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ตอนที่ 26 Tết Việt Nam (เต๊ด เหวียด นาม) ปี ใหม่เวียดนาม
ซิ นจ่าว สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผูฟ้ ั งทุกท่านเข้าสู่ รายการสอนภาษาเวียดนาม ชุ ดภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม ตอนที่ 26 Tết Việt Nam (เต๊ด เหวียด นาม) ปี ใหม่เวียดนาม ชื่อเต็มของวันขึ้นปี ใหม่เวียดนาม
คือ “เต๊ด เงวียน ด๋ าน” (Tết

Nguyên Đán) แต่ชาวเวียดนามนิ ยมเรี ยกสั้นๆว่า “เต๊ด” คําว่า เงวียน หมายถึ ง

การเริ่ มต้น และ ด๋ าน หมายถึง เช้าตรู่ เต๊ด เงวียน ด๋ าน จึงหมายถึง เทศกาลต้อนรับแสงอรุ ณในเช้าวันขึ้นปี
ใหม่ซ่ ึ งจะตรงกับฤดูใบไม้ผลิ ในวันที่ 1 เดื อน 1 ของทุกปี หรื อตรงกับวันตรุ ษจีนนัน่ เอง ดังนั้น บทเพลงที่
เกี่ยวกับเต๊ดก็จะกล่าวถึงความสวยงามของบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ผลิดว้ ย
เต๊ดเป็ นเทศกาลที่เก่าแก่และยิง่ ใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนาม และเป็ นช่วงเวลาที่จะแสดงออกถึงความ
รักและเคารพแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน คนใกล้ชิดสนิ ทสนม ซึ่ งหมายรวมถึงการระลึกถึ งญาติพี่
น้องและบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เต๊ดจึงเป็ นช่วงเวลาที่ชาวเวียดนามจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษด้วย
เมื่อวันเต๊ดมาถึง ชาวเวียดนามนิ ยมนําต้นไม้และดอกไม้เหล่านี้ มาบูชาและประดับตกแต่งบ้าน โดย
เชื่ อว่าหากดอกไม้เหล่านี้ บานในคืนวันส่ งท้ายปี หรื อเช้าวันขึ้นปี ใหม่พอดี นัน่ หมายถึ ง สัญญาณของความ
โชคดีที่กาํ ลังจะมาถึง ดังนั้น ในการเลือกซื้ อต้นไม้เหล่านี้ จึงต้องพิถีพิถนั เป็ นพิเศษเพื่อคํานวณระยะเวลาให้
ดอกไม้บานให้ตรงกับวันแรกของปี ใหม่พอดี ซึ่ งดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้
1.

ดอกด่าว (ฮวา ด่าว) ชาวเวียดนามเหนือนิยมเลือกดอกด่าวสี ชมพูต้ งั ไว้บนโต๊ะบูชาและนิยมนําต้น

ด่าวมาประดับบ้านตามความเชื่ อของความจีนว่าดอกด่าวมีอาํ นาจในการปราบภูตผีปีศาจและขจัดสิ่ งชัว่ ร้าย
ดอกด่าวสี ชมพูจะช่วยเติมความมีชีวติ ชีวา และดอกด่าวสี ชมพูเข้มแทนคําอวยพรต้อนรับปี ใหม่
2.

ดอกมาย (ฮวา มาย) ชาวเวียดนามกลางและใต้นิยมนําต้นมายสี เหลืองมาตกแต่งบ้านในวันเต๊ดมาก

กว่าชาวเวียดนามเหนื อ ด้วยความเชื่ อว่าสี เหลืองเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสู งศักดิ์ รวมทั้งยังหมายถึงสี แห่ ง
กษัตริ ยอ์ ีกด้วย สําหรับชาวเวียดนามใต้ หากดอกมายบานในช่วงคืนส่ งท้ายปี เก่าหรื อว่าบานในเช้าวันขึ้นปี
ใหม่จะนํามาซึ่ งความโชคดี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความสุ ขแก่ครอบครัวในตลอดปี ใหม่น้ นั
3.

ต้นส้มจี๊ด (เก็ย เกวิด้ ) เมื่อเต๊ดมาถึง ชาวเวียดนามนิยมนําต้นส้มจี๊ดประดับไว้ที่หอ้ งรับแขกเพื่อเป็ น

สัญลักษณ์ของความมัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์
บทสนทนาที่ 1
A : Chào Tuấn, tớ muốn hỏi cậu. Tết là gì?

(จ่าว ต๋ วน, เต๋ อ หมวน ห่ อย เกิ่ว. เต๊ด หล่า สยี)่
สวัสดีต๋วน เราอยากถามเธอว่า เต๊ดคืออะไร
B : Tết nghĩa là hội hè, là năm mới của Việt Nam.
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(เต๊ด เหงีย หล่า โห่ย แห่, นัม เหมย กัว่ เหวียด นาม)
เต๊ดหมายถึงเทศกาลฤดูร้อน เป็ นปี ใหม่ของเวียดนาม
A : Sao không gọi là năm mới, lại gọi Tết?

(ซาว ค็อง ก่อย หล่า นัม เหมย, หล่าย ก่อย เต๊ด)
ทําไมไม่เรี ยกว่าปี ใหม่ กลับเรี ยกว่าเต๊ด
B : Vừa gọi là năm mới vừa gọi là Tết.

(เหวื่อ ก่อย หล่า นัม เหมย เหวือ่ ก่อย หล่า เต๊ด)
เรี ยกทั้งปี ใหม่เรี ยกทั้งเต๊ด
A : Sao rắc rối vậy?

(ซาว สยัก โสยย เหว่ย)
ทําไมยุง่ ยากอย่างนั้น
B : Có gì mà rắc rối, vì Tết là năm mới của Việt Nam theo âm lịch.

(ก๋ อ สยี่ หม่า ศยัก โสยย, หวี่ เต๊ด หล่า นัม เหมย กัว่ เหวียด นาม แทว เอิม หลิก)
จะมีอะไรยุง่ ยาก เพราะว่าเต๊ดเป็ นปี ใหม่ของเวียดนามตามจันทรคติ
A : Vậy Tết là ngày hội truyền thống của nhân dân Việt Nam phải không? Tớ muốn biết về
phong tục tập quán của Việt Nam mà.

(เหว่ย เต๊ด หล่า หงัย่ โห่ ย เจวีย่ น ถง กัว่ เญิน เซยิน เหวียด นาม ฝ่ าย ค็อง. เต๋ อ หมวน เบี๊ยด เหว่ ฟ็ อง ตุก
เติบ กว๋ าน กัว่ เหวียด นาม)
ถ้าอย่างนั้นเต๊ดคือเทศกาลเก่าแก่ของชาวเวียดนามใช่ไหม เราอยากรู ้เกี่ยวกับธรรมเนียมของเวียดนามน่ะ
B : Phải rồi. Tết là ngày hội truyền yêu dấu nhất và quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam.
Tết là từ chữ Trung Quốc, có nghĩa là ngày hội, ngày nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, sau một
năm dài làm ăn vất vả.

(ฝ่ าย โสย่ย. เต๊ด หล่า หงัย่ โห่ย เจวีย่ น เอียว เสยิว เญิ้ด หว่า กวาน จ่อง เญิ้ด กัว่ เซยิน ตก เหวียด นาม.
เต๊ด หล่า ตื่อ จื๋อ จุง ก๊วก, ก๋ อ เหงีย หล่า หงัย่ โห่ย, หงัย่ หงี่ เงย, วุย เจย สย่าย จี๋, เซา โหมด นัม สย่าย หล่าม
อัน เวิด้ หว่า)
ใช่แล้ว เต๊ดเป็ นเทศกาลเก่าแก่ที่ชาวเวียดนามนับถือมากที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุด เต๊ดเป็ นคํามา
จากภาษาจีน มีความหมายถึงวันเทศกาล วันพักผ่อน บันเทิงสนุกสนาน หลังจากหนึ่งปี ที่ทาํ งานมาอย่าง
เหน็ดเหนื่อย
A : Tết Việt Nam thường vào tháng mấy dương lịch?

(เต๊ด เหวียด นาม เถื่อง หว่าว ถาง เมห็ย เซยือง หลิก)
ปี ใหม่เวียดนามตรงกับเดือนไหนตามสุ ริยคติ
B : Thường vào tháng hai dương lịch.
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(เถื่อง หว่าว ถาง ฮาย เซยือง หลิก)
มักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ตามสุ ริยคติ
A : Tớ nghĩ; chắc là người ta sẽ có món ăn đặc biệt ngon lắm. Người Việt Nam hay bày ra ăn
uống các ngày hội hè. (เต๋ อ หงี จัก๊ หล่า เหงื่อย ตา แส ก๋ อ หมอน อัน ดัก เบียด งิน หลัม. เหงื่อย เหวียด

นาม ฮัย บัย่ ซยา อัน อ๋ วง ก๊าก หงัย่ โห่ย แห่)
เราคิดว่าคนเวียดนามน่าจะมีอาหารพิเศษที่อร่ อยมาก คนเวียดนามมักจะกินดื่มในเทศกาลต่างๆ
B : Này, cậu mà trêu tớ, thì tớ không mời cậu ăn bánh chưng ngày Tết đâu. Tớ nghĩ chắc là
cậu sẽ thích bánh chưng. (หนัย่ , เกิ่ว หม่า เจว เต๋ อ, ถี่ เต๋ อ ค็อง เหม่ย เกิ่ว อัน แบ๋ ง จึง หงัย่ เต๊ด เดิว. เต๋ อ

หงี หล่า เกิ่ว แส ทิก แบ๋ ง จึง)
นี่ เธอมาแซวเราที่เราไม่ชวนเธอไปกินข้าวต้มมัดเวียดนาม เราไม่คิดว่าเธอจะชอบมัน
A : Tớ thích một số món ăn Việt Nam, nhưng không phải tất cả. Nhưng chắc là tớ sẽ thích
bánh chưng cậu gói.

(เต๋ อ ทิก โหมด โส หมอน อัน เหวียด นาม, ญึง ค็อง ฝ่ าย เติ๊ด ก่า. ญึง จัก๊ หล่า เต๋ อ

แส ทิก แบ๋ ง จึง เกิ่ว ก๋ อย)
เราชอบอาหารเวียดนามบางอย่าง แต่ไม่ใช่ท้ งั หมด แต่เราอาจจะชอบข้าวต้มมัดที่เธอห่อนะ
สํา หรั บแบ๋ ง จึ ง หรื อข้าวต้ม มัดเวีย ดนามที่ เราได้ยินในบทสนทนา มี ล ัก ษณะเป็ นสี่ เหลี่ ยมจตุ รัส
ส่ วนประกอบหลัก คือ หมูสามชั้น ข้าวเหนี ยว ถัว่ เขียว หากส่ วนประกอบมีคุณภาพดีและปลอดเชื้ อ แบ๋ งจึง
สามารถเก็บ ไว้ได้นานถึ ง 15-20 วัน ณ อุ ณหภู มิปกติ และเก็บได้ถึง 1 เดื อนหากเก็บไว้ในตู ้เย็น ในอดี ต
ครอบครัวชาวเวียดนามจะห่ อและทําแบ๋ งจึงขึ้นเอง แต่ปัจจุบนั นิ ยมซื้ อเนื่ องจากสะดวกและประหยัดเวลา
โดยมีราคาตั้งแต่ 20,000 – 50,000 ด่ง (40-100 บาท) แล้วแต่น้ าํ หนัก คุณภาพของส่ วนประกอบ และรู ปแบบ
การห่ อ (packaging) ด้วย โดยราคาจะสู งขึ้นอี ก 10-15 บาทในช่ วงเทศกาลเต๊ด ถึ งแม้ว่าปั จจุ บนั นี้ จะ
สามารถหาแบ๋ งจึงทานได้ตลอดทั้งปี แต่ชาวเวียดนามกล่าวว่า ทานแบ๋ งจึงในช่วงเต๊ดจะอร่ อยที่สุด
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)

