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ไดกิ้จกรรม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม ในฐานะนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้โอกาสไปเยีย่มเยอืนเมืองฮานอย

และท าวจิยัภาคสนามภายใตห้วัขอ้ มรดกทางอาหาร ในฐานะนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เราเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั

บาแก็ตและกาแฟในเมืองฮานอยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากฝร่ังเศส 
 

เวยีดนามหรือ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม เป็นหน่ึงในส่ีประเทศท่ีไดด้ าเนินการลทัธิคอมมิวนิสตใ์นทุก

องคก์รของรัฐบาลการเมืองและสงัคม เวยีดนามเป็นประเทศในเอเชียท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 9 โดยมีประชากร

ประมาณ 92.7 ลา้นคน (Wikipedia "Vietnam") เมืองหลวงของประเทศคือ เมืองฮานอยซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศโดยประชากร ประชากรของปีพ. ศ. 2558 อยูท่ี่ประมาณ 7.7 ลา้นคน จาก 2445 ถึง 2498 ฮานอยเป็นเมือง

หลวงของฝร่ังเศสอินโดจีน ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 เป็นเมืองหลวงของเวยีดนามเหนือและกลายเป็นเมืองหลวง

ของเวยีดนามท่ีรวมตวักนัในปีพ. ศ. 2519 หลงัจากชยัชนะเหนือของสงครามเวยีดนาม (วกิิพีเดีย "ฮานอย") ไดข้ยายตวัเม่ือ

เดือนสิงหาคม 2551 เมืองฮานอยมีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 3323.6 ตารางกิโลเมตร 2 ตามสถิติในปี พ.ศ. 2555 ของส านกังานสถิติแห่ง

ประเทศเวยีดนาม สภาพภูมิอากาศของกรุงฮานอยโดดเด่นดว้ยสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนท่ีมีฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดู

หนา ฤดูหนาวท่ีน่ีจะหนาวเยน็และแหง้แลง้ซ่ึงเป็นสภาพอากาศทัว่ไปในภาคเหนือของเวยีดนาม อุณหภูมิโดยเฉล่ียของ

อากาศอยูท่ี่ 23.6 องศาเซลเซียสต่อปี (AloTrip) 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบนั เวยีดนามมีการเปล่ียนแปลงมากมายและเหตุการณ์ส าคญั ๆต่างๆเกิดข้ึนตลอดเวลา ตามขอ้

สนันิษฐานของเราเก่ียวกบัอิทธิพลของมรดกทางอาหารของฝร่ังเศสในเวยีดนามในกรณีของบาแก็ต และกาแฟในกรุง

ฮานอย เน่ืองจากการขยายตวัของระบบทุนนิยมฝร่ังเศส ชาวฝร่ังเศสจึงตดัสินใจบุกเวยีดนามเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ตลาดต่างประเทศและความปรารถนาท่ีจะไดรั้บดินแดนฝร่ังเศสในเอเชีย การล่าอาณานิคมของฝร่ังเศสในเวยีดนามเร่ิมจาก

ปีพ.ศ. 2405 เม่ือภาคใตข้องเวยีดนาม กลายเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสและถูกเรียกวา่ Cochin china จากนั้นทั้ง

ประเทศก็เขา้มาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสในปีพ. ศ. 2427 หลงัจากนั้นไม่นานทั้งสามส่วนของประเทศไดร้วมเขา้

กบัสหภาพฝร่ังเศสอินโดจีนเม่ือปีพ. ศ. 2430 อยา่งเป็นทางการ ยคุอาณานิคมของฝร่ังเศสในเวยีดนามอยูร่ะหวา่ง พ.ศ. 

2430 ถึง 2497 กฎของฝร่ังเศส ถูกก าหนดโดยตรงในทุกระดบัของการบริหาร ระบบราชการเวยีดนามถูกท้ิงไวโ้ดยไม่มี

อ านาจท่ีแทจ้ริงและจกัรพรรดิเวยีดนามถูกแทนท่ีดว้ยคนอ่ืน ๆ ท่ีเตม็ใจรับใชฝ้ร่ังเศส ต าแหน่งท่ีส าคญัทั้งหมดภายใน

ราชการเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีน าเขา้มาจากประเทศฝร่ังเศส ในศตวรรษท่ี 20 เวยีดนามกลายเป็นแหล่งวตัถุดิบและเป็นตลาด

สินคา้ท่ีไดรั้บการคุม้ครองทางภาษีจากอุตสาหกรรมของฝร่ังเศส (Neil Jamieson). 

 



เวยีดนามในยุคอาณานิคมของฝร่ังเศส 

เวยีดนามตกอยูภ่ายใตอ้าณานิคมฝร่ังเศสมานานกวา่หกทศวรรษ ชาวฝร่ังเศสไม่เพียงแตน่ าเอาส่ิงต่างๆออกนอก

ประเทศ แต่ยงัไดถ่้ายทอดการสร้างและน าส่ิงใหม่ ๆ มากมายเขา้มาในเวยีดนาม ไม่เพียงแตศ่าสนาคริสตท่ี์ชาวฝร่ังเศสเป็นผู ้

แนะน าลทัธิโรมนัคาทอลิกแก่ชาวเวยีดนาม และสถาปัตยกรรมบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ท่ีชาวฝร่ังเศสน ามาถ่ายทอด แต่

มรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของฝร่ังเศสในยคุอาณานิคมคืออาหาร อาหารเวยีดนามจ านวนมากไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิ

ล่าอาณานิคมฝร่ังเศสในอินโดจีน บางส่ิงยงัคงอยูแ่ละถูกผสมผสานกบัวธีิการท าอาหารเวยีดนามและท าใหร้สชาติแบบใหม่

ของอาหารเวยีดนาม  ในบทความน้ีจะมีอาหารอยู ่สองชนิดท่ีจะไดรั้บการศึกษาคือขนมปังบาแก็ต และกาแฟ  

ส่ิงแรกคือ"บาห์หม่ี” หรือ บาแก็ตขนมปังฝร่ังเศส บาห์หม่ี ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนบา้นและชาวตะวนัตกในช่ือ
ของอาหารเวยีดนาม ค าวา่ "บาห์หม่ี " สามารถพบไดใ้นพจนานุกรมตะวนัตก ตามพจนานุกรมออนไลน์ของออ๊กซฟอร์ด 

บาห์หม่ี หมายความวา่ "แซนวชิ (แซนดว์ชิ) ประกอบดว้ยขนมอบ (อบดว้ยแป้งขา้วสาลีและขา้วสาลีแบบดั้งเดิม) เตม็ไป

ดว้ยส่วนผสมท่ีหลากหลายโดยทัว่ไปแลว้จะรวมถึงเน้ือผกัดองและพริกดว้ย" แต่คนเวยีดนามมีความเขา้ใจวา่ บาห์หม่ี เป็น

อาหารดั้งเดิมของชาวเวยีดนาม เดิมขนมปังบาแก็ต เป็นอาหารพ้ืนเมืองจากฝร่ังเศสและเป็นท่ีนิยมในประเทศตะวนัตกอยา่ง

มาก มีการสนันิษฐานวา่ขนมปังบาแก็ต ถูกน ามาคร้ังแรกและท าในเวยีดนามเพ่ือท าใหแ้ก่ทหารท่ีหิวโหยในช่วงอาณานิคม

อินโดจีน ผกัหลายชนิดและส่วนผสมถูกน าเขา้มาในประเทศ โดยในปี 1910 ขนมปังบาแก็ตไดถู้กขาตามถนนในฮานอย

ใหก้บัผูค้นโดยทัว่ไปและในหลายปีต่อมา ไดมี้การใส่เน้ือยา่ง ผกั ไข่ หรือเน้ือปลาเขา้ไปเป็นไสใ้นขนมปังบาแก็ต ชาว

เวยีดนามไดป้รับเปล่ียนสูตรโดยใชผ้กัและส่วนผสมท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน (Day Tours in Hanoi) 

 

ลกัษณะของบาร์แกต็ทีข่ายในฮานอย โดยม ีผกัสับ หมู แครรอทและซอสมะเขือเทศสอดไส้ข้างใน 



จากการสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ชาวเมืองฮานอยพบวา่ขนมปังบาแก็ต กลายเป็นอาหารประจ าวนัของคนท่ีน่ี

เพราะพวกเขาบริโภคขนมปังชนิดน้ีเป็นอาหารหลกั เช่นเดียวกบั ก๋วยเต๋ียวขา้วหรือ เฝอ และมีจ าหน่ายนเป็นจพนวนมากใน

ฮานอนเช่น ขา้งถนน ร้านขายบาแก็ต หรือท าเป็นธุรกิจครอบครัว 

 

บาห์แกต็ทีจ่ าหน่ายตามข้างทางและแหล่งอาหาร  

ตามถนนเสน้ต่างๆในเวยีดนาม มีแม่คา้ขายบาห์แก็ตเป็นจ านวนมากแมก้ระทัง่ในตรอกซอกซอยต่างๆในฮานอย 

ยงัพบไดเ้ป็นจ านวนมาก ส่วนผสมและไสท่ี้ใส่ในบาห์แก็ต มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากแม่คา้แต่ละเจา้จะคิดคน้ สูตรของ

ตวัเอง เช่นบางคนใส่ไข่เจียวลงไปในบาร์แก็ต บาร์แก็ตท่ีขายขา้งถนน จะมีราคาถูกกวา่บาร์แก็ตในร้านคา้ทอ้งถ่ินหรือแฟรน

ไชส์ซ่ึงเร่ิมตน้จาก 20,000 เวยีดนามดง นอกจากน้ีเรายงัเห็นร้านขายบาร์แก็ตรอบ ๆเมือง  ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาว

ทอ้งถ่ินในกรุงฮานอย แม่คา้ท่ีน าบาร์แก็ตมาขายไม่ไดท้ าหรืออบบาร์แก็ตเอง แต่จะรับมาจากร้านอบบาร์แก็ตอีกที เพราะมี

ราคาถูกและสะดวกในการซ้ือ และเน่ืองจากแป้งยสีตท่ี์หายากแลว้ เตาอบในเวยีดนามก็มีนอ้ยเช่นกนั คนจึงนิยมซ้ือบาร์แกต

ส าเร็จรูปมากกวา่ท าเอง น่ีเป็นเหตุผลท่ีท าใหเ้ราสามารถเห็นผูจ้  าหน่ายบาร์แก็ตไดทุ้กท่ีทัว่เมือง นอกจากจะพบเจอบาร์แก็ต

ท่ีขายบนขา้งถนนแลว้ ยงัมีร้านขายบาแก็ตเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูท่ี่ต่างๆจ านวนมากมาย เจา้ของกิจการบาร์แก็ตก็จะเป็นคนทอ้งถ่ิน 

และลูกคา้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในทอ้งถ่ิน รองลงมาคือลูกคา้ชาวต่างชาติ ไสบ้าร์แก็ตท่ีน่ี นอกจากน้ีเรายงัพบวา่ บาร์แก็ต

หรือบาห์หม่ีเป็นท่ีนิยมของคนท่ีน่ีมาก ดูไดจ้ากจ านวนลูกคา้ท่ีมากวา่ 300 คนต่อวนัและยงัมียบริการส่งอาหารถึงท่ีอีกดว้ย 

วตัถุดิบจะเป็นผกัหรือเน้ือหมูเน้ือไก่ ท่ีหาไดง่้ายตามทอ้งถ่ิน และสัง่ขนมปังบาร์แก็ตมาจากโรงงานอบอีกที ส าหรับโรงงาน

อบบาณแก็ต จะเป็นโรงงานเลก็ ๆ ในกรุงฮานอยท่ีท าอบขนมและขายใหก้บัร้านต่างๆในกรุงฮานอย โรงงานมีขนาดเลก็

เพราะท าเป็นธุรกิจของครอบครัวเองโดยใชข้า้วสาลีท่ีน าเขา้จากประเทศออสเตรเลีย ขนมปังอบจากชาวบา้นแสดงใหเ้ห็นวา่

ขนมปังชนิดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมอาหารของพวกเขาและกลายเป็นอาหารประจ าวนัของคนในทอ้งถ่ิน แมว้า่ชาว

เวยีดนามในอดีตจะต่อตา้นฝร่ังเศสในดา้นการเมือง แต่วฒันธรรมดา้นอาหารของฝร่ังเศสมีผลต่อชีวติของคนเวยีดนามเช่น

การบริโภคขนมปังบาร์แก็ตเป็นตน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านขายขนมปังบาร์แกต็เลก็ๆ พบได้ตามตรอกซอกซอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ค้าขายขนมปังบาแกต็โดยหาบคานขาย พบได้ตามบนทางเดนิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านขายขนมปังบาร์แกต็ทีม่ี เจ้าของเป็นคน

เวยีดนาม และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น 

 

ประเด็นท่ีสองจะท่ีจะกล่าวถึงวฒันธรรมอาหารฝร่ังเศสท่ีถ่ายทอดในเวยีดนามคือ วฒันธรรมการด่ืมกาแฟ ใน

ศตวรรษท่ี 11 โรงงานกาแฟแห่งแรกถูกคน้พบในเอธิโอเปีย หลงัจากนั้นเอธิโอเปียตม้กาแฟหรือส่ิงท่ีพวกเขาเรียกวา่ "ผลไม้

มหศัจรรย"์ และพวกเขาเช่ือวา่เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมีสรรพคุณทางยา ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 14 กาแฟแพร่หลายไปยงัเยเมนและ 

มาตามสูตรการแพทยเ์อธิโอเปีย ฝร่ังเศสเร่ิมมีกาแฟในปี ค.ศ. 1669 เน่ืองจากเอกอคัรราชทูตออตโตมนัน ากาแฟมากมายมา

ถวายแด่พระเจา้หลุยส์ท่ีสิบส่ีของกรุงปารีส กาแฟแพร่หลายอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบของสงัคมชั้นสูง

ของกรุงปารีส (Turkishcoffeeworld) ในยคุอาณานิคมฝร่ังเศสช่วงกลางปี 19 ฝร่ังเศสน ากาแฟไปพร้อมกบัพวกเขาและ
แนะน าชาวเวยีดนามใหรู้้จกักบักาแฟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาแฟหยดในเคร่ืองชงดั้งเดมิ ข้างบนเป็นโลหะ ข้างล่างท าด้วยแก้ว ในแก้วจะมกีาแฟและนมข้นหวานอยู่ข้างล่าง  

หลายทศวรรษท่ีผา่นมากาแฟไดก้ลายเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมส าหรับชาวเวยีดนาม คนด่ืมกาแฟทั้งกลางวนัและ

กลางคืน กาแฟปรุงในถว้ยโลหะท่ีเรียบง่ายซ่ึงวางเหนือถว้ยแทนการใชเ้คร่ืองชงกาแฟ ตอ้งใชเ้วลาสกัครู่เพ่ือใหก้าแฟหยด

ผา่นเคร่ืองมือ นัน่คือเหตุผลท่ีเรียกวา่กาแฟหยด ผูบ้ริโภคอาจจะตอ้งใชเ้วลารอ และในช่วงเวลาท่ีรอกาแฟหยดนั้น ผูค้น

มกัจะพดูคุยกนัไปพลางๆ (Insidevietnamtours) ท่ีน่ีกาแฟสามารถใหบ้ริการทั้งร้อนหรือเยน็และ แม่คา้มกัผสมกบันมขน้
หวานส าหรับใหร้สชาติหวาน ไม่เพียงแต่การบริโภค แตเ่วยีดนามยงัผลิตเมลด็กาแฟ จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูส่้งออก

กาแฟรายใหญ่อนัดบัสองของโลก กาแฟปัจจุบนัเป็นสินคา้ส่งออกเกษตรท่ีใหญ่ท่ีรองจากการส่งออกขา้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร้านขายเมลด็กาแฟทีผ่ลติโดยชาวเวยีดนาม 

ร้านกาแฟบนทางเท้า เสน่ห์ของฮานอย  

ในทุกๆเชา้ ชาวกรุงฮานอยมกัด่ืมชาและกาแฟบนทางเทา้นัง่อยูบ่นเกา้อ้ีขนาดเลก็ท่ีสะดวกสบายส าหรับชาว

เวยีดนาม เมลด็กาแฟท่ีผูข้ายใชใ้นการท ากาแฟแตกต่างจากเมลด็กาแฟในร้านกาแฟสมยัใหม่หรือร้านกาแฟขนาดใหญ่ พวก

เขาใชเ้มลด็กาแฟท่ีมีคุณภาพคุณภาพนอ้ยกวา่ ราคาก็จะถูกเช่นกนั ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีน่ีเป็นชนชั้นแรงงาน ชาวฮานอยจะสนุก

กบัการพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนในร้านกาแฟบนทางเทา้เพราะกาแฟท่ีน่ีมีราคาถูก คนมกัจะมาด่ืมกาแฟกบัเพ่ือน ๆ ในช่วง

เชา้กลางวนัและเยน็กล่าวคือ ชาวบา้นด่ืมชาและกาแฟตลอดทั้งวนั ในตอนเยน็คนมกัจะมาท่ีร้านกาแฟหลงัจากท างานหนกั

ตลอดทั้งวนัและพบปะเพ่ือนฝงู น่ีเป็นวธีิท่ีพวกเขาพกัผอ่นและผอ่นคลาย นอกจากกาแฟแลว้ ยงัมีเมลด็ทางตะวนั เป็นขนม

ขบเค้ียวในระหวา่งการพดูคุยอีกดว้ย ส่ิงน้ีถือเป็นเสน่ห์ และเป็นกิจกรรมในชีวติประจ าวนัของชาวฮานอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบ้านและวยัรุ่นชาวเวยีดนาม นั่งด่ืมกาแฟตรงทางเดนิและพบปะพูดคุยกบัเพ่ือน หลงัเลกิงาน 

จากการศึกษาอิทธิพลมรดกทางอาหารฝร่ังเศสในเวยีดนาม: กรณีของขนมปังบาแก็ตและกาแฟในกรุงฮานอยจะ

เห็นไดช้ดัวา่ทั้งขนมปังและกาแฟไม่ใช่อาหารดั้งเดิมของประเทศเวยีดนาม มนัถูกน าเขา้มาโดยชาวตะวนัตกหรือชาว

ฝร่ังเศสโดยลทัธิล่าอาณานิคมในอดีต หลงัจากไดรั้บอิสรภาพจากฝร่ังเศสเป็นเวลา 63 ปีแลว้เวยีดนามยงัคงมีขนมปังบาร์

แก็ตและกาแฟในชีวติประจ าวนัของพวกเขาจนถึงทุกวนัน้ี จนในท่ีสุดชาวบา้นก็ไดป้รับใหข้นมปังบาร์แก็ต และกาแฟให้

เป็นอาหารทอ้งถ่ินและเคร่ืองด่ืมของพวกเขาตามท่ีเราเห็นในฮานอยวา่มีร้านคา้ขายขนมปังบาร์แก็ตหรือบาห์หม่ีและร้าน

กาแฟอยูม่ากมาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเราไม่ค่อยพบเห็นไดใ้นประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขนมปังบาร์แก็ตและ

ชา กาแฟขา้งถนน ถือวา่เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวติอนัเรียบง่ายของชาวเวยีดนามเป็นอยา่งมาก  
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