THÔNG CHAI:  Khách của chị muốn đi du lịch cả khu di tích lịch sử, cả  
biển và nơi giải trí phải không ạ? 

HOÀNG LAN: Đúng thế em ạ ! Vì khách du lịch là thanh niên nên họ yêu cầu 
những nơi du lịch họ quan tâm. 

THÔNG CHAI:  Vậy em sẽ biên soạn chương trình mới cho chị nhé  
rồi sẽ gửi qua e-mail cho chị, chị xem có được không? 

HOÀNG LAN:  OK, cảm ơn em. 
THÔNG CHAI:  Thế chị cho em biết khách của chị sẽ đến Thái Lan vào  

ngày nào? 
HOÀNG LAN:  Họ muốn đến Thái Lan vào cuối năm vì họ được nghỉ  

mấy ngày. 
THÔNG CHAI:  Và đoàn du khách của chị có mấy người? 
HOÀNG LAN:  Có mười ba du khách, sáu nam bảy nữ. 
THÔNG CHAI:  Vậy du khách bên chị sẽ vào Thái Lan theo đường nào? 
HOÀNG LAN:  Họ yêu cầu đường hàng không? 
THÔNG CHAI:  Hãng hàng không quốc gia Thái, Việt hay là hãng rẻ tiền? 
HOÀNG LAN:  Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 
THÔNG CHAI:  OK chị.  Em sẽ gửi chương trình mới cho chị khoảng  

hai ngày sau chị nhé? 
HOÀNG LAN: Cảm ơn em, à quên, nhờ em báo tổng số tiền thanh toán cho 

một tour, gồm cả bảo hiểm em nhé. 
THÔNG CHAI:  OK, chị cứ yên tâm. 
HOÀNG LAN:  Cảm ơn em, chào em. 
THÔNG CHAI:  Chào chị. 
 
C. Đặt tuyến du lịch qua e-mail 
 
Một hôm phòng Quan hệ và Hợp tác, đã nhận được thư điện tử đặt tuyến du lịch. 
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Kính gửi công ty Đuông Đao 
 
          Tôi nghe nói, công ty du lịch Đuông Đao là công ty chuyên về các tour du lịch ở 
Thái Lan. Tôi là Lê Anh, phó giám đốc công ty du lịch Phương Đông ở Hải phòng, Việt 
Nam.  Tôi muốn hợp tác với công ty du lịch Đuông Đao trong việc đưa đoàn khách du 
lịch từ Việt Nam sang Thái Lan. 
          Sự mong muốn của chúng tôi như sau: 
          1) Thời gian đi tham quan Thái Lan vào ngày ba mươi tháng mười hai năm 2014 
đến ngày mồng bốn tháng một năm 2015, tổng cộng 6 ngày.    
          2) Đoàn chúng tôi có hai mươi du khách và một nhân viên của công ty làm trưởng 
đoàn, tổng cộng 21 người. 
          3) Chúng tôi muốn đoàn khách du lịch của chúng tôi được đón tiếp tại cửa khẩu 
của Lào (cửa khẩu đối diện với tỉnh Nọong Khai) lúc tám giờ sáng và ngày cuối cùng được 
đưa về cửa khẩu này lúc bốn giờ chiều (ngày mồng bốn tháng một năm 2015).  
          4) Điểm đi tham quan của chúng tôi gồm có:    
                    - Di sản thế giới Ban Chiềng (Uđon Thani) 
                    - Khu nghiên cứu và du lịch Hồ Chí Minh (Uđon Thani) 
                    - Ngôi đền đá Phi Mai (Na Khon Rat Cha Si Ma)  
                    - Khu cung điện, khu mua sắm ở Băng Cốc  
                    - Pa thay ya  
          5) Công ty có ý kiến gì, xin cứ trao đổi cụ thể qua e mail. 
Mong được nhận thư trả lời sớm. 
 
MR. NGUYỄN LÊ ANH 
Phó giám đốc công ty du lịch Phương Đông 
235-237 Hai Bà Trưng 
Hải Phòng, Việt Nam 14921 
Tel (84) 12398675495, Fax (84) 12398675499 
E-mail: nguyenleanh@gmail.com            
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D. Trả lời thư qua e-mail 
 
Ngay sau khi phòng Quan hệ và Hợp tác nhận được thư điện tử của ông Lê Anh, giám 
đốc công ty du lịch Phương Đông, chị Tha Ri Ni đã trả lời thư đó qua e-mail như sau:  
 
 
Kính gửi ông Nguyễn Lê Anh 
 
          Tôi là Tha Ri Ni, trưởng phòng Quan hệ và hợp tác của công ty du lịch Đuông Đao 
đã nhân được thư yêu cầu chương trình du lịch của ông vào ngay 18 tháng 8 năm 2014. 
          Chúng tôi sẽ hết sức biên soạn chương trình du lịch hấp dẫn nhất để cho ông 
được khiểm tra và có quyết định sơm, vì thời gian mà ông yêu cầu là thời gian cao điểm 
trong nganh du lịch thại Thái Lam.  Chúng ta làm việc càng sớm càng tốt ông ạ.        
          Ngay mai sau khi việc biên soạn chường trình xong chúng tôi sẽ gưi qua e-mail cho 
ông lúc 3 giờ chiều ông nhé. 
          Chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Anh đã úng hộ công ty của chúng tôi.  Chúng tôi hy 
vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành công việc. 
 
Chào ông Lê Anh 
 
MRS. THA RI NI 
Tưởng phòng Quan hệ và Hợp tác 
Công ty du lịch Đuông Đao 
146/3-5 Pho Sri, Muang District 
Udon Thani, Thailand 41000 
Tel (66) 42-241-301, Fax (66) 42-241-572 
E-mail: tharini1981@yahoo.com      
       
 
 
7.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

báo    ประกาศ/แจ้ง     
bảo hiểm     ประกันภัย 

báo lại     บอกอีกครั้ง 
bao nhiêu     เท่าไหร่ 
bên công ty     ที่บริษัท 
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biển      ทะเล 

biên giới     ชายแดน 

biên soạn     จัดท า(เอกสาร) 
các     บรรดา 
cần     จ าเป็น 

cụ thể      รายละเอียด 

cung cấp     หามาให้ 
cũng như vậy    ก็เป็นเช่นนั้น 

cuối năm     ท้ายปี 
cứ      ท าต่อไป 

cửa khẩu     ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
chuẩn bị     เตรียม 

chúng em     พวกน้อง/พวกหนู 
chuyến đi     เที่ยวไป 

chuyên về     เที่ยวกลับ 

chương trình     โปรแกรม 

chương trình du lịch    โปรแกรมการท่องเที่ยว 

di sản thế giới     มรดกโลก 

du khách     นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
đảo Su Rin    หมู่เกาะสุรินทร์ 
đặt chuyến du lịch    จองการท่องเที่ยว 

đặt qua     จองผ่าน 

đặt tour du lịch    จองทัวร์ท่องเที่ยว 

đẹp nhất    สวยที่สุด 

đi tham quan     ไปทัศนศึกษา 

địa điểm     จุด 

điểm đi tham quan    จุดไปทัศนศึกษา 
điện thoại    โทรศัพท์ 
đoàn     คณะ/กลุ่ม/หมู่  
đoàn chúng tôi    คณะของฉัน 

đoàn du khách    คณะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

đoàn khách du lịch    คณะนักท่องเที่ยว 

đón tiếp     ต้อนรับ 

đối diện     ตรงข้าม 

đối diện với     ตรงข้ามกับ 

đúng thế    ถูกเช่นนั้น 
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đưa     น า/พา 
đưa đoàn     พาคณะไป 

được đón tiếp    ได้ต้อนรับ 

đường      ถนน 

đường hàng không   ทางอากาศ 

gồm cả     ประกอบด้วยทั้ง 
gửi cho     ส่งไปให้ 
hai ngày sau    สองวันต่อมา 
hãng hàng không    สายการบิน 

hãng rẻ tiền    สายการบินที่ราคาถูก 

hẹn gặp lại    พบกันใหม่ 
hiện tại     ปัจจุบัน 

hợp tác     ร่วมมือ 

hợp với     เหมาะสมกับ 

Kính gửi     น าส่งด้วยความเคารพ 

khác     ต่าง/อ่ืน 

khách du lịch     นักท่องเที่ยว 

khi nào     เมื่อไหร่      
không thích     ไม่ชอบ 

khởi hành     ออกเดินทาง 
khu cung điện     บริเวณพระราชวัง 
khu di tích lịch sử    บริเวณประวัติศาสตร์ 
khu mua sắm     บริเวณจับจ่ายใช้สอย 

khu nghiên cứu và du lịch   บริเวณศึกษาและท่องเที่ยว 

làm trưởng đoàn   เป็นหัวหน้ากลุ่ม 

liên hệ     ติดต่อ 

lựa chọn     เลือก 

mấy ngày    ไม่ก่ีวัน 

mọi việc     การงาน 

mong      คอย/หวัง 
một khách hàng    ลูกค้าคนหนึ่ง 
một số     จ านวน/บางจ านวน 

nam      ผู้ชาย 

nào     ไหน 

nhận được thư    ได้รับจดหมาย 

nổi tiếng     มีชื่อเสียง 
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nơi      สถานที่ 
nơi du lịch     สถานที่ท่องเที่ยว 

nơi giải trí     สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

nữ      ผู้หญิง 
ngày cuối cùng    วันสุดท้าย 

nghe điện thoại    รับโทรศัพท์ 
ngôi đền đá     ปราสาทหิน 

nguyện vọng     ความคาดหวัง 
người     คน 

người cao tuổi    ผู้สูงอายุ/ผู้สูงวัย 

nhận được     ได้รับ 

nhân viên     พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
những     บรรดา 
những yêu cầu    บรรดาความประสงค์ 
ổn thỏa     สุขสงบ 

qua e mail    ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
quan tâm    สนใจ 

quên    ลืม 

quốc gia     ระดับชาติ 

sao thế     ท าไมเป็นเช่นนั้นละ 

số điện thoại     หมายเลขโทรศัพท์ 
sớm     เร็ว/ก่อนเวลา 
sự mong muốn    ความคาดหวัง 
tại văn phòng    ที่ส านักงาน 

tất nhiên     แน่นอน 

tìm      หา 
tỉnh      จังหวัด 

toàn là     ทั้งหมดคือ 

tour du lịch     ทัวร์ท่องเที่ยว 

tổng cộng       ทั้งหมด(ราคา) 
tổng số tiền     เงินจ านวนทั้งหมด 

tuổi tác     อายุ 
tháng     เดือนไหน 

tháng nào    เดือนไหน 

thanh niên     วัยรุ่น 

thanh toán     คิดเงิน 
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thành viên    สมาชิก 

theo      ตาม 

thiết lập     ติดต้ัง 
thỏa mãn    พอใจ 

thoải mái    สบายอกสบายใจ 

thời     เวลา/ช่วง 
thư điện tử     จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
thực hành     ปฏิบัติการ 
trả lời      ตอบค าถาม 

trao đổi     มอบหมาย 

trước      ก่อน 

vào      เข้า 
vậy    งั้น/ถ้างั้น 

về      กลับ 

việc đưa đoàn     การพาคณะไป 

vừa lòng     พอใจ 

xem     ดู 

xem một lát    ดูสักครู่ 
xem thử    ลองดู 
xin cho biết     ฉันขอทราบ 

xin nghe    ขอฟังความประสงค์(ผู้โทรเข้ามา) 
xong     เสร็จ/ส าเร็จ 

ý kiến      ความคิด 

yên tâm    สบายใจ 

yêu cầu     ความประสงค์ 
 
 
7.3 ไวยากรณ์ทีค่วรจ า (Cú pháp) 
 

7.3.1 การใช้ค าว่า những, các  
         ทั้งค าว่า những และค าว่า các ต่างก็เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ใช้น าหน้าค านามเพ่ือบอก
จ านวนพหูพจน์ของค านาม (Cao Xuân Hạo, 2005 : 102-103) ซึ่งมีวิธีใช้ต่างกัน ดังนี้ 
 

7.3.1.1 การใช้ค าว่า các  
   ใช้ค าว่า các น าหน้าค านามเพ่ือบอกจ านวนพหูพจน์ของค านาม ซึ่งเป็น
จ านวนทั้งหมดของค านามนั้นๆ  
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เช่น 
Kính thưa các quý vị. 
‘กราบเรียนบรรดาแขกผู้มีเกียรติ’ 
 
Mời các anh chị đi theo tôi. 
‘เชิญคุณๆ ตามฉันมาทางนี้’ 
 
Các chương trình anh đưa cho tôi hôm qua đều thú vị. 
‘บรรดาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่คุณให้ผมเมื่อวานนี้ต่างก็น่าสนใจ’ 
 

7.3.1.2 การใช้ค าว่า những  
   ใช้ค าว่า những น าหน้าค านามเพ่ือบอกจ านวนพหูพจน์ของค านาม ซึ่งเป็น
แค่บางจ านวนเท่านั้น ไม่ใช่จ านวนทั้งหมดของค านามนั้นๆ  
เช่น 
Các cô gái đều mặc áo dài.  Những cô gái mặc áo dài màu đỏ nổi nhất. 
‘สาวสาวทุกคนต่างก็ใส่ชุดอ๋าวส่าย บรรดาคนที่ใส่ชุดอ๋าวสายสีแดงโดดเด่นที่สุด’ 
 
Hôm nay các học sinh đi thăm quan.  Những học sinh lớp nhỏ đi xe đầu. 
‘วันนี้นักเรียนทุกคนไปทัศนศึกษา บรรดาชั้นเด็กเล็กไปขึ้นรถคันแรก’ 
 
Ở Chiang Mai, anh được đi thăm quan những nơi nào ? 
‘ที่เชียงใหม่ คุณได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง’ 
 

7.3.2 การใช้ค าว่า bao nhiêu, mấy  
         ทั้งค าว่า bao nhiêu และค าว่า mấy เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับจ านวน (Nguyễn 
Văn Lộc (chủ biên ), 2017 : 139) ซึ่งมีความหมายตรงกับค าว่า ‘เท่าไหร่/มากเท่าไหร่’ ใน
ภาษาไทย ซึ่งทั้งสองค ามีวิธีการใช้ต่างกัน ดังนี้ 
 

7.3.2.1 การใช้ค าว่า bao nhiêu  

   ค าว่า bao nhiêu ที่มีความหมายตรงกับค าว่า ‘กี่/เท่าไหร่/มากเท่าไหร่’ นี้ 
ใช้ถามจ านวนที่มากกว่า 10 ขึ้นไป  
เช่น 
Từ tỉnh Uđon đến Băng Cốc bao nhiêu cây số ? 
‘จากจังหวัดอุดรถึงกรุงเทพกี่กิโลเมตร’ 
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Xin cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu ? 
‘ขอถามหน่อยครับ ปีนี้ปี ค.ศ.เท่าไหร่’ 
 
Vé máy bay Băng Cốc – Hà Nội hãng Air Asia giá bao nhiêu ? 
‘ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ฮานอย สายการบินแอร์เอเชียราคาเท่าไหร่’ 
 

7.3.2.2 การใช้ค าว่า mấy  

   ค าว่า mấy ซึ่งมีความหมายตรงกับค าว่า ‘กี่/เท่าไหร่/มากเท่าไหร่’ นี้ ใช้
ถามจ านวนตั้งแต่ 1 ถึงประมาณ 10   
เช่น 
Cháu năm nay lên mấy tuổi ? 
‘ปีนี้หลานจะอายุครบกี่ขวบ’ 
 
Tháng này là tháng mấy ? 
‘เดือนนี้เป็นเดือนอะไร’ 
 
Đoàn du khách Việt Nam tuần sau có mấy người ? 
‘คณะนักท่องเที่ยวเวียดนามสัปดาห์หน้ามีก่ีคน’ 
 

7.3.3 การใช้ค าถาม ở đâu  
         ค าว่า ở đâu เป็นค าสรรพนามแสดงการถาม ที่มีความหมายตรงกับค าว่า ‘ที่ไหน’ ใน
ภาษาไทย ซ่ึงเป็นการถามว่าเหตุการณ์นั้นๆ หรือค านามนั้นๆ อยู่ที่ไหน (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 
2556: 205) ดังโครงสร้าง 
 
   “ประโยค  +  ở đâu ?” 
เช่น 
Đại học mà em tốt nghiệp ở đâu ? 
‘มหาวิทยาลัยที่น้องเรียนจบอยูท่ี่ไหน’ 
 
Chị ơi, khách sạn Ka Pook ở đâu hả chị? 
‘พ่ีคะ โรงแรมกะปุกอยูท่ี่ไหนหรือพ่ี’ 
 
Làm ơn cho tôi hỏi công ty Đuông Đao nằm ở đâu ? 
‘ขอสอบถามหน่อยครับ บริษัทดวงดาวอยูท่ี่ไหน’ 
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7.3.4 การใช้ค าว่า nhất  
         ค าว่า nhất เป็นค าเชิงเนื้อหา ที่จัดอยู่ในชนิดค าบอกจ านวน ประเภทบอกจ านวน
ล าดับที่ ในบทนี้ค าว่า nhất ถูกน ามาใช้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ที่มีความหมายเทียบกับ
ภาษาไทยคือค าว่า ‘ที่สุด’ นิยมน ามาเปรียบเทียบคุณลักษณะ (ค าคุณศัพท์) โดยวางค าว่า nhất ไว้
หลังค าคุณศัพท์หรือกลุ่มค าคุณศัพท์เสมอ (Lê Biên, 1999 : 111-112) 
เช่น 
Trong lớp chúng ta ai học giỏi nhất? 
‘ในห้องพวกเรา ใครเรียนเก่งที่สุด’ 
 
Chúng tôi nên đi du lịch vào tháng nào thì đẹp nhất? 
‘พวกฉันควรไปเที่ยวในเดือนไหน สวยที่สุด’ 
 
Chương trình Chiang Mai – Pa Ta Ya hợp với du khách Việt Nam nhất? 
‘โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงใหม่ – พัทยา เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ที่สุด’ 
 
หมายเหตุ 
 ค าว่า nhất ยังสามารถถูกน าไปใช้ในความหมายว่า ‘โดยเฉพาะ’ ได้ 
เช่น 
Tôi rất thích đi du lịch Thái Lan nhất là Pa Ta Ya. 
‘ฉันชอบไปเท่ียวกรุงเทพมาก โดยเฉพาะ พัทยา’ 
 

Tôi rất thích món ăn Thái Lan nhất là món Tôm Yăm Cung. 
‘ฉันชอบไปอาหารไทยมาก โดยเฉพาะ ต้มย ากุ้ง’ 
 

7.3.5 การใช้กลุ่มค าว่า đã..........rồi  
         กลุ่มค า đã.........rồi เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ที่มีหน้าที่บอกกาลของประโยค ซึ่งเป็นเวลา
ในอดีต ดังนั้นประโยคที่มีค าว่า đã.........rồi จึงเป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและจบลงไป
แล้วในอดีต ซึ่งค าที่อยู่ระหว่าค าว่า đã.........rồi คือค ากริยาหรือกริยาวลี (Trần Kim Phượng, 2008: 
79-81) 
เช่น 
Ông Su Ri Ya đã về rồi. 
‘คุณสุริยาได้กลับไปแล้ว’ 
 
Chương trình du lịch Uđon – Pa Ta Ya đã hoàn thành rồi. 
‘โปรแกรมท่องเที่ยวอุดร – พัทยา ได้ท าเสร็จแล้ว’ 
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Mọi người đã lên xe hết rồi. 
‘ทุกคนได้ขึ้นรถหมดแล้ว’ 
 

7.3.6 การใช้ค าว่า (như) thế nào  
         กลุ่มค า như thế nào เป็นกลุ่มค าที่แสดงการถาม ซึ่งมีความหมายคล้ายกับกลุ่มค าว่า 
‘เป็นอย่างไร/อย่างไร’ เป็นกลุ่มค าถามที่ถามเกี่ยวกับสภาพหรือสภาวะของบุคคลหรือวัตถุ/สิ่งของ 
โดยกลุ่มค า như thế nào มีต าแหน่งที่หลังประโยค หรือหลังกริยา/กริยาวลี 
เช่น 
Cảm ơn anh, tôi khoẻ.  Còn anh thế nào ? 
‘ขอบคุณครับ ผมสบายดี แล้วคุณละ เป็นอย่างไร’ 
 
Chương trình du lịch của chúng tôi như thế nào ? 
‘โปรแกรมการท่องเที่ยวผม เป็นอย่างไร บ้างครับ’ 
 
Nếu xe bị hỏng giữa đường thì anh sẽ làm như thế nào ? 
‘ถ้ารถเสียกลางทาง คุณจะท าอย่างไร’ 
 

7.3.7 การใช้ค าว่า nên  
         ค าว่า nên เป็นค าที่มีสองหน้าที่และสองความหมาย ซึ่งต าแหน่งในประโยคและหน้าที่
จะเป็นตัวก าหนดความหมาย ดังนี้ 
 

7.3.7.1 การใช้ค าว่า nên เป็นค าเชื่อม  

   หากค าว่า nên ท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน ซึ่ง
การเชื่อมนี้จะเป็นการเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุและเป็นผล ดังนั้นค าว่ า nên จึงมีความหมายว่า 
‘ดังนั้น/ด้วยเหตุนี้’  
เช่น 
Sáng nay xe tôi bị hỏng nên tôi đến công ty muộn. 
‘เช้านี้รถผมเสีย ดังนั้น ผมจึงมาถึงบริษัทสาย’ 
 
Sáng nay tôi cảm thấy mết nên tôi đi gặp bác sĩ. 
‘เช้านี้ผมเป็นรู้สึกไม่สบาย ดังนั้น ผมจึงไปหาหมอ’ 
 
Tôi sợ các quý vị không thoải mái nên tôi cho các quý vị nghỉ ở Sô Phi Tel. 
‘ผมกลัวว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะไม่สบาย ผมจึงให้ท่านพักที่โรงแรมโซฟิเทล’ 
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7.3.7.2 การใช้ค าว่า nên เป็นค าช่วยกริยา  

   หากค าว่า nên เป็นค าช่วยกริยา (phó từ) จะมีความหมายตรงกับค าใน
ภาษาไทยว่า ‘ควร/ควรที่จะ’ ซึ่งจะวางค าว่า nên ไว้น าหน้าค ากริยา และเป็นประโยคที่มีค าว่า nên 
จะเป็นประโยคแนะน าผู้ฟัง ให้ผู้ฟังกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Nguyễn Thị Thanh Ngân, 2016 : 155-
156) 
เช่น 
Mai chị có một cuộc họp quan trọng, vậy chị nên về sớm. 
‘พรุ่งนี้ พ่ีมีประชุมส าคัญ ดังนั้นพี่ควรกลับเร็ว’ 
 
Anh nên hỏi ý kiến ông giám đốc nếu anh muốn thay đổi lịch. 
‘คุณควรถามความเห็นผู้จัดการ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงโปรแกรม’ 
 
Anh nên bay từ Hà Nội ra tới Uđon luôn nếu anh sợ không kịp cuộc họp. 
‘คุณควรบินจากฮานอยไปอุดรเลย หากคุณกลัวไม่ทันการประชุม’ 
 

7.3.8 การใช้ค าว่า phải không / có phải không   
         ค าว่า phải không และ có phải không ต่างก็เป็นค าที่ใช้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ ดังนั้นจึงมีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า ‘ใช่ไหม/ใช่หรือไม่’ (Nguyễn 
Thị Ly Kha, 2007: 58-60)  
         กลุ่มค าว่า có phải không เป็นกลุ่มค าที่เต็มรูปแบบ ส่วนกลุ่มค าว่า phải không 
เป็นรูปย่อ ซึ่งทั้งสองรูปแบบใช้วางไว้หลังประโยคบอกเล่า 
เช่น 
Anh bay từ Hà Nội ra Băng Cốc luôn, có phải không ? 
‘คุณบินจากฮานอยไปกรุงเทพเลย ใช่ไหมครับ’ 
 
Ông cần tôi đặt vé máy bay cho ông vào mồng một tháng hai, có phải không ? 
‘ท่านต้องการให้ผมจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ใช่ไหมครับ’ 
 
Anh bay từ Hà Nội ra Băng Cốc luôn, phải không ? 
‘คุณบินจากฮานอยไปกรุงเทพเลย ใช่ไหมครับ’ 
 
Ông cần tôi đặt vé máy bay cho ông vào mồng một tháng hai, phải không ? 
‘ท่านต้องการให้ผมจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ใช่ไหมครับ’ 
 
Ông giám đốc sẽ có cuộc họp lúc 2 giờ chiều hôm nay, phải không ? 
‘ท่านผู้จัดการจะมีการประชุมวันนี้เวลาบ่าย 2 ใช่ไหม’ 
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หมายเหตุ 
 การตอบค าถามประโยค có phải không กระท าได้ดังนี้ 
a) ตอบรับด้วยโครงสร้าง 
  “Phải / vâng  +  ประโยค” 
เช่น 
A: Anh bay từ Hà Nội đi Băng Cốc luôn, có phải không ? 
B: Vâng, tôi bay từ Hà Nội đi Băng Cốc luôn.   
หรือ 
B: Phải, tôi bay từ Hà Nội đi Băng Cốc luôn.   
 
A: Ông cần tôi đặt vé máy bay cho ông vào mồng một tháng hai, có phải không ? 
B: Phải, tôi cần anh đặt vé máy bay cho tôi vào mồng một tháng hai.   
หรือ 
B: Vâng, tôi cần anh đặt vé máy bay cho tôi vào mồng một tháng hai.   
 

b) ตอบปฏิเสธด้วยโครงสร้าง 
  “Không  +  ประธานของประโยค + không + กริยาวลี” 
เช่น 
A: Anh bay từ Hà Nội ra Băng Cốc luôn, có phải không ? 
B: Không, tôi không bay từ Hà Nội ra Băng Cốc luôn.   
 
A: Ông cần tôi đặt vé máy bay cho ông vào mồng một tháng hai, có phải không ? 
B: Không, tôi không cần anh đặt vé máy bay cho tôi vào mồng một tháng hai.   
 
c) ตอบปฏิเสธด้วยโครงสร้าง 
  “Không phải  +  ประโยคที่ถูกต้อง” 
เช่น 
A:Ông cần tôi đặt vé máy bay cho ông vào mồng một tháng hai, phải không ? 
B: Không phải, tôi cần vế ngày mùng hai tháng một.   
A: ‘ท่านต้องการให้ผมจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ใช่ไหมครับ’ 
B: ‘ไม่ใช่ ผมอยากได้ตั๋วเครื่องบินวันที่ 2 เดือนมกราคมครับ’ 
 
A: Ông giám đốc sẽ có cuộc họp lúc 2 giờ chiều hôm nay, phải không ? 
B: Không phải, giám đốc sẽ có cuộc họp lúc 3 giờ chiều hôm nay.   
A: ‘ท่านผู้จัดการจะมีการประชุมวันนี้เวลาบ่าย 2 ใช่ไหม’ 
B: ‘ไม่ใช่ ท่านผู้จัดการจะมีการประชุมวันนี้เวลาบ่าย 3’ 
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7.3.9 การใช้ค าว่า phải   
          หากค าว่า phải เป็นค าช่วยกริยา (phó từ) จะมีความหมายตรงกับค าในภาษาไทยว่า 
‘ต้อง’ ซึ่งเป็นประโยคที่ประธานของประโยคนั้นๆ เป็นผู้กระท าเหตุการณ์ โดยค าว่า phải จะถูกวางไว้
น าหน้าค ากริยา (Đào Thanh Lan, 2010: 138-140) 
เช่น 
Mai chị không thể đi được vì chị phải đi làm với ông giám đốc. 
‘พรุ่งนี้ พ่ีไม่สามารถไปได้ เพราะพ่ีต้องไปท างานกับผู้จัดการ’ 
 
Mai tôi phải đi đón khách tái biên giới Nong Khai lúc 6 giờ sáng. 
‘พรุ่งนี้ ผมต้องไปปรับลูกค้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่หนองคาย’ 
 
Năm nay giám đốc phải tham dự cuộc thi đua nhà kinh doanh giỏi toàn quốc 2017. 
‘ปีนี้ ผู้จัดการต้องเข้าร่วมการแข่งขันนักธุรกิจเก่งระดับประเทศ ปี 2560’ 
 
 
7.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

7.4.1 ประโยคที่ใช้บอกเวลาในปัจจุบัน 

Dạo này tôi rất bận việc. 
Bây giờ chúng tôi đang có 5 chương trình du lịch tại Thái Lan. 
Hiện tại chúng tôi có 5 tour du lịch tại Thái Lan. 
Ngày nay tôi làm việc cho công ty du lịch Đuông Đao. 
 

7.4.2 ประโยคที่ใช้บอกช่วงเวลา 

Sáng nay chúng tôi có cuộc họp lúc 9 giờ. 
Chiều nay chúng tôi có cuộc họp lúc 2 giờ. 
Tối nay chúng tôi có buồi giao lưu với đoàn du khách Việt Nam. 
 

7.4.3 ประโยคที่ใช้บอกความประหลาดใจของผู้พูด 

Sao vậy ? 
Sao thế ? 
Sao vậy chị ? 
Sao thế chị ? 
Sao như thế này hả chị ? 
Sao anh/chị làm như thế này ? 
Làm Sao anh làm như thế hả anh ? 
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7.4.4 ประโยคที่บอกความประสงค์ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีก 

Chào bà và hẹn gặp lại bà sau hai ngày nữa.  
Lúc hai giờ chiều này em quay lại nữa.  
Tôi sẽ quay lại lần nữa sau hai tiếng đồng hồ. 
Tôi sẽ đi du lịch theo công ty du lịch của anh nữa. 
 

7.4.5 ประโยคที่ใช้ถามว่า อันไหน สิ่งไหน คนไหน 

Thế chị cho em biết khách của chị sẽ đến Thái Lan vào ngày nào? 
Tháng nào chị sẽ đến Thái Lan du lịch. 
Màu nào anh thích nhất. 
Xin cho hỏi người nào muốn gặp tôi vậy ? 
Vậy du khách bên chị sẽ vào Thái Lan theo đường nào? 
Bà muốn chuyến đi khởi hành vào tháng nào ạ? 
Khách sạn nào rẻ tiền thì chúng ta đi thôi. 
Nhân viên nào làm việc chăm chỉ sẽ được phần thưởng. 
 

7.4.6 ประโยคที่ใช้ขอทราบชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 
Xin cho tôi biết tên và số điện thoại. 
Xin lỗi anh, cho tôi biết tên và số điện thoại. 
Xin lỗi các anh/chị, cho tôi biết tên và số điện thoại. 
Làm ơn cho tôi biết tên và số điện thoại. 
Làm ơn xin cho tôi biết tên và số điện thoại. 
Xin cho tôi hỏi tên và số điện thoại. 
Tôi xin biết tên và số điện thoại. 
Xin lỗi anh/chị, anh/chị tên là gì ạ? 
Xin lỗi anh/chị, tên anh/chị là gì ạ? 
Xin lỗi anh/chị, số điện thoại anh/chị là gì ? 
 

7.4.7 กลุ่มค าที่นิยมใช้ในการเน้นความหมายในประโยคส าหรับผู้ฟัง 
Em sẽ gửi chương trình mới cho chị khoảng hai ngày sau chị nhé ! 
Nhờ em báo tổng số tiền thanh toán cho một tour, gồm cả bảo hiểm em nhé. 
Ngày mai mình gặp nhau chị nhé. 
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7.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Công viên lịch sử Pra-na-khon Si-A-yut-tha-ya 
 

 
 
   ภาพที่ 7.1:  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

  ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/5425   
                   สืบค้น วันที่ 25 กันยายน 2560 
 

Di tích lịch sử Pra-na-khon Si-A-yut-tha-ya toạ lạc tại thành phố đảo (A-dut-
tha-da), thành phố Pra-na-khon Si-A-yut-tha-ya, huyện Pra-na-khon Si-A-yut-tha-ya, 
tỉnh A-yut-tha-ya cách Bangkok về phía Bắc dọc theo đường Châu Á khoảng 75 Km. 

 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมือง

พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทาง
ทิศเหนือ ตามถนนสายเอเซีย ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร  

 
Đảo A-yut-tha-ya đã được Bộ Mỹ thuật trùng tu đó như là một địa danh cổ với 

diện tích khoảng 4.800. Đặc điểm của  ốc đảo này là phụ thuộc vào tình trạng của 
sông bị xói mòn. Nhiều người dân nói rằng, hòn đảo này có đặc điểm giống với quả 
hồ lô. 

 
ด้วยเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ทั้ งเกาะมี

พ้ืนที่ประมาณ 4,800 ไร่ ลักษณะของเกาะเมืองเป็นไปตามสภาพของแม่น้ าที่กัดเซาะแผ่นดินมีรูปร่าง
ไม่แน่นอน บางคนบอกว่ามีลักษณะคล้ายน้ าเต้า 
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Ban đầu, tường thành là bờ đất,sau đó vào triều đại của vua Chin -na-rat, 
tường thành được xây dựng lại bằng gạch và bị phá huy trong thời kỳ mất A-yut-tha-
ya lần thứ 2. Vào thời kỳ Ra-ta-na-ko-sin, tường thành đã bị phá dỡ để lấy gạch dùng 
trong việc xây dựng ở thủ đô Bangkok và ngăn chặn không cho người dân dùng A-yut-
tha-ya làm nơi cư trú sau này. 

 
เดิมก าแพงเมืองเป็นคันดิน ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นก าแพงอิฐในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ 

(พ.ศ. 2091-2111) และถูกท าลายในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 รวมทั้งมีการรื้อถอนก าแพงเมือง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือน าอิฐมาใช้ในการก่อสร้างที่กรุงเทพฯ และป้องกันไม่ให้มีการใช้กรุงศรี
อยุธยาเป็นที่ซ่องสุมผู้คนอีกต่อไป 

 
Krung-si A-yut-tha-ya là thành phố của sông nước. Các kênh đã được thiết kế 

đặc biệt nhằm sử dụng có ích trong  giao thông vận tải và hệ thống thoát nước lũ 
giúp cho thành phố. A-yut-tha-ya có nhiều  sông, kênh rạch và là mạng lướt kết nối 
cho cả trong và ngoài thành phố. Song song với kênh là đường đất và đường lát gạch, 
cầu được làm bằng gỗ và cầu gạch bắc ngang qua kênh với hơn 30 nơi. Theo khảo sát 
được tìm thấy thì có hơn 425 địa danh cổ trong và ngoài tường thành của thành phố. 

 
กรุงศรีอยุธยาเป็นลักษณะของเมืองน้ า มีการออกแบบแนวคูคลองที่ทั้งใช้ประโยชน์ในการ

คมนาคม และเป็นการระบายน้ าในหน้าน้ าหลากด้วย ท าให้ผังเมืองอยุธยามีแม่น้ าล าคลองจ านวนมาก
เป็นเครือข่ายโยงใยกันทั้งนอกเมืองและในเมืองขนานไปกับแนวคูคลองคือ ถนนที่เป็นทั้งถนนดินและ
ถนนปูอิฐ โดยมีสะพานสร้างข้ามคลองทั้งสะพานไม้และสะพานก่ออิฐมากกว่า 30 แห่ง โบราณสถาน
เท่าท่ีส ารวจพบแล้วทั้งภายในเมืองและนอกก าแพงเมืองมีมากกว่า 425 แห่ง  
 
 
7.6 สรุป (Tóm tắt) 

Khi khách hàng trình bày nhu cầu cho công ty chúng ta làm chương trình du 
lịch cho họ thì khách hàng có thể đến thẳng công ty hoặc có thể gọi đến công ty 
hoặc có thể gửi thư qua đường bưu điện hoặc bằng một phương tiện nào đó thì công 
ty nhận tổ chức du lịch cần phải hỏi rõ ràng và chính xác thông tin của khách hàng:”. 
Địa điểm mà khách hàng muốn đến, thời gian, số lượng khách hàng, tên, tuổi,giới tính 
khách hàng và nhu cầu của khách hàng. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Hãy viết thư điện tử để đặt chương trình du lịch tại Thái Lan cho mười du 
khách trong vòng năm nay, gồm 6 nam 4 nữ, du khách sẽ đến Thái Lan theo 
đường hàng không, du khách muốn đi tham quan Phu Kẹt, Krabi, Đảo Si Mi Ran 
và Pa Thay Ya. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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2. Hãy tạo lập một đoạn hội thoại để đặt chương trình du lịch tại Thái Lan theo 
yêu cầu của bạn nhưng chương trình đó phải khác với câu hỏi số một. 
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3. Hãy đặt 5 câu với từ “những”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4. Hãy đặt 5 câu với từ “các”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
5. Hãy đặt 5 câu với từ “bao nhiêu, mấy”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
6. Hãy đặt 5 câu với từ “ค านาม + nào”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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7. Hãy đặt 5 câu với từ “ở đâu”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
8. Hãy đặt 5 câu với từ “đã..........rồi”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9. Hãy đặt 5 câu với từ “nên”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
10. Hãy đặt 5 câu với từ “phải / phải không / có phải không”. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 

 

จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว 

Biên soạn chương trình du lịch  

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า còn  
3.2 การใช้ค าว่า à / ạ 
3.3 การใช้ค าว่า tất cả / cả   
3.4 การใช้โครงสร้าง có..........không?  
3.5 การใช้ค าว่า bằng  
3.6 การใช้ค าว่า hơn nữa  
3.7 การใช้ค าว่า ai  
3.8 การใช้ค าว่า mà (ท่ีซึ่ง) 
3.9 การใช้ค าว่า rất + ค าคุณศัพท์ (ท่ีท าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค)  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. แสดงความคิดเห็นในการประชุมเพ่ือออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 
2. สรุปการประชุมในการประชุมเพื่อออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 
3. ออกแบบและแก้ไขโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 
4. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้ 
5. ประยุกต์ใช้ค าว่า tất cả และค าว่า cả กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า có..........không? กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า còn กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า bằng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า à / ạ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า hơn nữa กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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11. ประยุกต์ใช้ค าว่า ai กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า mà (ท่ีซึ่ง) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า rất + ค าคุณศัพท์ (ท่ีท าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค) กับบทสนทนา 
     ได้อย่างถูกต้อง 

   
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การประชุม  
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การประชุม  

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับ เนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
   ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับประเทศ เรื่อง 
       “Khu di tích lịch sử Pi Mai”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 8 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 8 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบต่างๆ  
6. เว็ปไซด์ “อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. การสรุปผลการประชุมเพื่อจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบตามแบบที่ได้รับมอบหมาย  
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บทที่ 8 
 
 

จัดท ำโปรแกรมกำรท่องเที่ยว 
Biên soạn chương trình du lịch  

 
 
 
8.1 บทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Biên soạn chương trình du lịch cho Lan Anh (HT-27) 

Ngay khi nhận được những yêu cầu của khách hàng về các nơi du lịch, công ty 
du lịch Đuông Đao đã có một cuộc họp để cùng nhau biên soạn chương trình du lịch 
cho khách hàng. 
SĂ MON:     Vậy chị nhờ Li La tóm lại về các yêu cầu của bà Lan  

Anh cho mọi người nghe đi. 
LI LA:     Vâng, bà Lan Anh muốn có tuyến du lịch khoảng năm  

ngày, các điểm du lịch bà ấy muốn đi là Băng Cốc, Păt  
Thay Ya và Chiềng Mai.  Đoàn bà toàn là người cao tuổi, tất cả 
mười người: sáu nam và bốn nữ. Thời gian du lịch thì bà muốn 
đi vào tháng mười hai, và nhờ công ty chúng ta đón tại cửa 
khẩu Su Van Na Khét. 

SĂ MON:     Yêu cầu như thế các anh trong phòng điều hành có ý  
kiến gì không? 

U ĐÔM:  Trong thời gian năm ngày và có ba điểm du lịch: Băng  
Cốc, Păt Ta Ya và Chiêng Mai thì hơi khó biên soạn.   
Vậy anh Thông Chai có ý kiến nào khác không? Anh  
chuyên về thiết lập các tour trong nước.       

THÔNG CHAI:  Từ cửa khẩu Su Van Na Khét đến Băng Cốc mất một  
ngày, thế là phải mất hai ngày đi về rồi. Vì thế còn ba  
ngày thì đi ba nơi xa nhau như thế này là khó thật. 

LI LA:    Em cũng nghĩ thế, ở Chiêng Mai và Pa Thay Ya thì ít nhất phải 
một ngày một đêm chứ. 

U ĐÔM:  Một ngày du lịch ở Băng Cốc cũng khó đi được nhiều 
nơi vì giao thông ở Băng Cốc rất phức tạp. 
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SĂ MON:     Đúng thế, với thời gian ít ỏi như thế này muốn đi  
Chiềng Mai phải đi bằng máy bay. 

LI LA:    Vậy trong ba ngày, chúng ta sẽ cho họ đi du lịch ở đâu  
trước?  

U ĐÔM:  Đi Băng Cốc trước có hợp không, Thông Chai? 
THÔNG CHAI:  Theo tôi thì không anh U Đôm ạ.  Tôi nghĩ họ nên đi  

Pa Thay Ya trước và cho họ nghỉ qua đêm ở Pa Thay Ya  luôn, 
để họ được đi du lịch tại đường đi bộ ở Pa Thay Ya rồi ngày 
hôm sau cho họ đi tắm biển ở Đảo Cháng. Mọi người nghĩ  
thế nào? 

SĂ MON:     Kế hoạch này cũng khá hay đấy em Thông Chai.   
Thế em sẽ cho họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Thay Ya nữa à? 

THÔNG CHAI:  Vâng. 
U ĐÔM:  Nhưng họ chỉ có thời gian ba ngày, vậy tôi nghĩ nên cho  

họ đi Chiềng Mai luôn tối ngày thứ hai, hơn nữa nếu  
cho họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Thay Ya nữa thì không còn nơi 
nào thú vị vì họ đã đi hết các nơi du lịch nổi  
tiếng ở Pa Thay Ya trong tối ngày thứ nhất rồi. 

SĂ MON:     Đúng thế, vậy chiều hôm đó chúng ta đưa họ đến Băng  
Cốc để cho họ bay thẳng ra Chiềng Mai thì hay hơn. 

THÔNG CHAI:  Vâng. 
U ĐÔM:  Như thế là ngày tiếp theo là ở Chiềng Mai. 
SĂ MON:     Cho họ nghỉ đêm thứ hai ở Chiềng Mai, rồi sáng ngày  

thứ ba đi chùa Đoi Su Thếp, Đoi Tung, cơ sở Dự Án Hoàng Gia 
và Huyện Bò Sáng.  

THÔNG CHAI: Em cũng nghĩ thế chị Să Mon ạ.  Và trước khi nghỉ đêm thứ ba 
chúng ta cho họ đi dạo ở phố đi bộ “Night Blaza”.     

U ĐÔM:  Ừm, hay đấy. 
LI LA:     Thế sáng ngày thứ tư thì cho họ bay về Băng Cốc luôn  

hả anh Thông Chai?  
THÔNG CHAI:  Anh nghĩ là thế.  Ngay sau khi xuống máy bay, chúng ta  

cho họ đi du lịch Grand Palace, cung điện Vi Man Mêk  
và buổi chiều cho họ đi mua sắm ở siêu thị Ma Boon Khlong.  

SĂ MON:     Và buổi tối, sau khi ăn tối xong, chúng ta cho họ đi du  
lịch đường Kháo Sản có hợp lý không? 

THÔNG CHAI:  Được, chị ạ. 
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U ĐÔM:  Tốt lắm rồi sáng ngày thứ năm, chúng ta đưa họ về cửa khẩu  
Su Van Na Khét từ sáng sớm để cho họ kịp giờ qua biên giới  
Lào. 

SĂ MON:     Kế hoạch này được đấy, mọi người có ý kiến gì nữa  
không?  Ai có muốn thay đổi gì không? Li La, em có muốn  
thêm ý kiến gì không? 

LI LA:     Dạ, không chị.  Chương trình này rất tốt chị ạ. 
SĂ MON:     Vậy chị nhờ em Li La viết lại chương trình này từ đầu đến cuối,  

rồi báo cáo ngay cho phó giám đốc để xin ý kiến sếp em nhé. 
LI LA:     Vâng ạ. 
SĂ MON:     Em đừng quên chuẩn bị thêm các thứ cần thiết như khách sạn,  

nhà hàng, công ty cho thuê xe, vé máy bay..v.v. để xin ý kiến  
ông phó giám đốc nhé. 

LI LA:     Vâng em nhớ rồi chị ạ. 
U ĐÔM:  Thế là xong chương trình của bà Lan Anh rồi nhé. 
SĂ MON:     Vâng cảm ơn anh U Đôm và các anh chị em của  

phòng thực hiện rất nhiều.  
 
B. Li La nộp chương trình du lịch cho phó giám đốc (HT-28) 

Sau cuộc họp về việc biên soạn chương trình du lịch cho khách hàng, Li La đã 
viết rõ chương trình du lịch rồi nộp cho phó giám đốc công ty để xin ý kiến. 
LI LA:    Thưa giám đốc, tôi xin phép nộp báo cáo về việc biên soạn 

chương trình du lịch của khách hàng tên là Lan Anh ạ. 
BOON SỒNG:  Ừm!  Mời em ngồi. 
LI LA:     Thưa giám đốc, đây là báo cáo ạ. 
BOON SỒNG: Em hẹn gặp để đưa chương trình du lịch cho bà Lan Anh ngày 

nào vậy? 
LI LA:     Dạ, vào ngày kia ạ. 
BOON SỒNG:  Vậy để cho sớm xong công việc chúng ta cùng thảo luận  

em nhé. 
LI LA:     Dạ, vâng ạ. 
BOON SỒNG:  Thế đoàn khách du lịch như thế nào? 
 
LI LA:     Dạ, đoàn khách du lịch là những người cao tuổi gồm tất  

cả mười người: sáu nam và bốn nữ. 
BOON SỒNG:  Và thời gian? 
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LI LA:     Họ yêu cầu tuyến du lịch trong vòng năm ngày vào tháng  
mười hai, vậy chúng tôi sắp xếp cho họ bắt đầu từ ngày  
mồng mười và kết thúc ngày mười bốn tháng mười hai. 

BOON SỒNG:  Theo báo cáo thì các em phải đón và tiễn họ ở cửa khẩu  
Su Van Na Khét có phải không? 

LI LA:     Vâng. 
BOON SỒNG:  Vậy em chuẩn bị việc đón tiếp như thế nào? 
LI LA:    Dạ, chúng ta chuẩn bị xe mười hai chỗ của công ty mình đó họ 

tại cửa khẩu Su Van Na Khét. 
BOON SỒNG:  Vậy em phải thêm việc viết đơn đề nghị xin phép cho xe qua  

Lào đấy. 
LI LA:     Vâng. 
BOON SỒNG:  Vậy em sẽ cho ai làm tài xế? 
LI LA:     Theo em nghĩ, em chọn bác Boon Đi, vì khách du lịch  

là người cao tuổi và bác ấy lái xe rất cẩn thận. 
BOON SỒNG: Được đấy.  Về các nơi du lịch thì tôi cũng đồng ý theo các em, 

nhưng tôi muốn biết về nơi ăn ở của du khách trong chương 
trình mà các em biên soạn, đó là những nơi nào cho họ vậy? 

LI LA:     Về nơi ăn thì tất cả có mười bữa: năm bữa ăn trưa và năm bữa  
ăn tối.  Chúng em sắp xếp như thế này ạ: Bữa thứ nhất và  
bữa thứ chín là bữa trưa, cho họ ăn ở nhà hàng Mék Máy ở tỉnh  
Khô Rát vì nhà hàng này ở giữa đường đi về tỉnh Múk Đa Hản.  
Ở thành phố Pa Thay Ya là một bữa tối, chúng em cho họ ăn  
ở nhà hàng Chăn Tha vì các món ăn của nhà hàng này rất hợp 
với người Việt. Bữa trưa của ngày hai thi cho họ ăn ở nhà hàng 
Tha Lê Xuổi trên Đảo Cháng vì nhà hàng này sạch sẽ. Hai bữa 
tối ở thành phố Chiềng Mai chúng em cho họ ăn ở nhà hàng 
Mé Ai cả hai bữa vì chúng tôi muốn họ thường thức những món 
ăn truyền thống miền Bắc. Bữa trưa ngày ba thì họ sẽ ăn ở 
cung điện Đoi Tung vì hôm ấy họ đang du lịch ở Đoi tung.  Ở 
Băng Cốc chúng em cho họ ăn ở nhà hàng Bai Mái vì nhà hàng 
này rất gần với Grand Palace và cung điện Vi Man Mêk. Một bữa 
cuối cùng là bữa tối ở tỉnh Múk Đa Hản, vì ở đây rất gần cửa 
khẩu Su Van Na Khét.        
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BOON SỒNG:  Các nhà hàng em chọn cũng hợp lý đấy, nhưng tôi có ý kiến  
như thế này, vì họ là người Việt Nam vậy tôi nghĩ nên cho họ 
được thưởng thức món ăn Việt Nam ở Thái Lan để cho họ xem 
món ăn Việt Nam ở Thái Lan có ngon như món ăn Việt Nam ở 
Việt Nam không? 

LI LA:     Dạ ý kiến này cũng hay thưa sếp. 
BOON SỒNG:  Vậy em cho họ ăn một bữa nào đó ở Chiềng Mai hoặc ở  

Băng Cốc đi. 
LI LA:     Vâng.  Thế em cho họ ăn ở Chiềng Mai vào bữa tối  

ngày ba vì món ăn Việt Nam ở Chiềng Mai cũng ngon và hơn 
nữa nhà hàng Tha Vi này ở gần đường đi bộ “Night Blaza”.  Như 
thế là tiện cho họ vì sau khi ăn xong họ được đi “Night Blaza” 
ngay.     

BOON SỒNG:  Ok, thế nơi ở? 
LI LA:    Dạ, về nơi ở thì có bốn đêm: một đêm ở Pa Thay Ya, hai đêm 

ở Chiềng Mai và một đêm ở Băng Cốc.  
BOON SỒNG:  Vậy em chọn những khách sạn nào cho họ? 
LI LA:     Dạ ở Pa Thay Ya, em cho họ nghỉ ở khách sạn Môn  

Thiên, ở Chiềng Mai là khách sạn Đoi Khăm và một đêm ở  
Băng Cốc thì em cho họ nghỉ tại khách sạn Sô Phi Thêo.  

BOON SỒNG:  Ô!  Toàn khách sạn đắt tiền đấy. 
LI LA:     Dạ, đúng thế ạ.  Nhưng đoàn là các người cao tuổi nên  

phải cho họ nghỉ qua đêm tại khách sạn sang trọng ạ. 
BOON SỒNG: Ok, thế em cứ làm như thế nếu họ yêu cầu thay đổi thì mình 

mới xử lý lại cũng được. 
LI LA:     Vâng, thưa sếp. 
BOON SỒNG:  Vậy xe đưa khách đi du lịch ở Chiềng Mai em chọn  

công ty cho thuê xe Seng Đao đúng không?  
LI LA:     Dạ không ạ.  
BOON SỒNG:  Sao vậy?  
LI LA:    Vì các xe trở khách mười chỗ của công ty cho thuê xe Seng 

Đao toàn là xe cũ, lần trước xe công ty này bị hỏng giữa đường 
khi đi vườn quốc gia Đoi In Tha Nôn. 

BOON SỒNG:  Thế à?  
LI LA:     Vâng, cho nên chúng em chọn công ty cho thuê xe  

Rốt Khlướng ạ. 
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BOON SỒNG:  Như thế cũng được, vậy công ty bảo hiểm thì em chọn  
công ty nào?  

LI LA:     Dạ công ty Wassana Bảo Hành ạ, vì công ty này dù thanh toán  
rẻ tiền nhưng việc bồi dưỡng rất cao thưa sếp.  

BOON SỒNG:  Uhm! tôi cũng nghĩ thế.  Vậy trước khi lập chương  
trình, em phải cho phòng quan hệ và hợp tác liên hệ với  
các địa điểm ăn, ở và các công ty chúng ta vừa thảo luận  
nhé, rồi nếu không có gì thay đổi thì em in lại cho bà Lan Anh. 

LI LA:     Vâng. 
BOON SỒNG:  Được rồi, cảm ơn em nhiều.  
LI LA:     Vâng, chào giám đốc. 
BOON SỒNG:  Uhm! chào em.  
 
 
8.2 ค ำศัพท์ (Từ mới) 

ăn sáng    กินข้าวเช้า  
ăn tối     กินข้าวเย็น 

ăn trưa     กินข้าวเที่ยง 
báo cáo     รายงาน 

bảo Hành    รับประกัน 

bay thẳng ra     บินตรงไป 

bay về      บินกลับ 

bắt đầu     เริ่มต้น 

bị hỏng     เสีย 

biên giới     ชายแดน 

biên soạn    จัดท า(เอกสาร)    
buổi       ช่วงเวลา 
buổi sáng     ช่วงเช้า 
buổi chiều     ช่วงบ่าย 

buổi tối    ช่วงเย็น 

bữa     มื้ออาหาร 

bữa cuối cùng     มื้อสุดท้าย 

bữa tối     มื้อเย็น 

các địa điểm ăn   บรรดาสถานที่ส าหรับกิน 

các nơi du lịch    บรรดาสถานที่ท่องเที่ยว 

các thứ     บรรดาสิ่งของ 
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cần thiết     จ าเป็น 

có ý kiến     มีความคิดเห็น 

công ty bảo hiểm    บริษัทประกันภัย 

công ty cho thuê xe   บริษัทให้เช่ารถ 

công việc     การงาน 

cơ sở      หน่วยงาน/พื้นฐาน 

cùng      ด้วย/พร้อมด้วย 

cũng      ด้วยเช่นกัน 

cung điện    พระราชวัง 
cửa khẩu     ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
chiều      บ่าย 

cho sớm xong     ให้เสร็จโดยเร็ว 

cho thuê     ให้เช่า 
chọn      เลือก 

chùa      วัด 

chuẩn bị     เตรียม 

chuyên về    ช านาญเกี่ยวกับ 

chứ    นะ/สิ 
chương trình     โปรแกรม 

chương trình du lịch    โปรแกรมการท่องเที่ยว 

Dự Án Hoàng Gia    โครงการหลวง 
đảo Cháng    เกาะช้าง 
đắt tiền     แพง 
đấy     นะ 

để cùng nhau     เพ่ือด้วยกัน/พร้อมกัน 

để xin ý kiến     เพ่ือขอความคิดเห็น 

đêm    กลางคืน 

đêm thứ hai     คืนที่สอง 
đi bằng     ไปโดย 

đi dạo     ไปเดินเล่น 

đi được     ไปได้ 
đi mua sắm     ไปจับจ่าย 

đi về     ไปกลับ 

điểm du lịch     จุดท่องเที่ยว 

đoàn khách du lịch   คณะนักท่องเที่ยว  
Đoi In Tha Nôn   ดอยอินทนนท์ 
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đón      รับ/ไปรับ/ต้อนรับ 

đón tại     ไปรับที่ 
đồng ý     เห็นด้วย 

đơn đề nghị     ใบค าร้อง 
đúng thế    ใช่/เป็นอย่างนั้นจริง 
đừng       ห้าม/อย่า 

đừng quên     อย่าลืม 

đường đi bộ     ถนนคนเดิน 

đường đi về     ถนนไปกลับ 

giao thông     คมนาคม 

giữa đường     กลางถนน 

hay      สนุก/ไพเราะ/ชอบ/หรือ 

hay đấy    สนุกนะ 

hay hơn    สนุกกว่า 

hết      หมด 

họ     พวกเขา 

hoặc     หรือ 

hôm ấy     วันนั้น 

hôm đó     วันนั้น 

hơi      ค่อนข้างที่จะ 

hơn nữa     นอกจากนี้ 
hợp      เหมาะ 

hợp lý      เหมาะสม 

ít nhất     อย่างน้อยที่สุด 

ít ỏi      น้อยนิด 

kế hoạch     แผนการ 

kết thúc     สิ้นสุด 

kịp giờ      ทันเวลา 
khá      ค่อนข้างที่จะ 

khác      แตกต่าง/อ่ืนๆ 

khách      แขก/ลูกค้า 
khách hàng    ลูกค้า 
khách sạn    โรงแรม 

khó      ยาก 

khó thật    ยากจริงๆ 

khoảng     ประมาณ 



217 
 

không còn     ไม่เหลือ 

lái xe      ขับรถ 

lần trước     ครั้งก่อน 

lập chương trình   จัดท าโปรแกรม 

liên hệ     ติดต่อ 

luôn      เสมอ/ได้เลย/ทันที 
máy bay    เครื่องบิน 

mất      หมด(เวลา)     
mất một ngày    หมดเวลาไปหนึ่งวัน 

miền Bắc    ภาคเหนือ 

mình     ตัวเอง 
mọi người     หนึ่งคน 

món ăn     อาหาร 

một cuộc họp    การประชุม 

một đêm     หนึ่งคืน 

một ngày     หนึ่งวัน 

muốn có     อยากมี 
muốn đi vào tháng mười hai  อยากไปในช่วงเดือนธันวาคม 

này      นี้ 
nếu      ถ้า 
nộp cho     ยื่นส่งให้ 
nơi      สถานที่ 
nơi ăn ở     ที่อยู่ที่กิน 

nơi nào     ที่ไหน 

ngay      ทันที 
ngày hôm sau     วันต่อมา 

ngày kia    วันนั้น 

ngay sau khi     ทันทีท่ี     

ngày tiếp theo    วันต่อมา 

nghĩ     คิด/ทบทวน 

nghỉ qua đêm     พักค้างคืน 

nghĩ thế    คิดอย่างนั้น 

nghĩ thế nào    คิดอย่างไร 

ngon      อร่อย 

người cao tuổi    ผู้สูงอายุ 
nhà hàng    ร้านอาหาร 
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nhận được     ได้รับ 

nhiều nơi     หลายที่ 
nhờ      ขอความอนุเคราะห์ 
như      เช่น 

như thế     เช่นนั้น 

như thế nào    เป็นเช่นไร 
như thế này     เป็นอย่างนี้ 
những yêu cầu    บรรดาความต้องการ 

ở đâu     อยู่ที่ไหน 

ở giữa      อยู่ตรงกลาง 
phải     ต้อง 
phải mất     ต้องหมด 

phòng điều hành    ห้องอ านวยการ 

phòng thực hiện    ห้องปฏิบัติการ 

phố đi bộ     ถนนคนเดิน 

phức tạp    ซับซ้อน     
qua      ผ่าน 

rất cao     สูงมาก 

rất cẩn thận    ระวังตัวมาก 

rất gần với     ใกล้มากกับ 

rất hợp với     เหมาะสมมากกับ 

rất tốt      ดีมาก 

rẻ tiền      ราคาถูก 

sạch sẽ     สะอาด 

sáng ngày thứ năm   เช้าวันที่ห้า 
sáng ngày thứ tư    เช้าวันที่สี่ 
sáng sớm     เช้าตรู่ 
sang trọng    หรูหรา 
sau khi     หลังจากท่ี 

sắp xếp     จัดล าดับ 

sếp      หัวหน้า 
siêu thị     ห้างสรรพสินค้า 

siêu thị Ma Boon Khlong  ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง 
tại      ที ่
tài xế     คนขับรถ 

tắm biển     เล่นน้ าทะเล 
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tất cả      ทั้งหมด 

tiễn      ไปส่ง 
tiện cho     สะดวกส าหรับ 

toàn là     ทั้งหมดคือ 

tóm lại     สรุปความ 

tốt lắm     บทสรุป 

tuyến du lịch     เทีย่วการเดินทางท่องเที่ยว 

từ đầu đến cuối    ตั้งแต่ต้นจนจบ 

thanh toán     คิดเงิน 

thảo luận     ถกปัญหา 

thay đổi     เปลี่ยนแปลง 
thêm      เพ่ิม 

thiết lập     ติดต้ัง 
thời gian     ช่วงเวลา 
thú vị      น่าสนใจ 

Thưa giám đốc    เรียนท่านผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

thường thức     รับรู้รสชาติ 
trên      บน 

trong nước         ในประเทศ 

trở khách     ขนส่งลูกค้า 

truyền thống     ประเพณี/ดั้งเดิม 

trước      ก่อน 

trước khi     ก่อนที่ 
vé máy bay    ตั๋วเครื่องบิน 

vì      เพราะ 

việc bồi dưỡng    การชดใช้ค่าเสียหาย 

việc đón tiếp     การต้อนรับ 

việc viết     การเขียน 

viết lại      เขียนอีก 

viết rõ      เขียนชัดเจน 

vừa      พ่ึงจะ/พอดี 
vườn quốc gia     อุทยานแห่งชาติ 
xa nhau     ไกลกัน 

xe       รถ 

xe cũ    รถเก่า/รถคันเก่า 

xe bốn chỗ     รถสี่ที่นั่ง 
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xe mười hai chỗ    รถสิบสองที่นั่ง 
xe trở khách     รถขนส่งลูกค้า 

xin phép cho     ขออนุญาตให้ 
xong     ส าเร็จ/เสร็จ 

xuống máy bay   ลงเครื่องบิน 

xử lý     รับมือ/จัดการ 

ý kiến      ความคิดเห็น 

yêu cầu     ค าขอ/ความประสงค์ 
 
 
8.3 ไวยำกรณ์ที่ควรจ ำ (Cú pháp) 
 

8.3.1 กำรใช้ค ำว่ำ còn 
         ค าว่า còn มีความหมายตามการปรากฎของในโครงสร้างประโยคหรือวลีของค าว่า 
còn ดังนี้ 

 
  8.3.1 หากค าว่า còn ปรากฏเป็นค ากริยาหลักในประโยค จะมีความหมายว่า 
‘เหลือ/คงเหลือ/ยังเหลือ/ยังคงเหลือ’ (Lê Biên, 1999 : 92-93)    
เช่น 
Chị còn bao nhiêu tiền ?  
‘พ่ีสาวมีเงินเหลือเท่าไหร่’ 
 
Tôi không còn tiền để mua cơm.  
‘ผมไม่มีเงินจะซื้อข้าวแล้ว’ 
 
Bây giờ không còn xe về quê rồi.  
‘ตอนนี้ไม่เหลือรถวิ่งกลับบ้านแล้ว’ 
 
  8.3.2 หากค าว่า còn ปรากฏต้นประโยค จะเป็นการเชื่อมข้อความจากประโยคก่อน
หน้านี้กับประโยคที่ค าว่า còn น าหน้า โดยมีความหมายว่า ‘ส่วน/ส าหรับ/แล้ว…..ละ’   
เช่น 
Cảm ơn chị tôi khoẻ, còn chị thế nào ?  
‘ขอบคุณครับพ่ี ผมสบายดี แล้วพ่ีละเป็นยังไง’ 
 
Còn bốn phòng ở bên phải là phòng gì vậy chị ? 
‘ส าหรับสี่ห้องท่ีอยู่ด้านขวามือคือห้องอะไร ละพ่ี’ 
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Còn ông giám đốc, anh đã báo ông chưa ?  
‘แล้วผู้จัดการละ คุณแจ้งท่านหรือยัง’ 
 
  8.3.3 หากค าว่า còn ปรากฏหน้าค ากริยา จะเป็นค าช่วยกริยา (phó từ) ท าหน้าที่
เสริมความหมายกริยา มีความหมายว่า ‘ยัง/ยังคง’ ซึ่งบางครั้งสามารถปรากฏร่วมกับค าว่า vẫn ได้   
เช่น 
Tôi còn mong muốn trở thành giáo viên.  
‘ผมยังคาดหวังอยากเป็นอาจารย์’ 
 
Con còn làm bài mẹ ạ. 
‘ลูกยังท าการบ้านอยู่ครับแม’่ 
 
Chị vẫn còn làm việc cho công ty ABC à.  
‘พ่ียังคงท างานให้กับบริษัท ABC หรา’ 
 

8.3.2 กำรใช้ค ำว่ำ ạ และค ำว่ำ à 
         ทั้งค าว่า ạ และค าว่า à ต่างก็เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ซึ่งเป็นค าที่ถูกจัดในกลุ่มค าชนิด 
thán từ ประเภทเป็นค าท้ายประโยค ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 

  8.3.2.1 การใช้ค าว่า ạ   
             ค าว่า ạ ใช้เพ่ือแสดงความสุภาพที่ผู้พูดมีต่อผู้ฟัง ผู้มีอายุน้อยใช้กับผู้มีอายุ
มากกว่า โดยวางค าว่า ạ ไว้หลังประโยค ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า 
‘ครับ/คะ’ ในภาษาไทย (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 2556 : 50) 
เช่น 
Tôi tên là Kă Môn ạ. 
‘ฉันชื่อว่ากมลค่ะ’ 
 
Chị là thư ký phải không ạ? 
‘คุณเป็นเลขานุการใช่ไหมครับ’ 
 
Thưa giám đốc, Chị Đuông Chai chưa đến công ty ạ. 
‘เรียนท่านผู้จัดการ พ่ีดวงใจยังไม่มาบริษัทครับ’ 
 
  8.3.2.2 การใช้ค าว่า à   
             ค าว่า à ใช้เพ่ือแสดงการถาม มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า ‘ไช่ไหม/จริง
ไหม’ ในภาษาไทย  
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เช่น 
Xin lỗi, em tên là Kă Môn à? 
‘ขอโทษครับ น้องชื่อว่ากมลใช่ไหม’ 
 
Chị là thư ký à? 
‘คุณเป็นเลขานุการใช่ไหม’ 
 
Chị Đuông Chai chưa đến công ty à? 
‘คุณดวงใจยังไม่มาบริษัทใช่ไหม’ 
 

8.3.3 กำรใช้ค ำว่ำ tất cả / cả 
         ค าว่า tất cả และค าว่า cả ต่างก็เป็นค าเนื้อหา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มค าชนิด ค าสรรพนาม 
(tính từ) (Cao Xuân Hạo, 2005 : 102-103) มีความหมายเทียบกับภาษาไทยว่า ‘ทั้งหมด’ ซึ่งมี
วิธีการใช้ ดังนี้ 
 

8.3.3.1 การใช้ค าว่า tất cả  
                      ค าว่า tất cả ใช้น าหน้าค านามหรือหลังค านาม (danh từ) เพ่ือท าหน้าที่
ขยายค านามตัวนั้นๆ  
เช่น 
Buổi liên hoan hôm nay có 20 người tất cả. 
‘คุณดวงใจยังไม่มาบริษัทใช่ไหม’ 
 
Ngày mai tất cả nhân viên công ty ta sẽ đi cắm trại. 
‘พรุ่งนี้พนักงานบริษัทของเราจะไปตั้งแคมป์’ 
 
Anh thấy tất cả chường trình du lịch của chúng ta như thế nào? 
‘คุณคิดว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้าง’ 
 

8.3.3.2 การใช้ค าว่า cả  
                      ค าว่า cả ใช้น าหน้าค านาม (danh từ) เท่านั้น ซึ่งค านามตัวที่ค าว่า cả ท า
หน้าที่ขยายนี้ต้องเป็นค านามที่จัดอยู่ในประเภทค านามที่มีความหมายเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ หรือ
เป็นฝูง เช่น cả nước, cả gia đìnhg และค านามที่บอกช่วงเวลา เช่น cả tháng, cả năm เท่านั้น   
เช่น 
Cả gia đình tôi sẽ đi nghỉ hè tại Chiang Mai. 
‘ทั้งครอบครัวผมจะไปพักร้อนที่เชียงใหม่’ 
 



223 
 

Bây giờ cả trường đang nghỉ hè, không ai làm việc. 
‘ตอนนี้ทั้งบริษัทก าลังไปพักร้อน ไม่มีใครมาท างาน’ 
 
Cả tháng này tôi chẳng làm được việc gì. 
‘ทั้งเดือนนี้ผมยังไม่ได้ท างานอะไรเลย’ 
 

8.3.4 กำรใช้โครงสร้ำง có..........không?  
         โครงสร้าง có..........không เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการถามที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ
ค าถามในภาษาไทย 2 แบบ แบบแรกใช้ถามว่า ‘มี.....หรือไม่’ แบบที่สองใช้ถามว่า ‘(เป็นอย่างนั้น)
หรือไม’่ (Diệp Quang Ban, 2009 : 285-287) ดังนี้ 
 

8.3.4.1 การใช้ถามว่า ‘มี.....หรือไม่’  
                      โครงสร้าง có..........không ที่เป็นการถามว่า ‘มี.....หรือไม่’ นี้ ค าท่ีสามารถ
ปรากฏระหว่างค าว่า có..........không จะเป็นค ำนำมหรือนำมวลีเท่านั้น ดังโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
  “ประธานของประโยค  +  có  +  ค านาม/นามวลี  +  không ?” 
เช่น 
Công ty Đuông Đao có xe mười hai chỗ không ? 
‘บริษัทดวงดาวมีรถสิบสองที่นั่งหรือไม่’ 
 

Công ty Đuông Đao có chương trình du lịch Việt Nam không ? 
‘บริษัทดวงดาวมีโปรแกรมการท่องเที่ยวเวียดนามหรือไม่’ 
 

Công ty Đuông Đao có hướng dẫn viên tiếng Pháp không ? 
‘บริษัทดวงดาวมีมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสหรือไม่’ 
 

8.3.4.2 การใช้ถามว่า ‘(เป็นอย่างนั้น) ใช่หรือไม’่  
                      โครงสร้าง có..........không ที่เป็นการถามว่า ‘(เป็นอย่างนั้น) หรือไม่/ไหม’ 
นี้ ค าที่สามารถปรากฏระหว่างค าว่า có..........không จะเป็นค ำกริยำ/กริยำวลี หรือค ำคุณศัพท์หรือ
ค ำคุณศัพท์วลีเท่านั้น ดังโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 
 
  “ประธานของประโยค  +  có  +  ค ากริยาหรือค าคุณศัพท ์ +  không ?” 
เช่น 
Mùa này chúng tôi đi du lịch tại Thái Lan có hợp không ? 
‘ฤดูนี้ พวกฉันไปเที่ยวประเทศไทยจะเหมาะหรือไม่’ 
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Mùa hè hoa súng tại biển hoa súng đỏ có nở không ? 
‘ฤดูร้อนนี้ดอกบัวแดงท่ีทะเลบัวแดงจะบานไหม’ 
 
Vé máy bay từ Uđon đến Băng cốc của hãng Nok Air có đắt không ? 
‘ตั๋วเครื่องบิน อุดร-กรุงเทพ ของนกแอร์แพงไหม’ 
  

8.3.5 กำรใช้ค ำว่ำ bằng  
         ค าว่า bằng มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า ‘ด้วยหรือโดย’ ในภาษาไทย เป็นค าที่
บอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ ส าเร็จหรือจะท าให้ส าเร็จได้ด้วยวิธีการใดหรือสิ่งนั้นๆท ามาจากวัสดุอะไร 
(Nguyễn Văn Chính, 2010 : 224-225) 
เช่น 
Công ty Đuông Đao cho đoàn du lịch đi Chiang Mai bằng máy bay. 
‘บริษัทดวงดาวจะให้คณะนักท่องเที่ยวไปเชียงใหม่ ด้วย เครื่องบิน’ 
 
Chúng tôi phải đi Băng Cốc bằng ô tô hả chị ? 
‘พวกฉันต้องไปกรุงเทพ โดย รถยนต์ หรือพ่ี’ 
 
Ghế làm bằng nhựa thế này không biết có chắc không ? 
‘ก้าวอี้ท าด้วยพลาสติกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะแข็งแรงไหม’ 

 
8.3.6 กำรใช้ค ำว่ำ hơn nữa  

         ค าว่า hơn nữa เป็นค าเชื่อมประโยคสองประโยคที่มีความหมายไปในทางทิศเดียวกัน
เข้ารวมกันเป็นประโยคความรวม ค าว่า hơn nữa จึงมีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า ‘นอกจากนี้’ ใน
ภาษาไทย ในบางกรณี ค าว่า hơn nữa ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมเมื่อปรากฏต้นประโยคใจความ
เดียว แต่ความหมายก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะค าว่า hơn nữa นี้เป็นค าบอกความต่อเนื่องของ
ข้อความต่อจากประโยคที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ (Hoàng Trọng Phiến, 2003 : 123-124) 
เช่น 
Công ty Đuông đao dịch vụ tuyến du lịch tại Thái Lan hơn nữa chúng tôi cũng phục 
vụ việc đặt vé máy bay cho khách hàng. 
‘บริษัทดวงดาวบริการการท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ พวกฉันยังบริการจองตั๋วเครื่องบิน 
ให้กับลูกค้าด้วย’ 
 
Hơn nữa nếu cho họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Ta Ya thì không còn nơi nào thú vị nữa. 
‘นอกจากนี้ ถ้าให้พวกเขาพักท่ีพัทยาอีกเป็นคืนที่สอง ก็คงไม่มีสถานที่ไหนน่าสนใจอีกแล้ว’ 
Khách du lịch không thể ăn cay hơn nữa họ cũng không thích món ăn I-san. 
‘นักท่องเที่ยวไม่สามารถทานอาหารเผ็ดได้ นอกจากนี้ พวกเขายังไม่ชอบอาหารอิสาน’ 
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8.3.7 กำรใช้ค ำว่ำ ai  
         ค าว่า ai เป็นค าสรรพนามที่ใช้ในการถามถึงบุคคล มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า 
‘ใคร’ ในภาษาไทย ซึ่งเป็นการถามถึงผู้กระท าเหตุการร์นั้นๆ หรือถามถึงบุคคลที่ถูกกระท าใน
เหตุการณ์นั้นๆ โดยค าว่า ai มักจะมีต าแหน่งอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยค 
เช่น 
Ai bị tan nạn hôm qua hả anh ? 
‘เมื่อวานนี้ใครเกิดอุบัติเหตุหรือพ่ี’ 
 
Ai làm hướng dẫn viên cho đoàn du lịch Việt Nam. 
‘ใครเป็นมัคคุเทศก์ให้กับคณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม’ 
 
Có những ai đi triển lãm hội du lịch Việt Nam tại khách sạn Central với tôi không ? 
‘มีใครบ้างไปงานแสดงนิทรรศการท่องเที่ยวเวียดนามที่โรงแรมเซนทรัลกับฉันไหม’ 
 
หมายเหตุ 
 หากค าว่า ai ถูกสร้างให้เป็นค าซ้ าสองพยางค์แบบซ้ าทั้งค า จะไม่ได้มีหน้าที่เป็นค าสรรพนาม
ที่ใช้ในการถามถึงบุคคล แต่จะมีความหมายว่า ‘ใครๆ’ ซึ่งเป็นค าสรรพนามที่บอกจ านวนพหูพจน์ของ
บุคคลที่ไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่นอนได้ 
เช่น 
Ai ai cũng thích đi du lịch biển Thái Lan. 
‘ใครใครก็ก็ชอบมาเที่ยวทะเลประเทศไทย’ 
 

8.3.8 กำรใช้ค ำว่ำ mà (ที่ซ่ึง) 
         ค าว่า mà เป็นค าเชิงไวยากรณ์ที่มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการปรากฏใน
ต าแหน่งต่างๆ ในประโยค ซึ่งในบทนี้ ผู้เรียนจะได้ท าความรู้จักกับค าว่า mà ในความหมายของค าว่า 
‘ที่ซึ่ง/อันซึ่ง’ เพราะค าว่า mà ในที่นี้ท าหน้าที่สองอย่างในขณะเดียวกัน นั่นคือเป็นทั้งค าเชื่อมและค า
ขึ้นต้นกลุ่มค าที่ท าหน้าที่ขยายค านาม ดังโครงสร้าง (Cao Xuân Hạo (chủ biên), 2005 : 112) 
 

  “ค านาม  +  mà  + กลุ่มค าที่ท าหน้าที่ขยายค านาม” 
เช่น 
Tôi đã mua được quyển sách mà ông giới thiệu hôm qua. 
‘ฉันซื้อได้ละนะหนังสือที่คุณแนะน าเมื่อวานนี้’ 
 
Cô gái mà anh gặp hôm qua là thư ký của ông Su Ri Ya. 
‘ผู้หญิงที่คุณพบเมื่อวานนี้เป็นเลขาของคุณสุริยา’ 
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Chương trình du lịch mà khách hàng cho sửa lại thì chưa xong chị ạ. 
‘โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ซึ่งลูกค้าให้ปรับแก้ยังไม่เสร็จครับพ่ี’ 
 
Chúng tôi cần xe mà chúng tôi được dùng trong lần trước. 
‘พวกฉันต้องการรถท่ีพวกฉันเคยใช้เมื่อครั้งที่ก่อน’ 
 

8.3.9 กำรใช้ค ำว่ำ rất + ค ำคุณศัพท์ (ที่ท ำหน้ำที่เป็นกริยำแท้ของประโยค)  
         โดยปกติค าคุณศัพท์ในภาษาเวียดนามสามารถปรากฏเป็นค าหลักของกริยาวลีได้ ซึ่งใน
ภาษาเวียดนามถือว่าค าคุณศัพท์ชนิดนี้เป็นค ากริยาบอกสภาพหรือสภาวะ ดังนั้นค าคุณศัพท์ (ที่ท า
หน้าที่เป็นค ากริยา) ชนิดนี้ สามารถมีค าบอกความเข้มข้น rất (มาก) น าหน้า หรือค าว่า lắm (มาก) 
ตามหลัง ได้ 
เช่น 
Giao thông ở Băng Cốc rất phức tạp. 
‘การคมนาคมที่กรุงเทพซับซ้อนมาก’ 
 
Vào mùa đông, hoa súng ở biển hoa súng đỏ rất đẹp. 
‘ในฤดูหนาว ดอกบัวแดงท่ีทะเลบัวแดงสวยงามมาก’ 
 
Bây giờ ở Chiang Mai khách du lịch rất đông. 
‘ตอนนี้ที่เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเยอะมาก’ 
 
หมายเหตุ 

ค าว่า rất ที่ปรากฏในต าแหน่งหน้าค ากริยาบอกสภาวะ และท าหน้าที่บอกความเข้มข้นนี้ 
สามารถแทนด้วยค าว่า thật ‘จริงๆ’ ได้  
เช่น 
Giao thông ở Băng Cốc thật phức tạp. 
‘การคมนาคมที่กรุงเทพซับซ้อนจริงๆ’ 
 
Vào mùa đông, hoa súng ở biển hoa súng đỏ thật đẹp. 
‘ในฤดูหนาว ดอกบัวแดงท่ีทะเลบัวแดงสวยงามจริงๆ’ 
 
Bây giờ ở Chiang Mai khách du lịch thật đông. 
‘ตอนนี้ที่เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆ’ 
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8.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

8.4.1 ประโยคที่ใช้ในกำรสรุปควำม 

Anh nghĩ là thế.   
Tôi cũng nghĩ thế.   
Có ai nghĩ như vậy không ?   
Có ai nghĩ như thế không ?   
Thế là phải mất hai ngày đi về rồi. 
Thế sáng ngày thứ tư thì cho họ bay về Băng Cốc luôn hả anh ? 
Vì họ là người Việt Nam vậy tôi nghĩ nên cho họ được thưởng thức món ăn Việt Nam. 
Vậy tôi cho bạn đi cùng tôi nhé. 
Như vậy ai có thích đâu. 
Như thế thì tôi cho bạn đi cùng tôi nhé. 
 

8.4.2 ประโยคที่ใช้บอกว่ำเหตุกำรณ์ก็เป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน 

Như thế cũng được.  
Em cũng nghĩ thế. 
Kế hoạch này cũng khá hay đấy em Thông Chai.   
Dạ ý kiến này cũng hay thưa sếp. 
Các nhà hàng em chọn cũng hợp lý đấy. 
Về các nơi du lịch thì tôi cũng đồng ý theo các em. 
 

8.4.3 ประโยคที่ใช้ถำมว่ำอันไหน/สิ่งไหน/คนไหน 

Vậy anh Thông Chai có ý kiến nào khác không?  
Hơn nữa nếu cho họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Thay Ya nữa thì không còn nơi nào thú vị 
Công ty cho tôi dùng xe nào đón khách du lịch tại Nong Khai ?  
Ngày nào anh có thể hoàn thành chương trình du lịch này. 
 

8.4.4 ประโยคที่บอกแสดงควำมคิดเห็นว่ำสิ่งนั้นดีกว่ำ/เหมำะกว่ำ 

Chiềng Mai thì hay hơn. 
Du khách là người cao tuổi nên cho họ đi băng máy bay thì tốt hơn. 
Nhưng tôi nghĩ nhà hàng Tha Vi thì hợp lý hơn. 
 

8.4.5 ประโยคที่บอกว่ำควรเพิ่ม/ต้องเพิ่มสิ่งใด 

Em đừng quên chuẩn bị thêm các thứ cần thiết như.... 
Vậy em phải thêm việc viết đơn đề nghị xin phép cho xe qua Lào đấy. 
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Các vị có dùng cơm thêm không ? 
Các vị có muốn ăn gì thêm nữa không ? 
 

8.4.6 ประโยคที่บอกควำมจ ำเป็นต้อง/ไม่จ ำเป็นต้อง 
Thế là phải mất hai ngày đi về rồi. 
Tôi phải đón và tiễn họ ở cửa khẩu Su Van Na Khét có phải không? 
Thế em cần họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Ta Ya cho tiện. 
Công ty cần hỗ trợ nhân viên làm việc cho thoải mái. 
Thế là mình không phải mất hai ngày đi về rồi. 
Tôi không cần phải đón và tiễn họ ở cửa khẩu Su Van Na Khét có phải không? 
Thế em không cần họ nghỉ đêm thứ hai ở Pa Ta Ya cho tiện. 
Công ty không cần hỗ trợ nhân viên làm việc cho thoải mái. 
 

8.4.7 ประโยคที่บอกว่ำยังคงเหลือส่ิงนั้นสิ่งนี้ 
Anh còn một việc nữa đấy. 
Anh còn có việc gì không ? 
Vì thế còn ba ngày thì đi ba nơi xa nhau như thế này là khó thật. 
Tôi còn việc đón khách tại sân bay quốc tế Uđon lúc 7 giờ sáng ngày mai. 
Anh không còn baht nào để tiêu rồi. 
Tôi còn liên hệ với công ty cho thuê xe. 
Công ty ABC không còn xe nào cho chúng ta ạ. 
 

8.4.8 ประโยคที่ใช้พูดเม่ือต้องกำรแสดงกำรเห็นด้วยกับควำมคิดนั้น 

Đúng thế. 
Ừm, ý kiến này hay đấy. 
Được đấy.   
Các nhà hàng em chọn cũng hợp lý đấy. 
Ok, các yêu cầu sẽ được xử lý. 
Anh nghĩ là thế.   
Được, chị ạ. 
Dạ, đúng thế ạ.   
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8.5 บทอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ (Đọc hiểu) 
 

Khu di tích lịch sử Pi Mai 
 

 
 
   ภำพที่ 8.1:  ปราสาทหินพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
         ที่มำ: https://www.touronthai.com/article/655 
                                      สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2560 
 

Lâu đài Pi Mai là lâu đài đá lớn nhất ở Thái, nằm ở huyện Pi Mai, tỉnh Nakhon 
Ratchasima, diện tích khoảng 115 km2. Tên gọi “ Pi Mai” xuất phát từ từ “Vi Mai” hay 
còn gọi là “Wi Mai Pu Ra”, xuất hiện dòng chữ Khơ me trên đá ở phía trước lối vào 
lâu đài đá Pi Mai và còn xuất hiện trong một số chữ viết khác ở nhiều nơi, có thể là 
từ dùng để thể hiện sự tôn trọng hoặc tôn giáo. 

 
ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในตัวอ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา มีพ้ืนที่ประมาณ 115 ไร่ ชื่อ "พิมาย" น่าจะมาจากค าว่า "วิมาย" หรือ "วิมายปุระ" ที่
ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาทหินพิมาย และ
ยังปรากฎชื่อในจารึกอ่ืนอีกหลายแห่ง อาจจะเป็นค าท่ีใช้เรียกรูปเคารพหรือศาสนสถาน 

 
Điểm đặc biệt của lâu đài Pi Mai là lâu đài nằm quay mặt hướng về phía Nam 

khác với các lâu đài đá khác, thường quay mặt hướng về phía đông, đối mặt với 
tuyến đường bị cắt từ thành phố Jaso Tharapura, thủ phủ của Khơ me, chính là 
đường đi vào Pi Mai về hướng Nam. 
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ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจาก
ปราสาทหินอ่ืนที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพ่ือให้หันรับกับเส้นทางที่ตัดมาจาก
เมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอม ซึ่งเข้าสู่เมืองพิมายทางด้านทิศใต้ 

 
Từ bằng chứng được công nhận và nghệ thuật xây dựng đã cho thấy rằng lâu 

đài đá Pi Mai bắt đầu được xây vào khoảng cuối thế kỷ 16 trong thời đại Vua 
Suridawaraman thứ nhất. Hình dáng nghệ thuật của lâu đài này có dạng Baphuon, là 
nghệ thuật thịnh hành trong thời kỳ đó. Nghệ thuật theo kiểu Angkor Wat được ưa 
chuộng trong thời kỳ kế tiếp và được tái tạo vào khoảng thế kỷ 18, thời đại vua Chai 
Waraman thứ 7. Từ đó Pi Mai dần dần có mối quan hệ gần với thủ phủ Khơ me. 

 
จากหลักฐานศิลาจารึก และศิลปะการก่อสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงจะเริ่มสร้างขึ้น

ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 รูปแบบทางศิลปกรรมของตัวปราสาทเป็น
แบบบาปวน ซึ่งเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองในสมัยนั้น โดยมีลักษณะของศิลปะแบบนครวัดซึ่งเป็นที่นิยมใน
สมัยต่อมาปนอยู่บ้างและมาต่อเติมอีกครั้งในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซ่ึง
ครั้งนั้นเมืองพิมายเป็นเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรขอม 
 
 
8.6 สรุป (Tóm tắt) 

Việc xây dựng chương trình du lịch cần phải họp để tìm hiểu thêm ý kiến của 
đồng nghiệp để có thêm những ý kiến đóng góp từ những kinh nghiệm của họ. Trong 
khi họp cần phải ghi chép lại những thông tin quan trọng. Câu dùng khi hỏi ý kiến của 
người khác là:” Đối với việc chọn khách sạn thì tôi xin ý kiến của ... (tên người cần 
hỏi)”, hoặc “Về việc nghỉ ngơi của khách thì tôi nghĩ cho khách nghỉ tại khác sạn ABC, 
các anh chị nghĩ thế nào ạ ?, hoặc có thể hỏi bằng câu hỏi có sự lựa chọn như:” Nhà 
hàng Ban Thái và nhà hàng Tha Vi, nhà hàng nào tốt hơn đối với khách du lịch đoàn 
này?..... 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 
1. Dùng các thông tin sau đâu làm tài liệu cho một cuộc họp để biên soạn 
chường trình du lịch. 

1) 10 du khách (5 nam 5 nữ) 
2) đi du lịch miền Đông Bắc Thái Lan  
3) khách sạn 5 sao 
4) món ăn I-San  
5) đi du lịch 4 ngày 3 đêm 
6) đón ở Nong Khai 
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..................................................................................................................................... ........................... 

..................................................................................................................................... ........................... 
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2. Dùng các thông tin sau đâu làm tài liệu cho một cuộc họp để biên soạn 
chường trình du lịch. 

1) 5 du khách (3 nam 2 nữ) 
2) đi du lịch miền Bắc Thái Lan  
3) khách sạn 5 sao 
4) món ăn Thái  
5) đi du lịch 6 ngày 5 đêm 
6) đón ở sân bay Đon Muang 

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

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

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



233 
 

3. Dùng các thông tin sau đâu làm tài liệu cho một cuộc họp để biên soạn 
chường trình du lịch. 

1) 15 du khách (7 nam 8 nữ) 
2) đi du lịch Phuket và Pang Nga  
3) khách sạn 5 sao 
4) món ăn Thái  
5) đi du lịch 7 ngày 6 đêm 
6) đón ở sân bay Đon Muang 

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

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

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

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

............................................................................................................................................. ................... 
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4. Đặt 5 câu với từ “tất cả / cả” 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................... ...................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
 
5. Đặt 5 câu hỏi với từ “có..........không?” 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.......................................................................... ................................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
 
6. Đặt 5 câu với từ “còn” 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................. ............................................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.............................................................................................. .................................................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
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7. Đặt 5 câu với từ “bằng” 
..................................................................................................................................... ........................... 
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..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
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8. Đặt 5 câu hỏi với từ “ai?” 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................ ............................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
 
9. Đặt 5 câu với từ “mà” 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................... .............................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
 
10. Đặt 5 câu với từ “rất + tính từ” 
............................................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

 

 

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 

Hợp tác với những đơn vị khác  
 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การช้ค าว่า xin  
3.2 การใช้ค าลงท้าย đâu, đấy, mà  
3.3 การใช้ค าว่า thì  
3.4 การใช้ค าว่า rồi   
3.5 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + giúp”  
3.6 การใช้ค าว่า hay  
3.7 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + xem”  
3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “càng....càng.....”  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. สร้างบทสนทนาในการติดต่อกับร้านอาหารได้ 
2. สร้างบทสนทนาในการติดต่อกับบริษัทประกันภัยได้ 
3. สร้างบทสนทนาในการติดต่อกับตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินได้ 
4. สร้างบทสนทนาในการติดต่อกับโรงแรมได้ 
5. สร้างบทสนทนาในการติดต่อกับบริษัทให้เช่ารถได้ 
6. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า xin กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า đấy, mà กับบทสนทนาได้อย่างถกูต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า thì กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า rồi กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
11. ประยุกต์ใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + giúp” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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12. ประยุกต์ใช้ค าว่า hay กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
13. ประยุกต์ใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + xem” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
14. ประยุกต์ใช้ค าเชื่อมคู่ “càng....càng.....” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
1) ประสานงานกับร้านอาหาร 
2) ประสานงานกับบริษัทประกันภัย 

3) ประสานงานกับส านักงานตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
4) ประสานงานกับโรงแรม 

5) ประสานงานกับบริษัทให้เช่ารถ 

 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในข้อ 1 
3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับ เนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เรื่อง 
       “Cung điện Vi-man-mêk”  
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 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 9 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 9 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “พระที่นั่งวิมานเมฆ”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 9 
 
 

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
Hợp tác với những đơn vị khác  

 
 
 
9.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Hợp tác với nhà hàng (HT-29) 
 Sau cuộc họp thảo luận về chương trình du lịch, Pă Păn đã liên hệ với nhà 
hàng Mék Máy để đặt bàn ăn. 
U RAY:     Alô, nhà hàng Mék Máy, xin nghe. 
PĂ PĂN:     Làm ơn, cho tôi gặp chị U Ray ạ. 
U RAY:     Tôi đang nghe đây. 
PĂ PĂN:     Chào chị tôi là Pă Păn nhân viên Phòng Quan hệ và Hợp  

tác của công ty Du Lịch Đuông Đao. 
U RAY:     A, chào em Pă Păn xinh đẹp !  Có đoàn à em? 
PĂ PĂN:     Vâng, đoàn từ Việt Nam chị ạ. 
U RAY:     Đoàn có mấy người vậy em? 
PĂ PĂN:     Mười du khách chị ạ. 
U RAY:     Và mấy người của công ty đi theo đoàn vậy? 
PĂ PĂN:     Hai chị ạ, một là hướng dẫn viên, một là tài xế. 
U RAY:     Thế em muốn đặt mấy bàn cho du khách nào? 
PĂ PĂN:     Hai chị ạ. 
U RAY:     Và các món ăn em chọn cho họ loại nào? 
PĂ PĂN:     Đoàn du khách này toàn là người cao tuổi nên em chọn  

suất ăn loại hai trăm baht một người một bữa chị nhé. 
U RAY:     Em chọn chuẩn đấy, đối với người cao tuổi thì em phải  

cho họ ăn các món ăn đặc biệt một chút. 
PĂ PĂN:    Vâng, chị lưu ý giúp em món canh chua tôm và nộm đu đủ 

không quá cay chị nhé. 
U RAY:     Chị biết rồi mà.  Đoàn sẽ đến các ngày nào và dùng bữa  

khi nào hả em? 
 

 

 



242 
 

PĂ PĂN:     Dùng hai bữa trưa chị ạ, một bữa vào ngày mồng mười  
tháng mười hai, còn một bữa vào ngày mười bốn tháng mười 
hai chị ạ. 

U RAY:     Mồng mười là ngày thứ tư, và mười bốn là ngày chủ  
nhật, có đúng không? 

PĂ PĂN:     Đúng rồi chị ạ.  Thế về việc thanh toán thì chị muốn  
chúng em thanh toán như thế nào?   

U RAY:     Số tiền ít quá, vậy em cho hướng dẫn viên mang trả cho  
chị luôn ngày đó em nhé. 

PĂ PĂN:     Ok, được chị ạ. Em cảm ơn chị. 
U RAY:    Ừm, không có chi, rất hân hạnh được phục vụ khách của quý 

công ty. Chào em ! 
 
B. Hợp tác với công ty bảo hiểm (HT-30) 
 Trong khi Pă Păn đang liên hệ với nhà hàng Mék Máy để đặt bàn ăn, Đuông 
Chai cũng liên lạc với công ty Bảo hiểm Wassana. 
ĐUÔNG CHAI:    Alô, đây có phải là công ty Bảo hiểm Wassana không ạ? 
NHÂN VIÊN:     Vâng, công ty Bảo hiểm Wassana, xin nghe.  
ĐUÔNG CHAI:    Tôi là Đuông Chai, trưởng phòng kế toán công ty  

Du Lịch Đuông Đao. Tôi gọi điện để mua bảo hiểm cho  
khách du lịch nước ngoài của công ty chúng tôi. 

NHÂN VIÊN:     Vâng, tôi sẽ cho chị nói chuyện với bà Wassana nhé,  
bà ấy là giám đốc công ty Bảo hiểm Wassana.   

ĐUÔNG CHAI:    Vâng cảm ơn chị. 
WASSANA:     Alô, Wassana xin nghe. 
ĐUÔNG CHAI:    Chào chị Wassana, tôi muốn mua bảo hiểm cho du  

khách nước ngoài của công ty chúng tôi. Không biết công ty 
của chị có cách thức làm việc như thế nào ạ? 

WASSANA:     Vâng, bảo hiểm du lịch thì chúng tôi được phép thanh  
toán theo ngày, từ đầu đến cuối của tuyến du lịch. 

ĐUÔNG CHAI: Tiền đóng phí bảo hiểm là bao nhiêu và chế độ thanh toán thì 
thế nào ạ? 

WASSANA:     Một đô la Mỹ một ngày.  Về việc bồi thường thì, công  
ty sẽ trả tiền theo giấy thanh toán nếu du khách phải  
đi chữa bệnh ở bệnh viện trong thời gian du lịch. Nếu  
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khách du lịch nước ngoài không may bị tử vong trong thời gian 
du lịch thì công ty sẽ bồi thường một triệu Baht một người.       

ĐUÔNG CHAI:    Vậy là hợp lý rồi ạ.  Vậy chị cho tôi mua mười suất bảo hiểm 
cho mười du khách nước ngoài chị nhé.   

WASSANA:     Nhưng chúng tôi cần biết về tuyến du lịch đó được bắt  
đầu vào kết thúc như thế nào? 

ĐUÔNG CHAI:    Vâng, tuyến du lịch của du khách lần này bắt đầu ngày  
mồng mười tháng mười hai và kết thúc vào ngày mười  
bốn tháng mười hai. 

WASSANA:     Và chúng tôi cần tài liệu về họ và tên cùng với số hộ  
chiếu, giới tính và quốc tịch của khách du lịch.  

ĐUÔNG CHAI:    Chúng tôi nhờ công ty của chị cho người đến lấy tại công ty 
của chúng tôi có được không ạ?  

WASSANA:     Như thế cũng được. Vậy chúng tôi xin thanh toán vào  
ngày mồng mười tháng mười hai chị nhé! 

ĐUÔNG CHAI:    Được chị ạ, thế giấy bảo hiểm thì chúng tôi sẽ nhận được ngày 
nào vậy?  

WASSANA:     Sau khi nhận được khoản tiền thành toán đầy đủ, chúng  
tôi sẽ đưa cho chị ngay tại công ty của chị. 

ĐUÔNG CHAI:    Ok, cảm ơn chị nhiều. 
WASSANA:   Vâng, chúng tôi cũng rất cảm ơn chị đã lựa chọn công ty của 

chúng tôi làm đối tác, chúng tôi hy vọng rằng  
hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác làm việc với nhau  
ngày càng nhiều hơn và lâu dài hơn.  Chào chị. 

ĐUÔNG CHAI:    Vâng, chào chị. 
 
C. Hợp tác với hãng hàng không (HT-31) 
 Lă Li Ta có nghiệm vụ liên hệ với hãng hàng không để đặt vẻ máy bay cho du 
khách. 
PIS SĂ MAI:     Alô, Bangkok Airways, xin nghe. 
LĂ LI TA:     Alô, làm ơn cho tôi gặp chị Pis Să Mai. 
PIS SĂ MAI:     Pis Să Mai đang nghe đây. 
LĂ LI TA:     Chào chị Pis Sa Mai, em là Lă Li Ta, nhân viên phòng  

Kế toán của công ty Du Lịch Đuông Đao đây ạ.   
PIS SĂ MAI:    Ah, chào em Lă Li Ta, dạo này em có gì mới không?  Có khoẻ 

không? 
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LĂ LI TA:    Dạ cũng bình thường chị ạ.  Em có việc phải nhờ chị đây, chị 
đặt giúp em vé máy bay tuyến Băng Cốc –  
Chiềng Mai chị nhé. 

PIS SĂ MAI:     Em Lă Li Ta muốn bay ngày nào và vé một chiều hay  
vé khứ hồi? 

LĂ LI TA:     Vé khứ hồi chị ạ, Băng Cốc – Chiềng Mai bay vào ngày  
mười một tháng mười hai, về thì vào ngày mười ba  
tháng mười hai, chị ạ. 

PIS SĂ MAI:     Đợi chị một tý, để chị kiểm tra nhé. 
   ..................................... 
PIS SĂ MAI:     Alô.  
LĂ LI TA:   Vâng. 
PIS SĂ MAI:     Máy bay Băng Cốc – Chiềng Mai có 3 lượt: sáng, chiều  

và tối.  Em muốn bay lượt nào.  
LĂ LI TA:    Vé Băng Cốc – Chiềng Mai em muốn bay vào lúc tối và vé 

Chiềng Mai - Băng Cốc chúng tôi muốn bay vào lúc sáng chị ạ. 
PIS SĂ MAI:     Vậy, như thế này nhé, bay từ Băng Cốc đi Chiềng Mai  

vào tối ngày mười một tháng mười hai lúc bảy giờ mười lăm 
phút. Bay từ Chiềng Mai về Băng Cốc vào sáng ngày mười ba 
lúc chín giờ kém mười lăm.  Tổng cộng mười một vé, có đúng 
không?      

LĂ LI TA:   Vâng, đúng rồi. À, chị ơi, điều kiện vẫn như trước  
chứ chị?   

PIS SĂ MAI:     Có chút thay đổi em ạ.  
LĂ LI TA:   Chị nói cho em. 
PIS SĂ MAI:     Các công ty du lịch muốn đặt vé máy bay thì phải theo  

điều kiện như sau: Công ty phải trả tiền và đưa các thông tin cá 
nhân về người bay đầy đủ mười ngày trước ngày bay.   

LĂ LI TA:   Vâng, em đã hiểu rồi chị ạ. Vậy cho em đặt luôn chị  
nhé, rồi em sẽ gửi cho chị các trang hộ chiếu của khách hàng.   

PIS SĂ MAI:     Ok.  Bây giờ mười một vé máy bay khứ hồi Băng Cốc –  
Chiềng Mai đã được đặt cho công ty Du Lịch Đuông Đao rồi.  

LĂ LI TA:   Vâng cảm ơn chị, em chào chị. 
PIS SĂ MAI:     Chào em. 
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D. Hợp tác với khách sạn (HT-32) 
Tha Ri Ni, trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác của công ty du lịch Đuông Đao 

gọi điện để đặt phòng nghỉ tại khách sạn Đoi Khăm. 
WA RI:    Alô, phòng Kinh doanh khách sạn Đoi Khăm, xin nghe 
THA RI NI:  Chào chị Wa Ri, xin tự giới thiệu, em là Tha Ri Ni,  

trưởng phòng Quan hệ và Hợp tác của công ty du lịch Đuông 
Đao. Em gọi điện để đặt phòng nghỉ cho du  
khách nước ngoài.  Khách sạn có điều kiện dành riêng  
cho các công ty du lịch không?  

WA RI:    Điều kiện thì có, nhưng nó liên quan đến thời gian vào ở  
của du khách, càng vào thời kỳ cao điểm của mùa du lịch  
càng đắt tiền.  Du khách của em sẽ vào ở trong thời gian nào? 

THA RI NI:  Ngày mười một và mười hai tháng mười hai năm nay  
chị ạ.   

WA RI:    Thế em cần mấy phòng? 
THA RI NI:  Năm phòng. 
WA RI:  Đợi chị một chút em nhé, để cho chị kiểm tra xem còn phòng 

trống không? 
...................................... 
Ôh! Chị rất tiếc em ạ, khách sạn không còn phòng nào  
vào ngày mười một và mười hai tháng mười hai năm  
nay, khách sạn được khách đặt phòng hết từ đầu tháng mười 
hai đến cuối tháng giêng năm tới. 

THA RI NI:  Chết rồi. 
WA RI:  Chị thành thật xin lỗi em, nhưng khách sạn không còn phòng 

nào, em ạ. 
THA RI NI:  Vậy thì em phải tìm khách sạn khác rồi. 
WA RI:    Để chị giới thiệu cho em một khách sạn cùng loại khách  

sạn chị em nhé. 
THA RI NI:  Vâng, khách sạn gì hả chị?  Ở đường nào? Có gần chợ  

đêm “Night Blaza” không?  
WA RI:    Rất gần chợ đêm “Night Blaza” đi bộ khoảng mười lăm  

phút là đến ngay.  Đó là khách sạn Khăm Mương ở đường Na Di 
em ạ. 

THA RI NI:  Ah! Em nhớ rồi chị ạ.  Chắc khách sạn Khăm Mương  
đắt hơn nhỉ. 
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WA RI:    Không đắt đâu. Khách sạn này cũng đưa ra điều kiện rất  
thú vị đối với các công ty du lịch đấy em ạ. 

THA RI NI:  Vậy để em xin ý kiến giám đốc của em đã. 
WA RI:    Ừ, nhưng càng sớm càng tốt, vì thời gian còn ít. 
THA RI NI:  Vâng, em cảm ơn chị. 
WA RI:  Không sao em, hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác em 

nhé. 
THA RI NI:  Vâng, chào chị. 
WA RI:    OK ! Chào em. 
 
E. Hợp tác với công ty cho thuê xe (HT-33) 
 No Ri nhân viên của công ty Đuông Đao gọi điện cho anh Wi Rat, công ty cho 
thuê xe. Vì công ty Đuông Đao đã nhiều lần hợp tác với công ty của anh Wi Rat nên 
No Ri và anh Wi Rat rất quen thuộc với nhau. 
NÔ RI:   Chào, anh Wi Rat, em Nô Ri đây. Anh có bận gì không? 
WI RAT:   Chào em Nô Ri. Em cứ nói đi. 
NÔ RI:   Vâng, cảm ơn anh.  Em cần dùng ô tô mười hai chỗ ở  

Chiềng Mai vào ngày mười một và mười hai tháng mười hai.  
Anh còn xe mười hai chỗ vào các ngày đó không ạ? 

WI RAT:  Ô, anh rất tiếc, xe mười hai chỗ cuối cùng anh vừa mới nhận 
lời cho thuê. 

NÔ RI:   Ôi, tiếc ơi là tiếc. Thế em phải tìm xe ở đâu vậy vì sắp  
đến ngày du lịch rồi.  Ở Chiềng Mai em chỉ hợp tác  
với mỗi một công ty của anh thôi. 

WI RAT:   Vậy em thay xe mười hai chỗ bằng xe mười lăm chỗ có  
được không? 

NÔ RI: Thế giá cả thì thế nào ạ?  Chắc đắt hơn xe mười hai chỗ anh 
nhỉ? 

WI RAT:  Chắc chắn rồi nhưng đối với công ty du lịch Đuông Đao chúng 
ta hợp tác đã lâu thì anh sẽ tính giá thấp hơn một chút. Em 
nghĩ thế nào? 

NÔ RI:   Thế thì tốt quá, anh nói xem, anh tính thế nào ạ? 
WI RAT:   Bình thường anh tính mười tám nghìn một ngày, giá  

này gồm tiền thuê xe, tiền đổ xăng và tiền thuê người lái xe.  
Đối với công ty du lịch Đuông Đao thì anh tính một ngày mười 
hai nghìn nhưng không gồm tiền đổ xăng và tiền cho tài xế. 
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NÔ RI: Vậy xin đợi em một chút anh nhé, để em xin ý kiến giám đốc 
đã, rồi em sẽ trả lời anh ngay. 

WI RAT:  Ok, không cần gấp, quá chiều hôm nay cũng được em nhé. 
NÔ RI:   Tất nhiên anh ạ, chào anh. 
WI RAT:   Chào em. 
 
F. Hỏi ý kiến ngài phó giám đốc (HT-34) 
 Sau khi Li La làm việc không suôn sẻ, Li La phài gọi điện thoại cho ông phó 
giám đốc để xin ý kiến giải quyết vấn đề. 
BOON SÔNG:  Alô!  Boon Sông xin nghe.    
LI LA:   Chào ông phó giám đốc, em là Li La đây ạ.  Em có một  

số công việc muốn xin ý kiến sếp ạ. 
BOON SÔNG:  OK, em cứ nói đi.    
LI LA: Hiện tại chúng ta chuẩn bị tuyến du lịch cho bà Lan Anh, 

nhưng có vấn đề về khách sạn và xe dùng ở Chiềng Mai ạ.  
BOON SÔNG:  Sao vậy?    
LI LA: Ở Chiềng Mai, em không đặt được phòng ở khách sạn Đoi 

Khăm và không thuê được xe mười hai chỗ đưa du khách đi 
tham quan ạ. 

BOON SÔNG:  Thế em có liên hệ với khách sạn khác chưa?   
LI LA:   Chị Wa Ri đã giới thiệu Khách sạn Khăm Mương ạ.  Dù  

khách sạn này hơi đắt nhưng cũng nằm gần chợ đêm “Night 
Blaza” và Chị Wa Ri nói rằng khách sạn này cũng cho công ty 
du lịch những điều kiện thú vị. 

BOON SÔNG:  Vậy em cứ liên hệ đi.   
LI LA:   Vâng ạ.  
BOON SÔNG:  Thế cái xe mười hai chỗ như thế nào.   
LI LA: Anh Wirat, chủ công ty cho thuê xe Rốt Khlướng, không còn xe 

mười hai chỗ nhưng anh giới thiệu xe mười lăm chỗ.  
BOON SÔNG:  Thế giá cả như thế nào?   
LI LA:   Đối với đoàn du lịch mà anh Wi Rat cho công ty mình  

thuê xe mười lăm chỗ bằng giá thuê xe mười hai chỗ  
sếp ạ.  

BOON SÔNG:  Thế thì tốt chứ!   
LI LA:   Nhưng giá này không bao gồm tiền đổ xăng và tiền cho  

tài xế. 
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BOON SÔNG:  Vậy hả, thế đoàn có tuyến du lịch xa thành phố Chiềng  
Mai không?   

LI LA:   Không xa đâu ạ, xa nhất thì đi du lịch Đoi Tùng thôi ạ.  
BOON SÔNG:  Vậy em cứ thuê đi!   
LI LA:   Vâng, để em liên hệ luôn ạ.  
 
 
9.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

bảo hiểm     ประกันภัย 

bằng      ด้วย/โดย 

bắt đầu     เริ่มต้น 

bận      ยุ่ง/ไม่ว่าง 
bệnh viện     โรงพยาบาล 

bị tử vong     เสียชีวิต 

biết về     รู้เกี่ยวกับ 

bình thường     ธรรมดา 
bồi thường     ชดใช้ 
bữa      มื้อ(อาหาร) 
bữa trưa     มื้อเที่ยง 
cá nhân     ส่วนตัว 

các món ăn     บรรดาอาหาร 

các món ăn đặc biệt    บรรดาอาหารพิเศษ 

các thông tin     บรรดาข้อมูล/ข่าวสาร 

cách thức     รูปแบบ/มาตรฐาน 

cao điểm     เร่งรีบ/รีบเร่ง 
cay     เผ็ด 

cần      ต้องการ/จ าเป็น     
cần dùng     จ าเป็นต้องใช้ 
cần gấp    เร่งด่วน 

cùng loại     ชนิดเดียวกัน 

cuối      ท้าย 

cuối cùng     สุดท้าย 

chế độ     ระบบ 

chín giờ kém mười lăm  แปดโมงห้าสิบ 

cho tôi gặp     ขอฉันพบ 

cho thuê    ให้เช่า 
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chỗ     ที่/ที่นั่ง 
chợ đêm     ตลาดนัดกลางคืน 

chủ nhật    วันอาทิตย์ 
chuẩn      มาตรฐาน 

chút      นิดหน่อย 

chuyến đi    เที่ยวไป/ขาไป (การเดินทาง) 
chuyến về    เที่ยวกลับ/ขากลับ (การเดินทาง) 
chữa bệnh    รักษาโรค 

chương trình    โปรแกรม 

chương trình du lịch   โปรแกรมการท่องเที่ยว 

dành cho     ส าหรับ 

dành riêng     ส าหรับ/พิเศษเฉพาะ 

dạo này     ช่วงนี้ 
dùng      ใช้ 
đã hiểu rồi     เข้าใจแล้ว 

đặc biệt     พิเศษ 

đặt bàn ăn    จองโต๊ะอาหาร 

đặt giúp em     จองให้น้อง 
đắt hơn     แพงกว่า 
đặt luôn     จองตอนนี้เลย 

đắt tiền    แพง 
đặt vé máy bay    จองตั๋วเครื่องบิน 

đầu tháng     ต้นเดือน 

đầy đủ     เต็ม/พอ 

để đặt bàn ăn    เพ่ือจองโต๊ะอาหาร 

đến lấy     มาเอา 
đi bộ      เดิน 

đi chữa bệnh    ไปรักษาโรค 

đi tham quan     ไปทัศนศึกษา/ไปเที่ยว 

điều kiện     เงื่อนไข 

đoàn      คณะ/หมู่/กลุ่ม 

đóng phí     จ่ายค่าใช้จ่าย 

đối tác    คู่ค้า/คู่ต่อสู้ 
đưa      พา/น า 

đưa cho     น าไปให้ 
được phép     ได้รับอนุญาต 
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đường      ถนน 

gần      ใกล้ 
gọi điện để     โทรศัพท์เพ่ือ 

gồm      ประกอบด้วย 

gửi cho     ส่งไปให้ 
giá      ราคา 
giá thuê xe     ราคาเช่ารถ 

giải quyết     แก้ไข/แก้ปัญหา 
giấy bảo hiểm     สัญญาประกัน 

giấy thanh toán    ใบเรียกเก็บเงิน 

giới tính     เพศ 

giúp     ช่วย 

hết      หมด 

hiện tại     ตอนนี้ 
họ và tên     นามสกุลและชื่อ 

hộ chiếu     หนังสือเดินทาง 
hợp lý     เหมาะสม 

hợp tác với     ร่วมมือกับ 

hướng dẫn    น าทาง 
hướng dẫn viên   มัคคุเทศก์ 
hy vọng rằng     หวังว่า 
ít quá     น้อยมาก 

kém      ขาด/ไม่พอ/อ่อน 

kết thúc     สิ้นสุด/จบ 

kiểm tra     ตรวจสอบ 

khác      ต่าง/อ่ืนๆ 

khách     แขก/ลูกค้า 
khách hàng    ลูกค้า 
khách sạn     โรงแรม 

khoản tiền     จ านวนเงิน/งบ 

khoảng     ประมาณ 

không may     โชคไม่ดี 
lái xe       ขับรถ 

làm ơn     ขอความกรุณา 
làm việc     ท างาน 

lần sau     ครั้งต่อไป/ครั้งหน้า 
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lâu     นาน 

lâu dài     เวลายาวนาน 

liên hệ với     ติดต่อกับ 

liên lạc     ติดต่อ 

liên quan đến     เกี่ยวข้องกับ 

loại      ชนิด 

loại nào    ชนิดไหน 

lúc sáng     ตอนเช้า 

lúc tối     ตอนเย็น 

luôn      ทันที/เลย 

lựa chọn     เลือก/คัดเลือก 

lượt     ถึงที/ถึงคิว 

lượt nào    ตอนไหน 
lưu ý      หมายเหตุ 
mang      น า 
may      โชคดี 
món canh chua tôm    ต้มย ากุ้ง 
một chút    นิดหน่อย/เล็กน้อย 

một số công việc    งานไม่มาก 

mua bảo hiểm    ซื้อประกันภัย 

muốn đặt     ต้องการจอง 
nằm      นอน/ตั้งอยู่ที่ 
năm tới    ปีหน้า 
nói xem    พูดลองด ู

nộm đu đủ     ส้มต า 
nước ngoài     ต่างประเทศ 

ngày đó     วันนั้น 

ngày thứ tư    วันที่สี่ 
nghe      ฟัง 
nghiệm vụ     หน้าที่/รับผิดชอบ 

nhà hàng    ร้านอาหาร 
nhận được     ได้รับ 

nhận lời     รับปาก 

nhân viên     พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
nhiều lần     หลายครั้ง 
như trước     เช่นเดิม/เหมือนเดิม 
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phải theo    ต้องท าตาม 

phòng kế toán    แผนกบัญชี 
phòng kinh doanh    แผนกการขาย 

phòng nghỉ     ห้องพัก 

phòng trống     ห้องว่าง 
phục vụ     บริการ 

quá     มาก 

quốc tịch     สัญชาติ 
quý     ชื่นชอบ/ชื่นชม 

quý khách     แขกผู้มีเกียรติ 
sau     หลัง 
sau cuộc họp     ภายหลังการประชุม 

sếp      หัวหน้า 
số hộ chiếu    หมายเลขหนังสือเดินทาง 
số tiền     จ านวนเงิน 

suất ăn     ชุดอาหาร 

suôn sẻ    ลื่นไหล/คล่องแคล่ว 

tài liệu     เอกสาร 

tài xế     พนักงานขับรถ 

tất nhiên     แน่นอน 

thanh toán    คิดเงิน/คิดบัญชี 
tiếc      น่าเสียดาย 

tiền     เงิน 

tiền đổ xăng     เงินเติมน้ ามัน 

tiền thuê người    เงินค่าแรง 
tiền thuê xe    เงินค่าเช่ารถ 

tìm      หา 
tính      คิด/ค านวน 

tuyến     เที่ยว(การเดินทาง) 
tuyến du lịch    การเดินทางท่องเที่ยว 

từ      ตั้งแต ่

từ đầu đến cuối    ตั้งแต่ต้นจนจบ 

tự giới thiệu    แนะน าตนเอง 
tháng Giêng     เดือนมกราคม 

thành phố     นคร 
thành thật     เป็นจริง 
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thảo luận     ถกปัญหา/หาข้อสรุป 

thay      เปลี่ยน 

thay đổi     เปลี่ยนแปลง 
theo      ตาม 

thời gian vào ở    เวลาเข้าพัก 

thời kỳ     สมัย 

thú vị      น่าสนใจ 

trả cho     จ่ายคืนให้ 
trả tiền     จ่ายเงิน 

trang      หน้า(หนังสือ) 
trong thời gian du lịch   ในช่วงเวลาท่องเที่ยว 

trưởng      คิดว่า 
vấn đề     ปัญหา 
vé khứ hồi    ตั๋วไปกลับ 

vé máy bay     ตั๋วเครื่องบิน 

vé một chiều     ตั๋วเที่ยวเดียว 

việc bồi thường    การชดใช้ 
việc thanh toán    การคิดเงิน 

vừa mới     พ่ึงจะ 

xin      ขอ 

xin lỗi     ขอโทษ 

xinh      สวย 

xinh đẹp     สวยงาม 

ý kiến      ความคิด 

 
 
9.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

9.3.1 การช้ค าว่า Xin  
        ค าว่า xin มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า ‘ขอความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ 

หรือ ขอ’ ในภาษาไทย ต าแหน่งของค าว่า xin คือต าแหน่งต้นประโยค ใช้เมื่อผู้พูดมีความประสงค์จะ
ขอความช่วยเหลือจากผู้ฟัง (Nguyễn Thị Thanh Ngân, 2016 : 117-120) 
เช่น 
Xin cho tôi gặp chị U Ray ạ. 
‘ขอผมพบคุณอุไรครับ’ 
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Xin chị, cho tôi gặp ông giám đốc. 
‘ขอความอนุเคราะห์จากพ่ี ผมขอพบกับท่านผู้จัดการ’ 

 
Xin cho tôi hỏi, công ty ABC ở đâu ạ. 
‘ขอความอนุเคราะห์ขอถามครับ บริษัท ABC อยู่ตรงไหนครับ’ 

 
9.3.2 การใช้ค าลงท้าย đâu, đấy, mà  
        ค าว่า đâu, đấy, mà ต่างก็เป็นค าแสดงทัศนคติ (tình thái từ) ประเภทค าลงท้าย 

เป็นค าที่แสดงทัศนคติหรืออารมณ์ของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์ในประโยคที่ตนเองพูด ทั้งค าว่า đâu, 
đấy, mà มีความหมายต่างกัน (Lê Biên, 1999 : 170-174) ดังนี้ 
 

9.3.2.1 ค ำลงท้ำย đâu  
          ค าว่า đâu ประเภทค าลงท้ายที่ให้ความหมายในเชิงปฏิเสธ มีความหมาย

คล้ายคลึงกับค าว่า ‘ซะที่ไหนกัน’ ในภาษาไทย ซึ่งเป็นการแสดงการปฏิเสธที่ทัศนคติของผู้พูดแบบให้
ความสนิทสนมกับผู้ฟัง 
เช่น 
Không xa đâu ạ.  
‘ไม่ไกลเลยครับ (ไกลซะที่ไหน)’ 

 
Công ty của mình có xe đâu.  
‘บริษัทของเรามีรถซะที่ไหน’ 

 
Vé máy bay từ Băng Cốc đến Chiang Mai có đắt đâu. 
‘ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แพงซะที่ไหน (ไม่แพงเลย)’ 

 
9.3.2.2 ค ำลงท้ำย đấy  

          ค าว่า đấy เป็นค าลงท้ายที่เป็นการเน้นย้ าเหตุการณ์ เพ่ือบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า   
ผู้พูดเน้นความหมายตามประโยคที่พูดออกไปจริง ค าว่า đấ́́y จึงมีความหมายเทียบกับค าว่า ‘นะ’ ใน
ภาษาไทย 
เช่น 
Em chọn chuẩn đấy.  
‘น้องเลือกได้ดีนะ’ 
 
Chị tìm khách sạn mới cho em rồi đấy.  
‘พ่ีหาโรงแรมใหม่ให้น้องได้แล้วนะ’ 
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Công ty sẽ bồi thường một triệu Baht một người đấy.  
‘บริษัทจะชดเชยให้คนละหนึ่งล้านบาทเลยนะ’ 

 
9.3.2.3 ค ำลงท้ำย mà  

          ค าว่า mà เป็นค าลงท้ายที่ผู้พูดมีความคิดเห็นค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับ
ผู้ฟัง หรือแสดงออกถึงความไม่พอใจเล็กน้อยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางครั้งค าว่า mà อาจจะมีค าว่า 
cơ น าหน้าก็ได้ เป็นค าว่า cơ mà  
เช่น 
Tôi đã đặt phòng cho khách du lịch rồi cơ mà. 
‘ฉันได้จองห้องพักส าหรับนักท่องเที่ยวแล้วนี้น่า’ 

 
Tôi đã thông báo cho chị biết trước rồi mà. 
‘ฉันได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าแล้วนี้น่า’ 

 
Sao anh phải biên soạn chương trình mới, chúng ta có nhiều chương trình rồi mà. 
‘ท าไมคุณต้องจัดท าโปรแกรมใหม่ พวกเรามีหลายโปรแกรมแล้วนี้น่า’ 

 
9.3.3 การใช้ค าว่า thì  
        ค าว่า thì ในบทนี้เป็นค าเชิงไวยากรณ์ เป็นค าที่เป็นลักษณะพิเศษของภาษาเวียดนาม

นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามระบุว่า ค าว่า thì เป็นค าที่ใช้แยกส่วนระหว่างส่วนเปิดประเด็นและ
ส่วนที่ต้องการจะพูดในประเด็นนั้นๆ (Cao Xuân Hạo, 2003 : 37 – 40) โดยที่ต าแหน่งของค าว่า 
thì จะอยู่หลังส่วนเปิดประเด็นของประโยคนั้นๆ ค าว่า thì สามารถเทียบความหมายกับภาษาไทยได้
เทียบเท่ากับค าว่า ‘ก็’   
เช่น 
Vé máy bay hãng nào rẻ tiền thì chị cứ đặt đi. 
‘ตั๋วเครื่องบินสายการบินไหนที่ราคาถูก คุณ ก็ จองเลย’ 
 
Bảo hiểm du lịch thì chúng tôi được phép thanh toán theo ngày. 
‘การประกันการท่องเที่ยว พวกฉัน ก็ ได้รับการอนุญาตให้คิดเป็นรายวัน’ 
 
Không xa đâu ạ, xa nhất thì đi du lịch Đoi Tùng ạ.  
‘ไม่ไกลหรอกครับ ไกลที่สุด ก็ การไปเที่ยวดอยตุง’ 
 
หมายเหตุ 
 ค าว่า thì ที่พบบ่อยในภาษาพูดคือการตามหลังค าว่า vậy, thế เช่น 

Thế thì tốt chứ !    ‘งั้นก็ดีนะสิ’ 
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Vậy thì tôi đi cũng được.   ‘ถ้าง้ัน ผมไปก็ได้’ 
Vậy thì chúng ta nên đi cùng xe.  ‘งั้นพวกเราควรไปรถคันเดียวกัน’ 
Thế thì tôi không đi.    ‘งั้นผมไม่ไป’ 
Như thế thì tôi không thích đâu !  ‘ถ้าอย่างงั้น ผมก็ไม่ชอบนะ’ 
Như vậy thì tôi không đi đâu !  ‘ถ้าอย่างงั้น ผมไม่ไปหรอก’ 
  

9.3.4 การใช้ค าว่า rồi ค าเชื่อมบอกล าดับเหตุการณ์ และบอกการกระท าที่สิ้นสุดแล้ว  
        ในบทก่อนหน้านี้ ผู้เรียนได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้าง đã..........rồi ไปแล้ว ในบทนี้ผู้เรียน

จะได้เรียนเกี่ยวกับค าว่า rồi ซึ่งเป็นค าเชิงไวยากรณ์ มีหน้าที่ในประโยค 2 หน้าที่ โดยแต่ละหน้าที่ก็ให้
ความหมายที่ต่างกัน ดังนี้ 
 

9.3.4.1 กำรใช้ค ำว่ำ rồi เป็นค ำเชื่อมบอกล ำดับเหตุกำรณ์   
          ค าว่า rồi ที่ถูกใช้เป็นค าเชื่อมนี้ จะมีหน้าที่เชื่อมเหตุการณ์สองเหตุการณ์

เข้าด้วยกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนแล้วจึงมีอีกเหตุการณ์
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ประโยคที่มีค าว่า rồi น าหน้ามักจะเป็นประโยคที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นค าว่า rồi ที่
ท าหน้าที่เชื่อมประโยคนี้จึงมีความหมายเทียบกับภาษาไทยว่า ‘แล้วจากนั้นก็/แล้วก็’ (Diệp Quang 
Ban, 2009 : 227) 
เช่น 
Anh đi thẳng theo đường này, rồi anh rẽ tay phải. 
‘คุณเดินตรงไปตามถนนเส้นนี้ แล้วคุณก็เลี้ยวขวา’ 
 
Anh liên hệ với khách sạn Central, rồi nhờ anh liên hệ với nhà hàng Tha Vi nhé. 
‘คุณติดต่อกับโรงแรมเซนทรัล แล้วคุณก็ติดต่อกับร้านอาหารนะ’ 
 
Vậy cho em đặt luôn chị nhé, rồi em sẽ gửi cho chị các trang hộ chiếu. 
‘งั้นให้น้องจองให้พ่ีเลยนะ แล้วน้องก็จะส่งหน้าพาสปอร์ตให้พี่’ 
 

9.3.4.2 กำรใช้ค ำว่ำ rồi เป็นค ำบอกกำรกระท ำที่สิ้นสุดแล้ว  
          ค าว่า rồi ที่ถูกใช้เป็นค าบอกการกระท าที่สิ้นสุดแล้ว ส่วนใหญ่จะมีต าแหน่ง

อยู่ท้ายประโยค ดังนั้นค าว่า rồi นี้จึงมีความหมายเทียบกับภาษาไทยว่า ‘เสร็จแล้ว’  
เช่น 
Anh đặt vé máy bay cho em rồi. 
‘พ่ีจองตั๋วเครื่องบินให้น้องแล้ว’ 
 
Tôi có hướng dẫn viên tiếng Pháp cho du khách nước Pháp rồi. 
‘ผมมีมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสให้กับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสแล้ว’ 
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Báo cáo cho chị bây giờ khách du lịch Việt Nam đã lên máy bay về nước rồi. 
‘รายงานให้พี่ทราบ ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศแล้ว’ 
 

9.3.5 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + giúp”  
        โครงสร้าง ค ากริยา + giúp เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้เมื่อต้องการขอให้บุคคลที่สอง

กระท าเหตุการณ์ใดๆให้กับผู้พูด มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘ช่วยท าให้(ผมหน่อย)’ (Đào Thanh 
Lan, 2010 : 141-150) ในภาษาไทย โดยปกติมักจะมีสรรพนามระบุบุคคล (บุรุษท่ี 1) ตามหลังเสมอ 
เช่น 
Chị đặt giúp em vé máy bay tuyến Băng Cốc – Chiang Mai chị nhé. 
‘พ่ีช่วยจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวกรุงเทพ – เชียงใหม่ให้น้องด้วยนะพ่ีนะ’ 
 
Anh kiểm tra giúp tôi vé máy bay tuyến Băng Cốc – Chiang Mai còn không ? 
‘คุณช่วยตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเที่ยวกรุงเทพ – เชียงใหม่ให้ผมด้วยว่ายังคงมีไหม’ 
 
Chị mua bảo hiểm giúp tôi từ ngày mùng ba đến ngày mùng tám tháng này chị nhé. 
‘คุณช่วยซ้ือประกันภัยตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 8 เดือนนี้ให้ผมด้วยนะ’ 
 

9.3.6 การใช้ค าว่า hay (เลือก)  
        โดยปกติผู้เรียนจะพบค าว่า hay ที่เป็นค าคุณศัพท์ ที่มีความหมายว่า ‘ดี/เพราะ/สนุก’ 

แต่ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนค าว่า hay ในความหมายของค าสรรพนามที่แสดงการถาม ซึ่งจะใช้
ส าหรับการถามแบบให้เลือกตอบ ดังนั้น ค าว่า hay ในบทนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘หรือ’ 
ในภาษาไทย (Nguyễn Văn Chính, 2008 : 231-232)  
เช่น 
Em Lă Li Ta muốn vé một chiều hay vé khứ hồi ? 
‘น้องละลิตาอยากได้ตั๋วแบบตั๋วเที่ยวเดียว หรือ ตั๋วไปกลับ’ 
 
Anh thích du lịch vào mùa nào, mùa đông hay mùa hè ? 
‘คุณชอบท่องเที่ยวฤดูไหน ฤดูหนาว หรือ ฤดูร้อน’ 
 
Em phải đón khách du lịch tại cửa khấu nào, Nong Khai hay Na Khon Pa Nôm ? 
‘น้องต้องไปรับนักท่องเที่ยวที่ด่านไหน หนองคาย หรือ นครพนม’ 
 

9.3.7 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + xem”  
        โครงสร้าง ค ากริยา + xem เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้เมื่อต้องการจะตรวจสอบว่าได้มี

การกระท าเหตุการณ์นั้นๆ แล้วหรือยัง ซึ่งผู้พูดต้องการบอกให้ผู้ฟังทราบว่าผู้พูดขออนุญาตตรวจสอบ



258 
 

ก่อนที่จะตอบค าถามของผู้ฟังถามมาก่อนหน้านั้น (Đào Thanh Lan, 2010 : 103-106) ดังนั้น 
โครงสร้าง ค ากริยา + xem จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘ช่วย(ฉัน)ตรวจสอบก่อน’ ในภาษาไทย  
เช่น 
Đợi chị một chút, để chị kiểm tra xem còn phòng trống không. 
‘รอพ่ีสักครู่นะ ให้พ่ี ตรวจสอบก่อนว่า มีห้องว่างไหม’ 
 
Đợi em một lúc, để em hỏi xem còn vé máy bay không. 
‘รอน้องสักครู่นะ ให้น้อง ถามก่อนว่า มีตั๋วเครื่องบินไหม’ 
 
Đợi tôi một chút, để tôi gọi điện xem ông ấy ở văn phòng không. 
‘รอผมสักครู่นะ ให้ผม โทรไปถามก่อนว่า ท่านอยู่ในห้องท างานไหม’ 
 

9.3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “càng....càng.....”  
        โครงสร้าง càng....càng.... เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการเชื่อมค ากริยากับค ากริยา หรือ

ค าคุณศัพท์กับค าคุณศัพท์ เพ่ือเน้นย้ าการกระท าให้มีระดับความเข้มข้นมากขึ้น (Nguyễn Lân 
Trung, 2013 : 143-146) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘ยิ่ง.....ยิ่ง.....’ ในภาษาไทย  
เช่น 
Ừ, nhưng càng sớm càng tốt, vì thời gian còn ít.  (เชื่อมค าคุณศัพท์) 
‘ใช่ แต่ยิ่งเร็วยิ่งดีนะ เพราะเวลาเหลือน้อย’ 
 
Tôi càng làm càng yêu thích nghề hướng dẫn viên.  (เชื่อมค ากริยา) 
‘ผมยิ่งท ายิ่งชื่นชอบอาชีพมัคคุเทศก์’ 
 
Vấn đề này càng giải quyết càng cảm thấy khó khăn. (เชื่อมค ากริยา) 
‘ปัญหานี้ ยิ่งแก้ยิ่งรู้สึกยากล าบาก’ 
 
หมายเหตุ 
 ในบทนี้ ผู้เรียนยังสามารถพบกับกลุ่มค า “ngày càng” ซึ่งเป็นกลุ่มค าที่ท าหน้าที่น าหน้าวลี
ขยายกริยา (ภาษาเวียดนามเรียกส่วนนี้ว่า trạng ngữ ‘ส่วนขยายกริยา’ (Nguyễn Văn Thuyết, 
2014 : 318 – 328)) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทยว่า ‘นับวันยิ่ง’ ในบางครั้ง ผู้เรียนอาจจะ
พบโครงสร้าง càng ngày càng.... ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกับโครงสร้าง ngày càng   
เช่น 
Chúng tôi hy vọng rằng hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác làm việc với nhau  
ngày càng nhiều hơn và lâu dài hơn.   
‘พวกผมหวังว่า สองบริษัทเราจะได้ท างานร่วมกัน นับวันยิ่ง มากขึ้นและยาวนานขึ้น’ 
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Khách du lịch Việt Nam vào Thái Lan càng ngày càng nhiều hơn. 
‘นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย นับวันยิ่ง มากขึ้น’ 
 
 
9.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

9.4.1 ประโยคที่ใช้ตอบค าถามท่ีถามว่าสบายดีไหม 

Dạ, em cũng bình thường chị ạ.   
Dạ, em cảm ơn chị, em cũng bình thường chị ạ.   
Cảm ơn chị, tôi vẫn thế.   
Cảm ơn em, hôm nay chị hơi mệt.   
Cảm ơn anh, sáng nay tôi cảm thấy đau đầu quá.   
 

9.4.2 ประโยคที่ใช้ถามว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่ีเราต้องการโทรมาหรือไม่ 
Alô, đây có phải là công ty Bảo hiểm Wassana không ạ? 
Xin lỗi, đây có phải là công ty Bảo hiểm Wassana không ạ? 
Alô, đây là công ty Bảo hiểm Wassana phải không ạ? 
Alô, công ty Bảo hiểm Wassana có phải không ạ? 
 

9.4.3 ประโยคที่ใช้ในการขอโทษแบบสุภาพ/เป็นทางการ 
Chị thật xin lỗi em, nhưng khách sạn không còn phòng. 
Chị thành thật xin lỗi em, nhưng khách sạn không còn phòng. 
Mong chị thông cảm, nhưng khách sạn không còn phòng. 
Mong chị tha thứ cho em, hôm nay em quên mang vé máy bay cho chị. 
Mong anh tha thứ cho em. 
Mong ông tha lỗi cho cháu. 
 

9.4.4 ประโยคที่ใช้ในการถามว่าคุณว่างไหม 
Anh có bận gì không? 
Dạo này anh có bận gì không? 
Ngày mai anh có bận gì không? 
Hôm nay anh có việc gì không? 
Bây giờ anh có rảnh không? 
Anh có thời gian rảnh không? 
Hôm nay anh có bận gì không? 
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9.4.5 ประโยคที่ใช้ในการถามความคิดเห็น 
Thế giá cả thì thế nào ạ?   
Em nghĩ thế nào? 
Thế cái xe mười hai chỗ như thế nào?   
Thế giá cả như thế nào?   
Anh nói xem, anh tính thế nào ạ? 
Ông giám đốc nói thế nào khi thấy anh bí ngã? 
 

9.4.6 ประโยคที่ใช้ในการถามว่าไช่ไหม/ถูกต้องหรือไม่ 
Mồng mười là ngày thứ tư, và mười bốn là ngày chủ nhật, có đúng không? 
Alô, đây là công ty Bảo hiểm Wassana có phải không ạ? 
Tổng cộng mười một vé, có đúng không?      
Vậy em thay xe mười hai chỗ bằng xe mười lăm chỗ có được không? 
 

9.4.7 ประโยคที่ใช้ในการอนุญาต 
Tất nhiên anh ạ,  
Như thế cũng được.  
Như vậy cũng được.  
Được chị ạ,  
Chị cứ nói đi.  
Mời chị vào.  
 

9.4.8 ประโยคที่ใช้ในการขออนุญาต 
Chị cho em mượn cái bút nhé.  
Chị ơi, em xin mượn cái bút nhé.  
Thưa ông hôm nay tôi xin phép về sớm ạ.  
Anh ơi, cho tôi gặp một lát được không ạ.  
Thưa ông tôi xin phép gặp một chút được không ạ.  
Chị ơi, cho em đi ra ngoài một lát chị nhé.  
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9.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Cung điện Vi-man-mêk 
 

 
 
 ภาพที่ 9.1:  พระท่ีนั่งวิมานเมฆ 
 ที่มา: https://th-ht.facebook.com/พระที่นั่งวิมานเมฆ-VMM-1510743505815385  
                  สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2560 
 

Cung điện Vi-man-mêk nguyên là một cung điện hoàng gia của Thái Lan. Nó 
nằm trong khu Hoàng cung Dusit.  Đây là cung điện được tin rằng làm bằng gỗ tếch 
màu vàng lớn nhất  trên thế giới. Quốc vương Chulalongkorn (Rama V) xây dựng cung 
điện này vào năm 1901, xem như ngôi nhà ở miền quê mát mẻ dùng vào những việc 
nghỉ ngơi, thuộc vùng ngoại ô của Bangkok. Đức vua đã ở nơi này 5 năm, tức là cho 
đến năm 1906. Từ năm 1932 cung điện này bị biến thành nhà kho. Từ năm 1982, 
cung điện  Vi-man-mêk được trùng tu và trở thành một viện bảo tàng về vua 
Chulalongkorn. 

 
พระที่นั่งวิมานเมฆเดิมเป็นพระบรมมหาราชวังของพระมหากษัตรย์ไทย ตั้งอยู่ในเขต

พระราชวังดุสิต  พระที่ นั่ งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่ งที่ สร้า งด้วยไม้สักทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในโลก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิต
ในปี พ.ศ. 2444 ดูราวกับว่าเป็นบ้านในชนบทที่มีลมพัดเย็นสบายเพราะอยู่บริเวณรอบนอกกรุงเทพ  
รัชกาลที่ 5 ทรงอาศัยที่พระที่นั่งนี้รวมเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2449) แต่ในปี พ.ศ. 2475 พระที่นั่งวิมานเมฆ
ได้ถูกปรับปรุงเป็นโกดังเก็บของ  และในปี พ.ศ. 2525 พระที่นั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็น
พิพิธภัณฑ์เพ่ือจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

https://th-ht.facebook.com/พระที่นั่งวิมานเมฆ-VMM-1510743505815385
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Cung điện Vi-man-mêk đem lại cho du khách nét nhìn thoáng qua để biết gia 
đình hoàng tộc đã sinh sống như thế nào. Phòng ngủ của hoàng đế là phần duy nhất, 
có giường ngủ theo kiểu Châu Âu, phòng  tắm và nhà vệ sinh dội nước tự động (các 
thiết bị này được xem như hiện diện đầu tiên tại Thái Lan)  

 
พระที่นั่งวิมานเมฆท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงการด ารงชีวิตของพระมหากษัตรย์  ห้อง 

พระบรรทมเป็นส่วนที่ดีที่สุด เตียงบรรทมเป็นแบบยุโรป ส่วนระบบน้ าในห้องทรงและห้องสุขาเป็น
แบบน้ าไหลอัตโนมัติ (ดูเหมือนว่าจะเป็นการใช้ระบบน้ าอัตโนมัตินี้เป็นแหง่แรกในประเทศไทย) 

 
 Trong khi lối kiến trúc cung điện Vi-man-mêk thấm đậm phong cách Thái, có 
pha trộn phong cách Tây phương, bằng chứng là những bức chân dung của nữ hoàng 
Victoria và Trung Quốc được in lồng vào nhau qua nhiều kiểu khác nhau. 
 

พระที่นั่งองค์นี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ผสมกับไทยประยุกต์ องค์พระที่นั่งเป็น
ทรงไทยประยุกต์ มีลวดลายตามหน้าต่าง โดยจะเห็นได้จากภาพเสมือนจริงของราชินีวิกตอเรียและ
กรอบภาพจากจีนที่เข้ากันได้ดีในหลายๆ แบบ 
 
 
9.6 สรุป (Tóm tắt) 

Công ty du lịch cần thiết phải liên hệ với các công ty dịch vụ liên quan để 
hoàn thành chương trình du lịch. Các công ty dịch vụ liên quan bao gồm: nhà hàng, 
khách sạn, công ty bảo hiệm, nhà xe, máy bay..... 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Hãy đặt câu hội thoại về việc liên lạc với nhà hàng Vi Thi theo thông tin cần 
thiết của bạn. 
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2. Hãy đặt câu hội thoại về việc liên lạc với công ty bảo hiểm AIA theo thông tin 
cần thiết của bạn. 
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3. Hãy đặt câu hội thoại về việc liên lạc với công ty Ultinet để đặt vé máy bay 
theo thông tin cần thiết của bạn. 
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4. Hãy đặt câu hội thoại về việc liên lạc với khách sạn Central để đặt phòng 
nghỉ cho du khách theo thông tin cần thiết của bạn. 
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5. Hãy đặt câu hội thoại về việc liên lạc với công ty Motor để thuê xe theo 
thông tin cần thiết của bạn. 
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6. Đặt 5 câu với từ “đấy, mà”. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
7. Đặt 5 câu với từ “động từ + giúp”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
8. Đặt 5 câu với từ “động từ + xem”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
9. Đặt 5 câu với từ “hãy”. 
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................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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10. Đặt 5 câu với từ “càng.....càng......”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................................  
 
11. Đặt 5 câu với từ “cứ”. 
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12. Đặt 5 câu với từ “đâu”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ........... 
 
 
 
 
 
 
 



270 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
พระท่ีนั่งวิมานเมฆ. (2560). พระที่นั่งวิมานเมฆ. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2560,  
        จาก https://th-ht.facebook.com/พระท่ีนั่งวิมานเมฆ-VMM-1510743505815385 
 
ภาษาเวียดนาม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 

 

รายงานผลการประชุมและแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยว 

Báo cáo cuộc họp và giới thiệu chương trình du lịch   
 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าว่า thật (thật + ค าคุณศัพท์)  
3.2 การใช้ค าว่า như (เช่น / ตัวอย่างเช่น)   
3.3 การใช้ค าว่า ngay  
3.4 การใช้ค าเชื่อม “dù / mặc dù” 
3.5 การใช้กลุ่มค า “đã từng được”  
3.6 การใช้ค าว่า đều  
3.7 การใช้กลุ่มค า “một trong những”   
3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “từ.........đến........”   

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวต่อหัวหน้างานได้ 
2. สร้างบทสนทนาเพื่อแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ one day trip ต่อลูกค้าได้ 
3. สร้างบทสนทนาเพื่อแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ city tour ต่อลูกค้าได้ 
4. สร้างบทสนทนาเพื่อแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบหลายวันต่อลูกค้าได้ 
5. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า thật (thật + ค าคุณศัพท์) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้ค าว่า như (เช่น / ตัวอย่างเช่น) กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
8. ประยุกต์ใช้ค าว่า ngay กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
9. ประยุกต์ใช้ค าเชื่อม “dù / mặc dù” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้กลุ่มค า “đã từng được” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า đều กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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12. ประยุกต์ใช้กลุ่มค า “một trong những” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าเชื่อมคู่ “từ.........đến........” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง   

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การรายงานการประชุม 
    ต่อหัวหน้างาน 

 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การรายงานการประชุม 
      ต่อหัวหน้างาน 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนชม ดีวีดี การแนะน าสินค้าเพ่ือการเสนอขาย ในรูปแบบต่างๆ 
4. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
5. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
6. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 7. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
10. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื้อหา    
     บทเรียนเป็นหลัก  
11. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
12. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 13. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 14. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 15. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับประเทศ เรื่อง 
       “Cung điện Hoàng gia”  
 16. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 17. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 10 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 10 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “พระบรมมหาราชวัง”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. การน าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว 
5. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 10 
 
 

รายงานผลการประชุมและแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยว 
Báo cáo cuộc họp và giới thiệu chương trình du lịch   

 
 
 
10.1 สถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống) 
 

Sau khi công ty Du Lịch Đuông Đao đã liên lạc và hợp tác với các doanh 
nghiệp và các công ty dịch vụ du lịch, Li La đã biên soạn lại chương trình du lịch như 
sau. 
 
A. Chương trình du lịch kiểu du lịch thành phố 

 

Tour du lịch 001  
City tour 

Thành phố Uđon Thani tour 
 

Từ 08.00 a.m. đến 04.00 p.m.  
Ngày...........tháng...........năm 2017 

 
08.00 A.M.          :Đón khách du lịch tại khách sạn   
09.00 A.M.          :Thờ cúng tượng Phật nổi tiếng của thành phố Uđon Thani 
                          (Chùa Bô Thi Sôm Bon) 
10.30 A.M.          :Tham quan khu nghiên cứu và du lịch lịch sử Hồ Chí Minh 
                          (Ban Nong Ôn)  
11.30 A.M.          :Lên đường về Thành phố Uđon Thani 
12.30 A.M.          :Ăn cơm trưa tại Nhà hàng Vi Ti nem nướng 
                          (Thường thức những món ăn Việt Nam)  
01.30 P.M.          :Lên xe du lịch của thành phố ngắm thành phố Uđon Thani 
02.30 P.M.          :Tham quan bảo tàng lịch sử Uđon Thani 
03.30 P.M.          :Lên đường đưa các khách du lịch về khách sạn 
04.00 P.M.          :Đến khách sạn  
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B. Chương trình du lịch kiểu du lịch một ngày 
 
 Chường trình du lịch kiểu một ngày hơi giống với chương trình du lịch kiểu City 
tour nhưng các điểm du lịch trong chương trình là những khu du lịch xa thành phố 
hoặc những nơi du lịch của các tỉnh lân cận của tỉnh Uđon Thani. 
 

Tour du lịch 002  
One day trip 

Uđon Thani tour 
Từ 05.00 a.m. đến 07.00 p.m.  

Ngày...........tháng...........năm 2017 
 

05.00 A.M.          :Đón khách du lịch tại khách sạn  
06.30 A.M.          :Ngắm cảnh hoa súng tại “Tha Lê Bua Đeng” 
                          (là hồ có diện tích lớn, đầy hoa súng màu đỏ đang nở trong 
                          mùa đông)   
09.00 A.M.          :Lên đường đi Ban Chiang 
10.00 A.M.          :Tham quan bảo tàng Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang 
                          (Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang là tài sản văn hóa quan trọng của  
                          vương quốc Thái Lan, được xem là nền văn hóa có sự tiến hóa  
                          trong việc sống thành cộng đồng, biết trồng lúa nuôi gia súc  
                          bắt đầu từ khoảng 5600 năm trước) 
11.30 A.M.          :Lên đường đi tỉnh Nong Khai 
12.30 A.M.          :Ăn cơm trưa tại Nhà hàng Kin Na Ri 
                          (Nhà hàng nổi tiếng về các món ăn truyền thống của miền  
                           đông bắc Thái Lan)  
01.30 P.M.          :Lên đường đi huyền Săng Khôm 
02.30 P.M.          :Tham quan chùa Ba Tàc Sưa  
                         (ngắm cảnh dòng sông Mê Kông tuyệt đẹp) 
03.00 P.M.          :Lên đường đi huyền Na Nhoong 
04.30 P.M.          :Tham quan chùa Bu Con 
                         (chùa nằm trong khu rừng với tượng Phật hình nằm lớn nhất  
                         Thái Lan) 
05.30 P.M.          :Lên đường về khách sạn 
07.00 P.M.          :Đến khách sạn  
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C. Chương trình du lịch kiểu dài ngày 
 

Tour du lịch 003 
(Múk Đa Hản – Pa Thay Ya – Chiêng Mai - BKK) 

5 ngày 4 đêm  
Ngày...........tháng...........năm 2017 

 
Ngày một: (10/12/14)  
06.00 AM  :Tập trung đoàn ở cửa khẩu Su Van Na Khét 
07.00 AM  :Làm thủ tục qua biên giới Lào 
  (bằng xe mười năm chỗ)      
08.00 AM  :Làm thủ tục qua biên giới Thái Lan ở tỉnh Múk Đa Hản 
09.00 AM  :Lên đường đi Pa Thay Ya 
12.00 AM  :Ăn trưa tại nhà hàng Mék Máy ở thị trấn Khau Yày tỉnh  

Khô Rát (Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn I-Sản  
thật tuyệt như Tốm Yăm Goong (cach chua tôm), Sôm Tằm  
(nộm đu đủ) v.v..) 

01.00 PM  :Thư giãn trong Ban Bu Ri Farm 
02.00 PM  :Tiếp tục lên đường đi Pa Thay Ya 
05.00 PM  :Làm thủ tục vào khách sạn Môn Thiên  

(Khách sạn Môn Thiên là khách sạn bốn sao phục vụ rất tốt,  
để du khách được tắm rửa và nghỉ ngơi) 

06.00 PM  :Ăn tối tại nhà hàng Chăn Tha 
(Các món ăn ở đây rất hợp với người việt vì không cay và  
nhiều rau tươi) 

07.00 PM  :Đi bộ tại Tha Nổn Khôn Đơn  
(Tha Nổn Khôn Đơn là đường đi bộ.  Vào buổi tối, đường  
này được dành cho các cửa hàng ăn uống hoặc câu lặc bộ  
giải trí) 

10.00 PM  :Về khách sạn Môn Thiên nghỉ ngơi. 
 
 
Ngày hai: (11/12/14)  
06.00 AM  :Thức dậy 
07.00 AM  :Ăn sáng tại khách sạn Môn Thiên 
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08.00 AM  :Lên đường đi đảo Cháng 
(Du khách phải mang theo hành lí của mình) 

09.30 AM  :Xuống Thuyền tại cầu Ta Poh 
(Cầu Ta Poh là nơi xuống thuyền đi đảo Cháng) 

10.15 AM  :Tắm biển tại bãi biển Hàt Kéw 
(Bãi biển Hàt Kéw là bãi biển đẹp nhất của đảo Cháng vì 
cát rất mịn và trắng, là bãi biển duy nhất trên đảo Cháng công nhận 
trong danh sách các bãi biển đẹp trên thế giới) 

12.00 AM  :Ăn trưa tại nhà hàng Tha Lê Xuôi 
   (Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn hải sản thật  

tươi) 
01.30 PM  :Ngắm san hô tại vịnh Wông Đươn 
   (Nếu ngày đó không có mưa thì du khách sẽ ngắm được bãi  

san hô thật đẹp) 
03.00 PM  :Tắm rửa, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi Băng Cốc  
03.30 PM  :Lên đường đi Băng Cốc  
06.00 PM  :Làm thủ tục tại sân bay Su Van Na Phum 

(Để bay đi Chiềng Mai) 
07.15 PM  :Bay từ Băng Cốc đi Chiềng Mai  

(với hãng hàng không Bangkok Airways) 
08.15 PM  :Lên xe 15 chỗ tại sân bay quốc tế Chiềng Mai  
08.45 PM  :Ăn tối tại nhà hàng Mé Ai 
   (Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản của  

miền Bắc như Năm Prik Noom, Nộm Heo, Gà Quay v.v..) 
09.45 PM  :Nghỉ ngơi tại khách sạn Khăm Mương 

(Khách sạn Khăm Mương ở rất gần chợ đêm “Night Blaza”, du khách 
có thể đi bộ khoảng mười lăm phút là đến ngay) 

 
 
Ngày ba: (12/12/14)  
04.00 AM  :Thức dậy 
05.00 AM  :Ăn sáng tại khách sạn Khăm Mương  
06.30 AM  :Đi vãng cảnh chùa Đoi Su Thếp 

(Chùa Đoi Su Thếp là chùa nằm trên núi Su Thếp, dù đã qua    
thời gian lâu dài hơn 700 năm nhưng chùa ĐoiSu Thếp vẫn 
giữ được nét đẹp và linh thiêng. Người dân nơi đây rất tôn thờ)      
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08.00 AM  :Lên đường đi tham quan cung điện Đoi Tung tỉnh Chiêng Rai 
10.00 AM  :Tham quan cung điện Đoi Tung  

(Du khách sẽ được tham quan một vương quốc rất đẹp  
trong không khí lạnh giống như các thành phố của Châu Âu) 

12.00 AM  :Ăn trưa tại nhà hàng của cung điện Đoi Tung 
(Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đã từng được nấu cho 

Mẹ của nhà vua Thái Lan) 
01.00 PM  :Lên đường xuống tỉnh Chiềng Mai 
03.00 PM  :Tham quan huyện Bò Sáng 

(Huyện Bò Sáng rất nổi tiếng về việc sản xuất những chiếc ô truyền 
thống làm bằng giấy được vẽ thủ công bằng tay hoạ sĩ) 

05.00 PM  :Tham quan Cơ Sở Dự Án Hoàng Gia 
(Cơ Sở Dự Án Hoàng Gia là nơi sản xuất thực phẩm do sự ủng hộ của 

hoàng gia.  Sản phẩm được sản xuất ở đây đều là sản phẩm có giá trị 
cho con người như rau mùa Đông hoặc rau nước ngoài) 

06.30 PM  :Lên đường về thành phố Chiềng Mai  
07.45 PM  :Ăn tối tại nhà hàng Tha Vi 
   (Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn Việt Nam,  

để cho du khách được so sánh hương vị món ăn Việt Nam ở  
bên Thái và Việt Nam) 

09.00 PM  :Nghỉ ngơi tại khách sạn Khăm Mương 
(Du khách có thể đi bộ tại “Night Blaza”  trong ngày thứ hai nếu du 
khách chưa đi tối hôm trước) 

 
 
Ngày bốn: (13/12/14)  
06.00 AM  :Thức dậy 
07.00 AM  :Ăn sáng tại khách sạn Môn Thiên      
07.45 AM  :Lên đường đi sân bay quốc tế Chiềng Mai 
08.45 AM  :Bay từ Chiềng Mai về Băng Cốc 
09.50 AM  :Đến sân bay Su Van Na Phum 
10.20 AM  :Lên đường đi Grand Palace 
11.30 AM  :Tham quan Grand Palace 

(Grand Palace là một trong những khu cung điện của nhà vua, được  
dùng để tổ chức hoạt động quốc gia.  Bên cạnh Grand Palace là chùa  
Pra Kéw.  Pra Kéw là Tượng Phật rất nổi tiếng đối với du khách.) 



280 
 

12.30 AM  :Tham quan cung điện Vi Man Mếk 
   (Cung điện Vi Man Mếk là một trong những nơi ở của nhà  

vua Ra Ma 5) 
01.30 PM  :Ăn trưa tại nhà hàng Bai Mái 
   (Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn Trung Quốc) 
03.00 PM  :Mua sắm tại siêu thị Ma Boon Khlong 
   (Ma Boon Khlong là nơi mua sắm dành cho du khách nước  

ngoài vì hàng hoá ở đây có rất nhiều loại từ đồ ăn đến đồ lưu niệm.) 
06.00 PM  : Ăn trưa tại nhà hàng Bai Mái 
   (bữa tối du khách sẽ được thưởng thức những món ăn  

truyền thống Thái Lan ngày xưa) 
07.00 PM  :Đi bộ đường Kháo Sản  

(Đường Kháo sản là đường được dành cho du khách nước ngoài những 
câu lạc bộ ăn uống giải trí) 

09.30 PM  :Nghỉ ngơi tại khách sạn Sô Phi Thêo 
(Khách sạn Sô Phi Thêo là khách sạn năm sao rất hoành tráng và được 
trang trí theo phong cách Châu Âu) 

 
 
Ngày năm: (14/12/14)  
05.00 AM  :Thức dậy 
06.00 AM  :Ăn sáng tại khách sạn Khăm Mương  
07.00 AM  :Lên đường về tỉnh Múc Đa Hản 
12.00 AM  :Ăn trưa tại nhà hàng Mék Máy ở thị trấn Khau Yày tỉnh  

Khô Rát 
01.00 PM  :Tiếp tục lên đường về tỉnh Múc Đa Hản 
05.00 PM  :Ăn tối tại Khách sạn Múk Đa Hản Grand 
06.30 PM  :Lên đường đi cửa khẩu Thái Lan 
07.00 AM  :Làm thủ tục qua biên giới Thái Lan 
08.00 AM  :Làm thủ tục qua biên giới Lào tại cửa khẩu Su Van Na Khét 
 
Chú ý: 500 USD/NGƯỜI 
Giá bao gồm: 

- Bảo Hiểm 
- Vé máy bay 
- Vé tham quan 
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- Cơm bữa chính 
- Khách sạn 
- Xe ô tô 

 
Điều kiện: 

- Du khách muốn ngủ một người phải thêm tiền 1000 baht 
- Du khách đi cùng trẻ em trên 3 tuổi phải thêm tiền 500 baht 
- Cancle chương trình du lịch trước 10 ngày, du khách sẽ được trả tiền lại một 

trăm phần trăm 
- Cancle chương trình du lịch trước 5 ngày, du khách sẽ được trả tiền lại bảy 

mươi phần trăm 
- Cancle chương trình du lịch trước 3 ngày, du khách sẽ được trả tiền lại năm 

mươi phần trăm 
- Cancle chương trình du lịch trước dưới 3 ngày, du khách không được trả tiền 

lại 
 
 
10.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

ăn cơm trưa     ทานอาหารเที่ยง 
ăn sáng     ทานข้าวเช้า 

ăn tối      ทานอาหารเย็น 

ăn trưa     ทานอาหารเที่ยง 
ăn uống     ดื่มกิน 

bãi biển     ชายทะเล 

bãi san hô     แนวปะการัง 
Ban Nong Ôn    บ้านหนองโอน 

bao gồm    รวม 

bảo hiểm    ประกันภัย 

bảo tàng     พิพิธภัณฑ์ 

bay      ลอย 

bằng      โดย/ด้วย 

bằng tay     ด้วยมือ 

bắt đầu     เริ่มต้น 

bên cạnh     ข้างๆ 

biên soạn     จัดท า(เอกสาร) 
biết      รู้ 
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Bô Thi Sôm Bon   โพธิสมภรณ์ 
các bãi biển đẹp    บรรดาชายทะเลสวย 

các cửa hàng     บรรดาร้านค้า 

cát      ทราย 

cầu      สะพาน 

câu lạc bộ ăn uống    ไนท์คลับดื่มกิน 

câu lặc bộ     ไนท์คลับ 

có giá trị     มีคุณค่า 
có thể      สามารถ 

con người     คนเรา/มนุษย์ 
cộng đồng    ชุมชน 

công nhận     รับรอง 
công ty dịch vụ    บริษัทให้บริการ 
Cơ Sở     หน่วยงาน/พื้นฐาน 

Cơ Sở Dự Án Hoàng Gia  โครงการหลวง 
cơm bữa chính   อาหารมื้อหลัก 

của mình    ของตนเอง 
cung điện     พระราชวัง 
cửa khẩu     ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
Châu Âu    ยุโรป 

chiếc ô     ร่ม 

chùa      วัด 

chuẩn bị     เตรียมตัว 

chương trình du lịch    โปรแกรมการท่องเที่ยว 

dành cho     ส าหรับ 

danh sách     รายชื่อ 

Di Chỉ Khảo Cổ    แหล่งโบราณคดี 
Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
diện tích     พ้ืนที่ 
do      โดย/เพราะ 

doanh nghiệp     ธุรกิจ/นักธุรกิจ 

dòng sông     ริมแม่น้ า 
du lịch     ท่องเที่ยว 

Dự Án Hoàng Gia   โครงการหลวง 
duy nhất     หนึ่งเดียว 

đã qua       ได้ผ่านไปแล้ว 
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đang      ก าลัง 
đầy      เต็ม 

đều      ต่างก็ 

đi bộ      เดิน 

đi cùng     ไปด้วย 

điều kiện    เงื่อนไข 

đoàn      กลุ่ม/คณะ 

đón      ไปรับ/รับ 

đồ ăn      ของกิน 

đồ lưu niệm    ของที่ระลึก 

đối với     ส าหรับ/ส่วน 

đưa      น ามา 
được dùng     ได้ใช้ 
đường      ถนน/น้ าตาล 

đường đi bộ    ถนนคนเดิน 

gia súc      สัตว์ปีก 

giải trí     สังสรร 
giấy     กระดาษ     

 giống như    เหมือนกัน  
hải sản     อาหารทะเล 

hãng hàng không    สายการบิน 

hàng hoá     สินค้า 
hành lí     กระเป๋าเดินทาง 
hình      รูปแบบ/รูป 

hoạ sĩ     จิตรกร 
hoa súng     ดอกบัวแดง 
hoàng gia    ราชส านัก/หลวง 
hoành tráng     หรูหรา 
hoạt động     กิจกรรม 

hồ      หนอง/บึง/ทะเลสาบ 

Hồ Chí Minh    ลุงโฮ 

hôm trước    วันก่อน 

hợp với     เหมาะสมกับ 

huyện      ต าบล 

hương vị     รสชาติ/เครื่องปรุง 
khách du lịch     นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
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khách sạn      โรงแรม 

khách sạn bốn sao    โรงแรมห้าดาว 

không cay     ไม่เผ็ด 

không khí    บรรยากาศ 

khu      บริเวณ 

khu nghiên cứu    บริเวณศึกษาวิจัย 

khu rừng     บริเวณป่า 
làm bằng     ท ามาจาก 

làm thủ tục     ลงทะเบียน/ด าเนินการทางเอกสาร 

làm thủ tục vào khách sạn   ลงทะเบียนเข้าพัก 

lạnh      หนาว/เย็น 

lâu dài     เป็นเวลานาน 

lâu đài     ปราสาท 

lên đường     ออกเดินทาง 
lên xe      ขึ้นรถ 

lịch sử      ประวัติศาสตร์ 
linh thiêng    ศักดิ์สิทธิ์ 
lớn     ใหญ่ 
lớn nhất     ใหญ่ที่สุด 

mang theo     เอามาด้วย 

màu đỏ     สีแดง 
Mê Kông     แม่น้ าโขง 
miền đông bắc    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

mịn      นุ่ม/ลื่น 

món ăn     อาหาร 

món ăn đặc sản    อาหารพื้นบ้าน 

món ăn I-Sản     อาหารอีสาน 

món ăn Việt Nam    อาหารเวียดนาม 

một vương quốc    ราชอาณาจักร 

mùa đông    ฤดูหนาว 

mua sắm     จับจ่ายใช้สอย 

mưa      ฝน 

nằm      นอน/ตั้งอยู่ 
nấu      ประกอบอาหาร 

nem nướng    แหนมเนือง 
nét đẹp     ความสวย 
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nền văn hóa     วัฒนธรรม 

nổi tiếng     มีชื่อเสียง 
nở      บาน(ดอกไม้) 
nơi đây     สถานที่แห่งนี้ 
nuôi      เลี้ยง(สัตว์) 
ngày      วัน 

ngày xưa    ในอดีต 

ngắm      ชื่นชม 

ngắm cảnh     ชมทัศนียภาพ 

nghỉ ngơi    พักผ่อน 

nghiên cứu     ศึกษา/วิจัย 

người dân     ประชาชน 

nhà hàng     ร้านอาหาร 
nhà vua    พระมหากษัตริย์ 
phải thêm tiền    ต้องเพ่ิมเงิน 

phong cách     ทัศนียภาพ 

phục vụ     บริการ 

qua biên giới     ผ่านชายแดน 

quan trọng     ส าคัญ 

quốc gia    ระดับประเทศ 

rau mùa Đông     ผักหน้าหนาว 

rau nước ngoài    ผักต่างประเทศ 

rau tươi    ผักสด 

rất đẹp     สวยมาก 

rất hợp với     เหมาะสมมากกับ 

rất mịn     ลื่นมาก 

rất tôn thờ        น่าเคารพนับถือมาก 

san hô      ปะการัง 
sản phẩm     ผลิตภัณฑ์ 

sản xuất     ผลผลิต 

sắp xếp    เตรียมการ/จัดการ/เตรียมพร้อม  
sân bay     สนามบิน 

sân bay quốc tế    สนามบินนานาชาติ 
siêu thị     ห้างสรรพสินค้า 

so sánh     เปรียบเทียบ 

sự tiến hóa     การพัฒนาการ/วิวัฒนาการ 
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sự ủng hộ     การร่วมมือ/การสนับสนุน 

tại      ที ่
tài sản      ทรัพย์สิน 

tắm rửa     อาบน้ า 

tập trung     รวมตัวกัน 

tiếp tục     ต่อเนื่อง/ต่อไป 

tổ chức     จัด/ด าเนินการ 

tôn thờ        เคารพนับถือ 

tuyệt đẹp    สวยมาก 

tươi     สด 

tượng Phật     พระพุทธรูป 

Tha Lê Bua Đeng   ทะเลบัวแดง 
tham quan     ทัศนศึกษา 

thành      (กลาย)เป็น 

thành phố     นคร 
thật      จริง 
thật đẹp    สวยจริง 
thật tuyệt     สุดยอด 

thêm      เพ่ิม 

thị trấn     เมือง 
thờ cúng     บูชา/เคารพ 

thời gian    เวลา 
thủ công     งานฝีมือ 

thư giãn     ผ่อนคลาย 

thức dậy    ตื่นนอน 

thực phẩm     อาหาร(ที่ยังไม่ได้ประกอบ) 
thường thức     รับรู้รสชาติ 
trả tiền lại    จ่ายเงินคืน 

trắng     ขาว 

trẻ em      เด็กๆ/หนูๆ 

trên 3 tuổi     มากกว่าสามปี 
trên núi    บนภูเขา 
trên thế giới    ในโลก 

trong     ใน 

trồng lúa     ปลูกข้าว 

Trung Quốc    ประเทศจีน 
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truyền thống     ประเพณี 
vãng cảnh     ชมแหล่งท่องเที่ยว 

văn hóa     วัฒนธรรม 

vẫn giữ được     ยังคงรักษาไว้ 
vẽ      วาด 

vé     ต๋ัว 

vé máy bay    ตั๋วเครื่องบิน 

vé tham quan    ตั๋วเข้าชม 

về      กลับ/เกี่ยวกับ 

việc sống     การมีชีวิต 

vịnh      อ่าว 

vương quốc     อาณาจักร 

xe     รถ 

xe mười năm chỗ       รถสิบห้าที่นั่ง 
xe ô tô     รถยนต์ 
xuống      ลง 
xuống thuyền     ลงเรือ  

 
 
10.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

10.3.1 การใช้ค าว่า thật (thật + ค าคุณศัพท์)  
           ค าว่า thật เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ที่ใช้เพ่ือบอกระดับความเข้มข้นของค าคุณศัพท์
เช่นเดียวกับค าว่า rất (มาก) หรือ lắm (มาก) แต่ค าว่า thật นี้ยังแฝงความหมายเพ่ือการย้ าด้วย 
ดังนั้น ความหมายของค าว่า thật จึงตรงกับค าว่า ‘จริงๆ’ ในภาษาไทย ต าแหน่งของค าว่า thật ใน
ประโยคคืออยู่หน้าหรืออยู่หลังค าคุณศัพท์ (Đoàn Thiện Thuật (chủ biên), 2003 : 93) 
เช่น 
A) Tha Lê Bua Đeng là nơi du lịch thật đẹp của tỉnh Uđon Thani. 
    ‘ทะเลบัวแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยจริงของจังหวัดอุดรธานี’ 
หรือ 
B) Tha Lê Bua Đeng là nơi du lịch đẹp thật. 
    ‘ทะเลบัวแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยจริงๆ’ 
 

A) Vào mùa đông cả thành phố Uđon Thani được trang trí thật hoành tráng. 
    ‘เข้าสู่ฤดูหนาวทั้งจังหวัดอุดรธานีมีการประดับตกแต่งหรูหราจริงๆ’ 
หรือ 
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B) Vào mùa đông cả thành phố Uđon Thani được trang trí hoàng tráng thật. 
    ‘เข้าสู่ฤดูหนาวทั้งจังหวัดอุดรธานีมีการประดับตกแต่งหรูหราจริงๆ’ 
 
A) Khách nước ngoài ở Pa Ta Ya thật đông. 
   ‘นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีพัทยาเยอะจริงๆ’ 
หรือ 
B) Khách nước ngoài ở Pa Ta Ya đông thật. 
   ‘นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีพัทยาเยอะจริงๆ’ 
 
หมายเหตุ  ประโยคที่ค าว่า thật ถูกวางไว้หลังค าคุณศัพท์ ดังในประโยค B) มักจะเป็นประโยคแสดง
ความคิดเห็นที่ใช้พูดเพ่ือเสริมความคิดเห็นกับประโยคที่มีคนพูดแล้วก่อนหน้านี้ 
  

10.3.2 การใช้ค าว่า như (เช่น / ตัวอย่างเช่น)   
           ค าว่า như ในบทนี้เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ที่มีความหมายตรงกับค าว่า ‘ยกตัวอย่าง
เช่น/เช่น’ ในภาษาไทย ใช้เพ่ือบ่งชี้ว่า ข้อความที่ตามมานั้นจะเป็นตัวอย่างของข้อความที่พ่ึงจะ
กล่าวถึง 
เช่น 
Tỉnh Uđon Thani có rất nhiều nơi du lịch như Tha Lê Bua Đeng, Ban Chiang Mai, v.v. 
‘จังหวัดอุดรธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ทะเลบัวแดง บ้านเชียง เป็นต้น’ 
 
Dịch vụ của chúng tôi có rất nhiều như vé máy bay, khách sạn, nhà hàng v.v. 
‘งานบริการของพวกเรามีมากมาย เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น’ 
 
Chúng tôi có rất nhiều chương trình du lịch như biển, núi, thác v.v. 
‘พวกฉันมีโปรแกรมการท่องเที่ยวมากมาย เช่น ทะเล ภูเขา น้ าตก เป็นต้น’ 

 
10.3.3 การใช้ค าว่า ngay  

           ค าว่า ngay เป็นค าลดรูปมาจากค าว่า ngay bay giờ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มค าช่วยกริยา 
(phó từ ) มีหน้าที่ เสริมความหมายของค ากริยา (Đào Thanh Lan, 2010 : 128-130) ซึ่ งมี
ความหมายตรงกับค าว่า ‘ทันทีทันใด/ทันที/ตอนนี้ทันที’ ในภาษาไทย โดยมีต าแหน่งอยู่หลังค ากริยา
หรือกริยาวลี 
เช่น 
Chị Đuông Chai lên gặp ông giám đốc ngay (bay giờ). 
‘คุณดวงใจ ไปพบท่านผู้จัดการเลยตอนนี้’ 
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A: Chị cho chúng tôi hai chai nước cam. 
B: Có ngay (bay giờ). 
A: พ่ีครับ ขอน้ าส้มให้พวกเราสองขวด 
B: ได้ทันทีเลย 
 
Khi chị biết thông tin rồi nhờ chị báo cho em biết ngay nhé. 
‘เมื่อพ่ีรู้ข้อมูลแล้ว น้องขอให้พ่ีแจ้งให้น้องทราบทันทีเลยนะครับ’ 
 

10.3.4 การใช้ค าเชื่อม “dù / mặc dù” 
           ค าว่า dù หรือ mặc dù นี้ เป็นค าเชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกันให้มา
รวมกันเป็นประโยคความรวมแบบบอกความขัดแย้ง โดยมากมักจะมีค าว่า nhưng ที่มีความหมายว่า 
‘แต’่ ปรากฏร่วมด้วย (Diệp Quang Ban (chủ biên), Hoàng Văn Thung, 2013 : 160) ค าว่า dù 
หรือ mặc dù มีความหมายตรงกับค าว่า ‘แม้ว่า’ ในภาษาไทย ซึ่งมีการใช้ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 
โครงสร้างท่ี 1 
  “Mặc dù / dù + อนุประโยค A + (nhưng) + อนุประโยค B”  
เช่น 
Mặc dù công ty du lịch Đuông Đao ít người nhưng các nhân viên của công ty phục 
vụ rất nhiệt tình. 
‘แม้ว่าบริษัทท่องเที่ยวดวงดาวมีคนน้อย แต่ พนักงานทุกคนของบริษัทก็เต็มใจให้บริการ’ 
 
Mặc dù mùa này không phải là mùa du lịch của Thái Lan nhưng khách nước ngoài 
vẫn thích sang Thái Lan du lịch. 
‘แม้ว่าฤดูนี้จะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ ยังชอบมาเที่ยว
ประเทศไทย’ 
 
Dù đã trải qua thời gian hơn 700 năm nhưng chùa Đoi Su Thếp vẫn giữ được nét đẹp 
và linh thiêng. 
‘แม้จะผ่านช่วงเวลามาแล้วกว่า 700 ปี แต่วัดดอยสุเทพก็ยังรักษาไว้ซึ่งความสวยงามและความ
ศักดิ์สิทธิ์ได้’ 
 
โครงสร้างท่ี 2 
  “อนุประโยค B + mặc dù / dù + อนุประโยค A”  
เช่น 
Các nhân viên của công ty phục vụ nhiệt tình mặc dù công ty có ít người. 
‘พนักงานทุกคนของบริษัทเต็มใจให้บริการแม้ว่าบริษัทจะมีคนน้อย’ 
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Khách du lịch nước ngoài thích sang Thái Lan không ít mặc dù mùa này không phải là 
mùa du lịch của Thái Lan. 
‘นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวประเทศไทยไม่น้อยแม้ว่าฤดูนี้จะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย’ 
 
Chùa Đoi Su Thếp vẫn giữ được nét đẹp và linh thiêng dù đã qua hơn 700 năm. 
‘วัดดอยสุเทพก็ยังรักษาไว้ซึ่งความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ได้แม้จะผ่านมาแล้วกว่า 700 ปี’ 

 
10.3.5 การใช้กลุ่มค า “đã từng được”  

           กลุ่มค าว่า đã từng được เป็นกลุ่มค าช่วยกริยา มีต าแหน่งหน้ากริยาหลักของ
ประโยคเสมอ กลุ่มค านี้เกิดจากการรวมตัวกันของค าช่วยกริยา đã ที่บอกเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้ว ค า
ช่วยกริยา từng บอกการปรากฏของเหตุการณ์นั้นๆ ว่าเกิดขึ้นแบบที่ละครั้งต่อเนื่องกัน และค าช่วย
กริยา được บอกความสามารถในการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วกลุ่มค า đã từng 
được จึงมีความหมายว่า ‘เหตุการณ์นั้นๆ ได้เกิดขึ้นไปแล้วแบบต่อเนื่องกันที่ละครั้ง ’ ซึ่งเป็น
ความหมายในเชิงบวก (Trần Kim Phượng, 2008 : 99-101) 
เช่น 
Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đã từng được nấu cho Hoàng Thái 
Hậu Thái Lan.  
‘นักท่องเที่ยวจะได้ชิมรสชาติของบรรดาอาหารที่เคยได้ปรุงถวายส าหรับสมเด็จย่า’ 
 
Công ty của chúng tôi đã từng được giải thưởng cấp nhà nước từ năm 2013 đến năm 
2016 liền.  
‘บริษัทของพวกฉันเคยได้รับรางวัลระดับประเทศตั้งแต่ปี 2013 ถึงปี 2016 อย่างต่อเนื่อง’ 
 

10.3.6 การใช้ค าว่า đều  
           ค าว่า đều เป็นค าเชิงไวยากรณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มค าชนิดช่วยกริยา มีต าแหน่งหน้า
กริยาหลักของประโยคเสมอ โดยที่ประธานของประโยค หากเป็นบุคคลก็ต้องเป็นบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป หรือหากเป็นวัตถุสิ่งของ ก็ต้องอยู่ในรูปของพหูพจน์ เพราะค าว่า đều มีความหมายใกล้เคียง
กับค าว่า ‘ต่างก็’ ในภาษาไทย เพ่ือบอกว่าประธานของประโยคทั้งสองคนนั้นได้กระท าเหตุการณ์
เดียวกันหรือเหมือนๆกัน หรือเพ่ือบอกว่าประธานของประโยคที่เป็นวัตถุสิ่งของ เหล่านั้นมีภาคแสดง
อันเดียวกัน (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 266-274) 
เช่น 
Công ty Đuông Đao và công ty Văn Hào đều phục vụ về tour du lịch.  
‘ทั้งบริษัทดวงดาวและบริษัทวันห๋าว ต่างก็ให้บริการด้านการท่องเที่ยว’ 
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Các sản phẩm được sản xuất ở đây đều là sản phẩm có giá trị cho con người. 
‘บรรดาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่แห่งนี้ต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าส าหรับมนุษย์’ 
 
Ông Su Ri Ya và ông Minh Cường đều làm giám đốc công ty du lịch. 
‘ทั้งคุณสุริยาและคุณมิงเก่ืองต่างก็เป็นผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยว’ 

 
10.3.7 การใช้กลุ่มค า “một trong những”   

           กลุ่มค าว่า một trong những เป็นกลุ่มที่มีความหมายว่า ‘หนึ่งในบรรดา’ เป็น
กลุ่มค าที่มีต าแหน่งอยู่หน้าค านามเพ่ือเป็นการเน้นว่าค านามตัวที่ถูกน าหน้านั้นเป็นค านามพหูพจน์    
เช่น 
Cung điện Vi Man Mếk là một trong những nơi ở của nhà vua Ra Ma 5. 
‘พระท่ีนั่งวิมานเมฆเป็นหนึ่งในบรรดาที่ประทับของรัชกาลที่ 5’ 

 
Tha Lê Bua Đeng là một trong những nơi du lịch rất thú vị của tỉnh Uđon Thani. 
‘ทะเลบัวแดงเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุดรธานี’ 

 
Công ty du lịch Đuông Đao là một trong những công ty du lịch nổi tiếng nhất tỉnh. 
‘บริษัทท่องเที่ยวดวงดาวเป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด’ 

 
10.3.8 การใช้ค าเชื่อมคู่ “từ.........đến........”   

           ค าเชื่อมคู่ từ......đến...... เป็นค าเชื่อมที่บอกระยะทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง หรือ
เป็นค าเชื่อมที่บอกเวลาจากเวลาหนึ่งไปสู่อีกเวลาหนึ่ง หรือจากสิ่งเล็กๆ ไปสู่สิ่งใหญ่ๆ ก็ได้ ค าเชื่อมคู่ 
từ......đến...... จึงมีความหมายว่า ‘ตั้งแต่/จาก.....ถึง.....’ ดังนั้น ค าที่สามารถอยู่ระหว่างค าว่า 
từ......đến...... จึงเป็นค าบอกเวลา บอกสถานที่ หรือบอกวัตถุสิ่งของ (Lê Biên, 1999 : 164) 
เช่น 
Hàng hoá ở đây có rất nhiều loại từ đồ ăn đến đồ lưu niệm. 
‘สินค้าท่ีนี่มีมากมายหลายชนิด ตั้งแต่ของกินถึงของที่ระลึก’ 

 
Từ công ty Đuông Đao đến Băng Cốc cách xa nhau khoảng 500 cây số. 
‘จากบริษัทดวงดาวถึงกรุงเทพระยะทางไกลกันประมาณ 500 กิโลเมตร’ 
 
Giờ làm việc hàng ngày là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
‘เวลาท างานคือตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกวัน’ 
 
Chúng tôi hết lòng phục vụ từ trẻ con đến người cao tuổi. 
‘พวกผมเต็มใจบริการตั้งแต่เด็กเล็กถึงคนสูงวัย’ 
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10.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

10.4.1 ประโยคที่ใช้บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริง 
Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn I-san thật ngon. 
Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn hải sản thật tươi. 
Nếu ngày đó không có mưa thì du khách sẽ ngắm được bãi san hô thật đẹp 
Chùa Đoi Su Thep là nơi du lịch nằm ở trên núi thật cao. 
Du khách có thể mua đồ lưu niệm thật rẻ tiền ở siêu thị Ma Boon Khlong. 
 

10.4.2 ประโยคที่ใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีทันใด 

Các quý vị đợi một lúc, bữa ăn khoảng mười phút nữa thì có ngay. 
Khách sạn Khăm Mương ở ngay gần khách sạn chúng ta đang. 
Chúng ta ở rất gần chợ đêm, du khách có thể đi bộ mười lăm phút là đến ngay. 
Sau khi chúng ta đến đảo Su Rin, chúng ta có thể đi tắm biển ngay. 
 

10.4.3 ประโยคที่ใช้บอกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุด 

Tôi đợi du khách ở cửa khấu từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng mới gặp được du khách. 
Lễ hội Loi Kra Thông bắt đầu từ mồng một tháng 10 đến mồng năm tháng 10. 
Giá cả chương trình du lịch Pa Ta Ya bắt đầu từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. 
Du khách có thể đến thăm quan bảo tàng Ban Chiang từ thứ ba đến chủ nhật hàng 
tuần. 
 

10.4.3 ประโยคที่ใช้เปรียบเทียบแบบเท่าเทียม 
Món ăn Việt Nam giống như món ăn Trung Quốc. 
Bãi biển Phu Kêt đẹp giống như bãi biển Nha Trang, Việt Nam.  
Du khách sẽ được tham quan một vương quốc rất đẹp trong không khí lạnh giống 
như các thành phố của Châu Âu. 
 

10.4.4 ประโยคที่ใช้บอกการยกตัวอย่าง 
-Nới du lịch của tỉnh Uđon Thani có rất nhiều nơi đẹp như Tha Lê Bua Đeng, chùa 
Phu Thoc, chùa Phu Con v.v.. 
-Các công ty du lịch như công ty Đuông Đao, công ty Sun Smile, công ty Dri Đa Ra 
tour đều là công ty chuyên về du lịch ngoài nước.  
-Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Bắc như Năm Prik 
Noom, Nộm Heo, Gà Quay v.v.. 
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10.4.5 ประโยคที่ใช้บอกวัสดุที่ถูกใช้ในการท าสิ่งๆ นั้น 
Huyện Bò Sáng rất nổi tiếng về việc sản xuất làm bằng giấy. 
Món tráng miệng này được làm bằng gạo nếp. 
Các nhà truyền thống của Thái Lan đều làm bằng gỗ. 
Cái ghế bằng mây này rất đẹp. 
 

10.4.6 ประโยคที่ใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นหรือวัสดุนั้นๆ ถูกกระท าด้วยวิธีใด 
Cái ô này được hoạ sĩ vẽ thủ công bằng tay. 
Chúng ta đi du lịch Phu Kết bằng ô tô hay máy bay ? 
Em hãy gửi chương trình du lịch bằng đường bưu điện cho chắc hơn. 
Chúng ta cho khách du lịch đi bằng máy bay đi. 
 

10.4.7 ประโยคที่ใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ ถูกกระท าเพื่อใคร 
Đường Kháo sản là đường được dành cho du khách nước ngoài về ăn uống giải trí. 
Tết Trung Thu của Việt Nam là Tết dành cho trẻ em. 
Quà trên bàn làm việc của chị là quà du khách dành riêng cho chị đấy. 
Chợ đêm ở Chiang Mai là chợ đêm dành cho việc buôn bán đồ lưu niệm. 
 

10.4.8 ประโยคที่ใช้ระบุสถานที ่
Làm thủ tục tại sân bay Su Van Na Phum 
Ăn trưa tại nhà hàng của cung điện Đoi Tung 
Mua sắm tại siêu thị Ma Boon Khlong 
Nghỉ ngơi tại khách sạn Sô Phi Thêo 
Làm thủ tục qua biên giới Thái Lan tại cửa khấu Nong Khai. 
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10.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Cung điện Hoàng gia 
 

 
 
   ภาพที่ 10.1:  พระบรมมหาราชวัง 
   ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/144181  

       สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2560 
 

Cung điện hoàng gia được xây dựng vào thời vua Phra Bat Som det 
Phraphutthayotfa Chulalok ( Rama I) cùng với sự ra đời của kinh đô Rat-ta-na-ko-sin. 
Thời  kỳ mới được xây dựng, cung điện hoàng gia có tổng diện tích hơn 200.000 m2, 
gồm 3 khu chính là khu cung điện hoàng gia, khu vực cử hành đại lễ và khu Wat Phra 
Si Rattana Satsadaram.  

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นพร้อม

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนคือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียร
สถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

 
 Trong quá khứ, cung điện hoàng gia là nơi ở của nhà vua được thiết kế tương  
tự như cung điện hoàng gia của thời kỳ Ayutthaya. Đến thời vua Rama IV và Rama V, 
do ảnh hưởng của phương tây khiến cho kiến trúc của các công trình của Cung điện 
hoàng gia mang nét pha trộn giữa phương đông và phương tây nhiều hơn. Các khu 
vực chính của cung điện hoàng gia gồm có: 
 

https://hilight.kapook.com/view/144181


295 
 

ในอดีตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ลักษณะแบบแผนการก่อสร้าง
คล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณ
วังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เริ่ม
รับอิทธิพลจากตะวันตกท าให้สถาปัตยกรรมมีลักษณะผสมผสานกับทางตะวันตกมากขึ้น หมู่พระที่นั่ง
ที่ส าคัญมีดังนี้คือ 

 
1.Điện Phra-thi-nang-du-sit-ma-ha-phra-sat : trước kia điện này có tên là Phra-thi-
nang-in-tha-phi-bet-ma-ha-pra-sat, là điện được xây dựng đầu tiên trong quần thể 
cung điện. Đây là nơi dùng để đặt linh cữu thi hài của nhà vua, hoàng hậu và người 
trong hoàng tộc. Ngoài ra đây cũng là nơi để tổ chức các nghi lễ mang tính chất cầu 
may mắn, tốt lành và các hoạt động từ thiện. 
 
1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เดิม ชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองค์
แรกท่ีสร้างข้ึนในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ใช้ประกอบพระราชพิธีส าคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคลและบ าเพ็ญพระราชกุศล
ต่างๆ 
 
2.Điện Phra-thi-nang-a-phorn-phi-moc-phra-sat :  được xây dựng gần Điện Phra-thi-
nang-du –sit-ma-ha-phra-sat, dùng làm nơi cất giữ các phương tiện đi lại của hoàng 
gia cũng như các vật dụng dùng trang trí cho các đoàn xe diễu hành của hoàng gia. 
 
2. พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรง     
พระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่ 
 
3. Điện Phra-thi-nang-chak-kri-ma-ha-phra-sat:  được xây dựng vào năm 1876, thời 
vua Phra-Bat-Somdet-phra-poraminthra-Maha-Chulalongkorn-phra-Chunla-Chom-Klao-
Chao-Yu-Hua (Rama V). Nơi đây được dùng để đón tiếp các lãnh đạo, nguyên thủ 
quốc gia. Ngoài các điện nói trên Cung điện hoàng gia còn có nhiều các điện khác 
cũng có tầm quan trọng riêng. 
 
3. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
พ.ศ. 2419   ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยัง
มีหมู่พระท่ีนั่งส าคัญอ่ืนๆ  
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10.6 สรุป (Tóm tắt) 
Sau khi tổng hợp thông tin và liên hệ với các công ty dịch vụ liên quan trong 

việc xây dựng chương trình du lịch công ty sẽ mang những thông tin đó để xây dựng 
chương trình du lịch để xác định các loại hình du lịch như: chương trình du lịch kiểu 
du lịch ngắn ngày (một ngày), chương trình du lịch kiểu du lịch trong thành phố (City 
Tour), và chương trình du lịch dài ngày. Chương trình du lịch đó sau khi được phê 
duyệt bởi trưởng nhóm thì có thể đem đi bán được. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Lấy thông tin câu trả lờ i của bài tập số 1 trong chương 8 cuốn sách này để 
biên soạn một chương trình du lịch. 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................ ................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
......................................................................................................................... ....................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.................................................................................... ......................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................ ................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.................................................................... ......................................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................. ............................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
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2. Lấy thông tin câu trả lời của bài tập số 2 trong chương 8 cuốn sách này để 
biên soạn một chương trình du lịch. 
.................................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................. ................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................... ........................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................. ................................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
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3. Lấy thông tin câu trả lờ i của bài tập số 3 trong chương 8 cuốn sách này để 
biên soạn một chương trình du lịch. 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................. ................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................... ........................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................. ................................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
.................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................... ................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
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4. Hãy biên soạn chương trình du lịch tại Thái Lan cho mười du khách trong 
vòng năm ngày, du khách sẽ đến Thái Lan theo đường hàng không, du khách 
muốn đi tham quan Phu Kẹt, Krabi, Đảo Si Mi Ran và Pa Thay Ya. 
........................................................................................ ..................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................... ........................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................ ............................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................ ..................................................................... ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................... ........................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................. ................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
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5. Hãy đặt 5 câu với từ “thật + tính từ”. 
...................................................................................................... .......................................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................. ............................................................................ ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
 
6. Hãy đặt 5 câu với từ “tính từ + thật”. 
..................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
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8. ประยุกต์ใช้ค าว่า nữa กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การต้อนรับลูกค้า    
              ณ จุดนัดพบ และสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างน าเที่ยวนักท่องเที่ยว 
 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์การต้อนรับลูกค้า  
              ณ จุดนัดพบ และสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างน าเที่ยวนักท่องเที่ยว 

3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื้อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั้นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั้นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี้แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี้แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ที่ปรากฏในเนื้อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื้อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั้นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั้นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 

 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับประเทศ เรื่อง 
       “Chùa Pra-si Rat-ta-na-sat-sa-da-ram”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 11 
 2. Power point สรุปเนื้อหาบทที่ 11 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
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4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 11 
 
 

ในขณะปฏิบัติการน าเที่ยว 
Trong quá trình đi tour thực tế   

 
 
 
11.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Đón khách tại cửa khẩu Su Van Na Khét (Lào) (HT-35) 
 Hôm nay là ngày đầu tiên mà Kă Môn phải làm hướng dẫn viên cho một đoàn 
du khách người Việt.  Đúng sáu giờ sáng Kă Môn đến cửa khẩu để đón khách tại cửa 
khẩu Su Van Na Khét (Lào). 
KĂ MÔN:     Chào các ông các bà, cháu xin được từ giới thiệu,  

cháu tên là Kă Môn, là hướng dẫn viên cho đoàn du  
lịch của đoàn chúng ta ạ. 

DU KHÁCH:     Chào cháu. 
KĂ MÔN:     Bây giờ cháu sẽ đưa lại hộ chiếu cho các ông các bà,  

để các ông các bà tự xuất trình nhân viên hải quan kiểm tra và 
đóng dấu nhập cảnh ạ. Cháu nhờ cô ký tên hộ cháu với.  

DU KHÁCH:     Ở đâu vậy? 
KĂ MÔN:     Ở trong giấy xin nhập khẩu đây ạ.  
DU KHÁCH:     Vâng. 
   ..................... 
KĂ MÔN:     Các ông các bà đã xong chưa ạ?  
DU KHÁCH:     Đã xong tất cả rồi cháu ạ. 
KĂ MÔN:    Vậy cháu mới ông bà đi vệ sinh trước rồi khoảng mười phút nữa 

chúng ta sẽ lên xe.  Xe của chúng ta là xe mười năm chỗ mang 
kiểm soát HK984, mọi người hãy nhìn vào biển số xe ở phía 
trước và phía sau của xe ạ.  

DU KHÁCH:     Vâng. 
 
B. Khi du khách lên xe (HT-36) 
 Sau khi các khách du lịch lên xê, Kă Môn tự giời thiệu về mình để làm quen 
với du khách và giới thiệu về chương trình du lịch.  
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KĂ MÔN:    Cháu rất vui khi được chọn làm hướng dẫn viên cho đoàn của 
các ông các bà trong chuyến tham quan Thái Lan lần này ạ ! 
Xin giới thiệu tên của cháu một lần nữa, cháu tên là Kă Môn, 
năm nay cháu hai mươi ba tuổi, cháu là hướng dẫn viên của 
đoàn chúng ta.  Và tài xế xe chúng ta tên là anh Boon Đi. 

DU KHÁCH:     Chào anh tài xế. (du khách vỗ tay) 
KĂ MÔN:     Cháu sẽ phát chương trình du lịch cho các ông các bà  

để các ông các bà được biết trước những nơi chúng ta sẽ đi 
tham quan, du lịch. 

DU KHÁCH:     Chúng ta phải mất thời gian ngồi trên xe này tận mười  
tiếng đồng hồ cơ à? Lâu quá! 

KĂ MÔN:     Vâng cháu cũng nghĩ hôm nay thời gian ngồi trong xe  
hơi lâu, nhưng cháu nghĩ rằng việc ngồi trên xe cũng rất thú vị 
đấy ạ.  

DU KHÁCH:     Thú vị thế nào?  
KĂ MÔN:     Vì phong cảnh dọc đường đi rất đẹp đấy ạ và trong xe  

chúng cháu cũng chuẩn bị Ka Ra Ô Kê bài hát Việt  
Nam dành riêng cho các ông các bà đấy ạ.  

DU KHÁCH:     Thế cháu có biết ca sĩ nào đang nổi tiếng hiện nay ở  
Việt Nam?  

KĂ MÔN:     Ca sĩ Cẩm Ly có phải không ạ?  
DU KHÁCH:     Cháu giỏi đây.  
KĂ MÔN:     Cảm ơn bà ạ.  Bây giờ cháu mời ông bà nghe nhạc do  

ca sĩ trình bày, cháu mời ông bà nghỉ ngơi và ngắm  
cảch tự do rồi đến giờ chúng ta ăn trưa cháu sẽ báo  
các ông các bà ạ.    

DU KHÁCH:     Ok, nhưng bà nhờ cháu vặn nhỏ âm lượng một chút có  
được không vì to quá nghe khó chịu.  

KĂ MÔN:     Vâng ạ. 
DU KHÁCH:     Cảm ơn cháu.  
 
C. Du khách ăn trưa (HT-37) 
 Khi sắp đến nơi ngừng xe để ăn trưa, Kă Môn phải thông báo cho du khách 
biết kế hoạch ăn trưa của đoàn.   
KĂ MÔN:     Tíng tòng, tíng tòng..... 
   Chúng ta đã đến nhà hàng Mék Máy rồi, chúng ta sẽ  
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ăn trưa ở nhà hàng này, không biết các ông bà đã đói  
bụng chưa ạ? 

DU KHÁCH:     Đói lắm rồi cháu ơi.  Bữa trưa chúng ta có những món  
gì vậy? 

KĂ MÔN:     Chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn I-Sản  
thật tuyệt vời và thật ngon, du khách Việt Nam nào  
đến du lịch ở Thái Lan đều thích những món ăn I-Sản.  Bữa này 
chúng ta có Tốm Yăm Goong, Việt Nam mình gọi là cach chua 
tôm, Sôm Tằm Việt Nam mình gọi nộm đu đủ, Canh Chưa hoặc 
canh rau thịt heo, Rau xào với cá mận, v.v.. 

DU KHÁCH:     Ôi nhìn ngon quá. 
KĂ MÔN:     Bây giờ cháu xin phép chia đoàn mình thành hai nhóm  

vì cháu đặt bàn hai bàn ăn.  Cháu muốn các các ông các bà 
được ngồi thoải mái, ngồi ăn năm người một bàn ăn thôi ạ.   

DU KHÁCH:     Cháu có ngồi ăn cùng các bác không? 
KĂ MÔN:     Dạ không ạ, cháu có bàn ngồi ăn rồi ạ.   
DU KHÁCH:     Thế không có mấy chai bia cho các ông à? 
KĂ MÔN:     Dạ Trong chương trình du lịch thì không bao gồm thức uống  

ngoại trừ nước khoáng chúng cháu phát trên xe. Nhưng nếu  
du khách có nhu cầu thì du khách phải tự trả tiền ạ.   

DU KHÁCH:     Vậy thì thôi để bữa tối vậy. 
KĂ MÔN:     Dạ mời mọi người dùng cơm ạ. Chúc mọi người ngon miệng.   
DU KHÁCH:     Vâng cảm ơn cháu. 
   ..................................... 
KĂ MÔN:     Các ông các bà có muốn dùng thêm gì không ạ? Bà có  

lấy thêm cơm trắng không ạ?   
DU KHÁCH:     Vâng, cho tôi thêm cơm trắng. 
KĂ MÔN:     Vâng.  Cơm đây ạ.   
DU KHÁCH:     Cảm ơn cháu.  Cho tôi thêm Tốm Yăm Goong được không? 
KĂ MÔN:     Dạ được ạ. 
     ..................................... 
KĂ MÔN:     Mọi người đã ăn xong chưa ạ?   
DU KHÁCH:     Xong rồi cháu ạ. 
KĂ MÔN:     Vậy mời các ông các bà đi vệ sinh khoảng mười phút  

rồi lên xe để chúng ta khởi hành được đúng giờ ạ.   
DU KHÁCH:     OK ngay. 
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D. Du khách đến khách sạn (HT-38) 
 Kă Môn thông bảo cho du khách biết về nơi nghỉ ngơi của đoàn khi sắp đến 
khách sạn Môn Thiên. 
KĂ MÔN:     A lô, A lô......... 
   Chúng ta đã đến khách sạn Môn Thiên rồi.  Chúng ta  

sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn này.  Đầu tiên xin mọi người hãy kiểm 
tra lại va li và hành lí của mình, rồi đợi cháu tại lobby của 
khách sạn, cháu sẽ làm thủ tục nhận phòng trước.   

DU KHÁCH:     Vâng. 
   ................................... 
KĂ MÔN:     Chào anh lễ tân, tôi từ công ty du lịch Đuông Đao,  

công ty của chúng tôi đã đặt phòng cho du khách  
chúng tôi năm phòng. Tôi nhờ anh kiểm tra giúp anh  
nhé. 

LỄ TÂN:  Vâng, xin chị chờ một chút. 
   ...................... 
LỄ TÂN:  Xin lỗi chị, trong danh sách đặt phòng của chúng tôi  

không có tên công ty Du Lịch Đuông Đao.   
KĂ MÔN:     Thế à!  Sao thế? Công ty cho biết là chúng tôi sẽ nghỉ  

ở khách sạn này cơ mà.  Để tôi gọi điện hỏi lại trước  
nhé.  

LỄ TÂN:  Vâng. 
   ...................... 
KĂ MÔN:     Alô, cho em gặp chị Đuông Chai ạ.  
ĐUÔNG CHAI:  Chị nghe đây.  
 
KĂ MÔN:     Chị ơi, bây giờ em đã đưa du khách Việt Nam mã số  

chương trình VN021 đến khách sạn Môn Thiên rồi,  
nhưng khách sạn Môn Thiên báo không có việc đặt  
phòng của công ty mình chị ạ.  Em nhờ chị kiểm tra  
cho em với.  

ĐUÔNG CHAI:  Thế à!  Sao thế?  Để chị kiểm tra cho. 
   .......................  
ĐUÔNG CHAI:  Alô, công ty mình đã đặt phòng ở khách sạn Môn  
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Thiên thật đấy em ạ, mình đặt 5 phòng, ngày đặt là ngày hai 
mươi tháng mười một,  đặt với anh Ar Thít trưởng phòng kế 
toán em ạ. 

KĂ MÔN:     Vâng em sẽ cho họ kiểm tra lại chị ạ. 
.......................  

KĂ MÔN:     Anh lễ tân ơi, công ty du lịch Đuông Đao đã đặt  
phòng ở khách sạn Môn Thiên thật, đặt 5 phòng, ngày  
đặt là ngày hai mươi tháng mười một, đặt với anh  
Ar Thít trưởng phòng kế toán.  

LỄ TÂN:  Vâng, để tôi kiểm tra lại ạ. 
   ...................... 
LỄ TÂN:  Xin lỗi chị, công ty du lịch Đuông Đao đã đặt phòng ở  

khách sạn Môn Thiên thật, nhưng anh Ar Thít trưởng  
phòng kế toán quên đưa lên danh sách. May quá hôm  
nay khách sạn của chúng tôi vẫng còn phòng nên  
chúng tôi có thể làm thủ tục cho chị được luôn. 

KĂ MÔN:     Cảm ơn anh, nhờ anh nhanh tay lên anh nhé vì chúng  
ta còn phải đi du lịch tiếp đây. 

LỄ TÂN:  Ok, chị cho tôi hộ chiếu của du khách chị nhé, đây  
chìa khoá các phòng đây ạ.  

KĂ MÔN:     Cảm ơn anh. 
 
 
11.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

âm lượng     เสียง(เพลง) 
bài hát      บทเพลง 
bài hát Việt Nam    เพลงภาษาเวียดนาม 

  bây giờ     ตอนนี้/ขณะนี้ 
biển số xe     ป้ายทะเบียนรถ 

bữa trưa     มื้อเที่ยง 
ca sĩ     นักร้อง  
các ông các bà   บรรดาลุงๆป้าๆ 

cach chua tôm   ต้มย ากุ้ง 
canh chưa     ต้มย า 
canh rau thịt heo   ต้มแซบหมู 
cơ mà     นี่นา (ค าลงท้ายประโยค) 



314 
 

cơm trắng     ข้าวผัด 

của mình    ของตนเอง 
cửa khẩu     ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
cửa xe     ประตูรถ 

cháu      หลาน 

chìa khoá     กุญแจ 

chia thành     แบ่งออกเป็น 

chờ một chút    รอสักครู่ 
chuẩn bị     เตรียมตัว 

chúng ta    พวกเรา 

chuyến tham quan    การไปทัศนศึกษา/การไปเที่ยว 

chương trình du lịch   โปรแกรมการท่องเที่ยว 

dành cho     ส าหรับ 

dành riêng     ส าหรับ 

danh sách    รายชื่อ      
dấu      ตราประทับ 

do      เพราะ/โดย 

dọc đường     ข้างทาง/ริมข้างทาง 
dùng cơm    กินข้าว 

dùng thêm     กินเพ่ิม 

đặt phòng     จองห้อง(พัก) 
đầu tiên     เริ่มแรก 

đều      ต่างก็ 

đi tiếp      ไปต่อ 

đi vệ sinh     ไปเข้าห้องน้ า 

đoàn du lịch     คณะนักท่องเที่ยว 

đói bụng     หิว 

đói lắm     หิวมาก 

đón khách     รับลูกค้า 
đóng       ประทับ 

đóng dấu     ประทับตรา 

đợi      รอ 

đúng      ตรง 
đúng giờ     ตรงเวลา 
đúng sáu giờ sáng    หกโมงเช้าตรง 
đưa lại      พากลับมา 
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đưa lên     พาขึ้นไป 

được biết     พิเศษ 

gọi là      เรียกว่า 
giấy xin nhập khẩu    เอกสารขอเข้าประเทศ 

giỏi      เก่ง     
giờ ăn trưa     ชั่วโมงทางข้าวเที่ยง 
giúp anh     ช่วยคุณ 

hành lí     กระเป๋าเดินทาง 
hãy     จง 
hiện nay     ขณะนี้/ปัจจุบันนี้ 
hộ      ช่วย 

hộ chiếu     หนังสือเดินทาง 
hôm nay     วันนี้ 
hơi lâu     ค่อนข้างจะนาน 

hướng dẫn viên    มัคคุเทศก์ 

Ka Ra Ô Kê     คาราโอเกะ 

kế hoạch     แผนการ 

kiểm soát     ตรวจสอบ 

kiểm tra     ตรวจตรา 
kiểm tra lại     ตรวจตราอีกครั้ง 
ký tên      ลงชื่อ 

khách      ลูกค้า 
khoảng mười phút nữa   อีกประมาณสิบนาที 
không bao gồm    ไม่รวม 

khởi hành     ออกเดินทาง 
làm quen     ท าความรู้จัก 

làm thủ tục nhận phòng   ลงทะเบียนเข้าพัก 

lâu quá!    นานมาก 

lấy thêm     รับเพิ่ม 

lễ tân     ประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ 

lên xe    ขึ้นรถ 

mang     น ามา 
mất thời gian     หมดเวลา 
mấy chai bia     เบียร์ไม่ก่ีขวด 

món ăn     อาหาร 

một chút     สักครู่ 
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một đoàn du khách    คณะนักท่องเที่ยวหนึ่งคณะ 

một lần nữa    อีกครั้ง 
nổi tiếng     มีชื่อเสียง 
nộm đu đủ    ส้มต า 
nơi ngừng xe     สถานที่จอดรถ 

nước khoáng     น้ าแร่ 
ngày đầu tiên     วันแรก 

ngắm cảch     ชมทัศนียภาพ 

nghe khó chịu     ทนฟังไม่ได้ 
nghe nhạc     ฟังเพลง 
nghĩ      คิด 

nghỉ ngơi     พักผ่อน 

ngoại trừ     นอกจาก 

ngon miệng     อร่อย 

ngon quá    อร่อยมาก 

ngồi trên xe     นั่งบนรถ 

ngồi trong xe     นั่งในรถ 

người Việt    คนเวียดนาม 

nhà hàng     ร้านอาหาร 

nhanh tay lên     เร็วขึ้น 

nhân viên hải quan    พนักงานศุลกากร 

nhập cảnh     เข้าประเทศ 

nhập khẩu     เข้าประเทศ  
nhận phòng     รับห้องพัก(เข้าพัก) 
nhìn     เพ่งมอง 
nhìn vào     มองไปที่ 
nhóm      กลุ่ม 

nhu cầu     ความประสงค์ 
ở phía trước     อยู่ด้านหน้า 

phải      ต้อง 
phải làm     ต้องท า 
phát      แจก 

phát trên xe    แจกบนรถ 

phía sau     ด้านหลัง 
phong cảnh     ทัศนียภาพ 

quên      ลืม 
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rau xào với cá mận   คะน้าปลาเค็ม 

rất thú vị    น่าสนใจมาก 

sắp       จวนจะ 

sắp đến     ใกล้จะถึง 
tại      ณ / ที่ 
tài xế     พนักงานขับรถ 

tận      จบ/มากจนกระทั้ง 
tất cả      ทั้งหมด 

tiếng đồng hồ     ชั่วโมง 
to quá      ใหญ่มาก 

tự do      อิสระ 

tự giời thiệu mình    แนะน าตนเอง 
tự trả tiền    จ่ายเงินเอง 
tự xuất trình     เอาไปแสดงเอง 
thật ngon    อร่อยมาก 

thật tuyệt vời     สุดยอด 

thích      ชอบ 

thoải mái    ตามสบาย 

thông báo     ประกาศ/แจ้งให้ทราบ 

thời gian     เวลา 
thức uống     เครื่องดื่ม 

thưởng thức     รับรู้รสชาติ 
trình bày    แสดง/น าเสนอ 

trước     ก่อน 

va li      กระเป๋าเดินทาง 
vặn nhỏ     ลด(เสียงเพลง) 
vệ sinh     สะอาด/ห้องสุขา 

việc đặt phòng    การจองห้อง(พัก) 
vỗ tay     ปรบมือ 

xe mười năm chỗ    รถสิบห้าที่นั่ง 
xin được tự giới thiệu   ขออนุญาตแนะน าตนเอง 
xin phép     ขออนุญาต 

xong      ท าเสร็จ 

xong chưa ?     เสร็จหรือยัง 
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11.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

11.3.1 การใช้กลุ่มค า “ค ากริยา + lại” 
           กลุ่มค า “กริยา + lại” เป็นกลุ่มค ากริยาที่ถูกใช้เพ่ือบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ ได้ถูก
กระท าอีกครั้ง จึงมีความหมายคล้ายคลึงกับกลุ่มค า “กริยา/กริยาวลี + อีกครั้ง” ในภาษาไทย 
เช่น 
Chị sửa lại chương trình du lịch Uđon – Phu Kệt cho tôi nhé. 
‘คุณปรับโปรแกรมการท่องเที่ยว อุดร – ภูเก็ต อีกครั้ง ให้ผมด้วยนะ’ 
 
Được rồi, chị sẽ kiểm tra lại chương trình du lịch Uđon – Phu Kệt. 
‘ได้ค่ะ พ่ีจะตรวจสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว อุดร – ภูเก็ต อีกครั้ง’ 
 
Chị ơi, chị hát lại cho em nghe đi. 
‘พ่ีคะ พ่ีร้องเพลงให้น้องฟังอีกครั้งนะ’ 
 
หมายเหตุ  ค าว่า lại เมื่อปรากฏร่วมกับกริยาบางตัวอาจจะมีความหมายว่า ‘เอามาคืน/น ามาคืน’ 
ดังนี้ 

1) ปรากฏร่วมกับค ากริยา trả เป็นค าว่า “trả lại” จะมีความหมายว่า ‘เอามาคืน’ 
เช่น    
Chị ơi, em trả lại tiền cho chị nhé. 
‘พ่ีคะ น้องจ่ายเงินคืนพี่นะ (เงินท่ียืมไป)’ 
 
Sách mà tôi mượn chị hôm ấy, tôi trả lại cho chị nhé. 
‘หนังสือที่ผมยืมพ่ีวันนั้น ผมเอามาคืนพี่นะครับ’ 
 

2) ปรากฏร่วมกับค ากริยา đưa เป็นค าว่า “đưa lại” จะมีความหมายว่า ‘น าเอามาคืน’ 
เช่น    
Bây giờ cháu sẽ đưa lại hộ chiếu cho các ông các bà. 
‘ตอนนี้ หลานจะเอาพาสปอร์ต มาคืนให้บรรดาลุงป้านะคะ’ 
 

3) ปรากฏร่วมกับค ากริยา mang เป็นค าว่า “mang lại” จะมีความหมายว่า ‘น าเอามาคืน’ 
เช่น    
Chương trình ấy chị kiểm tra xong chưa ? Nếu xong rồi chị mang lại cho tôi nhé. 
‘โปรแกรมการท่องเที่ยวนั้นคุณตรวจสอบเสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วน าเอามาคืนผมด้วยนะ’ 
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11.3.2 การใช้กลุ่มค ากริยา “ค ากริยา + hộ”  
           กลุ่มค า “กริยา + hộ” เป็นกลุ่มค ากริยาที่ถูกใช้เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้ฟัง 
เพ่ือให้ผู้ฟังช่วยกระท าเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้พูด (Đào Thanh Lan, 2010 : 141-150) มี
ความหมายว่า ‘ช่วยท ากริยานี้ให้ฉันหน่อย’ ซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 “บุรุษที่ 2 + กริยา/กริยาวลี + hộ + บุรุษที่ 1 (+/- กรรมของค ากริยา)”  
เช่น 
Anh đặt hộ tôi phòng chuẩn khách sạn Sô Phi Tel nhé. 
‘คุณช่วยจองห้องแสตนดาร์ทโรงแรมโซฟีเทลนะครับ’ 
 
Tôi nhờ chị mua hộ tôi vé thăm quan bảo tàng Ban Chiang nhé. 
‘ผมขอความอนุเคราะห์คุนช่วยซื้อบัตรเข้าชมพิพธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับ’ 
 
Chị sửa chương trình du lịch Uđon – Phu Kệt hộ tôi nhé. 
‘คุณช่วยปรับโปรแกรมการท่องเที่ยว อุดร – ภูเก็ต ให้ผมด้วยนะ’ 
 

11.3.3 การใช้ค าว่า nữa  
           ค าว่า “nữa” มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ‘เอาอีก/เพ่ิมอีก’ ในภาษาไทย มักจะ
ถูกวางไว้หลังค ากริยา/กลุ่มค ากริยา หรือหลังประโยค เพ่ือบอกให้ผู้ฟังทราบว่าประธานของประโยค
นั้นๆ ต้องการกระท าสิ่งนั้นอีกครั้ง (Hoàng Trọng Phiến, 2003 : 195-197) มีวิธีการใช้ ดังนี้ 
 
  11.3.3.1 หากค าว่า nữa ถูกน าไปวางไว้หลังค านามบอกเวลาหรือวลีบอกเวลา ค าว่า 
nữa จะหมายถึง ‘มีเวลาอีก/เหลือเวลาอีก’  
เช่น 
Các ông bà có muốn ăn cơm nữa không ? 
‘บรรดาลุงป้าต้องการกินข้าวอีก ไหมครับ’ 
 
Chị đặt phòng nghỉ cho chúng tôi thêm 2 phòng chuẩn nữa chị nhé. 
‘พ่ีช่วยจองห้องพักให้พวกฉันเพ่ิมอีกสองห้องแสตนดาร์ทนะพ่ีนะ’ 
 
Chúng tôi còn ở đây hai tuần nữa. 
‘พวกฉันจะยังอยู่ที่นี่อีก สองสัปดาห์’ 
 
  11.3.3.2 หากค าว่า nữa ถูกน าไปวางไว้หลังค ากริยาหรือกลุ่มค ากริยา ค าว่า nữa 
จะหมายถึง ‘ท ากริยานั้นๆ อีกครั้ง’  
เช่น 
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Mua táo nữa đi cháu. 
‘ซื้อแอ็ปเปิ้ลอีกสิหลาน’ 
 
Có ăn cơm nữa không cháu ? 
‘หลานกินข้าวอีกไหม’ 
 

11.3.4 การใช้กลุ่มค า “ค านาม + nào”  
           กลุ่มค าว่า “ค านาม + nào” เป็นกลุ่มค าที่ใช้ในการถามซึ่งขั้นอยู่กับว่าค าว่า nào 
(ไหน) จะปรากฏหลังค านามตัวใด เช่น หากปรากฏหลังค านามระบุบุคคลก็จะมีความหมายว่า ‘คน
ไหน’ หากปรากฏหลังค านามระบุสิ่งของก็จะมีความหมายว่า ‘อันไหน/สิ่งไหน/ที่ไหน’ (Đào Thanh 
Lan, 2010 : 110) เป็นต้น 
เช่น 
Các ông bà muốn đi thăm quan những nơi nào ? 
‘บรรดาลุงป้าต้องการจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง’ 
 
Trong các ông, có người nào muốn đi lên chùa Đoi Su Thep bằng cầu thang không? 
‘ในบรรดาลุง มีใครบ้างต้องการขึ้นไปบนวัดดอยสุเทพด้วยบันใด’ 
 
Công ty du lịch Đuông Đao bắt đầu làm việc vào năm nào hả chị ? 
‘บริษัทท่องเที่ยวดวงดาว เริ่มท างานในปีไหน หรือพ่ี’ 
 
หมายเหตุ 
 1) ในบางกรณี ค าว่า nào ยังสามารถเติมท้ายค านามเพ่ือเป็นการขยายความหมายของ
ค านามในประโยคบอกเล่าได้ ซึ่งจะมีความหมายว่า ‘ไหนๆ’  
เช่น 
Công ty của chúng tôi, tháng nào cũng có đoàn du lịch từ Việt Nam. 
‘บริษัทของพวกผม เดือนไหนๆ ก็มีคณะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม’ 
 
Ngày nào tôi chả đi làm sớm. 
‘วันไหนๆ ผมก็ไปท างานก่อนเวลา’ 
 
 2) หากค าว่า nào ปรากฏหลังค ากริยาหรือกริยาวลี จะกลายเป็นประโยคค าสั่ง  ซึ่งจะมี
ความหมายว่า ‘เดี๋ยวนี้เลย’ 
เช่น 
Ngoan nào ! 
‘เป็นเด็กดเีดี๋ยวนี้เลย’ 
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Con ăn cơm nào ! 
‘ลูกกินข้าวเดี๋ยวนี้เลย’ 
 

11.3.5 การใช้ค าว่า luôn   
           ค าว่า “luôn” เป็นค าเชิงไวยากรณ์ ซึ่งความหมายจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ปรากฏใน
ประโยค (Đài Xuân Ninh, 1978 : 148) ดังนี้ 
 

11.3.5.1 การใช้ค าว่า luôn หน้าค ากริยา 

               ค าว่า “luôn” เมื่อปรากฏหน้าค ากริยาจะท าหน้าที่เป็นค าช่วยกริยา 
(phó từ cho động từ) เพ่ือบอกความถี่ของการปรากฏเหตุการณ์นั้นๆ จึงมีความหมายคล้ายกับค า
ว่า ‘เสมอๆ/สม่ าเสมอ’ ในภาษาไทย 
เช่น 
Giám đốc công ty của chúng tôi luôn đến văn phòng sớm. 
‘ผู้จัดการบริษัทของพวกผมมาถึงบริษัทเช้าเสมอ’ 
 
Công ty của chúng tôi luôn đạt giải thưởng cấp quốc gia. 
‘บริษัทของพวกผมได้รับรางวัลระดับชาติเสมอ’ 
 
Khi chúng tôi có thời gian, chúng tôi luôn đi du lịch Việt Nam. 
‘เมื่อพวกผมมีเวลาว่าง พวกผมจะไปเที่ยวเวียดนามเสมอ’ 
 

หมายเหตุ 
 ค าว่า “luôn” ที่ปรากฏในต าแหน่งหน้ากริยานี้ สามารถปรากฏเป็นค าซ้ าสองพยางค์ได้ ซึ่ง
ความหมายคงเดิม ส่วนใหญ่จะปรากฏในภาษาพูด  
เช่น 
Công ty của chúng tôi luôn luôn đạt giải thưởng cấp quốc gia. 
‘บริษัทของพวกผมได้รับรางวัลระดับชาติเสมอ’ 
 
Khi chúng tôi có thời gian, chúng tôi luôn luôn đi du lịch Việt Nam. 
‘เมื่อพวกผมมีเวลาว่าง พวกผมจะไปเที่ยวเวียดนามเสมอ’ 

 

11.3.5.2 การใช้ค าว่า luôn หลังค ากริยา/หลังกริยาวลี/หลังประโยค 

               ค าว่า “luôn” เมื่อปรากฏหลังค ากริยา กริยาวลี หรือหลังประโยค จะท า
หน้าที่เป็นค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลา (trạng ngữ thời gian) เพ่ือบอกการปรากฏเหตุการณ์นั้นๆ แบบ
ทันทีทันใด จึงมีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ทันที/เลย’ ในภาษาไทย 
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เช่น 
Sau khi tôi đón khách du lịch tại sân bay, tôi đưa khách nghỉ nơi tại khách sạn luôn. 
‘หลังจากท่ีผมไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินแล้ว ผมก็พานักท่องเที่ยวไปพักท่ีโรงแรมทันที’ 
 
Khi nào chị Đuông Chai đến công ty, hãy báo chị ấy gặp tôi luôn nhé. 
‘เมื่อไหร่ที่คุณดวงใจมาถึงบริษัท ให้เขามาพบผมทันทีเลยนะ’ 
 
Chị Đuông Chai ơi, ông giám đốc đang đợi chị đấy, chị đi gặp ông ấy luôn nhé. 
‘พ่ีดวงใจครับ ผู้จัดการก าลังรอพ่ีนะ พ่ีไปพบท่านเลยทันทีนะ’ 
 

11.3.6 การใช้ค าว่า “cho”   
           ค าว่า “cho” เป็นค าที่ท าหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่ซึ่งข้ึนอยู่กับการปรากฏต าแหน่ง
ต่างๆ ในประโยค ดังนี้ 
 

11.3.6.1 ค าว่า “cho” ปรากฏเป็นค ากริยาหลักของประโยค   

               ค าว่า “cho” เมื่อปรากฏเป็นค ากริยาหลักของประโยค (Nguyễn Thị 
Thanh Ngân, 2016 : 120-121) จะมีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ให้/มอบให’้ ในภาษาไทย 
เช่น 
Công ty cho tôi đi đón khách du lịch tại sân bay Đon Muang. 
‘บริษัทให้ผมไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินดอนเมือง’ 
 
Công ty cho tôi hai mươi nghìn baht một tháng. 
‘บริษัทให้ผมสองหมื่นบาทต่อเดือน’ 
 
Công ty không cho ai nghỉ vào mùa du lịch Thái Lan. 
‘บริษัทไม่ให้ใครหยุดในช่วงฤดูการท่องเที่ยวประเทศไทย’ 
 

11.3.6.2 ค าว่า “cho” ปรากฏเป็นค าบุพบท   

               ค าว่า “cho” เมื่อปรากฏหลังค ากริยาจะท าหน้าที่เป็นเสมือนค าบุพบทคู่
กริยา กลายเป็นกลุ่มค า “ค ากริยา + cho” ในลักษณะนี้ค าว่า cho จะมีความหมายเหมือนกับค าว่า 
‘ส าหรับ’ ในภาษาไทย 
เช่น 
Quyển sách ấy chị Đuông Chai tặng cho tôi khi chị ấy đi du lịch Việt Nam về. 
‘หนังสือเล่มนั้น พ่ีดวงใจมอบให้ผม เมื่อตอนที่พ่ีเขาไปเที่ยวเวียดนามกลับมา’ 
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Khi nào chị ấy được đi Việt Nam nữa tôi sẽ báo chị ấy mua cho em một cuốn. 
‘เมื่อไหร่ที่พี่คนนั้นได้ไปเวียดนามอีก ผมจะบอกให้พี่คนนั้นซื้อให้ผมสักเล่มนะ’ 
 
Công việc mà công ty giao cho tôi, chắc cả tháng cũng không xong. 
‘งานที่บริษัทมอบหมายให้ฉันท า ทั้งเดือนก็ท าไม่เสร็จ’ 
 

11.3.6.3 ค าว่า “cho” ปรากฏเป็นส่วนขยายประโยค   

               ค าว่า “cho” เมื่อเป็นส่วนขยายประโยค (Trạng ngữ) จะปรากฏหลัง
ค ากริยา และจะปรากฏร่วมกับค าคุณศัพท์บอกสภาวะหรือบอกสภาพเสมอ ซึ่งจะมีความหมาย
คล้ายคลึงกับค าว่า ‘จะได้’ ในภาษาไทย 
เช่น 
Tắc đường như thế này, anh đi bằng xe máy đi cho nhanh. 
‘รถติดอย่างนี้ คุณไปด้วยรถมอเตอร์ไซด์สิจะได้เร็ว’ 

 
Giở này ở Thái Lan nóng lắm, mời anh ngồi đây cho mát. 
‘เวลานี้ที่ประเทศไทยร้อนมาก เชิญคุณมานั่งตรงนี้สิจะได้เย็นสบาย’ 

 
Chúng tôi nghỉ nơi ở khách sạn ba sao nhé cho rẻ tiền. 
‘พวกเราพักโรงแรมสามดาวพอนะ จะได้ไม่แพง’ 
 
Chúng ta cùng nhau biên soạn chương trình du lịch nhé cho sớm hoàn thành. 
‘พวกเราช่วยกันท าโปรแกรมการท่องเที่ยวนะ จะได้เสร็จเร็ว’ 
 
 
11.4 ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
 

11.4.1 Tự giới thiệu về mình và đồng nghiệp 
 Kính chào quý khách.  Xin giới thiệu tôi tên là .........................................  Tôi là 
hướng dẫn viên của quý khách hôm nay.  
 Người lái xe cho chúng ta hôm nay là anh/chị ............... ........................... và một 
người giúp người lái xe là .......................................................     
 

11.4.2 Làm quen với khách du lịch  
 Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các quý khách trong chương trình du lịch 
lần này.  Chúng tôi muốn làm quen với quý vị để chúng ta được hiểu biết nhau hơn.  
Bắt đầu từ anh/chị .................................. tiếp theo là anh/chị ........................................... .  
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11.4.3 Giới thiệu chương trình du lịch 

 Chúng ta đi xe mất khoảng …………………….. tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ đến 
điểm du lịch đầu tiên.  Chúng ta sẽ ở đó khoảng ..................... tiếng đồng hồ, rồi sau 
đó chúng ta đi tiếp đến điểm tiếp theo.  Khoảng .................. giờ .............. phút chúng ta 
sẽ ăn cơm tại nhà hàng ........................... tiếp đó chúng ta đi tham quan ......................... 
và ................... cuối cùng chúng ta quay và thành phố Uđon Thai lúc ......... ................ giờ. 
 

11.4.4 Giới thiệu ngắn gọn về nơi du lịch 
 Nơi du lịch mà chúng ta đang đến là ....................................... nằm ở tỉnh/huyện 
.............................................. Nó được xây dựng vào năm .......................................  Nó rất 
quan trọng đối với người Thái vì nó là .................................................. 
 

11.4.5 Trong chuyến xe đi tham quan, hướng dẫn viên nên nói chuyện 
với khách du lịch về những đề tài đáng quan tâm như nông nghiệp, địa lý v.v.  
 Bên phải của chúng ta, các quý khách sẽ thấy nhiều nông dân trồng lúa, làm 
chăn nuôi.  
 Lúa được trồng nhiều trong Thái Lan. 

Mời các quý vị nhìn bên trái/phải, các quý vị sẽ thấy ....................................... 
Người dân nơi đây làm nông nghiệp/ngư nghiệp/công nghiệp. 

 
11.4.6 Khi xe đang đến nơi tham quan, hướng dẫn viên có thể nói: 

Chúng ta đang đến ....................................................... 
Chúng ta sẽ đến ........................................... trong 10 phút. 
Chúng ta sẽ tham quan nơi đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. 
Chúng ta sẽ quay lại đây lúc ....................... giờ ................ phút. 
Điểm du lịch tiệp theo của chúng ta là ..................................................... 
 

11.4.7 Lúc hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên có thể nói: 
Mời các quý vị theo tôi. 
Mời quý vị đi lối này. 
Chúng ta đi tiếp đường này. 
Chúng ta đến nơi rồi. 
Ngôi nhà trước mặt chúng ta là ............................ 
Mời quý vị vào bên trong. 
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11.4.8 Để tránh ra các hiện tượng không mong muốn, hướng dẫn viên có thể 
nói: 

-Cẩn thận vì đường đi không tốt. 
-Cẩn thận cái đầu ạ. 
-Quý vị đi lại cẩn thận nhé. 

 
11.4.9 Để giữ gịn vệ sinh chung, hướng dẫn viên có thể nói: 
-Mời qúy khách đi theo đường đi. 
-Qúy khách phải giữ gịn vệ sinh chung. 
-Nhớ bỏ rác vào thùng rác nhé. 
-Người dân nơi đây rất hiếu khách và lịch sự vậy chúng ta nên tôn trọng văn hoá 

địa phương. 
 

11.4.10 Nếu hướng dẫn viên muốn gây sự chú ý của khách du lịch trong khi 
đi tham quan, hướng dẫn viên nên nói: 

-Quý khách nên chú ý. 
-Xin lỗi, việc này rất quan trọng tôi xin mọi người chú ý. 

 
11.4.11 Sau khi giới thiệu về thông tin của nơi du lịch, hướng dẫn viên nên 

hỏi du khách có hiểu hoặc có hỏi gì không, hướng dẫn viên có thể nói: 
-Quý khách có những câu hỏi gì không? 
-Quý khách muốn hỏi gì không? 
-Quý khách muốn thông tin gì nữa không ạ? 

 
11.4.12 Nếu hướng dẫn viên không hiểu các câu hỏi của du khách, hướng 

dẫn viên có thể nói: 
-Làm ơn hỏi lại ạ. 
-Anh/chị nói nhanh quá, tôi không hiểu ạ. 

 
11.4.13 Nếu hướng dẫn viên không thể trả lời các câu hỏi của du khách 

được, hướng dẫn viên có thể nói: 
 -Câu hỏi hay thật, bây giờ tôi chưa có thông tin về việc này, tôi sẽ nghiên cứu lại 
để ngày mai tôi trả lời câu hỏi anh/chị nhé. 
 -Tôi rất xin lỗi, tôi cũng không biết, để ngày mai tôi trả lời câu hỏi anh/chị nhé. 
 -Tôi rất xin lỗi, tôi cũng không biết. 
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11.4.14 Để du khách làm theo nội quy của từng nơi du lịch, hướng dẫn viên 
nên nhắc nhở du khách bằng câu sau: 
 -Chúng ta không được phép chụp ảnh trong khu du lịch này. 
 -Đề nghị các quý khách để giầy dép ở ngoài. 
 -Để tôn trọng nơi linh thiêng, xin các quý khách nói năng nhẹ nhàng. 
 

11.4.15 Trước khi ra khỏi nơi du lịch, hướng dẫn viên muốn dành thời gian 
cho du khách tự do tham quan nơi du lịch, hướng dẫn viên có thể nói: 
 -Chúng ta còn có thời gian khoảng một tiếng đồng hồ, vậy quý khách có thể tự 
do tham quan nơi du lịch này.  Rồi chúng ta gặp nhau lại tại cổng ra lúc ..... gìơ ..... phút. 
 

11.4.16  Để kiểm tra du khách đã lên xe đầy đủ chưa, hướng dẫn viên có thể 
nói: 
 -Quý khách kiểm tra hộ chúng tôi rằng các bạn ngồi bên cạnh đã lên xe chưa. 
 -Quý khách đã lên xe hết chưa? 
 -Chúng ta sẵn sàng chưa? 
 

11.4.17 Nếu xẩy ra những vấn đề mình không mong muốn trong đoạn đường 
đi du lịch, thì hướng dẫn viên nên có lời xin lỗi và đưa ra cách giải quyết. 
 Thưa các quý vị, chúng tôi rất xin lỗi vì bánh xe chúng ta bị hỏng nên chúng ta 
phải thay xe, vậy chúng ta phải đợi khoảng 15 phút.  Mời các quý khách xuống xe đi vệ 
sinh. 
 

11.4.18 Sức khoẻ của du khách cũng là điều quan trọng, hướng dẫn viên nên 
khuyên du khách như sau: 
 Chúng tôi có hộp thuốc cần thiết, nếu quý khách cảm thấy không bình thường thì 
làm ơn thông báo cho chúng tôi ngay. 
 
 11.4.19 Để thể hiện sự quan tâm đến du khách, hướng dẫn viên nên nói: 
Anh/chị như thế nào ạ? 
Anh/chị có ổn không ạ? 
Anh/chị có cần nghỉ ngơi không ạ? 
Anh/chị có cần đi bệnh viện không ạ? 
Anh/chị có mang theo thuốc không ạ? 
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11.4.20 Sau khi kết thúc chuyến đi, hướng dẫn viên nên có lời chia tay để 
chúc du khách lên đường về an toàn, hướng dẫn viên nên nói: 
 Chúng tôi rất vinh dự đã được dẫn chương trình du lịch cho quý khách hôm nay.  
Chúng tôi hy vọng rằng quý khách cảm thấy vui vẻ, hành phúc và hài lòng với chương 
trình của chúng tôi.  Chúng tôi xin có lời chúc dành cho quý khách, chúc quý khách về 
nhà an toàn.  Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để được làm hướng 
dẫn cho các quý khách nữa.  Xin trân trọng cảm ơn. Hẹp gặp lại lần sau. 
 
 
11.5 บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Chùa Pra-si Rat-ta-na-sat-sa-da-ram 
 

 
 

 ภาพที่ 11.1:  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ที่มา: https://travel.kapook.com/view147966.html 
                     สืบค้น วันที่ 25 กันยายน 2560 
 
Chùa Pra-si Rat-ta-na-sat-sa-da-ram hay còn gọi là Chùa Pra Keo mà Vua 

Chulalok đã cho xây đựng lên cùng thời điểm thành lập Krung Rat -ta-na-ko-sin từ 
năm 1782 và hoàn tất vào năm 1784. Chùa được  xây ở bên trong khu vực cung điện 
Hoàng gia. Chùa này nằm ở phía Đông của hành lang bên ngoài tòa án, là ngôi chùa 
mà không có các sư sãi ở bên trong. 

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้ว

https://travel.kapook.com/view147966.html%20%20สืบค้น
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เสร็จในปี พ.ศ. 2327  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก 
ทางทิศตะวันออก เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา  

 
Triều đại vua thứ nhất đã cho thờ các tượng phật điêu khắc hay tượng Phật 

ngọc Thái Lan tại Chùa Pra-si Rat-ta-na-sat-sa-da-ram này. Sau khi thành lập xong, sẽ 
được nhận sự kế nhiệm của mọi chính phủ bởi đây là ngôi chùa quan trọng nên mới 
có sự kế nhiệm lớn 50 năm một lần. 

 
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต 

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาประดิษฐาน ณ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่ง ภายหลังจากการ
สถาปนาแล้ว ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็นวัดส าคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่
ทุก 50 ปี  

 
Dịp lễ kỷ niệm Krung Rat-ta-na-ko-sin tròn 200 năm đã được tổ chức vào năm 

1982 vừa qua là nhằm khôi phục và bảo tồn các kiến trúc và nghệ thuật, kiệt tác di 
sản chính của quốc gia, gìn giữ được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật Thái Lan. Phía bên 
trong ngôi chùa này gồm có: 

 
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี  ในปี  พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมา การ

บูรณปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมา มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คง
ความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด ภายในวัดประกอบด้วย 

 
Tượng phật điêu khắc Ma-ha-mu-ni Rat-ta-na (Phật Ngọc) là Phật ngồi thiền 

được làm bằng ngọc xanh, có chiều rộng 5 cen ti mét và chiều cao từ dưới lên đến 
đỉnh đầu Phật là 66 cen ti mét được đặt bên bệ thờ vàng. Tại chù Pra-si Rat-ta-na-sat-
sa-da-ram này, Vua Chulalok đã cho xây bộ đồ đặt lễ vật để cúng Phật. Bộ mùa hè là 
bộ chính gồm có vương miện bằng vàng, dây chuyền vàng nạm ngọc Phật tráng men, 
ngọc trang trí khác, trùm vương miện kim cương. Bộ dành cho mùa mưa là vàng bọc 
đức Phật có hình hoa văn gọi là Pum Khao Bin, đầu Phật là vàng lá. Bộ mùa đông 
được làm bằng vàng là men ống xâu thành chuỗi với dây vàng đường xoắn ốc, bệ đặt 
phật ngọc được làm bằng gỗ chạm khắc dát vàng. Toàn bộ tượng Phật được nhúng 
bởi các màu săc của đá quý cổ điển tuyệt đẹp, đó là nghề thủ công của triều đại vua 
thứ nhất.   

 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ท าด้วยมณีสี

เขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 5 ซม. สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 ซม. ประดิษฐานอยู่ใน
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แท่นทองค า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสร้างเครื่อง
ทรงถวายเป็นพุทธบูชา เครื่องทรงส าหรับฤดูร้อน เป็นเครื่องต้นประกอบด้วยมงกุฎทอง พระสังวาล
เป็นทองลงยา ประดับมณีต่างๆ จอมมงกุฎประดับด้วยเพชร เครื่องทรงส าหรับฤดูฝน เป็นทองค าหุ้ม
องค์พระ มีลายที่เรียกว่าลายพุ่มข้าวบิณฑ์ พระเศียรใช้ทองค าเป็นกาบ เครื่องทรงฤดูหนาวท าด้วยทอง
เป็นหลอดลงยาร้อยด้วยลวดทองเกลียว ท าให้ไหวได้ตลอดเหมือนกับผ้า แท่นวางพระแก้วมรกตสร้าง
ด้วยไม้สลักหุ้มทองค าทั้งองค์ ฝังมณีมีค่าสีต่างๆ ทรวดทรงงดงามมาก เป็นฝีมือช่างรัชกาลที่ 1   
 
 
11.6 สรุป (Tóm tắt) 

Nhiệm vụ của hướng dẫn viên. Đối với khách du lịch người nước ngoài, người 
hướng dẫn viên phải làm công việc giấy tờ nhập cảnh cho khách du lịch và địa điểm 
đón khách, bình thường là các cửa khẩu của Thái Lan thuận tiện trong việc đi lại. Khi 
khách du lịch lên xe đến địa điểm du lịch theo chương trình du lịch thì hướng dẫn 
viên cần giới thiệu bản thân và nhóm của mình, đồng thời giới thiệu về chương trình 
du lịch cho khách nếu có thắc mắc để có thể giải thích ngay được. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Hãy dẫn khách du lịch theo chương trình du lịch sau đây. 
 

Tour du lịch 001  
City tour 

Thành phố Uđon Thani tour 
 

Từ 08.00 a.m. đến 04.00 p.m.  
Ngày 04 tháng 10 năm 2017 

 
08.00 A.M.          :Đón khách du lịch tại khách sạn   
09.00 A.M.          :Thờ cúng tượng Phật nổi tiếng của thành phố Uđon Thani 
                          (Chùa Bô Thi Sôm Bon) 
10.30 A.M.          :Tham quan khu nghiên cứu và du lịch lịch sử Hồ Chí Minh 
                          (Ban Nong Ôn)  
11.30 A.M.          :Lên đường về Thành phố Uđon Thani 
12.30 A.M.          :Ăn cơm trưa tại Nhà hàng Vi Ti nem nướng 
                          (Thường thức những món ăn Việt Nam)  
01.30 P.M.          :Lên xe du lịch của thành phố ngắm thành phố Uđon Thani 
02.30 P.M.          :Tham quan bảo tàng lịch sử Uđon Thani 
03.30 P.M.          :Lên đường đưa các khách du lịch về khách sạn 
04.00 P.M.          :Đến khách sạn  
 
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
........................................................................................... ........................................................ ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
........................................................................................................................ ........................................ 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
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2. Hãy dẫn khách du lịch theo chương trình du lịch sau đây. 
 

Tour du lịch 002  
One day trip 

Uđon Thani tour 
 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017 
Từ 05.00 a.m. đến 07.00 p.m.  

 
05.00 A.M.          :Đón khách du lịch tại khách sạn  
06.30 A.M.          :Ngắm cảnh hoa súng tại “Tha Lê Bua Đeng” 
                          (là hồ có diện tích lớn, đầy hoa súng màu đỏ đang nở trong 
                          mùa đông)   
09.00 A.M.          :Lên đường đi Ban Chiang 
10.00 A.M.          :Tham quan bảo tàng Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang 
                          (Di Chỉ Khảo Cổ Ban Chiang là tài sản văn hóa quan trọng của  
                          vương quốc Thái Lan, được xem là nền văn hóa có sự tiến hóa  
                          trong việc sống thành cộng đồng, biết trồng lúa nuôi gia súc  
                          bắt đầu từ khoảng 5600 năm trước) 
11.30 A.M.          :Lên đường đi tỉnh Nong Khai 
12.30 A.M.          :Ăn cơm trưa tại Nhà hàng Kin Na Ri 
                          (Nhà hàng nổi tiếng về các món ăn truyền thống của miền  
                           đông bắc Thái Lan)  
01.30 P.M.          :Lên đường đi huyền Săng Khôm 
02.30 P.M.          :Tham quan chùa Ba Tàc Sưa  
                         (ngắm cảnh dòng sông Mê Kông tuyệt đẹp) 
03.00 P.M.          :Lên đường đi huyền Na Nhoong 
04.30 P.M.          :Tham quan chùa Bu Con 
                         (chùa nằm trong khu rừng với tượng Phật hình nằm lớn nhất  
                         Thái Lan) 
05.30 P.M.          :Lên đường về khách sạn 
07.00 P.M.          :Đến khách sạn  
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3. Đặt 5 câu với từ “động từ + lại”. 
...................................................................................................................... .......................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
4. Đặt 5 câu với từ “động từ + hộ”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
..................................................................................... .............................................................. ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
5. Đặt 5 câu với từ “nữa”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................ ................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
 
6. Đặt 5 câu với từ “danh từ + nào”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
..................................................................................... .............................................................. ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................. .............................................. 
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7. Đặt 5 câu với từ “luôn”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................ ................................................ 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
8. Đặt 5 câu với từ “cho + 1 bổ ngữ”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
9. Đặt 5 câu với từ “cho + tính từ”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
..................................................................................... .............................................................. ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
10. Đặt 5 câu với từ “cho + 2 bổ ngữ”. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................. ............................................... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 

 

 

ปัญหาและการแก้ไข 

Vấn đề và cách giải quyết   
 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
2. ค าศัพท์ (Từ mới) 
3. ไวยากรณ์ท่ีควรจ า (Cú pháp) 

3.1 การใช้ค าซ  าสองพยางค์ “nhanh nhanh”  
3.2 การใช้ค าว่า nhưng  
3.3 การใช้กลุ่มค า “bị + ค ากริยา”  
3.4 การใช้กลุ่มค า “được + ค ากริยา”  
3.5 การใช้ค าว่า với  
3.6 การใช้ค าว่า sao   
3.7 การใช้ค าว่า mong  
3.8 การใช้ค าว่า ngay bây giờ 
3.9 การใช้ค าว่า cơ mà  

4. ประโยคที่ใช้บ่อย (Câu tiện dụng) 
5. บทอ่านเพื่อความเข้าใจ (Đọc hiểu) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ดังนี  
1. สร้างบทสนทนาเพื่อการรายงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้ เช่น 

1) ปัญหาเรื่องที่พัก 
2) ปัญหาเรื่องพาหนะ 
3) ปัญหาเรื่องร้านอาหาร 
4) ปัญหาเรื่องเที่ยวบิน 

3. สามารถประยุกต์ใช้บทสนทนาในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
4. ออกเสียงและเขียนค าศัพท์ (Từ vựng) ได้อย่างถูกต้อง 
5. ประยุกต์ใช้ค าซ  าสองพยางค์ “nhanh nhanh” ได้อย่างถูกต้อง  
6. ประยุกต์ใช้ค าว่า nhưng กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
7. ประยุกต์ใช้กลุ่มค า “bị + ค ากริยา” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
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8. ประยุกต์ใช้กลุ่มค า “được + ค ากริยา” กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
9. ประยุกต์ใช้ค าว่า với กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
10. ประยุกต์ใช้ค าว่า sao กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
11. ประยุกต์ใช้ค าว่า mong กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  
12. ประยุกต์ใช้ค าว่า ngay bây giờ กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง 
13. ประยุกต์ใช้ค าว่า cơ mà กับบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง  

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาต่างๆ เช่น  
1) การแก้ปัญหาเรื่องที่พัก 
2) การแก้ปัญหาเรื่องพาหนะ 
3) การแก้ปัญหาเรื่องร้านอาหาร 

4) การแก้ปัญหาเรื่องเที่ยวบิน 

 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการชม ดีวีดี เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาต่างๆ ในข้อ 1 
3. ผู้สอนพยายามโยงให้ผู้เรียนมีข้อสรุปของผู้เรียนให้เข้ากับเนื อหาในบทเรียน เช่น    
    ลีลาท่าทาง ขั นตอน และการใช้ภาษาเวียดนามของตัวละครที่ปรากฏใน ดีวีดี  
4. ผู้สอนอธิบายเนื อหาในบทเรียนเกี่ยวกับลีลาท่าทาง ขั นตอน ของตัวละครที่ปรากฏใน  
    ดีวีดี ที่ผู้เรียนได้ชม  
5. เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื อหาที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนรับฟังบทสนทนา 
    ภาษาเวียดนามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยใช้แผ่นซีดีประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนจับใจความ 
    ส าคัญเกี่ยวกับประเด็นภาษาเวียดนามที่ใช้ในบทสนทนา 

 6. ผู้สอนชี แนะประโยคที่ควรจ า อธิบายวัฒนธรรมการใช้ภาษาเวียดนามที่ถูกต้อง  
    และเหมาะสมกับบริบททางสังคม  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่ได้ฟัง 
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาไวยากรณ์ประจ าบท และอภิปรายร่วมกันในชั นเรียน ภายใต้ 
    ค าชี แนะของผู้สอน 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยอิงไวยากรณ์ท่ีปรากฏในเนื อหา    
    บทเรียนเป็นหลัก  
10. ผู้สอนตรวจทานแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ฝึกท า พร้อมทั งอธิบายถึงข้อผิดพลาด  
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามเนื อหาที่ได้เรียน ซึ่งในบทสนทนานั นๆ ต้องมีการ 
      ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ประจ าบทด้วย โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 

 12. ผู้เรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับบทสนทนาที่ตนเองได้แต่งไว้ 
 13. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุตินั นๆ ด้วย โดยผู้เรียน 

     ต้องมีการให้เหตุผลในการประเมินผลนั นๆ ด้วย เพื่อเป็นการฝึกการวิเคราะห์  
     การสังเคราะห์ และการประเมินที่สมเหตุสมผล 
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 14. ผู้เรียนศึกษาบทความสั น ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับประเทศ เรื่อง 
       “Chùa Arun Rat-cha-wa-ra-ram Rat-cha-wa-ra-ma-ha-wi-han”  
 15. ผู้เรียนสรุปบทความสั นๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษาแล้ว โดยการน ากลับมาเล่า 
                ให้ผู้สอนฟัง   
 16. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานธุรกิจการท่องเที่ยว บทที่ 12 
 2. Power point สรุปเนื อหาบทที่ 12 

3. แผ่นซีดีตัวอย่างบทสนทนาภาษาเวียดนาม  
4. YouTube บทสนทนาภาษาเวียดนามในสถานการณ์จริง  
5. เว็ปไซด์ “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร”  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. ทดสอบการออกเสียงบทสนทนาแต่ละคน 

3. ทดสอบการสนทนาบทบาทสมมุติเป็นคู ่หรือเป็นกลุ่ม 

4. ทดสอบการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 12 
 
 

ปัญหาและการแก้ไข 
Vấn đề và cách giải quyết   

 
 
 
12.1 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Các tình huống hội thoại) 
 
A. Trên đường đi khách sạn (HT-39) 

Trên đường đi khách sạn Kă Môn gọi điện thoại cho khách sạn để đưa du 
khách vào nghỉ.  Kă Môn bất ngờ khi nhận được thông báo rằng chưa có phòng của 
công ty được đặt ở khách sạn. Vậy Kă môn phải gọi điện về công ty để giải quyết vấn 
đề này.  
THA RI NI:     A lô. 
KĂ MÔN:     Chào chị Tha Ri Ni.  Em là Kă Môn đây.  Chị ơi em  

đang có vấn đề cần chị tư vấn đây ạ ! 
THA RI NI:     Vấn đề gì vậy em? 
KĂ MÔN:     Chị ơi! Em vừa mới gọi điện hỏi khách sạn Sô Phi  

Thel ở thì họ thông báo là không thấy phòng của công ty  
mình đặt ở đây ngày hôm nay.  Nhờ chị kiể̉́m tra lại cho  
em nhé. 

THA RI NI:     OK, em đợi chị tý. 
KĂ MÔN:     Vâng. 
   ........................................ 
THA RI NI:     Em Kă Môn ơi, mình bị nhầm rồi, chị đặt phòng ở  

khách sạn Sô Phi Thel cho đoàn của em vào hôm nay thật 
nhưng ở Băng Cốc không phải Pa Thay Ya. Nhưng đoàn của em 
sẽ nghỉ ở Pa Thay Ya hôm nay ah? 

KĂ MÔN:     Vâng. 
THA RI NI:     Ôi chết rồi, để chị liên lạc với khách sạn Sô Phi Thel ở  

Pa Thay Ya đã rồi chị sẽ gọi điện cho em ngay sau khi  
đặt được phòng em nhé. 

KĂ MÔN:     Vâng, nhanh nhanh chị nhé. 
   .................................................... 
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THA RI NI:     A lô em Kă Môn. 
KĂ MÔN:     Em nghe đây. 
THA RI NI:     Chị đặt được phòng rồi nhưng không phải ở khách sạn  

Sô Phi Thel, đó là khách sạn Cen Tha Ra.   
KĂ MÔN:     Sao phải đổi khách sạn hả chị? 
THA RI NI:     Vì tối nay khách sạn Sô Phi Thel không còn phòng  

cho khách của chúng ta em ạ, vậy mình phả i tìm khách sạn 
khác cho đoàn của em.  Dù mình đổi sang khách sạn khác 
nhưng chất lượng của Cen Tha Ra cũng không kém khách sạn 
Sô Phi Thel đâu em ạ, đó cũng là khách sạn năm sao. 

KĂ MÔN:     Vâng. May quá chị nhỉ mình tìm được khách sạn ngang nhau  
nếu không thì em không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. 

THA RI NI:    Đúng rồi, vậy em cứ tiến hành theo kế hoạch em nhé, chào 
em. 

KĂ MÔN:     Vâng, chào chị, cảm ơn chị. 
 
B. Xe đưa du khách bị hỏng  

Xe đưa 30 du khách đột ngột bị hỏng khi đang trên đường đi du lịch, còn 
khoảng 80 cây số mới đến địa điểm du lịch. 
 
B.1) Gọi điện về công ty (HT-40) 
KĂ MÔN:     Chào chị Tha Ri Ni, cứu em với. 
THA RI NI:     Có gì xảy ra hả em. 
KĂ MÔN:    Xe của em bị hỏng ngang đường, em chẳng biết làm sao bây 

giờ ! Tài xế cố gắng sửa chữa vẫn không sửa chữa được. Em nhờ 
chị đổi xe cho em với. 

THA RI NI:     Thế sao anh tài xế không gọi điện về công ty xe của  
anh ta đề nghị anh ta thay xe cho mình chứ? 

KĂ MÔN:     Anh ấy gọi rồi, nhưng công ty của anh ta không còn  
xe nào nữa. 

THA RI NI:     Thế à, số em đen thế.  Hiện tại em đang ở đâu? 
KĂ MÔN:     Em đang ở đường InTha Nôn, đường đi chùa In Tha  

Nôn, cây số thứ năm mươi hướng từ đi Chiềng Mai. 
THA RI NI:     OK, chị sẽ liên lạc với công ty xe khác, em đợi chị  

khoảng 30 phút. 
 



343 
 

KĂ MÔN:     Vậy em sẽ đưa đoàn đi uống cà phê đợi xe ở quán  
AMEZON trong cây xăng Po To Tho gần đây chị nhé. 

THA RI NI:     OK, khi nào em về công ty chị sẽ trả lại tiên cà phê  
AMEZON cho em nhé. 

KĂ MÔN:     Vâng cảm ơn chị. 
THA RI NI:     Không có gì em. 
  
B.2) Nói với du khách (HT-41) 
DU KHÁCH:     Chị hướng dẫn viên ơi, sao chúng ta ngừng xe ở đây  

lâu thế, có chuyện gì không? 
KĂ MÔN:     Thưa quý khách, tôi có tin vui và tin buồn muốn báo  

cho mọi người biết. Mọi người muốn nghe tin nào trước ạ? 
DU KHÁCH:     Vậy thì tin vui trước đi. 
KĂ MÔN:     Tin hay là chúng ta sẽ được đi tham quam ở đây  

khoảng 30 phút. 
DU KHÁCH:     Thế tin buồn thì sao? 
KĂ MÔN:    Tin buồn thì như thế này các ông các bà ạ, xe của chúng ta bị 

hỏng, tài xế đã cố gắng sửa chữa cũng không sửa được.  Nhưng  
không sao cả, chúng ta bị ngừng xe ở đây thì càng vui vì chúng 
ta sẽ được đi tham quan nơi đây khoảng 30 phút.  

DU KHÁCH:     30 phút cơ à? Thế ở đây có gì hay để cho chúng tôi  
đi tham quan vậy? 

KĂ MÔN:     Gần đây có quán cà phê rất ngon và được yêu thích  
đối với người Thái.  Đó là cà phê AMEZON.  Tôi  
nghe nói người Việt rất thích uống cà phê vậy tôi nghĩ  
rằng mọi người sẽ thích quán cà phê AMEZON này. 

DU KHÁCH:     Quán đó ở đâu vậy chị? 
KĂ MÔN:     Gần đây thôi, các ông bà nhìn thấy cái biển quảng  

cáo cây xăng ở kia không?  
DU KHÁCH:     Có. 
KĂ MÔN:     Từ đây đến đó thì chúng ta đi bộ khoảng 5 phút thôi.  
DU KHÁCH:     Thế thì mình đi đi, ngồi trong xe không chạy thì nóng quá.  
KĂ MÔN:     Dạ, mời mọi người đi theo tôi ạ. 
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C. Du khách chưa được ăn trưa khi đến giờ ăn (HT-42) 
Đến giờ ăn trưa nhưng du khách vẫn chưa được ăn trưa vì đoàn khách du lịch 

bị trục trặc nên mười hai giờ đoàn vẫn ở trên đường đi, còn khoảng 100 cây số mới 
đến nhà hàng.   
NHÀ HÀNG:  A lô nhà hàng Mék Máy xin nghe. 
KĂ MÔN:     Cho tôi nói chuyện với bà giám đốc. 
NHÀ HÀNG:  Tôi nghe đây. 
KĂ MÔN:    Chào bà, tôi là hướng dẫn viên của công ty du lịch Đuông Đao . 
NHÀ HÀNG:  Ah chào em, chị đang đợi em đây, mấy giờ thì đến  

nhà hàng chị vậy em? 
KĂ MÔN:     Chị ơi, em thật xin lỗi chị, hiện tại em vẫn ở trên  

đường đến nhà hàng chị ạ. 
NHÀ HÀNG:  Sao muộn thế em, bây giờ là 12 giờ rồi. Du khách em  

chắc là đói lắm đấy. 
KĂ MÔN:     Vâng, em biết chị ạ, nhưng đoàn em bị trục trặc ở  

biên giới Thái. 
NHÀ HÀNG:  Thế à!  Vậy còn bao lâu thì đến nhà hàng chị? 
KĂ MÔN:     Chắc khoảng 1 tiếng đồng hồ chị ạ. Chị đợi đoàn em  

một chút nhé, khoảng 1 giờ 30 phút chiều chị ạ.  
NHÀ HÀNG:  OK em. 
KĂ MÔN:     Mong chị thông cảm, cảm ơn chị a. 
NHÀ HÀNG:  Không có gì em nhé. 
 
D. Máy bay bị trễ giờ  

Vì máy bay bị trễ giờ nên đoàn phải đợi chuyến bay từ Chiềng Mai đến Băng 
Cốc khoảng bốn tiếng đồng hồ, và bây giờ cũng quá giờ ăn tối của du khách.   

  
D.1) Gọi điện đến công ty (HT-43) 
KĂ MÔN:     A lô, chị Tha Ri Ni ơi, bây giờ mình phải làm thế nào  

đây chị ạ? 
THA RI NI:     Có chuyện gì hả em? 
 
KĂ MÔN:     Giờ này em đang ở sân bay Chiềng Mai, nhưng đoàn  

không thể bay được vì máy bay bị trễ giờ, vậy chúng  
em phải đợi ở sân bay khoảng bốn tiếng đồng hồ. 

THA RI NI:     Lâu thế cơ à? 
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KĂ MÔN:     Vâng. Vì thế đoàn chắc không thể về ăn tối ở Băng  
Cốc được. 

THA RI NI:     Trời ơi! Bây giờ là 6 giờ tối rồi, làm thế nào bây giờ? 
KĂ MÔN:     Vậy em có thể đưa du khách đi ăn tối luôn ở nhà hàng  

gần sân bay có được không ạ?  
THA RI NI:     Để cho chị hỏi ý kiến ông Boon Sồng đã em nhé, đợi  

chị một chút. 
KĂ MÔN:     Vâng chị. 

...........(5 phút sau)................  
THA RI NI:     A lô, em Kă Môn, em có thể đưa du khách đi ăn tối tại  

nhà hàng Lan Na em nhé, nhà hàng này gần sân bay  
Chiềng Mai lắm, em đi xe khoảng 10 phút là đến  
ngay. Anh tài xế là người Chiềng Mai chắc anh ấy biết  
nhà hàng này em ạ. 

KĂ MÔN:     Vâng ạ.  Chị đã liên hệ với nhà hàng đó chưa ạ? 
THA RI NI:     Vừa rồi chị đã liên lạc với nhà hàng đó rồi, chị đặt bàn  

cho 30 du khách và thêm 3 người theo đoàn. 
KĂ MÔN:     Cảm ơn chị ạ.  Em sẽ cho du khách đi ngay bây giờ? 
 
D.2) Nói chuyện với du khách (HT-44) 
KĂ MÔN:     Thưa các ông các bà.  Tôi có tin rất vui thông báo cho  

mọi người biết? 
DU KHÁCH:     Tin vui gì hả chị? 
KĂ MÔN:     Vì máy bay bị trễ giờ nên chúng ta có thể ở lại Chiềng  

Mai mấy tiếng đồng hồ nữa.  Các ông bà có thích không ạ? 
DU KHÁCH:     Có gì thích đâu! 
KĂ MÔN:     Nhưng chúng ta có thể đi ngắm cảnh ở Chiềng Mai  

thêm mấy tiếng đồng hồ cơ mà. 
DU KHÁCH:     Chúng ta phải ngồi đợi ở sân bay thế này, đi ngắm  

cảnh làm sao được? 
KĂ MÔN:     Như thế này các ông các bà ạ, chúng ta làm thủ tục  

chuyến đi Băng Cốc xong,  rồi chúng ta sẽ quay lại đi  
ra phố gần sân bay để ngắm đường, sau đó chúng ta đi  
ăn tối ở nhà hàng Lan Na, nhà hàng rất nổi tiếng về  
những món ăn địa phương miền Bắc. 

DU KHÁCH:     Thế chúng ta có mấy tiếng để đi ra phố Chiềng Mai hả chị? 
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KĂ MÔN:     Chúng ta sẽ bay lúc 10 giờ tối, vậy chúng ta có nhiều  
thời gian để tha hồ ngắm đường phố Chiềng Mai ông bà ạ. 

DU KHÁCH:     Thế thì tốt quá! 
KĂ MÔN:     Và chúng có thêm thời gian để mua sắm đồ lưu niệm  

nữa đấy ạ. 
DU KHÁCH:     Thế thì chúng ta đi đi! 
KĂ MÔN:     Vậy mời mọi người đi theo lối này, chúng ta vào làm  

thủ tục trước đã ạ. 
 
 
12.2 ค าศัพท์ (Từ mới) 

anh ta     เขา  
bao lâu     นานเท่าไหร่ 
bất ngờ     แปลกใจ 

bây giờ     ตอนนี้ 
bị hỏng     เสีย 

bị nhầm rồi    เข้าใจผิดแล้ว 

bị trễ giờ     ไม่ทันเวลา/มาสาย 

bị trục trặc     ขัดข้อง 
biên giới     เขตแดนประเทศ/ชายแดน 

biết      รู้ 
cái biển quảng cáo    ป้ายโฆษณา 
cần      จ าเป็น 

cây số      กิโลเมตร 
cây xăng     ปั้มน้ ามัน 

cố gắng     พยายาม 

cứu      ช่วยเหลือ 

cứu tôi với     ช่วยฉันด้วย 

chạy      วิ่ง 
chắc      แน่นอน 

chẳng biết     ไม่รู ้
chất lượng     คุณภาพ 

chuyện     เรื่องราว 

chuyến bay    เที่ยวบิน  
chứ     สิ 
đặt bàn     จองโต๊ะ(อาหาร) 
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đặt phòng    จองห้อง(โรงแรม) 
đề nghị     ขอร้อง 
đi bộ      เดิน 

đi ra phố     ไปเดินเล่น 

địa phương     พ้ืนเมือง 
đồ lưu niệm     ของที่ระลึก 

đổi      เปลี่ยน 

đổi sang     เปลี่ยนเป็น 

đối với     ส าหรับ/ส่วน 

đổi xe     เปลี่ยนรถ 

đột ngột     ทันทีทันใด 

đợi chuyến bay    รอเท่ียวบิน  
gần đây     เร็วๆนี้/ใกล้ๆนี้ 
giải quyết     แก้ปัญหา 
giờ ăn tối     ชั่วโมงทานข้าวเย็น 

hiện tại     ปัจจุบันนี้/ขณะนี ้
hỏi ý kiến     ถามความคิดเห็น 

hướng đi     ทางไป/ทิศทางไป 

kiể̉́m tra      ตรวจสอบ 

kiể̉́m tra lại     ตรวจสอบอีกครั้ง 
khách sạn năm sao   โรงแรมห้าดาว 

khoảng     ประมาณ 

không còn     ไม่เหลือ 

không kém     ไม่น้อย(ไปกว่า) 
làm sao     ท าไม 

liên hệ     ติดต่อ 

liên lạc     ติดต่อ 

miền Bắc    ภาคเหนือ 

món ăn     อาหาร 

món ăn địa phương    อาหารพื้นเมือง 
mong      รอคอย/หวังว่า 
mua sắm     จับจ่ายใช้สอย 

năm sao     ห้าดาว 

nóng      ร้อน 

nổi tiếng về     มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ 

ngang đường    ข้ามถนน 
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ngang nhau     ขนานกัน 

ngắm      ชื่นชม 

ngắm cảnh     ชมทัศนียภาพ 

ngắm đường phố    ชมถนนหนทาง 
ngừng xe     หยุดรถ(สักครู่) 
nhanh nhanh     เร็วๆ 

nhận được     ได้รับ 

nhìn thấy     มองเห็น 

ở kia      ที่นั่น 

quá      มาก/เกินไป 

quán      ร้านค้า 
quay lại     กลับมา 
sân bay     สนามบิน 

số đen     โชคร้าย 

sở thích     ความชอบ 

sửa chữa     ซ่อมแซม 

tiền cà phê    เงินค่ากาแฟ      
tiến hành     ปฏิบัติหน้าที่ 
tìm      หา 
tin buồn     ข่าวร้าย 

tin vui      ข่าวดี 
tư vấn      ปรึกษา 
tha hồ      ตามสบาย 

thay       เปลี่ยน 

thay xe     เปลี่ยนรถ 

thấy      พบ/เจอ 

theo      ตาม 

theo kế hoạch    ตามแผน 

thông báo     ประกาศ/แจ้งให้ทราบ 

thông cảm    เห็นใจ 

Thưa quý khách   เรียนแขกผู้มีเกียรติ 
trả lại      จ่ายคืน 

trên đường đi     บนเส้นทางไป 

uống cà phê     ดื่มกาแฟ 

vẫn     ยังคง 
vấn đề      ปัญหา 
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với     ด้วย/โดย/กับ 

vừa rồi     ที่พ่ึงจะผ่านมา 

xảy ra      เกิดข้ึน 

yêu       รัก/ชอบ 

yêu thích     ชื่นชอบ 

 
 
12.3 ไวยากรณ์ที่ควรจ า (Cú pháp) 
 

12.3.1 การใช้ค าซ  าสงงพยางค์ “nhanh nhanh”  
           การสร้างค าในภาษาเวียดนามก็มีลักษณะเหมือนกันกับการสร้างค าในภาษาไทย นั่น
คือ การซ้ าเสียง หมายถึงการน าเอาเสียงของค าใดค าหนึ่งมากล่าวซ้ าอีกครั้ง จึงท าให้ค าเดิมกับเสียงที่
น ามาซ้ านั้นออกเสียงเหมือนกัน ซึ่งการซ้ าเสียงลักษณะนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่า “từ láy” ใน
ภาษาไทยเรียกว่า “ค าซ้ า” (ทรงกต  ปานเชียงวงศ์, 2556 : 230 – 232) ในบทนี้ผู้เรียนได้พบค าซ้ า
ประเภท ค าซ้ าสองพยางค์ ชนิดซ้ าทั้งค า กล่าวคือ เป็นค าซ้ าที่ทั้งพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้าย 
และวรรณยุกต์ ซ้ ากับค าหลัก (หรือค าเดิม) ซึ่งจะท า ให้ค าหลักหรือค าเดิมนั้นมีความหมายที่
หลากหลายขึ้น ได้แก่ ลดระดับความเข้มข้น เพ่ิมระดับความเข้มข้น (Songgot  paanchiangwong, 
2009: 241 – 245)  
เช่น  
Làm ơn chị làm giúp em nhanh nhanh chị nhé.  (เพ่ิมความเข้มข้น) 
‘ขอความอนุเคราะห์พี่ท าช่วยน้องเร็วๆ (เร็วขึ้น) หน่อยนะ’ 
 
Tôi cần cuốn đỏ đỏ cơ.     (ลดความเข้มข้น) 
‘ผมอยากไห้เล่มสีแดงแดง (ค่อนข้างจะเป็นสีแดง) นะ’ 
 
Công ty của chúng tôi nằm xa xa trung tâm.   (ลดความเข้มข้น) 
‘บริษัทของพวกผมอย  ่ไกลๆ (ค่อนข้างจะไกล) ศูนย์กลาง’ 
 
หมายเหตุ 
 ค าซ้ าในภาษาเวียดนามนอกจากจะมีค าซ้ าสองพยางค์ประเภทซ้ าทั้งค าแล้ว ยังมีค าซ้ าสอง
พยางค์ประเภทซ้ าบางส่วนด้วย ค าซ้ าประเภทนี้มักจะเป็นการซ้ าค าเพ่ือลดความเข้มข้นของ
ความหมายเดิม (Hoàng Văn Hành, 2008 : 53-68) 
เช่น 
Đo đỏ   ‘แดงๆ’ 
Đẹp đẻ   ‘สวยๆ’ 
Nhỏ nhoi  ‘เล็กๆ’ 
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12.3.2 การใช้ค าว่า nhưng  
           ค าว่า nhưng มีความหมายคล้ายกับค าว่า “แต่” ภาษาไทย เป็นค าเชื่อมประโยค
สองประโยค เชื่อมวลีสองวลี หรือเชื่อมค าสองค าเข้าด้วยกัน แต่เป็นการเชื่อมข้อความท่ีมีความขัดแย้ง
กัน ข้อความตรงกันข้ามกัน (Nguyễn Đức Dân, 1999 : 272-273) 
เช่น 
Phòng này rộng nhưng không đẹp.  
‘ห้องนี้ใหญ่ แต่ ไม่สวย’ 
 
Vâng, chị Wa Sa Na làm việc ở đây nhưng hôm nay chị ấy chưa đến?  
‘ใช่ครับ พ่ีวาสนาท างานท่ีนี่แต่วันนี้พี่คนนั้นยังไม่มา’ 
 
Chị đặt được phòng rồi nhưng không phải ở khách sạn Sô Phi Thel.  
‘พ่ีจองห้องไว้แล้ว แต่ ไม่ใช่ที่โรงแรมโซฟิเทล’ 
 

12.3.3 การใช้กลุ่มค า “bị + ค ากริยา”  
           ในภาษาเวียดนามมีประโยคชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า “câu bị động” เป็นประโยคที่
มีลักษณะเหมือนกับประโยค passive ในภาษาอังกฤษ ซึ่งประโยคชนิดนี้จะมีประธานเป็นผู้ถูกกระท า
โดยค ากริยา แต่ในภาษาเวียดนาม ประโยคชนิดนี้จะสามารถบ่งบอกให้ผู้ฟังทราบว่าเหตุการณ์ที่ผู้พูด
ได้พูดไปนั้น ประธานของประโยคไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ เลย (Đinh Văn Đức, 2010 : 
169-171) โครงสร้างของประโยคชนิดนี้ คือ 
 
  ประธาน   +   bị   +   ค ากริยา 
เช่น 
Xe của em bị hỏng giữa đường.  
‘รถของน้องเสียกลางทาง’ 
 
Hôm qua tôi thi bị điểm kém.  
‘เมื่อวานนี้ฉันสอบได้คะแนนน้อย’ 
 
Một du khách bị ngã tại khu di tích lịch sử Ban Chiêng.  
‘นักท่องเที่ยวคนหนึ่งล้มที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บ้านเชียง’ 
 
Đoàn không thể bay được vì máy bay bị trễ giờ,  
‘คณะนักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้เพราะเครื่องบินถูกดีเลย์’ 
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12.3.4 การใช้กลุ่มค า “được + ค ากริยา”  
           กลุ่มค า “được + ค ากริยา” ก็เป็นประโยคที่จัดอยู่ในชนิดเดียวกันกับ ประโยค 
“câu bị động” แต่ความหมายของประโยคจะแตกต่างกันกับโครงสร้าง “bị + ค ากริยา” เพราะ
โครงสร้าง “được + ค ากริยา” นี้ สามารถบ่งบอกให้ผู้ฟังทราบว่าเหตุการณ์ที่ผู้พูดได้พูดไปนั้น 
ประธานของประโยคมีความประสงค์ที่จะให้เกิดเหตุการณ์นั้น (Diệp Quang Ban, 2009: 56-69) 
โครงสร้างของประโยคชนิดนี้ คือ 
 
  ประธาน   +   được   +   ค ากริยา 
เช่น 
Thi hôm qua tôi được 90 điểm.  
‘สอบเมื่อวานนี้ผมสอบได้ 90 คะแนน’ 
 
Chúng ta được đi du lịch một tuần tại Việt Nam.  
‘พวกเราได้ไปเที่ยวที่เวียดนามหนึ่งสัปดาห์’ 
 
Anh ấy được nghỉ hè 10 ngày.  
‘เขาคนนั้นได้หยุดพักผ่อนสิบวัน’ 
 

12.3.5 การใช้ค าว่า với (1 เชื่งม, 2 วิธีการ , 3 ลงท้าย )  
           ค าว่า “với” มีวิธีการใช้หลักๆ อยู่ 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะจัดวางค าว่า “với” ไว้ใน
ต าแหน่งที่ต่างกัน และความหมายก็อาจจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
 
  12.3.5.1 วางค าว่า “với” ระหว่างค านามกับค านาม 

              การวางค าว่า “với” ระหว่างค านามกับค านาม หรือค ากริยากับค านาม 
เพ่ือเป็นการเชื่อมค านามเข้ามาให้กลายเป็นกลุ่มค านาม หรือกลุ่มค ากริยา ดังนั้น ค าว่า “với” ในที่นี้
จึงเป็นค าเชื่อม (Nguyễn Văn Chính, 2010 : 225-226) 
เช่น 
Anh với tôi, chúng ta cùng đi đón khách quốc tế. 
‘คุณกับผม พวกเราไปรับลูกค้าต่างชาติด้วยกัน’ 
 
Chị ấy đã nói với em, chí ấy thích bộ quần áo này. 
‘พ่ีคนนั้นได้พูดกับน้องว่าพี่เขาชอบเสื้อผ้าชุดนี้’ 
 
  12.3.5.2 ใช้ค าว่า “với” ในความหมายว่า โดย / ด้วย 

              การใช้ค าว่า “với” ในความหมายว่า โดย หรือ ด้วย มักจะวางค าว่า 
“với” ไว้ระหว่างค านามกับค านาม (Đào Thanh Lan, 2010 : 100-102) 
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เช่น 
Anh sống thế nào được với lương một nghìn Baht một tháng. 
‘คุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ด้วยเงินเดือนหนึ่งพันบาท’ 
 
Chúng ta phải làm việc với sự cố gắng của chúng mình. 
‘พวกเราควรจะท างานด้วยความพยายามของตัวเราเอง’ 
 
  12.3.5.3 ใช้ค าว่า “với” ในความหมายว่า โดย / ด้วย 

              การใช้ค าว่า “với” วางไว้ท้ายประโยค เพ่ือบอกว่าประธานของประโยค
นั้นๆ ก็ต้องการกระท าหรือมีส่วนร่วมในเหตการณ์นั้นๆ ด้วย ดังนั้น ค าว่า “với” ในการใช้ลักษณะนี้
จึงเป็นค าอนุภาคท้ายประโยค (Lê Biên, 1999 : 172-173)  
เช่น 
Chị ơi cứu em với. 
‘พ่ีครับ ช่วยน้องด้วย’ 
 
Em nhờ chị đổi xe cho em với. 
‘น้องขอให้พ่ีช่วยเปลี่ยนรถให้น้องด้วย’ 
 
Chị đang đi ra ngoài à, cho em đi với. 
‘พ่ีก าลังไปข้างนอกหรอืครับ ให้น้องไปด้วยนะ’ 
 
Em mang cái giấy này để trên bàn giấm đốc cho chị với. 
‘น้องช่วยเอากระดาษใบนี้ ไปวางไว้ที่โต๊ะผู้จัดการให้พ่ีด้วย’ 
 

12.3.6 การใช้ค าว่า sao   
           ค าว่า “sao” มีความหมายตรงกับค าว่า ‘ท าไม’ ในภาษาไทย ใช้ในประโยคค าถาม
เพ่ือต้องการถามถึงเหตุผล หรือสาเหตุว่า ‘ท าไมเหตุการณ์จึงเป็นอย่างนั้น’ (Diệp Quang Ban, 
Hoàng Văn Thung, 2013 : 134-135) 
เช่น 
Sao chúng ta không đi ngay bây giờ ? 
‘ท าไมพวกเราจึงไม่ไปตอนนี้เลย’ 
 
Chị hướng dẫn viên ơi, sao chúng ta ngừng xe ở đây lâu thế ?  
‘คุณมัคคุเทศก์ครับ ท าไมพวกเราจึงหยุดรถท่ีนี่นานจัง’ 
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Sao chúng ta phải thuê ô tô, công ty chúng có xê mà ? 
‘ท าไมพวกเราจึงต้องเช่ารถยนต์ ในเมื่อบริษัทเราก็มีรถ’ 
 
Thế sao anh tài xế không gọi điện về công ty xe của anh ta. 
‘งั้น ท าไม คนขับรถจึงไม่โทรศัพท์ไปบอกบริษัทของเขาเองละ’ 
 

12.3.7 การใช้ค าว่า làm + sao   
           เมื่อค าว่า “sao” มีค าว่า “làm” น าหน้า กลายเป็น “làm sao” นอกจกจะมี
ความหมายว่า ‘ท าไม’ แล้ว ยังมีความหมายว่า ‘ท าอย่างไร’ ด้วย  
เช่น 
Em chẳng biết làm sao bây giờ !  
‘น้องไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรแล้วตอนนี้’ 
 
Làm sao hôm nay công ty mình vắng người thế ? 
‘ท าไมบริษัทเราคนน้อยจัง’ 
 
hôm nay em phải đón khách Việt Nam, làm sao em vẫn ngồi ở đây ? 
‘วันนี้น้องต้องไปรับลูกค้าเวียดนามนี่นา ท าไมยังนั่งตรงนี้’ 

 
12.3.8 การใช้ค าว่า mong  

           ค าว่า “mong” มีความหมายคล้ายกับค าว่า “รออย่างมีความหวัง” วิธีการใช้มีอยู่ 2 
วิธี ได้แก่ 1) การใช้ค าว่า “mong” ร่วมกับค านามหรือกลุ่มค านาม เป็นโครงสร้าง “mong + 
ค านาม/กลุ่มค านาม” และ 2) การใช้ค าว่า “mong” ร่วมกับประโยค เป็นโครงสร้าง “mong + 
ประโยค” (Đào Thanh Lan, 2010 : 152-156) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
โครงสร้าง 1   

“mong + ค านาม/กลุ่มค านาม” 
เช่น 
Em đang mong thư của mẹ.  
‘น้องก าลังรอจดหมายจากแม่’ 
 
Tôi mong công việc mới.  
‘ฉันรอท่ีจะได้งานใหม่’ 
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โครงสร้าง 2 
“mong + ประโยค” 

เช่น 
Chị mong công ty tăng lương cho chị.  
‘พ่ีหวังว่าบริษัทจะข้ึนเงินเดือนให้พ่ี’ 
 
Em mong chị tha thứ cho em.  
‘น้องหวังให้พ่ียกโทษให้กับน้อง’ 
 
Chúng tôi mong hai công ty chúng ta được làm việc với nhau nhiều hơn. 
‘พวกเราหวังว่าสองบริษัทเราจะได้ร่วมมือกันมากกว่านี้’ 
 

12.3.8 การใช้ค าว่า ngay bây giờ 
           ค าว่า “ngay bây giờ” เป็นกลุ่มค าที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า “ในทันที” ซึ่ง
กลุ่มค านี้มักจะถูกวางไว้ท้ายประโยค เพ่ือเป็นการแจ้งให้ผู้ฟังทราบว่าเหตุการณ์นี้จะถูกด าเนินการ
ในทันท ี
เช่น 
A: Em Ka Môn ! Giám đốc muốn gặp em đây.  ‘น้องกมล ผู้จัดการขอพบน้องนะ’ 
B: Vâng, em đi ngay bây giờ ạ.   ‘ค่ะ น้องจะไปตอนนี้เลยค่ะ’ 
 
Em Ka Môn mang cho chị chương trình du lịch A005 ngay bây giờ nhé.  
‘น้องกมลเอาโปรแกรมการท่องเที่ยวหมายเลข A005 มาให้พี่ทันนีตอนนี้เลยนะ’ 
 
Khách hàng đang đợi chương trình, em mang đi ngay bây giờ nhé.  
‘ลูกค้าก าลังรอโปรแกรม น้องเอาไปตอนนี้เลยนะ’ 
 
           บางครั้ง เราสามารถละค าว่า “bây giờ” ได้ ซึ่งความหมายของประโยคก็ยังคง
ความหมายเดิม 
เช่น 
A: Em Ka Môn ! Giám đốc muốn gặp em đây.  ‘น้องกมล ผู้จัดการขอพบน้องนะ’ 
B: Vâng, em đi ngay ạ.    ‘ค่ะ น้องจะไปตอนนี้เลยค่ะ’ 
 
Em Ka Môn mang cho chị chương trình du lịch A005 ngay nhé.  
‘น้องกมลเอาโปรแกรมการท่องเที่ยวหมายเลข A005 มาให้พี่ทันนีตอนนี้เลยนะ’ 
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Khách hàng đang đợi chương trình, em mang đi ngay nhé.  
‘ลูกค้าก าลังรอโปรแกรม น้องเอาไปตอนนี้เลยนะ’ 
 

12.3.9 การใช้ค าว่า cơ mà  
           ค าว่า “cơ mà” ถูกจัดว่าเป็นค าลงท้ายประโยค มีความหมายเพ่ือเน้นหรือเพ่ือย้ า
เหตุการณ์ ท าให้ผู้ฟังมีความเห็นคล้อยตามหรือเชื่อถือผู้พูด (Lê Biên, 1999 : 171) ซึ่งมีความหมาย
คล้ายกับค าลงท้ายในภาษาไทยว่า “นี่นา”  
เช่น 
Tôi đã gửi e-mail cho ông ấy từ hôm qua rồi cơ mà.  
‘ผมส่งอีเมลให้ท่านคนนั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นา’ 
 
Nhưng chúng ta có thể đi ngắm cảnh ở Chiềng Mai thêm mấy tiếng đồng hồ cơ mà. 
‘แต่พวกเราก็สามารถชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่เพ่ิมอีกหนึ่งชั่วโมงนี่นา’ 
 
Sao anh không thích đi du lịch Pa Ta Ya, ở đó nổi tiếng nhất Thái cơ mà. 
‘ท าไมคุณไม่ชอบไปเที่ยวพัทยา ที่นั่นโด่งดังท่ีสุดในประเทศไทยนี่นา’ 
 
 
12.4 ประโยคที่ใช้บ่งย (Câu tiện dụng) 
 

12.4.1 ประโยคที่ใช้ถามเกี่ยวกับปัญหาที่ต้งงการการแก้ไข 

Vấn đề gì vậy em? 
Chuyện gì thế em? 
Có chuyện gì không? 
Có vấn đề gì không? 
Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? 
Có chuyện gì xảy ra, hả em? 
 

12.4.2 ประโยคที่ใช้บงกว่าให้รงสักครู่ 
OK, em đợi chị tý. 
Anh đợi tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ nhé.  
Làm ơn đợi tôi một tý. 
Xin anh đợi tôi một tý. 
Xin anh chờ tôi một tý. 
Làm ơn đợi tôi một lát. 
Xin anh đợi tôi một lúc. 
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Xin anh chờ tôi một lát. 
Xin anh chờ tôi một lúc. 
 

12.4.3 ประโยคงุทาน 
Trời ơi!  
Trời đất ơi!  
Ôi chết rồi. 
Cứu em với. 
số em đen thế.   
Thế thì tốt quá! 
Lâu thế cơ à? 
Vâng. May quá chị nhỉ. 
 

12.4.4 ประโยคที่ใช้บงกว่าให้เร่งมืงท างานขึ น 
Vộy đi em. 
Vâng, nhanh nhanh chị nhé. 
Nhờ anh nhanh tay lên được không. 
Làm ơn nhanh tay lên được không. 
Làm ơn nhanh tay lên một tý. 
 

12.4.5 ประโยคที่ใช้ชักชวนให้ไป 
Thế thì mình đi đi.  
Thế thì chúng ta đi đi! 
Chúng ta đi nhé.  
Chúng ta đi thôi.  
 

12.4.6 ประโยคขงความเห็นใจ 
Mong chị thông cảm. 
Em xin chị tha thứ cho em. 
Mong chị tha thứ cho em. 
Xin chị thông cảm. 
 

12.4.7 ประโยคที่ใช้ถามช่วงเวลาที่จะถึงเหตุการณ์นั น 
Vậy còn bao lâu thì đến nhà hàng chị? 
Chị ơi, còn bao lâu thì đến nhà hàng vậy ? 
Cháu ơi, còn bao lâu thì đến nhà hàng vậy? 
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Xin lỗi anh, còn bao lâu thì đến nhà hàng̣? 
Cho hỏi, còn bao lâu thì đến nhà hàng̣? 
Xin phép nhé, còn bao lâu thì đến nhà hàng̣? 
Xin cho tôi biết, còn bao lâu thì đến nhà hàng̣? 
 
 
12.5 บทง่านเพื่งความเข้าใจ (Đọc hiểu) 
 

Chùa Arun Rat-cha-wa-ra-ram Rat-cha-wa-ra-ma-ha-wi-han 
 

 
 
 ภาพที่ 12.1:  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
 ที่มา: https://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/1440/    

       วันที่ 25 กันยายน 2560  
 
Sau khi dời đô từ A-yut-tha-ya về Thon Buri, vua Taksin đã cho xây một cung 

điện mới với diện tích rộng hơn trước kia, khiến cho chùa Jang (tên đầu tiên của chùa 
Arun), nằm vào vị trí chính giữa của khu vực cung điện. Do đó nhà vua đã ban lệnh 
chùa không được có sư trụ trì.  

 
เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี และได้

ทรงสร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐาน เป็นเหตุให้วัดแจ้งตั้งอยู่กลางพระราชวัง จึงไม่
โปรดให้มีพระสงฆ์จ าพรรษา  

 

https://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/1440/
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Vào thời kì Thon-bu-ri, chùa Jang được xem như là ngôi chùa trung tâm của 
đất nước vì đây là nơi đặt hai tượng Phật quan trọng là Phra Kaew và Phra Bang do 
vua Phra-phut-tha-yot-pha Chu-la-lok (Rama I) đưa từ Lào về trong thời gian đánh 
chiếm Viêng Chăn. Đến thời kì Rat-ta-na-ko-sin, vua Buddha Loet-la Na-bha-lai (Rama 
II) đã cho khôi phục, sửa chữa lại chùa Jang và đổi tên thành chùa A -run-rat-cha-tha-
ram. Đến thời vua Phra Bat Som -đet Phra Po-ra-men-tha-ra Ma-ha Mong-kut Phra 
Chom Klao Chao Yu Hua (Rama IV) một lần nữa cho tu sửa lại chùa và đổi tên chùa 
thành Chùa Arun Rat-cha-wa-ra-ram Rat-cha-wa-ra-ma-ha-wi-han như tên gọi ngày 
nay. 

นอกจากนั้นในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ถือกันว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่ เมือง 
เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง ซึ่งสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ได้อัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญ 2 องค์นี้มาจากลาว
ในคราวที่เสด็จตีเมืองเวียงจันทน์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชธาราม” ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บูรณะเพ่ิมเติมอีก  แล้วทรงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม” ดังที่เรียกกัน
ปัจจุบัน 
 
Các công trình kiến trúc quan trọng của chùa 
สถาปัตยกรรมที่ส าคัญต่างๆ ขงงวัด 
 
1) Phra Ubo soth (nơi dùng để thờ Phật và thực hiện các nghi lễ chính của một 
ngôi chùa) 
 Phra Ubosoth hay điện chính,được xây dựng vào thời kì vua Buddha Loet -la 
Na-bha-lai (Rama II), là tòa nhà có nền tôn cao với lớp mái 2 tầng lợp gạch màu vàng, 
viền mái là lớp gạch màu xanh lá cây có mạ vàng dát kính. Phía sảnh của chính điện, 
cả hàng trước và hàng sau đều là gỗ chạm trổ được mạ vàng dát kính có hình một vị 
thần cầm dao găm đứng trong cung điện với hoa văn được mạ vàng. Nền của chính 
điện được xây lượn như dáng thuyền. Các họa tiết trang trí bằng xi măng sơn mạ 
vàng. Hai cửa trước lối vào chính điện có hình tháp nhọn Prang. Trong khi đó cửa sau 
của chính điện thì không làm đỉnh nhọn. Các cột và tường ở phía ngoài của chính 
điện được đúc từ xi măng phủ sứ Trung Quốc, họa tiết hình cánh hoa rơi. Bên trong 
bốn phía của chính điện là các bức tranh tường kể về các tích của nhà phật, Ves-san-
don-cha-dok. 
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1) พระงุโบสถ 
พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอาคารยกพ้ืนสูงหลังคา 2 
ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีเหลือง ขอบเป็นกระเบื้องสีเขียวใบไม้ ลงรักปิดทองประดับกระจก แผงหน้า
ระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นไม้แกะลายลงรักปิดทองและประดับกระจก มีรูปเทวดายืนถือ
พระขรรค์อยู่ในปราสาท ประดับลายกนกลงรักปิดทอง  ฐานพระอุโบสถมีลักษณะโค้งตกท้องส าเภา  
มีการประดับลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทอง ซุ้มประตูพระอุโบสถ 2 ประตูด้านหน้าเป็นซุ้มยอดปรางค์  
แต่ซุ้มประตูด้านหลังทั้ง  2 ประตู เป็นซุ้มไม่มียอด เสาและผนังพระอุโบสถด้านนอกถือปูนประดับ
กระเบื้องจีนลายดอกไม้ร่วง  ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ ง 4 ด้าน เป็นภาพ        
พุทธประวัติเวสสันดรชาดก  เป็นต้น  
 
 
2) Phra Vihan (nơi nghỉ ngơi của đức Phật – tịnh xá) 
 Là tòa nhà được xây đựng với nền tôn cao, có mái gồm 3 tầng xếp theo chiều 
thấp dần, lợp bằng gạch màu. Mặt hồi của mái có hình một vị thần cầm dao găm 
ngồi trên bệ thờ. Tường phía ngoài của tịnh xá được phủ một lớp sứ màu Trung Quốc 
do vua Rama III đặt mua từ Trung Hoa về. Phía trong của chùa có đặt thờ tượng Phật 
gọi là Phra-phut-tha-cham-phu-nu-ma-ha-bu-rut-lak-kha-na-a-si-ta-ya-nup-ba-phit. 
 
2) พระวิหาร 
เป็นอาคารยกพ้ืนสูง หลังคาลดหลั่น  3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี  หน้ าบันมีรูปเทวดาถือ       
พระขรรค์นั่งบนแท่น มีมุขทั้ งด้านหน้าและด้านหลัง ผนังด้านนอกประดับกระเบื้องเคลือบสี          
เป็นกระเบื้องที่รัชกาลที่  3 ทรงสั่งมาจากเมืองจีน พระประธานในพระวิหารคือพระพุทธรูป ชื่อว่า 
พระพุทธชัมภูนุท มหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร   
 
3) Chùa Mondop Phra Phutthabat thu nhỏ 
 Là công trình kiến trúc được mô phỏng theo chùa Phra Phutthabat. Chùa 
được đặt nằm giữa 4 ngôi tháp nhỏ và Phra Vihan. Chùa có dạng chân đế hình vuông, 
xây từ gạch và có các cột được lát phủ bởi lớp sành sứ màu, phần mái tu sửa lại đã 
được xây mới bằng xi măng. 
 
3) มณฑปพระพุทธบาทจ าลงง   
มณฑปพระพุทธบาทจ าลอง  ตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีย์ย่อ 4 องค์ กับพระวิหารใหญ่ ฐานเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องถ้วยสีต่าง ๆ  หลังคามณฑปท าใหม่สร้างด้วยซีเมนต์ 
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4) Núi mô phỏng 
 Non bộ được đặt ở phía trước, hướng bắc của chùa, khu vực phía sau của 3 
ngôi đền Trung Quốc mô phỏng. Trước kia, khi được xây lên vào thời vua Rama I thì 
hòn non bộ được đặt trong khu vực của cung điện nhà vua, sau đó đến thời vua 
Rama III, ông đã ra lệnh cho chuyển về đặt tại khu vực của chùa Arun. Bao quanh 
hòn non bộ là một hàng rào. Lối vào phía trong của hòn non bộ có tượng hai người 
lính thủy quân đứng canh gác.  
 
4) ภูเขาจ าลงง   
ภูเขาจ าลอง  ตั้งอยู่หน้าวัดทางด้านเหนือ บริเวณหลังศาลาแบบจีน 3 หลัง เดิมเป็นภูเขาที่สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่  1 อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมารัชกาลที่  3 โปรดให้น ามาไว้ที่นี่ ภูเขาจ าลองมีรั้ว
ล้อมไว้เป็นสัดส่วน  มีตุ๊กตาจีน 2 ตัว นั่งอยู่บนแท่นนอกรั้ว ประตูทางเข้าท าเป็นรูปทหารเรือยืนเฝ้าอยู่  
2 คน 
 
 
12.6 สรุป (Tóm tắt) 

Trong khi tác nghiệp có thể nảy sinh các vấn đề liên quan không mong muốn 
như: Nơi nghỉ ngơi, xe cộ, nhà hàng, đồ ăn, máy bay.... Điều đầu tiên mà người hướng 
dẫn viên cần làm là thông báo cho quản lý biết chính xác vấn đề gặp phải. Trong 
trường hợp hướng dẫn viên có thể tự giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết ngay 
và nếu gặp phải vấn đề không thể tự giải quyết được thì phải nhờ sự giúp đỡ của các 
đồng nghiệp để có thể giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề. Không nên để vấn đề tồn tại 
quá lâu vì sẽ làm tổn hại đến bản thân và công ty. 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. Hãy đặt câu hội thoại về việc giải quyết vấn đề xe bi hỏng trong quá trình đưa 
khách du lịch đi thăm quan. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

 
2. Hãy đặt câu hội thoại về việc giải quyết vấn đề xe bi chậm hai tiếng đồng hồ 
và bạn không thể đưa khách du lịch đi ăn cơm tối được đúng giờ hẹn. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ......... 
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................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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3. Hãy đặt câu hội thoại về việc giải quyết vấn đề nhân viên công ty quên đặt 
khách sạn cho khách du lịch và khách sạn ấy cũng đã hết phòng. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... ............................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

 
4. Hãy đặt câu hội thoại về việc giải quyết vấn đề vé máy bay, vì không hãng 
nào còn vé máy bay trong thời gian du khách yêu cầu. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
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5. Đặt 5 câu với từ “bị + động từ”. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
6. Đặt 5 câu với từ “nhưng”. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ ................................ 
................................................................................................................................................................  

 
7. Đặt 5 câu với từ “được + động từ”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

 
8. Đặt 5 câu với từ “mong”. 
.......................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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9. Đặt 5 câu với từ “sao”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. .. 

 
10. Đặt 5 câu với từ “cơ mà”. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ ........ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

 
11. Đặt 5 câu với từ “với”. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ .................... 

 
12. Đặt 5 câu với từ “ngay bây giờ”. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



365 
 

เงกสารง้างงิง 
 
ภาษาไทย 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. (2560). วัดงรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. สืบค้นเมื่อ 
        25 กันยายน 2560, จาก https://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/1440/ 
 
ภาษาเวียดนาม 
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        Việt Nam.  
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Mai Ngọc Chừ. (2013). Study Vietnamese through English – Học tiếng Việt qua  
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        Hà Nội. 
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