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บทที่ 25 Thực phẩm sách (ถึก เฝิ่ ม แซก) สื่ อสิ่ งพิมพ์
ซิ นจ่าว สวัสดี ค่ะ ขอต้อนรั บผูฟ้ ั งทุ ก ท่านเข้า สู่ รายการสอนภาษาเวียดนาม ชุ ดภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม ตอนที่ 25 Thực phẩm sách (ถึก เฝิ่ ม แซก) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สําหรับหนังสื อ ตํารา และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ในเวียดนามนั้น เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วจะมีราคาถูกกว่ามาก เนื่ องจากด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์อยูภ่ ายใต้การดูแล
ของรัฐบาล โดยเวียดนามมีองค์กรด้านสื่ อมวลชนหลักๆที่กาํ กับดูแลโดยรัฐบาลอยู่ 3 องค์กร ได้แก่ Voice
Vietnam (VOV), Vietnam News Agency (VNA)

of

และ Vietnam Television (VTV) ซึ่ งมีหน้าที่หลัก

ของตนอย่างชัดเจน โดยสํานักข่าวเวียดนามหรื อ VNA เป็ นสํานักข่าวแห่ งชาติแห่ งเดียวของเวียดนามก่อตั้งเมื่อ
ปี ค.ศ.1945 เป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของรัฐบาลเวียดนาม โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งฮานอย และมี
สํานักงานสาขาอยูใ่ นนครโฮจิมินห์และนครดานัง นอกจากนั้นยังมีสํานักงานสาขาในจังหวัดต่างๆอีก 63 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ อีกทั้งสาขาในต่างประเทศ 30 แห่ งรวมถึงประเทศไทยด้วย การให้บริ การประกอบด้วย 3 ด้านหลัก
ได้แ ก่ เป็ นศู น ย์ข ้อ มู ล ข่ า วสาร ทํา หน้า ที่ เ ป็ นศู น ย์ร วมข่ า วสารที่ ผ ลิ ต จากผูส้ ื่ อ ข่ า วตามที่ ต่ า งๆซึ่ งถื อ เป็ น
แหล่ ง ข้อมู ล ข่ า วสารของทางการสํ า หรั บ เผยแพร่ ท างช่ อ งทางของสํ า นัก ข่ า วเองและยัง ให้บ ริ ก ารหุ ้น ส่ ว น
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ กล่าวคือ เมื่อมีการผลิ ตข่าว หน่ วยงานแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะนําข่าวนั้นไปใช้
อย่า งคุ ้ม ค่ า และมี ป ระโยชน์ ต ามภารกิ จ หน้า ที่ ข องตน เช่ น ฝ่ ายข่ า วภาคภาษาต่ า งประเทศนํา ไปแปลเป็ น
ภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ เผยแพร่ ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ สื่ อ โทรทัศ น์ และหนัง สื อพิ ม พ์ ทั้ง นี้ สํ า นัก ข่ า วเวี ย ดนาม
ให้บริ การ 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
ต่อมาคือด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สํานักข่าวเวียดนามมี สํานักพิมพ์ (VNA

Printing)

ที่ให้บริ การผลิตสื่ อ

สิ่ งพิมพ์ถึง 30 ประเภทซึ่ งรวมทั้งเอกสารของทางราชการ โดยดําเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ โดยสํานักพิมพ์ต้ งั อยู่ ณ
กกรุ งฮานอยและนครโฮจิมินห์ และมีโรงพิมพ์ออฟเซ็ตที่นครดานัง อีกด้วย อีกทั้งยังให้บริ การการถ่ายภาพนิ่ ง
สําหรับประเภทของหนังสื อพิมพ์ก็มีหลากหลาย เช่น หนังสื อพิมพ์ข่าวรายวัน (Tin Tức ติน ตึ๊ก) หนังสื อพิมพ์
กีฬาและวัฒนธรรม (Thể thao và văn hóa เถ่ ทาว หว่า วัน ฮ-หวา) นิตยสารด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รายปักษ์ (khoa học và công nghệ ควา ห็อก หว่า กง เหงะ) ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และชาติพนั ธุ์
ต่างๆในเวียดนาม มีสมุดภาพรายเดือน (Vietname

Pictorial)

หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ภาษารั ส เซี ย ภาษาฝรั่ ง เศส ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี และภาษาลาว นอกจากนั้นยัง มี หนังสื อพิมพ์ Vietnam
News

ซึ่ งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาอังกฤาฉบับเดี ยวของเวียดนาม หนังสื อพิมพ์ภาคภาษาฝรั่งเศส (Le
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Couier du Vietnam)

นิตยสารด้านกฎหมาย (Vietnam

Law & Legal Forum)

และนิตยสารรายสัปดาห์

(Vietnam Korea Times) อีกด้วยค่ะ

และสุ ดท้ายคือด้านสื่ อโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งเป็ นช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของ
สํานักข่าวเวียดนาม อาทิเช่น VNA TV Channel หรื อ Vnews เป็ นสถานีข่าวช่องแรกของเวียดนาม มีผสู ้ ื่ อข่าว
ประจําสํานักงาน 93 แห่งทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 28 ประเทศ โดยในสหรัฐอเมริ กาและจีนมีสํานักงานถึง
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แห่ ง Vietnam

Plus e-newspaper

เป็ นหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ขนาดใหญ่และถือว่ามีความหลากหลายทาง

ภาษามากที่สุดของเวียดนาม โดยมีนิตยสารรายสัปดาห์และรายเดื อนอีก 8 ฉบับ และยังมี ช่องทางศูนย์ข่าว
ออนไลน์ VNA
โดยกรมประชาสั ม พันธ์ ข องประเทศไทยได้ล งนามบันทึ ก ความเข้า ใจว่าด้วยความร่ วมมื อในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสํานักข่าวเวียดนามมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดยความร่ วมมือครอบคลุ มด้านการ
แลกเปลี่ ย นข่ า ว รายการ และการฝึ กอบรมเพื่ อชวยส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้า ใจความสั ม พัน ธ์ อนั ดี ระหว่า ง
ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อเตรี ยมพร้อมประชาชนของทั้งสองประเทศในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
และเนื้ อหาที่นาํ มาเสนอในวันนี้ ก็ได้มาจากบทความของนางวันเพ็ญ อัพตัน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่ อง “สํานักข่าวเวียดนาม 1 ใน 3 องค์กรด้านสื่ อหลักของเวียดนาม”
สําหรับสื่ อออนไลน์ที่ท่านผูฟ้ ังสามารถติดตามข่าวสารของประเทศเวียดนามได้น้ นั เช่น
vov.vn
tuoitrenews.vn
hanoimoi.com.vn
vietnamnet.vn
vnexpress.net
vietnamnews.vn
vietbao.vn
thanhnien.vn
dantri.com.vn
vietnamdaily.com
nhandan.com.vn
baomoi.com
qdnd.vn (quan đội nhân dân)
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บทสนทนา 1 Ở hiệu sách Tràng Tiền (เอ่อ เหี่ ยว แซ้ก จ่าง เตี่ยน)
A : Chào anh, anh cần gì ạ?

(จ่าว แอ็ง, แอ๋ ง เกิ่น สยี่ อะ)

สวัสดี คุณต้องการอะไร

B : Xin cho tôi xem cuốn giáo trình “Tiếng Việt cho người nước ngoài”

(ซิ น จอ โตย แซม ก๋ วน สยาว จิ่ง “เตี๋ยง เหวียด จอ เหงื่อย เนื้ อก งว่าย”)
ขอดูแบบเรี ยน “ภาษาเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ”
A : Chúng tôi có 2 quyển: quyển bìa đỏ và quyển bìa đen. Anh cần quyển nào?

(จุ๋ง โตย ก๋ อ ฮาย เกวีย่ น: เกวีย่ น เบี่ย ด่อ หว่า เกวีย่ น เบี่ย แดน. แอ็ง เกิ่น เกวีย่ น หน่าว)
พวกเรามี 2 เล่ม เล่มปกแดงและเล่มปกดํา คุณต้องการเล่มไหน
B : Xin chị cho tôi xem cả hai cuốn được không?

(ซิ น จิ จอ โตย โตย แซม ก่า ฮาย ก๋ วน เดือก ค็อง)
ขอผมดูท้ งั สองเล่มเลยได้ไหม
A : Đây anh ạ.

(เด็ย แอ็ง อะ)
นี่ค่ะคุณ
B : Ồ đẹp quá! Trước đây sách rất xấu. Bây giờ sách càng ngày càng đẹp và chất lượng cũng tốt
hơn. Tôi mua cả hai cuốn này chị ạ. Bao nhiều tiền?

(โอ่ แดบ กว๋ า. เจื้อก เด็ย แซ้ก เซยิด เสิ ว. เบ็ย เสย่อ แซ้ก ก่าง หงัย่ ก่าง แดบ หว่า เจิ้ด เหลื่อง กุ๋ง โต๊ด เฮิน.
โตย มัว ก่า ฮาย ก๋ วน หนัย่ จิ อะ. บาว เญียว เตี่ยน)
โอ้ สวยมาก ก่อนหน้านี้ หนังสื อขี้เหร่ มาก ตอนนี้หนังสื อนับวันก็ยงิ่ สวยและคุณภาพก็ดีมากขึ้น ผมซื้ อสอง
เล่มนี้ครับ เป็ นเงินเท่าไหร่
A : 100.000 Đồng.

(โหมด จัม หงิ่น ด่ง)
หนึ่งแสนด่ง
B : Cuốn gì ở góc kia hả chị?

(ก๋ วน สยี่ เอ่อ ก๊อก เกีย ห่ า จอ)
เล่มที่อยูต่ รงนั้นก็หนังสื ออะไรครับ
A : Ồ cuốn sách văn hóa Việt Nam.

(โอ่ ก๋ วน แว้ก วัน ฮว๋ า เหวียด นาม
โอ้ หนังสื อวัฒนธรรมเวียดนาม
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B : Xin cho tôi cả cuốn đó lẫn cuốn “Từ điển Việt-Anh”

(ซิ น จอ โตย ก่า ก๋ วน ด๋ อ เหลิน ก๋ วน “ตื่อ เดี่ยน เหวียด-แอ็ง”)
ผมขอเล่มนั้นกับพจนานุ กรมเวียดนาม-อังกฤษ
A : Chà! Anh là người nước ngoài mà nói tiếng Việt giỏi quá!

(จ่า. แอ็ง หล่า เหงื่อย เนื้ อก งว่าย หม่า หนอย เตี๋ยง เหวียด สย่อย กว๋ า)
โห คุณเป็ นคนต่างชาติแต่วา่ พูดภาษาเวียดนามเก่งมาก
B : Rất cảm ơn về lời khen của chị nhưng vốn từ của tôi còn nghèo lắm.

(เซยิด ก่าม เอิน เหว่ เหล่ย แคน กัว่ จิ ญึง โหวน ตื่อ กัว่ โตย ก่อน แหง่ว หลัม)
ขอบคุณสําหรับคําชมมากของพี่มากครับแต่วา่ คําศัพท์ของผมยังอ่อนมาก
A : Bây giờ anh đang học hay đang làm gì ở đây?

(เบ็ย เสย่อ แอ็ง ดาง ห็อก ฮัย หล่าม สยี่ เอ่อ เด็ย)
ตอนนี้คุณกําลังเรี ยนหรื อว่ากําลังทําอะไรที่นี่
B : Tôi đang học tiếng Việt ở Trường đại học Quốc gia Việt Nam và nghiên cứu về văn học Việt
Nam hiện đại. (โตย ดาง ห็ อก เตี๋ยง เหวียด เอ่อ เจื่อง ด่าย ห็อก ก๊วก ซยา เหวียดนาม หว่า เงียน กึ่ว เหว่ วัน

ห็อก เหวียด นาม เหี่ ยน ด่าย)
ผมกําลังเรี ยนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามและวิจยั เกี่ยวกันวรรณคดีเวียดนามสมัยใหม่
A : Thú vị quá!

(ถู หวิ กว๋ า)

บทสนทนา 2
A : Đã có báo mới chưa hả chị?

(ด๋ า ก๋ อ บ๋ าว เหมย เจือ ห่ า จิ)
มีหนังสื อพิมพ์ฉบับใหม่หรื อยังครับพี่
B : Báo gì hả anh?

(บ๋ าว สยี่ ห่า แอ็ง)
หนังสื อพิมพ์อะไรค่ะคุณ
A : Nhân Dân và Hà Nội mới.

(เญิน เซยิน หว่า ห่า โหน่ย เหมย)
ประชากรและฮานอยใหม่
B : Có rồi ạ. Anh mua mấy tờ ạ?

(ก๋ อ โสย่ย อะ. แอ็ง มัว เหม็ย เต่อ อะ)

น่าสนใจจัง
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มีแล้วค่ะ คุณซื้ อกี่ฉบับคะ
A : Cả hai ạ. Còn báo tuổi trẻ có chưa?

(ก่า ฮาย อะ. ก่อน บ๋ าว ต่วย แจ่ ก๋ อ เจือ)
สองเล่มครับ แล้วหนังสื อพิมพ์ต่วยแจ่มีหรื อยังครับ
B : Cũng mới đến lát nữa.

(กุ๋ง เหมย เด๋ น ล้าด เหนือ)
เพิ่งมาเมื่อสักครู่ น้ ี
A : Thế cho tôi cả ba tờ báo nhé.

(เถ จอ โตย ก่า บา เต่อ บ๋ าว แญ๋ )
ถ้าอย่างนั้นผมเอาสามฉบับนะครับ
บทสนทนา 3
A : Con đã chuẩn bị sách vở cho vào cặp chưa?

(กอน ด๋ า จ่วน บิ แซ้ก เหว่อ จอ หว่าว กับ เจือ)
ลูกได้เตรี ยมสมุดหนังสื อเข้ากระเป๋ าหรื อยัง
B : Xong hết rồi mẹ ạ.

(ซ็อง เฮ้ด โสย่ย แหมะ อะ)
เสร็ จหมดแล้วค่ะแม่
A : Con ăn sáng đi rồi đi học kẻo muộn đấy.

(กอน อัน สาง ดี โสย่ย ห็อก แก่ว หม่วน เด๋ ย)
ลูกกินข้าวเช้าแล้วก็ไปเรี ยนนะเดี๋ยวจะสาย
B : Còn sớm lắm mẹ ạ, không muộn đâu.

(ก่อน เสิ ม หลัม แหมะ อะ, ค็อง หม่วน เดิว)
ยังเช้าอยูม่ ากค่ะแม่ ไม่สายหรอก
A : Sẽ muộn đấy vì hôm nào mà con chẳng quên một thứ gì đó.

(แส หม่วน เด๋ ย หวี่ โฮม หน่าว หม่า กอน จัง่ เกวน โหมด ถือ สยี่ ด๋ อ)
จะสายนะเพราะไม่วา่ วันไหนลูกก็จะลืมนู่นนี่
Bút, giấy làm bài kiểm tra đã có chưa?

(บุด๊ , เสย็ย หล่าม บ่าย เกี่ยม จา ด๋ า ก๋ อ เจือ)
ดินสอ กระดาษทําข้อสอบมีหรื อยัง
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B : Thôi chết! Mẹ có nhắc con mới nhận ra.

(โทย เจ๊ด, แหมะ ก๋ อ ญัก กอน เหมย เหญิ่น ซยา)
ตายแล้ว แม่ย้าํ ลูกถึงนึกออก
Hình như con chưa bỏ bút vào cặp.

(หิ่ ง ญือ กอน เจือ บ่อ บุ๊ด หว่าว กับ)
คล้ายๆว่าลูกจะลืมเอาดินสอเข้ากระเป๋ า
A : Đã bảo mà!

(ด๋ า บ่าว หม่า)
ก็บอกแล้วไง
คําลักษณนามเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น
quyển (เหวีย่ น) เล่ม – sách (แซ้ก) หนังสื อ , vở (เหว่อ) สมุด
cuốn (ก๋ วน) เล่ม – giáo trình (สยาว จิ่ง) แบบเรี ยน, tiểu thuyết (เตี่ยว เทวี้ยด) นิ ยาย
tờ (เต่อ) ฉบับ, แผ่น – báo (บ๋ าว) หนังสื อพิมพ์, giấy (เสย๋ ย) กระดาษ, เอกสาร

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

