
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1556 

วัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร 
The Culture of Rice Consumtion of People in Siam Square Communities 

 
กิตติพงษ ตระกูลโชคอํานวย1  และพิทักษ ศิริวงศ2 

Kittipong Trakoolchokumnuay1 and Pitak Siriwong2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการศึกษา วิธีวิทยาเชิงชาติพันธุวรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลหลักจํานวน 28 ทาน การวิเคราะหเอกสารขอมูล และการสังเกตแบบมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา 
วัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรประกอบดวย ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของการ
บริโภคขาวที่แสดงถึง ความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคต ิการถายทอดองคความรู ทักษะและความสามารถในการ
ใชขาวเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว ไดแก การสื่อสารทาง
การตลาด กระแสสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคมนาคม การคัดเลือกทางสังคม และความเจริญ
ทางดานเทคโนโลย ีซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเหลานี ้ไดแสดงผานพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว ทั้งทางดาน 
กาย วาจา และระบบคิด สิ่งที่ตามมาคือ ผลลัพททางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว (รูปธรรม) กลาวคือวัฒนธรรม
การบริโภคขาวไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่ผูบริโภคไดใหความสําคัญในเรื่องของคุณคาของขาวเพิ่มมากขึ้น มื้อ
อาหารมีมากกวาสามมื้อ รายการอาหารเกี่ยวกับขาวมีการประดิษฐและพัฒนาใหมีความทันสมัย โดยสอดแทรก
วัฒนธรรมความเปนไทยเขาไปในรายการขาวเพื่อใหทัดเทียมกับการสรางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบ
ตางประเทศ และอาหารจานดวนแบบประเทศตะวันตก สวนผลลัพททางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว (นามธรรม) 
กลาวคือความพึงพอใจของประชาชนในการบริโภคขาวเกิดจากเหตุผลดานรสชาติ ราคา สถานที่ บรรยากาศ และ
การบริการที่มีคุณภาพ สําหรับในอนาคตนั้นวัฒนธรรมการบริโภคขาวบริเวณชุมชนสยามสแควรจะนําวัฒนธรรม
ขาวในอดีตมาบูรณาการใหเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมตางชาติ เพื่อเปนการรักษาและแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมการบริโภคขาวของไทยแกลูกหลานและชาวตางชาติสืบตอไป 
 
คําสําคัญ :  วัฒนธรรมการบริโภคขาว  สยามสแควร 

 
Abstract 

 The study of the culture of rice consumption of people in Siam Square was a qualitative 
approach ethnography. The purposes of this research were to study culture of rice consumption 
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changes with people in Siam square communities by interviewing 28 samples, analyzing documents, 
and observing. The results of the study were as follows: culture of rice consumption of people in Siam 
Square including wisdom of cultural rice consumption showed opinion, belief, popularity, attitude, 
knowledge transferring, skill, and ability to cook. Following this research, conditions of marketing 
communication, fashion, cultural divergence, transportation, selection of social, and growing of 
technology existed. All of these conditions showed behavior of rice consumption in physical, 
appearances speech, and systematic thinking. The culture of rice consumption of people was changed. 
The consumer prefered the benefits of rice. They had more than 3 meals a day. The menu had 
developed through a mixing of Thai and Western cultures. The consumers were pleased by taste, cost, 
place, environment, and quality of service. In the future, people in Siam Square may integrate Western 
foods to maintain Thai’s culture. 

Keywords : Culture of Rice Consumption, Siam Square 
E-mail : kra-tay2u@hotmail.com   
 

คํานํา 
 ขาวเปนอาหารหลักของคนไทยมายาวนาน มนุษยกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที ่ที่เปนประเทศ
ไทยอยูในขณะนี้ กินขาวเปนอาหารหลักมาแลวกวา 5,500 ป ตามหลักฐานจากรอยเปลือกเมล็ดขาวที่ขุดพบใน
หลุมฝงศพ หรือจากแกลบที่อยูในอิฐกอสรางโบราณสถานของประเทศไทย พิสูจนวาบริเวณพื้นที่อันเปนที่ตั้งของ
ประเทศไทยนี ้เปนแหลงปลูกขาวมานานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร โดยการขุดพบรอยแกลบในภาชนะดินเผาจาก
โนนนกทา ตําบลบานโคก อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน การขุดพบเมล็ดขาวในถ้ําปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอน และ
การขุดพบรอยของแกลบในภาชนะดินเผาที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี (ชิน อยูดี, 2531 : 38-45) สําหรับคนไทย 
ขาวมีความหมายมากกวาอาหารหลักและแหลงรายได เนื่องจากขาวเปนรากฐานของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี 
และวัฒนธรรมของชนชาวไทยมาชานาน อาจกลาวไดวาเปนการกําหนดระเบียบแบบแผนใหกับสังคม ชาวไทยจึง
เชื่อกันวา “แมโพสพ” เปนผีหรือเทวดาประจําพืชจึงบูชากราบไหวเปรียบเสมือนเทพธิดาแหงขาว เนื่องจากขาวเปน
อาหารหลักที่ใชเลี้ยงชีวิตใหมีสุขภาพด ี(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2538 : 63-64)  
 ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา กระแสวัฒนธรรมการบริโภคจากตางประเทศสงผลใหวัฒนธรรมการบริโภค
ขาวของประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงไป (เอี่ยม ทองดี, 2538 : 11) เห็นไดจากสยามสแควรซึ่งเปนเขตบริเวณของ
ชุมชนที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการบริโภคแบบสมัยนิยมของไทย ที่เกิดการผสมผสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
การบริโภคจากตางประเทศกับวัฒนธรรมบริโภคในชุมชน (อิสระ พงศาพาส, 2522 : 51-52) เนื่องจากสยามสแควร
เปนศูนยรวมรานอาหารทั่วไปและรานอาหารนานาชาติมากมายที่กระจายตัวอยูในพื้นที ่67 ไร มีจํานวนรานมากถึง 
150 ราน ที่ประกอบดวยขาวแกงราคาถูกจนถึงอาหารราคาแพง ในสวนของชื่อรานจะถูกตั้งตามสมัยนิยม กลาวคือ
รานอาหารเมื่อหลายสิบปกอนมักจะมีคําวา เฮาส หองอาหาร ภัตตาคาร ตัวอยางเชน ยูเอฟเอ็มเบเกอรี่เฮาส นิวไลท 
คอฟฟเฮาส ภัตตาคารหูฉลามสกาลา และรสดีเด็ด เปนตน ในสวนของเวลาเปด-ปดของรานอาหารในสยามสแควร
นั้น บางรานเริ่มตั้งแตหกโมงเชาเพื่อรองรับมื้อแรกของคนทํางานยานนั้น เชน รานโจก และมีหลายรานที่เปดถึง 12 
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ชั่วโมง เชน ภัตตาคารหูฉลามสกาลาเปดบริการตั้งแต 11.00-23.00 น. แตรานสวนใหญจะเปดบริการกอนเที่ยงวัน 
สําหรับรานอาหารชื่อดังในสยามสแควร ตัวอยางเชน หองอาหารสีฟาที่เปดที่สยามสแควรมากกวา 34 ป รานจุฑา
รสเปดบริการมากวา 41 ป รานรสดีเด็ดที่เปดมารวม 33 ป กวยเตี๋ยวเรือทาสยามเปดมา 11 ป และกาโตวเฮาสเปน
รานเบเกอรี่ที่เปดมา 24 ป นอกจากนั้นยังมีธุรกิจอาหารประเภทใหมที่เปดบริการขึ้น เชน รานตํานัว ไอดินกลิ่นครก 
เดอะครก และกระตาก เปนตน รานอาหารแนวใหมเหลานี้มีการประดิษฐคิดคนรายการอาหารใหม ๆ เกี่ยวกับขาว
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคบริเวณชุมชนสยามสแควร (สมศักดิ์ ดนัยวิเชียรนันท, 2553 : 
สัมภาษณ) ดวยเหตุดังกลาวเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจวา วัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยาม 
สแควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อัน
ประกอบดวย ภูมิปญญา เงื่อนไข พฤติกรรม ผลลัพท (รูปธรรม) และผลลัพท (นามธรรม) และปรากฏการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของวัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรไดอีกดวย 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษา วิธีวิทยาเชิงชาติพันธุวรรณนา วิเคราะห
จากการศึกษาวัฒนธรรมของกลุมคน การวิจัยนี้ใชการศึกษาเชิงลึกกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง แบง
การศึกษาออกเปน 4 ขั้นตอน คือ กําหนดประชากรและผูใหขอมูลหลักจํานวน 28 ทาน โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
กลุมผูประกอบการในสยามแควร 7 ทาน กลุมประชาชนบริเวณสยามสแควร 20 ทาน และกลุมผูรู 1 ทาน โดยใช
สมุดบันทึก แนวคําถาม ซึ่งผูวิจัยเปนเครื่องมือวิจัย จากนั้นเลือกพื้นที่วิจัยบริเวณชุมชนสยามสแควร และเก็บ
รวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ วิธีการแนะนํา (Snowball Sampling) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และทําการวิเคราะหขอมูล โดยลงรหัส พิมพบทสัมภาษณ การ
วิเคราะหขอมูลดวยการลดทอนขอมูลและกําหนดมโนทัศนตรวจสอบการวิเคราะหขอมูล 

ผลและวิจารณ 

1. ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว 
 ผลจากการสัมภาษณประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรพบวา ประชาชนมีความเชื่อวาขาวเปน
สวนประกอบของอาหารบางมื้อเทานั้น เนื่องจากคานิยมที่เปลี่ยนไปจากการรับวัฒนธรรมการบริโภคจาก
ตางประเทศ เชน อาหารจานดวน อาหารญี่ปุน อาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป เปนตน (รังษิยา หอวัง, 2553 : 
สัมภาษณ) นอกจากนั้นการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการบริโภคขาวของครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนคน
ในครอบครัวนั้น มีผลอยางมากสําหรับการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร เนื่องจากคนใน
ครอบครัวจะมีลักษณะความคิดของการบริโภคที่คลายกัน ตัวอยางเชน ถาพอแมชอบทานอาหารญี่ปุน ทําใหลูก ๆ 
ชอบทานอาหารญี่ปุนไปดวย (ลัดดา อริยพงศไพศาล, 2553 : สัมภาษณ) รวมไปถึงทักษะและความสามารถในการ
ประกอบอาหารที่ใชขาวเปนวัตถุดิบไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ตัวอยางเชน การใชเตาไมโครเวฟ หมอหุงขาวไฟฟา เขา
มาแทนที่การหุงตมแบบแตกอนที่ใชหมอดินเปนภาชนะในการหุงตม และใชถานหรือฟนเปนเชื้อเพลิงหลัก 
นอกจากนั้นผูประกอบอาหารในอดีตมีขั้นตอนและวิธีการแปรรูปขาวที่มากกวาในปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
พิถีพิถันในกระบวนการประกอบอาหารที่ไดจากขาว อีกทั้งความเชื่อความศรัทราในพระแมโพสพของประชาชนใน
ปจจุบันลดลง เนื่องจากการอบรมสั่งสอนเรื่องพระแมโพสพของคนในครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่ลดนอยลง  
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ซี่งสวนทางกับความเชื่อในเรื่องความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นวาในอดีตภูมิปญญาของ
ประชาชนบริเวณชุมสยามสแควรยังมีความเชื่อวาขาวเปนอาหารหลักในการดํารงชีวิต แตในปจจุบันประชาชนมี
ความเชื่อใหมวา ขาวเปนเพียงอาหารทางเลอืกในการบริโภคเทานั้น (เอี่ยม ทองด,ี 2553 : สัมภาษณ)  

2. เงื่อนไขทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว 
ผลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมในกลุมประชาชนสยามสแควรพบวา เงื่อนไขที่สําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงการบริโภคขาว ประการแรก คือ การสื่อสารทางการตลาดที่มีความเขมขนสูงมากแหงหนึ่งในประเทศ
ไทยบริเวณชุมชนสยามสแควร ซึ่งเห็นไดจากจํานวนคนเดินในสยามสแควรในวันธรรมดาเฉลี่ยวันละ 20,000 คน 
และในวันหยุดไมต่ํากวา 50,000 คน ซึ่งแตละคนมีกําลังซื้อเฉลี่ย 1,000 บาท : ครั้ง : คน (รังษิยา หอวัง, 2553 : 
สัมภาษณ) ซึ่งจํานวนคนสะทอนใหเห็นถึงการกระตุนการบริโภคของประชาชนที่มากกวาการบริโภคเพื่อการยังชีพ
แบบแตกอน ประการที่สอง คือ กระแสสังคม (Fashion) ที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ 
เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน และประเทศทางตะวันตก เปนตน ทําใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural 
Divergence) ในการบริโภคขาวของประชาชน กลาวคือประชาชนมีความเชื่อใหมวาขาวเปนอาหารที่ใหพลังงาน 
ขาวที่ราคาแพงถือวาเปนขาวที่มีคุณภาพ สงผลใหเกิดคานิยมใหมในการตัดสินใจเลือกบริโภคขาว เชน การใชราคา
เปนเกณฑในการตัดสินใจโดยมีตราสินคาเปนสิ่งที่รับประกันคุณภาพขาว เปนตน ประการที่สาม คือ การคมนาคม 
เนื่องจากความสะดวกของการเดินทาง เชน รถแท็กซี่ รถไฟฟามหานคร รถไฟฟาบีทีเอส ที่มีการเปลี่ยนเสนทางการ
เดินรถที่สถานีสยามสแควร เปนตน (รววรรณ สุวรานนท, 2553 : สัมภาษณ) ความสะดวกและรวดเร็วของการ
เดินทางเหลานี ้ลวนเปนเงื่อนไขสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการบริโภคขาว เนื่องจากประชาชนไดรับ
วัฒนธรรมใหมที่หลากหลายชุมชนและหลากหลายสังคม และ ประการที่สี่ การคัดเลือกทางสังคม กลาวคืออาหาร
ในสยามสแควรจะมีการประดิษฐคิดคนรายการใหมอยูตลอดเวลา เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดใหเขากับ
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ถาอาหารใดไมมีการปรับตัวใหเขากับสังคมจะไมไดรับ
ความนิยมและหายไปจากชุมชนสยามสแควร (อบอุน อัยยะวรากูล, 2553 : สัมภาษณ) ประการที่หา ความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีสงผลใหประชาชนในชุมชนสยามสแควรใหความสําคัญกับโลกของวัตถุมากกวาจิตใจ 
ตัวอยางเชน ประชาชนในชุมชนสยามสแควรโดยสวนใหญใหความสําคัญกับรสชาติความอรอยของขาวและ
ผลิตภัณฑที่ไดจากขาวมากกวาความสํานึกและความเชื่อในบุญคุณของพระแมโพสพที่มีตอขาว เปนตน (ลัดดา 
อริยพงศไพศาล, 2553 : สัมภาษณ) 

3. พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว 
ผลจากการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารในสยามสแควรและการสังเกตแบบมีสวนรวมพบวา 

พฤติกรรมการบริโภคขาวของประชาชนสามารถแบงออกเปน 3 ปราการ คือ ประการแรก ดานกาย กลาวคือเวลาที่
ประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรรับประทานขาวอาจจะรับประทาน คนเดียว สองคน หรือ 2-4 คน (อบอุน 
อัยยะวรากูล, 2553 : สัมภาษณ) โดยใชเวลารับประทานอาหารประมาณ 45 นาที โดย 10 นาที่แรกเปนการเลือก
เมนูอาหาร และ 5 นาทีตอมาคือการซื้ออาหาร หลังจากนั้นใชเวลารับประทานอาหารประมาณ 20 นาที พอ
รับประทานอาหารเสร็จแลว ก็จะคุยเรื่องงานและเรื่องสวนตัวอีกประมาณ 10 นาที และกลับไปทํางานหรือทํา
กิจกรรมอื่น ประการที่สอง ดานวาจา กลาวคือการสนทนาเวลารับประทานขาวโดยสวนใหญมักพูดถึงเรื่องงานและ
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พูดเรื่องสวนตัวบางเปนครั้งคราว ซึ่งในสวนนี้ขึ้นอยูกับความสนิทสนมระหวางกลุมคนที่สนทนา และประการที่สาม 
ดานระบบคิด กลาวคือระบบคิดของประชาชนเกี่ยวกับการบริโภคขาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นหมายถึงความ
เคารพในพระแมโพสพไดลดนอยลง แตยังคงหลงเหลืออยูกับผูใหญและผูสูงอายุบางคนเทานั้น เนื่องจากการ
ถายทอดความรูเรื่องพระแมโพสพของคนในครอบครัวและในสังคมบริเวณชุมชนสยามสแควรลดนอยลง (พิจักษณ 
จักรชุม, 2553 : สัมภาษณ)  นอกจากนั้นประชาชนยังมีความคิดใหมที่วาขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความหมายเทา
เทียมกับธัญพืชอื่น ๆ และเมื่อขาวถูกนํามาประกอบอาหารก็จะแปรสภาพเปนวัตถุดิบของอาหารหรือเปน
สวนประกอบของกับขาวในแตละมื้อเทานั้น อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตนสงผลตอวัฒนธรรมการบริโภคขาวของคนไทย 
กลาวคือพฤติกรรมของผูบริโภคโดยสวนใหญจะหวงใยสุขภาพของตนเองมากขึ้น เรียนรูเรื่องคุณคาทางโภชนาการ
ของอาหารมากขึ้น ดวยการอานฉลากโภชนาการอาหารกอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร เพื่อดูสวนประกอบ  
ดูคุณสมบัต ิและดูกระบวนการผลิตวาเปนอาหารอินทรียหรือเปลา ดังนั้นแนวโนมของการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไทย 
จะเปนการพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมผสมผสานกับผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหมีรูปแบบและลักษณะสวนผสม
ที่สามารถแสดงถึงคุณคาทางโภชนาการที่สงผลดีตอสุขภาพ และเปนผลิตภัณฑขาวเพื่อสุขภาพมากขึ้น (อรอนงค 
นัยวิกุล, 2550 : 29) 

4. ผลลัพททางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว (รูปธรรม) 
 ผลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณพบวา ประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร 
รับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ คือ มื้อเชาประชาชนสวนใหญรับประทานขาวตม ขาวราดแกง โจก เนื่องจากเปนมื้อ
เบา ๆ ของผูบริโภค และตองการความสะดวกและรวดเร็วกอนการเริ่มทํางาน มื้อกลางวันรับประทานขาวราดแกง 
อาหารจานเดี่ยว กวยเตี่ยว ผัดไท อาหารตามสั่ง เชน ผัดกระเพราราดขาว ไขเจียวหมูสับราดขาว อาหารญี่ปุน เชน 
ซูชิ ราเมง ชาบูชิ เปนตน อาหารฝรั่ง เชน แฮมเบอรเกอร พิซซา สลัดผัก เปนตน และรับประทานขาวกลองสําเร็จรูป
ตามรานสะดวกซื้อ เนื่องจากในชวงกลางวันผูบริโภคตองการอาหารที่อรอย รวดเร็ว และสะดวก เพื่อที่จะกลับไป
ทํางานตอหรือทํากิจกรรมอื่น (รววรรณ สุวรานนท, 2553 : สัมภาษณ) สวนมื้อเย็นประชาชนโดยสวนใหญ
รับประทานขาวเปนกลุม มีกับขาวหลายอยาง บางครั้งมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลควบคูกับการรับประทานขาว 
เนื่องจากเปนมื้อาหารที่หนักสุดและผูบริโภคตองการการผานคลายจากการทํางาน (อบอุน อัยยะวรากูล, 2553 : 
สัมภาษณ) นอกจากนั้นยังมีชวงเวลาอาหารที่เพิ่มขึ้นอีก คือ ชวงสาย รับประทานขนมปงกับชา กาแฟ ชวงบาย
รับประทาน น้ําผลไม ชา กาแฟ ขนมปง และผลไม และชวงค่ํารับประทานอาหารสําเร็จรูปจากรานสะดวกซื้อ 
เนื่องจากรานอาหารสวนใหญจะปดชวงสี่ทุม สวนรูปแบบการรับทานอาหารมีลักษณะความเปนสากลเพิ่มมากขึ้น 
เห็นไดจากการนั่งรับประทานขาวบนโตะอาหารสี่เหลี่ยม ผูบริโภคไมใชมือสัมผัสกับอาหารโดยตรง แตมีอุปกรณใน
การรับประทานอาหาร เชน ชอน สอม ตะเกี่ยบ มีดหั่นอาหาร ถวยขาว จานรองถวยขาว ถวยแบงอาหาร และผากัน
เปอน เปนตน นอกจากนั้นอาหารที่ไดรับความนิยมมากที่สุดบริเวณชุมชนสยามสแควรในขณะนี ้คือ อาหารไทยที่
ทันสมัยที่มีการประดิษฐคิดคนและพัฒนาเมนูจากรากฐานของวัฒนธรรมขาวไทยแตเดิม ตัวอยางเชน ขาวผัดอามา 
ของราน inter 1981 (ลัดดาวัลย แซเลา, 2553 : สัมภาษณ) ที่ไดพัฒนาสูตรการผัดขาวที่มีมานานกวา 30 ป อยางไร
ก็ตามกระแสโลกาภิวัฒนสงผลตอวัฒนธรรมการบริโภคขาวในสยามสแควร เห็นไดจากกระแสความนิยมใน
ภาพยนตเกาหลีและญี่ปุน ที่สงผลตอการเรียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคอาหารตามแบบภาพยนตที่ผูบริโภคไดด ู
จึงทําใหอาหารญี่ปุนเติบโตมากในบริเวณชุมชนสยามสแควร (รังษิยา หอวัง, 2553 : สัมภาษณ) ดังนั้นเมนูขาวจาก
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ตางประเทศทําใหเมนูขาวของไทยถูกบดบังดวยการสรางวาทกรรมในการบริโภค ตัวอยางเชน ขาวแกงกระหรี่ของ
ญี่ปุนที่มีราคาสูงกวาขาวราดแกงของไทยเกือบ 4-5 เทา แตไดรับความนิยมมากกวาขาวราดแกงของไทย ในจุดนี้
แสดงใหเห็นถึงความดอยพัฒนาในการพัฒนาวัฒนธรรมการบริโภคขาวที่มีวัฒนธรรมไทยสอดแทรกอยูใหเปนที่
ยอมรับสําหรับประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร 

5. ผลลัพททางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว (นามธรรม) 
 จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรในการบริโภคขาวเกิดจากเหตุ
ผลตาง ๆ ดังนี้ ประการแรก รสชาติของขาวและกับขาวตองอรอยและนารับประทานซึ่งเกิดจากการประดิษฐและ
คิดคนเมนูขาวใหม ๆ ที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคขาวที่ชอบเปลี่ยนและไมชอบทานเมนูที่ซ้ํากับเมนูเดิมนาน 
ๆ (อบอุน อัยยะวรากูล, 2553 : สัมภาษณ) ประการที่สอง ราคาตองมีความเหมาะสมกับเมนูขาวคือไมถูกเกินและ
ไมแพงจนเกินราคาจะอยูที่ชวง 35 บาท ถึง 80 บาท (รังษิยา หอวัง, 2553 : สัมภาษณ) ถาราคาสูงกวานี้ประชาชนก็
จะหันไปรับประทานอาหารตางชาติแทน เพราะมีความเชื่อวาการรับประทานอาหารตางชาติมีระดับที่สูงกวาการ
รับประทานขาวราดแกงของไทย ประการที่สาม สถานที่ ตองมีบรรยากาศที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยไดอยาง
ชัดเจนและมีความสอดคลองกับเมนูขาว ตัวอยางเชน การแตงรานเปนรานอาหารไทยสมัยใหม เชน รานดอะครก 
และรานอาหารบานคุณแม เปนตน ประการที่สี่ การโฆษณาและประชาสัมพันธ รานอาหารจะแสดงใหผูบริโภคเห็น
ถึงชนิดขาววาเปนชนิดอะไร และคุณสมบัติของขาวมีอะไรบาง พอผูบริโภคทานเขาไปแลวจะสงผลดีอยางไร กับ
รางกายและจิตใจของผูบริโภคบาง ตัวอยางเชน ราน KOKO ขายอาหารไทยและมังสวิรัติ โดยเนนคุณภาพของขาว
ที่จะนํามาประกอบการทําอาหารเปนพิเศษ ยิ่งไปกวานั้นเจาของรานและพนักงานยังใหความเคารพในพระแมโพสพ
ทุกครั้งที่นําขาวมาประกอบอาหารหรือในเวลารับประทานขาว (ลัดดา อริยพงศไพศาล, 2553 : สัมภาษณ) ประการ
ที่หา การใหบริการนั้นผูบริโภคจะดูจากทุก ๆ ดาน เชน การพูดจา มารยาท การแตงกาย เปนตน (พิจักษณ จักรชุม, 
2553 : สัมภาษณ) ดังนั้นความพึงพอใจของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรในการบริโภคขาวจะเกิดขึ้นจาก
เหตุผลทั้งหาประการนี้วา ผูบริโภคพอใจหรือไมพอใจกับขาวและอาหารที่ไดทาน หรือ ความรูสึกที่ดีหรือไมดีกับสิ่งที่
ผูบริโภคไดสัมผัสกับการรับประทานอาหาร 

สรุปผล 
 การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร
ประกอบดวย ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาวที่แสดงถึง ความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ การ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการบริโภคขาว และทักษะและความสามารถในการประกอบอาหารที่ใชขาวเปน
วัตถุดิบของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร ซึ่งมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของการบริโภคขาว ไดแก การสื่อสาร
ทางการตลาด กระแสสังคม (Fashion) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Divergence) การคมนาคม การ
คัดเลือกทางสังคม และความเจริญทางดานเทคโนโลยี ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเหลานี้ ไดแสดงผานพฤติกรรมทาง
วัฒนธรรมของการบริโภคขาว ทั้งทางดานกาย วาจา และระบบคิด สิ่งที่ตามมาคือ ผลลัพททางวัฒนธรรมของการ
บริโภคขาว (รูปธรรม) กลาวคือวัฒนธรรมการบริโภคขาวไดเปลี่ยนไปจากเดิม ผูบริโภคจะใหความสําคัญในเรื่อง
ของคุณคาของขาวเพิ่มมากขึ้น มื้ออาหารจะมีมากกวาสามมื้อ เมนูอาหารเกี่ยวกับขาวจะมีการประดิษฐและพัฒนา
ใหมีความทันสมัยโดยสอดแทรกวัฒนธรรมความเปนไทยเขาไปในเมนูขาวเพื่อใหทัดเที่ยมกับการสรางวัฒนธรรม
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การบริโภคอาหารแบบตางประเทศและอาหารจานดวนแบบประเทศตะวันตก สวนผลลัพททางวัฒนธรรมของการ
บริโภคขาว (นามธรรม) กลาวคือ ความพึงพอใจของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควรในการบริโภคขาวเกิดจาก 
รสชาติ ราคา สถานที่ บรรยากาศ และการบริการที่มีคุณภาพ สําหรับในอนาคตวัฒนธรรมการบริโภคขาวบริเวณ
ชุมชนสยามสแควรจะนําวัฒนธรรมขาวในอดีตมาประยุกตใหเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมตางชาต ิเพื่อ
เปนการรักษาและแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคขาวของไทยแกลูกหลานและชาวตางชาต ิ

ขอเสนอแนะ 
 1. ประชนบริเวณชุมชนสยามสแควรควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการบริโภคขาวของไทย ดวยการนํา
องคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับขาวมาสรางเปนวาทกรรมการบริโภคขาวของประชาชนชุมชนสยามสแควร 
 2. การวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยเรื่อง ผลกระทบทางวัฒนธรรมการบริโภคขาวของประชาชนบริเวณชุมชน
สยามสแควร เนื่องจากพื้นทีด่ังกลาวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากตางประเทศ 
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