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ตัวหนังสือในภาษาเวียดนาม มีทั้งหมด 29 ตัวดวยกันครับ เรียกวา ALPHABET (อัลฟาเบ็ต) 
Bảng chữ cái (บั๋ง จื๋อ กาย) 
 
1. Aa อานวา = อา (ออกเสียง อา) 
 
2. Ăă อานวา = อา (ออกเสียง อา) 
 
3. Ââ อานวา = เออ (ออกเสียง เออ) 
 
4. Bb อานวา = เบ (ออกเสยีง เบอ) 
 
5. Cc อานวา = เซ (ออกเสยีง เกอ) 
 
6. Dd อานวา = เย (ออกเสยีง เยอ) 
 
7. Đđ อานวา = เด (ออกเสยีง เดอ) 
 
8. Ee อานวา = แอ (ออกเสยีง แอ) 
 
9. Êê อานวา = เอ (ออกเสียง เอ) 
 
10. Gg อานวา = เกห (ออกเสียง เกอ เสียงขึ้นจมกู) 
 
11. Hh อานวา = ฮา (ออกเสียง เฮอ) 
 
12. Ii อานวา = อีงั้น (ออกเสียง อี เสียงยาว) 
 
13. Kk อานวา = กา (ออกเสียง เกอ) 
 
14. Ll อานวา = แอเลอ (ออกเสียง เลอ) 
 
15. Mm อานวา = แอมเมอ (ออกเสียง เมอ) 
 
16. Nn อานวา = แอนเนอ (ออกเสียง เนอ) 
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17. Oo อานวา = ออ (ออกเสียง ออ) 
 
18. Ôô อานวา = โอ (ออกเสียง โอ) 
 
19. Ơơ อานวา = เออ (ออกเสียง เออ) 
 
20. Pp อานวา = เป (ออกเสียง เปอ) 
 
21. Qq อานวา = กู (ออกเสียง เกอ) 
 
22. Rr อานวา = เรอ (ออกเสียง เรอ) 
 
23. Ss อานวา = แอสสี่( ออกเสียง เสอ) 
 
24. Tt อานวา = เต (ออกเสียง เตอ) 
 
25. Uu อานวา = อ ู(ออกเสียง อู) 
 
26. Ưư อานวา = อือ (ออกเสียง อือ) 
 
27. Vv อานวา = เว (ออกเสียง เวอ) 
 
28. Xx อานวา = เอ็กซี่ (ออกเสียง เซอ) 
 
29. Yy อานวา = อยีาย (ออกเสียง อี เสียงสั้น) 
 
 
 
จากตัวหนังสือทั้งหมดนี้สามารถจําแนกออกเปนพยัญชนะ และสระไดดังนี ้
 
พยญัชนะเดีย่วมีท้ังหมด 17 ตัว (เพื่อใหสะดวกในการจาํ ไดเทียบกับพยญัชนะในภาษาไทยไว) 
 
1. Bb = เบอ (บ) 
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2. Cc = เกอ (ก) 
 
3. Dd = เยอ (ย) 
 
4. Đđ = เดอ (ด) 
 
5. Gg = เกอ (กห) 
 
6. Hh = เฮอ (ห , ฮ) 
 
7. Kk = เกอ (ก) 
 
8. Ll = เลอ (ล) 
 
9. Mm = เมอ (ม) 
 
10. Nn = เนอ (น) 
 
11. Pp = เปอ (ป) 
 
12. Qq = เกอ (ก) 
 
13. Rr = เรอ (ร) 
 
14. Ss = เสอ (ส) 
 
15. Tt = เตอ (ต) 
 
16. Vv = เวอ (ว) 
 
17. Xx = เซอ (ซ) 
 
สระเดี่ยวมีทั้งหมด 12 ตัว  
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1. Aa = อา (สระ อา) 
 
2. Ăă = อา (สระ อัง) 
 
3. Ââ = เออ (สระ เออ) 
 
4. Ee = แอ (สระ แอ) 
 
5. Êê = เอ (สระ เอ) 
 
6. Ii = อีง้ัน (สระ อี) 
 
7. Oo = ออ (สระ ออ) 
 
8. Ôô = โอ (สระ โอ) 
 
9. Ơơ = เออ (สระ เออ) 
 
10. Uu = อู (สระ อู) 
 
11. Ưư = อือ (สระ อือ) 
 
12. Yy = อียาย (สระ อี) 
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ตวัหนังสือในภาษาเวียดนาม (2) 
 
เราไดเรียนรูเกีย่วกับตัวหนังสือในภาษาเวยีดนาม แบงเปนพยญัชนะเดี่ยวมี 17 ตัว และสระ 12 ตัว มี
ตัวอยางคําศัพทงาย ๆ  
 
1.a lô (อา โล) = ฮัลโหล (ใชในการพูดโทรศัพท) 
 
2.bò (บอ) = วัว 
 
3.cò (กอ) = นกกระยาง 
 
4.cá (กา) = ปลา 
 
5.dê (เย) = แพะ 
 
6.đu đủ (ดู ดู) = มะละกอ 
 
7.đà điểu(ดา เดี๋ยว) = นกกระจอกเทศ 
 
8.eo (แอว) = เอว 
 
9.ếch (เอ๊ิจ) = กบ 
 
10.gà (กหา) = ไก 
 
11.hổ (โห) = เสือ 
 
12.hoa (ฮวา) = ดอกไม 
 
13.nước (เนื๊อก) = น้ํา 
 
14.kèn (แกน) = แตร 
 
15.kem (แกม) = ไอศกรมี 
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16.lê (เล) = สาลี่ 
 
17.loa (ลวา) = ลําโพง 
 
18.mèo (แมว) = แมว 
 
19.na (นา) = นอยหนา 
 
20.nai (นาย) = กวาง 
 
21.ong (ออง) = ผึ้ง 
 
22.ô tô (โอ โต) = รถยนต 
 
23.ổi (โอย) = ฝรั่ง (ผลไม) 
 
24.ớt (เออต) = พริก 
 
25.phòng (ฟอม) = หอง 
 
26.rắn (รัน้) = ง ู
 
27.sư tử (สือ ตื๋อ) = สิงโต 
 
28.tắc kè (ตั๊ก แก) = ตุกแก 
 
29.voi (วอย) = ชาง 
 
30.vàng (หวาง) = ทอง 
 
31.uống (โอง) = ดื่ม 
 
32.ưng (อืง) = นกเหยีย่ว 
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33.xương (เซือง) = กระดูก 
 
34.y tá (อี ตา) = พยาบาล 
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พยญัชนะผสมในภาษาเวียดนาม 
 
1.ch (เซ ฮาท) อานวา เจอ 
ตัวอยาง  
cho (จอ) = ให 
chum (จูม) = โอง 
 
 
2.gh (เกห ฮาท) อานวา เกหอ 
ตัวอยาง 
ghế (เกห) = เกาอ้ี 
ghi (กีห) = จด , เขียน 
 
 
3.gi (เกห อี) อานวา ย ี
ตัวอยาง 
giá (ยา) = ราคา 
giỏi (ยอย) = เกง 
 
 
4.kh (กา ฮาท) อานวา เคอ 
ตัวอยาง 
khô (โค) = แหง 
khen (แคน) = ชมเชย 
 
 
5.ng (แอนเนอ เกห) อานวา เงอ 
ตัวอยาง 
ngày (ไง) = วัน 
ngô (โง) = ขาวโพด 
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6.ngh (เงอ ฮาท) อานวา เงอ 
ตัวอยาง 
nghe (แง) = ไดยิน 
nghé (แง) = ลูกควาย 
 
 
7.nh (แอนเนอ ฮาท) อานวา เหยอ 
ตัวอยาง 
nhà (หยา) = บาน 
nhỏ (หยอ) = เล็ก 
 
 
8.ph (เปอ ฮาท) อานวา เฟอ 
ตัวอยาง 
phở (เฟอ) = กวยเตี๋ยวเวียดนาม 
phim (ฟม) = ภาพยนตร 
 
 
9.qu (กู อู) อานวา กัว่ 
ตัวอยาง 
quê (เกว) = บานนอก 
quà (กวา) = ขนม 
 
 
10.th (เต ฮาท) อานวา เทอ 
ตัวอยาง 
thư (ทือ) = จดหมาย 
thích (ทิ๊ก) = ชอบ 
 
 
11.tr (เต แอเหรอ) อานวา เจอ 
ตัวอยาง  
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trâu (เจาว) = ควาย 
tre (แจ) = ตนไผ 
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สระผสมในภาษาเวียดนาม 
 
สระผสมในภาษาเวยีดนามโดยไดเขียนคําอานเปนภาษาไทยกํากับไว แตบางคําอาจจะสะกด คําอาน
คอนขางยาก (คลายเสยีงควบกล้ํา) โดยมีตวัอยางใหดังนี ้ 
 

 
 



C:\Documents and Settings\Beer\Desktop\โครงการเสนอกรมพฒันาฯ\ภาษาและวฒันธรรมสาํหรับคนขนัรถ\เอกสารประกอบการ
เรียน\ภาษาเวียดนาม\ภาษาเวียดนาม.doc 

12

ภาษาเวียดนามเพื่อการศึกษาเบื้องตน 
การอานตัวเลข 
 
1 = một (โหมด) 
2 = hai (ฮาย) 
3 = ba (บา)  
4 = bốn (โบน) 
5 = năm (นัม) 
6 = sáu (เซา) 
7 = bảy (ไบ)  
8 = tám (ตาม) 
9 = chín (จิน๊)  
10 = mười (เหม่ือย) 
 
ถาเปนเลข 2 หลัก ก็ใชหลกัการอานแบบภาษาไทยเลย  
11 = mười một (เหมื่อย โหมด) 
12 = mười hai (เหมื่อย ฮาย) 
13 = mười ba (เหมื่อย บา)  
14 = mười bốn (เหมื่อย โบน)  
15 = mười lăm (เหมื่อย ลัม) 
16 = mười sáu (เหมื่อย เซา) 
17 = mười bảy (เหมื่อย ไบ)  
18 = mười tám (เหมื่อย ตาม) 
19 = mười chín (เหมื่อย จิ๊น) 
20 = hai mươi (ฮาย เมย), หรือ hai chục (ฮาย จุก)**(โปรดสังเกตจะไมมี̀ บน ơ ในภาษาไทย
ก็เหมือนกับตดัไมเอกออกไป) 
21 = hai mươi mốt (ฮาย เมย โมด) 
22 = hai mươi hai (ฮาย เมย ฮาย) 
23 = hai mươi ba (ฮาย เมย บา) 
24 = hai mươi bốn (ฮาย เมย โบน),หรือ hai mười tư (ฮาย เมย ตือ)กไ็ด 
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25 = hai mười lăm (ฮาย เมย ลัม) 
26...29 hai mươi sáu...hai mươi chín (ฮาย เมอืย เซา...ฮาย เมย จิ๊น)26...29 hai mươi 
sáu...hai mươi chín (ฮาย เมย เซา...ฮาย เมย จิ๊น) 
30 = ba mươi (บา เมย), หรือ ba chục (บา จุก) 
40 = bốn mươi (โบน เมย), หรือ bốn chục (โบน จุก) 
50 = năm mươi (นัม เมย), หรือ năm chục (นัม จุก)  
55 = năm mươi lăm (นัม เมย ลัม) 
100 = một trăm (โหมด จรัม) 
1,000 = một nghìn (โหมด งิ่น) 
10,000 = mười nghìn (เหมื่อย งิ่น) 
100,000 = một trăm nghìn(โหมด จรมั งิ่น) 
1,000,000 = một triệu (โหมด จิว่) 
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บทที่ 1 
การทกัทายในภาษาเวียดนาม 
การทกัทายในภาษาเวียดนาม แบบงาย ๆ 
 Những Lời Chào (ญึ๊ง เลอย จาว) = Greetings 
 
1. Chào ông. (จาว โอง) 
สวัสดี(ครับ/คะ)ใชสําหรับผูชายสูงอาย ุ
2. Chào bà. (จาว บา) 
สวัสดี(ครับ/คะ)ใชสําหรับผูหญิงสูงอาย ุ
3. Chào anh. (จาว อัญ) 
สวัสดี(ครับ/คะ)ใชสําหรับพีผู่ชาย 
4. Chào chị. (จาว จิ) 
สวัสดี(ครับ/คะ)ใชสําหรับพีผู่หญิง 
5. Chào em. (จาว แอม) 
สวัสดี(ครับ/คะ)ใชสําหรับนองท้ังผูชายและผูหญิง 
6. Xin chào. (ซิน จาว) 
ขอสวัสดี(ครับ/คะ)ใชไดกับทุกคนเปนคําสุภาพ 
 
โดยปกตกิารทกัทายของคนเวียดนาม มักจะตามดวยคําถามถึงเรื่องสุขภาพ  
Hỏi thăm sức khoẻ (หอย ทัม สึ๊ก แคว) Inquiring to health 
 
7. Ông có khoẻ không? (โอม กอ แคว คง) 
คุณผูชายสบายดีไหม? 
8. Bà có khoẻ không? (บา กอ แคว คง) 
คุณผูหญงิสบายดีไหม? 
9. Anh có khoẻ không? (อัน กอ แคว คอม) 
พ่ีชายสบายดไีหม? 
10. Chị có khoẻ không? (จิ กอ แคว คง) 
พ่ีสาวสบายดีไหม? 
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11. Cám ơn, Tôi khoẻ. (กาม เอิน โตย แคว) 
ขอบคุณ, ฉันสบายด ี
12. Cám ơn, Tôi bình thường. (กาม เอิน โตย บิ่น เทื่อง) 
ขอบคุณ, ฉันปกติด ี
13. Tôi hơi mệt. (โตย เฮย เหม็ต) 
ฉันคอนขางเหนื่อย 
14. Tôi rất mệt. (โตย เริ๊ต เหม็ต) 
ฉันเหนื่อยมาก 
15. Không khoẻ lắm. (คง แคว ลั๊ม) 
ไมสบายมาก 
 
คําศัพท 
 
Chào(จาว) = สวัสด ี
Xin chào(ซิน จาว) = ขอสวัสดี 
Ông (โอง) = ผูชายสูงอายุ , คุณผูชาย 
Bà (บา) = ผูหญิงสูงอายุ , คุณผูหญิง 
Anh (อัญ) = พ่ีชาย 
Chị (จิ) = พีส่าว 
Em (แอม) = นองชาย หรือนองสาว 
Bố(โบ),Ba (บา) = พอ 
Mẹ (แหมะ) = แม 
có(กอ) = ม ี
không(คง) = ไม , ไหม 
có không (กอ คง) = มีไหม 
không có(คง กอ) = ไมม ี
hỏi (หอย) = ถาม 
hỏi thăm (หอย ทัม) = ถามไถ 
sức khoẻ (สึ๊ก แคว) = สขุภาพ 
khoẻ (แคว) = สบายด ี
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bình thường(บิ่น เทื่อง) = ปกตดิ ี
Tôi (โตย) = ฉัน , ผม , ดิฉัน 
Cám ơn(กาม เอิน) = ขอบคุณ 
hơi (เฮย) = คอนขาง 
mệt (เหม็ต) = เหนื่อย 
rất (เริ๊ต) = มาก (วางไวขางหนาคําที่จะขยาย) 
lắm (ลั๊ม) = มาก (วางไวหลังคําที่จะขยาย) 
nhiều (ญิ่ว) = มาก (จํานวน) 
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บทที่ 2 (Bài số 2) : คําทักทาย(Chào hỏi=จาว หอย)  
คําทักทายท่ัวไป สวนท่ี หน่ึง  
 
ตวัอยางการทักทาย 
Ông Ba:(โอง บา)  Chào bà. Xin lỗi bà, tên bà là gì? 
 จาว บา.ซินโหลย บา,เต็น บา หลา หย่ี? 

 สวัสดีครับคณุ(ผูหญิง). ขอโทษครับคณุ(ผูหญิง),คุณ(ผูหญิง)ช่ืออะไร? 
Bà Hà:(บา หา) Dạ tên tôi là Hà. Còn ông, tên ông là gì? 
 ยะ เตน็โตย หลา หา.กอง โอง,เต็น โอง หลา หย่ี? 

 คะ ฉันชื่อวา หา.แลวคุณ(ผูชาย)ละ,คุณชื่ออะไร? 
Ông Ba: Tên tôi là Ba. 
 เต็น โตย หลา บา 

 ผม ช่ือ บา 
Bà Hà: :(บา หา) Xin lỗi,  ông bao nhiêu tuổi? 

 
ขอโทษ คุณ(ผูชาย)อายเุทาไหร 
ซินโหลย  โอง บาว เยยีว ตวย 
 

Ông Ba Tôi  50 tuổi 
 ผมอายุ  50 ป 
 โตย นัม เมือย ตวย 
Bà Hà Ông làm nghề gì? 
 โอง หลาม เงย ยี ่

 คุณทํางานอะไร 
Ông Ba Tôi là bác sĩ ... Kỹ sư ... Công nhân ... Tài xế 
 ผมคือนายแพทย …   วิศวกร …   ผนักงาน …   คนขับรถ 

 โตย หลา บากสี     กี๋ ชือ    กง เยิน   ตาย เซ 
คําศัพท (Từ vựng)  

ông  โอง คุณ(ผูชาย) 

bà บา คุณ(ผูหญิง) 

chào จาว สวัสด ี
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xin lỗi ซินโหลย ขอโทษ 

tên เต็น ช่ือ 
là หลา เปน ,อยู ,คือ 

Dạ ยะ ครับ ,คะ 

tôi  โตย ผม ,ฉัน 

còn กอน แลว....ละ 
 
ตัวอยางการสนทนาสวนที่ 2  
Cô Hoa: Anh là người Việt, phải không? 
โก ฮวา อัญ หลา เหงื่อย เวยีด ฝาย คง? 

 พี่(ชาย) เปน คนเวยีตนาม ใชไหม? 

Anh Nam: Dạ vâng, tôi là người Việt, tôi là người (miền) Nam. Còn cô 
cũng là người Việt, phải không? 

อัญ นาม 
หยะ เวิง ,โตย หลา เหงื่อย เวยีด ,โตย หลา เหงื่อย(เหมี่ยง) นาม.กอน โก กุง หลา 
เหงื่อย เวียด,ฝาย คง? 

 
ใช ครับ,ผม เปนคนเวยีตนาม,ผมเปนคนภาคใต,แลว นา(สาว) เปนคนเวียดนามใช
ไหม? 

Cô Hoa: Dạ vâng, tôi cũng là người Việt, tôi là người (miền) Bắc. 
  หยะ เวิง,โตย กุง หลา เหง่ือย เวยีด โตย หลา เหง่ือย (เหมี่ยง) บั๊ก.  

 ใช คะ,ฉันเปนคนเวยีตนาม ฉันเปนคนภาคเหนือ 
คําศัพท (Từ vựng)  

Người เหง่ือย คน 
Việt (Nam) เวียด เชื้อชาติเวยีตนาม 

phải ฝาย ใช 

phải không? ฝายคง? ใชไหม? 

vâng เวิง ครับ 

tôi  โตย ฉัน 

miền  เหมี่ยน ภาค 

miền Nam เหมี่ยน นาม ภาคใต 

miền Bắc เหมี่ยน บ๊ัก ภาคเหนือ 
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cũng Verb กุง เหมือนกัน,ดวยกัน 
 
ตัวอยางการสนทนาสวนที่ 3 
Phương: Ông Sims là người Úc, phải không? 
เฟอง  โอง ซิมส หลา เหงื่อย อุก,ฝายคง? 

 คุณซิมส เปน คนออสเตรเลยี.ใชไหม? 

Ông Rose: Dạ không, ông ấy không phải là người Úc. Ông ấy là người 
Mỹ. 

ออม โรด ยะ คง,โอง อ๊ัย คง ฝาย หลา เหงื่อย อุก.โอง อ๊ัย หลา เหงื่อย หม ี

 เขา ไมใช คนออสเตรเลียหรอก.เขาเปนคนอเมรกิัน 
Phương: Thế, ai là người Úc? 
 แท,อาย หลา เหงื่อย อุก 

 แลวใคร ละ เปนคน ออสเตรเลีย? 
Ông Rose: Dạ, chị Betty là người Úc. 
 ยะ,จิ เบตตี้ หลา เหง่ือย อุก. 

 ครับ คุณเบต็ตีเ้ปนคนออสเตรเลีย 
คําศัพท (Từ vựng)  

Úc อุก คนออสเตรเลยี 

không คง ไม 

ấy อ๊ัย คนนั้น 

ông ấy  โองอ๊ัย คุณคนนั้น 

không phải là คง ฝาย หลา ไมไดเปน 

Mỹ หมี อเมริกนั 

Thế à แท_อะ จริงร ึ
 
ตัวอยางการสนทนาสวนที่ 4 
Chị Sue : Anh là người nước nào? 
จิ ซู อัญ หลา เหงื่อย นึ้ก หนาว? 

 พี่(ชาย)เปนคนประเทศไหน? 
Anh Huy: Dạ, tôi là người Việt. 
อัน ฮุย ยะ โตย หลา เหงื่อย เวียด 
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 ครับ ผมเปนคนเวยีตนาม 
Chị Sue : Thế anh là người miền nào? 
 แท อัญ หลา เหง่ือย เหมี่ยน หนาว? 
 แลวพ่ี(ชาย) เปนคนภาคไหนละ? 
Anh Huy: Tôi là người Trung.  
 โตย หลา เหง่ือย ตรุง 

 ผมเปนคนภาคกลาง 
 
ฝกสนทนา  

1. Xin mời ngồi. 
ขอเชิญนั่ง      ซิน เหมย โหวย 
2. Anh từ đâu đến? 

คุณมาจากไหน       อัญ ตื่อ เดิว เดน 
3. Anh là người nước nào? 

คุณเปนคนชาติไหน     อัญ หลา เหงื่อย เนื้อก นาว 
4. Nước Mỹ  -   Người Mỹ 
ประเทศ อเมรกิา     คนอเมรกิา 
เนื้อก หมี  เหง่ือย หมี 
5. Nước Pháp  -  Người Pháp 
ประเทศฟรั่งเศส                คนฟรั่งเศส 
เนื้อก ฟาป   เหงื่อย ฟาป 
6. Nước Anh   -   Người Anh 
ประเทศอังกฤษ          คนอังกฤษ           
เนื้อก อัน  เหง่ือย อัน 
7. Nước Thái   -   Người Thái 
ประเทศไทย      คนไทย 
เนื้อก ทาย  เหง่ือย ทาย 
8. Nước Nhật  -  Người Nhật                                              
ประเทศ ญี่ปูน            คนญี่ปนู 
เนื้อก เหยิต  เหง่ือย เหยิต 
9. Nước Trung Quốc  -  Người Trung Quốc  
ประเทศ จีน         คนจีน           
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เนื้อก ตรุง โกว็ด            เหงือ่ย ตรุง โกว็ด             
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การบอกเวลา และการนับตวัเลข(Thời gian và Số=เถย ซาน หวา โส)  
ตัวอยางการสนทนาสวนที่ หนึ่ง  
Dung: Mấy giờ rồi, anh? 
หยุม มั๊ย เหยอ หรอย,อัน? 

 กี่โมงแลวพี(่ชาย)? 
Phong:  Ba giờ rồi. 
ฟวอง บา เหยอ หรอย 

 สามโมงแลว 
คําศัพท (Từ vựng)  

giờ เหยอ โมง 

mấy มั้ย เทาไหร(วัน/เวลา) 

mấy giờ มั้ย เหยอ กี่โมง 
rồi หรอย แลว 
Mấy giờ rồi, 
anh? มั้ย เหยอ หรอย,อัญ? กี่โมงแลวพี(่ชาย)? 

một หมด หนึ่ง 

hai  ฮาย สอง 

ba บา สาม 

bốn โบน ส่ี 

năm นัม หา 

sáu เชวา หก 
bảy ไบ เจ็ด 

tám  ตาม แปด 

chín จิ๊น เกา 

mười เหมย สิบ 
mười một เหมย หมด สิบเอ็ด 

mười hai เหมย ฮาย สิบสอง 

Ba giờ rồi. บา เหยอ หรอย สาม โมง แลว 
ตัวอยางการสนทนาสวนที่ สอง  
Dung: Bây giờ mấy giờ rồi? 



C:\Documents and Settings\Beer\Desktop\โครงการเสนอกรมพฒันาฯ\ภาษาและวฒันธรรมสาํหรับคนขนัรถ\เอกสารประกอบการ
เรียน\ภาษาเวียดนาม\ภาษาเวียดนาม.doc 

23

 บัย เหยอ มั้ย เหยอ หรอย? 

 ตอนน้ี กีโ่มงแลว? 
Phong: Ba giờ rồi. 
 บา เหยอ หรอย 

 สามโมง แลว 
Dung: Mấy giờ anh đi Sàigòn? 
 มั้ย เหยอ อัน ด ีไซกอน 

 พี่(ชาย) ไปไซงอน กี่โมง  
Phong: Bốn giờ tôi đi. 
 โบน เหยอ โตย ด ี

 ผม ไป สี่ โมง  
คําศัพท (Từ vựng)  

bẩy giờ ไบ เหยอ เจ็ด โมง 

đi ดี ไป 
Mấy giờ anh đi 
Sàigòn? มั้ยเหยอ อัน ด ีไซกอน พี่(ชาย) ไปไซงอน กี่โมง 

Bốn giờ tôi đi. โบน เหยอ โตย ด ี ผม ไป สี่ โมง  
ตัวอยางการสนทนาสวนที ่สาม  
Ông Hải: Xin lỗi bà, bây giờ mấy giờ? 
ออม หาย ซิน โหลย บา,ไบ เหยอ มั้ย เหยอ 

 ขอโทษ นะ นา,ตอนนี้กีโ่มงแลว? 
Bà Cúc: Dạ, bảy giờ. 
บา กุก ยะ,ไบ เหยอ 

 คะ เจ็ดโมง 
Ông Hải: Cám ơn bà. 
 กาม เอิง บา 

 ขอบคุณ นา 
Bà Cúc: Dạ, không có gì. 
 ยะ,คง กอ หยี่ 
คําศัพท (Từ vựng)  
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Bây giờ (là) 
mấy giờ rồi? 

ไบ เหยอ(หลา) ม้ัย เห
ยอ หรอย 

ตอนนี้(เปน) เวลากี่โมงแลว 

cám ơn  กาม เอิง ขอบคุณ 

không có gì คอม กอ หย่ี ไมเปนไร 
 
ฝกสนทนา 
1. Tạm biệt ông. 
(ตาม เบียด โอง) 
ลากอนคณุ 
2.Tạm biệt bà. 
(ตาม เบียด บา) 
ลากอนคณุผูหญิงคํากลาวลา GOOD BYE “ Tạm biệt ” (ตาม เบียด)  
3.Tạm biệt Kirsty. 
(ตาม เบียด คริสตี้) 
ลากอนคริสตี ้
4.Hẹn gặp lại. 
(แหน กับ หลาย) 
พบกันใหม 
5.Hẹn gặp lại ông. (bà, anh, chị) 
(แหน กับ หลาย โอง) บา, อัญ, จิ 
พบกันใหมคุณ (คุณผูหญิง, พ่ีชาย, พ่ีสาว) 
6.Hẹn sớm gặp lại. 
(แหน เซอม กบั หลาย) 
พบกันในไมชา 
7.Nhớ liên lạc nhé. 
(เยอ เลียน หลาก แย) 
คิดถึงกนันะ (จําการติดตอกนันะ) 
8.Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. 
(โตย ฮี วอง จุง ตา แส กับ หลาย) 
ฉันหวังวาพวกเราจะไดพบกันใหม 
9.Hẹn gặp lại ngày mai. 
(แหน กหับ หลาย หงาย มาย) 
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พบกันใหมวันพรุงนี ้
10.Hẹn gặp lại tuần sau. 
(แหน กับ หลาย เตวิน่ เซา) 
พบกันใหมสปัดาหหนา 
11.Hẹn gặp lại tối nay. 
(แหน กับ หลาย โตย ไนย) 
พบกันใหมคืนนี ้
12.Hẹn gặp lại sáng mai. 
(แหน กับ หลาย ซาง มาย) 
พบกันใหมพรุงนี้เชา 
13.Hẹn gặp lại chiều mai. 
(แหน กับ หลาย เจีย่ว มาย) 
พบกันใหมพรุงนี้บาย 
14.Rất vui được gặp ông. (bà, anh, chị) 
(เริ๊ต วยุ เดือก กับ โอง) บา, อัญ, จิ 
ยินดีมากที่ไดพบคุณ (คุณผูหญิง, พี่ชาย, พี่สาว) 
15.Rất hân hạnh được gặp ông. (bà, anh, chị) 
(เริ๊ต เฮิน ฮ่ัน เดือก กับ โอง) บา, อัญ, จ ิ
เปนเกยีรติมากที่ไดพบคุณ (คุณผูหญิง, พี่ชาย, พี่สาว) 
16.Đừng quên viết thư cho tôi. 
(ดึ่ง เกวิน เวีย๊ต ทือ จอ โตย) 
อยาลืมเขยีนจดหมายถึงฉัน 
17.Chúc may mắn. 
(จุก ไม มั๊น) 
ขอใหโชคด ี
 
คําศัพท 
 
sớm (เซอม) = แตเชา , ในไมชา, เร็ว ๆ นี ้
nhớ (เยอ) = คิดถึง , จํา , จดจํา 
liên lạc (เลยีน หลาก) = ติดตอ, สัมพันธ 
hi vọng (ฮี วอม) = หวังวา 
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chúng ta (จุม ตา) = พวกเรา 
ngày mai (หงาย มาย) = พรุงนี ้
tuần sau (เตวิ่น เซา) = สัปดาหหนา 
tối nay (โตย ไนย) = คืนนี้ , เย็นนี ้
sáng mai (ซาง มาย) = พรุงนี้เชา 
chiều mai (เจี่ยว มาย) = บายพรุงนี ้
vui (วุย) = ยินดี , ดีใจ 
hân hạnh (เฮิน ฮ่ัน) = เปนเกียรติ , ดวยความเคารพ 
đừng quên (ดึ่ง เกวนิ) = อยาลืม 
quên (เกวิน) = ลืม 
viết (เวี๊ยต) = เขียน 
thư (ทือ) = จดหมาย 
 
คําขอบคุณในภาษาเวียดนาม 
 
ในภาษาเวียดนาม เวลาที่เราทําอะไรใหใครสักอยาง หรอืวามอบสิ่งของใหใครบางคน คน ๆ นัน้ ก็จะ
กลาวคํา " ขอบคุณ " ตอบกลับมาเสมอ 
 
" ขอบคุณ " THANK YOU “ CẢM ƠN ” (กาม เอิน)  
 
1.Cảm ơn. 
(กาม เอิน) 
ขอบคุณ 
 
2.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị) 
(กาม เออน โอง) บา, อัญ, จิ 
ขอบคุณทาน (คุณผูหญงิ, พ่ีชาย, พ่ีสาว) 
 
3.Cảm ơn ông. (bà, anh, chị) rất nhiều 
(กาม เอิน โอง) บา, อัญ, จิ (เริ๊ต ยิว่) 
ขอบคุณทาน (คุณผูหญิง, พ่ีชาย, พ่ีสาว) อยางมาก 
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4.Ông (bà, anh, chị, …) tử tế quá. 
(โอง) บา, อัญ, จ,ิ… (ตื๋อ เต กวา) 
ทาน (คุณผูหญิง, พ่ีชาย, พ่ีสาว, ...) กรณุาอยางมาก 
 
5.Cảm ơn ông đã đến thăm. 
(กาม เอิน โอง ดา เดน ทัม)  
ขอบคุณทานทีม่าเยี่ยมเยียน 
 
6.Cảm ơn ông đã giúp đỡ. 
(กาม เอิน โอง ดา ยุบ เดอ)  
ขอบคุณทานทีช่วยเหลือ 
 
7.Cảm ơn về lời mời của anh. 
(กาม เอิน เว เลอย เมอย กัว๋ อัญ)  
ขอบคุณสําหรับคําเชิญของพี ่
 
บทสนทนาเกีย่วกับการขับขี่ 

1. Xe tôi bị hỏng.   
แซ โตย บี่ หอง     
รถคุณเปนอะไร 

2. Xe anh bị hỏng gì?   
แซ อัน บ่ี หอง หย่ี     
รถคุณเปนอะไร 

3. Mở máy không nổ.   
ไม คง โหน    
รถสตารทไมตดิ 

4. Xe bị bể bánh.   
แซ บี่ เบ บั้น     
ยางรถแตก 

5. Bình ắc quy bị hỏng.   
บิ่น อั๊ก หวี่ บี่ หอง     
หมอแบตเตอรีเ่สีย 

6. Trạm xăng ở đâu?    
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(ตราม ซัง เออ โดง)   
ปมน้ํามันอยูท่ีไหน 

7. Chỗ nào có bán xăng?  
(โจ หนาว กอ บาน ซัง)   
น้ํามันมีขายท่ีไหน 

8. Hết xăng.     
(เฮด ซัง)           
น้ํามันหมด 

9. Bình xăng bị rỉ   
(บ่ิน ซัง บิ หร)ี   
ถังน้ํามันซึม  

10. Máy bị cạn dầu   
(ไม บิ กาน เหยว)     
น้ํามันเครื่องแหง 

11. Xin kêu thợ sửa dùm   
(ซิน เกว เถอะ  เสือ   หยุม)   
ชวยเรยีกชางซอมรถดวย 

12. Đồn công an ở đâu?   
(โดน กง อาน เออ โดง)   
สถานีตํารวจอยูท่ีไหน 

13. Xa không?   
(ซา คง)   
ไกลไหม 

14. Không xa   
(คงซา)    
ไมไกล 

15. Gần đây không?   
(เกิ่ง ได คง)   
อยูใกลที่น่ีไหม 

16. Từ đây đến đó bao xa   
(ตื่อ ได เดน ดอ บาว ซา)   
จากที่นี่ไปถึงที่น่ันไกลแคไหน 
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17. Độ mấy cây số?   
(โด เมย เกย โช)    
ประมาณกีก่โิลเมตร 

18. Độ   5   cây số.   
(โด  5 เกย โช)    
ประมาณ  5  กิโลเมตร 

 
19. Độ   500   thước   

(โด 500  เทื๊อก)   
ประมาณ 500  เมตร 

20. Ngã ba   
(หงา บา)  
สามแยก 

21. Ngã tư    
(หงา ตือ)  
สี่แยก 

22. Đi thẳng   
(ดีถัง)  
ตรงไป 

23. Rẽ trái    
(แหร ตราย)  
เลี้ยวซาย 

24. Rẽ phải    
(แหร ฝาย)  
เลี้ยวขวา 

25. Đi thẳng phía trước    
(ดี ถัง เฟย เตรือ๊ก)  
ตรงไปดานหนา 

26. Ở đây   
(เออ ได)  
อยูที่น่ี 

27. Ở đó    
(เออ ดอ)  



C:\Documents and Settings\Beer\Desktop\โครงการเสนอกรมพฒันาฯ\ภาษาและวฒันธรรมสาํหรับคนขนัรถ\เอกสารประกอบการ
เรียน\ภาษาเวียดนาม\ภาษาเวียดนาม.doc 

30

อยูที่น่ัน 
28. Ở đâu   

(เออ เดา)  
อยูที่ไหน 

29. Xin nói chậm chậm   
(ซิน นอย จ่ํา จ่าํ)  
ขอพูดชาๆ 

30. Ở đằng trước    
(เออ ดั่ง เตรื๊อก)  
อยูดานหนา 

31. Ở đằng sau  
(เออ ดั่ง เชา)  
อยูดานหลัง 

32. Cái này giá bao nhiêu?  
(กาย ไหน บาว เยยีว เตี่ยน)   
อันนี้ราคาเทาไหร 

33. Bớt được không?   
(เบิ้ต เดือก คง)    
ลดราคาไดไหม 

34. Cái này đắt tiền quá   
(กาย ไหน ดั๊ด เตี่ยน กวา)     
อันนี้ราคาแพงจัง 

35. Tính tiền   
(ติ๊น เตีย่น)   
คิดเงิน 

36. Tôi muốn đi về nhà   
(โตย หมวน ด ีเหว หยา)  
ฉันอยากกลับบาน 

37. Tôi đói bụng   
(โตย ดอย บุง)   
ฉันรูสึกหิว 

38. Có vấn đề   
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(กอ เหวิน เด)   
มีปญหา 

39. Lối ra ở đâu?   
(โหลย รา เออ เดิว)   
ทางออกอยูที่ไหน 

40. Lối vào ở đâu?   
(โหลย เหวา เออ เดิว)  
ทางเขาอยูที่ไหน 

41. Tôi hiểu   
(โตย เหี่ยว)   
ฉันเขาใจ 

42. Tôi không hiểu   
(โตย คง เห่ียว)   
ฉันไมเขาใจ 

43. Tôi hiểu được chút ít  
(โตย เหี่ยว เดอืก จุด อ๊ิด)   
ฉันเขาใจไดเลก็นอย 

44. Xin làm ơn giúp tôi   
(ซิน หลาม เอิน ชุป โตย)  
กรณุาชวยฉัน 

45. Tôi không chịu   
(โตย คง จิว่)   
ฉันไมยอม 

46. Khó quá   
(คอ กวา)   
ยากจัง 

47. Dễ quá   
(เส ลั้ม)   
งายมาก 

48. Phải làm thế nào?   
(ฝาย หลาม เถ หนาว)   
ตองทําอยางไร 
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49. Điện bị cúp   
(เดียน บิ กุป)   
ไฟฟาดับ 

50. Bằng lái xe 
(บ่ัง ลาย แซ)   
ใบขับขี ่

51. Hộ chiếu 
(โฮว จิว๊)   
หนังสือเดินทาง 

52. Xin gia hạn visa 
(ซิน ยา หาง วี ซา) 
ขอตออายุวีซา 
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การแลกเงิน 

ฉันตองการแลกเงิน โตย มวน ดอย เตี่ยน Tôi muốn đổi tiền 
เงินสด เตี่ยน หมัด Tiền mặt 
ราคาแลกเปลีย่นอยางเปนทางการ ยา โฮย ดวาย จิ๋น เทื๊อก Giá hối đoái chính thức 
ตลาดมดื เจอ แดน Chợ đen 
แบงคยอย เตี่ยน แหล Tiền lẻ 
ท่ีแลกเงิน โจ โดย เตี่ยน Chỗ đổi tiền 
ธนบัตรท่ีธนาคารออกจําหนาย เยย บากจ ีฟว เงิน ฮาง Giấy bạc chi phiếu ngân hàng 
เช็คเดินทาง จี ฟว ยู ลิก  Chi phiếu du lịch  

 
อาหาร 

รานอาหาร เตี่ยม อัน Tiệm ăn 
คุณตองการทานอะไร? โอง มวน อัน จี ่ Ông muốn ăn gì? 
ฉันตองการทาน... โตย มวน อัน Tôi muốn ăn: 
เนย เบอ Bơ 
เนยแข็ง ฟอ มาต Pho mát 
นม เสือ Sữa 
กาแฟใสนม กาเฟ เสือ Cà phê sữa  
ขนมปง บั้น หม่ี Bánh mì 
ไขเจียว ตรึ้ง ราน Trứng rán  
ไขลวก ตรึ้ง หลวก Trứng luộc 
ขาวตม จาว Cháo  
ขาวตมหมู จาว ทีต Cháo thịt 
ขาวตมใสไข จาว ตรึ้ง Cháo trứng 
กวยเตี๋ยว(แบบเวียดนาม) เฝอ Phở 
กวยเตี๋ยว(แบบจีน) อู เตี้ยว Hủ tiếu 
ขาวเปลา,ขาวสวย เกิม ตรั้ง Cơm trắng 
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ขาวผดั เกิม ราง / เกิม เจียน Cơm rang / cơm chiên 
พอแลว ดู โรย Đủ rồi 
อ่ิมจัง นอ กวา No quá 
ยังหิวอยู กอน ดอย Còn đói 
กระหายน้ํา คาต เนื้อก Khát nước 
หมูยาง ทีต เนื้อง Thịt nướng 
ปลานึ่ง กา เฮิบ Cá hấp  
ปลาทอด กา ราน Cá rán 
กุงอบเกลือ โตม ราง มวย Tôm rang muối 
ปอเปยะทอด จา หยอ Chả giò 
ขาวเกรียบปากหมอ แบง กวน Bánh cuốn  
ยําไก กอย กยา Gỏi gà 
ไกตม กา หลวก Gà luộc 
เปดตม หวีต หลวก Vịt luộc 
ไกยาง กา กวยั Gà quay 
เปดยาง หวีต กวยั Vịt quay 
ปูอบเกลือ กัว ราง มวย Cua rang muối 
กุงมังกรลวก โตม ม หลวก Tôm hùm luộc 
นํ้าปลา เนื้อก มั้ม Nước mắm 
ผัก รัว Rau 
เตาหู เดอว ฟู  Đậu phụ 
ถั่วงอก เกี้ย Giá 
หนอไม มัง Măng 
ดอกกะหล่ํา ฮาว เลอ Hoa lơ 
กะหล่ําปล ี บั้พ กาย Bắp cải  
แครอท กา โรต Cà rốt  
แตงกวา เยอ จวต Dưa chuột 
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มะเขือเปราะ  กา ฟาว Cà pháo 
เห็ด น้ัม Nấm 
เม็ดพริกไทย หาด เตียว Hạt tiêu 
พริก อ้ืด Ớt 
คุณตองการดืม่อะไร ? อง มวน อวง ซี่ Ông muốn uống gì? 
เบียร เบีย Bia 
เหลา เรอว Rượu 
นํ้าหวาน เนื้อก หงอท Nước ngọt 
นํ้าแข็ง เนื้อก ดา Nước đá 
ผัด ซาว Xào 
น่ึง เฮ้ิบ Hấp 
ทอด เจียน /ราน Chiên / rán 
ปง เนื้อง Nướng  
อบ,ยาง กวยั Quay 
ลวก หลวก Luộc 
หุงตม เนิ้ล Nấu 

 
โรงแรมที่พัก 

โรงแรม ค๊ัก ซั่น Khách sạn 
หองเตียงเดี่ยว ฟอง เดิน Phòng đơn 
หองเตียงคู ฟอง โดย Phòng đôi 
หองมีหองน้ําในตว ฟอง กอ บวง ตั๋ม เรยีง Phòng có buồng tắm riêng 
หองมีหองน้ํารวม ฟอง กอ บวง ตั๋ม จุง Phòng có buồng tắm chung 
เตียงนอน เยื่อง Giường 
ใหฉันดูตารางราคา จอ โตย แซม บาง ยา Cho tôi xem bảng giá 
มีอาหารเชาไหม ? กอ อัน ซาง คง Có ăn sáng không? 
ใบเสร็จ เบียน ลาย Biên lai 
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หนังสือเดินทาง โฮ เจีย๊ว Hộ chiếu  
ฉันจะอยู ....... โตย แส เออ Tôi sẽ ở .... 
2 คืน ฮาย เดม Hai đêm 
1 สัปดาห โหมด ตวน Một tuần 
ลดไดกี่เปอรเซ็นต เบิรด บาว เหญี่ยว เฟน ตรัม Bớt bao nhiêu phần trăm? 
ผาปูเตยีง เติ่ม ตราย เยื่อง Tấm trải giường 
นํ้ารอน เนื๋อก นอง Nước nóng 
นํ้าเย็น เนื๊อก ลัน Nước lạnh 
ลิฟท ทาง ไม Thang máy 
แผนกตอนรับของโรงแรม ฟอง เถื่อง ตรกึ Phòng thường trực   

ฉันขอใชโทรศัทพไดไหม ? 
โดย กอ เถ หยุง เดี่ยน ถวาย เดือก 
คง 

Tôi có thể dùng điện thoại được 
không? 

ทรัพยสินมีคา โด กวยั Đồ quý 
ตองการทําความสะอาด เกิ่น แกวด ยอน Cần quét dọn 
กุญแจหอง จาย ควา ฟอง Chìa khóa phòng 
หองนี้เสียงดังจัง ฟอง ไน โอน กวา Phòng này ồn quá 
รอนจัง นอง กวา Nóng quá  
เย็นจัง หลั่น กวา Lạnh quá 
มืดจัง โตย กวา Tối quá  
อาหารราคาแพงจัง ทึก อัน ดัท กวา Thức ăn đắt quá 
หองน้ํามีกลิ่นไมสะอาด ฟอง เวะ ซิน กอ มุย คอ จิว่ Phòng vệ sinh có mùi khó chịu 
ฉันเขาหองไมได โตย คง วาว ฟอง เดือก Tôi không vào phòng được 
ฉันตองการเปลี่ยนหอง โตย มวน โดย ฟอง Tôi muốn đổi phòng 

 
หาหมอ 
ฉันไมสบาย  ฉันตองการไปหา
หมอ โตย คง คอ โดย เกิ่น ดี บ๊ัค สี 

Tôi không khỏe.    Tôi muốn đi 
bác sĩ 
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ไอ บิ โฮ Bị ho 
ปวดทอง บิ เดิว บุง Bị đau bụng 
ปวดหลัง บิ เดิว เลือง Bị đau lưng 
ตัวรอน บิ โซด Bị sốt 
หายใจติดขดั บิ คอ เถอ Bị khó thở 
ปวดหัว เนื๊อก เดิ่ว Bị nhức đầu 
ปวดฟน เนื๊อก รัง Bị đau răng 
ทองเสีย บิ เตียว จั๋ย Bị tiêu chảy 
รานขายยา เตี๊ยม บาน ทวก Tiệm thuốc tây 
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ศัพททั่วไป 

• คําทักทาย (ภาษาเวียดนาม) 
• เจว อง (Chào ông) : สวัสดี สําหรับชายสูงอาย ุ
• เจว อัญ (Chào anh) : สวัสดี ชายหนุม 
• เจว บั๊ก (Chào bác) : สวัสดี ชายอายุมากกวา 
• เจว แอม (Chào em) : สวัสด ีชายอายุนอยกวา 
• เจว บา (Chào bà) : สวัสดี สําหรับหญิงสูงอาย ุ
• เจว โก (Chào cô) : สวัสดี หญิงสาว 
• เจว จิ (Chào chị) : สวัสดี หญิงอายุมากกวา 
• เจว แอม (Chào em) : สวัสดี หญิงอายุนอยกวา 
• กาม เอิน (Cám ơn) : ขอบคุณ 
• ซิน จาว (Xin chào) : สวัสดี (ใชไดทุกเวลา) 
• ซิน โหลย (Xin lỗi) : ขอโทษ 
• จุบ หงู งอน (Chúc ngủ ngon) : ราตรีสวัสดิ ์
• ซิน เหมย (Xin mời) : ขอเชิญ,กรณุา 
• ตาม เบียด (Tạm biệt) : ลากอน 
• แฮน กัพ ไล (Hẹn gặp lại) : พบกันใหม 
• บั๊ก ก็อ แคว คง (Bác có khỏe không) : สบายดีหรือ 
• ก็าม เอิน บิงห เทือง (Cám ơn bình thường) : สบายดี ขอบคุณ 
• แดบ ล้ํา (Đẹp lắm) : สวยมาก 
• ยา (Dạ) : ใช 
• คง (Không) : ไม 
• โตย (Tôi) : ฉัน 
• ซิงล้ํา (Xinh lắm) : นารักมาก 
• เตน อง หลา จี (Tên ông là chi) : คุณชื่ออะไร 
• โตย เตน หลา (Tôi tên là) : ฉันชื่อ 
• อัญ เอียว แอม(Anh yêu em) : พ่ีรกันอง,ฉันรักเธอ 
• แอม เอียว อัญ (Em yêu anh) : นองรกัพี ่
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สนทนา (ภาษาเวียดนาม) 
• เออ เดา (ở đâu) : ที่ไหน(จะอยูหลังคาํนามเสมอ) 

•โตยมวนด(ีTôi muốn đi)ฉันตองการไป  
• เงิน หาง (Ngân hàng) : ธนาคาร 
• เงิน หาง เออ เดา (Ngân hàng ở đâu) : ธนาคารอยูไหน 
• บู เดียน (Bưu điện) : ไปรษณยี 
• คาก ซาน (Khách sạn) : โรงแรม 
• เบ็น เวยีน (Bệnh viện) : โรงพยาบาล 
• เห่ียว ซาค (Hiệu sách) : รานหนังสือ 
• เบ เบย (Bể bơi) : สระวายน้ํา 
•หยา หาง  (Nhà hàng) : ภัตตาคาร 
• หยา เธอ (Nhà thờ) : โบสถ 
• เซิน ไบ (Sân bay) : สนามบิน 
• เบน แซ ตัค ซ่ี (Bến xe tắc xi) : สถานีรถแทก็ซี่ 
• เบน แซ (Bến Xe) : สถานรีถประจําทาง 
• กา แซ เหลื่อ (Ga xe lửa) : สถานีรถไฟ 
• หยา เว ซิง เออ เดา (Nhà vệ sinh ở đâu) : หองน้ําอยูไหน 
• แหร ไตร (Rẽ trái) : เลี้ยวซาย 
• แหรไฝ (Rẽ phải) : เลี้ยวขวา 
• ไห ดี ถั่ง (Hãy đi thẳng) : ตรงไป 
• โหลย ไหน (Lối này) : ทางนี ้
• โฝ,เดื่อง (Phố, đường) : ถนน 
• กวาน (Quận) : ตําบล 

•ไหง หนาว อัน ดี Ngày nào anh đi? คุณไปวนัไหน 
•อัน เดน็ ไหง หนาว Ngày nào anh đến? คุณมาวนัไหน 
•อัน เออ เดย เลอว คง Anh ở đây lâu không? คุณจะอยูท่ีนี่นานไหม 
•หงาย Ngày วัน 
•ตน Tuần สัปดาห 
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•ถาง Tháng เดือน 
•นัม Năm ป 
• จู ยัต (Chủ Nhật) : อาทิตย  
• ถือ ฮาย (Thứ Hai) : จันทร 
• ถือ บา (Thứ Ba) : อังคาร 
• ถือ ตือ (Thứ Tư) : พุธ 
• ถือ นาม (Thứ Năm) : พฤหัสบด ี
• ถือ เสา (Thứ Sáu) : ศุกร 
• ถือ ไบ (Thứ Bảy) : เสาร 
 

• คําทั่วไป (ภาษาเวยีดนาม) 
• ดอ  ล้ํา (Đói lắm) : หิวมาก 
• คาด ล้ํา (Khát lắm) : กระหายน้ํา 
• งอน ล้ํา (Ngon lắm) : อรอยมาก 
• เนื๊อก โซย (Nước sôi) : นํ้าเปลา (ตม) 
• เนื๊อก ดา (Nước đá) : น้ําแข็ง 
• ตรา ดา (Trà đá) : นํ้าแข็งใสนํ้าชา 
• เฝอ (Phở) : กวยเตี๋ยว 
• กา เฝ (Cà phê) : กาแฟ 
• แจ (Chè) : ชา 
• เบีย (Bia) : เบียร 
• เกิม (Cơm) : ขาวสวย 
• จาว (Cháo) : ขาวตม 
• แบงห หมี่ (Bánh Mỳ) : ขนมปง 
• โตย บิ โอม (Tôi bị ốm) : ฉันไมสบาย 
• โตย บี ดี หงวย (Tôi bị đi ngoài) : ฉันทองเสีย 
• บี โซด (Bị sốt) : เปนไข 
• บี ยา ไย (Bi Da Day) : ปวดทอง 
• แตม ทือ (Tem Thư) : แสตมป 
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• แซ เฮย (Xe Hoi) : รถ 
• ทิด บอ (Thit Bò) : เนื้อวัว 
• หมง (Muổng) : ชอน 
• เหนี้ย (Nĩa) : สอม 
• ลี (Ly) : แกวนํ้า 
• ตํา เสีย รัง (Tăm Xỉa Răng) : ไมจิ้มฟน 
• เอ้ิก (ớt) : พริก 
• เนื้อก มาม (Nước mắm) : น้ําปลา 
• เยย เลา เหมีย่ง (Giấy lau miệng) : กระดาษทิชชู 

• ชอปปง (ภาษาเวียดนาม) 
• บาว เยยีว (Bao nhiêu) : ราคาเทาไหร 
• มัก กวา (Mắc quá) : แพง 
• เบ๊ิก ยา คง (Bớt giá không) : ลดราคาไดไหม 
• เหล (Rẻ) : ราคาถูก 

• การนบัจาํนวน (ภาษาเวียดนาม) 
• โมต (Một) : 1 
• ไฮ (Hai) : 2 
• บา (Ba) : 3 
• โบน (Bốn) : 4 
• นาม (Năm) : 5 
• เสา (Sáu) : 6 
• ไบ(Bảy) : 7 
• ตาม (Tám) : 8 
• จิ๋น (Chín) : 9 
• เหมื่อย (Mười) : 10 
• เหมื่อย โมต (Mười một) : 11 
• เหมื่อย ลาม (Mười lăm) : 15 
• ไฮ เหมื่อย (Hai Mươi) : 20 
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• ไฮ เหมื่อย ลาม (Hai mươi lăm) : 25 
• บา เหมื่อย (Ba mươi) : 30 
• นาม เหมื่อย (Năm mươi) : 50 
• โมต ตรัม (Một trăm) : 100 
• ไห ตรัม (Hai trăm) : 200 
• โมต งัน (Một nghìn) : 1,000 
• เหมื่อย งัน (Mười nghìn) : 10,000 
• ตรัม งัน (Trăm nghìn) : 100,000 
• โมต เตรยีว (Một triệu) : 1,000,000 

 
 


