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บทที่ 24 Trang phục (จาง ฝุก) เครื่ องแต่งกาย
ซิ นจ่าว สวัสดี ค่ะ ขอต้อนรั บผูฟ้ ั งทุ ก ท่านเข้า สู่ รายการสอนภาษาเวียดนาม ชุ ดภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม ตอนที่ 24 Trang phục (จาง ฝุก) เครื่ องแต่งกาย ผูฟ้ ังหลายท่านคงคุน้ เคยกับชุ ดประจําชาติเวียดนาม
กันมาบ้างแล้วนะคะ ชุ ดประจําชาติน้ ี เรี ยกว่า áo dài (อ๋ าว สย่าย) คําว่า áo (อ๋ าว) หมายถึง เสื้ อ และ dài (สย่าย)
หมายถึ ง ยาว ซึ่ งตรงกับลักษณะของชุ ดที่มีลกั ษณะยาวคลุ มถึ งตาตุ่ม ชุ ดนี้ แยกออกเป็ นสองส่ วนคื อ เสื้ อและ
กางเกง ผ้ามีลกั ษณะพลิ้วเนื้ อผ้าบางเบาแนบเนื้ อ ชุดอ๋ าวสย่ายของสตรี เวียดนามมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในช่วง
ขององค์ชายเหงวียน ฟุก คว้าด (Nguyễn Phúc Khoát) เป็ นการผสมผสานระหว่างชุ ดอ๋ าวสย่ายของสตรี ชาติ
พันธุ์จมั ชุดตื๋อเทินของชาวเวียดนามและเครื่ องแต่งกายบางอย่างของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ โดยชุ ดนี้ มีตน้ กําเนิ ดจาก
เมืองเว้ซ่ ึ งอยู่ในเขตภาคกลางของเวียดนาม และชุ ดอ๋ าวสย่ายกลายเป็ นสมบัติร่วมของชนชาติ เวียดนามอย่าง
รวดเร็ วและถือเป็ นสัญลักษณ์ของการผสมผสานเครื่ องแต่งกายของภาคใต้, ภาคเหนือ เมื่อเวลาผ่านไป ลักษณะ
ของชุดอ๋ าวสย่ายก็ยอ่ มมีการปรับเปลี่ยนไป ชุดอ๋ าวสย่ายในปั จจุบนั แนบเนื้ อ ทําให้รูปร่ างของสตรี มองดูนุ่มนวล
เหมาะกับทรวดทรงบอบบางของสตรี เวียดนาม ชุ ดอ๋ าวสย่ายแสดงถึ งความงามหลายด้านของสตรี เวียดนาม:
ลึกลับ อ่อนโยน และอ่อนหวาน ชุดประจําชาติน้ ี ไม่เพียงมีเฉพาะของผูห้ ญิงเท่านั้น สําหรับผูช้ ายก็มีเช่นเดียวกัน
โดยมีลกั ษณะเหมือนกันคือเป็ นสองส่ วน เสื้ อและกางเกงยาวแต่วา่ จะไม่รัดรู ป ชุ ดอ๋ าวสย่ายสําหรับชาวเวียดนาม
ไม่ เพี ย งแต่ ใ ส่ ใ นพิ ธี สํา คัญ เช่ น งานแต่ ง งาน งานศพ หรื องานพิ ธี ต่า งๆ แต่ ย งั ใส่ ไ ปเรี ย น ทํา งาน และเป็ น
แบบฟอร์ มพนักงานทั้งหน่ วยงานราชการและเอกชน ถื อเป็ นเครื่ องแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ สําคัญของผูห้ ญิ ง
เวีย ดนามโดยจะใส่ คู่ กบั งอบและรองเท้าส้ นสู ง ค่ะ และเนื่ องจากเป็ นชุ ดที่ นิยมตัดมากกว่า ซื้ อสําเร็ จรู ป เมื่ อ
นักศึกษาเวียดนามสั่งตัดและเลื อกเนื้ อผ้า มีบางส่ วนที่เลื อกผ้าบางเกิ นไปหรื อโปร่ งกันไปซึ่ งนี้ ก็ถือเป็ นปั ญหา
อย่างหนึ่งของชุดประจําชาติเวียดนามค่ะ
นอกจากนั้นแฟชัน่ อีกรู ปแบบหนึ่งที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามคือการใส่ ผา้ คลุม ผ้าปิ ดปาก ถึง
มือ และถุงแขนทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อเป็ นการป้ องกันแสงแดดและมลพิษบนท้องถนนอีกด้วยค่ะ รวมทั้ง
หมวกกันน็อคหรื อในภาษาเวียดนามเรี ยกว่า mũ bảo hiểm (หมู บ่าว เหี่ ยม) ซึ่ งมีลวดลายให้เลือกมากมายก็ถือ
ว่าเป็ นแฟชัน่ หนึ่งบนท้องถนนเวียดนามค่ะ
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บทสนทนา 1 Ở cửa hàng quần áo (เอ่อ เกื่อ ห่าง ก่วน อ๋ าว) ที่ร้านเสื้ อผ้า
H : Cậu ơi! Cái áo này thế nào?

(เกิ่ว เอย, ก๋ าย อ๋ าว หนัย่ เถ หน่าว)
เธอจ๊ะ เสื้ อตัวนั้นเป็ นอย่างไร
Đ : Được đấy. Tuy màu hơi tối nhưng không sao. Rất vừa với cậu.

(เดือก เด๋ ย. ตุย เหม่า เฮย โต๋ ย ญึง ค็อง ซาว. เซยิด เหวื่อ เหวย เกิ่ว)
ได้นะ ถึงแม้สีมืดไปหน่อยแต่ไม่เป็ นไร เหมาะกับเธอมากๆ
H : Tớ thích màu không tối lắm mà cũng không sáng lắm.

(เต๋ อ ทิก เหม่า ค็อง โต๋ ย หลัม หม่า กุ๋ง ค็อง สาง หลัม)
เราชอบสี ที่ไม่มืดมากและไม่สว่างมาก
Đ : Vậy thì màu ấy được đấy.

(เหว่ย ถี่ เหม่า เอ๋ ย เดือก เด๋ ย)
ถ้างั้นสี น้ นั ก็ได้นะ
H : Còn cậu, chọn được cái nào chưa?

(ก่อน เกิ่ว, จ่อน เดือก ก๋ าย หน่าว เจือ)
แล้วเธอล่ะ เลือกตัวไหนได้หรื อยัง
Đ : Chưa, tớ chưa thích cái nào cả.

(เจือ, เต๋ อ เจือ ทิก ก๋ าย หน่าว ก่า)
ยังเลย เรายังไม่ชอบอันไหนเลย
H : Để tớ chọn cho. Cậu thích màu sáng hay màu tối? Cỡ bao nhiêu?

(เด่ เต๋ อ จ่อน จอ. เกิ่ว ทิก เหม่า สาง ฮัย เหม่า โต๋ ย. เก๋ อ บาว เญียว)
ให้เราเลือกให้ล่ะกัน เธอชอบสี สว่างหรื อสี มืด ไซส์เท่าไหร่
Đ : Tớ thích quần màu xanh thẫm, cỡ trung bình.

(เต๋ อ ทิก ก่วน เหม่า แซ็ง เถิม, เก๋ อ จุง บิ่ง)
เราชอบกางเกงสี เขียวเข้ม ไซส์ปานกลาง
H : Thế lại góc kia. Góc kia nhiều quần hơn.

(เถ หล่าย ก๊อก เกีย. ก๊อก เกีย เหญี่ยว เฮิน)
งั้นกลับไปมุมโน้น มุมโน้นมีกางเกงเยอะกว่า
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คําศัพท์
áo

อ๋ าว

เสื้ อ

quần

ก่วน

กางเกง

vừa

เหวือ่

พอดี

chặt

จัด

คับ

rộng

สย่ง

หลวม

tối

โต๋ ย

มืด

sáng

สาง

สว่าง

thẫm (sẫm)

เถิม (เสิ ม) เข้ม

nhạt

หญาด

อ่อน

บทสนทนา 2 Ở cửa hàng quần bò (เอ่อ เกื่อ ห่าง ก่วน บ่อ) ที่ร้านขายกางเกงยีนส์
A : Xin cho tôi xem cái quần bò kia.

(ซิ น จอ โตย แซม ก๋ าย ก่วน บ่อ เกีย)
ขอดูกางเกงยีนส์ตวั นั้นหน่อย
B : Chị mặc cỡ nào ạ?

(จิ มัก เก๋ อ หน่าว อะ)
พี่ใส่ เบอร์ ไหนคะ
A : Cỡ M hoặc L cũng được.

(เก๋ อ แอม เหม่อ ห-หวัก แอล เหล่อ กุ๋ง เดือก)
เบอร์ M หรื อ L ก็ได้
B : Cỡ M trông vừa với chị hơn cỡ L.

(เก๋ อ แอม เหม่อ จง เหวื่อ เหวย จิ เฮิน เก๋ อ แอ เหล่อ)
เบอร์ M ดูพอดีกบั พี่มากกว่าเบอร์ L
A : Phòng thử ở đâu?

(ฝ่ อง ถื่อ เอ่อ เดิว)
ห้องลองอยูท่ ี่ไหน
B : Ở góc kia, chị có thể đi theo người mặc áo trắng kia.
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(เอ่อ ก๊อก เกีย, จิ ก่อ เถ่ ดี แทว เหงื่อ หมัก อ๋ าว จัง๋ เกีย)
อยูม่ ุมโน้น พี่สามารถเดินตามคนใส่ เสื้ อขาวนัน่
Chị thử xong rồi à?

(จิ ถื่อ ซอง โสย่ย)
พี่ลองเสร็ จแล้วเหรอ
A : Ừ, xong rồi.

(อื่อ, ซ็อง โสย่ย)
อือ เสร็ จแล้ว
B : Nó có vừa không ạ?

(หนอ ก่อ เหวือ่ คง อะ)
มันพอดีไหมคะ
A : Tôi e rằng nó quá to. Tôi cần cái dài và to một ít.

(โตย แอ สยัง่ หนอ กว๋ า ตอ. โตย เกิ่น ก๋ าย ตอ หว่า เฮิน โหมด อิ๊ด)
ฉันเกรงว่ามันสั้นเกินไป ฉันอยากได้ตวั ที่ยาวกว่านี้อีกนิด
B : Em sẽ tìm cái nhỏ hơn cho chị.

(แอม แส ติ่ม ก๋ าย หญ่อ เฮิน จอ จิ)
น้องจะหาอันที่ยาวกว่าให้พี่
A : Cảm ơn em nhiều.

(ก่าม เอิน แอม เหญี่ยว)
ขอบคุณน้องมาก
คําศัพท์
cửa hàng

เกื่อ ห่าง

ร้านค้า

đi theo

ดี แทว

ตามไป

quần bò

ก่วน บ่อ

กางเกงยีนส์

thử

ถื่อ

ลอง

mặc

หมัก

สวม, ใส่

xong

ซ็อง

เสร็ จ

cỡ

เก๋ อ

เบอร์

e

แอ

เกรงว่า

trông

จง

ดู

ngắn

หงัน

สั้น

vừa

เหวือ่

พอดี

dài

สย่าย

ยาว

phòng thử

ฝ่ อง ถื่อ

ห้องลอง

tìm

ติ่ม

หา
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góc

ก๊อก

hơn

มุม

เฮิน

กว่า, มากกว่า

คําว่า สี ในภาษาเวียดนามใช้คาํ ว่า Màu (เหม่า) และต่อไปจะเป็ นคําศัพท์เกี่ยวสี ซ่ ึ งเราจะนําคําว่า เหม่า
วางไว้หน้าสี เหล่านี้
xanh biển
xanh lá cây
trắng
hồng

ฟ้ านํ้าทะเล
เขียวใบไม้
ขาว
ชมพู

vàng
tím
nâu

เหลือง, ทอง
ม่วง
นํ้าตาล

đen
đỏ
cam
xám

ดํา
แดง
ส้ม
เทา

ต่อไปเป็ นคําศัพท์และการใช้คาํ ว่า สวม ใส่ ในภาษาเวียดนาม
Đội + mũ / nón

โด่ย + หมู / หนอน

สวม + หมวก / งอบ

Mặc + găng tay / khăn mặt /

หมัก + กัง ตัย / คัน หมัด /

สวม + ถุงมือ / ผ้า

quần / áo / váy

ก่วน / อ๋ าว / หวัย

คลุมหน้า / กางเกง /
เสื้ อ / กระโปรง

Đeo + vòng cổ / vòng tay /

แดว + หว่อง โก่ / หว่อง ตัย / กิ๋ง สวม, ใส่ + สร้อยคอ
/ กําไล / แว่นตา

kính
Đi + giày / dép / tất / bít tất

ดี + ไสย่ / แสย้บ / เติด้ / บิ้ด เติด้

ใส่ + รองเท้าหุ ม้ สั้น /
รองเท้าแตะ / ถุงเท้า
/ ถุงน่อง

สําหรับนี้ เวลาก็ได้หมดลงแล้ว ดิฉนั อาจารย์ภสั ธิ ดา บุญชวลิต คุณสิ ทธิ ศกั ดิ์ ช่างชัย ผูร้ ่ วมสนทนา และ
คุณเลขา ลิมจิตติ ผูค้ วบคุ มรายการ ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ หากผูฟ้ ั งท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อติชมใดใด
สามารถติดต่อกันได้ทางเฟซบุคเพจ Talk

about Vietnamese

chào và hẹn gặp lại. (ซิ น จ่าว หว่า แห่ น กับ หล่าย)

และพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดี ค่ะ xin

