ตอนที่ 22
Thành phố Hải Phòng ( ถั่น โฟ้ ฮาย ฝ่อง) นครหายฝ่อง
กล่าวถึงหายฟ่องเกือบทุกคนก็คิดถึงเกาะก๊าดบ่าหรือทะเลโด่เซินเพราะว่าหายฟ่องเป็นหนึ่งในจังหวัดทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามนอกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนานมาแล้ว การท่องเที่ยวใน
หายฟ่องยังมีที่ดึงดุดอย่างมากในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และทิวทัศน์ธรรมชาติอีกด้วย ต่อไปขอเชิญฟังบท
สนทนา ห้องเรียนเกี่ยวกับวิชาถูมิศาสตร์ ครูสอนเกี่ยวกับนครฟายฟ่อง
Cô giáo: Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về thành phố Hải Phòng. Cô có câu hỏi dành
cho các em. Vì sao Hải Phòng được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ?
(โก เซ้า: จ่าว ก๊าก แอม, โฮม ไน จู๊ง ตา แซ ฮ็อบ เหว่ แถ่ง โฟ๊ หาย ฟ่อง. โก ก๊อ หอย แซ่ง ชอ ก๊าก แอม. หวี่ ซาว
หาย ฟ่อง เดือก เม็ง แซง หล่า แถ่ง โฟ๊ ฮวา เฟื่อง ด๋อ)
คุณครู: สวัสดีนักเรียนค่ะ นักเรียนทุกคน วันนี้พวกเราจะเรียนเกี่ยวกับนครหายฟ่อง. ครูมีคาถามให้กับพวกหนู.
ทาไมหายฟ่องจึงได้รับการขนานนามว่านครแห่งดอกหางนกยูง
Học sinh: Thưa cô, vì ở thành phố này trồng rất nhiều hoa phượng đỏ ạ, nhất là vào mùa hè,
hoa nở rộ trên khắp các con phố của thành phố này ạ.
(ฮ็อบ ซิง: เทือ โก, หวี่ เอ๋อ แถ่ง โฟ๊ ไน่ โช่ง เริ๊ด เหยี่ยว ฮวา เฟื่อง ด๋อ อะ, เหยิ๊ด หล่า หว่าว หมั่ว แห่, ฮวา เน๋อ
โระ เจน คับ ก๊าก กอน โฟ๊ กั๋ว แถ่ง โฟ๊ ไน่ อะ.)
นักเรียน:ค่ะคุณครู, เพราะว่านครนี้ปลูกต้นหางนกยูงเยอะมาก, โดยเฉพาะฤดูร้อน ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทุกมุม
ของนครนี้ค่ะ.
Cô giáo: Em trả lời đúng rồi, ngoài ra các em có biết Hải Phòng là thành phố như thế nào
không?
(โก เซ้า: แอม จ๋า เลิ่ย ดู๊ง โหร่ย, หงว่าย รา ก๊าก แอม ก๊อ เบี๊ยด หาย ฟ่อง หล่า แถ่ง โฟ๊ ยือ เถ้ น่าว คม?)
คุณครู: หนูตอบถูกแล้ว, นอกจากนั้นพวกหนูรู้ไหมว่านครหายฟ่องเป็นยังไงบ้าง?
Học sinh: Thưa cô, Hải Phòng là có cảng biển lớn nhất miền bắc ạ, là 1 trong 5 thành phố trực
thuộc trung ương cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cần Thơ và có cả sân bay
nữa ạ.
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(ฮ็อบ ซิง: เทือ โก, หาย ฟ่อง หล่า ก๊อ ก๋าง เบี๋ยน เลิ๊น เหยิ๊ด เหมี่ยน บ๊าก อะ, หล่า โหมด จอง นัม แถ่ง โฟ๊ จึก ท็
วก จูง เอือง กุ่ง เว๊ย ฮ่า โน่ย, แถ่ง โฟ๊ โห่ จี๊ มิง, ด่า หนัง เกิ่น เทอ หว่า ก๊อ ก๊า เซิน ไบ เหนือ อะ.)
นักเรียน: ค่ะคุณครู, หายฟ่องมีท่าเรือใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเป็น1ใน5นครสังกัดส่วนกลาง รวมทั้งกรุงฮานอย, นคร
โฮจิมินห์ ดานัง เกิ่นเทอ และมีสนามบินด้วยค่ะ.
Cô giáo: Đúng rồi, Hải Phòng có cảng biển rất lớn để vận chuyển hàng hóa trong nước và cả
quốc tế nữa. Sân bay Cát Bi có nhiều chuyến bay nội địa nên rất tiện lợi để đi đến các tỉnh
miền trung hoặc miền nam. Thế ngoài ra, Hải Phòng có điều gì khiến thu hút khách du lịch vào
dịp hè, các em có biết không?
(โก เซ้า: ดู๊ง โหร่ย, หาย ฟ่อง ก๊อ ก๋าง เบี๋ยน เริ๊ด เลิ้น เด๋ เหวิน เชวี๋ยน ห่าง ฮว๊า จอง เนื๊อก หว่า ก๋า กว๊ก เต๊
เหนือ. เซิน ไบ ก๊าด บี ก๊อ เหยี่ยว เชวี๊ยน ไบ โหนย เดียะ เนน เริ๊ด เหตียน เหลย เด๋ ดี เด๊น ก๊าก ติ๋ง เหมี่ยน จูง
หวัก เหมี่ยน นาม. เถ๊ หงว่าย รา, หาย ฟ่อง ก๊อ เดี่ยว สี่ เคี๊ยน ทู ฮู๊ด แค๊ก ค๊าก ซู หลิค หว่าว สิบ แห่, ก๊าก แอม
ก๊อ เบี๊ยด คม?)
คุณครู: ใช่แล้ว, หายฟ่องมีท่าเรือใหญ่มากเพื่อขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศอีกด้วย.สนามบินก๊าดบีมี
เที่ยวบินภายในประเทศเยอะมากจึงสะดวกที่จะเดินทางไปจังหวัดต่างๆทั้งในภาคกลางและภาคใต้. นอกจากนั้น,
หายฟ่องยังมีอะไรที่ทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน พวกหนูรู้มั้ยคะ?
Học sinh:Thưa cô, vì ở Hải Phòng có bãi biển Cát Bà và Đồ Sơn ạ.
(ฮ็อบ ซิง: เทือ โก, หวี่ เอ๋อ หาย ฟ่อง ก๊อ หบาย เบี๋ยน ก๊าด บ่า หว่า โด่ เซิน อะ. )
นักเรียน: ค่ะคุณครู, เพราะหายฟ่องมีชายหาดก๊าดบ่าและโด่เซินค่ะ.
Cô giáo: Thế em đã đi các bãi biển này chưa? Em thấy như thế nào?
(โก เซ้า: เถ๊ แอม หดา ดี ก๊าก หบาย เบี๋ยน ไน่ เจือ? แอม เท่ย ยือ เถ้ น่าว.)
คุณครู: พวกหนูได้ไปชายหาดนี้หรือยัง? หนูรู้สึกเป็นยังไงบ้าง?
Học sinh: Em đã đi du lịch với gia đình em đến Cát Bà và Đồ Sơn rồi ạ. Khách du lịch ở đó rất
đông ạ nhất là mùa hè ạ. Ở Đồ Sơn còn có lễ hội chọi trâu, em đã từng đi xem rồi ạ.
(ฮ็อบ ซิง: แอม หดา ดี ซู หลิค เหว๊ย ซา ดิ่ง แอม เด๊น ก๊าด บ่า หว่า โด่ เซิน โหร่ย อะ. ค๊าก ซู หลิค เอ๋อ ด๊อ เริ๊ด
โดง อะ. เหยิ๊ด หล่า หมั่ว แห่ อะ. เอ๋อ โด่ เซิน ก่อน ก๊อ เหล โฮ่ย จ่อย เจิว, แอม หดา ตื่ง ดี แซม โหร่ย อะ. )
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นักเรียน: หนูได้ไปเที่ยวกับครอบครัวหนูแล้วค่ะ. นักท่องเที่ยวที่นั้นเยอะมากค่ะโดยเฉพาะฤดูร้อนค่ะ ที่โด่เซินยังมี
เทศกาลชนควายด้วยค่ะ, หนูเคยไปดูแล้วค่ะ.
Cô giáo: Đúng rồi, ở miền Bắc, Hải Phòng là địa điểm du lịch biển rất nổi tiếng. Thế các em có
biết ở Hải Phòng có món ăn gì nổi tiếng không?
(โก เซ้า: ดู๊ง โหร่ย, เอ๋อ เหมี่ยน บ๊าก, หาย ฟ่อง หล่า เดียะ เดี๋ยม ซู หลิค เบี๋ยน เริ๊ด โหนย เตี๊ยง. เถ้ ก๊าก แอม ก๊อ
เบี๊ยด เอ๋อ หาย ฟ่อง ก๊อ ม้อน อัน สี่ โหนย เตี๊ยง คม? )
คุณครู: ใช่แล้ว, ที่ภาคเหนือ หายฟ่องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมาก. งั้นพวกหนูรู้ไหมว่าที่หายฟ่อง
มีอาหารอะไรขึ้นชื่อบ้าง?
Học sinh: Thưa cô, ở Hải Phòng có nhiều món ăn đặc sản vì đây là thành phố biển ạ. Đặc sản
nổi tiếng đó là tôm hùm, bún tôm, bún cá, nem cua bể, nộm sứa, …ngoài ra món bánh đa cua
cũng rất ngon và nổi tiếng ạ.
(ฮ็อบ ซิง: เทือ โก, เอ๋อ หาย ฟ่อง ก๊อ เหนี่ยว ม้อน อัน ดัก สาน หวี่ เดิย หล่า แถ่ง โฟ๊ เบี๋ยน อะ. ดัก สาน โหนย
เตี๊ยง ด๊อ หล่า โตม หุ่ม, บุ๊น โตม,บุ๊น ก๊า, แนม กัว เบ๋, โหนม เซื๊อ, ...หงว่าย รา ม้อน แบ๊ง ดา กัว กุ๋ง เริ๊ด งอน
หว่า โหนย เตี๊ยง อะ. )
นักเรียน: ค่ะคุณครู, ที่หายฟ่องที่อาหารขึ้นชื่อมากมายเพราะที่นี่เป็นเมืองชายทะเล อาหารขึ้นชื่อคือ กุ้งมังกร,
ขนมจีนกุ้ง, ขนมจีนปลา, ป๊อเปี๊ยะปูทะเล, ยาแมงกะพรุน, ... นอกจากนั้นหมี่ปูก็ขึ้นชื่อมากค่ะ.
Cô giáo: Các em trả lời rất đứng. Sang năm sẽ có chuyển du lịch đi Đồ Sơn Hải Phòng dành cho
các em học sinh giỏi. Các em hãy cố gắng học tốt để được đi nhé.
(โก เซ้า: ก๊ากแอม จ๋า เหล่ย เริ๊ด ดู๊ง. ชาง นัม แซ ก๊อ เชวี๋ยน ซู หลิค ดี โด่ เซิน หาย ฟ่อง แซ่ง ชอ ก๊าก แอม ฮ็อบ
สอย. ก๊าก แอม ไห โก๊ กั๊ง ฮ็อบ โต๊ด เด๋ เดือก ดี แย้.)
คุณครู: พวกหนูตอบถูกแล้ว. ปีหน้าจะมีทริปท่องเที่ยวไปโด่เซินหายฟ่องสาหรับนักเรียนที่เรียนเก่ง. พวกหนู
พยายามให้ได้คะแนนดีๆจะได้ไปเที่ยวนะคะ.
ไวยากรณ์
Nhất là
โดยเฉพาะ

Hải Phòng có nhiều món ăn ngon, nổi tiếng
nhất là bánh đa cua.
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(หาย ฟ่อง ก๊อ เหยี่ยว ม้อน อัน งอน, โหนย เตี๊ยง
เหยิ๊ด หล่า แบ๊ง ดา กัว)
หายฟ่องมีอาหารอร่อยมากมายขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะ
หมี่ปู
Anh ấy học rất giỏi nhất là môn toán.
(แอง เอิ๊ย ฮ็อบ เริ๊ด สอย เหยิ๊ด หล่า โมน ตว๊าน.)
พี่เขาเรียนเก่งมากโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
Chị ấy muốn thử ăn nhiều món ở Hải Phòng
nhất là món bún tôm.
(จิ เอิ๊ย ม้วน ถือ อัน เหยี่ยว ม้อน เอ๋อ หาย ฟ่อง
เหยิ๊ด หล่า ม้อน บุ๊น โตม.)
พี่เขาอยากลองกินอาหารหลายอย่างที่หายฟ่อง
โดยเฉพาะขนมจีนกุ้ง
Thời tiết nóng khiến cho mọi người mệt mỏi.
(เถ่ย เตี๊ยด น้อม เคี๊ยน ชอ ม็อย เหงื่อย เหม็ด หมอย.)
อากาศร้อนทาให้ทุกคนรู้สึกเหนื่อย
Hoa phượng nở rộ khiến mọi người thích thú.
(ฮวา เฟื่อง เน่อ โระ เคี๊ยน ม็อย เหงื่อย ทิ้ก ทู้.)
ต้นหางนกยูงออกดอกยางสะพรั่งทาให้ทุกคนชื่นชอบ
Đảo Cát Bà có nhiều hải sản ngon và cảnh
đẹp khiến cho khách du lịch đến đây rất
đông.
(ด๋าว ก๊าด บ่า ก๊อ เหยี่ยว หาย สาน งอน หว่า แก๋ง
แด็บ เคี๊ยน ชอ ค๊าก ซู หลิค เด๊น เดิย เริ๊ด โดง.)
เกาะก๊าดบ่ามีอาหารทะเลอร่อยและทิวทัศน์สวยงาม
ทาให้นักท่องเที่ยวมาที่นเี่ ยอะมาก
Bạn đã ăn thử món nộm sứa chưa?
(บ่าน ด๊า อัน ถือ ม้อน โน่ม เซื๊อ เจือ.)
เพื่อนได้ลองกินยาแมงกระพรุนหรือยัง
Anh đã đi chợ Đổ ở Hải Phòng chưa?
(แอง ด๊า ดี เจอะ โด๋ เอ๋อ หาย ฟ่อง เจือ.)
พี่ได้ไปตลาดโด๋ที่หายฟ่องหรือยัง
Chị đã mua quà về cho mọi người chưa?
(จิ ด๊า มัว กว่า เหว่ ชอ ม็อย เหงื่อย เจือ.)
พี่ได้ซื้อของฝากกลับไปให้ทุกคนหรือยัง

Khiến
ทาให้

Đã….chưa
ได้ ….หรือยัง
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Từng
เคย

Em từng xem lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng rồi.
(แอม ตื่ง แซม เหล โห่ย จ่อย เจิว เอ๋อ หาย ฟ่อง
โหร่ย.)
หนูเคยไปดูเทศกาลชนควายที่หายฟ่องแล้ว
Chị Nhung từng đi đảo Cát Bà một mình.
(จิ ยูง ตื่ง ดี ด๋าว ก๊าด บ่า โหมด หมิ่ง.)
พี่ยูงเคยไปเกาะก๊าดบ่าคนเดียว
Anh Nam từng đi thành phố Hồ Chí Minh
bằng tàu hỏa.
(แอง นาม ตื่ง ดี แถ่ง โฟ๊ โห่ จี๊ มิง.)
พี่นามเคยไปนครโฮจิมินห์โดยรถไฟ
Hải Phòng được mệnh danh là thành phố hoa
phượng đỏ.
(หาย ฟ่อง เดือก เม็ง แซง หล่า แถ่ง โฟ๊ ฮวา เฟื่อง
ด๋อ.)
หายฟ่องได้รับการขนานามว่านครแห่งดอกหางนกยูง
Hà Nội được mệnh danh là thành phố vì hòa
bình.
(ห่า โหนย เดือก เม็ง แซง หล่า แถ่ง โฟ้ หวี่ ฮว่า บิ่ง.)
ฮานอยได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งสันติภาพ
Thái Lan được mệnh danh là đất nước của
những nụ cười.
(ท้าย ลาน เดือก เม็ง แซง หว่า เดิ๊ด เนือก กั๋ว หยื๊ง นุ
เกื่อย.)
เมืองไทยได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งรอยยิ้ม
นครชายทะเล
นครแห่งท่าเรือ
นครแห่งดอกหางนกยูง

Mệnh danh
ได้รับการขนานนาม

Thành phố biển
Thành phố cảng
Thành phố hoa phượng đỏ
ถ้าอยากไปเมืองหายฟ่องเราควรไปฤดูไหน?

เกาะก๊าดบ่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม
แต่ยัง
รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ควรไปก๊าดบ่าตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม เพราะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนอากาศ
เย็นสบาย แถมด้วยบรรยากาศคึกคักในช่วงกลางวัน แต่โรแมนติกในช่วงเวลากลางคืน มาถึงที่ก๊าดบ่าก็จะมีเมนู
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อร่อยและมีชื่อเสียงหลายเมนู ที่ทามาจากอาหารทะเลเช่น กุ้งก้ามกาม ปลาทะเลหลายชนิด หอยตลับ แมงดา ก็จะ
เป็นความทรงจาให้ระลึกถึงเมื่อได้นั่งบนเรือสาราญ จิบไวน์แก้มอาหารทะเลสุดยอดจริงๆเลยค่ะ
-หายฟ่องมีเทศกาลอะไรที่โดดเด่น?
เทศกาลที่โดดเด่นที่สุดที่หายฟ่องคือเทศกาลชนควาย คุณสามารถเข้าไปดูเทศกาลชนควายที่โด่เซิน ซึ่งจัด
ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีที่เขตโด่เซิน นอกจากนั้นยังมีเทศกาลอื่นๆเช่น การร้องเพลงที่ถวี
เหงวียน ซึ่งจัดขึ้น 5 วันตั้งแต่วันที่ 6-10 เดือนมกราคมของทุกปี ของชาวบ้าน ต.ฟุ๊กเหล๊ะ อ.ถวีเหงวียน นครหาย
ฟ่อง หรือเทศกาลประมงแบบดั้งเดิม ซึ่งจัดขึ้น 3 วันตั้งแต่วันที่ 30 เดือนมีนาคม-1 เดือนเมษายน ตามปฏิทิน
จันทรคติของทุกปี
-มาถึงหายฟ่องควรซื้ออะไรเป็นของฝาก?
คุณต้องเข้าไปที่ตลาดโด่ ซึ่งเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของหายฟ่อง เพื่อที่จะซื้อพวกอาหารทะเลตาก
แห้งเช่น กุ้งแห้ง หมึกแห้ง ปลาทูแดดเดียว ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความสดแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าต้องการซื้อ
อาหารทะเลสดคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ที่บริเวณด้านหลังตลาดโก๋ด่าว ตลาดงา ตัง้ อยู่บนถนนเชิ่นเหยิดสวด ที่นี่ของ
จะแพงกว่าตลาดอื่นเล็กน้อยแต่อาหารทะเลสดกว่า ได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีและมีการบริการใส่กล่องโฟมให้กับ
ลูกค้าที่มาซื้อสาหรับเดินทางไกล สะดวกสบายมาก ถ้าจะซื้ออาหารท้องถิ่นที่เกาะก๊าดบ่าเพื่อนากลับเป็นของฝาก
คุณสามารถซื้อน้าปลาก๊าดหาย ปลาหมึกตากแห้ง หรือปลาทูแดดเดียว น้าผึ้งป่า ที่คุณสามารถนากลับไปมอบให้
เพื่อนฝูงหรือคนสนิทของคุณ
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