แปลและพิมพเผยแพรโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
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สารบัญ
บทนำ

・สารจากสำนักงานเจโทรประจำนครโฮจิมินห
・เสนทางกาวเดินของนครโฮจิมินห
・ขอมูลทั่วไปของเวียดนาม
・แผนที่ใจกลางเมืองโฮจิมินห
・การเตรียมความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐาน

2

ที่พักอาศัย

・ลักษณะการพักอาศัยของชาวเมืองจะอยูอาศัยในอาคารชุด

หรืออาศัยอยูรวมกันหลายครอบครัวหากเปนบานเดี่ยว
・ถนนยานคนมีฐานะ เขต 2 และเขต 7 มีวลิ ลาพรอมสระวายน้ำ และคอนโดหรูตง้ั อยูม ากมาย
・คอนโด บานเดี่ยว เรามาสำรวจเครื่องใชไฟฟาในที่พักอาศัยแตละแบบกัน
・คอนโดมิเนียมราคาแพงถือครองโดยกลุมคนมีฐานะ
และอพารตเมนทสำหรับคนทีม่ รี ายไดนอ ยผุดขึน้ เปนดอกเห็ด
・มองผานถนน ลักษณะความเปนอยูของประชาชนทั่วไป รูปแบบแหงความเปนจริงของนครโฮจิมินห
・ผูคนนิยมใชบริการเรือขามฝาก สภาพในยานชานเมืองซึ่งผูคนมากมายอาศัยอยู

การใชช�ว�ต
・การสอบถามกับหนุมสาวเมืองไซงอนผูชื่นชอบการชอปปง เรื่องเงินเดือน และเรื่องอนาคตของพวกเขา
・หากอยากซื้อของแบบเหมา หรือซื้อสินคาจำนวนมาก ตองมาที่ยานเจอะเลิ้น ไชนาทาวน
・สำรวจเขาไปในแหลงที่มีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน การจับจายซื้อของก็ซื้อในละแวกทองถิ่น
・การแตงงานเนนความสดใส และยิ่งในชวงนี้กระแสการแตงงานกำลังมาแรง

สวนงานศพก็มีบรรยากาศเปนกันเองดวยชุดลำลอง
・มาสำรวจโรงเรียนในเมืองโฮจิมินหกันเถอะ
・คุณภาพสูงและใชงานไดอยางวางใจ สินคาแบรนดญี่ปุนไดรับความนิยมอยางมาก

แฟชั่นการแตงกาย

・เด็กวัยรุนเมืองไซงอน ผูออนไหวตอกระแสแฟชั่น และชื่นชอบสิ่งใหมๆ

ตองมาเช็คเทรนดแฟชั่นที่ชอปปงเซ็นเตอร
Fashion
Check
・
・วัยรุนชวงอายุ 10 ป และ 20 ป เพียงแคมาเดินเลนในหาง หากจะซื้อก็จะซื้อตามรานทั่วไปมากกวา
・แฟชั่นการทำเล็บ เครื่องสำอางของเหลาวัยรุน และกลุมไฮโซ
・ชุดประจำชาติอาวหยาย ที่ไมไดพบเห็นตามทองถนน
คนที่สวมใส คือ พนักงานธนาคาร พนักงานราน และครูเทานั้น

อาหารการกิน

・จากตลาดแบบดั้งเดิมที่มีสินคาเบ็ดเตล็ด ปลาและเนื้อครบครัน

จนถึงซุปเปอรมารเก็ตมีระดับ ตลาดคือแหลงอาหารของชาวเมือง
・ฟาสตฟูดส รานอาหารเชนสโตร กำลังขยายสาขาเขามาในเวียดนามอยางตอเนื่อง
・“ปกติ ทานอะไรกันนะ” ขาวเย็นละ มาสำรวจตูเย็นของคนที่นี่กัน
・หนึ่งวันกับรานริมทาง
・ซูชิ เท็มปุระ ชาบูชาบู สุกี้ยากี้ รานอาหารญี่ปุนที่เจาของเปนชาวเวียดนามก็เปดรานกันออกมาเรื่อยๆ

การพักผอนหยอนใจ

・เด็กชอบเลนเกมคอมพิวเตอร วัยรุน พูดคุยกันในสวนสาธารณะ วิถกี ารใชเวลาวางของชาวเมือง
・วันหยุดของฮังกับอัน พนักงานสาวออฟฟศบริษัทขามชาติ
・วันหยุดสุดสัปดาห เดินทางทองเที่ยวดวยรถบัส คาโดยสารรถบัสราคา 5 USD

และคาโรงแรม 15 USD

・แผนที่นครโฮจิมินห
* อัตราแลกเปลีย่ นในเอกสารรายงานฉบับนี้ 1 เยน มีคา เทากับ 278 ดง และ 1 ดอลลารสหรัฐ มีคา เทากับ 20,950 ดง (ขอมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2011)
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บทนำ

เวียดนามมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว หลังจากการ
รวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใตเขาดวยกันหลังสงคราม
เวี ย ดนาม แนวความคิ ด ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบ
สังคมนิยมคอยๆเลือนหายไป และระบบเศรษฐกิจที่อิงกับ
กลไกตลาดก็คอยๆถูกนำมาปรับใชอีกครั้ง หลังจากการ
ประกาศใชนโยบายโดยเหมยในป 1986 ความสัมพันธระหวาง
เวียดนามและสหรัฐอเมริกาและจีนเขาสูสภาวะปกติ และมี
การเริ่มเปดรับความชวยเหลือในดานการพัฒนาจากรัฐบาล
ญี่ปุน
นอกจากนี้ เวียดนามยังไดเขาเปนสมาชิกประเทศอาเซียน
และองคการการคาโลก นับจากรัฐบาลนำเอานโยบายโดยเหมย
เขามาใชในการปฏิรูปประเทศ ก็ไดเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการคาตามระบบตลาด ตลอดจนความสัมพันธกับ
ตางประเทศอย า งเร ง ด ว น สิ ่ ง นี ้ ท ำให ก ารลงทุ น โดยตรง
จากตางประเทศเพื่อการสงออกไดไหลเขามาในเวียดนาม
อยางหยุดไมอยู ซึ่งกอนหนานี้เคยโดนผูกขาดโดยประเทศ
จีนที่ประสบปญหาคาแรงสูงขึ้น

เอกสารเลมฉบับนี้ เปนเอกสารที่แนะนำใหผูอานไดเห็น
สภาพความเปนอยูใ นการใชชวี ติ การอยูอ าศัย อาหารการกิน
เทรนดแฟชั่น การใชเวลาพักผอนหยอนใจ ขอมูลการใชชีวิต
ซึ่งไมสามารถหาไดจากคูมือการทองเที่ยว หรือเอกสาร
รายงานเศรษฐกิจ หรือสมุดปกขาวอื่นๆ ทางคณะผูจัดทำ
หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลในเอกสารฉบับนี้เปนประโยชน
ตอองคกรของทานที่มีแผนจะเขามาลงทุนในเมืองโฮจิมินห
แหงนี้
สำนักงาน เจโทร นครโฮจิมินห
ตุลาคม 2011

นครโฮจิมนิ หเปนเมืองทีม่ จี ำนวนประชากรมากทีส่ ดุ และถือ
เปนเมืองแหงการคาของชาวเวียดนาม ทางตอนใตของ
เวียดนามที่โฮจิมินหตั้งอยูนั้น มีจำนวนคนญี่ปุนโพนทะเล
ที่เขามาอาศัยอยู 4,812 คน ณ เดือน ตุลาคม ป ค.ศ 2010
ภาคใตของเวียดนามที่หางออกไปจากเมืองฮานอยที่เปน
เมืองหลวง บนทองถนน ยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศที่
เปนมนตเสนหเอกลักษณในแบบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
และยั ง คงเห็ น ความยากจนหลงเหลื อ อยู  ใ นทุ ก มุ ม ถนน
อยางไรก็ตาม ตึกอาคารเกาถูกเปลี่ยนใหมีความทันสมัย
ขึ้นเรื่อยๆ อาคารพาณิชย โรงแรม ศูนยการคา ผุดขึ้นอยาง
ดอกเห็ดจากแรงหนุนจากทุนตางชาติเขามาอยางไมขาดสาย
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ภาพขางบน: โรงแรมคอนติเนนตัล ณ ปจจุบัน
ป 2011 อาคารที ่ ก  อ สร า งอยู  ด  า นหลั ง คื อ
วิ น คอมเซ็ น เตอร สะท อ นให เ ห็ น ความเก า
และความใหม ท ี ่ ผ สมปนกั น ในการบอกเล า
เรื่องราวของเมืองโฮจิมินห

นี่คือเมืองโฮจิมินห ณ ปจจุบัน ในป 2011
ในชวงหลายปทผ่ี า นมา ไดเกิดความเปลีย่ นแปลง
ครั้งใหญจนสรางความรูสึกประหลาดใจกับ
เมืองนี้ อาคารตางๆ ในตัวเมืองสวนใหญจะ
เปนสถาปตยกรรมแบบในยุคสมัยโรมาเนกส
บานเมืองที่มีบรรยากาศกลิ่นอายผสมผสาน
ความเปนเอกลักษณเฉพาะของเอเชียกับบูติค
ปารีส โรงแรมตางชาติทม่ี คี วามสูง มากกวา 10
ชั้น อาคารพาณิ ช ย ส ู ง หลายชั ้ น ค อ ยๆ ถื อ
กำเนิดขึ้นมา อพารตเมนตเกาที่มีรานคาอยูใน
บริ เวณชั ้ น ล า งถู ก รื ้ อ ถอนและเปลี ่ ย นมา
เปนศูนยการคาขนาดใหญ มีรานอาหารและ
ภัตตาคารจากกลุม ทุนตางชาติ และรานสินคา
แบรนดเนมจากตางประเทศเขามาตัง้ เปนจำนวน
มาก
นอกจากนีใ้ นบริเวณชานเมือง กลุม ทุนตางชาติ
มากมายไดเขามาพัฒนาเมืองใหมที่มีความ
สวยงามนาอยู และมีอพารทเมนตมากมาย
ตั้งอยู ไมมีสภาวะของการหลับไหลหรือความ
เฉื่อยชาใหเห็นเลย จำนวนคนรวยที่นี่มีเพิ่ม
มากขึ้น จากขอมูลสถิติในป 2010 อัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของกลุม คนรวยของเวียดนามอยูท ่ี 30%

อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพูดไดคือ หลังจากเอาระบบ
เศรษฐกิจและตลาดเขามาใช ประชาชนจะเริ่ม
สะสมความมั่งคั่งดวยการลงทุนในหุนหรือการ
ซื้อทองเก็งกำไรกันมากขึ้น คนหนุมสาวมีการ
เก็บเงินอยางขยันขันแข็ง และไมลังเลที่จะใชจาย
เงินซื้อของแบรนดเนม ในประเทศนี้มีพลังในการ
บริโภคสูงมาก

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งเปนอัตราที่สูงจนนา
ประหลาดใจเปนอยางยิ่ง แตในอีกมุมหนึ่งตาม
หัวมุมถนนตางๆ ยังคงมีการขายของแบบหาบเร
และมีรานคาแผงลอยตั้งอยูมากมาย ประชาชน
สวนใหญจะอาศัยอยูใ นอพารตเมนตและหากเปน
เวียดนามเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง มากกวา
บานเดี่ยวจะแชรกันอยูหลายครอบครัว
ครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรเปนแรงงานหนุม
ขอมูลสถิตลิ า สุด ตัวเลข GDP ตอหัวอยูท ม่ี ากกวา สาวทีม่ พี ลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ในตัวเมือง
1,000 USD แนนอนวาหากดูเพียงแคตวั เลขจะ ตามทองถนนเต็มไปดวยรถจักรยานยนตที่ขับกัน
ไมสามารถบอกไดถงึ ความอุดมสมบูรณมั่งคั่งของ ขวักไขวเสียงดัง เพียงแคเห็นสิ่งเหลานี้ ก็อดคิด
ประชาชนได ถึงแมผูคนจะอาศัยอยูในบานเชา ไมไดวานี่คือเมืองที่เต็มเปยมไปดวยพลัง และ
ราคาถูก แตในบานกลับมีโทรทัศนจอแบนขนาดใหญ ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ตั้งอยู คนหนุมสาวรับประทานอาหารตอมื้อดวย
งบประมาณเฉลี่ยที่ 1 USD ผูคนเปนเจาของรถ
จักรยานยนตราคาแพงหลายรอย USD เปลี่ยน
โทรศัพทสมารทโฟนเปนวาเลน เมือ่ มีรนุ ใหมออกมา
ที่มีราคาสูงถึง 150 USD แมนชั่นแบงจำหนาย
ระดับไฮเอ็นด ราคา 3,000 USD ตอตารางเมตร
ประมาณ 60% ของผูซื้อจะเปนชาวเวียดนาม
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ขอมูลทั่วไปของเว�ยดนาม

แนะนำเว�ยดนาม

ชื่อประเทศ
จำนวนประชากร
เนื้อที่
ชาติพันธุ
ศาสนา
ระบบการปกครอง
เขตการปกครอง
สภาพอากาศ
อัตราการรูหนังสือ

โครงสร
างประชากร
(คาดการณระหวางป 2009 กับป 2030)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมาณ 86.02 ลานคน (ขอมูลป 2009) เขตเมือง 30% ภูมิภาค 70%
ประมาณ 33,000 km2 (0.87 เทาของญี่ปุนเทียบเทากับพื้นที่ญี่ปุนโดยไมนับเขตคิวชู)
เชื้อชาติกิญ (ประมาณ 90%) ชนกลุมนอย 53 ชาติพันธุ
นิกายมหายาน (80% และศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก)
ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม
58 จังหวัด 5 เทศบาลนคร (ฮานอย, เมืองโฮจิมินห, ไฮฟอง, ดานัง, เกิ่นเทอ)
ทางใต: อากาศเขตรอน ทางเหนือ: ภูมิอากาศชื้นกึ่งเขตรอน
90.3% (ขอมูลป 1999)

อายุ
(ประมาณการ)

กอนค.ศ. ยุคกอรางสรางเมือง

เขตการคาเสรีกับASEAN (บางสวนเริ่มป2018)

นโยบายปฏิรูปโดยเหมย
ถอนกำลังออกจากกัมพูชา
ความสัมพันธทางการทูตกับจีนเขาสูภาวะปกติ
สหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการปดลอมทางการคา
เขารวมเปนสมาชิก ASEAN
ทำขอตกลงทางการคากับสหรัฐอเมริกา
ทำขอตกลงดานการลงทุนกับญี่ปุน
เขารวมเปนสมาชิก WTO ลำดับที่150
จัดทำความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจญี่ปุน
เปดตลาดภายในประเทศ

ยุคสมัยสงครามปลดแอกกับอาณาจักร กอนค.ศ.
ทางเหนือที่ปกครองโดยจีน
สรางเมืองฮานอย (ราชวงศลี้)
ราชวงศเจิ่น
ถูกราชวงศหยวนโจมตี (3 ครั้ง -1288)
ถูกผนวกกับอาณาจักรหมิงของจีน
ราชวงศเล (รวมภาคเหนือและภาคใต)
ราชวงศเหงียน (ตั้งเมืองเวเปนเมืองหลวง)
เปนดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส
กองทัพญี่ปุนบุก
โฮจิมินห ประกาศอิสรภาพ
สงครามอินโดจีน
สงครามเวียดนาม
การลมสลายของไซงอน
เริ่มบุกรุกกัมพูชา
ทำสงครามกับจีน

ประวัติศาสตรโดยยอ

อาณานิคม เอกราช สงครามดินแดน ยุคฟนฟูความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

จำนวน (หมืน่ คน)

อายุนอยกวา25ป
อัตราเพิม่ ประชากร (ป 2009)
อายุนอยกวา30ป
อัตราการเกิดรวม (ป 2009)
อายุนอยกวา40ป
แหลงที่มาขอมูล
สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม (ขอมูลป 2009 )
การศึกษาในป 2008 เพื่อคาดการณจำนวนประชากร (คาดการณป 2030)

อัตราการเจร�ญเติบโตเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร/อัตราเง�นเฟอ/อัตราแลกเปลี่ยน
GDP ตอหัว (ทั้งประเทศ)
GDP ตอหัว (เมืองโฮจิมินห)
อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ (%)
อัตราเงินเฟอ (%)
อัตราแลกเปลี่ยน (ดง/USD)
คาจางขั้นต่ำ (ดง)
คาจางขั้นต่ำ (USD)
แหลงที่มาขอมูล: สำนักงานสถิติแหงชาติของเวียดนาม สำนักงานสถิติของนครโฮจิมินห และ IMF
หมายเหตุ: รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรในนครโฮจิมินห ของป 2010 และรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรของทั้งประเทศ ของป 2009 คำนวณโดยสำนักงานเจโทร นครโฮจิมินห ดวยการใชขอมูลสถิติจากรัฐบาลเวียดนาม
อัตราแลกเปลี่ยน: ขอมูลโดย IMF อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนของป 2010 มาจาก Vietcombank
คาจางขั้นต่ำ คิดจากพื้นที่ เขต 1 (เขตตัวเมือง) คาจางขั้นต่ำจนถึงเดือน กรกฎาคม ป 1999 กำหนดโดยรัฐบาล เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ นับจากนั้นเปนตนมา ประกาศโดยเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลดง

คา GDP โฮจิมินห
คา GDP ทั่วประเทศ

★★โฮจ�มินห
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อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอ

โฮจ�มินห สไตล

ขอมูลจังหวัดและเทศบาลนคร
จังหวัดและเมือง
ที่สังกัดสวนกลาง

ประชากร (พันคน)
ขอมูลป 2009

GDP ตอหัว
(USD)
ขอมูลป 2007

หมายเหตุ

เมืองฮานอย
เมืองไฮฟอง
จังหวัดทัญฮวา
จังหวัดเงห อาน
เมืองดานัง
จังหวัดกวางนาม
จังหวัดบินหเยือง
จังหวัดดงนาย
จังหวัดบาเรีย-หวุงเตา
เมืองโฮจิมินห
เมืองเกิ่นเทอ

ตอนเหนือ
ตอนกลาง

ตอนใต

ศูนยกลางทางการศึกษา วัฒนธรรม การปกครอง และเปนเมืองหลวง
มีทาเรือที่มีขนาดใหญที่สุดทางภาคเหนือ ไดแก ทาเรือไฮฟอง
แหลงผลิตน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศ
บานเกิดของนักปฏิวัติ โฮจิมินห
เมืองศูนยกลางของภาคกลาง
เมืองเกาฮอยอันและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประสาทหมีเซิน ทั้งสองแหงเปนมรดกโลก
บริษัทญี่ปุนเขามาลงทุนมากมาย แผนการกอสรางเมืองมูลคาสูง
บริษัทญี่ปุนเขามาลงทุนมากมาย แผนการกอสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงใหมลองถั่น
เมืองศูนยกลางการผลิตน้ำมัน มีทาเรือกายแหม็บ ถิหวาย
เมืองแหงการคาใหญที่สุดของเวียดนาม
เมืองศูนยกลางของสามเหลี่ยมแมโขง สะพานเกิ่นเทอ (ความชวยเหลือในรูปแบบ ODA จากญี่ปุน)

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม

รายการสินคาสงออกหลัก (ป 2010)
รายการสินคาสงออก

รายการสินคานำเขา

มูลคา 7.73 พันลาน USD

มูลคา 9.02 พันลาน USD

อื่นๆ
น้ำมันดิบ
ถานหิน
ผลิตภัณฑพลาสติก และวัตถุดิบ
ชิ้นสวน อุปกรณรถยนต
ชิ้นสวน อุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอร
ไมและผลิตภัณฑจากไม

เครื่องจักร อุปกรณ
สินคาอาหาร
ทะเล

ความเคลื่อนไหวมูลคายอดขายคาปลีก
ลานลานดง

ป 2010
6.9 ลานลานเยน
เทียบกับปกอน เพิ่มขึ้น 24.5%

ผลิตภัณฑพลาสติก
และวัตถุดิบ

โลหะ
เครื่องจักร อุปกรณ
สิ่งทอ

รถยนตและชิ้นสวนรถยนต
สารเคมีและเคมีภัณฑ
ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม

เปร�ยบเทียบยอดคาปลีกแยกตามภูมิภาค
(สินคาและบร�การ) ขอมูลป 2009
ที่ราบสูงตอนกลาง
ภาคเหนือตอนกลาง 3
และชายฝงตอนกลาง*
เมืองโฮจิมินห

เมืองดานัง
ภาคกลาง

เชิงเขาตอนเหนือ
และเขตภูเขา
สามเหลี่ยมลุมแมน้ำแดง*2

ภาคเหนือ

เมืองฮานอย

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม

ชิ้นสวน อุปกรณไฟฟา
คอมพิวเตอร

อื่นๆ

สายไฟ สายเคเบิล

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม

(สินคาและบร�การ)

เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก

สิ่งทอ

ภาคใต

ตะวันออกเฉียงใต*1

สามเหลี่ยมลุมน้ำโขง
*1 ยกเวนเมืองโฮจิมินห
*2 ยกเวนเมืองฮานอย
*3 ยกเวนเมืองดานัง
ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม
★★โฮจ�มินห
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ขอมูลทั่วไปของเว�ยดนาม
รายการสินคาติดอันดับสงออกในตลาดโลก
รายการสินคา
มะมวงหิมพานต
พริกไทย
อาหารทะเล (กุง, ปู)
ขาว
กาแฟ
ยางธรรมชาติ

อันดับโลก
1
1
2
2
2
4

เขตการคาเสร�ที่สำคัญ
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ญีป่ นุ (AJCEP มีผลบังคับใช
ป 2008) ความตกลงการคาเสรีเวียดนามกับญีป่ นุ (VJEPA,
มีผลบังคับใชป 2009) เปดเสรีการคาลดภาษีสินคานำเขา
มากกวา 90% ภายใน 10 ป
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ลดภาษีนำเขาทีผ่ ลิตภายใน
ASEAN สำหรับเวียดนาม เปาหมายลดใหเปน 0% ในป
2015 (บางสวนภายในป 2018)
นอกจากนี้ มีการเรงดำเนินการคาเสรีนอกเขตดวยเขตการคา
เสรี ASEAN-เกาหลีใต และ ASEAN-จีน

จำนวนผูเดินทางเขามาในประเทศเว�ยดนาม
แยกตามประเทศ (ขอมูลป 2010)

ประเทศ
จีน
เกาหลีใต
ญี่ปุน
อเมริกา
ไตหวัน
ออสเตรเลีย
กัมพูชา
ไทย
มาเลเซีย
ฝรั่งเศส
อื่นๆ
รวม

จำนวน (1,000 คน)
905.4
495.9
442.1
431
334
278.2
254.6
222.8
211.3
199.4
1275.2
5049.9

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม

สัดสวนคนเขาเมืองแยกตามสัญชาติ (ขอมูลป 2010)

อัตราความนิยม (penetration rate)
สินคาอุปโภคบร�โภคในเมืองโฮจ�มินห (ขอมูลป 2008)

เกาหลี

ฝรั่งเศส
มาเลเซีย
ไทย
กัมพูชา
ออสเตรเลีย

อัตราความนิยม (%) แบรนดที่มีสวนแบงตลาดอันดับตน
รถยนตนั่งสวนบุคคล
1%
Toyota, Damco, Truong Hai Auto, Ford, Honda
79%
Sunyo, Toshiba, Panasonic, Daewoo, Hitachi
ตูเย็น
เครื่องซักผา
48%
Sunyo, Toshiba, LG, Panasonic, Sumsung
20%
Panasonic, LG, Toshiba, Sumsung, Mitsubishi Electric
เครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต
97%
Honda, Yamaha, SYM
คอมพิวเตอร
45%
Compac, HP, Acer, Elead, Dell, Lenovo, Toshiba
ที่มา: อัตราความนิยม The Nielsen Company Vietnam, รวมกับ VAMA, Gfk Retail and Technology

ตัวอยางบร�ษัทที่เขามาลงทุนในธุรกิจ
การบร�โภคในประเทศ การกระจายสินคา
และการจัดจำหนาย (รวมถึงขอมูลที่ประกาศทางภาคใต)

จีน

อื่นๆ

ญี่ปุน
อเมริกา
ไตหวัน

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติเวียดนาม

อัตราเทียบขนาดประชากรและจ�ดีพี
รอยลาน USD

GDP คาดการณป 2011
GDP
ประชากร

เลเ
ซีย
ิงิ ญ
ี่ปุน
โทจ

จังห

วัด

มา

กว
ฑล
มณ
จีน
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ไทย

Sharp, Bridgestone, Shiseido,
Nippon Steel Trading
รานสะดวกซื้อ
Family Mart, Mini Stop, Aeon
สินคาอุปโภคบริโภค Sapporo Beer, Nissin Food,
Kewpie, Nipponham

างต
ุง
ฟล
ิปป
นส
เวีย 
ดน
าม

บริษัทจัดจำหนาย

★★โฮจ�มินห

หมืน่ คน

ขอมูลจาก IMF

สมาคมหอการคาญี่ปุน โรงเร�ยนคนญี่ปุน คนญี่ปุนโพนทะเล

ภาคใต

จำนวนนักเรียนญีป่ นุ ในโรงเรียนญีป่ นุ

3,649 คน

(โรงเรียนคนญี่ปุนในฮานอย,
ประถมศึกษา 217 คน, มัธยมตน 49 คน)

(ขอมูล เมษายนป 2011)

266 คน

ภาคเหนือ
ภาคกลาง

จำนวนคนญี่ปุน

(ขอมูล ณ ตุลาคม ป2009)

โฮจ�มินห สไตล

จำนวนพนักงานและบริษทั คนญีป่ นุ
(ขอมูล มีนาคมป 2011)

408 บริษัท

(บริษัทญี่ปุนในฮานอย)

47 บริษัท

(บริษัทญี่ปุนในเมืองดานัง)

289 คน

4,812 คน

501 บริษัท

(โรงเรียนคนญี่ปุนในโฮจิมินห,
(ขอมูล ณ ตุลาคม 2010) ประถมศึ
กษา 217 คน มัธยมตน 49 คน) (บริษัทญี่ปุนในโฮจิมินห กำลังเปดอีก 35 บริษัท)

แหลงที่มาขอมูล: การสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของ

การกระจายรายได (ครัวเร�อนตอป)
มาเลเซีย
ประชากรประมาณ 28 ลานคน

จีน
ประชากรประมาณ 1,335 ลานคน

ไทย
ประชากรประมาณ 64 ลานคน

เวียดนาม
ประชากรประมาณ 86 ลานคน

ที่มา: Euromonitor International 2010

คาครองช�พเมืองโฮจ�มินห
ขาว
น้ำตาล
เนื้อวัว
เนื้อหมู
ไข
กะหล่ำปลี
ฟกทอง
แตงกวา
กลวย
แอปเปล
ซอสถั่วเหลือง
บะหมี่สำเร็จรูป
นมวัว
ขนมปง
น้ำผลไมสำหรับเด็ก
น้ำยาทำความสะอาดในครัว
ผาออม
กระดาษชำระ
คาถานAAA
คาโดยสารรถเมล
คาแท็กซี่เริ่มตน
คาไฟฟา
คาตัดผม
คาตั๋วดูภาพยนตร
คากาแฟรานขางทาง
คาเชาบานใจกลางเมือง (ตอเดือน)
คา ADSL (ตอเดือน)
คาบริการโทรศัพทมือถือ

16,000VND / 1kg
58 เยน
20,500VND / 1kg
74 เยน
23,000VND / 100g
83 เยน
12,400VND / 100g
45 เยน
19,600VND / 10อัน
71 เยน
6,400VND / 1kg
23 เยน
8,900VND / 1kg
32 เยน
22,000VND / 1kg
79 เยน
11,000VND / 1kg
40 เยน
35,000VND / 1kg
126 เยน
8,200VND / 500ml.
29 เยน
5,000VND / 1ซอง
18 เยน
30,000VND / 955ml.
108 เยน
8,000VND
29 เยน
43 เยน
11,900VND / 110ml. x 4กลอง
12,000VND / 377ml.
43 เยน
163,000VND / 44แผน size L
586 เยน
48,000VND / 10มวน
173 เยน
43,500VND / 4กอน
156 เยน
4,000VND
14 เยน
36 เยน
10,000VND
4 เยน
1,242VND / 1kwh
50,000VND
180 เยน
108 เยน
30,000VND
18 เยน
5,000VND
3,597 เยน
1,000,000VND / 10-30m2
165,000VND
594 เยน
7 เยน
2,000VND / 1นาที
ราคาโดยประมาณ

ที่มา: ราคาอาหารสำรวจจากราน Co.op Mart ในเมืองโฮจิมินห
ราคาสินคาอื่นๆ มาจากการสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของ
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สไตล ★บทนำ

แผนที่ใจกลางเมืองโฮจ�มินห
ตลาดเติินดิ่นห

โตนน
ถนนเลทั้นโตั
ถนนดงเขย

โบสถ ไซงอน

ศาลาวาการนครโฮจ�มินห

ตลาดเบิ๊นถั่น
โรงละครเทศบาลนครโฮจ�มินห
ถนนเหว�ยนเว

แ มน
้ำไซง
อน

ตึกไบเทกซ โค
ไฟแนนซเช�่ยลทาวเวอร

ไฮเวยแนวตะวันออกและตก
ของเมืองไซงอน

อุโมงคลอดแมน้ำไซงอน

สะพานฟูหมี
สะพานพู

เขตเมืองใหมฟูหมีฮัง
★★โฮจ�มินห

สไตล ★บทนำ

โฮจ�มินห สไตล

ศาลาวาการ
นครโฮจ�มินหซ�ตี้
สถาปตยกรรมอาคารแบบอิตาเลียนเรเนสซองส
ซึง่ สรางขึน้ ในระหวางป ค.ศ 1901-1908 สมัยที่
เปนดินแดนอาณานิคมของฝรัง่ เศส ภายในอาคาร
ยังไมมีการเปดใหสาธารณะเขาชม

ตลาดเบิ๊นถั่น
เปนตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดของเมืองโฮจิมินห
ซึง่ ตัง้ อยูใ จกลางเมือง อีกทัง้ ยังเปนสถานทีม่ กั จะ
มีการเขียนแนะนำไวในคูม อื ทองเทีย่ ว แตวา ราคา
สินคาคอนขางสูงสำหรับนักทองเที่ยว

ตลาดเตินดิ่นห
เปนตลาดทองถิ่นที่มีชื่อเสียงของเมือง ภายใน
อาคารมีรานคาเบ็ดเตล็ดและรานคาจำหนาย
สินคาพืน้ เมือง ขางนอกมีอาหารสดขายหรือราน
อาหารริมทางมากมาย

โรงละครของเทศบาล
นครโฮจ�มินห
เรียกโดยทัว่ ไปวาโอเปราเฮาส เปนสำนักงานใหญ
วงซิมโฟนีออรเคสตราแหงนครโฮจิมนิ ห มีการจัด
การแสดงออเคสตราและบัลเลตอยูเปนประจำ

โบสถไซงอน
ชือ่ เรียกอยางเปนทางการโบสถนอ็ ทร-ดาม สราง
ขึน้ ในปลายศตวรรษที่ 19 ในสมัยทีถ่ กู ปกครอง
โดยฝรั่งเศส มีชื่อเสียงเปนแหลงทองเที่ยวและ
เปนจุดถายภาพที่มีชื่อเสียง

ตึกไบเทกซ โค
ไฟแนนซเช�่ยลทาวเวอร
บริษัทนำเขาและสงออกไบเทกซโคเปนเจาของ
มีความสูงจากพืน้ ดิน 68 ชัน้ 265.50 เมตร เปน
อาคารพาณิชยที่มีความสูงที่สุดในเมือง ดำเนิน
การกอสรางโดยบริษัทฮุนไดของเกาหลี

ถนนเหว�ยนเว
เปนถนนสายสำคัญตัง้ อยูใ จกลางตัวเมือง และเปน
ศูนยกลางทางการคาและการเงิน มีนกั ทองเทีย่ ว
มากมายมาเยือนและมีสถานทูตญี่ปุนตั้งอยู

ถนนเลทั้นโตน
ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนสายนี้
มีอพารตเมนตและคอนโดหรูตั้งอยูมากมายและ
มีชาวตางชาติอาศัยอยูเปนจำนวนมาก รวมถึงมี
รานอาหารญี่ปุนอยูหลายราน

ถนนดงเขย

สะพานฟูหมี
เปนสะพานเชือ่ มเขต 7 เมืองทางใตของโฮจิมนิ ห
กับเขต 2 ซึ่งเปนเขตอยูในแผนพัฒนาเมืองใหม
แหงแมน้ำไซงอน เปดใหบริการเมื่อปค.ศ 2009

ไฮเวยแนวตะวันออก
และตก ของเมืองไซงอ น
เปนการกอสรางที่ไดรับความชวยเหลือดานการ
พัฒนาจากรัฐบาลญี่ปุน ผานหนวยงานความ
รวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) เพื่อ
พัฒนาระบบเสนทางคมนาคมภายในตัวเมือง

อุโมงคลอด
แมน้ำไซงอน
เปนการกอสรางที่ไดรับความชวยเหลือดานการ
พัฒนาจากรัฐบาลญี่ปุน ผานหนวยงานความ
รวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) เปน
อุโมงคทล่ี อดใตแมนำ้ ไซงอ นเชือ่ มเขต 1 และเขต 2
เขาดวยกัน และทำใหเสนทางไฮเวยแนวตะวันออก
และตะวันตกเชื่อมตอกันดวย

ในยุคสมัยที่ถูกปกครองโดยฝรั่งเศส ยานนี้เปน
แหลงรวมรานน้ำหอมและเสื้อผาบูติค ถึงตอนนี้
ยังมีรา นคา รานอาหารหรือรานจำหนายของฝาก
สำหรับนักทองเที่ยวตั้งอยูมากมาย

เขตเมืองใหมฟูหมีฮัง
สมัยกอนเปนเขตทุง หญาและบึง ทางตอนใตของ
ไซงอน ปจจุบันเปนเขตที่พัฒนาใหมโดยกลุมทุน
จากเกาหลีและไตหวัน ปจจุบันการพัฒนายังคง
ดำเนินตอไปอยางตอเนื่อง
★★โฮจ�มินห

สไตล ★บทนำ

โฮจ�มินห สไตล

การเตร�ยมความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐาน
รถไฟในเมือง ทาเร�อ ทางดวน อภิมหาโครงการกอสรางเตร�ยมความพรอม
ระบบโครงสรางพื้นฐาน กองทุนในรูปแบบกูยืม โดยรัฐบาลญี่ปุน
เรื่องเรงดวนของเวียดนามคือการเตรียมความพรอมระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองโฮจิมินหและบริเวณรอบเมือง
ซึ่งไดรับความชวยเหลือในรูปแบบการกูยืมเงินระยะยาวดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุน ผานองคกรความรวมมือระหวางประเทศไจกา มีการ
กอสรางเสนทางรถไฟเพื่อปรับปรุงเสนทางการคมนาคมในเมือง และการเตรียมความพรอมทาเรือสำหรับขนสงตูสินคาจากตางประเทศ

การประปา
จังหวัดดงนาย

เสร็จสมบูรณ

เขตรับความชวยเหลือ
เงินกูยืมเงินเยน

จังหวัดบินหเยืองตอนใต
กิจการน้ำและสิ่งแวดลอม

อภิมหาโครงการกอสรางโครงสรางพืน้ ฐานขนาดใหญ
“ซุ ป เปอร ไ ฮเวย แ นวตะวั น ตกเชื ่ อ มตะวั น ออก
ไซงอ น” เปนโครงการเชือ่ มเขตแนวตะวันตกของแมนำ้
ไซงอนกับทางฝงตะวันออกซึ่งยังมีระดับการพัฒนาที่
ลาชาเพือ่ เรงและกระตุน ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขต
โดยรอบ และมีการสรางอุโมงคลอดใตแมน้ำไซงอน
โครงการดังกลาวนี้จะเสร็จสิ้นในป 2011
ความเปนจริงแลว ซุปเปอรไฮเวยสายนี้ เปนเสนทาง
เชือ่ มกับทางดวนสายเหนือใต (ระหวางเมืองโฮจิมนิ ห
กับเมืองดงนาย) และเชื่อมกับเสนทางหมายเลข 51
(ไฮเวยสายเมืองเบียนฮัวกับเมืองหวุงเตา ซึ่งกำลังอยู
ระหวางการวางแผนกอสราง) และถาหากโครงการพัฒนา
ทาเรือพาณิชยนานาชาติกายแหม็บ-ถิหวาย ที่ไดรับ
ความชวยเหลือดานการเงินจากรัฐบาลญี่ปุน (ที่มี
กำหนดการแลวเสร็จเดือนตุลาคมป 2012) สำเร็จ
ทาเรือแหงนีจ้ ะสามารถรับขนถายสินคาขนาดใหญได
ในปริมาณมาก ซึง่ จะกลายเปนจุดยุทธศาสตรของการ
ขนสงทางทะเลระหวางประเทศแหงใหม และจะมี
สวนชวยเปนอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
เวียดนาม
โดยกอนหนานี้ การขนสงสินคาขนาดใหญมาทาเรือ
ไซงอ นจะตองผานแมนำ้ ไซงอ น ซึง่ ตืน้ เขิน ทำใหเรือสินคา
ขนาด 10,000 ตัน ตองหยุดขนถายสินคาสูเรือขนาด
เล็กที่ฮองกงหรือสิงคโปร แตทวาในอนาคตทาเรือ
พาณิชยนานาชาติกายแหม็บ-ถิหวายจะสามารถรองรับ
เรือสินคาขนาดใหญได และสินคาจะสามารถถูกขนสง
★★โฮจ�มินห

สไตล ★บทนำ

ทาอากาศยานนานาชาติ
เติินเซินเญิ๊ต

อยูระหวางกอสราง
และดำเนินงาน
ฮานอยไฮเวย
รถไฟใตดิน
ในเมืองสายที่1

รถไฟใตดินสายที่1

ซุปเปอรไฮเวย
เหนือใต

พื้นที่เตรียมระบบ
น้ำประปา
ศูนยกลาง
เมืองโฮจิมินห

ตลาดเบิ๊นถั่น
ไฮเวยตะวันออก
อุโมงค
ตะวันตก
พื้นที่ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ทางน้ำเมืองโฮจิมินห

พื้นที่สรางสนามบิน
แหงใหมลองถั่น
ไฮเวยสายมืองเบียนฮัว
กับเมืองหวุงเตา
ทาเรือกายแหม็บ-ถิหวาย

ทางดวนเบ็นลุค ลองถั่ว

ผานไฮเวยทางบกไดทนั ที จึงสามารถชวยประหยัด
ตนทุนและเวลาการทำธุรกิจไดมาก นอกจากนัน้
หากทางดวนตางๆ ทีอ่ ยูร ะหวางดำเนินการกอสราง
แลวเสร็จสมบูรณ จะทำใหสามารถขนสงสินคา
จากเขตสามเหลีย่ มลุม แมนำ้ โขงมากระจายมายัง
เมืองตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการงานเรงดวนคือรถไฟใตดิน
ในเมือง หากไมมีรถไฟเขามาแกไขปญหารถติด
ในเมืองแลว จะกอใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ
อยางมาก ซึ่งขณะนี้ โครงการกอสรางเสนทาง
รถไฟทีก่ ำลังดำเนินการอยู ไดรบั ความชวยเหลือ
ทางการเงินจากรัฐบาลญีป่ นุ นัน่ คือ โครงการรถไฟ

สายที่ 1 ทีว่ ง่ิ จากหนาตลาดเบิน๊ ถัน่ ในยานใจกลาง
เมือง ไปยังทางตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทาง
19.7 กิโลเมตร รัฐบาลเวียดนามมีแผนการสราง
เสนทางรถไฟชานเมืองทัง้ หมด 6 สายในเขตเมือง
โฮจิมินห และกำลังเจรจาแผนความชวยเหลือ
ทางการเงินกับรัฐบาลเยอรมันและสเปน

Ho Chi Minh

Living
ประชาชนทั่วไปของโฮจิมินหสวนใหญอาศัย
อยูดวยกันเปนครอบครัวใหญกัน ในบานเชา
หรืออพารตเมนต โดยชนชั้นกลางมีแนวโนม
จับจายใชสอยมากขึ้นและกลุมคนมีฐานะที่มี
การขยายตัวอยางรวดเร็วนิยมอยูอาศัยใน
บานเดี่ยว ในบานเรือนมักเต็มไปดวยเครื่องใช
ไฟฟาแบรนดตางประเทศ อีกทั้งเราเริ่มเห็น
ภาพของขยายตัวอยางรวดเร็วของการกอสราง
อสังหาริมทรัพย ทำใหราคาอสังหาริมทรัพย
ในเมืองมีราคาสูงขึ้น หางรานในยานใจกลาง
เมืองจึงพากันขายหางรานของตัวเองและยาย
มาอยูท เ่ี ขตเมืองใหมชานเมือง ในบรรดาคอนโด
ระดับไฮเอนด พบวามีชาวเวียดนามถือครอง
อยูถึง 60% จากจำนวนยูนิตทั้งหมด

โฮจ�มินห สไตล

Living
ลักษณะการพักอาศัยของชาวเมือง จะอยูอาศัยในอาคารชุด
หร�ออาศัยอยูรวมกันหลายครอบครัวหากเปนบานเดี่ยว
ชาวเมืองทั่วไปใชชีวิตในบานพักกันอยางไร แบบไหน บนถนนใหญสายหลักตามยานการคาจะมีรานคาตั้งเรียงรายอยูทั่วทุกมุม มีหลังคาหนายื่นออกมา
ประมาณ 4 เมตร ที่ชั้นบนสวนใหญจะทำเปนหองเชาแบบหองสตูดิโอ ตามตรอกซอกซอยจะมีการสรางบานเรียงติดๆกัน แตวาคนที่มีกำลังซื้อสูงจะ
อาศัยอยูในบานเดี่ยว ประชาชนทั่วไปมักจะอาศัยอยูกันแบบหนึ่งชั้นหนึ่งครอบครัวในบานเดี่ยว หรือในกรณีบานขนาดเล็กทุกคนในครอบครัวอาศัย
รวมกันหมด สำหรับคนที่แตงงานแลวก็นิยมอาศัยอยูกับบุพการี สำหรับคนมีฐานะที่อาศัยอยูในบานเดี่ยว ก็มักจะใหญาติที่มาจากตางจังหวัดมาอาศัย
อยูดวย

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

ถนนยานคนมีฐานะ เขต 2 และเขต 7
มีว�ลลาพรอมสระวายน้ำ และคอนโดหรูตั้งอยูมากมาย

เมื่อประมาณ 15 ปกอน ผลจากการเพิ่มจำนวนประชากร ยานการคาหรือที่อยูอาศัยจึงไดรับการสรางพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาเปนเขต
เมืองใหม เขต 2 และเขต 7 หางจากตัวเมือง 20 นาที แตเดิมยานนีเ้ ปนเขตพืน้ ทีล่ มุ แมนำ้ ปจจุบนั เปนเขตยานทีพ่ กั อาศัยทีใ่ ฝฝน ของ
กลุม คนมีฐานะ ซึง่ เปนเหมือนกับอีกโลกหนึง่ กับยานใจกลางเมือง ซึง่ เต็มไปดวยภาพการจราจรติดขัดของรถมอเตอรไซค จากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทำใหราคาอสังหาริมทรัพยเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีประชาชนหรือเจาของธุรกิจปลอยขายที่ดินที่อยูยานใจกลาง
เมือง แลวยายมาอยูที่วิลลาหรูในเขตชานเมืองอยางตอเนื่อง

วิลลาพรอมสระวายน้ำ เขต 2 มีคน
อเมริกันอาศัยอยูเปนจำนวนมาก
เขต 2 ซึ่งตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ใจกลางเมืองโฮจิมนิ ห จากการทีม่ แี มนำ้ ไซงอ น
ขวางกัน้ อยู ทำใหยา นนีเ้ คยเปนยานทีเ่ สือ่ มโทรม
อยางไรก็ตาม ขณะนีม้ โี ครงการพัฒนามากมาย
ในยานนี้ อาทิ อพารตเมนทขนาดใหญติดกับ
ถนนที่เชื่อมตอไปยังภาคกลางของเวียดนาม
เขตเถาเดี่ยนในยานนี้ มีวิลลาสุดหรูถูกสราง
ขึน้ มาสุดลูกหูลกู ตา และยังมีโรงเรียนนานาชาติ
หลายโรงดวย ในเขตนี้มีชาวตะวันตกอาศัยอยู
มาก จึงมีรานบูติกสำหรับชาวตะวันตกหรือ
ภัตตาคารอาหารตะวันตกอยูม าก วิลลาสวนใหญ
มีแมบา นชาวเวียดนามทำงานอยู ชาวโฮจิมนิ ห
ที่มีฐานะก็นิยมอาศัยอยูในยานนี้

เขต 7 พัฒนาโดยทุนจากไตหวัน
และเกาหลีใต เปนยานที่กลุมคน
มีฐานะตองการมาอาศัยอยู
เขต 7 มักเรียกวาไซงอนใต เพราะตั้งอยูทาง
ทิศใตของเมือง ในยานนีม้ เี ขตฟูหมีฮงั ซึง่ พัฒนา
โดยทุนไตหวันรวมกับรัฐบาลกลาง มีถนนที่
กวางขวางสวยงามทั้งขาเขาและขาออก ที่พัก
อาศัยหรือคอนโดหรูหราถูกกอสรางขึ้นเปน
จำนวนมาก และเนื่องจากสรางโดยกลุมทุน
เกาหลีใต ทำใหคนเกาหลีใตเขามาอยูอาศัย
เปนจำนวนมาก จนสังเกตเห็นปายภาษาเกาหลี
อยูทุกที่ นอกจากไตหวันและเกาหลีใตแลว
ยังมีคนญี่ปุนอาศัยอยูมาก และมีโรงเรียนคน
ญี่ปุนดวย และที่เปนปรากฏการณ ณ ตอนนี้
คือ การยายเขาของกลุม คนมีฐานะของเวียดนาม
เขามาอยูในแมนชั่นที่มีราคาหลายลานเยน
ผูคนทิ้งบาน 3 ชั้นหรือขายที่ดินหรือบานหรือ
รานคาทีอ่ ยูใ นเมืองแลวยายมาอยูอ าศัยทีน่ แ่ี ทน
ตอนนีค้ นทีอ่ าศัยอยูใ นเขต 7 ทีเ่ ปนคนเวียดนาม
ที่มีฐานะจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ
★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

โฮจ�มินห สไตล

Living

คอนโด บานเดี่ยว
เรามาสำรวจเคร�่องใชไฟฟากับที่พักอาศัยแตละแบบกัน

แมนชัน่ และอพารตเมนทตง้ั อยูใ นตรอกซอยภายในตัวเมืองยังคงมีภาพความยากจนหลงเหลืออยู คนทีอ่ าศัยอยูอ ยางหรูหราแวดลอม
ไปดวยพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามทันสมัยตามกระแสนิยมคือกลุม วัยรุน ทีอ่ าศัยอยูก บั พอแมทม่ี ฐี านะ ทีอ่ ยูอ าศัยประชาชนทัว่ ไปสวนใหญ เริม่ ตัง้ แต
บานเดี่ยว ทางเขาขนาดหนากวาง 4 เมตร สามารถมองเห็นรั้วกั้นแบงสภาพความเปนอยูความแตกตางของชนชั้นกลางทั้งหมดได
ชัดเจน ขณะนี้เปนยุคบูมของเครื่องใชไฟฟา ผูคนที่นี่ชอบใช เครื่องใชไฟฟาประเภทใด เราลองมาสำรวจกัน

บานของคุณเหว�ยน
อาศัยอยูในคอนโด
คุณจี๋ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
คุณเจิ่น ภรรยา
รายไดครัวเร�อนตอเดือน

โนตบุค

TOSHIBA ซื้อป 2010
500 USD (ประมาณ 38,000 เยน)

เคร�่องปน

Panasonic ซื้อป 2010
100 USD (ประมาณ 7,700 เยน)

ครอบครัวใหมที่เพิ่งแตงงานกันเมื่อป 2011
หองที่อาศัยอยูเ ป น ห อ งในบ า นพ อ แม ข อง
ภรรยาซึ่งตอนนีป้ ระกอบอาชีพบริหารจัดการ
กิจการอสังหาริมทรัพย บานดูสะอาดเรียบรอย
สไตลโมเดิรนแวดลอมไปดวยสินคาที่ซื้อมา
จาก IKEA ที่สิงคโปรและฮองกง ในหองครัว
มีการออกแบบสไตลดั้งเดิม แตแสดงถึงความ
มีฐานะ ใชเตาแกส ผลิตภัณฑอิเล็คโทรลักส
แตอกี ดานหนึง่ เสือ้ ผาในหองแตงตัวสวนใหญ
มี ราคาประมาณ 10 USD ผลิตภัณฑเครื่อง
ใชไฟฟาชื่นชอบแบรนดญี่ปุน เพราะวางใจได
มากที่สุด

มือถือสมารทโฟน

NOKIA ซื้อป 2010
500 USD (ประมาณ 38,000 เยน)

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

เตาไมโครเวฟ

LG ซื้อป 2011
50 USD (ประมาณ 3,800 เยน)

เคร�่อ
ง
ใชไฟฟ
า

เคร�่องปรับอากาศ

DAIKIN ซื้อป 2011
300 USD (ประมาณ 23,000 เยน)

* หองรับแขก 2 ตัว, หองนอน 1 ตัว

ทีว�จอแบน (40นิ้ว)

SONY ซื้อป 2009
1,500 USD (ประมาณ 115,000 เยน)

คอมพิวเตอรตั้งโตะ

CPU LG ซื้อป 2007
1,000 USD (ประมาณ 77,000 เยน)

เคร�่องพิมพ

แปลนหอง 3 ชั้น/4 ชั้น ประมาณ 140 m2

HP ซื้อป 2006
150 USD (ประมาณ 12,000 เยน)
ที่ซักลาง

ครัว

ตูเสื้อผา

เคร�่องพิมพ

ตูเย็น

ตูเย็น

EPSON ซื้อป 2006
200 USD (ประมาณ 15,000 เยน)

TOSHIBA ซื้อป 2011
500 USD (ประมาณ 38,000 เยน)
หองนั่งเลน

ทางเขา

หองน้ำ
เคร�่องอบผา

ARISTON (อิตาลี) ซื้อป 2007
300 USD (ประมาณ 23,000 เยน)

เคร�่องดูดฝุน

PANASONIC ซื้อป 2011
150 USD (ประมาณ 12,000 เยน)

เคร�่องซักผา

ELECTROLUX ซื้อป 2006
400 USD (ประมาณ 31,000 เยน)

หองนอน

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

โฮจ�มินห สไตล

Living

บานของคุณจั่ง
อาศัยอยูในบานเดี่ยว
คุณคอย ชางตัดเสื้อ
คุณโถว ภรรยา
คุณทัง แมของภรรยา

รายไดครัวเร�อนตอเดือน

เคร�่องปรับอากาศ

MITSUBISHI ซื้อป 2008
225 USD (ประมาณ 17,000 เยน)

คุณคอยสรางบานอยูในทายซอย ทำอาชีพ
ชางตัดเสื้อดวยกันกับภรรยา บริเวณรอบๆ
ภายในหองนอนจะประดับประดาดวยภาพ
แตงงาน แสดงใหเห็นถึงคำมั่นสัญญาของ
ครอบครั ว ชาวเวี ย ดนามที ่ ย ึ ด มั ่ น ในความ
ซื่อสัตยตอกัน ครอบครัวคุณคอยเลาใหฟงวา
พวกเราเปนเพีย งครอบครัว ชาวเวียดนาม
ธรรมดาบานพักอาศัยเปนแบบดั้งเดิมของ
เวียดนาม โดยประตูจะเปดออกหันหนาเขา
ถนนอยูตรงทางเขาบานเลยจากที่พัก ชั้น
แรกมี ป ระตู ใ หญ ห น า บ า นแบบญี ่ ป ุ  น ส ว น
ชั้นบนมีแทนบูชาบรรพบุรุษ มีระเบียงชม
พระอาทิตยตกดินในแบบเวียดนาม
ตูเย็น

ทางเขา

เคร�่องเลน CD

LG ซื้อป 2010
175 USD
(ประมาณ 13,000 เยน)

พัดลม

ASIA (เวียดนาม) ซื้อป 2006
30 USD (ประมาณ 2,300 เยน)

แปลนหอง 4 ชั้น ประมาณ 128 m2

ชอง

หอง

หองน้ำ บันได

โทรทัศน

หองน้ำ

หอง

ชอง
บันได

ครัว

หองน้ำ

หองนอนใหญ

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

ชอง
บันได

เฉลียง

ชอง
บันได
แทนบูชา
บรรพบุรุษ
ที่ซักลาง

ลานตากผา

ตูเย็นขนาดใหญ

SHARP ซื้อป 2009
950 USD (ประมาณ 73,000 เยน)

ทีว�จอแบน (40นิ้ว)

LG ซื้อป 2010
600 USD (ประมาณ 46,000 เยน)

เตาไมโครเวฟ

SANYO ซื้อป 2008
100 USD (ประมาณ 7,700 เยน)

เคร�่อ
ง
ใชไฟฟ
า

รานจำหนายเคร�่องใชไฟฟาเปดตัวข�้น
อยางตอเนื่อง เปาหมายของกลุมลูกคาคือ
“เคร�่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟฟาและพลังงาน”

เคร�่องซักผา

LG ซื้อป 2009
550 USD (ประมาณ 42,000 เยน)

อัตราความนิยมเครื่องใชไฟฟาในเวียดนาม
นั ้ น มี ค  า ต่ ำ จากข อ มู ล สถิ ต ิ ใ นป 2008
อัตราการแพรกระจายเครื่องใชไฟฟาของ
เมื อ งโฮจิ ม ิ น ห ส ำหรั บ ตู  เ ย็ น อยู  ท ี ่ 79%
เครื่องซักผา 48% และเครื่องปรับอากาศ
20% ปจจัยผลักดันอยูที่วัยหนุมสาวที่มี
กำลังการซื้อและการที่ผูคนมีฐานะมากขึ้น
ทำใหสามารถคาดการณอัตราความนิยมที่
จะเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากนับจากนี้ ใน
ตัวเมืองเองก็มีรานจำหนายเครื่องใชไฟฟา
เปดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อสังเกตบริเวณ
พื้นที่ที่จำหนายตูเย็นสิ่งที่เห็นสะดุดตาคือ
เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน

เตาไฟฟา

MIDEA ซื้อป 2008
175 USD (ประมาณ 13,000 เยน)

จากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย า ง
รวดเร็ ว ทำให เวี ย ดนามประสบป ญ หาการ
ขาดแคลนพลังงาน ในนครโฮจิมินห หลังจาก
ที ่ ก ฎหมายส ง เสริ ม การประหยั ด พลั ง งาน
มีผลบังคับใชเมือ่ เดือนมกราคมป 2011 มีการ
จัดการแขงขันประหยัดพลังงานในครอบครัว
และจำนวนครอบครัวที่สามารถประหยัดไฟ
ไดมากกวา 10% เพิม่ ขึน้ ถึง 56,000 ครัวเรือน
เมือ่ เทียบกับปกอ นเมือ่ ผูค นมีชวี ติ ความเปนอยู
ดีขึ้นก็เริ่มมีความสนใจตอปญหาสิ่งแวดลอม
มากขึน้ 10 ปทแ่ี ลวคนชาวเวียดนามทีน่ ยิ มใช
เครื ่ อ งใช ไ ฟฟ า แบรนด ญ ี ่ ป ุ  น เริ ่ ม หั น มาใช
เครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงานกันในสัดสวน
เพิ่มสูงขึ้น

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

โฮจ�มินห สไตล

Living

คอนโดมิเนียมราคาแพงถือครองโดยกลุมคนมีฐานะ
และอพารตเมนทสำหรับคนที่มีรายไดนอยผุดข�้นเปนดอกเห็ด
คอนโดแบบ high rise ในยานตัวเมือง สวนใหญจะเปนเซอรวสิ อพารตเมนทสำหรับชาวตางชาติ ซึง่ ถูกพัฒนาโดยกลุม ทุนจากตางประเทศ
จากตรงนี้เองนักธุรกิจชาวเวียดนามเองเริ่มสนใจพัฒนาและกอสรางคอนโดสูงมากขึ้นแตในอีกดานหนึ่งก็มีอพารตเมนทสำหรับผูม รี ายไดนอ ย
ซึ่งกำลังถูกกอสรางเปนจำนวนมากในบริเวณชานเมืองเชนกัน ผูมีรายไดนอยสวนใหญนิยมซื้อหรือเชาที่พักอาศัยอยูในเขตถูดึ๊กซึ่งราคาตอ
ตารางเมตรตกอยูที่ประมาณ 600 USD เราลองมาสำรวจสถานการณดานตลาดอสังหาริมทรัพยของเมืองโฮจิมินหกัน
คอนโดสำหรับ
ผูมีรายไดนอย

หองชุดหรู ตารางเมตรละ 2,000 USD
สำหรับประชาชนทัว่ ไปราคาจะอยูท ป่ี ระมาณ
600 USD ตอตารางเมตร
คอนโดหรูในเขต 1 ยานใจกลางเมือง ราคาขาย
อยูที่ตารางเมตรละ 2,000 USD ทำใหหองแบบ
2 หองนอน ที่มีพื้นที่มากกวา 100 ตารางเมตร
มีราคาสูงกวา 200,000 USD แตทวาราคา
อสังหาริมทรัพยคนเวียดนามทั่วไปสามารถซือ้ ได
ดวยเงินเดือนตลอดชีพ อยูที่ประมาณ 75,000
USD เทานั้น ถึงกระนั้น เราก็พบเห็นวาสวนใหญ
เจาของหองชุดทั้งหลายจะเปนชาวเวียดนาม
ความหรูหราของหองตัวอยางแทบจะไมแตกตาง
อะไรกับหองตัวอยางในประเทศที่พัฒนาแลวเลย
ภายในเมื อ งก็ ม ี ก ารเร ง การก อ สร า งคอนโด
สำหรับผูม รี ายไดนอ ยโดยคณะกรรมการประชาชน
นครโฮจิมินหซึ่งสวนใหญสรางเสร็จสมบูรณแลว
โดยมีบริษัทเอกชนหลายรายเขามารวมลงทุน
ราคาแบงขายหองชุดในเขตถูดึ๊กอยูที่ ประมาณ
600 USD ตอตารางเมตร และหากเปนบริเวณ
ชานเมืองการปลูกบานเดี่ยวจะใชเงินที่ประมาณ
40,000 USD

คอนโดสำหรับ
ผูมีรายไดสูง

การมาถึงยุคของกระแสการตกแตงหอง
หองตัวอยางสำหรับคอนโดหรูเฟอรนิเจอรสวนใหญ
จะเปนสินคาเลียนแบบจากบริษัทเฟอรนิเจอรที่มี
ชื่อเสียงของยุโรปและอเมริกาในตัวเมืองจะพบเห็น
รานขายของตกแตงบานหรูอยูเ ปนจำนวนมาก ทำให
เห็นถึงกระแสของการนิยมตกแตงบาน และมีความ
ชื่นชอบการตกแตงแบบสมัยใหมตามแบบประเทศ
ตะวันตกจนถึงขนาดทีว่ า มีผหู ญิงวัยรุน เดินทางไปถึง
ฮองกงหรือสิงคโปรเพื่อซื้อสินคาที่ IKEA โดยผูคน
รุนพอแมนี้จะชอบเครื่องเรือนที่มีความทนทานและ
มีความเปนเอกลักษณของชาติแตวัยรุนจะชอบ
ความทันสมัย

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

มองผานถนน ลักษณะความเปนอยูของประชาชนทั่วไป
รูปแบบแหงความเปนจร�งของนครโฮจ�มินห

คำวา Hem ในภาษาเว�ยดนาม แปลวา ตรอก
ซอกซอย จากขางในซอยจะมองเห็นขางในบาน

ทุกคนในครอบครัวออกไปทำงานนอกบานกันหมด
ดังนั้น คนสูงอายุที่เหลืออยูจะทำงานบานทั่วไป เชน
หุงขาว ซักผา เปนตน

บนทองถนนมีตรอกซอกซอยมากมาย ปายสีนำ้ เงิน
ทีต่ ดิ อยูต รงบริเวณทางเขาถนนในซอย จะเปนปาย
แสดงชื่อซอย เมื่อยืดแขนใหกวางออกไปสุดแขน
ทัง้ สองมือระยะทางนัน้ คือความกวางของซอย หาก
เราเดินสำรวจเขาไปดานในจะพบเห็นลักษณะวิถชี วี ติ
ของผูคนในซอยบานคนที่นี่จะไมมีประตูหนาบาน
เมือ่ เขาในบานแลวจะเจอหองทันที เด็กๆ จะทานขาว
เพียงลำพังที่ครัว พอหันหนาไปอีกดานก็จะเปน
หองนอนของพอเด็ก รานเกมซึง่ กลายเปนรานขาย
ขนมไปในตัวมีเครื่องคอมพิวเตอรตั้งเรียงราย ใน
แตละวันก็จะเต็มไปดวยลูกคาเด็กนั่งเลนเกมเต็ม
ราน ภายในนั้นก็มีบานซึ่งมีโทรทัศนจอแบนและ
ตูเ ย็นขนาดใหญของบริษทั ญีป่ นุ ตัง้ อยู ยอดขายขนม
ที่อยูในรานเกมอยูที่เดือนละ 200 USD ภายใน
ตรอกซอกซอยมีผคู นทัว่ ไปอาศัยอยูเ ปนจำนวนมาก

โรงเรียนในนครโฮจิมินห
เปนระบบเลือกเวลาเรียน
มี ท ั ้ ง เรี ย นรอบเช า และ
รอบบาย เด็กที่เรียนใน
รอบบาย จะเริ่มเตรียม
เขาเรียนในชวงเที่ยง

รานอาหารตามสั่งจะปรุงอาหารตรงบริเวณทางเขาบาน
เตาแกสจะวางไวตรงถนนทางเขา เจาของรานสงอาหาร
ดวยรถมอเตอรไซค ราคาขาวกลองมีกับขาว 3 อยาง
ตกอยูที่ 1 USD

ในตรอกเล็กๆ มีรา นอินเตอรเน็ตเปดใหบริการ
เด็กผูชายกำลังมีสมาธิจดจอกับเกมการตอสู
หรือเกมฮีโร คาใชบริการชั่วโมงละประมาณ
5,000 ดง หรือประมาณ 18 เยน
★★โฮจ�มินห

สไตล ★Living

โฮจ�มินห สไตล

Living

ผูคนนิยมใชบร�การเร�อขามฝาก
สภาพในยานชานเมืองซ�่งผูคนมากมาย
อาศัยอยู
บา

นซง่ึ อยใู กลก บั
ทา เทยี บเรอื ใน
เขต 8 มโี ครงส
รา งแบบเดยี วก
นั ตลอดเสน ทา
งเลยี บแมน ำ้

ใจกลางเมืองนครโฮจิมนิ หประกอบไปดวย เขต 1 เขต 12 และเขตทีต่ ดิ กับเขตทีม่ ชี อ่ื เปนตัวเลข ไดแก
เขตฝูหยง เขตเตินบิ่นห และเขตกอเวิ้ป ซึ่งมีพื้นที่
ติดกับจังหวัดอื่นสำหรับโฮจิมินห โดยทั่วไปแลว
คำวา ชานเมืองหรือปริมณฑลในเวียดนามจะ
หมายถึงเขตพื้นที่ที่อยูนอกเหนือจากเขตพื้นที่
ที่แสดงเขตดวยเลข แตวา ในเขต 7 หรือเขต 8
ซึง่ อยูต ดิ กับจังหวัดอืน่ ๆ จะมีสภาพแวดลอมเหมือน
ชานเมืองพื้นที่รอบจุดศูนยกลางเมืองไปประมาณ
1 ชม. ดวยรถมอเตอรไซคถอื เปนพืน้ ทีท่ ค่ี นสวนใหญ
ใชเวลาเดินทางมาทำงานซึ่งมีผูใชแรงงานจำนวน
มากอาศัยอยู แรงงานที่ทำงานในโรงงานจะมี
เงินเดือนประมาณ 100 USD ดังนัน้ จะนิยมเชาบาน
ที่มีคาเชาประมาณเดือนละ 15 USD
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เขตใจกลางเมือง
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Ho Chi Minh

กลุมคนมีฐานะในเวียดนามมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บนถนน
สายหลั ก ใจกลางเมื อ งนั ้ น เต็ ม ไปด ว ยร า น
แบรนดเนม ชอปปง เซ็นเตอร โรงแรม ซึง่ เปน
ผลมาจากการไหลเขามาของการลงทุนจาก
ตางชาติ แตวา ปจจัยสำคัญที่ชวยทำใหเกิด
ความเจริญเติบโตของประเทศนี้ คือ แรงงาน
ในโรงงาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมากกวา
ครึง่ หนึง่ จะเปนคนหนุม สาว เราจึงไดสอบถาม
ความรูสึกในการใชชีวิตที่แทจริงของวัยรุน
หนุมสาวเหลานั้น
นอกจากนั้น เรายังไดเขาไปสำรวจบริเวณที่
ประชาชนอาศัยกันอยูอยางหนาแนนเพื่อ
ศึกษาวาพวกเขาเหลานั้นมีสภาพชีวิตความ
เปนอยูอ ยางไร จากพิธแี ตงงาน งานศพ และ
การศึกษา ซึง่ ทำใหมองเห็นสภาพความเปนอยู
ของชาวเมืองไดอยางแทจริง

โฮจ�มินห สไตล

Life

การสอบถามหนุมสาวไซงอนผูช�่นชอบการชอปปง
เร�่องเง�นเดือน และเร�่องอนาคตของพวกเขา

ผูที่มีอายุประมาณ 20 ป ซึ่งอาศัยอยูในนครโฮจิมินหจะมีฐานเงินเดือนอยูที่ประมาณ 100 USD วัยรุนหนุมสาวที่ทำงานใน
บริษทั ขามชาติหรือบริษทั ทีม่ ชี อ่ื เสียงในเวียดนามจะมีรายไดสงู กวานีถ้ งึ เทาตัว ซึง่ พวกเขาเองไดกลายเปนสวนหนึง่ ของการขยายตัว
ของการบริโภคในเมือง เราไดลองสอบถามพวกเขาในเรื่องเงินเดือน งานอดิเรก การแตงงาน ชีวิตประจำวันของพวกเขา
เหวียน (23 ป)

ทำงานเกี่ยวกับ IT
เกิดที่โฮจิมินห
เงินเดือน: 400 USD
งานอดิเรก: อานหนังสือ ฟงดนตรีคลาสสิค
และร็อค

ใชงบประมาณเทาไหรในการซือ้ ของ
แตละเดือนและในบรรดาของที่ซื้อ
มาทั้งหมดชิ้นไหนมีราคาแพงที่สุด
เหงียน ฉันมีงบอยู
25 ดอลลารตอ เดือน
สิง่ ทีแ่ พงทีส่ ดุ ที่ซื้อมา
เปนมือถือซัมซุงราคา
150 ดอลลารใกลจะ
ไดเวลาเปลี่ยนเครื่อง
ใหมแลว ตั้งใจจะให
แฟนซือ้ ใหนา จะเปนไอโฟนรุน ใหมนะ
กุก ถาฉันจะซื้อของ จะใชเงินรอยละ 30
ของเงินเดือน นาจะประมาณ 120 ดอลลาร
ของแพงที่สุดที่เคยซื้อคือรถมอเตอรไซค
แบรนดไตหวัน เมื่อสามปกอนราคา 2,000
ดอลลาร และสิ่งที่
เพิ่งซื้อมาไมนานคือ
ไอแพด ราคา 700
ดอลลาร สวนใหญ
จะเก็บเงินซื้อเอง

กุก (24 ป)

ทำงานเกี่ยวกับ IT
เกิดที่ฟานเที้ยต
เงินเดือน: 400 USD
งานอดิเรก: ชอปปงและฟงดนตรี

เบียน (23 ป)

วิศวกรระบบบริษัท IT
เกิดที่บิ่นหเยือง
เงินเดือน: 500 USD
งานอดิเรก: แขงรถมอเตอรไซค

ทัม (21 ป)

กำลังศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัย สาขามนุษยศาสตรและสังคม
เกิดที่โฮจิมินห
ฝกงานอยูที่สถานกงสุลตางชาติ
รายไดจากการทำงานพิเศษเดือนละ 350 USD
งานอดิเรก: ชอปปง และสังสรรคกับเพื่อน

คินห (27 ป)

ฝายบุคคลบริษัทสิ่งทอของเกาหลี
เกิดที่โฮจิมินห
เงินเดือน: 300 USD
งานอดิเรก: อานหนังสือ และกิจกรรม
อาสาสมัคร

ทัม ฉันยังเปนนักศึกษาอยู มือถือพอซื้อให เหวียน ของที่ขายตามหาง หรือชอปปง
ตอนนี้ทำงานพิเศษอยู จึงใชเงินประมาณ เซ็นเตอรจะมีราคาสูง ดังนัน้ จะเขาไปดูเฉยๆ
50 ดอลลารตอเดือนเทานั้นในการซื้อของ ถาจะซือ้ จะหาซือ้ จากแถวบาน บริเวณถนน
เลวันสี แหลงแฟชัน่ ชานเมือง เสือ้ ผาหนึง่ ชุด
คินห ฉันพักอยูชานเมือง จึงไมคอยไดซื้อ ราคา 20 ดอลลารหรือต่ำกวา
ของเทาไหร แตวาจะใชเงินไปกับอะไหลรถ
มอเตอรไซคเวลาเขาเมือง และรถมอเตอรไซค กุก ฉันเปนคนตางจังหวัด พักอยูกับญาติ
ทีใ่ ชอยูต อนนี้ นาจะเปนสิง่ ทีแ่ พงทีส่ ดุ ทีเ่ คย ของพอแมในเมือง ซึ่งมีคาใชจายไมมาก จึง
ซื้อ ราคา 900 ดอลลาร
เก็บเงินได สามารถซือ้ ของทีอ่ ยากได สำหรับ
เบียน คงเปนมอเตอรไซคที่แพงที่สุด ยี่หอ
เด็กทีอ่ าศัยอยูใ นเมืองโฮจิมนิ ห และเปนเด็ก
ยามาฮาของญีป่ นุ การซือ้ ของจะเนนอะไหล
ในเมื อ งโฮจิ ม ิ น ห ม ี ช  อ ปป  ง ทีไ่ มไดอยูก บั พอแม บางคนจะแชรหอ งอยูก บั
เซ็นเตอรมากมาย แตวาสวนใหญ เพื่อนหรือไมบางคนก็จะอยูกับญาติ ดังนั้น
รถมอเตอรไซต ใชเงินประมาณรอยละ 30
ไปชอปกันที่ไหนครับ
ของเงินเดือน
จึงไมคอยสิ้นเปลืองคากินอยู ทุกคนจึงชอบ
การชอปปง
★★โฮจ�มินห สไตล ★Life

มีแฟนหรือยังครับ คิดวาจะแตงงาน กุก ฉันเองก็อยากเชิญเฉพาะคนที่อยากจะ
อายุเทาไหรครับ
มาแสดงความยินดีเทานั้น มีบุฟเฟตในสวน
ของโรงแรม แขกก็ประมาณสัก 300 คนพอ
เบียน ถาอายุ 25 ปแลว ก็อยากจะแตงงาน สวนฮันนี่มูนก็คิดวานาจะเปนที่สิงคโปร
กับแฟนที่คบกันอยูปจจุบันนี้ครับ ก็มีคิด
วางแผนเรื่องอนาคตหลังจากนี้ 10 ป ตั้งใจ เหวียน สวนฉันจัดพิธใี นโบสถคาทอลิก เนน
ไววาจะมีบานเดี่ยวราคาประมาณ 60,000 คุณภาพมากกวาปริมาณ แขกนาจะประมาณ
ดอลลารสกั หลังหนึง่ ครึง่ หนึง่ จะใชเงินตัวเอง 100 คน อยากสั่งตัดชุดแตงงาน แตยังไงก็
กับเงินแฟนที่เก็บมาดวยกันซื้อ สวนอีกครึ่ง อยากจัดแบบเรียบงาย
หนึ่งคิดวาจะยืมจากพอแมครับ
เบียน ผมอยากเชิญแขกประมาณ 500 คน
คินห ฉันอยากแตงงานตอนอายุ 30 ป
กุก สวนฉันกำลังหาแฟนอยู
งานเลีย้ งแตงงานของชาวเวียดนาม
ไดยนิ มาวาจะเชิญตัง้ แตญาติ เพือ่ น
จนถึงคนทีเ่ พิง่ รูจ กั กัน ตองเชิญแขก
ประมาณ 600 คน พวกคุณคิดเห็น
กันอยางไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้

คูรักชาวเมืองโฮจิมินห คิดวาการ
จัดทำอัลบัม้ ภาพถายแตงงานนัน้ ดูหรู
สำหรับพิธีแตงงานนั้น คูรักจะแยก
วันถายภาพตางหาก การถายภาพ
บนทองถนนซึ่งมีคนมุงดู เขินหรือ
อายไหมครั บ คนเวี ย ดนามชอบ
ถายรูปกันใชไหมครับ

ทัม อยากถายรูปเก็บไว เพราะอยากเก็บรูป
ชวงเวลาที่ตัวเองยังดูนารักและสวยเอาไว
หากอัพรูปลงเว็บ ก็ไมรูวาใครจะดูหรือเห็น
บาง ดังนั้น ถึงแมจะเปนรูปทั่วไปก็อยาก
โพสทาใหสวยไวกอน ถาจะสงรูปมาใหขอ
รูปสวยๆนะ
สุดทายนี้ ขอผมสำรวจกระเปาของ
ทุกคนไดไหมครับ
คินห ฉันมีแตสมุดหมายกำหนดการ และ
โนตบุคเทานั้น
เหวียน มีสมารทโฟน
ซัมซุง และขาวโพด
แวะซื้อจากแถวบาน
ระหวางที่เดินทางมา
ที่นี่ อรอยนะ

เหวียน เริม่ ตัง้ แตเด็ก พอจะใหตง้ั ทาถายรูป กุก ปกติจะถือไอแพดเดินเลนไปดวย
คินห งานเลีย้ งแตงงาน เปนพิธแี นะนำคูช วี ติ หนากลอง คิดวาอาจจะเคยชินไปแลว
ทัม เปนนักศึกษาอยู ปกติจะพกพจนานุกรม
ใหรจู กั กับครอบครัวหรือเพือ่ นฝูงของตัวเอง
ดังนั้น จึงจัดงานแบบเรียบงายก็ได แตวา เบียน ถึงมีคนจองมอง ก็ไมอายนะ เพราะ หรือสมุดโนต
บริเวณที่ฉันอาศัยอยูนั้น มีการจัดงานเลี้ยง ถายภาพแตงงานยังไงก็อยากทำ ครัง้ หนึง่ ใน
2 ครั้ง ทั้งฝงเจาบาวและฝงเจาสาว
ชี ว ิ ต บางที ก ็ ห ั น มาทางกล อ งกะทั น หั น เบียน วันนีว้ นั หยุด มีแค
ตอนที่กำลังคุยกับเพื่อน แตไมมีหลุดเฟรม กระเปาสตางคเทานั้น
ทัม ไมอยากจัดงานเอิกเกริก แตวา อยากใส หรือถาพอเห็นกลองก็ปลอยตัวถายรูปได สวนอยางอื่นจะทิ้งไวใน
ชุดแตงงานโชวเพื่อนๆ ตั้งใจจะเชิญแขก อยางธรรมชาติ ยืดหลังตรงเปะ เพราะวา รถมอเตอรไซค อยากดู
ไหมครับ
ประมาณ 300 คน และจะมีงานเลี้ยงตอ โดนถาย ยังไงก็ตองใหดูดีเสมอ
เพือ่ ทุกคนจะไดสนุกสนาน แตวา หลังเสร็จจาก
งานแต ง งานแล ว ก็ อ ยากไปเที ่ ย วลำพั ง
สองคนที่รีสอรทในเกาะนอกเมือง
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หากอยากซ�้อของแบบเหมา หร�อซ�้อสินคาจำนวนมาก
ตองมาที่ยานเจอะเลิ้น ไชนาทาวน

หางจากใจกลางเมืองไปทางทิศตะวันตกไปประมาณ 5 กิโลเมตร มียา นคนเวียดนามเชือ้ สายจีนอาศัยอยูซ ง่ึ เรียกวา ยานเจอะเลิน้ คำวา
“เจอะเลิน้ ” ในภาษาเวียดนาม หมายถึง ตลาดใหญและชือ่ ถนนไดตง้ั ตามชือ่ นีใ้ นยานนีจ้ ะเปนรานคาหรือตลาดจำหนายสินคาเฉพาะทาง
คนทีอ่ ยูต า งจังหวัดหรือชานเมืองนิยมเดินทางมาซือ้ สินคากันทีน่ ่ี ไมวา จะเอาไปทำธุรกิจตอหรือเอาไวใชสว นตัว ดังนัน้ ยานเจอะเลิน้ จึงมี
สินคาครบทุกอยาง แถมยังราคาถูกกวารานคาปลีกในเมืองเสียอีก

ตลาดบิงเตย

อยูไมไกลจากสถานีขนสง
เจอะเลิน้ ถือเปนตลาดกลาง
ที่มีขนาดใหญที่สุด ตาม
ทองถนนยังมีการจำหนาย
เสือ้ ผา ผาชนิดตางๆ สินคา
ของขวัญ สินคาเบ็ดเตล็ด
และอาหาร สวนชั้นบนก็มี
เสื ้ อ ผ า และเครื ่ อ งสำอาง
วางขาย อยางไรก็ตามที่นี่เหมาะสำหรับเจาของ
กิจการซื้อสินคาราคาสง สินคาบางอยางไมเหมาะ
ซือ้ ใชสว นตัวเพราะขายเปนเซ็ตใชงานยากมีจำหนาย
ตัง้ แตรองเทาจนกระทัง่ หมวก ทีน่ ม่ี รี า นคามากกวา
2,000 ราน

ถนนยานเจอะเลิ้น
ยานขายอะไหลรถมอเตอรไซค
ง

ถนนหุงเวือ

สถานีขนสงรถบัสเจอะเลิ้น
ไมใชเปนแคตลาด แตยังมีราน
ขายสงตั้งเรียงรายอยูตามทอง
ถนน ขายแมกระทั่งปากกา 1
ดาม ในราคาปลีกเหมือนราน
เครื่องเขียนในเมือง นอกจากนี้
ขางในยังมีรานคาที่นาสนใจอีก
มากมาย ทั้งรานคาเฉพาะทาง
เชน ของชำรวย การดแตงงาน

ยานขายเคร�่องเข�ยน
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ถนนเจิ่นฮึงดาว

ยานขายผา
ถนนหายเถืองหลานอง

ยานขายถุงพลาสติก
ตลาดบิ่นหไต

ทางไปใจกลางเมือง

ถนนเหวียนจาย

ยานขายเครื่องเขียน

ตลาดกิมเบียน

ตลาดกิมเบียน

ยานสินคาพลาสติกไวนิล

มีรานจำหนายเครื่องใชไฟฟา
อุปกรณเครื่องมือสำหรับใชใน
งานอุตสาหกรรม เครือ่ งจักร และ
เปนตลาดทีค่ ณ
ุ สามารถหาสินคา
ไดครบครัน ยกเวนอาหาร และ
ทีน่ เ่ี ปนตลาดทีเ่ นนขายสีสำหรับ
ใชในอุตสาหกรรม สารเคมี และ
น้ำหอม สีที่ใชในอุตสาหกรรม
ราคาอยูท ไ่ี มเกิน 1 USD ตอ 100
กรัม

การซือ้ ขายขาวสาร คนเวียดนาม
จะใชถุงพลาสติก คนขายของ
ตามทองถนนก็จะใสสนิ คาตัวเอง
ในถุงพลาสติก และใสในตะกรา
พลาสติกเพื่อแบกหาบจำหนาย
ถุงพลาสติกยานนี้ จำหนายแบบ
ราคาขายสง หนวยละ 100 ถุง
สวนกระเปาพลาสติกนั้นซื้อได
ตั้งแต 1 ใบ ซึ่งไดรับความนิยม
มากในการซื้อเปนของฝาก

ในตัวเมืองยังมีรานคาจำหนาย
สินคาเฉพาะอยางเต็มไปหมด
ไมใชแคยา นเจอะเลิน้ เทานัน้ ในเขตใจกลาง
เมืองก็มยี า นตางๆ เชน ยานขายเฟอรนเิ จอร
ยานขายตูเ ซฟ ยานจำหนายสังฆภัณฑ ยาน
คอมพิวเตอร ยานเกมสคอมพิวเตอร ยาน
ขายพวงหรีดงานศพ ยานขายกระเบื้อง
ยานแฟชั่น ยานเชาชุดแตงงาน ยานขาย
ผลิตภัณฑสแตนเลส เปนตน ซุปเปอรมารเก็ต
และหางสรรพสินคาก็เพิม่ จำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ
แตสำหรับประชาชนทัว่ ไป มักนิยมหาของ
ถูกตามตลาด หรือยานขายของเฉพาะอยาง
และรานเหลานี้ก็นิยมแขงกันลดราคากับ
รานคูแขงในยานเดียวกันดวย

ยานอะไหลรถจักรยานยนต

ยานขายผา

สำหรับวัยรุนสวนใหญ สิ่งของที่
มีคาสูงที่สุดของพวกเขาคือรถ
มอเตอร ไซค พวกเขาจึ ง ทุ  ม เท
แรงกายแรงใจในการซือ้ หาอะไหล
ใหรถที่ตัวเองรัก ถึงแมจะตอง
เดินทางมาจากตางจังหวัดก็ยัง
มาซื้ออะไหลรถจักรยานยนตกนั
ที่ตลาดนี้เพื่อนำไปซอมเองหรือ
นำไปใหรานซอมให

คนเวียดนามชอบสวมเสื้อผาที่
พอดีกับรูปรางตัวเอง สวนใหญ
จะสั่งตัด ดังนั้น จึงมีรานตัดเย็บ
แทบทุกเมือง มีผาขายทุกตลาด
ทีน่ ม่ี ผี า ใหเลือกหลากหลาย และ
ราคายอมเยา ราคาเมตรละ 3
USD เปนตนไป แถมยังมีราน
ตัดชุดสูทสุภาพบุรุษดวย

ยานขายพวงหร�ด

ตลาดเยินซ�นห

ยานขายผลิตภัณฑสแตนเลส

ถนนชุดแตงงาน
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สำรวจเขาไปในแหลงที่มีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน
การจับจายซ�้อของก็ซ�้อในละแวกทองถิ่น

เขต 4 ซึง่ อยูท างตอนใตไมไกลจากใจกลางเมืองโฮจิมนิ ห เพียงแคขน้ึ ทางดวนแนวตะวันออกและตะวันตกและขามแมนำ้ เทานัน้ ยานนี้
เปนพืน้ ทีท่ ม่ี สี สี นั ผูค นใชชวี ติ สบายๆ นานๆ ทีจะมีรถยนตผา นมา แตคนสวนใหญใชรถมอเตอรไซค ยานนีเ้ ปนถนนรานคาระยะทาง 1
กิโลเมตร ซึง่ มีรา นคาขนาดเล็กตัง้ เรียงรายอยูเ ปนจำนวนมาก เราไดสอบถามแตละราน เพือ่ เรียนรูส ภาพความเปนอยูข องผูค นทีน่ ่ี
ผูคนในเมืองนิยมมาดื่มกิน
และซ�้อสินคากันที่นี่
ในเขต 4 พอชวงบายคลอยเปนตนไป บนถนน
ด ว นวั น เบอ จะมี ผ ู  ค นมาใช ช ี ว ิ ต สบายๆ
ผูชายที่เลิกงานแลวก็จะเลนไพนกกระจอก
ผูหญิงนิยมจับกลุมพูดคุยหัวเราะกันอยาง
สนุกสนาน และมีรถมอเตอรไซคบิดเสียงดัง
วิ่งผาน

รานใหเชาหนังสือการตูน

รานนี้เปนรานเกาแก มีหนังสือใหเชามากมาย และ
เนนหนังสือการตูนเปนหลัก เปนฉบับถูกลิขสิทธิ์
และมีมาจากตางประเทศ สวนใหญจะเปนหนังสือ
การตูนญี่ปุน มีทั้งโดราเอมอน นารุโตะ คาบริการ
ประมาณ 10 เยน

รานถายภาพ

เวียดนามเปนประเทศที่ใหความสำคัญกับครอบครัวมาก การถายรูป
หมูพรอมกันทั้งครอบครัว เพื่อเปนที่ระลึกจึงมีความสำคัญเชนกัน
และจะวางภาพนั้นไวที่หองรับแขก บริเวณตูกระจกหนารานก็มีภาพ
ครอบครัวขนาดใหญอยู
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รานขายขนม

รานขายลูกอม ขนมขบเคี้ยว เชน ขาวเกรียบ ลูกอมเมนทอส ถึงแมจะ
เปนรานขายแตขนมเปนหลัก แตบนตูโชวกลับมีของใชในชีวิตประจำวัน
เชน บุหรี่ น้ำยาซักผา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถวย วางขายดวย

รานซอมพัดลม

รานรับซอมพัดลม ในรานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญจะมีพื้นที่
วางจำหนายเครือ่ งปรับอากาศกวางมากกวาพืน้ ทีว่ างจำหนาย
พัดลม แตทวา สำหรับประชาชนทั่วไปเครื่องปรับอากาศมี
ราคาสูง จึงนิยมใชพัดลมแทน หากพัดลมเสียก็มักจะสงซอม

รานตัดเย็บเสื้อผา

รานตัดผม

รานตัดเย็บเสื้อผามีอยูทุกเมือง รานเหลานี้มีทั้งลูกคาในละแวกใกลเคียง
ลูกคาทีเ่ ดินทางมาจากตางถิน่ และลูกคาประจำ ราคาตัดชุดสูท (เสือ้ คลุม
และกางเกง) อยูที่ 50 USD ราคาแกความยาวกางเกง 1 USD

บนทองถนนไมวา มุมไหนก็มรี า นตัดผม โดยเฉพาะรานนีม้ ลี กู คา
เขารานคนแลวคนเลา มีลูกคาประจำอยูหนารานที่จะมาทุก 2
อาทิตยตอครั้ง คาตัดผมผูชายอยูที่ 2 USD

รานสติ๊กเกอร

รานชุดแตงงาน

รานสติก๊ เกอรสำหรับรถมอเตอรไซค การแปะสติก๊ เกอรแตง
รถที่ตัวเองรักเปนที่นิยม เชนเดียวกันกับเลือกหาอะไหลรถ
สติ๊กเกอรโลโก HONDA ไดรับความนิยมมาก

ชาวเวียดนามปจจุบันนี้ อายุโดยเฉลี่ยของประชากรอยูในชวงอายุที่
แตงงานได กระแสจัดงานแตงงานจึงบูม แมแตทน่ี เ่ี องก็กำลังจัดโปรโมชัน่
ราคาเชาชุดเจาบาว เจาสาว แตงหนา ถายอัลบัม้ แตงงาน อยูท ป่ี ระมาณ
50 USD

รานขาวสาร

ขาวของเวียดนามเปนขาวที่มีลักษณะเรียวเมล็ดยาว เวียดนามเปน
ประเทศทีม่ ชี อ่ื เสียงในการผลิตขาวอันดับตนๆ ของโลก คนเวียดนาม
ทานขาวดวยตะเกียบพรอมน้ำชาเชนเดียวกับคนญีป่ นุ ขาวถูกจำหนาย
เปนกิโลกรัมๆ ละ 60 เยน โดยประมาณ และมีจำหนายในซุปเปอร
มารเก็ตและรานคาทั่วไป
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ระบบการศึกษาแบบเลือกเวลาเร�ยน
ในตัวเมืองเราจะไดเห็นเด็กๆ เลนตลอดทัง้ วัน อาจ
เกิดความรูส กึ สงสัยวาเด็กๆ ไมไปโรงเรียนกันหรือ
ความจริงแลว คือ โรงเรียนในเมืองโฮจิมินห เปน
ระบบการศึกษาทีส่ ามารถเลือกเรียนไดวา จะเรียน
แคชวงเชาเทานั้น หรือเรียนชวงบายเทานั้น หรือ
จะเรียนทัง้ วัน เริม่ ตัง้ แต 7 โมงเชาจนถึง 5 โมงเย็น
และมีระบบหอพักสำหรับนักเรียนที่เรียนในเวลา
กลางคืนหรือเด็กตางจังหวัดดวย อยางไรก็ตาม
สภาพการศึกษาในปจจุบัน มีเด็กๆ จำนวนมาก
ออกจากโรงเรียน หรือไมไปเรียนเพราะไมสามารถ
จ า ยค า เล า เรี ย น เดื อ นละ 3 USD ต อ คน
ได สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน โรงเรียนในภาพประกอบนี้เปนโรงเรียน
ประถมศึกษาทีส่ อบเขายาก (5 ปการศึกษา) และ
โรงเรียนมัธยมตน (4 ปการศึกษา) เด็กเหลานี้
สวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลาง

เร�ยนพิเศษ
เสารอาทิตยก็เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กลางคืนก็เรียนพิเศษ
ในนครโฮจิมินห การเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญเปน
อยางมากสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยหากพูดภาษาอังกฤษได
ชวยทำใหเกิดความแตกตางในเรือ่ งคาจางและสถานที่ทำงาน
ดังนั้นผูปกครองจำนวนมากเต็มใจที่สงลูกหลานของตัวเอง
ใหไดเรียนเสริมในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทีส่ มาคม
เวียดนาม-อเมริกาไดรับความนิยมอยางมากและหลังหมด
คาบเรี ย นแล ว จะได เ ห็ น ภาพที ่ เ ด็ ก ๆรอผู  ป กครองขั บ รถ
มอเตอรไซคมารับจำนวนมากและตอนกลางคืนเด็กๆ ยังเรียน
คณิตศาสตรตอในโรงเรียนสอนพิเศษ
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คุณภาพสูงและใชงานไดอยางวางใจ
สินคาแบรนดญี่ปุนไดรับความนิยมอยางมาก

ตามอาคารตางๆ เราจะไดพบเห็นปายโฆษณาโลโกสนิ คาบริษทั ยักษใหญของญีป่ นุ และตามถนนสายหลักจะมีรา นช็อปปง ของแบรนด
ญีป่ นุ รานคาจำหนายสินคาแบรนดญป่ี นุ มีพน้ื ทีจ่ ำหนายเครือ่ งใชไฟฟาทีม่ ขี นาดใหญและกวางมากกวาแบรนดจากประเทศอืน่ ชาวญีป่ นุ
มีภาพลักษณที่ดีในสายตาชาวเวียดนาม “ขยันขันแข็ง” “ตรงตอเวลา” “ใจดี” “ทำงานเกง” และเชนเดียวกันภาพลักษณตอสินคา
ญี่ปุนที่มีความนาเชื่อถือสูง “คุณภาพสูง” “ทนทาน” “บริการหลังการขายดี” จนถึงขนาดลูกคาบางคนซื้อแตเครื่องใชไฟฟาญี่ปุน
เทานั้น หรือบางคนมีรถมอเตอรไซค 7 คัน ทุกคันลวนเปนรถแบรนดญี่ปุน

ในประเทศเว�ยดนาม คำอีกคำที่หมายความถึง
มอเตอรไซคคือ ฮอนดา
วัยรุนหนุมสาวที่นี่ชอบรถมอเตอรไซคมาก
มักมีคำพูดที่ฟงดูแปลกๆ เชน ฮอนดาของ
ผมคือยามาฮา หรือ ตอนนี้ผมซื้อฮอนดา
ยี่หอซูซูกิ เปนตน คนเวียดนามนิยมใช
คำวาฮอนดา แทนการพูดถึงมอเตอรไซค
ปายทีจ่ อดรถก็เชนเดียวกัน จะเขียนวาหาม
จอดฮอนดา นับตั้งแตป 1960 เปนตนมา
มอเตอรไซคเปนทีน่ ยิ มมากขึน้ อยางรวดเร็ว
จะนั่งซอนทาย 4 คนก็ได เปนยานพาหนะ
ทีม่ คี วามทนทานสามารถรับน้ำหนักไดมาก
จุดเริม่ ตนความนิยมรถมอเตอรไซค คือการ
เปดตัวฮอนดา ซุปเปอรเคิรฟ นับตั้งแตนั้น
ระดับชือ่ เสียงของแบรนดฮอนดาก็ตดิ อยูใ น
ใจคนเวียดนามตลอดมา และยอดจำหนาย
สูงถึงขนาดที่ยามาฮาหรือซูซูกิตามไมติด
★★โฮจ�มินห

สไตล ★Life

และรุนที่ไดรับความนิยมในหมูผูหญิงชาว
เวียดนาม คือ ฮอนดาลีดส เพราะมีที่วาง
เทาสำหรับผูขับขี่ จึงเปนรถมอเตอรไซคที่
ขับแลวดูดีมีสไตลมากที่สุดเมื่อใสกระโปรง
แตในทางกลับกัน ผูชายกลับหันมานิยม
ยามาฮามากขึ้น เนื่องจากสมรรถนะของ
รถยอดเยี่ยม และการออกแบบนั้นดึงดูด
ความสนใจวัยรุนมากกวา

Ho Chi Minh

ชอปปงเซ็นเตอรถือกำเนิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตามแหลงตางๆ ภายในตัวเมือง วัยรุนคน
หนุมสาวของเวียดนาม ที่ชอบแตงตัวตาม
แฟชั่นนิยมมาที่นี่กัน สินคาที่วางเรียงราย
ภายในราน มีแตสินคาที่พวกเขาไมมีกำลัง
พอทีจ่ ะซือ้ เมือ่ ลองสอบถามดูพวกเขาตอบวา
แคมาดูเทรนดก็สนุกแลว บางคนตอบวา
คราวหนาใหพอซื้อให อีกดานหนึ่งยานถนน
แฟชัน่ ซึง่ อยูห า งออกไปจากใจกลางเมือง ทุก
คืนจะมีรา นจำหนายของกิฟ๊ ช็อป กางเกงยีนส
และเสือ้ ผาแนวตะวันตกโดยมีวยั รุน หนุม สาว
ซอนรถมอเตอรไซคพากันมาซื้อของที่นี่ เรา
มาสำรวจกันวาสถานการณแฟชั่นเวียดนาม
ไปถึงไหนกันแลว
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เด็กวัยรุนเมืองไซงอน ผูออนไหวตอกระแสแฟชั่น
และช�่นชอบสิ่งใหมๆ ตองมาเช็คเทรนดแฟชั่นที่ชอปปงเซ็นเตอร

หางไดมอนดพลาซา

โบสถไซงอน

ตลาดบิ่นหถั่นห
วินคอมเซ็นเตอร

หางพารคซันหุงเวือง

ZEN พลาซา

ใจกลางเมือง

เขตเจอะเลิ้น

นาวโซน

ว�นคอมเซ็นเตอร
เปดใหบริการเมื่อเดือนเมษายน ป 2010
ภายในประกอบไปดวยสำนักงานใหเชา
แมนชัน่ เปนอาคารพาณิชยซง่ึ กอสรางโดย
กลุมทุนเวียดนาม ตั้งอยูบริเวณสี่แยกใน
ตัวเมืองระหวางถนนดงเขยซึง่ เปนถนนสาย
หลักของการทองเที่ยวกับถนนเลทั้นโตน
ซึ่งคนญี่ปุนรูจักเปนอยางดีในฐานะที่เปน
ยานที่มีคนญี่ปุนอาศัยอยูมากมาย โซน
ชอปปง มีทง้ั หมด 4 ชัน้ นับจากแกรนดฟลอร
ลงมา 4 ชัน้ ชัน้ ลางสุดเปดเปนศูนยอาหาร
หางสรรพสินคาแหงนี้มีความเปนแฟชั่น
ชัน้ สูงมาก เชน มีชอ็ ปของอารมานี่ เวอรซาเช
แบรนดดงั จากปารีส เปนตน สวนรานแฟชัน่
ทั่วไปก็มี เชน ราน GAP เปนตน
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หางพารคซัน
หุงเว�องพลาซา
หางสรรพสินคาทีล่ งทุนโดยนักลงทุนมาเลเซีย เปนหางสรรพสินคา
แหงแรกบนถนนดงเขย กอสรางเมื่อป 2003 ตั้งอยูเ ขตเจอะเลิน้ ซึง่
เปนแหลงที่มีคนจีน คนไตหวัน คนเวียดนามเชื้อสายจีน อาศัย
อยูมากมาย เปดใหบริการเมื่อป 2007 สัดสวนลูกคาจะเปนคน
เวียดนามเชือ้ สายจีน 40% คนเวียดนามทองถิน่ 60% นอกจากนี้
บัตรพารคซันซึ่งมีคะแนนสะสม เมื่อซื้อของครบ 10,000 ดง
(ประมาณ 36 เยน) จะไดรบั 1 คะแนน และไดรบั ความนิยมมาก

นาวโซน
บริหารโดยบริษัทสัญชาติไตหวัน ในขณะที่หางสรรพสินคาสวน
ใหญมงุ เนนลูกคาเปาหมายทีม่ อี ายุ 30 ปขน้ึ ไป แตทน่ี จ่ี ะเนนกลุม
ลูกคาวัยรุนชวงอายุ 20 ป ราคากางเกงก็ไมไดถูกมากนัก ราวๆ
25 USD แบรนดที่มีจำหนายประมาณ 70% จะเปนแบรนด
ตางประเทศ และก็มีรานที่นำสินคาจากตางประเทศเขามาวาง
จำหนายดวย ศูนยอาหารจะอยูชั้นบนสุดซึ่งไดรับความนิยมมาก
เพราะมีการออกแบบตกแตงสวยงาม

หางไดมอนดพลาซา
หางสรรพสินคาทุนเกาหลีใต ชั้นแรกมีสินคาแบรนดตางประเทศ
เชน เฟอรรากาโม แบลลี่ แบรนดเครื่องสำอางตางประเทศ มี
บรรยากาศเหมือนหางสรรพสินคาในญี่ปุน แผนกแฟชั่นจะอยูชั้น
บน มีแบรนดเสือ้ ผา GUESS ซึง่ ไดรบั ความนิยมในหมูว ยั รุน เวียดนาม
เครื่องสำอางเกาหลีก็เปนที่นิยมในกลุมคนเวียดนาม นอกจากนี้
ยังมีซุปเปอรมารเก็ต ลานโบวลิ่ง ฟาสตฟูด และเกมเซ็นเตอร

หางเซนพลาซา
เปนหางสรรพสินคาสัญชาติญี่ปุนที่ถือกำเนิดบนถนนสายแฟชั่น
ในเมืองนี้ เปนหางสรรพสินคาแหงแรกที่เปดในเวียดนามเมื่อป
1999 ตอมาในป 2003 มีการปรับปรุงครั้งใหญเปนเซนพลาซา
แฟชัน่ มอลล มีบตู กิ ซึง่ เปดโอกาสใหนกั ออกแบบเวียดนามรุน ใหม
ที่เกิดในยุคหลังสงครามไดแสดงผลงาน รวมถึงมีชั้นสำหรับนัก
ออกแบบชาวเวียดนามโดยเฉพาะดวย มีการจัดงานแฟชัน่ โชวปล ะ
2 ครั้ง ซึ่งสื่อทองถิ่นก็ใหความสนใจมาก
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วัยรุนชวงอายุ 10 ป และ 20 ป เพียงแคมา
เดินเลนในหาง หากจะซ�้อก็จะซ�้อตามรานทั่วไปมากกวา

หางสรรพสินคาหรือแฟชัน่ เซ็นเตอรในชวงวันหยุดสุดสัปดาห จะเต็มไปดวยวัยรุน ทีแ่ ตงตัวตามแฟชัน่ แตวา เมือ่ ลองถามพวกเขาดูวา
ปกติซื้อเสื้อผาที่ไหนกันสวนใหญจะตอบกลับมาวา “ยังไงก็ไมซื้อในหาง” ซึ่งผิดกับที่คิดเอาไว โดยปกติจะไปซื้อที่ยานถนนแฟชั่น
พอตกกลางคืนวัยรุนสวนใหญจะขี่มอเตอรไซคเลนกัน
ถนนแฟชัน่ มีรา นคารถเข็นจำนวนมาก
หางจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร
จากในตัวเมืองโฮจิมินหไปทางทิศตะวันตก
ผานยานเจอะเลิ้น คือ ถนนเหวียนจาย ถนน
สายนีเ้ ปนแหลงรวมผูค นทีช่ น่ื ชอบแฟชัน่ การ
แตงตัว “ถาจะซือ้ เสือ้ ผาตองมาทีน่ เ่ี หวียนจาย”
ความคึกคักของถนนสายนี้ พอเริม่ พลบค่ำจะ
มีรานคาหรือแผงลอยออกมาตั้งวางขายทั้ง
เสื้อยืด กางเกงยีนส สินคาแฟชั่นชิ้นเล็กๆ
รานคาจะเปดรานกันจนเต็มถนนสวนใหญ
ลูกคาเดินทางมาดวยรถมอเตอรไซค พอเจอ
รานทีถ่ กู ใจก็จะจอดและจะถอดหมวกกันน็อค
ออกและซื้อทั้งที่ยังอยูบนรถ และจายเงิน
ทัง้ ทีย่ งั ขีร่ ถอยู ภาพบรรยากาศลักษณะนี้ ยัง
พบเห็นไดทว่ั ไปตลอดถนนสายนี้ อยางไรก็ตาม
ไมวาจะเหตุผลอะไร ที่นี่ไมไดมีเพียงสินคา
ราคาถูกเทานัน้ เจาของรานก็ยงั เปนผูน ำแฟชัน่
อีกดวย ซึ่งจะดูแบบที่ไดรับความนิยม แลวก็
มาตัดเย็บขายทันที ทำใหเด็กเมืองไซงอน
ผูหลงไหลตามกระแสนิยม สามารถซื้อหา
สิ่งของที่ตัวเองตองการได
ในเวียดนามมีนิตยสารแฟชั่นตางประเทศ
เชน นิตยสารแฟชั่นแอล คอสโมโพลีแทน
และฮารเปอรบารซา วางจำหนาย แถมยังมี
หนาแฟชั่นพื้นเมืองชาวเวียดนามดวย สินคา
ที่ลงในนิตยสารสวนใหญจะเปนสินคาราคา
แพง แตวาวัยรุนที่เมืองไซงอนก็จะนิยมซื้อ
สินคาตามแบบในนิตยสาร
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แฟชั่นการทำเล็บ เคร�่องสำอาง
ของเหลาวัยรุน และกลุมไฮโซ
ผูคนมักกลาวกันวาคนเวียดนามสามารถใชมือทำโนนทำนี่อยางคลองแคลว ดังนั้น งานแตงหนาหรืองานแตงเล็บ คนที่นี่จะใชมือทำ
เปนหลัก ผูหญิงเวียดนามชอบแตงหนาทำผมใหดูสวย และมักจะไปรานทำเล็บสองอาทิตยครั้ง ไมวาจะเปนทาเล็บหรือขัดเล็บราคา
อยูที่ 5 USD แมแตตามทองถนนก็ยังมีรานจำหนายยาทาเล็บใหเห็นอยูทั่วไป
หางสรรพสินคาเต็มไปดวยแบรนด
เคร�่องสำอางตางประเทศ แตวัยรุน
มักซ�อ้ ตามซุปเปอรมารเก็ตหร�อตลาด
ชั้นแรกของหางสรรพสินคาจะมีเคานเตอร
เครื่องสำอางแบรนดตางประเทศที่มีชื่อเสียง
ตั้งเรียงรายอยู บรรยากาศไมแตกตางไปจาก
ประเทศที่เจริญแลว กลุมเปาหมายของหาง
สรรพสินคา คือ ชนชั้นกลางที่มีอายุมากกวา
30 ปขึ้นไป ที่มีเงินเดือนมากกวา 700 USD
แตทวาวัยรุนในไซงอนจะดูแคสินคาทดลองใน
หางสรรพสินคาเทานั้นแตจะซื้อสินคาเกี่ยว
กั บ การทำเล็ บ หรื อ เครื ่ อ งสำอางจากตลาด
หรือซุปเปอรมารเก็ตและทำเล็บเดือนละสอง
ครั้งโดยจะทำที่รานทั่วไปแถวบานสวนคน
มีฐานะก็จะใชเวลามากกวาครึ่งวันไปกับ
การทำเล็บ ทำผมดัดผม และใชเวลา
อยางไมเรงรีบในรานซาลอน คาทำ
สีผมจะอยูท ่ี 50 USD ซึง่ แบรนด
ญีป่ นุ จะไดรบั ความนิยมมากกวา
เพราะสีไมตก

ผิวขาว คือจ�ดเดนของ
ความสวย การปองกันผิวจากแสงแดด
จ�งมีความสำคัญ

ในชวงบายที่นี่อุณหภูมิรอนมากกวา 30 องศา ผูคนสวนใหญ
จะขับขี่มอเตอรไซค สวมเสื้อหรือผาปองกันแสงแดด ผูชาย
สวนใหญจะนิยมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น หรือเสื้อกลาม สวน
ผูหญิงที่ขี่มอเตอรไซคจะสวมหนากาก หมวก เสื้อแขนยาว
ถุงมือ และแวนตา ปกคลุมรางกายตลอดทั้งตัวอยางมิดชิด
ดูเหมือนวาพวกเธอจะใหความสำคัญกับการมีผวิ ขาวมากกวา
เหตุผลดานสุขภาพ
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Fashion
ชุดประจำชาติอาวหยาย คนที่สวมใส คือ
พนักงานธนาคาร พนักงานราน และครูเทานั้น

“ชุดอาวหยาย” ในภาษาเวียดนาม แปลวา ชุดยาวหรือผาผืนยาว เปนชุดประจำชาติของเวียดนาม
การออกแบบที่เนนใหพอดีเขากับชวงแขน เปนชุดที่ไดรับการออกแบบดัดแปลงในยุคสมัยอินโดจีน
สีที่ใสจะบงบอกถึงสถานะ เชน สีน้ำเงิน ไวสวมใสในชีวิตประจำวันทั่วไป สีขาวสำหรับผูหญิงที่ยัง
ไมแตงงาน สวนผูหญิงที่แตงงานแลวจะสวมใสสีมวง
ชุดเจาสาว
พนักงาน
ชุดอาวหยายเปนชุดที่ชวยให
ผูหญิงเว�ยดนามดูมีรูปรางงดงาม
โรงแรมมาเจสติกเปนโรงแรมคลาสสิคที่มีชื่อ
เสียงในยุคสมัยที่ปกครองโดยฝรั่งเศส โดย
ชุดอาวหยายของพนักงานโรงแรมจะตัดใหเขา
กับบรรยากาศของโรงแรม โรงเรียนมัธยมตน
ที่มีชื่อเสียงก็ใหนักเรียนหญิงสวมใสชุดอาว
หยวยที่ตัดดวยผาไหมสีขาวเปนชุดนักเรียน
แตวา ตอนนีโ้ รงเรียนสวนใหญจะใหใสเฉพาะ
ในวันพิเศษเทานั้น เชนวันที่ระลึกหรือทุกวัน
จันทร รานอาหารเวียดนามชัน้ สูงหรือรานขาย
ของฝากพนักงานสวนใหญจะสวมใสชุดอาว
หยายเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว บนทองถนน
จะเห็นคนสวมใสชุดอาวหยายนอยลงและ
ตอนนี้ไดกลายเปนชุดทำงานสำหรับเฉพาะ
พนักงานธนาคาร ครูในโรงเรียน หรือขาราช
การเทานัน้ เหตุผลคืออากาศรอนและเมื่อใส
แลวจะขยับตัวยาก การสวมกางเกงจะทำให
เคลื ่ อ นไหวสะดวก และมีน้ำหนักเบากวา
อยางไรก็ดีนักศึกษาจะใหเกียรติและเคารพ
การสวมใสชดุ ประจำชาติเสมอ

พนักงานธนาคาร

ในวันตรุษญวน ชาวเว�ยดนามจะตัดและสวมชุดใหมแบบตะวันตก
เหมือนกับชาวญี่ปุนที่นิยมสวมเสื้อผา
ชุดใหมในวันปใหม ในวันตรุษญวน คน
เวียดนามจะตัดชุดใหมแบบตะวันตก
หรือชุดอาวหยายใหม โดยเฉพาะผูห ญิง
ชาวเวียดนาม จะชอบสวมเสื้อผาที่เขา
หรือขนาดพอดีตัว เชนเดียวกันกับชุด
อาวหยายซึ่งมักจะตัดชุดที่รานในเมือง
และเลือกซื้อผาในตลาด
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ชุดนีท้ กุ คนจะสัง่ พรอมกันในเวลาเดียวกัน
ดังนัน้ ในตลาดขายผาจะมีลายผาสำหรับ
ตัดชุดอาวหยายไวใหเลือกสรรมากมาย
สามารถสัง่ ซือ้ ชุดได มีราคาตัง้ แต 20 USD
ขึ้นไป ซึ่งราคานี้รวมคาตัดแลว

ครู

งานแตงงาน

พนักงานโรงแรม

Ho Chi Minh

ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่สงออกขาวเปนอัน
ดับตนๆของโลก ดังนั้นขาวจึงเปนอาหารหลักของ
ชาวเวียดนาม และดวยภูมปิ ระเทศมีพน้ื ทีข่ นาดใหญ
สำหรับปลูกพืชผักและพื้นที่ยาวตามแนวชายฝง
ทะเล ทำใหชาวเวียดนามนิยมบริโภคอาหารทะเล
และผัก โดยชาวเวียดนามนิยมใชตะเกียบในการ
ทานขาว ในตัวเมืองยังมีตลาดแบบดั้งเดิมอยู ขณะ
เดียวกันซุปเปอรมารเก็ตที่มีตูเย็นแชอาหารก็มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รานขางทางตามทอง
ถนนที่ขายขาวหรืออาหารประเภทเสนก็เปนอีก
หนึ่งทางเลือกหลักในการกินของชาวเมือง แตในอีก
ดานหนึ่งทุนตางชาติไดเริ่มเขามาจากทุกทิศทาง มี
การเปดรานอาหารแบบฟาสตฟูดสอยางมากมาย
จะเห็นไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลง
วิถชี วี ติ การกินของชาวเวียดนามอยางตอเนือ่ ง แตวา
ภาพบรรยากาศการทานอาหารเย็นพรอมครอบ
ครัวไมวาจะยุคสมัยเปลี่ยนไปแคไหนก็ยังคงเหมือน
เดิม

โฮจ�มินห สไตล

Eating
จากตลาดแบบดั้งเดิมที่มีสินคาเบ็ดเตล็ด ปลาและเนื้อครบครัน
ไปจนถึงซุปเปอรมารเก็ตมีระดับ ตลาดคือแหลงอาหารของชาวเมือง

ชาวเมืองโฮจิมินหนิยมไปซื้อของที่ไหนกัน ชาวโฮจิมินหนิยมไปจับจายกันที่ตลาดสดที่มีมาแตดั้งเดิม และยังนิยมไปซื้อของใน
ซุปเปอรมารเก็ตที่สามารถทราบราคาไดทันทีแลวพวกเขานิยมไปที่ไหนมากกวากันหากเปรียบเทียบกับตลาดสดซุปเปอรมารเก็ต
มีการควบคุมดูแลคุณภาพสินคาที่ดี สวนตลาดจะมีจุดเดนตรงที่ เจาของรานจะนำของสดใหมเขารานมาขายตลอดทุกเชา

ตลาดเตินดิ่นห
"ตลาดเตินดิน่ ห" เปนตลาดทีม่ ชี อ่ื เสียงและ
มักจะถูกแนะนำในหนังสือคูมือทองเที่ยว
เมืองโฮจิมินหเสมอ ตลาดนี้ตง้ั อยูใ จกลาง
เมืองโฮจิมินห ราคาก็เหมาะสำหรับนัก
ทองเที่ยว และนอกจากนักทองเที่ยวแลว
ชาวเมื อ งโฮจิ ม ิ น ห ก ็ น ิ ย มชมชอบตลาด
เตินดิ่นหแหงนี้เชนกัน ที่ตลาดนี้มีราน
จำหนายทั้งเสื้อผา ของแหง ของเบ็ดเตล็ด
และยังมีรานขางนอกที่อยูติดกันตั้งเต็นท
ขายผัก เนื้อและปลา
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บรรยากาศทั่วไปของที่นี่คือมีการตั้งวาง
จำหนายของสดนอกรานโดยไมมีตูเย็น
สำหรับชาวตางชาติอาจเปนภาพทีแ่ ปลกตา
ซึง่ แตเดิมนัน้ บานของชาวเวียดนามมากกวา
ครึง่ ไมมตี เู ย็นในชีวติ ประจำวันจะซือ้ วัตถุดบิ
อาหารเฉพาะสวนที่จะทานในวันใหหมด
วันตอวัน ดังนัน้ จึงไมนา ประหลาดใจทีร่ า น
ขายของสดจึงมีหรือไมมีตูเย็นก็ได
สำหรับในตลาดจะสังเกตไดชัดวาลูกคาที่
เดินในตลาดสวนใหญจะเปนคนสูงอายุ
ที่มาเลือกซื้อสินคาและมักพบเห็นการตอ
รองราคาหนาราน ซึ่งนี้ก็คือความสนุกใน

การซือ้ ของ เจาของรานเต็นทขายผักผลไม
เลาใหฟงวาผักรานของเขาเปนผักสดใหม
เขาซื้อของเขารานทุกเชา ผักไดมาจาก
สวนของคนทีร่ จู กั กัน ดังนัน้ จึงไมตอ งกังวล
เรื่องสารเคมี รานนี้ขายไดวันละ 1 ลาน
ดง ประมาณ 3,600 เยน

Co.op Mart
ซุปเปอรมารเก็ต Co.op Mart เปดตัวใน
เมืองโฮจิมนิ ห ตัง้ แตเขาสูย คุ 90 เปนตนมา
เปนซุปเปอรมารเก็ตทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในเมือง
เปดใหบริการในป 1996 ทีน่ ม่ี สี นิ คาครบครัน
วัตถุดิบอาหารที่คัดสรรมาเปนอยางดี และ
ตองผานการตรวจสอบ 2 ครัง้ ถึงจะสามารถ
วางจำหนายในรานได ซึ่งแตกตางกับตลาด
ทั่วไป รวมทั้งวัยรุนหนุมสาวสามารถซื้อ
สินคาไดอยางสบายใจเพราะมีราคาติดอยู
ซุปเปอรมารเก็ตนีจ้ งึ เปนทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป

Lotte Mart
เขต 7 ซึ ่ ง อยู  ท างตอนใต ใจกลางเมื อ ง
โฮจิมินห กอสรางและพัฒนาโดยกลุมทุน
จากไตหวันและเกาหลี เปนยานที่มีคน
ตางชาติเชื้อสายเอเชียอาศัยอยูขวักไขว
ราน Lotte Mart สรางโดยกลุมทุนเกาหลี
เปดใหบริการทีเ่ ขต 7 ทีน่ ่ี เมือ่ ป 2008 เปน
ซุปเปอรมารเก็ตแบบชานเมืองซึ่งลูกคา
สามารถเดิ น ทอดน อ งเลื อ กซื ้ อ ของได
จุดเดนอยูที่ความกวางของพื้นที่ขายที่
รถเข็นขนาดใหญสามารถผานได ชั้นบน
มีโรงหนัง ศูนยอาหาร สินคาแฟชั่น และ
ลานจอดรถมอเตอรไซคขนาดใหญ

Annam Gourmet
Market
เปดใหบริการครั้งแรกในป 2002 เปนราน
วัตถุดิบอาหารนำเขาสำหรับคนอเมริกันที่
อาศัยอยูที่นี่ ทั้งยังมีสินคาประเภทไวนชั้น
เลิศจากฝรัง่ เศสและชาฟวซอง เจาของเปน
ชาวฝรั่งเศส ชั้นบนจำหนายผักและผลไม
ออรแกนิคของเวียดนาม รวมถึงชีสนำเขา
จากฝรั่งเศส รวมถึงอาหารตะวันตกปรุง
สำเร็จและแฮมก็มีวางขาย เมื่อไมนานมา
นี้คนมีฐานะของเวียดนามเองก็เริ่มหันมา
ใชบริการ ซึ่งตอนนี้คิดเปน 20% ของ
ลูกคาทั้งหมด ตอจากนี้มีแผนวาจะเพิ่ม
สินคาสำหรับชาวเวียดนามใหมากขึ้น
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Eating
ฟาสตฟูดส รานอาหารเชนสโตร
กำลังขยายสาขาเขามาในเว�ยดนามอยางตอเนื่อง

เวียดนามเปนประเทศทีม่ ปี ระชากรมากกวาครึง่
เปนวัยหนุม สาวอายุไมเกิน 25 ป อุตสาหกรรม
ฟาสตฟูดเริ่มเขามาเมื่อหลายปกอน โดยมอง
กลุมเปาหมายเปนกลุมวัยรุน ซึ่งแสดงใหเห็น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
ปจจัยที่ดึงกระแสฟาสตฟูดขึ้นมานั้นเริ่มจาก
การเขามาของ KFC ของอเมริกา และตอมาเปน
ล็อตเตอรเรียของเกาหลี ซึง่ เปนบริษทั ยักษใหญ
ของตางชาติอยางไรก็ตามผูประกอบการราน
อาหารเชนสโตรทองถิ่นก็กระโดดเขามารวม
สงครามแยงชิงสวนแบงตลาดดวย ราน Pho24
ซึ่งเปนรานอาหารเชนสโตรที่มีชื่อเสียงของ
เวียดนาม หรือ ราน Com Tam Moc ราน
ขาวหักซึ่งถูกปากคนเวียดนามก็เรงขยายสาขา
เพื่อเขามารวมในสงครามการแขงขันนี้ ดวย
ความคิดทีว่ า หากปลอยสถานการณเปนแบบนี้
ตอไปวัยรุนจะโดนแฮมเบอรเกอรชวงชิงไป
จากตรงนีเ้ อง ราน Bun Cha ซึง่ เปนรานอาหาร
ประเภทเสนทีไ่ ดรบั ความนิยมในเวียดนามก็เริม่
ขยายสาขามากขึน้ เวียดนามเปนประเทศทีว่ ยั รุน
คนหนุมสาวมักจะรวมตัวกันตามรานอาหาร
ทองถิ่นที่มีราคาถูกตามทองถนน จากนี้ตอ ไป
สถานการณการแขงขันระหวางทุนตางชาติและ
รานอาหารเครือขายทองถิ่นนาจะรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น
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Pho24

มีสาขาภายในประเทศเวียดนาม 50 สาขา และยังมี
รานสาขาในฮองกง ฟลปิ ปนส อินโดนีเซีย และในเดือน
กรกฎาคม 2011 ไดเปดสาขาแรกที่ญี่ปุนที่อิชิกะยะ
กรุงโตเกียว โดยเซเวน แอนด ไอ ฟูดซิสเต็มส เมื่อ
เทียบราคารานอาหารทัว่ ไปทีไ่ มปรับอากาศ ราคาของ
Pho24 จะแพงกวาประมาณ 2 เทา ทีน่ ไ่ี มวา สาขาไหน
ตางก็สะอาดและติดเครื่องปรับอากาศ รานก็จะมี
นักทองเที่ยวและวัยรุนหนุมสาวเขามาอุดหนุนอยู
อยางไม
ขาดสาย

Com Tam Moc

สิง่ ทีค่ นเวียดนามทางตอนใตชอบมากทีส่ ดุ คือ การทาน
ขาวสวย ราน Com Tam เปนรานขาวหักจากการบด
ขาว เนือ่ งจากเมล็ดขาวมีขนาดเล็ก ขาวหักจึงนิยมถูก
นำไปอาหารประเภทโจกหรือซุป ถือเปนอาหารที่มี
ราคาถูกตามรานขางทาง นิยมขายคูก บั เฝอ บรรยากาศ
ภายในรานนี้สะอาดและติดเครื่องปรับอากาศ ราคา
อาหารจะแพงกวารานขางทางทัว่ ไป 2 เทา หรือ 45,000
ดง (ประมาณ 160 เยน)

Trung Nguyen Coffee

Highlands Coffee

KFC

รานกาแฟเชนสโตรที่ใหญที่สุดของเวียดนาม
มีโรงงานกาแฟที่ใหญที่สุดภายในประเทศอยูที่
บวนมาถวด แหลงผลิตซึ่งอยูใจกลางเวียดนาม

แตเดิมเปนทุนของคนเวียดนามโพนทะเล ตอนนี้
เปลี่ยนเปนของกลุมทุนภายในประเทศ ราคา
กาแฟโบราณ 25,000 ดง ประมาณ 90 เยน

บริหารงานโดยบริษทั KFC เวียดนามจำกัด ชุดไก
ทอด 2 ชิน้ มันฝรัง่ ทอด เครือ่ งดืม่ ราคา 69,000
ดง ประมาณ 250 เยน

Lotteria

Pizza hut

The Coffee Bean

เปนรานแบรนดสัญชาติเกาหลีที่เปนที่นิยม ชุด
แฮมเบอรเกอร และเครื่องดื่มราคา 50,000 ดง
ประมาณ 180 เยน

รานพิซซายักษใหญระดับโลก สัญชาติอเมริกันมี
สาขาภายในเมือง 10 สาขา ราคาเซ็ตสุดคุม
ประมาณ 39,000 ดง ประมาณ 140 เยน

รานกาแฟจากสหรัฐอเมริกา เปดตัวตามมอลล
อาคารพาณิชย อเมริกาโน 45,000 ดง (ประมาณ
160 เยน) ราคาคอนขางแพง แตไดรบั ความนิยม
ในหมูวัยรุน

Carl's Jr.

Tous les jours

Subway

เปนรานแฮมเบอรเกอร จากรัฐแคลิฟอรเนีย
แฮมเบอรเกอรยางไฟ ราคา 69,000 ดง หรือ
ประมาณ 250 เยน มี 2 สาขาในเมือง

รานเบเกอรี่สัญชาติเกาหลี ที่กำลังขยายสาขา
ภายในตัวเมือง มีขนมปงผักและขนมปงเดนิช
เปนตน และมีมุมกาแฟดวย

เปดตัวในป 2011 ในยานแบ็คแพ็คเกอรในเมือง
คลาสสิคแซนดวิช 55,000 ดง (ประมาณ 200
เยน) มีลูกคาตางชาติมากมาย

Beardpapa

Jollibee

Gloria Jean's Coffees

เปนรานขายชูครีม โดยมีสตู รจากญีป่ นุ เปดรานอยู
ในเขตฟูหมีฮงั เขต 7 และอีกสาขาในใจกลางเมือง
เขต 1

รานแฮมเบอรเกอรสัญชาติฟลิปปนส มีรายการ
อาหารประเภทขาวหรือสปาเก็ตตี้ แฮมเบอรเกอร
ราคา 47,000 ดง (ประมาณ 170 เยน)

มีสำนักงานใหญที่สหรัฐอเมริกา รัฐชิคาโก เปน
รานกาแฟที่มีสาขาทัว่ โลก 30 สาขา กาแฟราคา
45,000 ดง (ประมาณ 160 เยน)
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“ปกติ ทานอะไรกันนะ” ขาวเย็นละ มาสำรวจตูเย็นของคนที่นี่กัน
ถาหลานชายมีภรรยาก็จะเขามาอยูดวยกัน ถาลูกสาวแตงงานกับคนในทองถิ่นก็จะมาอาศัยอยูดวยกัน ญาติที่มาจากตางจังหวัดก็จะ
มาพักดวยกันที่บานเนื่องจากคาเชาบานในเมืองใหญเชนโฮจิมินหคอนขางแพง บานเดี่ยวในเมืองโฮจิมินหนี้จะมีเครือญาติมาอาศัย
อยูดวยกันเปนจำนวนมาก แลวอาหารเย็นของครอบครัวใหญแบบนี้เปนอยางไร มาลองเช็คดูขางในตูเย็นกัน

ครอบครัวเหว�ยน มีสมาช�กทั้งหมด 4 รุน จำนวน 12 คน
กา ลูกสาวของลูกชายคนรอง (38 ป)
คุณยายคิม (79 ป)
คุณโตว พี่สาวคนรอง (46 ป)

ถวี่ หลานสาว (6 ป)

โถย เพื่อนของลูกสาวคนโต (38 ป)

เถาหลานสาว (6 ป)
รัน ลูกสาวคนโต (51 ป)

ติ๊ หลานชาย (4 ป)
โทนี่ หลานชาย (12 ป)

ทัม หลานสาว (21 ป)

คุณยายคิมอาศัยอยูกับคุณโตวพี่สาวคนรอง
และคุณรันพีส่ าวคนโตในบานเดีย่ วซึง่ หันหนา
ไปยังถนนทีม่ ผี คู นขวักไขวในเขต 8 บานขางๆ
เปนบานของลูกชายคนโตและลูกชายคนรอง
ซึง่ มีสว นเชือ่ มตอกับบานคุณยาย ดังนัน้ สมาชิก
ครอบครัวจึงชอบทานอาหารกันอยางพรอม
หนาที่บานคุณยายคิม ถึงกระนั้นสมาชิกใน
ครอบครัวจะอยูพรอมหนาพรอมตากันครบ
ทุกคนในวันสุดสัปดาห วันหยุด หรือวันที่
สำคัญเทานั้น โดยทั่วไป คุณยายจะดูแลเรื่อง
อาหารและทำอาหารใหลกู หลานทานกัน วันนี้
เปนวันชาติของเวียดนามเปนการพบหนากัน
ครั้งใหญของสมาชิกครอบครัวที่ไมไดเจอกัน
นาน คุณยายกำลังอยูในครัวกับพวกผูหญิง
ทุกคนในครอบครัวทำงานขางนอกกัน ใน
เวียดนามโดยปกติทั่วไป ทุกคนจะกลับบาน
คนละเวลากัน ดังนัน้ การนัง่ ลอมโตะทานขาว
ดวยกันนั้นไมไดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบอยๆ
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ไมวาครอบครัวไหนก็
ตามจะมีที่ใสถังแกส
ขนาดนี้อยูใตเตาแกส
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ถั่วเขียวตมรสชาติไมหวาน
มากนักจึงไมตอ งกังวลในเรือ่ ง
แคลอรี่

หากฝนไมตกลงมา จะ
นั่งลอมวงทานกันที่โตะ
มานั่งหินนอกบาน

สาวๆ มาเปนลูกมือชวยปรุง แตคนที่ปรุงรส
คนสุดทายคือคุณยา ใชมิโซะปรุงรสหวาน
อมเปรี้ยว

ลองดูในตูเย็น
ของพวกเขากัน
ซื้อของทุกวันที่ตลาดสด
ไมซื้อตุนเก็บไว

อาหารเย็นวันนี้
- ปลาเนื้อขาวราดซอสเตาเจี้ยว
- ซุปหอย ใสถั่ว
- สลัดใสมะเขือเทศ ไขตมและผักสลัด
- ขาวสวย
- ถั่วแดงแบบเวียดนามใสวานหาง
จระเขและถั่วเขียว

ตูเ ย็นของบานของคุณยาคิมผูซ ง่ึ ทำอาหาร
ใหครอบครัวใหญรับประทานทุกวัน ถา
วันไหนมีวตั ถุดบิ อาหารหลากหลาย ทุกคน
ในบานจะรูส กึ ตืน่ เตนเพราะปกติในตูเ ย็นจะ
มีแตนำ้ แข็งเทานัน้ เนือ่ งจากชาวเวียดนาม
ใชชวี ติ ในสภาพทีไ่ มมตี เู ย็นมาเปนเวลานาน
จึงนิยมไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารทุกวัน
ที่ตลาด และมีวัฒนธรรมในการใชใหหมด
ไปในวันนั้น
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ครอบครัวคุณจั่ง คุณยาดูแลอาหารภายในครอบครัวใหญนี้
ทินห ลูกชายคนโต (27 ป)

จิน ภรรยา (55 ป)

บักวิ๋นกับทวนวิ๋น
หลานทั้งสอง (1 ป)

โตว สามี (58 ป)
คิน แฟนของลูกสาวคนที่สาม (32 ป)

ติ๊ ลูกสาวคนรอง (32 ป)
เถา ลูกสาวคนที่สาม (29 ป)

บานตัง้ อยูใ นเขตเตินบิน่ ห เปนเขตทีม่ สี นามบิน
เตินเซินเญิ๊ต ครอบครัวนี้เปนครอบครัวใหญ
ของคุณโตว ซึ่งมีกิจการรานซอมมอเตอรไซค
บานมี 3 ชั้น เปนตึกแถวความกวาง 8 เมตร
ทางเขาหนาบานติดถนนยานการคา สมาชิก
ครอบครัวประกอบไปดวย สามี ภรรยา ลูกชาย
1 คน และลูกสาวอีก 3 คน ครอบครัวของ
ลูกสาวคนที่ 3 ก็อาศัยอยูรวมกัน คุณเถาซึ่ง
เปนลูกสาวคนที่ 3 หลังจากคลอดลูกแลวก็
กลับเขาไปทำงานในบริษัทไอที เด็กผูชาย
ทั้งสอง คุณจินซึ่งเปนแมบานจะคอยดูแล
นอกจากคุณจินแลว คนอื่นๆ ตางก็ทำงาน
นอกบ า นกั น ดั ง นั ้ น งานบ า นทั ่ ว ไป และ
อาหารเย็นจะเปนงานคุณจิน รายการอาหาร
ในวั น นี ้ ค ื อ ซุ ป มะระยั ด ไส ท ี ่ ท ุ ก คนในบ า น
ชอบกันจะทำอาทิตยละ 2 ครั้ง วิธีทำคือ
เอาหมูยัดใสเขาไปขางใน และนึ่งประมาณ 1
ชั่วโมง ในหมอนึ่ง
ซุ ป มะระยั ดไส ห มู ของเวี ย ดนาม
รสชาติมะระจะออนกวาของญี่ปุน
หากตมจนเปอยจะกลายเปนซุปที่
อรอย
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เมือ่ เขาบานมาจะเจอหองโถงใหญ ซึง่
เปนทั้งหองรับแขก หองอาหาร และ
หองครัว อีกมุมหนึ่งจะมีมอเตอรไซค
จอดอยู 7 คัน สำหรับครอบครัว 7 คน

เมนูอาหารวันนี้

การรับประทานอาหาร
ของชาวเวียดนาม จะ
ทานซุปราดกับขาวสวย

- ซุปเนื้อยัดไสมะระ
- สลัดมะเขือเทศกับผักร็อกเก็ต
- หมูตม
- ผัดกุงกระเทียม
- ปลาคลุกเกลือและพริก
- ขาวสวย
- สมและแกวมังกร

ขาวสวยจะทานทุกวัน หุงขาว
ไวสำหรับ 3 มื้อ ในตอนเย็น
ถาขาวเหลือ จะเก็บไวทานใน
วันถัดไป

ลองดูในตูเย็น
ของพวกเขากัน
พุดดิ้งคัสตารดสำหรับเด็ก
โยเกิรตสำหรับทานทุกวัน
คุณปูและยาจะไปซุปเปอรมารเก็ต หรือ
ตลาดทุกวันและจะไม ซ ื ้ อ กั ก ตุ น อาหาร
ไวในตูเย็น วันนี้ครอบครัวกลับบานกันดึก
ดังนัน้ จึงแชผลไมใหเย็น ไวทานหลังอาหาร
มีปลาทอดเกลือ สลัด และขาวสวย แตวา
สิ่งที่ขาดไมไดสำหรับลูกชายทั้งสองคนคือ
น้ำผลไมและพุดดิ้งคัสตารดและโยเกิรต
ปูกับยาซึ่งใชเวลาอยูกับหลานทั้งวันจึงชอ
บตามใจหลานมาก
เมื่อมองจากถนนเขามาก็จะเห็นบรรยากาศ
การรับประทานอาหารภายในบานทุกหลัง

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Fashion

โฮจ�มินห สไตล

Eating

บนทองถนนในตัวเมืองคุณจะไดเห็นรานขายเฝอริมทางในทุกมุมถนน ไมวาจะเปนคนใชแรงงานหรือคนทำงานในออฟฟศตางก็ใช
บริการรานอาหารริมทางไมวา ตอนกลางวันตอนกลางคืนหรือตอนเชา แมแตเจาของกิจการรานอาหารก็ยงั ทานอาหารในรานขางทาง
ตอนยุง รานอาหารขางทางอรอยและถูกสวนใหญเปนอาหารทองถิน่ รสชาติดี บนถนนกาลเมตใกลกบั สถานีขนสงหนาตลาดบิน่ หถน่ั ห
มีรา นของครอบครัวคุณหวี๋ ทีน่ ม่ี กี ว ยจับ๊ ญวนเสนนุม ตอนกลางวันคนจะแนนมาก คุณหวีป๋ รุงอาหารไดคลองแคลว คุณเตาผูเ ปนภรรยา
นั้นจะทำหนาที่ในการมวนเสน รานของคุณหวี๋มียอดขายตอวันประมาณ 150 USD

หนึ่งวัน
กับ
รานร�ม
ทาง

เมนู
กวยจั๊บปู
ปอเปยะทอด
ปอเปยะสด
ปอเปยะสดกุง

ราคา 30,000 ดง
ราคา 30,000 ดง
ราคา 5,000 ดง
ราคา 5,000 ดง

เวลาเปดราน 11.00-17.00
หยุดวันอาทิตย
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ซูช� เท็มปุระ ชาบูชาบู สุกี้ยากี้
รานอาหารญีป่ นุ ทีเ่ จาของเปนชาวเว�ยดนามก็เปดรานกันออกมาเร�อ่ ยๆ

จำนวนมากกวาครึง่ หนึง่ ของลูกคารานอาหารญีป่ นุ ทีน่ จ่ี ะเปนชาวญีป่ นุ แตวา ลูกคาชาวเวียดนามก็เริม่ หันมาใชบริการกันอยางตอเนือ่ ง และ
เริม่ สัง่ อาหารญีป่ นุ ราคาแพงเชนโทโระหรืออิครุ ะมากขึน้ แสดงใหเห็นถึงการเพิม่ ขึน้ ของความนิยมอาหารญีป่ นุ ของชาวเวียดนามทัว่ ไป เมือ่
เร็วๆนีเ้ อง รานอาหารญีป่ นุ ทีค่ นเวียดนามเปนเจาของก็กำลังเปดรานกันอยางตอเนือ่ ง มีการตัง้ ชือ่ รานโดยใชภาษาญีป่ นุ เชน ซูโม โตเกียว
เจแปน โยซะโคย คุชิ เปนตน ซึง่ ก็จะพบวาหลายรานๆอาจจะไมใชเปนรานญีป่ นุ แท ทัง้ เมนูอาหาร บรรยากาศหรือรสชาติอาหารทีไ่ ม
ถูกปากคนญีป่ นุ เทาใดนัก แตวา รานกลับมีบรรยากาศคึกคักเพียงเพราะวาบริหารงานโดยเจาของทีเ่ นนปรับรสชาติใหถกู ปากชาวเวียดนาม

รานอาหารญี่ปุนโดยบร�ษัทญี่ปุนที่โดดเดนที่นี่
THE SUSHIBAR
รานซูชิแบบเชนสโตรที่กำลังไดรับความ
นิยมในหมูชาวเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น
เปนรานซูชิที่มีสาขาภายในตัวเมือง 5 สาขา
คนที่เขามาทานซูชิที่นี่จะเปนชาวเวียดนาม
เปนรานที่กลาวกันวาไดรับความนิยมถึงขนาด
มีหลักฐานภาพคนดังเวียดนามมารับประทาน
ทีน่ ่ี ราคาซูชเิ ซ็ต 16 ชิน้ อยูท ่ี 14 USD รายการ
อาหารมีทั้งซูชิมวนแบบดั้งเดิมหรือปอเปยะไส
ตางๆ เปนตน ขาวปรุงรสหยิบจับกินไดงาย
และการใชบริการสงโดยสั่งผานเว็บไซตก็ไดรับ
ความนิยมมาก

ราน เอะบิซุ
รานที่ประสบความสำเร็จ ทั้งรสชาติ
และบรรยากาศแบบญี่ปุน
โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ
เปนรานเนือ้ ยางเตาหิน และอุดง ซึง่ บริหารรวมกัน
ระหวางรานยากิโทริ “โทริบะคาได” กับรานอุดง
“โนราบะ” รานเปดใหบริการเมือ่ ป 2011 ภายใน
รานมีบรรยากาศแบบอิซากะยะของญี่ปุน ทั้งรส
ชาติของยากิโทริและอุดง ก็อรอย ลูกคามากกวาครึง่
เปนคนญีป่ นุ ดังนัน้ อาจทำใหเราลืมไปชัว่ ขณะวา
ตอนนี้อยูที่เวียดนาม
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Ho Chi Minh

เมื่อเดินเลียบตามทองถนนยานการคาภายในตัว
เมืองโฮจิมนิ หสง่ิ ทีส่ ามารถพบเห็นบนสองขางทาง
คือรานเกมคอมพิวเตอร ลูกคาสวนใหญของราน
มากกวาครึ่งจะเปนพวกเด็กๆ เพราะวาระบบ
การศึกษาของเวียดนามจะมีทง้ั เด็กนักเรียนทีเ่ รียน
เฉพาะภาคบายเทานั้น และเรียนเฉพาะภาคเชา
เทานั้น ในรานที่นั่งจะเต็มไปดวยเด็กที่เขามาใช
บริการหลังเลิกเรียน และในบริเวณดานขางนั้น
จะมีผูใหญที่พอเลยเวลาบายสามโมงเปนตนไป
จะนัง่ ลอมโตะพลาสติก กลุม ละ 3 - 4 คน เลนเกม
หรือเลนไพนกกระจอกกันอยางขึงขัง แตในอีกดาน
หนึง่ ชวงวันหยุดสุดสัปดาหของพนักงานออฟฟศ
ซึ่งทำงานในบริษัทขามชาติขนาดใหญจะใชเวลา
ไปกับการหารานอาหารทานกลางวันหรือชอปปง
หากเปนวันหยุดยาวมักจะออกเดินทางทองเทีย่ ว
โดยการนัง่ รถบัสไปเทีย่ วยังเมืองทีอ่ ยูใ กลกบั ทะเล

เด็กชอบเลนเกมคอมพิวเตอร วัยรุนพูดคุยกันในสวนสาธารณะ
ว�ถีการใชเวลาวางของชาวเมือง
ไมวา จะเปนหัวมุมไหนบนถนนยานการคาภายในตัวเมือง สิง่ ทีจ่ ะไดพบเห็น คือ รานอินเตอรเน็ต บานบางหลังไมมคี อมพิวเตอร หรือ
บางหลังก็ไมยอมใหเด็กๆ ใชคอมพิวเตอร ถึงแมจะมีคอมพิวเตอรก็ตาม คาบริการรานอินเตอรเน็ตอยูที่ชั่วโมงละประมาณ 18 เยน
สวนเหลาวัยรุนหนุมสาวจะมารวมตัวกันตั้งแตเชาที่สวนสาธารณะในชวงวันหยุดสุดสัปดาห นั่งจับเขาพูดคุยกัน พรอมทั้งดื่มน้ำชา
ไปดวย สวนพวกผูใหญจะหยิบเอาโตะพลาสติกออกมาตั้งบนถนนและเลนไพนกกระจอกกัน

ในเกมเซ็นเตอรจะพบเห็น
เคร�่องเกมมือสองจากญี่ปุน
ความสนใจของเด็กๆ หรือวัยรุน หนุม สาวไมวา
จะเปนประเทศไหนก็ตาม ตางใหความสนใจ
เกมอินเตอรเน็ตหรือเกมเซ็นเตอรเหมือนกัน
ที่โฮจิมินหภายในเกมเซ็นเตอรจะเต็มไปดวย
พวกเด็กๆ ไมวาจะเปนเวลาไหน ซึ่งภายใน
ศูนยยังมีเครื่องเลนเกมมือสองบางเครื่องที่
ยังแสดงผลดวยภาษาญี่ปุน แตวาพวกเด็กๆ
ก็สามารถเลนไดอยางชำนาญ ภายในศูนยนี้
มีเครื่องลอกเลียนแบบเครื่องเลนเกมที่ไดรับ
ความนิยมในญีป่ นุ แสดงดวยภาษาเวียดนาม
ตัง้ เรียงรายอยูด ว ย ในรานอินเตอรเน็ตภายใน
ตัวเมือง เด็กๆ ที่เลิกเรียนชวงเชาแลว พอถึง
เวลาเที่ยงก็จะเขามาในรานพรอมกันทีเดียว
ความนิยมในเกมนั้นเปรียบเสมือนสงคราม
การชวงชิงพื้นที่นั่งภายในราน เนื่องจากใน
รานมีลูกคาที่เปนเด็กเยอะ จึงมีการจำหนาย
ขนมขบเคี้ยวดวย เราจะไดเห็นภาพของเด็ก
ที่เลนเกมพรอมอีกมือถือขนมไปดวย เวลาที่
ใชเลนเกมของแตละคนนัน้ ประมาณ 2 ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ย
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Leisure
วันหยุดของฮังกับอัน พนักงานออฟฟศบร�ษัทขามชาติ

พนักงานสาวออฟฟศในบริษัทขามชาติ ถือเปนกำลังซื้อหลักในเมืองโฮจิมินห เมื่อเทียบกับ
คนหนุม สาวทัว่ ไปในเวียดนามทีม่ เี งินเดือนเฉลีย่ 100 USD แลวทำใหเราตระหนักถึงกำลังซือ้
ทีส่ งู ยิ่งของบรรดาพนักงานสาวออฟฟศเหลานี้ ทั้งสองซื้อเสื้อผาราคาประมาณ 15 USD
และรับประทานอาหารกลางวันมื้อละ 5 USD ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่คนมีฐานะทำกันทั่วไปใน
เมืองนี้

¹
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อัน อายุ 25 ป
ทำงานดานการตลาด
บานเกิด เมืองลัมดง ทางตอนกลาง
เงินเดือน 500 USD
งานอดิเรก ชอปปง เดินทาง อานหนังสือ

ฮัง อายุ 30 ป
ผูจัดการขายดานอสังหาริมทรัพย
บานเกิด เมืองไฮฟอง ทางตอนเหนือของประเทศ
เงินเดือน 1,000 USD
งานอดิเรก ชอปปง เตนรำ ดูหนัง
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Leisure
วันหยุดสุดสัปดาห เดินทางทองเที่ยวดวยรถบัส
คาโดยสารราคา 5 USD คาโรงแรม 15 USD
จ�ดหมายปลายทางคือเมืองชายทะเล
ที่เช�่อมตอกับตอนกลางของประเทศ
หร�อบร�เวณสามเหลี่ยมแมน้ำโขง
หากเดินทางจากโฮจิมินหไปประมาณ 100
กิโลเมตร จะมีเมืองริมทะเลซึ่งเชื่อมตอกับ
ตอนกลางหรือเมืองในบริเวณริมแมน้ำโขง
ซึ่งเปนพื้นที่ที่เขียวชอุม ดังนั้น จึงมีผูคนมา
ใชเวลาพักผอนในวันหยุดบริเวณชานเมือง
เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อหนีความวุนวายหรือ
ความแออัดในตัวเมือง คนหนุมสาวนิยมจะ
เดินทางดวยรถจักรยานยนต แตวาบางคนก็
เลือกใชบริการรถโดยสาร หากเดินทางโดย
เครือ่ งบินไปยังเมืองในตอนกลางของประเทศ
ราคาตัว๋ ไป-กลับอยูท ่ี 150 USD หรือหากเลือก
เดินทางโดยรถบัส ไป-กลับ ราคาจะอยูท ี่ 15
USD สถานีขนสงเมีย่ งดง ซึง่ อยูใ นเขตบิน่ หถน่ั ห
ในชวงวันหยุดสัปดาหจะเต็มไปดวยผูที่จะ
เดินทางกลับตางจังหวัด พอคาแมคาเดินกัน
ขวักไขว วัยรุน หนุม สาวแบกเปเดินทางมาขึน้ รถ
กันอยางไมขาดสาย คนแลวคนเลา จากขอมูล
ของรานตัวแทนจำหนายตั๋วเดินทางแหงหนึง่
โปรโมชัน่ ลูกคาทีม่ าเปนครอบครัว เมืองดาลัด
ทางทีร่ าบสูงตอนกลาง 4 คืน
2 ทาน ราคาอยูที่ 100 USD
(รวมคารถบัส) ซึง่ ไดรบั ความ
นิยมมากในกลุมลูกคาชนชั้น
กลาง

คนมีฐานะนิยม เดินไปทางไปพักผอน
ที่ร�สอรทหรู ดวยรถยนตราคาแพง
รีสอรทหรูตั้งอยูในเมืองริมทะเลทางตอนใตซึ่งเชื่อมตอ
มาจากตอนกลาง ในชวงหลายปกอนหนานี้ สวนใหญ
ลูกคาจะเปนชาวอเมริกันหรือยุโรป แตวาตอนนี้ไมวา
จะเปนรีสอรทไหนก็ตาม จะพบเห็นแตชาวเวียดนาม
เต็มไปหมด อาจจะแสดงใหเห็นวาคนเวียดนามมีฐานะ
ดีมากขึน้ จากเมืองโฮจิมนิ หไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 200 กิโลเมตร จะมีแหลงทองเที่ยวฟานเที้ยต
ซึ่งมีหาดมุยแนที่มีชื่อเสียง ระหวางเสนทางการเดินทาง
ไปจนถึงเมืองฟานเทีย้ ต คนมีฐานะชาวเวียดนามสามารถ
ดืม่ ด่ำกับบรรยากาศการเดินทางขับรถผานวิวอันสวยงาม
ดวยรถยนตสุดหรู

★★โฮจ�มินห

สไตล ★Leisure

แผนที่ นครโฮจ�มินห
เขตที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย
สถานีขนสงเมี่ยงดง

เขต12

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก

เขตโกวัป

ยานคนมีฐานะเขต 2

เขต9

บานครอบครัวเหวียน

บานครอบครัวจั่ง

เตินดิ่นหมารเก็ต

เขตบิ่นหถั่นห

ถนนเลวันสี

ไดมอนดพลาซา

เขตเตินบิ่นห

เขต2

หางโคออป

หางพารคซัน
หุงเวืองพลาซา

ตลาดอังนัมกูรเมตมารเก็ต

เขต1

ZEN พลาซา

เขต11

วินคอมเซ็นเตอร

เขต3

เขต10

คอนโดสำหรับผูมีรายไดสูง

นาวโซน

เขต4

เขต5

เขต6

ซอกซอย
เขต 4 ถนนดวนวันเบอ

เขต8

ยานเจอะเลิ้น

เขต7

ถนนเหวียนจาย
บานครอบครัวเหวียน
บานครอบครัวจั่ง

เขต7 ยานที่พักคนมีฐานะ
ล็อตเตมารท

เขต 8 ยานที่พักปริมณฑล

เขต7 ยานปริมณฑล

★★โฮจ�มินห

สไตล★

ถายภาพ ตัดตอ

Oryza Vietnam Corporation, APEX Vietnam Tourist Co. Ltd.
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Tel:+84-8-3821-9363 Fax:+84-8-3821-9362
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