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บทที่ 21 Bưu điện (บึว เดี่ยน) ที่ทาํ การไปรษณี ย ์
ซิ นจ่าว สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผูฟ้ ั งทุกท่านเข้าสู่ รายการสอนภาษาเวียดนาม ชุ ดภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม ตอนที่ 21 Bưu điện (บึว เดี่ยน) ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ ในตอนนี้นอกจากเราจะได้เรี ยนรู ้ประโยคและ
คําศัพท์ที่จาํ เป็ นในเรื่ องของบริ การไปรษณี ยแ์ ล้ว เรายังจะได้ทราบบริ การอื่นๆของไปรษณี ยเ์ วียดนามอีก
ด้วยค่ะ คําว่าบริ การไปรษณี ยใ์ นภาษาเวียดนามคือคําว่า Dịch vụ bưu điện (สยิก หวุ บึว เดี่ยน) เราจะมา
ฟั งกันทีละประเภทนะคะ ประเภทแรกคือ bưu

phẩm không địa chỉ (บึ ว เฝิ่ ม คง เดี่ ย จี่)เป็ นบริ การ

ภายในประเทศ โดยที่ผสู ้ ่ งไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ระบุที่อยูข่ องผูร้ ับ เพียงระบุจุดประสงค์ของการส่ งและพื้นที่ที่จะ
ส่ งไปเท่านั้น แบบต่อไปคือ bưu phẩm bảo đảm (บึว เฝิ่ ม บ่าว ด่าม) เป็ นบริ การรับและส่ งพัสดุท้ งั ภายใน
และนอกประเทศ โดยแบบนี้ ตอ้ งระบุที่อยู่ผรู ้ ับให้ชดั เจน จากนั้นจะได้รหัสพัสดุ เพื่อสามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการขนส่ งพัสดุน้ นั ได้ แบบ bưu phẩm thường (บึว เฝิ่ ม เถื่อง) เป็ นบริ การรับและส่ งพัสดุถึงที่อยู่
ผูร้ ับทั้งในและนอกประเทศโดยการขนส่ งแบบสาธารณะ แบบ chuyển phát chứng minh thư nhân dân
(เจวี่ยน ฟ้ าด จึ๋ง มิง ทือ เยิน เซยิน) เป็ นบริ การส่ งบัตรประชาชนจากสํานักงานตํารวจถึงประชาชน บริ การ
EMS เป็ นบริ การรับส่ งจดหมาย พัสดุ
hành báo chí

หรื อเอกสารตามระยะที่ไปรษณี ยไ์ ด้กาํ หนดไว้ ต่อไปเป็ นแบบ phát

(ฟ้ าด แห่ ง บ๋ าว จี๋) เป็ นบริ การรับสั่งซื้ อ ซื้ อปลีก และขนส่ งสิ่ งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ท้ งั ในและนอก

ประเทศ และนี่ก็เป็ นตัวอย่างบริ การบางส่ วนของไปรษณี ยเ์ วียดนามค่ะ ต่อไปเราจะมาตัวอย่างฟั งบทสนทนา
สถานการณ์ในไปรษณี ยก์ นั ค่ะ
บทสนทนาที่ 1
A : Anh cần gì ạ?

(แอ็ง เกิ่น สยี่ อะ)
คุณต้องการอะไรคะ
B : Tôi muốn mua mấy chiếc tem và phong bì.

(โตย หมวน มัว เหม็ย เจี๊ยก แตม หว่า ฝ็ อง บี่)
ผมต้องการซื้อแสตมป์ และซองจดหมายซักสองสามซอง
A : Cho thư trong nước hay thư đi nước ngoài ạ?

(จอ ทือ จอง เนื้ อก ฮัย ทือ ดี เนื้อก ง-หว่าย)
สําหรับจดหมายในประเทศหรื อจดหมายไปต่างประเทศ
B : 1 thư trong nước và 2 thư ngoài nước.

(โหมด ทือ จอง เนื้อก หว่า ฮาย ทือ ง-หว่าย เนื้ อก)
จดหมายในประเทศหนึ่งฉบับและจดหมายต่างประเทศสองฉบับ
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A : Anh muốn gửi thư đi nước nào ạ?

(แอ็ง หมวน กึ่ย ทือ ดี เนื้อก หน่าว อะ)
คุณต้องการส่ งจดหมายไปประเทศอะไรคะ
B : Tôi muốn gửi thư đi Thái Lan.

(โตย หมวน กึ่ย ทือ ดี ถาย ลาน)
ผมต้องการส่ งจดหมายไปประเทศไทย
A : Anh phải mua tem 10.000 Đồng cho 1 bức thư.

(แอ็ง ฝ่ าย มัว แตม เหมื่อย หงิ่น ด่ง จอ โหมด บึ้ก ทือ)
คุณต้องซื้ อแสตมป์ หมื่นด่งสําหรับจดหมายหนึ่งฉบับ
B : Ồ tôi quên mất, tôi muốn gửi một thư bảo đảm với.

(โอ่ โตย เกวน เมิ้ด, โตย หมวน กึ่ย โหมด ทือ บ่าว ด่าม เหวย)
โอ้ ผมลืมสนิทเลย ผมต้องการส่ งจดหมายลงทะเบียนฉบับนึงด้วย
A : Đi đâu? trong nước hay ngoài nước?

(ดี เดิว จอง เนื้ อก ฮัย ง-หว่าย เนื้อก)
ไปไหน ในประเทศหรื อต่างประเทศ
B : Bao nhiêu tiền một bức thư bảo đảm đi Lào?

(บาว เญียว เตี่ยน โหมด ทือ บ่าว ด่าม ดี หล่าว)
จดหมายลงทะเบียนไปลาวเป็ นเงินเท่าไหร่
A : 25.000 Đồng.

(ฮาย เมือย ลัม หงิ่น ด่ง)
สองหมื่นห้าพันด่ง
B : Thế tất cả là bao nhiêu chị?

(เติ้ด ก่า หล่า บาว เญียว จิ)
ทั้งหมดเท่าไหร่ ครับ
A : 60.000 Đồng ạ, hai bức thư đi Thái Lan 30.000 Đồng và một bức thư bảo đảm đi Lào
25.000 Đồng ạ và một thư trong nước 5.000 Đồng.

(นัม เมือย ลัม ด่ง อะ, ฮาย บึ้ก ทือ ดี ถาย ลาน บา เมือย ด่ง หว่า โหมด บึ้ก ทือ บ่าว ด่าม ดี หล่าว ฮาย
เมือย ลัม ด่ง อะ หว่า โหมด ทือ จอง เนื้ อก นัม หงิ่น ด่ง)
60,000 ด่งค่ะ จดหมายสองฉบับไปไทยเป็ นเงิน 30,000 ด่งและจดหมายลงทะเบียนไปลาว 25,000 ด่ง

และจดหมายในประเทศหนึ่งฉบับ 5,000 ด่ง
B : Bao lâu các thư mới đến người nhận?

(บาว เลิว ก๊าก ทือ เหมย เด๋ น เหงื่อย เหญิ่น)
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นานเท่าไหร่ จดหมายจึงจะถึงผูร้ ับ
A : Không hơn 1 tuần anh ạ.

(ค็อง เฮิน โหมด ต่วน แอ็ง อะ)
ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ค่ะคุณ
B : Cảm ơn chị nhiều.

(ก่าม เอิน จิ เหญี่ยว
ขอบคุณ,kdครับ
บทสนทนาที่ 2 Bưu điện gần nhất ở đâu? (บึว เดี่ยน เกิ่ว เญิ้ด เอ่อ เดิว) ไปรษณี ยท์ ี่ใกล้ที่สุดอยูท่ ี่ไหน
A : Chào chị ạ.

(จ่าว จิ อะ)

สวัสดีค่ะพี่

B : Chào em!

(จ่าว แอม)

สวัสดีนอ้ ง

A : Xin lỗi hỏi chị bưu điện gần nhất ở đâu ạ?

(ซิ น โหลย ห่อย จิ บึว เดี่ยน เกิ่น เญิ้ด เอ่อ เดิว อะ)
ขอถามพี่หน่อยค่ะว่าไปรษณี ยท์ ี่ใกล้ที่สุดอยูท่ ี่ไหน
B : Đi theo chị, chị cũng đến bưu điện bây giờ.

(ดี แทว จิ, จิ กุ๋ง เด๋ น บึว เดี่ยน เบ็ย เสย่อ)
มาตามฉัน ฉันก็จะไปไปรษณี ยต์ อนนี้
Em là người nước ngoài à? Sao nói tiếng Việt giỏi thế?

(แอม หล่า เหงื่อย เนื้อก งว่าย อ่า? ซาว หนอย เตี๋ยง เหวียด สย่อย เถ)
น้องเป็ นชาวต่างชาติเหรอ ทําไมพูดภาษาเวียดนามเก่งจัง
A : Vâng, em là người Thái.

(เวิง, แอม หล่า เหงื่อย ถาย)
ค่ะ น้องเป็ นคนญี่ปุ่น
Em đến đây học tiếng Việt.

(เจ๋ า เด๋ น เด็ย ห็อก เตี๋ยง เหวียด)
น้องมาที่นี่เพื่อเรี ยนภาษาเวียดนาม
B : Em đến bưu điện để gửi thư về Thái Lan à?

(แอ็ง เด๋ น บึว เดี่ยน เด่ กึ่ย ทือ เหว่ ถาย ลาน อ่า)
น้องไปไปรษณี ยเ์ พื่อส่ งจดหมายกลับญี่ปุ่นเหรอ
A : Vâng, em gửi thư cho gia đình.

(เวิง, เจ๋ า กึ่ย ทือ จอ ซยา ดิ่ง)
ค่ะ น้องส่ งจดหมายไปหาพ่อแม่
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B : Tiếng Việt của em tốt lắm.

(เตี๋ยง เหวียด กัว่ แอม โต๊ด หลัม)
ภาษาเวียดนามของน้องดีมาก
Tuy em nói còn hơi chậm nhưng phát âm của em rất chuẩn.

(ตุย แอม หนอย ก่อน เฮย เจิ่ม ญึง ฟ้ าด เอิม กัว่ แอม เซยิด จ่วน)
แม้วา่ น้องพูดยังช้าอยูแ่ ต่การออกเสี ยงของน้องถูกต้องมาก
A : Vâng, em nói còn chậm lắm.

(เวิง, แอม หนอย ก่อน เจิ่ม หลัม)
ค่ะ น้องพูดยังช้ามาก
Chị cũng đi gửi thư phải không ạ?

(จิ กุ๋ง ดี กึ่ย ทือ ฝ่ าย ค็อง อะ)
พี่ก็จะไปส่ งจดหมายใช่ไหมคะ
B : Không, chị đến đó để nhận bưu phẩm.

(ค็อง, จิ เด๋ น ด๋ อ เด่ เหญิ่น บึว เฝิ่ ม)
ไม่ พี่ไปที่นนั่ เพื่อรับพัสดุ
ต่อเราจะฟังทบทวนคําศัพท์สาํ คัญในตอนนี้กนั อีกซักรอบนะคะ
แสตมป์
ซองจดหมาย

thư bảo đảm

จดหมายลงทะเบียน
phong bì
thư chuyển phát nhanh
จดหมายด่วน (EMS)
gửi
điền
ส่ง
เติม
gói,
thiệp, thẻ
ห่อ
การ์ด
cân
trả
กิโลกรัม
จ่าย
đến
bưu thiếp
ถึง
ไปรษณี ยบัตร
thư
bưu kiện
จดหมาย
พัสดุ
ต่อไปเราจะมาฟังตัวอย่างประโยคสําคัญที่ใช้ในเรื่ องบริ การไปรษณี ยใ์ นภาษาเวียดนาม
tem

ประโยค
Một chiếc tem giá bao nhiêu
tiền?
Tôi muốn mua một tập phong
bì
Cho tôi mua một tập tem
Anh muốn mua bao nhiêu?
Trong một tập có bao nhiêu
cái?

คําอ่าน

ความหมาย

โหมด เจี๊ยก แตม สยา บาว เญียว เตี่ยน แสตมป์ 1ดวงราคาเท่าไหร่
โตย หมวน มัว โหมด เติบ ฟ็ อง บี่

ฉันต้องการซื้อซองจดหมายหนึ่งซอง

จอ โตย มัว โหมด เติบ แตม
แอ็ง หมวน มัว บาว เญียว
จอง โหมด เติบ ก๋ อ บาว เญียว ก๋ าย

ขอซื้อแสตมป์ หนึ่งชุด
คุณต้องการซื้อเท่าไหร่
ชุดหนึ่งมีกี่อนั
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Tôi muốn gửi gói hàng này đến
Brazil
Gửi thư này đến Mỹ hết bao
nhiêu tiền?
Anh đặt nó lên cân đi
Hòm thư bưu điện ở đâu?
Muốn cái này đến Đức kịp
Giáng Sinh thì tôi phải gửi
muộn nhất là khi nào?
Tôi đến để lấy hàng gửi

โตย หมวน กึ่ย ก่อย ห่าง หนัย่ เด๋ น
บราซิล
กึ่ย ทือ หนัย่ เด๋ น หมี เฮ้ด บาว เญียว
เตี่ยน
แอ็ง ดัด หนอ เลน เกิน ดี
ห่อม ทือ บึว เดี่ยน เอ่อ เดิว
หมวน ก๋ าน หนัย่ เด๋ น ดึ้ก กิบ สยาง ซิง
ถี่ โตย ฝ่ าย กึ่ย หม่วน เญิด้ หล่า คี
หน่าว
โตย เด๋ น เด่ เหล็ย ห่าง กึ่ย

ฉันต้องการส่งของนี้ไปบราซิล
ส่งจดหมายนี้ไปอเมริ กาเป็ นเงิน
เท่าไหร่
คุณวางของบนตราชัง่ ได้เลย
ตูไ้ ปรษณี ยอ์ ยูท่ ี่ไหน
ต้องการส่งสิ่ งนี้ไปเยอรมันให้ทนั วัน
คริ สต์มาสต้องส่งอย่างช้าที่สุดเมื่อไหร่
ฉันมาที่นี่เพื่อรับพัสดุ

สําหรับนี้ เวลาก็ได้หมดลงแล้ว ดิฉันอาจารย์ภสั ธิ ดา บุญชวลิ ต คุณสิ ทธิ ศกั ดิ์ ช่างชัย ผูร้ ่ วมสนทนา
และคุณเลขา ลิมจิตติ ผูค้ วบคุมรายการ ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ หากผูฟ้ ั งท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อติชม
ใดใด สามารถติดต่อกันได้ทางเฟซบุคเพจ Talk about Vietnamese และพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดี
ค่ะ xin chào và hẹn gặp lại. (ซิ น จ่าว หว่า แห่น กับ หล่าย)

