ตอนที่ 24 Những phiên chợ nỏi tiếng ở Việt Nam
( หยึง เฟียน เจอะ โหย เตี๊ยง เอ๋อ เวียดนาม)
ตลาดที่ขึ้นชื่อที่เวียดนาม
ตลาดที่ขึ้นชื่อที่เวียดนาม ตลาดที่เวียดนามเป็นสถานที่ที่แสดงถึงกิจกรรมการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการด้วยเงินตราหรือสิ่งของ ตั้งแต่อดีตตลาดเชื่อมโยงวิถีชีวิตและเป็นสถานที่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม
กิจวัตรของผู้คน มีหลายตลาดที่เวียดนามที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Cô giáo: Chào các em, hôm nay cô sẽ dạy các em về chủ đề “những phiên chợ nổi tiếng ở Việt
Nam”. Chợ là một nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam. Theo các em, mục
đích chính của chợ là gì?
(จ่าว ก๊าก แอม, ฮม นัย โก แส สั่ย ก๊าก แอม เหว่ ฉู๋ เด่ “หยึ๊ง เฟียน เฉอะ โหน๋ย เตี๊ยง เอ๋อ เหวียต นาม” เฉอะ
หล่า โหมด แน๊ด ดัก ซั๊ก จอง เด่ย ซ้ง ซิญ หวัด กั๋ว เหงื่อย เหวียต นาม. แทว กั๊ก แอม หมุก ดิ๊ก ชิ๊น กั๋ว เฉอะ
หล่า สี?่ )
โก ซ้าว: สวัสดีนักเรียนทุกคน วันนี้ครูจะสอนพวกหนูในหัวข้อ ตลาดที่ขึ้นชื่อในเวียดนาม
ตลาดก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตของคนเวียดนาม ตามที่พวกหนูคิด เป้าหมายหลักของตลาดคืออะไร?
Sinh viên: Thưa cô, chợ là nơi để mua bán, trao đổi hàng hóa ạ.
(เทือ โก, เฉอะ หล่า เนย เด๋ มัว บ๊าน, จาว โด๋ย ห่าง ฮว้า อ่ะ)
ซินห์ เวียน : เรียนคุณครู ตลาดเป็นสถานที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าค่ะ
Cô giáo: Đúng rồi, ở nơi nào có dân cư là ở đó có chợ. Chợ họp ở rất nhiều nơi. Theo các em, ở
Việt Nam có những loại chợ nào?
(ดุ้ง โซ่ย, เอ๋อ เนย น่าว ก๊อ เซิน กือ หล่า เอ๋อ ด๊อ ก๊อ เฉอะ. เฉอะ เหิ่บ เอ๋อ เซิ้ต เหงี่ยว เนย. แทว ก๊าก แอม, เอ๋อ
เหวียต นาม ก๊อ หยึง หล่าย เฉอะ หน่าว?)
โก ซ้าว: ใช่แล้ว ที่ไหนมีประชากร ที่นั่นมีตลาด ตลาดเปิดหลายที่ ตามที่พวกหนูคิด ที่เวียดนามมีตลาดประเภท
อะไรบ้าง
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Sinh viên: Thưa cô, đó là chợ phiên ạ. Chợ phiên thường được họp vào những ngày cố định
theo âm lịch. Chợ phiên thường họp ở các vùng nông thôn và bán nông sản địa phương ạ.
(เทือ โก, ด๊อ หล่า เฉอะ เฟียน อ่ะ. เฉอะ เฟียน เทื่อง เดือก ห็อบ หว่าว หยึ๊ง ไหง่ โก้ดิ่ญ แทว เอิม หลิก. เฉอะ
เฟียน เถื่อง ห็อบ เอ๋อ ก๊าก หวุ่ง นง โทน หว่า บ๊าน นง ส่าน เดียะ เฟือง อ่ะ)
ซินห์ เวียน : เรียนคุณครู ที่นั่นคือตลาดนัดค่ะ ตลาดนัดมักจะได้เปิดในวันที่แน่นอน ตามปฏิทินจันทรคติค่ะ ตลาด
นัดมักจะเปิดแถวชนบทและขายผลผลิตเกษตรกรรมพื้นเมือง
Cô giáo: Đúng rồi, thế ngoài ra còn có chợ nào nữa?
(ดุ๊ง โส่ย, เท้ หงว่าย ซา ก่อน ก๊อ เฉอะ หน่าว เหนือ?)
โก ซ้าว: ใช่แล้ว งั้นนอกจากนั้นยังมีตลาดอะไรอีก?
Sinh viên: Thưa cô, có một số chợ rất đặc biệt đó là chợ nổi ạ. Chợ nổi thường họp trên sông ở
miền Tây Nam Bộ, bán các loại trái cây và nông sản địa phương.
(เทือ โก, ก๊อ โหมด โซ้ เฉอะ เซิ๊ต หดั่ก เหบียต ด๊อ หล่า เฉอะ โหน๋ย อ่ะ. เฉอะ โหน๋ย เถื่อง ห็อบ เจน ซม เอ๋อ เห
มี่ยน เต็ย นาม โบะ, บ๊าน ก๊าก หล่าย จ๊าย เก็ย หว่า นง สาน เดียะ เฟือง)
ซินห์ เวียน : เรียนคุณครู มีบางตลาดเป็นพิเศษมากคือ ตลาดน้้าค่ะ ตลาดน้้ามักจะเปิดที่แม่น้าภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ ขายผลไม้ชนิดต่างๆและผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง
Cô giáo: Các em trả lời rất tốt. Ngoài những phiên chợ được họp với mục đích mua bán, trao đổi
hàng hóa thì ở Việt Nam còn có những phiên chợ rất đặc biệt, thể hiện nét văn hóa của người
dân địa phương. Các em có biết đó là chợ nào không?
(ก๊าก แอม จ๋า เหล่ย เซิ๊ต โต๊ต. หงว่าย หยึ๊ง เฟียน เฉอะ เดือก ห๊อบ เว้ย หมุก ดิ๊ก มัว บ๊าน, จาว โด๋ย ห่าง ฮว้า ถิ
เอ๋อ เหวียต นาม ก่อน ก๊อ หยึ๊ง เฟียน เฉอะ เซิ๊ต ดั่ก เบียต เท๊ เหี่ยน แน๊ต วัน ฮว้า กั๋ว เหงื่อย เสิน เดียะ เฟือง,
ก๊าก แอม ก๊อ เบี๊ยต ด๊อ หล่า เฉอะ น่าว คม?)
โก ซ้าว: พวกหนูตอบได้ดีมาก นอกจากตลาดที่ได้เปิดด้วยเป้าหมายซื้อขายและปลี่ยนสินค้าแล้ว ที่เวียดนามยังมี
ตลาดที่เป็นพิเศษมาก เพื่อแสดงถึงวัมนธรรมของชาวพื้นเมือง พวกหนูรู้มั้ยว่านั่นคือตลาดแห่งไหน?
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Sinh viên: Thưa cô, có chợ Viềng ở Nam Định họp vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch hàng
năm sau Tết Nguyên Đán ạ. Chợ chỉ họp duy nhất 1 ngày với mục đích cầu may ạ. Chợ chủ yếu
bán cây cảnh và các loại nông sản địa phương ạ.
(เทือ โก, ก๊อ เฉอะ เหวี่ยง เอ๋อ นาม ดิ่ญ ห็อบ หว่าว ไหง่ หมุ่ง ต๊าม ท๊าง เซียง เอิม หลิก ห่าง นัม เซา เต๊ต เงวียน
ด๊าน อ่ะ. เฉอะ ฉี๋ ห็อบ ซุย เยิด โหมด หง่าย เว้ย หมุก ดิ๊ก เกิ่ว มาย อะ. เฉอะ ฉู๋ เอี๊ยว บ๊าน เกย แก๋ง หว่า ก๊าก
หล่าย นง ส่าน เดียะ เฟือง อ่ะ)
ซินห์ เวียน : เรียนคุณครูมีตลาดเวี่ยงที่นามดิ่นห์เปิดในวันที่แปดเดือนอ้ายตามปฎิทินจันทรคติหลังตรุษปีใหม่
เวียดนามค่ะ ตลาดเปิดแค่วันเดียวมีเป้าหม่ายคือขอความโชคดี ส่วนใหญ่ขายต้นไม้ประดับที่ตลาดและผลิตผล
เกษตรกรรมพื้นเมือง
Cô giáo: Đây đúng là một phiên chợ rất đặc biệt. Ngoài ra, các em đã nghe nói đến chợ tình yêu
bao giờ chưa?
(เดย ดุ๊ง หล่า โหมด เฟียน เฉอะ เซิ๊ต ดั่ก เบียต. หว่าย ซา, ก๊าก แอม ด๋า แง น๊อย เด้น เฉอะ ติ๊น เอียว บาว เส่อ
เจือ?)
โก ซ้าว: นี่คือตลาดที่เป็นพิเศษมาก นอกจากนั้นพวกหนูเคยได้ยินตลาดแห่งความรักรือยังคะ?
Sinh viên: Dạ, em có nghe nói đến rồi ạ. Ở vùng núi phía bắc có chợ tình Khau Vai ở Hà Giang và
chợ tình Sa Pa ạ.
(สะ, แอม ก๊อ แง น้อย เด้น โซ่ย อะ. เอ๋อ หวุ่ง นุ๊ย เฟี๊ย บั๊ก ก๊อ เฉอะ ติ่ญ เคา วาย เอ๋อ ห่า ซาง หว่า เฉอะ ติ่น ซา
ปา อะ)
ซินห์ เวียน : ค่ะ หนูเคยได้ยินมาแล้วค่ะ แถวภูเขาของภาคเหนือมีตลาดแห่งความรักคือ ตลาดเคาวาย ที่ห่าซาง
และตลาดแห่งความรัก ซาปา
Cô giáo: Thế hai chợ này có giống nhau không?
(เท๋ ฮาย เฉอะ หน่าย ก๊อ ซ้ม เยา คง)
โก ซ้าว: งั้นสองตลาดนี้เหมือนกันมั้ยคะ
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Sinh viên: Thưa cô, hai chợ này đều là nơi để gặp gỡ, giao lưu nhưng chợ tình Khau Vai dành
cho những người đã yêu nhau nhưng không thể nên duyên vợ chồng ạ nên đúng ngày 27 tháng
3 âm lịch họ sẽ đến chợ tình để gặp lại và nói chuyện với nhau ạ.
(เทือ โก, ฮาย เฉอะ หน่าย เด่ว หล่า เนย เด๋ กับ เก๊อ ซาว ลือ หยึ๋ง เฉอะ ติ่น คาว วาย แซ่ง ซอ หยึ๋ง เหงื่อย ด๋า
เอียว เยา ยึง คม เถ๋ เนน เซวียน เหวอะ ฉ่ม อ่ะ เนน ดุ๊ง หง่าย ฮาย เมือย บั๋ย ท้าง บา เอม ลิก โหะ แส เด๊น เฉอะ
ติญ
่ เด๋ กับ หล่าย หว่า น๊อย เจวี่ยน เว๊ย เยา อะ)
ซินห์ เวียน : เรียนคุณครู สองตลาดนี้ต่างก็เป็นที่เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนแต่ตลาดเคาวาย ส้าหรับคนที่เคยรักกัน แต่
ไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้ ถึงวันที่ 27 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทนคติ พวกเขาจะมาตลาดแห่งความรักเพื่อพบ
กันใหม่และคุยกันค่ะ
Cô giáo: Thế còn chợ tình Sa Pa thì sao?
(เท๋ ก่อน เฉอะ ติ่น ซา ปา ถิ่ ซาว?)
โก ซ้าว: งั้นตลาดซาปาเป็นยังไงคะ
Sinh viên: Đây là chợ để các đôi trai gái đến mỗi dịp cuối tuần để tìm bạn đời trong tương lai ạ.
Đây là nét văn hóa đặc sắc và rất hấp dẫn với khách du lịch đặc biệt là du khách nước ngoài ạ.
(เดย หล่า เฉอะ เด๋ ก๊าก โดย จาย ก้าย เด๊น โหม๋ย สิบ ก๊วย ต่วน เด๋ ติ่ม บ่าน เด่ย จอง เตือง ลาย อ่ะ. เดย หล่า
แน๊ต วัน ฮว้า ดัก ซั๊ก หว่า เริ๊ต เฮิ้บ เสิน เว๊ย ค๊าก ซู หลิก ดัก เหบียต หล่า ซู ค๊าก เนื๊อก หว่าย อะ)
ซินห์ เวียน : นี่คือตลาดเพื่อให้คู่หนุ่มสาวมาในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อหาคู่ชีวิตในอนาคตค่ะ นี่คือความเป้นเอ
ลักษณืของวัฒนธรรมและน่าดึงดูดใจมาก ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
ไวยากรณ์
Thưa
เทือ
เรียน

Chủ yếu
ฉู๋ เอี๊ยว

Thưa cô, em xin phép vào nhà vệ sinh.
(เทือ โก, แอม ซิน แฟ้บ หว่าว หญ่า เหว่ ซิญ)
เรียนคุณครูหนูขออนุญาติเข้าห้องน้้าค่ะ
Thưa ông, cháu đã đi học về.
(เทือ อง,เช้า ด๋า ดี ห๊อบ เหว่)
เรียนคุณตาหนูไปเรียนได้กลับมาแล้ว
Đến Sa Pa, mọi người chủ yếu mua hàng thổ cẩm
về làm quà.
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ส่วนใหญ่

Ngoài
หว่าย
นอกจาก,เช่น

Cầu
เกิ่ว
ขอ
Thế còn… thì sao
เท๊ ก่อน...ถิ ซาว
แล้วส่วน...เป็นไงบ้าง

Đặc biệt
ดั่ก เบียต
โดยเฉพาะ

(เด๊น ซา ปา, หม่อย เหงื่อย ฉู เอี้ยว มัว ห่าง โถ๋ เกิ๋ม เหว่
หล่าม กว้า)
มาถึงซาปา ทุกคนส่วนมากจะซื้อผ้าชาวเขา เป็นของฝาก
Mọi người đến chợ Viềng chủ yếu để cầu may.
(โหม่ย เหงื่อย เด๊น เฉอะ เหวี่ยง ฉู๋ เอี๊ยว เด๊ เกิ่ว มาย)
ทุกคนมาตลาดเหวี่ยงส่วนมากเพื่อขอความโชคดี
Ngoài bún chả, Hà Nội còn có rất nhiều các đặc
sản hấp dẫn khác nữa.
(หว่าย บุ้น ฉ๋า, ห่า โหน่ย ก่อน ก๊อ เริ๊ต เหงี่ยว ก๊าก ดัก
สาน เหิ๊บ เสิน ค๊าก เหนือ)
นอกจากขนมจีนหมูย่าง ฮานอยยังมีอาหารพิเศษที่น่าดึงดูด
ใจมากมาย
Ngoài tiếng Anh, cô ấy còn có thể nói được tiếng
Nga.
(หว่าย เตี๊ยง แอง, โก อ๊าย ก่อน ก๊อ เท๋ เน๊ย เดือก เตี๊ยง งา)
นอกจากภาษาอังกฤษผู้หญิงคนนั้นยังพูดภาษารัสเซียได้อีก
ด้วย
Cầu may เกิ่ว มาย ขอความโชคดี
cầu duyên เกิ่ว เซียน ขอเนื้อคู่
Cầu phúc เกิ่ว ฟุก ขอบุญ
Thế còn chợ nổi ở miền Tây Nam Bộ thì sao?
(เท๊ ก่อน เฉอะ โหน่ย เอ๋อ เมี่ยน เต็ย นัม โบ๋ ถิ ซาว)
แล้วส่วนตลลาดน้้าที่ภาคตะวักตกเฉียงใต้เป็นไงบ้าง
Thế còn cuộc hẹn tối thứ bảy này thì sao?
(เท๊ ก่อน ก๊วก เฮน โต๊ย ทื๊อ บั๋ย น่าย ถิ ซาว?)
แล้วส่วนการนัดในตอนเย็นวันเสาร์นี้เป็นไงบ้าง
Anh ấy thích tìm hiểu về văn hóa Việt Nam đặc
biệt là nét đặc sắc của chợ.
(แอง อ๊าย ทิ๊ช ติม เหี่ยว เว่ วัน ฮว้า เหวียต นาม ดั่ก เบียต
หล่า เน๊ต ดั่ก ซั๊ก กั๋ว เฉอะ)
พี่เขาชอบศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม โดยเฉพาะ
ความเป็นเอกลักษณ์ของตลาด
Chị Mai rất thích đi du lịch đặc biệt là đi du lịch ở
các nước châu Á.
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(ฉิ มาย เวิ๊ต ทิ๊ข ดิ ซู ลิก ดัก เบียต หล่า ดิ ซู ลิก เอ๋อ ก๊าก
เนื๊อก เชา อ่ะ)
พี่มายชอบไปเที่ยวมาก โดยเฉพาะไปเที่ยวที่ประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชีย
มีตลาดนัดบั๊กห่า ตั้งอยู่ที่อ้าเภอ บั๊กห่า จังหวัด หล่าวกาย ระยะทางจากเมือง หล่าวกาย ไปประมาณ 60
กิโลเมตร ลักษณะพิเศษของตลาด บั๊กห่า เป็นตลาดนัดใหญ่ที่สุดในบริเวณภูเขาเขตชายแดนภาคเหนือของ
เวียดนาม ตลาดนัดบั๊กห่า ดึงดูดผู้หญิงพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณขายเครื่องประดับ
กระโปรง เสื้อ ผ้าทอของขาวเขาที่นั่น คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ของชาวเขาได้ตามใจ ตาลายไปกับสีสันฉูดฉาด
ของกระโปรง เสื้อ พวกสาวๆพื้นเมือง เช่น ชาวม้ง ซาวแดงห์ นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะชมเชยงานหัตถกรรม ที่ได้
ถักทอด้วยมือด้วยลวดลายสีสันที่ลงตัวและสวยงาม ท่ามกลางเสียงคึกคักของการค้าขาย ไปฟังเสียงแคนและเสียง
ร้องเพลงสูงต่้า เหล่าหนุ่มๆก้าลังเรียกเชิญเหล่าสาวๆ นักท่องเที่ยวไปบั๊กห่า เยอะที่สุดคือ ชาวต่างชาติ จะได้
สนุกสนานไปกับการค้นพบใหม่ๆ เกี่ยวกับชีวิตประเพณี ของคนพื้นเมืองที่นั่น ถึงบั๊กห่า คุณจะไม่พบการตื้อลูกค้าให้
ซื้อของ แต่จะเห็นใบหน้าจริงใจในชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองสีฉูดฉาด พวกเขาไปตลาดนอกจากจุดประสงค์ เพื่อซื้อขายแล้ว
ก็ยังสนุกไปกับตลาด สนุกกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาด เมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อย ตลาดเริ่มวาย ผู้ชายเทา
เหล้านั่งโอนเอนบนหลังม้า ผู้หญิงจูงม้าพากลับบ้านและนัดเจอกันในครั้งหน้า
ตลาดโชคดี ตลาดเหวี่ยง หรือ ตลาดเอิม ฝุ ที่อ้าเภอ บุป่าน นามดิงห์ ขึ้นชื่อเพราะเป็นตลาดแห่งความโชค
ดี ตลาดนี้แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการค้าขาย ที่แออัดตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 7ยาวไปถึงวันที่ 8 เดือนอ้าย ตามปฏิทิน
จันทรคติ ที่นี่ขายทุกสิ่ง พวกสิ่งของจากฟาร์ม จนถึงหม้อกะทะ จาน ชาม ต้นไม้ หลายคนมาที่นี่ด้วยความหวังว่า
ซื้อของหนึ่งอย่างเพื่อความโชคดี
ตลาดแห่งความรักซาปา ตลาดแห่งความรักที่หลายคนรู้จัก คือ ตลาดแห่งความรักที่ซาปา ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถานที่ที่น่าสนใจ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตลาดขนาดเล็กนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาอากาศเย็นสบายตบอดปี
บางปีก็มีหิมะในฤดูหนาว ที่โรแมนติกและเป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว แต่ละสัปดาห์ก็จะมีตลาดจัดขึ้นหนึ่งครั้ง
ในคืนวันเสาร์ ตลาดแห่งความรักซาปา ไม่เพียงเป็นสถานที่ที่ท้าให้พวกผู้ชาย ผู้หญิง อยากมาที่นี่เพื่อหาความรัก ที่
ตลาดซาปา ผู้ชายเป่าแคนเพื่อหาผู้หญิง ถ้าผู้หญิงพึงพอใจจะเข้าใกล้ ผู้ชายก็เป่าแคนต่อไป เมื่อผูหญิงชอบใจ ผู้ชาย
ก็จะให้ความไว้วางใจแก่ผู้หญิง นานมาแล้ว ตบาดแห่งความรักที่ซาปา เป็นสถานที่แนะน้ากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชนเผ่าแถบพื้นที่สูง เป็นสถานที่ส้าหรับการเต้นร้าและสรรเสริญ ซึ่งเต้นร้าทั้งชายและหญิง นักท่องเที่ยวมา
ตลาดแห่งความรักนี้ ไม่เพียงเพื่อดูผู้ชายที่เป่าแคนเพื่อหาความรักหรือร้องเพลง แต่ยังเพื่อชมหมอก ซื้อดอกไม้
พื้นเมือง ทานไข่ทรงเครื่อง ข้าวโพดย่าง ตลาดแห่งความรักซาปาถือเป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องสัมผัส เมื้อได้มี
โอกาสแวะมาซาปาค่ะ
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