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บทคัดย่อ 

งำนศึกษำเรื่อง “น ้ำแข็งไสเกำหลี บิงซู (Bingsu) : ภำพสะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยม

อำหำรเกำหลีในสังคมไทย กรณีศึกษำ ร้ำนน ้ำแข็งไสบิงซูย่ำนสยำมสแควร์” มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษำ

วัฒนธรรมกระแสนิยมกำรรับประทำนอำหำรเกำหลีในสังคมไทย โดยมุ่งเน้นศึกษำปรำกฏกำรณ์ควำม

นิยมกำรรับประทำนขนมหวำนอย่ำงน ้ำแข็งไสเกำหลี “บิงซู” จ้ำเพำะพฤติกรรมกำรรับประทำน

น ้ำแข็งไสบิงซูของกลุ่มนักศึกษำไทย โดยเลือกจำกกำรใช้แบบสอบถำมออนไลน์ และกำรสัมภำษณ์

เป็นรำยบุคคล จ้ำนวน 14 คน จำกกลุ่มนักศึกษำที่ใช้บริกำรร้ำนน ้ำแข็งไสบิงซูย่ำนสยำมสแควร์สำม

ร้ำน ได้แก่ ร้ำนฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี (HOLLYS COFFEE) ร้ำนซอลบิง (SULBING Korean Dessert café) 

และร้ำนซอบิงโก (SEOBINGGO Korean Dessert Café)  

ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ปรำกฏกำรณ์ควำมนิยมรับประทำนน ้ำแข็งไสบิงซู เกิดขึ นจำก

อิทธิพลของแนวคิดโลกำภิวัตน์  (Globalization) ที่ระบบสื่อสำรมวลชน อำทิ โทรทัศน์ วิทยุ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตมนุษย์ ให้เกิดกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมอำหำรเกำหลีเข้ำ

มำในประเทศไทยพร้อมกับกำรเกิดกระแสเกำหลีฟีเว่อร์ (Korean wave) ที่ผู้คนในสังคมเกิดควำมชื่น

ชอบดำรำนักร้องเกำหลี ไปจนถึงชื่นชอบในวัฒนธรรมต่ำงๆ ที่เป็นควำมเกำหลี อำหำรและขนมเกำหลี

จึงได้รับควำมนิยมในสังคมไทย จนกลำยเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีผู้คนในสังคมนิยมชมชอบในปัจจุบัน 
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Abstract 

This individual study has objective for study the phenomenon of Korean food 
cultural popularity in Thai society especially Bingsu Korean dessert. The individual 
study focused on the college students consumed Bingsu Korean dessert through the 
online surveys and the in-depth individual interviews of 14 select representative 
samples in 3 Bingsu cafés in Siam square area: HOLLYS COFFEE, SULBING Korean 
Dessert café, and SEOBINGGO Korean Dessert café. 

The result of the study found that the phenomenon of Bingsu Korean dessert 
popularity in Thailand is influenced by the globalization through mass media 
communication affected to Korean wave trend and Korean food consumerism. Now 
trend of Korean food and dessert is fashionable especially among Thai teenagers. 
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ผู้ศึกษาขอขอบคุณร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้ง 3 ร้าน ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ศึกษาสามารถเก็บข้อมูลได้

อย่างดี ได้แก่ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอลบิง และร้านซอลบิงโก ตลอดจนขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ได้
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 อาหารการกิน ตามบทบาททั่วไปในชีวิตมนุษย์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิต หากเราพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ อาหารสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติที่

รู้จักการดัดแปลงปรุงแต่ง และระเบียบแบบแผนในการด ารงชีวิตทั้งวิธีการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน

และธรรมเนียมบนโต๊ะอาหาร  จึงถือได้ว่าอาหารเป็นศาสตร์ที่ส่งทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็น 

“วัฒนธรรมอาหาร” อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคม เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับอาหารไม่ใช่

สัญชาตญาณตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรา แต่เป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติตามธรรมเนียม

ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน วัฒนธรรมอาหารจึงหมายถึง อาหารที่

เป็นไปตามความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และความรู้ภูมิปัญญาของแต่สังคม 

 วัฒนธรรมอาหารในสังคมมนุษย์ เป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากความ

แตกต่างทางกายภาพและชีวภาพของแต่ละพ้ืนที่ในโลก ท าให้วิถีชีวิตของคนแต่ละสังคมต้องด าเนินไป

อย่างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ การบริโภคอาหารจึงถือได้ว่าเป็นบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมชิ้นส าคัญในการเรียนรู้และท าความเข้าใจเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนในมิติทางสังคม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีวัฒนธรรมอาหารการกินและความเป็นอยู่แตกต่างกัน

ออกไปตามเส้นทางแห่งวิถีการด ารงชีพของตนในแต่ละยุคสมัยอย่างมีพลวัต (กีรติพร จูตะวิริยะและ

คณะ, 2554 : 50)  

 ในปัจจุบันการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายประเภท ทั้งอาหารไทยและเทศ ถือเป็นการยืนยัน

ว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามผ่านความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอาหารได้เป็นอย่างดี ย้อนกลับไป

ถึงจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าการเข้าถึงวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายดายส าหรับมนุษย์เราคือ อิทธิพลของ

แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตประจ าวันของเรา โดย

แนวคิดนี้หมายถึง การแพร่กระจายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข้อมูลข่าวสาร ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่

ส่วนใดก็ท าให้สามารถที่จะรับรู้และเข้าถึงผลกระทบจากสิ่งที่ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อันสืบ

เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคมที่รวดเร็ว  ซึ่งเดิมทีในยุคเริ่มต้น

ของแนวคิดโลกาภิวัตน์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ อาทิ ในยุคการ
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ล่าอาณานิคม (Colonization) ของจักรวรรดิยุโรป ส่งผลให้เกิดการครอบง าทางวัฒนธรรมของ

ประเทศท่ีมีอ านาจ และท าให้ดินแดนต่างๆในโลกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน   

หากแต่เมื่อสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมแบบทุนนิยม1 (capitalism) จึงท าให้

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการผลิตและขนส่ง รวมถึงให้

ความส าคัญกับบทบาทของสื่อสารมวลชน (Mass Media) มากขึ้น เพ่ือใช้การโน้มน้าวและโฆษณา

สินค้าแก่คนในสังคม ซึ่งสื่อมวลชนในที่นี้ หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่พาเนื้อหาสาระไปยัง

ประชาชน หรือกลุ่มคนจ านวนมากๆ พร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยความรวดเร็วเที่ยงตรงและ

ประหยัดเวลา ในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งความรู้ สามารถกระตุ้นและดึงดูดความ

สนใจได้เป็นอย่างดี สื่อมวลชนเหล่านี้ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน

เรียกได้ว่า สื่อมวลชนมีการพัฒนามาถึงยุคที่เจริญถึงขีดสุด มีเครือข่ายดาวเทียม และอินเตอร์เน็ต ที่

ท าให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ภายในชั่ววินาที จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าสื่อ

สารสนเทศและสื่อมวลชนจงึได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตในสังคม  

 เมื่อมองไปสู่อดีต สื่อมวลชนได้เริ่มวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ 

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ไปจนถึงสื่อออนไลน์ที่ผู้คนนิยมใช้กันมาก ในสังคมที่ทันสมัย วิวัฒนาการของ

สื่อมวลชนมีผลให้สังคมเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ การวิจัยทางด้านการตลาด 

และวิถีทางของการเมือง อันส่งผลให้สังคมก้าวไปสู่ความเจริญอย่างทัดเทียมอารยประเทศ เทคนิค

และวิธีการต่างๆที่ทันสมัยช่วยให้สื่อมวลชนท างานได้อย่างเต็มที่ การโฆษณาในวงการธุ รกิจและ

อุตสาหกรรมก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 กรณีศึกษาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นบทบาทของแนวคิดของโลกาภิวัตน์ที่น่าสนใจก็คือ กระแส

นิยมวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ที่รู้จักกันดีในชื่อ กระแสเกาหลีนิยมหรือกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ 

(Korean Wave) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน เห็นได้จากการที่เรา

                                                           
1 ทุนนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสะสมทุน ปัจจัยบุคคล

มีความส าคัญ คนมีเสรีภาพในการเลือกและการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ทางการผลิตหลักในระบบทุน
นิยมคือความสัมพันธ์แบบขายแรงงานแลกเงิน (wage-labor relationship) นายทุนเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต ขณะที่แรงงานขายพลังแรงงานของตัวเอง ในอัตราค่าจ้างคงที่ ในกระบวนการผลิต
สินค้า มีมูลค่าส่วนเกินเกิดขึ้น และตกเป็นของนายทุน นายทุนใช้มูลค่าส่วนเกินในการสะสมทุนต่อ
เพ่ือการผลิตรอบต่อไป (OK Nation, 2552 : ออนไลน์) 
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สามารถพบเห็นสื่อมวลชนต่างๆที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีได้ตามทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน อาทิ โฆษณาเครื่องส าอางเกาหลี อาหารเกาหลี เป็นต้น อันเนื่องมาจากว่าวิถีชีวิตของ

มนุษย์ในยุคนี้ได้ผูกติดอยู่กับสื่อมวลชนอย่างแยกจากกันไม่ได้ และมนุษย์โดยส่วนใหญ่จ าเป็นจะต้อง

บริโภคข่าวสารด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ต้องอาศัยสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูล 

รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือที่รู้จักกันในนามประเทศเกาหลีใต้ ได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของสื่อมวลชนเหล่านี้ จึงริเริ่มนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระแสเกาหลีฟีเว่อร์นี้ขึ้น โดยการ

ใช้วัฒนธรรมภายในประเทศเป็นสินค้าส่งออก  

 กระแสเกาหลีนิยมหรือกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Hallyu” เป็นศัพท์ที่

ตั้งขึ้นโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 หมายถึง กระแสความเย็นของ

ความนิยมเกาหลีที่ค่อยๆคืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วไล

ลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, 2551 : ออนไลน์) กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กระแสเกาหลีฟีเว่อร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความนิยมชมชอบในวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี (Korean Pop Culture) ที่มาจากภาพยนตร์ทาง

โทรทัศน์ ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เพลงป๊อป และดารานักร้องเกาหลี ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของ

กระแสความนิยมนี้เริ่มจาก สภาพสังคมของประเทศเกาหลีในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาเป็นสังคมแบบปิด 

วัฒนธรรมเกาหลีไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและต้องหยุดชะงักลงไปสองช่วงได้แก่ ช่วงญี่ปุ่น

ปกครองเกาหลี (พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2488) และช่วงสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2496) 

หลังจากนั้นวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเกาหลีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาล

เกาหลีใต้ได้วางนโยบายทางด้านวัฒนธรรมขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2523 เพ่ือเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งและปกป้องตนเองจากวัฒนธรรมอเมริกัน โดยให้ความส าคัญกับการค้นคว้า

ตัวตนหรือเอกลักษณ์ของชาติ มรดกทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมารัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้

ได้พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมภายในประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2541 รัฐบาลเกาหลี

ใต้ได้ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมมากขึ้นโดยรวมเรียกว่า อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) 

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย อาทิ ภาพยนตร์ เพลง วีดีโอ สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง และวาง

วิสั ยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้ าสู่ สั งคมดิจิตั ล 2 (Vision 21 for Cultural Industries in a Digital 

Societies) วัฒนธรรมในบริบทนี้จึงเป็นมีความหลากหลายและเป็นวัฒนธรรมในเชิงโลกาภิวัตน์ กล่าว

                                                           
2 สังคมดิจิตัล คือ สังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นเครือข่าย 
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ได้ว่า การเกิดกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ขึ้นในประเทศต่างๆเกิดจากนโยบายสนับสนุนด้านวัฒนธรรมให้เป็น

อุตสาหกรรมหลักในการส่งออกนั่นเอง (ชุติมา ชุณหกาญจน์, 2550 : 70) 

 ส าหรับแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ยึดเป็นนโยบายหลักในการ

พัฒนาประเทศนั้น เป็นแนวคิดที่ริเริ่มขึ้นโดย ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor W. Adorno, 1903 - 

1969 ) และแม็กซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer, 1895 - 1973) ที่ระบุครั้งแรกไว้ในงานเขียน

เรื่อง “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” (1944) ซึ่งมีเนื้อหากล่าว

โดยสรุปว่า “วัฒนธรรม” กลายเป็น “สินค้าบันเทิง” ที่ถูกผลิตขึ้นโดยนายทุนนักอุตสาหกรรมและ

ส่งกลับมาขายให้มวลชนได้บริโภคในยามพักผ่อน มวลชนจึงเป็นเพียงผู้รับไม่ใช่ผู้สร้างวัฒนธรรม 

ดังนั้นจึงควรเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระบวนการผลิต

สินค้าวัฒนธรรมมีลักษณะเยี่ยงอุตสาหกรรม หรืออุปมาคล้ายการผลิตสินค้าจากระบบสายพานผลิตที่

ผลิตสินค้าจากต้นแบบเดียวได้ครั้งละจ านวนมหาศาล (Mass product) (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2549 : 83)  

 จากมุมมองของอดอร์โนและฮอร์คไฮเมอร์ที่มีต่อปรากฏการณ์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้น 

สามารถท าให้เห็นถึงกระบวนการท างานของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่กระท าต่อสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กล่าวคือ กระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการผลักดันให้วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในประเทศ

เกาหลีใต้ให้มีมูลค่า โดยใช้สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีบทบาทอยู่แล้วในวิถีชีวิตมนุษย์ ให้เป็นเครื่องมือหรือ

เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดให้คนในสังคมรับรู้ และกระตุ้นให้คนเกิดความต้องการที่จะบริโภค ซึ่ง

ส่งผลให้เป็นตามกลไกการตลาดที่เมื่อมีกลุ่มคนต้องการบริโภคแล้วผู้ผลิตก็จะสามารถจ าหน่ายสินค้า  

(ในเชิงวัฒนธรรม) เพ่ือตอบสนองความต้องการนี้แล้วน ามาซึ่งผลก าไรที่มีมูลค่ามหาศาลกลับคืนเข้า

ประเทศได้นั่นเอง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการใช้สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการส่งต่อสินค้า (เชิงวัฒนธรรม) 

ก็ท าให้การเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้นั้นง่ายยิ่งขึ้น เมื่อการเข้าถึงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่

เหนือบ่ากว่าแรงคนในสังคมย่อมได้เรียนรู้และรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอ่ืนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ด้วยเช่นกัน 

 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมอาหารเกาหลี อันเป็น

ผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดโลกาภิวัตน์หรืออิทธิพลของระบบสื่อสารมวลชน อันได้แก่ สื่อออนไลน์ 

โทรทัศน์ วิทยุ เป็นหลัก ซึ่งตามทั่วไปวัฒนธรรมอาหารของประเทศเกาหลีใต้มีข้าวเป็นอาหารหลัก

คล้ายสังคมไทย เนื่องจากในอดีตเป็นประเทศที่มีสังคมแบบเกษตรกรรม อาหารพื้นบ้านจะเป็นพืชผล

ที่ปลูกได้ตามสภาพอากาศและอาหารทะเลอันเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรและทะเล
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ล้อมรอบถึงสามด้าน เอกลักษณ์ของอาหารเกาหลีที่ขาดไม่ได้ คือ “กิมจิ” 3  (Kimchi) ถือเป็นเครื่อง

เคียงที่ต้องมีในทุกม้ืออาหารของชาวเกาหลี เพราะถือเป็นการรักษาสมดุลในการรับประทานอาหารได้

ดี  จนท าให้อาหารเกาหลีได้รับการยอมรับจาก องค์การอนามัยโลก หรือ World Health 

Organization (WHO) ว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่กินแล้วสุขภาพดีด้วย ประเพณีดั้งเดิมเวลารับประทาน

อาหารของชาวเกาหลีจะจัดขึ้นโต๊ะอาหารพร้อมกันทุกอย่างเป็นส ารับ ซึ่งนอกจากข้าวที่เป็นอาหาร

หลักแล้วชาวเกาหลียังนิยมรับประทานบะหมี่ และเนื้อย่างเป็นมื้ออาหารอีกด้วย นอกเหนือจาก

อาหารคาวแล้ว อาหารหวานหรือขนมหวานก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ  

ในสังคมไทยอาหารเกาหลีถือได้ว่าเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม  อัน

เนื่องมาจากอิทธิพลของโลกภิวัตน์ที่ท าให้การเข้าถึงวัฒนธรรมต่างชาติเป็นเรื่องง่ายดาย ด้วยการมีสื่อ

ต่างๆ เป็นตัวเชื่อมโยง เมื่อคนในสังคมเกิดค่านิยมจากกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ ท าให้ร้านอาหารเกาหลี

เกิดขึ้นมากมายตามความต้องการของผู้บริโภค เมนูอาหารที่จ าหน่ายตามร้านอาหารต่างก็ล้วนพบได้

ในการโฆษณาตามสื่อต่างๆอาทิ ละคร ภาพยนตร์ รายการวาไรตี้ หรือสื่อออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันก็มี

ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานที่เป็นที่นิยม โดยเริ่มแรกกระเกาหลีฟีเว่อร์เกิดขึ้นในประเทศไทย

ประมาณปีพ.ศ. 2544 จากความนิยมละครชุดหรือซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง My Sassy Girl4 (ยัยตัวร้ายกับ

นายเจี๋ยมเจี้ยม) แต่จุดก าเนิดของปรากฏการณ์การนิยมรับประทานอาหารเกาหลีในสังคมไทยจริงๆ

แล้วเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2548 คือ ช่วงการออกอากาศของซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง “Dae Jang Geum/แด

จังกึม” (จอมนางแห่งวังหลวง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ซึ่งแก่นเรื่องหลักแสดงออก

ถึงวัฒนธรรมเกาหลี ทั้งต ารับอาหารและการแพทย์ในราชส านักเกาหลีในอดีต (แดจังกึม, 2548 : 

ออนไลน์) หลังจากการเผยแพร่ซีรี่ย์เรื่องดังกล่าว ก่อให้เกิดความนิยมอาหารเกาหลีขึ้นเป็นอย่างมาก 

ร้านอาหารเกาหลีต่างๆ ในประเทศได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีร้านใหม่ๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย 

มีการน าเมนูอาหารที่อยู่ภายในซีรี่ย์มาใช้ในการโฆษณาเพ่ือดึงดูดลูกค้า มาจนถึงปัจจุบันอาหารเกาหลี

                                                           
3 กิมจิ คือ กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี 

ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิ
เกือบทุกมื้อ ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน (สุพิชช กตัญญู, 2555 : 57) 

4 My Sassy Girl (ยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม) เป็นภาพยนตร์โรแมนติดคอเมดี้จากเกาหลี
ใต้ น าแสดงโดย ชา แท ฮยอน (Cha Tae hyun) และ จอน จี ฮุน (Jeon Ji hyeon) ซึ่งเป็นเรื่องราว
ของการพบกันโดยบังเอิญระหว่างหญิงสาวบนรถไฟกับชายหนุ่ม ภาพยนตร์ชุดนี้ถือเป็นภาพยนตร์ที่
ประสบความส าเร็จอย่างสูงในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย  
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ก็ยังถือว่าได้รับความนิยมจากคนในสังคมเสมอมา หากแต่ในช่วงเวลาที่แปรเปลี่ยนไป เมนูอาหารใน

แต่ละยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปตามการโฆษณาของสื่อในยุคนั้นๆ ด้วย  

 ปัจจุบันสังคมไทยด าเนินมาถึงยุคความนิยมขนมหวานเกาหลีอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะขนม

ที่มีชื่อว่า “บิงซู” (Bingsu/Bingsoo) มีลักษณะคล้ายน้ าแข็งไสของบ้านเรา ซึ่งถือเป็นขนมหวาน

ประเภทหนึ่ง ที่มีการน าเอาน้ าแข็งมาบดให้ละเอียด แล้วราดด้วยน้ าหวานหรือซอสสีต่างๆ แล้วแต่

รสชาติ เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกเย็น สดชื่น เป็นขนมหวานที่คลายร้อนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันทั้ง

ประเทศไทย และประเทศเกาหลีเองก็มีขนมหวานที่เรียกว่า น้ าแข็งไส ซึ่งแตกต่างกันที่กรรมวิธีการท า 

และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร น้ าแข็งไส ที่เราพบเห็นได้ตามทั่วไปในสังคมไทย จะราดด้วย

น้ าหวานรสชาติต่างๆ และนมข้นหวาน มีการโรยด้วยขนมปัง หรือขนมหวานชนิดอ่ืนๆลงไป เพ่ือเพ่ิม

รสชาติ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้โรยหน้าน้ าแข็งไส ถือได้ว่ามีความหลากหลายให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้ 

อาทิ ลอดช่อง เผือก ลูกชิด ซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ เป็นต้น ส่วนที่มาของชื่อเรียกขนมประเภทนี้ว่า 

น้ าแข็งไส มีข้อสันนิษฐานว่า ในอดีตยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับบดน้ าแข็งที่สะดวกมาก

นัก ตามร้านขายขนมหวานทั่วไปจะใช้เครื่องไสน้ าแข็งที่ท าจากเหล็ก หรือสแตนเลสอยู่บนฐานไม้ โดย

คนท าจะน าน้ าแข็งก้อนมาวางบนฐานไม้ แล้วท าการไสก้อนน้ าแข็งผ่านเหล็กซีกเล็กๆ ที่มีความคมอยู่ 

น้ าแข็งที่ถูกไสจะหล่นลงมาใส่ถ้วยเป็นเกล็ดน้ าแข็งเล็กๆ  

 ส าหรับน้ าแข็งไสเกาหลี หรือบิงซู ส่วนใหญ่มีความแตกต่างจากน้ าแข็งไสบ้านเราในเรื่องของ

วัตถุดิบที่ใช้ กล่าวคือ บิงซู มีการใช้วัตถุดิบประเภทถั่ว และผลไม้ที่มีทั้งแบบสุก และแบบเชื่อม ไว้

ส าหรับโรยหน้าเพ่ือเพ่ิมรสชาติและคุณค่าทางอาหาร รวมถึงบิงซูตามสูตรดั้งเดิมของประเทศเกาหลี

จะใช้น้ าเชื่อมที่ท าจากน้ าตาลต้ม และนมสดมาเป็นซอสราดเพ่ือให้มีรสชาติหวาน ผนวกกับสภาพ

สังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ คือ ผู้คนต่างเข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและง่ายดาย ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ อีกทั้งความนิยมของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่ก าลัง

ได้รับความนิยม ส่งผลให้วัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินของประเทศเกาหลีก็ได้รับความนิยมตามไป

ด้วย สังเกตได้จาก ร้านขนมหวาน บิงซูสัญชาติเกาหลีที่ได้มาเปิดจ าหน่ายในขณะนี้ อาทิ Seobinggo, 

Hollys Coffee, The Wickedsnow Thailand, Ok Bing Sul, Schoolfood Thailand และ Sulbing 

Korean Dessert Cafe ที่เป็นสนามในการวิจัยครั้งด้วย โดยบิงซูเป็นขนมหวานประจ าฤดูร้อนของ

ชาวเกาหลี ที่ถือได้ว่าเป็นขนมประจ าฤดูหรือขนมประจ าเทศกาล (Seasonal dessert) เนื่องจากขนม

ชนิดนี้จะจ าหน่ายในช่วงฤดูร้อนของประเทศเกาหลีเท่านั้น ลักษณะของขนมชนิดนี้มีความคล้ายคลึง

กับขนมท้องถิ่นของไทยอย่าง น้ าแข็งไส หากแต่บิงซูนั้นมีกรรมวิธีการท าและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์
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ของประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันบิงซูมีมากมายหลายสูตรให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือก แต่สูตรต้นต าหรับที่

ขายอยู่ทุกพ้ืนที่ในประเทศเกาหลีจะเรียกว่า “พัดบิงซู” (Patbingsu/Patbingsoo) มีลักษณะเป็น

น้ าแข็งไสเนื้อละเอียดที่ท าจากนมสด โรยหน้าด้วยถั่วแดงบด และก้อนต๊อกหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ

เค้กข้าว5 (Rice Cake) นอกเหนือจากสูตรต้นต าหรับแล้วปัจจุบันทั้งประเทศเกาหลีและประเทศไทย

เองก็ยังมีการดัดแปลงและคิดค้นสูตรบิงซูให้มีความแปลกใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าด้วย อาทิ ในแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันท าให้พืชผลของแต่ละประเทศก็

ย่อมแตกต่างกันด้วย เมนูบิงซูผลไม้ของประเทศเกาหลีมีเมนู บิงซูพีช ที่เน้นผลของลูกพีชโรยหน้า 

ในขณะที่ประเทศไทยก็จะมี เมนูบิงซูมะม่วงสุก และบิงซูทุเรียน ซึ่งก็จะหลากหลายตามผลไม้ท้องถิ่น

ในพ้ืนที่ตนเอง  

 หากแต่บิงซูในบริบทของสังคมไทยเป็นขนมที่สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งปี อัน

เนื่องมาจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปี บิงซู

จึงกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกของขนมดับร้อนส าหรับคนในสังคมไทยปัจจุบัน แตกต่างจากบริบทของ

ประเทศเกาหลีที่ขนมชนิดนี้ถือเป็นขนมประจ าฤดูกาลที่ธรรมเนียมดั้งเดิมจะรับประทานกันในเฉพาะ

ฤดูร้อนเท่านั้น แต่เมื่อขนมชนิดนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของโลกาภิวัตน์ให้กลายเป็นหนึ่งในสินค้า

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ที่เผยแพร่โดยแฝงอยู่ในกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ จึงท าให้บิ

งซูกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่คนไทยสามารถหา

รับประทานกันได้ง่ายตามท้องตลาด ทว่าการรับเอาอาหารเกาหลีชนิดนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวันในบริบทของสังคมไทย บิงซูตามร้านขนมที่เปิดจ าหน่ายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรให้

สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทยตามไปด้วย งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาบทบาทและอิทธิพลของ

แนวคิดโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ขึ้นในสังคมไทย อันน ามาสู่ปรากกฏการณ์ของ

ความนิยมในวัฒนธรรมอาหารเกาหลี โดยเลือกประเภทอาหารเกาหลีที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ใน

ปัจจุบัน อย่างบิงซู หรือน้ าแข็งไสเกาหลีเป็นกรณีศึกษา และใช้สนามในการเก็บข้อมูลอย่าง พ้ืนที่ใน

ย่านสยามสแควร์ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นที่อยู่ใจกลางเมือง อีกทั้งยังใกล้กับสถานศึกษา

มากมายซึ่ งสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่ างที่ผู้ ศึกษาต้องการเก็บข้อมูล คือ กลุ่มนักศึกษาใน

                                                           
5 เค้กข้าว (Rice Cake) มีชื่อเรียกตามภาษาเกาหลีว่า ต๊อก (Teok) ท าจากแป้งข้าวเหนียว 

เป็นขนมพ้ืนบ้านของประเทศเกาหลีใต้มาตั้งแต่อดีต มีความส าคัญในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีไหว้
พระจันทร์ หรือ เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลี มีความเชื่อว่าแป้งเหนียวนุ่มของขนมต๊อก
แทนความห่วงใย ไส้ของขนมต๊อกแทนด้วยจิตใจของมนุษย์ที่ถูกกล่อมเกลา  
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ระดับอุดมศึกษา โดยร้านน้ าแข็งไสบิงซูในเลือกใช้เป็นสนามในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้แก่ ร้านโฮล

ลี่ส์ คอฟฟ่ี (HOLLYS COFFE) ร้านซอลบิง (SULBING Korean Dessert café) และ ร้านซอบิงโก 

(SEOBINGGO Korean Dessert Café) ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านน้ าแข็งไสที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

เป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1) ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเกาหลีประเภทบิงซูใน

สังคมไทย 

 2) ศึกษาวิธีการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผลให้เกิดค่านิยมการรับประทานอาหารเกาหลี

ประเภทบิงซูในสังคมไทย 

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานอาหารเกาหลีประเภทบิงซู หรือน้ าแข็งไสเกาหลีใน

สังคมไทย เป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดโลกาภิวัตน์ ที่มีสื่อมวลชน อาทิ อินเตอร์เน็ต 

รายการโทรทัศน์ โฆษณา เป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดและเผยแพร่วัฒนธรรม ท าให้ในปัจจุบัน

น้ าแข็งไสบิงซูจึงกลายเป็นกระแสและปรากฏการณ์ใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจและบริโภคกันอย่าง

แพร่หลาย 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

  การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์การนิยมรับประทานอาหารเกาหลี

ประเภทบิงซู หรือน้ าแข็งไสเกาหลี อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดโลกาภิวัตน์ ข้อมูลใน

การศึกษาจึงเริ่มตั้งแต่ ความเป็นมาของแนวคิดโลกาภิวัตน์ตลอดจนอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้

เกิดแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์
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ในสังคม ในมิติของวัฒนธรรมอาหาร ผู้ศึกษามุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารเกาหลีประเภท

บิงซู เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา กรรมวิธีการท า และบิงซูในบริบทของสังคมไทยด้วย 

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

 พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู้ศึกษาลงเก็บข้อมูลภาคสนามในร้านน้ าแข็ง

ไสบิงซู ย่านสยามสแควร์ทั้งหมด 3 ร้าน ได้แก่ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี (HOLLYS COFFEE) ร้านซอบิงโก 

(SEOBINGGO) และร้านซอลบิง (SULBING) ซึ่งเป็นร้านน้ าแข็งไสบิงซูที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น

ไทย อันเนื่องจากเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้งสามร้านเป็นชาวเกาหลีใต้ ท าให้

เมนูหรือสูตรขนมภายในร้านมีทั้งเมนูท่ีเป็นรสชาติดั้งเดิมและเมนูท่ีเป็นสมัยใหม่   

 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

 ร้านน้ าแข็งไสบิงซูในย่านสยามสแควร์ ทั้งหมด 3 ร้าน ได้แก่ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขาอาคาร

สยามกิตติ์ ร้านซอบิงโก สาขาสยามสแควร์ และร้านซอลบิง สาขาสยามสแควร์ เนื่องจากย่านสยามส

แควร์เป็นจุดศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นที่ส าคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา 

และการเดินทางคมนาคมที่สะดวก ท าให้ลูกค้าที่เข้าใช้บริการเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในระดับอุม

ศึกษาซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษาด้วย 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) ท าให้เห็นถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมอาหารเกาหลีประเภทบิงซูในสังคมไทย 

 2) ท าให้เห็นถึงบทบาทของแนวคิดโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อาหารเกาหลีประเภทบิงซูในสังคมไทย 

 3) สามารถท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลักดันวัฒนรรมอาหารบิงซูให้เป็นอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัย “น้ าแข็งไสเกาหลี บิงซู (Bingsu) : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยมอาหาร

เกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านน้ าแข็งไสบิงซูย่านสยามสแควร์” ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการศึกษา 

สนามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิด 

 ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumer Culture) แนวคิด

โลกาภิวัตน์  (Globalization) และแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) เพ่ือเป็น

แนวทางในการท าความเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการศึกษา  

 

            

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตในการศึกษาปรากฏการณ์ 

ความนิยมอาหารเกาหลีประเภทบิงซูในสังคมไทย 

ภาพวาดโดย นางสาวนวรัตน์ ซิ้น เมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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รูปแบบกำรวิจัย 

  ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ในการรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในภาคสนาม 

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปรวมถึงข้อมูลเชิงลึก รวมถึงต้องอาศัยข้อมูล

จากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยและสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้อ้างอิงและน ามาสู่

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อไป 

พื้นที่ในกำรศึกษำ 

  ร้านน้ าแข็งไสบิงซูในย่านสยามสแควร์ คือ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก และร้าน

ซอลบิง ซึ่งทั้งสามร้านเป็นร้านน้ าแข็งไสบิงซูที่ใช้คอนเซปต์ของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์เพ่ือดึงดูดลูกค้า 

อาทิ บรรยากาศภายในร้านที่เป็นเพลงเกาหลี เจ้าของร้านเป็นชาวเกาหลีใต้ รวมถึงชื่อร้านที่บ่งบอก

ความเป็นเกาหลี ท าให้ผู้บริโภคท่ีมีความชื่นชอบในกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ให้ความสนใจ อีกท้ังท าเลที่ตั้ง

ของร้านที่อยู่ในภื้นที่ของสยามสแควร์ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งและแหล่งรวมวัยรุ่นที่ส าคัญของกรุงเทพฯ 

ที่ท าให้ร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้งสามร้านนี้ค่อนข้างได้รับความนิยม ส าหรับเมนูขนมภายในร้านจะมีทั้ง

รสชาติดั้งเดิมอย่าง พัดบิง หากแต่มีการเพ่ิมเมนูอาหารที่มีความเป็นสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

สูตรขนมมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม ซึ่งก็มีทั้งเมนูขนม

สูตรดั้งเดิมที่ชาวเกาหลีรู้จักคุ้นเคยอย่าง พัดบิงซู และเมนูแปลกใหม่ที่มีส่วนผสมแตกต่างกันไป อาทิ 

บิงซูผลไม้ บิงซูโยเกิร์ต บิงซูชาเขียว ฯลฯ  

 กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

  เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทของแนวคิดโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต

ของวัฒนธรรมอาหารอันได้รับอิทธิพลมาจากสื่อมวลชน และกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ในสังคมไทย 

ประชากรที่จะศึกษาจึงเป็นการเลือกแบบก าหนดผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นและ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยจะแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้ประกอบการ

ร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้งสามร้าน คือ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก และร้านซอลบิง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล

ที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของขนมบิงซู และข้อมูลในด้านกลไก

การตลาดและกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค เพ่ือที่จะให้ผู้ศึกษาสามารถท าความเข้าใจในบทบาทและ

อิทธิพลของแนวคิดโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้ร้านขนมแห่งนี้เลือกขยายกิจการมายังประเทศไทย กลุ่มที่

สองคือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้เข้าใช้บริการร้านน้ าแข็งไสบิงซูที่อยู่ในกรณีศึกษา โดยจะจ ากัดอายุของ
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ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรืออายุระหว่าง 18 – 23 ปี เนื่องจากกลุ่ม

นักศึกษาถือเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นกลุ่มที่รู้จักและเห็นถึงวิวัฒนาการของ

กระแสเกาหลีฟีเว่อร์มาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  

วิธีกำรเก็บข้อมูล 

 การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ อยู่ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลออกเป็นข้อมูล 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data)  

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร 

หนังสือ วารสาร บทความ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงงานวิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง บิงซู (Bingsu) น้ าแข็งใสเกาหลี : ภาพสะท้อนกระแสนิยม

วัฒนธรรมอาหารเกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านน้ าแข็งไสบิงซูย่านสยามสแควร์  โดยแบ่ง

ออกเป็น ประเด็นคือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อมวลชน ตลอดจนกระแสเกาหลีฟีเว่อร์

ในสังคมไทย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหาร อาหารเกาหลี และขนมบิงซู สุดท้ายคือ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดวัฒนธรรมการบริ โภคนิยม แนวคิดโลกา

ภิวัตน์ และแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม   

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษาภาคสนามในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ประกอบการร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้ง 3 ร้าน ได้แก่ ร้านฮอลลี่ส์ 

คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง 2) กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้เข้าใช้บริการร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้ง 3 ร้าน 

ได้แก่ ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง 

1) การสัมภาษณ์  

 เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือที่จะน ามา

ซึ่งข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับประเด็นค าถามของงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์จะแบ่งได้ 2 

กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านน้ าแข็งไสบิงซู ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง 

ซึ่งจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้ประกอบกิจการ 

เกี่ยวกับกลไลการตลาด และกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค อันจะน ามาซึ่งการท าความเข้าใจบทบาทของ
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แนวคิดโลกภิวัตน์และอิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ในสังคมไทย กลุ่มที่สองคือ กลุ่มผู้บริโภคหรือ

กลุ่มผู้เข้าใช้บริการร้านน้ าแข็งไสบิงซู ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง ซึ่งจะใช้การ

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะต้องท าแบบสอบถามควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์

ถึงข้อมูลเชิงลึก เพ่ือที่จะได้ข้อมูลในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหาร

ในปัจจุบัน รวมถึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงบทบาทของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ในชีวิตประจ าวันของคนใน

สังคมไทย  

2) การสังเกตการณ์ 

 เป็นการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาจะท าการสังเกตการณ์

อย่างไม่มีส่วนร่วมด้วยการส ารวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในร้านน้ าแข็งไสบิงซู 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน

ฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง ในพ้ืนที่สาขาสยามสแควร์ และวิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วม โดยการส ารวจในฐานะผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านน้ าแข็งไสบิงซูทั้ง 3 ร้านด้วย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

 การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการศึกษา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูลดังนี้ 

 1) สมุดบันทึกและปากกา ใช้ในการจดบันทึกในแบบลายลักษณ์อักษร เพ่ือความแม่นย าและ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 2) คอมพิวเตอร์ ใช้บันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไป

อย่างมีระเบียบแบบแผน 

 3) โทรศัพท์มือถือ ใช้การบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการลงภาคสนามเก็บข้อมูล อาทิ ภาพ

ผู้ให้สัมภาษณ์ ภาพบรรยากาศของร้านน้ าแข็งไสบิงซู ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอบิงโก ร้านซอลบิง 

เป็นต้น  
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 แผนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ วารสาร 
งานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง 

เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม ภายในพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา 

เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จาก
เอกสารและภาคสนาม รวมถึงสรุปผลการศึกษา 

 

นิยำมค ำศัพท์ 

โลกำภิวัตน์ (Globalization) หมายถึง การแพร่กระจายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกของข้อมูล

ข่าวสาร ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดก็ท าให้สามารถที่จะรับรู้และเข้าถึงผลกระทบจากสิ่งที่เกิดข้ึน

ได้อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคมท่ีรวดเร็ว 

สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่พาเนื้อหาสาระไปยังประชาชน

หรือกลุ่มคนจ านวนมากๆ พร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยความรวดเร็วเที่ยงตรงและประหยัดเวลา ใน

ฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เป็นแหล่งความรู้สามารถกระตุ้นและดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่าง

ดี ซึ่งสื่อมวลชนเหล่านี้ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

 กระแสเกำหลีนิยม/เกำหลีฟีเว่อร์ (Korean Wave) หมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับความนิยม

ชมชอบทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี(Korean Pop Culture) ที่มาจากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เพลงป๊อป และดารานักร้องเกาหลี 

 วัฒนธรรมอุตสำหกรรม (Cultural Industries) หมายถึง กระบวนการผลิตอย่างเป็น

อุตสาหกรรมของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สินค้าไปจนถึงความเคยชินในการใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นกระบวนการ

ผลิตแบบจ านวนมาก (mass) ท าให้สินค้าแพร่กระจายไปในตลาดในสังคม แล้วทุกคนก็ต่างบริโภค ซึ่ง

การบริโภคหรือการใช้สินค้าที่มีลักษณะมวลชนเหล่านี้มันหล่อหลอมให้ทุกคนคิดว่ามีลักษณะของการ

ใช้สินค้าที่คล้ายหรือเหมือนกัน มีลักษณะการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน 
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 บิงซู (Bingsu/Bingsoo) หมายถึง ขนมพ้ืนบ้านของประเทศเกาหลีใต้ ลักษณะเป็นน้ าแข็ง

ไสเนื้อนุ่มที่ท าจากนมสด โรยด้วยท็อปปิ้งด้านบน เช่น ถั่วแดง ผลไม้ ฯลฯ และราดด้วยน้ าเชื่อมหรือ

นมข้น ซึ่งตามธรรมเนียมของคนเกาหลีส่วนใหญ่จะรับประทานบิงซูกันในเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “น ้าแข็งไสเกาหลี บิงซู (Bingsu) : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยม

อาหารเกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านขนม Sulbing Korean Dessert Cafe” ผู้ศึกษาได้แบ่ง

การทบทวนแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ แนวคิดและ

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumer Culture) แนวคิดโลกา

ภิวัตน์ (Globalization) และแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) ส่วนที่สองคือ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสเกาหลีนิยมหรือกระแสเกาหลีเว่อร์ และ

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมอาหารเกาหลี 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 งานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาได้น้าแนวคิดมาใช้ในการวิเคราะห์ทั งหมด 3 แนวคิด ดังนี  แนวคิด

วัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งน้ามาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์การนิยมรับประทานอาหารเกาหลีประเภท

บิงซูในสังคมไทย อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ ต่อมาคือ แนวคิดโลกาภิวัตน์ ซึ่ง

สืบเนื่องต่อกันมาจากปรากฏการณ์การนิยมรับประทานบิงซูของคนไทย เนื่องจากแนวคิดโลกาภิวัตน์

ถือเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้กระแสเกาหลีฟีเว่อร์ได้รับความนิยมมากในสังคม จากอิทธิพลของสื่อมวลชน

ต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่เข้ามาประเทศไทยได้

อีกด้วย แนวคิดสุดท้ายคือ แนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม เนื่องมาจากว่าการรับประทานบิงซูใน

สังคมไทย ถือเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คนในสังคมได้รับอิทธิพลมาจาก

สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีการโฆษณาเชิญชวนและถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารของประเทศเกาหลีแฝงไว้ เป็น

การกระตุ้นให้การความต้องการบริโภคต่อมาตามกลไลการตลาด 
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แนวคิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumer Culture) 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมถือว่าเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักในสังคมสมัยใหม่ปัจจุบัน ซึ่งใช้วิธีการ

เน้นผ่านการตลาด การบริโภคสินค้าและการบริการ ดังนั นการบริโภคจึงเป็นลักษณะประการหนึ่งของ

สังคมสมัยใหม่ (Modernity) ในทุกสังคมท่ัวโลก (สุริชัย หวันแก้ว, 2540 : 1)  

การบริโภคนิยม (Consumerism) เป็นแบบแผนพฤติกรรมของคนที่มีชีวิตผูกติดกับการ

บริโภค การจับจ่ายใช้สอย ซื อสินค้าเพ่ือสนองความต้องการ ความสะดวกสบายส่วนตัวจนกลายเป็น

ความเคยชิน โดยอาศัยกลไกของการตลาดและเครื่องหมายการค้า (Brand Name) ซึ่งกลายมาเป็น

แบบแผนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนี เรียกกันว่า “วัฒนธรรมบริโภคนิยม”ความสนใจต่อการบริโภค

และวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และเริ่มขึ นในสังคมตะวันตกในราวปีพ.ศ. 2503 – 

2513 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจเรื่องนี อย่างมาก Kathy L. Peiss 

นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันพฤติกรรมในการบริโภคของผู้หญิงอเมริกันก็กลายเป็น

บทบาทอย่างหนึ่งที่ดูกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติอย่างมาก บทบาทที่ว่านี คือ การเกิดมาเพ่ือซื อ 

(Born to Shop) ค้ากล่าวนี สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของการบริโภคต่อชีวิตของคน

อเมริกันสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน (พระไพศาล วิสาโล, 2548 : 114)  

เสรี วงษ์มณฑา (2543) อธิบายว่า พฤติกรรมบริโภคนิยม หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการซื อ มี

พฤติกรรมการใช้ การบริโภคในชีวิจประจ้าวันที่ให้ตัวเองเกิดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการ การ

ตอบสนองความต้องการและความจ้าเป็น ให้เกิดความพึงพอใจ เพราะผู้บริโภค คือ ผู้ที่ต้องการซื อ 

และพฤติกรรมการใช้ 

จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเกิดขึ นจากพื นฐานของการขยายตัวในระบบการผลิต

สินค้าแบบทุนนิยม ซึ่งน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุให้กลายเป็นสินค้าของผู้บริโภคที่

สามารถซื อขายหรือบริโภคได้ การบริโภคนิยมจึงถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความพึงพอใจ

ทางด้านอารมณ์และจิตใจต่อการบริโภคความฝันและความปรารถนาในการบริโภคทางวัฒนธรรม

โดยเฉพาะ ในด้านของการให้ความส้าคัญกับร่างกายและความพึงพอใจต่อชีวิตหรูหราและ

สะดวกสบาย  

วัฒนธรรมบริโภคนิยมเริ่มพัฒนาในช่วงการปฏิรูปอันหลากหลายด้านในสังคมยุโรปช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 17 อันได้แก่ ด้านการศึกษาและการปกครองเป็นส้าคัญ ส่งผลให้วิทยาศาสตร์

ก้าวหน้าและมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ จนน้าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแบบทุน
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นิยม ที่เน้นการผลิตสินค้าในปริมาณมากขึ นกว่าการใช้แรงงานคน ประชาชนต่างออกจากงานภาค

การเกษตรเพ่ือเป็นแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ก้าลังเติบโตในเมืองต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมทั ง

การแข่งขันทางการตลาดซึ่งผลักดันให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ นเช่นเดียวกัน ในช่วง

หลังสงครามโลกครั งที่ 2 เศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจอาณานิคมที่อาศัยการยึด

ครองอาณาเขตเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เน้นการ

แข่งขันในตลาดเสรีมากขึ น จึงท้าให้มีการแข่งขันเสรีกับการผู้กขาดทางการค้า ดังนั นการเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชั นน้าได้สร้างความมั่งคั่งและความเจริญให้กับชาติตะวันตกอย่าง

รวดเร็วจนมาถึงปัจจุบันนี  (วราพร ศรีสุพรรณ, 2542 : 5)  

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยขยายการค้าและการลงทุนอันน้ามาซึ่ง

ผลประโยชน์จ้านวนมหาศาล โดยทุนนิยมให้ความส้าคัญแก่ระบบเงินตราและการแสวงหาผลก้าไรเป็น

หลัก เริ่มต้นจากการมีเงินจึงสามารถน้าไปสู่การลงทุน การผลิต การจ้างงาน และการมีอ้านาจใช้จ่าย 

ฯลฯ เมื่อเกิดการบริโภคมากขึ นน้ามาสู่การเพ่ิมพูนของก้าไร และก้าไรที่ได้ท้าให้เกิดการลงทุนเพ่ิมขึ น

ตามล้าดับ กล่าวคือ ทุนนิยมมีผลต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันมาก ส่งผลให้วิถี

การด้าเนินชีวิตของคนเราตกอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมอันเกี่ยวข้องกับวัตถุและเทคโนโลยีที่ผลิต

นวัตกรรมใหม่ๆขึ นมา เมื่อวัตถุมีมากขึ นน้าไปสู่การหลงไหลวัตถุและยึดติดกับวัตถุ ประกอบกับการ

สื่อสารมวลชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการบริโภควัตถุ เช่น อยากมีกระเป๋าและนาฬิกา

ราคาแพง หรือมีเสื อผ้าใส่อย่างมีรสนิยม เป็นต้น โดยภาวะเช่นนี ก้าลังเกิดขึ นและแพร่กระจายไปทั่ว

โลกซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพราะแต่ละประเทศต่างอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรม 

ระบบเศรษฐกิจที่ให้ความส้าคัญกับระบบเงินตรา เช่น เงินลงทุน เงินค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ 

ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคที่โลกาภิวัตน์มีอิทธิพล

ต่อสื่อมวลชน ก่อให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอย่างไม่ขาดสาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แนวคิด

โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการครอบง้าทางวัฒนธรรมจากประเทศมหาอ้านาจต่างๆ อย่างสหรัฐอเมริกา 

ฯลฯ  

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและซับซ้อนเหล่านี  ท้าให้ตัวของสินค้าที่ผลิตโดย

บริษัทข้ามชาติต่างๆ จากทั่วโลกมีค่าและความส้าคัญเพ่ิมขึ น ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม 

อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะ และแฟชั่นการแต่งกาย ฯลฯ จึงได้ท้าให้รูปแบบการบริโภคและความนิยม
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ชมชอบในสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก แบบแผนการบริโภคนิยม

ที่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดที่มีจ้านวน

มากขึ น สินค้าใหม่ๆ ที่ปรากฏตัวออกสู่ตลาดด้วยความถ่ีขึ น วัตถุสิ่งของและภาพโฆษณาที่ท้าให้ผู้คนมี

ความต้องการและความหวังเพ่ิมสูงขึ น กล่าวคือ การบริโภคได้กลายเป็นสาระส้าคัญของการด้ารงชีวิต

ของผู้คนและครอบครัวที่ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ การแสดงฐานะความเป็นอยู่ ความสนใจ 

ตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์ในชีวิต ผู้คนจ้านวนไม่น้อยคาดหวังที่จะท้าให้ชีวิตสุขสบายขึ น ควบคู่ไป

กับความสามารถที่จะบริโภคได้มากขึ นและดีขึ นกว่าเดิม ผู้คนต่างนึกถึงข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆ ที่

ทันสมัยและหวังใช้สิ่งเหล่านั นในการยกฐานะและได้รับการยอมรับจากสังคม ประกอบกับการส่งเสริม

ค่านิยมที่ใช้ความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นตัววัดคุณค่ามนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนกระตุ้นความต้องการ

ในการบริโภคขึ นเรื่อยๆ โดยค่านิยมนี มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้กลายเป็นวัฒนธรรม

ที่เน้นการแข่งขัน จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความหมายต่อวัตถุและสินค้าที่บริโภคไปจาก

เดิมที่เน้นปรโยชน์ใช้สอยมาสู่การสร้างคุณค่าและความหมายทางวัฒนธรรม เกิดเป็นวัฒนธรรม

บริโภคในที่สุด 

ในสังคมตะวันตกที่พัฒนาแล้ว วัฒนธรรมมักเชื่อมโยงและขึ นอยู่กับการบริโภค หาก

ปราศจากสินค้าบริโภค สังคมสมัยใหม่อาจขาดเครื่องมือส้าคัญท่ีจะผลิตซ ้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลก

ของการดีไซน์ การโฆษณาและแฟชั่น เป็นต้น ลักษณะความคลั่งไคล้ในการบริโภคเกิดจากการที่สังคม

ชนชั นสูงของตะวันตกล้วนให้ความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตเพ่ือเกิดความสุขมากที่สุด จึงมุ่งเน้นไปที่

ลักษณะการบริโภคเพ่ือความสุขทางโลกทั งสิ น เหล่านี เป็นแบบแผนให้แต่ละสังคมปฏิบัติคล้อยตามกัน

ทั งด้านการแต่งกาย กิริยามารยาท การทานอาหาร และการแต่งบ้านเรือน ฯลฯ โดยเริ่มขึ นในวังแล้ว

จึงแผ่ขยายไปสู่ส่วนอ่ืนของสังคมและกระจายไปทั่วโลกในระเวลาต่อมา ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี ไม่ได้

เกิดขึ นอย่างโดดๆ หากแต่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น โลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล

จากการให้ความหมายใหม่แก่วัตถุ การขยายตัวของระบบตลาด การเกิดขึ นของสถาบันสื่อสารมวลชน 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตและพัฒนาของแฟชั่น สิ่งเหล่านี กระตุ้นให้ปัจ เจกบุคคล

บริโภคสินค้าอยู่ตลอดเวลา 

วัฒนธรรมทุนนิยมและบริโภคนิยมเกิดขึ นจากการก้าหนดรสนิยมโลกาภิวัตน์ขึ นมาเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดทางการผลิตและการค้า เช่น การท้าให้แมคโดนัลด์ เพลงป๊อปอเมริกัน และ

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเผยแพร่ไปทั่วโลกจนกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชน หากผู้บริโภคต้องการอยู่ใน

กระแสวัฒนธรรมหลักก็ไม่มีสิทธิเลือกท่ีจะฝังตัวอยู่กับวัฒนธรรมย่อยของตน และหากต้องการเป็นคน
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ทันสมัยไม่ตก “เทรนด์” (Trend) ผู้บริโภคในอุดมคติเหล่านี ยิ่งต้องวิ่งตามให้ทันกระแสนิยมที่ไม่เคย

เสถียร หากแต่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะวัฒนธรรมทุนนิยมนั นเล่นกับอุปสงค์7 (Demand) และ

อุปทาน (Supply) ของการบริโภคอยู่ตลอดเวลา  

กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมบริโภคนิยมนั นเน้นการเสพ “รสนิยม” เพ่ือบ่งบอกภาพลักษณ์และอัต

ลักษณ์ของผู้บริโภคในสังคม ยิ่งรสนิยม “สุนทรีย์” เท่าไหร่ ผู้บริโภคก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจในอัตลักษณ์และ

ชนชั นของตนมากขึ นเท่านั น และเพราะไม่มีผู้บริโภคคนใดเป็นผู้ก้าหนดกระแสเหล่านี  ดัชนีวัดระดับ

ความสุนทรีย์ที่ง่ายที่สุดก็คือ “ยี่ห้อชั นดี” หรือ “แบรนด์เนม” นั่นเอง 

โลกาภิวัตน์นั นสร้างกระแสหลักระดับโลกที่เอื อให้วัฒนธรรมบริโภคนิยมงอกงาม แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ได้ท้าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยกระแสวัฒนธรรมโลกไร้พรมแดนนี  

ก่อให้เกิดความผันแปรสับสนของอัตลักษณ์ และเกิดความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์โลกาภิวัตน์กับ

ชาตินิยมและพื นถิ่นนิยม 

พัฒนา กิติอาษา (2546) อธิบายเกี่ยวกับ พฤติกรรมบริโภคนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

ว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย ใช้สอย ดื่มกิน บริโภค ชื่นชม หงุดหงิด นินทา ด่าทอ อาจกล่าวได้ว่าในสังคม

สมัยใหม่ การบริโภคได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของผู้คนอย่างมาก พฤติกรรมบริโภคนิยมที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวัน เช่น 

 1) การกิน 

 การกินในความหมายของบริโภคนิยม ไม่ได้เป็นเพียงการกินเพ่ือสนองความต้องการขั น

พื นฐานเท่านั น แต่การกินที่ตอบสนองความพึงพอใจ ค่านิยมและการกินตามกระแสของการโฆษณา 

เช่น 

  - กินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ด หรืออาหารจานด่วน ในร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ด ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการกินของตะวันตก แต่แพร่เข้าในเมืองไทยและได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่น และคน
ทั่วไปอย่างมาก  

                                                           
7อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ส้าหรับอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของราคาและจ้านวนของสินค้าในตลาด โดยอุปสงค์ คือ ปริมาณความต้องการสินค้า 
และอุปทาน คือ ปริมาณการเสนอขายสินค้า 
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  - กินอาหารในร้านหรูหรา กินนอกบ้าน เป็นค่านิยมใหม่ของคนในสังคมสมัยใหม่ 
ธุรกิจร้านอาหารจึงเกิดขึ นเกลื่อนกลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
  - กินอาหารไร้ประโยชน์ (ขนมและของขบเคี ยว) ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทาง
สารอาหารและมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 
  - กินอาหารนานาชาติ เช่น อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อิตาเลียน ซึ่งเป็นรสนิยมในการกิน
แบบใหม่ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ นในสังคมไทย แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมการกิน 
  - กินทิ งกินขว้าง กินอาหารราคาแพงที่มีลักษณะของความฟุ่มเฟือย เป็นการกิน
ที่มาก การกินเพื่อสนองความจ้าเป็นพื นฐาน 
 2) การท่องเที่ยว 

 การเดินทางท่องเที่ยวกลายเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับชีวิต เป็นรสนิยมและค่านิยมใหม่ที่เกิดขึ น 

และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจกภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น

อุตสาหกรรมที่ท้ารายได้ให้ประเทศปีละจ้านวนมาก รัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในสถานที่

ต่างๆภายในประเทศ มีการจัดปีท่องเที่ยวและรณรงค์ด้วยค้าขวัญต่างๆ จากการท่องเที่ยวถูกท้าให้มี

ความหมายและความจ้าเป็นต่อชีวิตมากขึ น เช่น “เมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” 

 3) การดูแลรักษาสุขภาพและความงาม 

 ในชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ เรือนร่างเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดการดูแลรักษา

สุขภาพขึ นอยู่กับการก้าหนดหรือการ “ปั่น” ของสื่อ ซึ่งมีนายทุนขายสินค้าแฝงอยู่เบื องหลังอันเป็น

กลไกที่ส้าคัญของลัทธิบริโภคนิยม การสร้างองค์ความรู้และวาทกรรมเกี่ยวกับสุขภาพท้าให้ความงาม

และการรักษาสุขภาพกลายเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสนิยมและปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น 

การบูชาความงามแบบนางแบบ การคลั่งไคล้ความผอม รังเกียจคนอ้วนและผิวด้า การกินอาหาร

ถนอมสุขภาพ เช่น ชาเขียว อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารบ้ารุงพลังและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง

เพศ ประเภทสมุนไพรต่างๆ กระชาด้า ครีมหน้าเด้ง เครื่องชูก้าลัง เป็นต้น  

 4) การมีเครื่องอ้านวยความสะดวก  

 วัฒนธรรมบริโภคนิยมท้าให้ผู้คนมีค่านิยมในเรื่องการเสพสุข แสวงหาเครื่องอ้านวยความ

สะดวกต่างๆ เพ่ือให้ชีวิตสุขสบายมากขึ น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ รถยนต์ และสิ่งอ้านวยความ
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สะดวกอ่ืนๆ ที่บางครั งก็มีมากเกินความจ้าเป็นและน้าไปสู่การก่อหนี สินเพราะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

การโฆษณาสินค้าท้าให้ผู้บริโภคตกเป็นทาสของการซื อทั งสินค้าเงินสดและเงินผ่อน 

 5) การเสพความบันเทิง 

 การเสพความบันเทิงกลายทั งรสนิยม ค่านิยม และแบบแผนการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม

บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง การดูกีฬา การเที่ยวเตร่ในสถานที่บันเทิง ประเภทผับ บาร์ 

ร้านคาราโอเกะ หรือ ดิสโก้เธค การบริโภคในลักษณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ  ตามมา 

เช่น การเล่นการพนันฟุตบอล ปัญหายาเสพติดและปัญหาการใช้ชีวิตของวัยรุ่น 

 พฤติกรรมของมนุษย์ในการบริโภค สามารถจ้าแนกลักษณะของสังคมบริโภคนิยม ตาม

วัฒนธรรมการบริโภคได้คือ ทุนนิยมเกิดขึ นจากค่านิยมในการผลิตสินค้าไปยังผู้บริโภคผ่านกลไก

การตลาด เพ่ือรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้าให้ผู้ผลิตต้องหาหนทางที่จะกระตุ้นให้เกิด

การบริโภคมากท่ีสุด 

 กัลยา กนกกุศลพงศ์ (2547) อธิบายว่า วัตถุนิยมเกิดจากค่านิยมบริโภคนิยมหรือวัฒนธรรม

บริโภคนิยม โดยมนุษย์เกิดความเชื่อว่าการบริโภควัตถุเป็นความสุขที่พึงปรารถนาที่สุด และเป็น

เป้าหมายของชีวิตมนุษย์ ค่านิยมแบบนี จะมุ่งเน้นที่การแสวงหา เสพวัตถุหรือความสุขจากภายนอก 

ความพอใจ และความสุขทางจิตใจ จะเกิดขึ นต่อเมื่อมีวัตถุมากระตุ้นหรือได้รับวัตถุมาตอบสนองความ

ต้องการ แล้ววัตถุหรือสิ่งภายนอกจึงเป็นตัวก้าหนดหรือเป็นแหล่งก้าเนิดความสุขเพียงประการเดียว 

ไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ นจากภายในจิตใจตนเอง ค่านิยมนี จึงท้าให้มนุษย์ขึ นต่อหรือตกเป็นทาสวัตถุ ต้อง

ดิ นรนขวนขวายเพ่ือสิ่งเหล่านี  ซึ่งยากที่จะมีจุดสิ นสุดหรือพอเพียง เพราะความต้องการของมนุษย์ 

(ความโลภ) ไม่มีที่สิ นสุด บริโภคนิยม เกิดขึ นจากค่านิยมที่มีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตขึ นกับวัตถุ มีผล

ให้มนุษย์เกิดค่านิยมในกิจกรรมและวิถีชีวิตที่มุ่งประสิทธิภาพ เพราะประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุน

หรือเอื อต่อความสามารถในการผลิตและการบริโภควัตถุ คือ ประสิทธิภาพสูงย่อมตอบสนองความ

ต้องการในการผลิตและการบริโภคได้มาก ค่านิยมนี มีผลให้มนุษย์ต้องการเอาชนะเวลาและท้าอะไร

แข่งขันกับเวลา วิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ และการใช้เครื่องอ้านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 

การเดินทางที่ต้องการใช้เวลาให้น้อยที่สุด การติดต่อสื่อสารที่ต้องการความเร็วมากที่สุด การกินอยู่ที่

ต้องการความสะดวกสบายและใช้เวลาน้อยที่สุด เช่น การกินอาหารส้าเร็จรูป ค่านิยมนี เป็นปัจจัย

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมักวัดด้วยเวลา และการใช้แรง
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ของมนุษย์ให้น้อยที่สุด วิถีชีวิตของมนุษย์สมัยใหม่โดยเฉพาะในเมืองและในประเทศพัฒนาที่มุ่งความ

ทันสมัย จึงเกิดการใช้พลังงานอย่างมากมายมหาศาล เพ่ือตอบสนองค่านิยมดังกล่าว  

 เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี การขยายตัวของเมืองและการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมไปสู่การให้ความส้าคัญกับ

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนี ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม 

เช่น จากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว จากการผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า มี

การแข่งขันทางด้านการค้าและท้าให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมตามค้าโฆษณา ซึ่งกลุ่มคนชนชั นกลางใหม่นี มี

ส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยมและท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและ

วัฒนธรรมไทย และมีการขยายวัฒนธรรมบริโภคนิยมไปจนถึงกลุ่มคนทุกชนชั น ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่ง

ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ น 

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี ยังท้าให้เกิดจิตส้านึกใหม่ของผู้คนคือ “จิตส้านึกแห่งการบริโภค” 

โดยให้ความส้าคัญกับความพึงพอใจของมนุษย์อันได้มาจากการบริโภค ความสุขของมนุษย์ถูกท้าให้

เหลือเพียงแค่ความรื่นรมย์ที่ได้จากการบริโภควัตถุ ถึงแม้ว่าทุกคนในสังคมมีโอกาสในการบริโภคที่ไม่

เท่ากัน และการตอบสนองต่อการบริโภคอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่การบริโภคก็ได้เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของทุกคน โดยได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนและการโฆษณาช่วยกันผลักดันให้มนุษย์เกิด

ความต้องการในการบริโภคอย่างไม่มีที่สิ นสุด  

 

 แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 ค้านิยามเบื องต้นของโลกาภิวัตน์ เป็นค้าที่อธิบายถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของความสัมพันธ์

ทางสังคมแบบข้ามพรมแดนระดับโลกของผู้คน เครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมระดับโลกที่มี

อิทธิพลต่อชีวิตผู้คนทั งในด้านบวกและลบอันนี ได้รับการถักทอขึ นมาโดยผู้คนในระดับบนและระดับ

ล่างโดยผ่านการใช้ทุน กล่าวคือ เครือข่ายความสัมพันธ์ของสังคมต่างๆ ทั่วโลกเป็นผลมาจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและนายทุน ทั งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  

 ในแวดวงสังคมศาสตร์โลกาภิวัตน์เป็นมโนทัศน์ที่ส้าคัญอันหนึ่ง ที่ปัจจุบันถูกน้ามาใช้เพ่ือการ

วิเคราะห์และท้าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคม สังคมเกือบทั่วโลกในทุก

วันนี ล้วนต้องเกี่ยวพันกับโลกาภิวัตน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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 โรแลนด์ โรเบิร์ตสัน ได้น้าเสนอมโนทัศน์เรื่องโลกาภิวัตน์ขึ นมา เพ่ือพัฒนาภาพของอาณา

บริเวณระดับโลกในฐานะที่เป็นองค์รวมระดับโลก (Global Whole) ซึ่งถูกสร้างขึ นมาพร้อมๆ กับการ

ก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ และการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างประเทศมาสู่ ระดับ

โลกมากขึ น ภายใต้สภาวการณ์ทางสังคมที่เป็นเงื่อนไขเช่นนี  ทั งปัจเจกบุคคล สังคมระดับชาติ สังคม

ระดับข้ามชาติ หรือที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบโลกของสังคมต่างๆ นานา (World System of 

Societies) รวมถึงมนุษยชาติทั งมวลล้วนต้องรู้จักสัมพัทธ์ตัวเอง หรือปรับเปลี่ยนค่านิยม ความคิด 

ของตนเองไปตามเงื่อนไขของความสัมพันธ์ทางสังคมอันใหม่ ที่ก้าลังครอบคลุมโลกใบนี ทั งใบอยู่อย่าง

ยืดหยุ่น (Robertson, 2535 อ้างใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2560: 148) 

 ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท้าให้โลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน (Deterritorialized) จาก

วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าของการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ความห่างไกลของ

ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคกับเรื่องเวลาเหมือนโลกในอดีต เดวิด ฮาร์วี่ (David Harvey, 1989: 239) 

เรียกภาวะดังกล่าวว่าเป็นการกระชับระหว่างเวลากับสถานที่ (Time-space compression) ความ

ก้างหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาเชื่อมถึงกัน ท้าให้โลกทั งโลกเปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้าน

เดียวกัน หรือที่มาร์แชล แมคลูฮาน (McLuhan, 1964:266) เรียกว่า หมู่บ้านโลก (Global Village) 

ส่งผลให้ผู้คนไม่เพียงแต่ติดต่อสื่อสารและข้ามพรมแดนถึงกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ นเท่านั น 

หากแต่ยังมีผลให้วิถีชีวิตของผู้คนจากส่วนต่างๆ ของโลกเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องถึงกันทั งในด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม (ธนิกาญจน์ จินาพันธ์, 2552: 1) 

 โลกาภิวัตน์เกิดขึ นในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารและทุนนิยมเติบโตอย่างเต็มที่ การผลิตไ ด้

จ้านวนมากในเวลาที่สั นลงและค่าใช้จ่ายมีต้นทุนต่้า ท้าให้สังคมถูกกระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสื่อได้เข้ามาท้าหน้าที่ทั งแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา จึงยิ่งเป็น

แรงส่งให้สังคมอยู่ในวิถีของบริโภคนิยม ในภาคส่วนของท้องถิ่น การเติบโตของเทคโนโลยีข่าวสารและ

ทุนนิยมที่แพร่กระจายสู่ท้องถิ่นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยเช่นกัน  

 โลกาภิวัตน์ (globalization) เป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ นและมี

บทบาทอย่างเด่นชัดหลังการสิ นสุดของสงครามเย็นใน พ.ศ.  2534  กล่าวคือ หลังจากสงครามเย็น

สิ นสุดลงด้วยการล่มสลายของระบอบสหภาพโซเวียต โลกก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีขั นสูง อาทิระบบดาวเทียมและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถติดต่อและส่งข้อมูลไปยังที่

ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการคมนาคมสื่อสาร



25 
 

ท้าให้โลกปัจจุบันมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันในทางที่เป็นความสะดวกรวดเร็ว และใกล้ชิดกันมากขึ น 

ศัพท์ค้าว่า โลกาภิวัตน์ เริ่มใช้ในโลกธุรกิจ ตั งแต่ พ.ศ. 2503  และกลายเป็นวาทกรรมสาธารณะ

ในช่วง พ.ศ. 2533  จนท้าให้ตั งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เป็นทศวรรษแห่งการวิวาทะว่าด้วย

โลกาภิวัฒน์ (Waters, 1995: 2 อ้างใน ธนิกาญจน์ จินาพันธ์, 2552: 11) 

 ความหมายของโลกาภิวัตน์ 

 ศัพท์ค้าว่าโลกาภิวัตน์เป็นศัพท์ค้าหนึ่งที่แพร่หลายอยู่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังยุค

สงครามเย็นเป็นต้นมา กระแสของโลกาภิวัตน์หรือการเชื่อมโลก ย่อโลกให้เล็กลง หรือที่เรียกกันว่า  

“หมู่บ้านโลก” “โลกไร้พรมแดน” เหล่านี ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่มนุษย์จะติดต่อสัมพันธ์กันได้

อย่างรวดเร็วขึ น มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและรับรู้ข่าวสารถึงกันได้ง่ายดายขึ น 

 อรชุน อัปพาดูไร (Appadurai, 1949) นักมานุษยวิทยา กล่าวถึง กระแสโลกาภิวัตน์ว่าเป็น

ภาวะทางสังคมอันแตกต่างและซับซ้อนที่เกิดจากการไหลและเคลื่อนย้ายของมิติต่างๆ  5  มิติ ได้แก ่

1. การไหลเวียนในมิติของมนุษย์ (Ethnoscapes) หมายถึง การเดินทาง การย้ายถิ่นของผู้คน 

เช่น นักท่องเที่ยว ผู้อพยพลี ภัย คนพลัดถิ่น แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 

2. การไหลเวียนในมิติของเทคโนโลยี (Teechoscapes) หมายถึง การแพร่กระจายของ

เทคโนโลยี รวมไปถึงเครื่องจักรทันสมัยจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 

3. การไหลเวียนในมิติของทุน (Financescapes) หมายถึง การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของระบบ

ทุนที่มีความผันผวน และรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ผ่านตลาดเงิน ตลาดหุ้น และ

ตลาดสินค้าในระดับโลก 

4. การไหลเวียนในมิติของสื่อ (Mediascapes) หมายถึง การกระจายของข้อมูล และข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไหลเวียนอยู่ในสังคม 

5. การไหลเวียนในมิติของอุดมการณ์  (Ideoscapes) หมายถึง ความคิดทางการเมืองและ

อุดมการณ์ของผู้คน ที่มีต่อการมองโลก ทั งในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ อ้านาจอธิปไตย การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น 

การเคลื่อนย้ายไหลเวียนในมิติของคน เทคโนโลยี ทุน สื่อ และอุดมการณ์ในโลกท่ีเทคโนโลยี

การสื่อสารสามารถท้าให้อุปสรรคในเรื่องของระยะห่าง ระยะเวลา สถานที่หมดไป ส่งผลให้แต่ละ
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ประเทศในโลกต่างเป็นทั งผู้ผลิตและเป็นผู้รับทางวัฒนธรรม ความคิดและจินตนาการแห่งโลกใน

สภาวการณ์ที่เข้มข้น รวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื นที่ของ

สังคมนั น ซึ่งมีทางการยอมรับ การต่อต้าน และการต่อรองกับสิ่งที่สังคมรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ไม่ว่าจะเป็นมิติของการบริโภค การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยปัจจัย

ส้าคัญที่ท้าให้จินตนาการแห่งโลกในกระแสโลกาภิวัตน์เกิดขึ น คือ ความก้าวหน้าและการแพร่ขยาย 

ในมิติของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน ข้ามวัฒนธรรมของผู้คน  

สจ๊วต ฮอลล์ (Hall, 1932 - 2014) มองกระแสโลกาภิวัตน์คล้ายกับอัปพาดูไรว่า โลกาภิวัตน์

มีได้น้ามาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรม และภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สร้างความเป็นหนึ่ง

เดียวของสังคมโลก แต่อีกด้านคือ กระแสสร้างความแตกต่าง ดังนั น โลกาภิวัตน์จึงไม่ใช่การแทนที่

ความเป็นท้องถิ่นด้วยความเป็นสากล หากแต่คือการปะทะประสาน ระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับ

สากล และสร้างความเป็นท้องถิ่นและสากลขึ นมาใหม่ โลกาภิวัตน์ คือ กระบวนการพัฒนาที่ไม่

สม่้าเสมอ และการพัฒนาที่ไม่สม่้าเสมอของโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อผู้คนต่างสถานที่ในระดับที่

แตกต่างกัน  

รูปแบบของอัตลักษณ์ใหม่นี เกิดขึ นจากกระบวนการของสื่อและการสื่อสาร เป็นบทบาท

ส้าคัญในการท้าให้เกิดการข้ามพรมแดน และในการข้ามพรมแดนทางพื นที่และทางวัฒนธรรมนี ท้าให้

ความหมายต่างๆ ทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกก้าหนดและถูกตรึงความหมายโดยผูกติดอยู่กับสถานที่และ

ต้าแหน่งแห่งที่ของผู้คนอีกต่อไป กล่าวคือ ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ท้าให้วัฒนธรรมไม่ผูกติดกับพื นที่

ทางภูมิศาสตร์ หากแต่ได้เลื่อนไหลข้ามพรมแดนภาพทับกันไปมาอย่างซับซ้อนและเป็นอิสระ  

การที่เส้นแบ่งพรมแดนหรือพื นที่ของพรหมแดนถูกข้ามผ่านไปมาโดยปราศจากการถูก

ก้าหนด และถูกจ้ากัดขอบเขตโดยรัฐนั น ท้าให้พรมแดนเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรมต่างๆ ทั งที่เป็น

วัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมของคนอ่ืน ในการเป็นพื นที่เปิดรับจึงมีวัฒนธรรมที่คุ้นเคยและ

วัฒนธรรมที่แปลกหน้า การลื่นไหลอย่างเสรีของวัฒนธรรมในพื นที่หนึ่งๆ  จึงไม่ได้น้ามาแต่การยอมรับ

วัฒนธรรมของคนในพื นที่อย่างราบรื่น และไม่มีข้อโต้แย้งต่อรอง พื นที่หนึ่งๆ ท้องถิ่นหนึ่งๆ ในยุคโลกา

ภิวัตน์จึงเข้มข้นไปด้วยการปะทะสังสรรค์กันทางวัฒนธรรม 

โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม (Cultural Globalization): แนวคิด ความหมาย และปรากฏการณ์

ทางสังคม 
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โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม หมายถึง ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน ที่บทบาทของ

เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยส้าคัญในการน้าวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ส่งผลให้เกิดกระแสทาง

วัฒนธรรมเป็น 2 ทาง คือ การท้าวัฒนธรรมเป็นเนื อเดียวกัน และการผสมผสานทางวัฒนธรรม ใน

กระแสโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมถูกผลิตสร้างและถ่ายทอดด้วยสื่อที่สัมพันธ์อยู่กับกลไกการตลาดในระบบ

ทุนนิยมอย่างเข้มข้น โลกาภิวัตน์วัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ที่

สื่อมีบทบาทส้าคัญในการสร้างภาพลักษณ์และน้าไปสู่การน้าเสนอค่านิยมทางวัฒนธรรมและแบบแผน

ชีวิตใหม่ๆ ขึ นมา 

ท่ามกลางกระแสโลกท่ีเชื่อมถึงกัน วัฒนธรรมเป็นด้านมุมส้าคัญของปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์

ที่เข้ามามีบทบาทต่อการด้าเนินไปในชีวิตประจ้าวันของผู้คนในด้านที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันไปจากเดิม 

เมื่อข้ามพรมแดนอันเป็นผลมาจากวิทยาการก้าวหน้าของการสื่อสารและการคมนาคม ท้าให้โลกอยู่ใน

สภาวะ “ไร้พรมแดน” วัฒนธรรมจึงเคลื่อนย้ายไหลเวียนเข้ามาอยู่ในพื นที่ของกันและกันโดยไม่ได้

ก้าหนดหรือแบ่งแยก ตามเส้นแบ่งพรมแดนประเทศอีกต่อไป  

Malcolm Waters มองกระบวนการโลกาภิวัตน์ว่า โลกที่ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์แล้ว

จะกลายเป็นสังคมเดียวและมีวัฒนธรรมโลกเกิดขึ น สังคมนี ไม่ได้หลอมรวมเป็นเนื อเดียวกันและอาจมี

แนวโน้มที่จะมีความหลากหลาย มีศูนย์กลางหลายศูนย์ และมีความโกลาหล สิ่งที่ส้าคัญคือ “อาณา

เขต” นั นจะหายไปเกิดเป็นหลักการใหม่ส้าหรับสังคมและวัฒนธรรม นั่นคือสังคมที่ปราศจากขอบเขต

ทางพื นที่ ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ไกลห่างกันเกิดได้ง่ายขึ นพอๆ กับผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกันทาง

ภูมิศาสตร์ (กรชนก รักษาเสรี, 2546) เมื่อพิจารณาถึงประเด็นที่ Waters มองกระบวนการโลกาภิวัตน์

แล้วจะพบว่าเขาได้กล่าวถึงปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ นจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ โดยเขาได้

ชี ให้เห็นลักษณะส้าคัญที่เกิดขึ นของกระแสโลกาภิวัตน์คือ การที่เส้นแบ่งอาณาเขตหายไป ค้าอธิบาย

ของเขาจึงเป็นค้าอธิบายที่ชี ให้เห็นลักษณะที่เกิดขึ นของยุคไร้พรมแดนของโลกโลกาภิวัฒน์เห็น

ภาพรวมที่เกิดขึ นจริง  

สิ่งที่เกิดขึ นในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก

การเพ่ิมขึ นของการค้าระหว่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยมีสาเหตุส้าคัญมา

จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าจนท้าให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้

สะดวก และเนื่องมาด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารเองที่อ้านวยให้การไหลของข่าวสาร
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เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ น เห็นได้ชัดจากการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต การเปิดรับข่าวสารทาง

ดาวเทียม เป็นต้น 

ดังที่กล่าวไปข้างต้น โลกาภิวัตน์จึงเป็นวิถีทางที่ความสัมพันธ์ของอ้านาจและการสื่อสารนั นได้

แผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดยที่มิติทางเวลาและพื นที่ (Time and Space) นั นได้ถูกย่นย่อลงท้าให้

ความสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป หน้าที่ที่ส้าคัญที่สุดประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ คือ การสร้าง

เพ่ืออ้านวยให้เกิด “กระแสเสรีแห่งข่าวสาร” (Free Flow of Information) และด้วยกระแสเสรีแห่ง

ข่าวสาร หรือกระแสการไหลแห่งข่าวสารที่โลกาภิวัฒน์ได้เอื ออ้านวยให้ไหลไปในทุกทิศทุกทางนี เอง 

ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น การแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรม หรือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมโลก กระบวนการดั งกล่าวที่

เอื ออ้านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีถูกเรียกว่า “โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม” 

สุริชัย หวันแก้ว (2547) กล่าวถึงโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมคือ ปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ โดยได้ชี ให้เห็นว่าต้องมีความกระจ่างต่อเนื่องของการเปลี่ยนรูปทางวัฒนธรรม 

(Cultural - Transformation) ทั งต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อผลกระทบภายใต้แรงกระทบและ

แรงผลักดันจากโลกาภิวัตน์ โดยการพิจารณานั นต้องไม่มองวัฒนธรรมอย่างแยกขั ว (Dichotomies) 

หรือการมองวัฒนธรรมด้วยแบบแผนที่ตายตัวจึงจะสามารถเข้าใจถึงปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์หรือโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน 

ส้าหรับงานวิจัยที่มุ่งศึกษากระแสโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์

เกาหลีนิยมขึ นในสังคมไทย ท้าให้สามารถอภิปรายสรุปแนวคิดโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมได้เป็น 3 

แนวคิด ดังนี  

แนวคิดวัฒนธรรมการกลายเป็นเนื อเดียวกันหมด (Homogenization) กระบวนการโลกาภิ

วัตน์ท้าให้เกิดความเหมือนกันและความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมมากขึ นทุกที จนถือได้ว่า

สังคมต่างๆ จะมีการโคจรบรรจบกันทางวัฒนธรรม  

แนวคิดการแยกขั ว (Polarization) เช่น การมองเห็นการเกิดขั วบวก-ขั วลบขึ น และมีการชี ว่า

ต่อไปจะเกิดความขัดแย้งและสงครามทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น ระหว่าง

ตะวันตกกับฝ่ายปฏิปักษ์  
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แนวคิดผสมผสานหรือลูกครึ่งทางวัฒนธรรม (Hybridization) เห็นว่าการปฏิบัติทาง

วัฒนธรรมที่เป็นรูปประธรรมนั นมักเกิดจากการแลกเปลี่ยนและหยิบยืมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่

มีมาจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลาย พัฒนาการของวัฒนธรรมสังคมอดีตก็เป็นเช่นนี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่างมากท้าให้เกิดกระแสวัฒนธรรม

ข่าวสารที่เกิดการผสมผสานกันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

เนื่องมาด้วยลักษณะพิเศษของโลกาภิวัตน์ที่มีความซับซ้อนและเป็นพลวัตนี เองท้าให้มีการ

มองถึงผลกระทบที่เกิดขึ นหลากหลายแนวทาง ดังที่ Robert Holton แยกแยะให้เห็นถึงข้อโต้แย้ง

ต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์อันส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์การท้าความ

เข้าใจถึงโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมต้องน้าแนวคิดต่างๆ และข้อโต้แย้งต่างๆ มาพิจารณาให้ชัดเจน 

(อ้างใน สุริชัย หวันแก้ว, 2547) 

หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงการเคลื่อนไหวถ่ายเทแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี

ระหว่างกันจนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั น จะพบว่า

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นมาตั งแต่อดีตและเกิดขึ นอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรมของทุกชาติในโลกล้วน

แล้วแต่มีการผสมผสานและถูกประยุกต์มาทั งสิ น 

ตั งแต่ครั งที่สังคมแต่ละสังคมมีการติดต่อระหว่างกัน แม้การติดต่อสื่อสารจะไม่สะดวกแต่

วัฒนธรรมก็ได้ถูกหยิบยืมแลกเปลี่ยนกันมาอย่างสม่้าเสมอ เช่น ในยุคสมัยอยุธยา สตรีชาวญี่ปุ่นเชื อ

สายโปรตุเกสที่ชื่อว่า มากี กีมาร์ หรือ ท้าวทองกีบม้า เป็นผู้น้าขนมโบราณ ไม่ว่าจะเป็น ฝอยทอง 

ทองหยิบ ทองหยอด ขนมผิง ขนมหม้อแกง ฯลฯ มาเผยแพร่และถ่ายทอดจนขนมเหล่านี ได้ชื่อว่าเป็น

ขนมไทยโบราณในปัจจุบัน หรือ ในยุครัตนโกสินทร์ ชุดราชปะแตนที่เป็นเครื่องแต่งกายชายในยุคนั น

ก็เกิดขึ นมาจากการประยุกต์มาจากชุดต้นแบบของประเทศอินเดีย ทั งนี  วัฒนธรรมไทยเองก็ได้ถูก

น้าไปเผยแพร่ในส่วนอื่นของโลกเช่นเดียวกัน  

วัฒนธรรมเหล่านี ได้ถูกถ่ายทอด แพร่กระจายและถูกแลกเปลี่ยนกันมาตั งแต่อดีตกาล โดย

การติดต่อสื่อสารแม้ยังไม่สะดวกนัก เมื่อค้านึงถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ขีดจ้ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ถูกก้าจัดออกไปอย่างสิ นเชิง 

อินเตอร์เน็ตได้เอื ออ้านวยให้มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้ามทวีปโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ถูกแลกเปลี่ยนกันได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกัน ด้วยความก้าวหน้าที่
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เอื ออ้านวยต่อการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกนี เอง ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

อย่างไม่น่าแปลกใจ 

ในมิติของวัฒนธรรมเป็นมิติที่มีความซับซ้อนและลึกซึ ง ปรากฏการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมสามารถเกิดขึ นได้หลายรูปแบบเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรมกัน สิ่งที่ผู้คน

ตระหนักถึงก็คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรมน้ามาซึ่งการกลืนกลายทางวัฒนธรรมหรือท้าให้เกิดการ

สูญสลายวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งดังที่เกิดขึ นมาแล้วในอดีต แม้ว่าการพบปะทางวัฒนธรรมใน

บางครั งจะท้าให้เกิดความนิยมยกย่องวัฒนธรรมของตนว่าดีกว่าวัฒนธรรมของผู้อ่ืน หรือที่เรียกว่า 

Ethnocentrism กล่าวคือ เมื่อคนพบความเชื่อ การกระท้าของคนกลุ่มอ่ืนซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มของ

ตนและเกิดความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนดีกว่าผู้ อ่ืน แต่ในบางสังคมคนก็เกิดความนิยมยกย่อง

วัฒนธรรมอ่ืนว่าดีกว่าวัฒนธรรมของตนเช่นเดียวกัน และความรู้สึกเช่นนี เองที่จะน้าไปสู่ความสูญ

สลายทางวัฒนธรรม เงื่อนไขบางประการท้าให้วัฒนธรรมอ่อนก้าลังลงไปและถูกท้าลายจนสูญเสียพลัง

และความส้าคัญลงไป ดังเช่น สิ่งที่เกิดขึ นที่เกาะตาฮิติ ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั งถิ่นฐานบนเกาะนี 

ชาวตาฮิติมีอาชีพ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตตามแบบฉบับของตนเอง เมื่อชาวยุโรปเข้ามา 

ก็มีเสียงเพลงสวดของชาวคริสเตียนเข้ามาแทนที่ มีความพยายามที่จะปลูกอ้อยและฝ้ายแต่ก็เป็นไปได้

ไม่นาน ศิลปหัตถกรรมพื นเมืองที่เป็นของดั งเดิม เช่น การทอผ้าจากเปลือกไม้ การขุดเรือแคนนูก็ถูก

หลงลืมไป เดิมที ปี ค.ศ. 1769 มีประชากรบนเกาะ 40,000 คน เหลือเพียง 6,000 คน ในปี ค.ศ. 

1869 (สุรางค์ จันทร์เอม, 2529) ความสูญสลายทางวัฒนธรรมมีผลโดยตรงกับสุขภาพและความยืน

ยาวของชีวิต วิถีชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยชาวต่างชาติที่เข้ามา ความไม่มีความรู้สึกดิ นรนต่อสู้และ

ความไม่หนักแน่นในรากเหง้าดั งเดิมของตน มีผลท้าให้เกิดความสูญสลายทางวัฒนธรรมและเป็น

ต้นเหตุของการลดลงของประชากร 

อย่างไรก็ดี อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ท้าให้เกิดโลกาภิวัตน์ทาง

วัฒนธรรม ซึ่งท้าให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยวัฒนธรรมทั ง

สองหรือมากกว่านั นอาจมีการต่อรองกันแทนที่จะเป็นการกลืนกินหรือท้าให้สูญสลายหายไปของอีก

วัฒนธรรมหนึ่ง เขามีความคิดเห็นว่าบรรษัทห้างร้านหรือนายทุนเอกชน ไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนก็คง

ไม่สามารถดลบันดาลให้เกิดวัฒนธรรม “เนื อเดียวกัน” ได้ ดังที่แนวคิดจักรวรรดฺนิยมทางวัฒนธรรมได้

ท้านายว่าผลของกระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่สุดจะคาดเดาว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร 

ในชุมชนและท้องถิ่นต่างก็มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อโลกได้ไม่แพ้ปฏิกิริยาที่โลกส่งผลกระทบ
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ต่อท้องถิ่น รูปแบบของการผสมผสานที่เกิดขึ นตามมา ทั งนี  ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถเป็นไปได้

หลายทิศทางอย่างไร้ขีดจ้ากัดอีกด้วย 

แนวคิดถึงพลังอีกด้านของโลกาภิวัตน์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับนักวิชาการ

หลายท่าน กล่าวคือ แม้ผลของโลกาภิวัตน์และกระแสเสรีแห่งข่าวสารนี ท้าให้เอื ออ้านวยให้บริษัทข้าม

ชาติจากใหญ่เข้าครอบครองพื นที่ของตลาดโลกและขยายตลาดได้กว้างมากขึ นทางความสมดุลของ

การส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ แต่ผลอีกด้านของโลกาภิวัตน์นั นก็คือ การที่วัฒนธรรมของ

คนกลุ่มน้อยได้มีโอกาสไปปรากฏในตลาดโลก และประเทศโลกที่สามก็มีโอกาสมากขึ นในการส่งออก

สินค้าทางวัฒนธรรมของตนไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) ได้

แสดงแนวคิดที่สอดคล้องกันกับแนวคิดข้างต้นว่า การวิเคราะห์เรื่องโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อ

วัฒนธรรมนี  ต้องไม่มองระบบโลกาภิวัฒน์ในแง่ของขั วตรงข้ามเสมอไป หากแต่ต้องมองให้เห็นด้วยว่า

พลวัตของระบบโลกาภิวัฒน์นั นสามารถผลิตขั วตรงข้ามออกมาด้วย นั่นก็คือพลังท้องถิ่นนิยมและ

อธิบายเพ่ิมเติมว่าพลังทั งสองกระแสเปรียบเสมือนขั วตรงข้ามของเหรียญเดียวกัน ยิ่งพื นที่โลกถูก

ครอบคลุมด้วยพลังโลกาภิวัฒน์มากขึ นเท่าใด การเน้นความเป็นท้องถิ่นก็จะปรากฏให้เห็นชัดขึ น

เช่นกัน  

ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่านักทฤษฎีและนักวิชาการหลายท่านได้พยายามชี ให้มองโลกาภิวัฒน์ว่า

เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนและมีความเป็นพลวัต ไม่อาจมองโลกาภิวัฒน์และผลกระทบ

ทางวัฒนธรรมอย่างแยกขั วได้หรือไม่ควรมองโลกาภิวัฒน์อย่างขั วตรงข้ามเสมอไป หากแต่ควร

พิจารณาพลังด้านตรงข้ามที่โลกาภิวัตน์มีส่วนผลักดันให้เกิดด้วย เช่น พลังท้องถิ่นนิยม หรือความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมก็คือ ปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ืออ้านวยให้เกิดการไหลของข่าวสารไปในทุกทิศทุกทาง ส่งผลกระทบ

ต่อความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมหรือ

การผสมผสานทางวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ นจาก

กระแสโลกาภิวัตน์นี อาจเกิดได้อย่างหลากหลายได้ 

เมื่อน้าแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงบทบาทของกระแสเกาหลีและการน้าเข้าสินค้าทาง

วัฒนธรรมของเกาหลีที่เข้ามาในประเทศไทย ท้าให้เห็นถึงผลกระทบเป็น 2 ประเด็น คือ 1. การ
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แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) 2. การผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือลูกครึ่งทาง

วัฒนธรรม (Cultural Hybridization)  

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่สังคมวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง

มีศูนย์กลางและแพร่กระจายออกไป ขยายอิทธิพลใหญ่ขึ นจนครอบคลุมพื นที่ในวงกว้างในลักษณะ

ของกลางแก่นของวัฒนธรรมและเขตวัฒนธรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรมมีหลายศูนย์กลางและเมื่อ

ต่างฝ่ายต่างขยายอิทธิพลก็อาจเกิดการแลกเปลี่ยนและยอมรับซึ่งกันและกันได้ แต่หากวัฒนธรรมสอง

วัฒนธรรมไม่สามารถปรับรับหรือยอมรับกันได้ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมนั นอาจท้าให้เกิดกรณี

พิพาทหรือสงคราม เช่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ หรือความขัดแย้งทางศาสนา เป็นต้น 

ส้าหรับหารแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของเกาหลี นั นพบว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีนโยบายใน

การแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลี สู่ประเทศอ่ืนโดยกลยุทธ์การน้าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า กลยุทธ์

ดังกล่าวของรัฐบาลเกาหลีใต้ท้าได้โดยการจัดตั งองค์กรเพ่ือการพัฒนาเนื อหาเกี่ยวกับประเพณีและ

วัฒนธรรของเกาหลีทุกวิถีทาง ทั งนี ได้ใช้การสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปในสื่อบันเทิงต่างๆ และท้าการ

ส่งออกนอกประเทศอย่างเป็นระบบ เกาหลีใต้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วัฒนธรรมเป็นจุดขาย โดย

สอดแทรกวัฒนธรรมในสื่อบันเทิง สร้างความหมายทางคุณค่าให้สินค้าทางวัฒนธรรม ทั งชาย

ความหมายที่สร้างนั นสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจและความเจริญงอกงามทางธุรกิจด้านต่างๆ เช่น 

การท่องเที่ยวตามรอยละคร อาหาร ดนตรี ดารา แฟชั่น เครื่องส้าอาง ภาษา เป็นต้น ส้าหรับในกรณี

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของเกาหลีนั น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ องค์การส่งเสริมท่องเที่ยวเกาหลี

แห่งประเทศไทย (อสท.เกาหลี) มีหน้าที่ในการกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีและ

เสริมกระแสความนิยมเกาหลีให้คงอยู่ด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี ยังมีตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่

ท้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งประเทศเกาหลีใต้ในต่างประเทศ (Korea Trade - 

Investment Promotion Agency : KOTRA) ประจ้าอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วย โดยหน่วยงานดังกล่าว

มีหน้าที่ในการน้ากระแสความนิยมเกาหลีมาทบทวนเพ่ือหาช่องทางในการโหนกระแสเพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้กับประเทศเกาหลีใต้อย่างสม่้าเสมอ  

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของเกาหลีนั นได้ถูกจัดกระท้า

อย่างเป็นกระบวนการที่วางแผนและตั งใจ เพ่ือปัจจัยทางเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ การ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์นี ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การแพร่กระจายอย่างไม่ตั งใจอีก

ต่อไป หากแต่เป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมโดยนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ือผลตอบแทน
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ทางธุรกิจ ทั งนี  กระแสการตอบรับและปรากฏการณ์ความนิยมเกาหลีที่เกิดขึ นในประเทศต่างๆ ทั่ว

เอเชียและประเทศไทยเองก็ท้าให้เห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวได้ประสบความส้าเร็จอย่างมากทีเดียว  

2. การผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือลูกครึ่งทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization) 

หมายถึง กระบวนการทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปประธรรมเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนอีกองค์ประกอบ

ทางวัฒนธรรมที่มาจากแหล่งวัฒนธรรม ดังเช่น การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมโลก

และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในที่นี จะกล่าวถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมไทย 

เนื่องด้วยปรากฏการณ์ความนิยมกระแสเกาหลีที่เกิดขึ นในประเทศไทย จากการสังเกต

เบื องต้นได้พบว่าวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสินค้า โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ วัยรุ่น ทั งนี อาจเนื่องด้วยกระแสเกาหลีนั นอยู่ในฐานะวัฒนธรรมกระแสนิยมซึ่งอยู่ใน

ความนิยมของหมู่วัยรุ่น นอกจากพบการน้าเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีมากยิ่งขึ นแล้วยังพบ

สินค้าที่มีการผสมผสานโดยการน้าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเกาหลีมาประยุกต์ให้เป็นสินค้าที่เหมาะกับ

คนไทยทั งยังบ่งบอกถึงความเป็นสมัยนิยมที่มีเกาหลีเป็นตัวแทน ยกตัวอย่างดังเช่น น ้าแข็งไสเกาหลี 

หรือบิงซู ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย อาทิ บิงซูมะม่วงสุก บิงซู

ทุเรียน เป็นต้น 

การผสมผสานสินค้าดังกล่าวเป็นการผสมผสานและปรับให้เข้ากับคนไทยเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้หลักการในการปรับสินค้าให้ผู้บริโภครู้สึกใกล้บ้าน  (Close to 

Home) หรือ การปรับสินค้าด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Glocalization) 

ดังจะกล่าวต่อไปนี  จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแพร่กระจายวัฒนธรรมออกไปเป็นระดับโลกและเมื่อ

วัฒนธรรมต่างวัฒนธรรมมีการปฏิสัมพันธ์การท้าให้เกิดการผสมผสาน การปรับตัวเพ่ือให้ เข้ากับ

วัฒนธรรมเดิมนั นเป็นสิ่งจ้าเป็น 

 

แนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular culture) 

 ค้าว่า “Popular Culture” ในบริบทของสังคมไทยมีท่ีใช้เรียกหลากหลายค้า อาทิ วัฒนธรรม

สมัยนิยม, ป๊อป คัลเจอร์, กระแสป๊อป, วัฒนธรรมป๊อป, วัฒนธรรมกระแสนิยม , วัฒนธรรมประชา

นิยม ซึ่งส้าหรับงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาขอใช้ค้าว่า วัฒนธรรมกระแสนิยม ในการสื่อความหมายถึง 

Popular Culture  
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 วัฒนธรรมกระแสนิยม หรือวัฒนธรรมประชานิยม เป็นมโนทัศน์ส้าคัญในกลุ่มนักวิชาการสาย 

“วัฒนธรรมศึกษา” (Cultural Studies) ที่มีความเห็นว่า การศึกษาวัฒนธรรมจ้าเป็นจะต้องมี

ขอบเขตและความหมายครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น วรรณคดีวิจารณ์ ภาษาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ ท้าให้มีแนวทางการศึกษาของนักวิชาการ

สายนี ให้ความส้าคัญกับข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายวิธีวิทยา อันเกิดจากความร่วมมือของนักวิชาการ

หลายสาขา ก่อเกิดเป็นนิยามความหมายที่มีความหลากหลาย ดังเช่นที่จอห์น สตอเรย์ (John Storey) 

ได้เสนอนิยามความหมายของ “วัฒนธรรมกระแสนิยม” ออกเป็น 6 ประการ ได้แก่ 

 1) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ วัฒนธรรมใดก็ตามอันเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจ้านวน

มาก ซึ่งนิยามลักษณะนี จะครอบคลุมเนื อหาความหมายโดยทั่วไปของวัฒนธรรม แต่ไม่สามารถระบุ

ลักษณะเฉพาะเจาะจงและขอบเขตของวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายได้ 

 2) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ วัฒนธรรมที่อยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของชนชั นน้าหรือ

วัฒนธรรมชั นสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม  

 3) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) อันเป็นวัฒนธรรมที่ถูก

ผลิต เผยแพร่ และโฆษณาในตลาด เช่น แฟชั่นเสื อผ้า การแต่งตัว ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่ง

ความหมายในลักษณะนี มักถูกเชื่อมโยงกับการครอบง้าทางวัฒนธรรมจากประเทศอุตสาหกรรม 

 4) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ วัฒนธรรมที่มีแหล่งก้าเนิดมาจากประชาชน เป็นวัฒนธรรม

ขนานแท้และดั งเดิมของประชาชน  

 5) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ พื นที่หรือบริเวณของการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนที่ถูกเอา

เปรียบกับกลุ่มคนผู้มีอ้านาจครอบง้าในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมกระแสนิยมในแง่นี ไม่ใช่ทั งชนชั นน้าหรือ

ชนชั นรอง แต่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ ต่อรองและช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ 

 6) วัฒนธรรมกระแสนิยม คือ วัฒนธรรมที่เกิดขึ นภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ

เกิดขึ นของชุมชนเมือง อันเป็นอิทธิพลของสื่อและการคมนาคมในโลกสมัยใหม่ที่ไปก่อรูป ขยายตัว 

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนจากวัฒนธรรมดั งเดิมไปสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ 
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เดิมทีวัฒนธรรมกระแสนิยมมีความเกี่ยวข้องกับยุคหลังสมัยใหม่8 (Postmodernism) อย่าง

แยกไม่ออก ซึ่งวัฒนธรรมนี จะมีสื่อมวลชนเป็นหลักในการผลิตกิจกรรมต่างๆ แทรกซึมเข้ามาใน

ชีวิตประจ้าวัน และในทุกๆส่วนของสังคม สัญญะ9 (Sign) ที่ใช้อยู่ในสื่อและวัฒนธรรมกระแสนิยมนั น 

จะเป็นตัวก้าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของสังคม เป็นตัวก้าหนดการให้ความหมายของความเป็นจริง 

(Sense of Reality) ให้กับสังคม  

 ในยุคหลังสมัยใหม่เกิดการรวมกันระหว่างวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ โดยในการสร้างวัฒนธรรม

ต้องอาศัยเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอาศัยวัฒนธรรม วัฒนธรรมกระแสนิยมจะเข้ามา

ก้าหนดรูปแบบการบริโภคของคนในสังคม เช่น สิ่งที่เราบริโภคเป็นไปตามที่สื่อโฆษณา เป็นต้น 

 อันที่จริงวัฒนธรรมกระแสนิยมเกิดขึ นในยุคสมัยใหม่ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีวัฒนธรรมกระแส

นิยมนี  มีวัฒนธรรมหลักอยู่ 2 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมชั นสูง (High Culture) และวัฒนธรรมชนชั น

กลาง (Bourgeoisie Culture) เพ่ือต่อสู้กับความชอบธรรมและปฏิบัติการของชนชั นสูง วัฒนธรรม

กระแสนิยมเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมชนชั นกลาง กล่าวคือ วัฒนธรรมกระแสนิยมจะเต็มไปด้วย

ความฉาบฉวย วูบวาม ไม่มีคุณค่าทั งทางปัญญาและอารมณ์ ขาดความสร้างสรรค์แต่ก็เป็นสิ่งที่

ประชาชนเสพอยู่ทุกวัน ในขณะที่วัฒนธรรมชนชั นกลางให้ความรู้สึกลึกซึ ง เสริมภูมิปัญญา ท้าให้รู้จัก

คิด มองโลกในมุมใหม่ การแบ่งแยกเช่นนี เป็นการท้าให้วัฒนธรรมชนชั นกลาง อยู่ในฐานะที่เหนือกว่า 

ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนท่าที ทั งนี ตามทัศนของแดร์ริดา (J. Derrida, 1930 - 2004) กล่าวว่า การมี

วัฒนธรรมกระแสนิยมจะเป็นตัวเปรียบเทียบให้วัฒนธรรมชนชั นกลางดูดีขึ นมา ดังนั นถ้าขาด

วัฒนธรรมกระแสนิยม มุมมองที่มีต่อวัฒนธรรมชนชั นกลางอาจเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ 

 ในยุคปัจจุบันมุมมองด้านวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมที่เป็นของดี ของสูง ควรค่า

แก่การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นมุมมองจากวัฒนธรรมชั นสูงกลายมาเป็นวิถีชีวิต หรือ สิ่งต่างๆในชีวิตประจ้าวัน

ที่แสนธรรมดาสาสมัญของทุกคนในสังคม วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นองค์รวมของวิถีชีวิต สิ่งของ หรือ

                                                           
8 ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) เป็นยุคสมัยที่เริ่มต้นในช่วงคริศต์ศตวรรษท่ี 1960 คือ 

เป็นยุคที่เริ่มต้นหลังสงครามโลกครั งที่ 2 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนโลกอุตสาหกรรม
และชีวิตประจ้าวันของมนุษย์มาก รวมถึงวัฒนธรรมและสังคมในสมัยนี ถูกก่อตัวขึ นให้มีมุมมองที่ต่าง
ออกไปจากแนวคิดเดิมๆของโลก เช่น เริ่มมีการเรียกร้องให้ผู้คนหันมาปฏิเสธทฤษฎีต่างๆที่อ้างความ
เป็นสากลของวัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น 

9 สัญญะ (Sign) คือ การที่มนุษย์สร้างความหมายให้แก่สิ่งของหรือวัตถุที่อยู่ในชีวิตประจ้าวัน 
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แบบแผนวิธีคิดที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ้าวันของคนในสังคม เป็นแบบแผน ความหมาย หรือเป้าหมาย

ของชีวิตและสังคมที่แยกไม่ออกจากชีวิตประจ้าวัน  

 การท้าความเข้าใจวัฒนธรรมกระแสนิยมช่วยให้มองเห็นและเข้าใจกระบวนการสื่อ

ความหมายต่างๆ ในสังคม (Signification) ในระดับที่กว้างมากขึ นและเห็นเป็นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์เชิงวิพากษ์วิธีของเงื่อนไข ปัจจัยและกลุ่มคนในสังคมมากขึ น วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็น

ส่วนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยพลวัต ต้องเชื่อมโยงวัฒนธรรมกระแสนิยมให้เข้ากับบริบท

ของโลกยุคหลังทันสมัย ที่ท้าให้ก้าเนิดและพลิกเปลี่ยนโฉมหน้าของวิถีชีวิตประจ้าวัน บริบทที่ส้าคัญ

เหล่านั น ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของเมืองและชนชั นกลางในเมือง อิทธิพลของ

สื่อมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสท้องถิ่นนิยม 

 ลักษณะส้าคัญหรือเนื อหาของวัฒนธรรมกระนิยมสามารถสรุปได้ดังนี  

 1) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นไปได้ (Anything goes) มีการเกิดขึ น 

เปลี่ยนแปลง และเสื่อมสูญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ เต็ม

ไปด้วยกระแสความนิยม เหตุการณ์ สื่อบันเทิง สินค้าและบริการ สิ่งต่างๆเหล่านี ล้วนมีแต่ศักยภาพใน

การถูกน้าเสนอ หรือได้รับการยอมรับโดยผู้คนจ้านวนมาก ท้าให้มีโอกาสกลายเป็นกระแสนิยมทาง

วัฒนธรรมได้ 

 2) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวัน (Ordinary/Common 

culture in the realm of everyday life) เป็นเรื่องธรรมดาในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นที่น่า

สังเกตว่าชีวิตประจ้าวันเป็นค้าที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง เพราะเป็นค้าที่เข้าใจง่ายเหมือนสิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่รายรอบตัวเองของแต่ละคน ชีวิตประจ้าวันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมา 

 3) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมแห่งวัยรุ่น (Culture of the youth) วัฒนธรรม

กระแสนิยมอาจมีผลกระทบหรือเป็นที่ชื่นชอบโดยผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั นในสังคม แต่วัฒนธรรม

กระแสนิยมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยท้างานเนื่องจากคนกลุ่มนี มี

ก้าลังการผลิต ก้าลังซื อ ก้าลังบริโภค และก้าลังใจการติดตามแสวงหาความสนุกสนานรื่นรมย์ของชีวิต

ที่ได้จากกระแสวัฒนธรรมกระแสนิยมรูปแบบต่างๆ 

 4) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลก (Culture of the 

mundane) กระแสนิยมเกือบทั งหมดเป็นกิจกรรมทางโลกียะแทบทั งสิ น ผู้คนในกระแสนิยมจึงเป็น
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ฐานที่ตั ง เป้าหมาย และเครื่องมือในการผลิตและการบริโภคสื่อวัฒนธรรมกระแสนิยมทุกรูปแบบ 

วัฒนธรรมกระแสนิยมจึงยากที่จะหลีกพ้นจากก้าไรของธุรกิจการค้า เงินตรา อ้านาจและค่านิยมทาง

สังคม เพราะเป็นความเก่ียวข้องกับวิถีชิวตมนุษย์ 

 5) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมพันธุ์ผสม (Hybrid culture) วัฒนธรรมกระแสนิยม

เกิดขึ นจากหลายแหล่งที่มา และเกิดจากการดัดแปลงหรือรวมเอาองค์ประกอบปลีกย่อย จากทั งใน

และนอกวัฒนธรรมขึ นมา แล้วน้าเสนอเพ่ือสร้างกระแสการยอมรับและตอบสนองรูปแบบต่างๆจาก

สังคมโดยการผสมผสาน ดัดแปลง หรือผลิตซ ้าทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ นในลักษณะที่อยูนอกหรือเหนือ

ความคาดหมาย 

 6) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการรวมกันเข้าของการแยกส่วนและแตก

ตัว (Fragmented culture) ไม่อาจมองโดยการเน้นการท้าความเข้าใจภาพรวม เนื อหาที่เป็น

เอกลักษณ์ในขอบเขตที่ชัดเจนได้ วัฒนธรรมกระแสนิยมจ้านวนมากเต็มไปด้วยการแยกส่วน แตกตัว

และไม่จ้าเป็นต้องให้ความหมายที่สัมพันธ์กับรากฐานหรือความเป็นมาดั งเดิมของตนเอง หรือบริบท

ของสังคมใหม่ที่หล่อเลี ยงกระแสอยู่ 

 7) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมแห่งการบริโภค (Consumer’s Culture) หรือเป็น

วัฒนธรรมตลาดซึ่งถูกผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมในปริมาณมากและกระจายผลผลิตออกไปสู่กลุ่ม

ผู้บริโภคในวงกว้าง เพ่ือที่จะสร้างกระแสในการบริโภคให้เกิดขึ นในสังคม หรืออาจเรียกได้ว่า 

“วัฒนธรรมตลาด” เกิดขึ นและเป็นไปตามกลไกของตลาด ขายดี มีคนซื อ มีคนนิยมชมชอบมาก 

นอกจากนี ยังมีนับแฝงถึงทุกคน ทุกชนชั น โดยเฉพาะชาวบ้านคนธรรมดาสามัญคนเล็กคนน้อยเข้าถึง

และมีส่วนร่วมในกระแสวัฒนธรรมกระแสนิยมนี  

 8) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นผลผลิตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร หรือ

วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน (Mass Media-saturated culture) วัฒนธรรมกระแสนิยม

จ้านวนมากจึงเป็นความจริงที่เกิดจากการน้าเสนอโดยสื่อมวลชน เป็นความจริงที่ต้องท้าความเข้าใจ

ด้วยอาศัยตรรกะของสื่อมวลชนและวิเคราะห์ท้าความเข้าใจนัยต่างๆที่ซ่ อนอยู่ในเนื อหาของ

วัฒนธรรมที่เป็นผลจากการน้าเสนอโดยสื่อมวลชนสมัยใหม่ 

 9) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นเรื่องของแฟชั่นและกระแสความนิยม  (Culture of Fashion 

and Popular trend) วัฒนธรรมกระแสนิยมจึงเกิดเร็ว ได้รับความนิยมเร็ว รวมทั งหายไปเร็ว เพราะ
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ถูกแทนที่ด้วยกระแสอ่ืนที่ใหม่กว่า และเร้าความสนใจของผู้คนได้มากกว่า กระแสนิยมจึงเป็นเสมือน

คลื่นลูกเก่าไล่หลังคลื่นลูกใหม่  

 10) วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นเรื่องของการสร้าง ค้นหา ต่อรอง และผลิตซ ้าตัวตนหรืออัต

ลักษณ์ (Battles of Culture Identities/Selves) ผู้คนในกระแสนิยมอยู่เพ่ือค้นหา เลือก ต่อรอง 

หรือปฏิเสธสังกัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ชีวิต กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว ที่ท้างาน ชุมชน สามารถใช้

ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หรืออาจท้าความเข้าใจการต่อสู้เพ่ือ

ค้นหาตัวตนของคนที่แตกต่างชาติพันธุ์ ชนชั น รุ่นอายุ และภูมิหลังต่ างๆในกระแสนิยม เพราะ

วัฒนธรรมกระแสนิยมให้พื นที่และเครื่องมือในการต่อรอง ผลิต และโต้เถียงของตัวตนหรืออัตลักษณ์

ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในชิ นนี  ผู้ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมจาก บทความ หนังสือ 

เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อ “บิงซู (Bingsu) น ้าแข็งใสเกาหลี : ภาพ

สะท้อนกระแสนิยมวัฒนธรรมอาหารเกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านน ้าแข็งไสบิงซูย่านสยามส

แควร์” ซึ่งจากการค้นคว้าผู้ศึกษาพบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยสามารถแบ่งได้ 3 

ประเด็น คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา อันได้แก่ แนวคิดวัฒนธรรมบริโภค

นิยม แนวคิดโลกาภิวัตน์ และ แนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม  ต่อมาคือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

กระแสเกาหลีนิยมหรือกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ และสุดท้ายคือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

อาหารเกาหลี ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัยทั ง 3 ประเด็นจะน้าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา 

ดังนี  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 1) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

 วัฒนธรรมบริโภคนิยม เป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่

เป็นอย่างมาก ซึ่งวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นปรากฎการณ์ที่มนุษย์ให้ความส้าคัญกับวัตถุสิ่งของที่เป็น

นามธรรมต่างๆในชีวิตประจ้าวันอย่างเกินจ้าเป็น อันเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนที่

แทรกซึมและส่งผลต่อค่านิยมของคนในสังคม โดยในงานวิจัยเรื่อง “บริโภคนิยมในนิตยสารแฟชั่น
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ต่างประเทศ ฉบับภาษาไทย” ที่เขียนโดย พันวสา พุทธจามร (2546) ได้อธิบายถึงความส้าคัญของ

สื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดแนวคิดบริโภคนิยมในสังคมมนุษย์ไว้ว่า แนวคิดบริโภคนิยม เกิดขึ นเมื่อประมาณ

ศตวรรษที่ 20 ในสังคมตะวันตก เป็นอุดมการณ์ใหม่ที่เกิดจากความพึงพอใจของแต่ละบุคคลต่อการใช้

สอยวัตถุสิ่งของ ซึ่งถูกก้าหนดผ่านทางสื่อมวลชนและการโฆษณาโดยการน้าเสนอเพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความแปลกใหม่ สร้างความต้องการในวัตถุที่แตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆ ส่งผลให้ผู้คนจ้าเป็นต้องติดตาม

ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีน้อยลง 

กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของแทน บริโภคนิยมจึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนใน

ตะวันตกทุกด้าน ต่อมาแนวคิดบริโภคนิยมได้แพร่หลายไปยังทุกสังคมที่ก้าลังก้าวสู่การเป็นสังคม

สมัยใหม่ (Modernization) ภายใต้กระแสทุนนิยมเสรีที่เน้นการแข่งขันทางการตลาด และการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม

ในทางการเมือง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ และวิถีชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ นหนึ่งคือเรื่อง 

“พลวัตของวัฒนธรรมบริโภคนิยมและรูปแบบการด้าเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยในเขตมหานคร 

กรณีศึกษา : นักเรียนระดับชั นมัธยมในกรุงเทพมหานคร” โดยยูอิ นากามูระ (2539) ที่เป็นการศึกษา

กระบนการสร้างสัญลักษณ์ของสินค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาดของผู้ผลิตและผลกระทบของ

สัญลักษณ์นิยมต่อกลุ่มวัยรุ่น ได้อธิบายถึงความต้องการบริโภคของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปว่า 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมท้าให้การบริโภคเปลี่ยนจากพฤติกรรมอย่างหนึ่งเพ่ือการด้ารงชีวิต เป็นการ

แสดงความแตกต่าง (Distinction) จากผู้อ่ืน ซึ่งแสดงถึงฐานะที่เหนือกว่าผู้อ่ืน หรือรสนิยมสูงกว่าคน

อ่ืน เป็นต้น สิ่งที่ได้กล่าวมาจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าในการบริโภคสินค้าที่มีสัญญะทางสังคม 

อย่างเช่น ในอดีตจะมีตู้เย็นหรือทีวีเพ่ือแสดงถึงความล ้าสมัย แต่ในปัจจุบันอาจเป็นบ้านพักตากอากาศ 

(Second House) หรือเสื อผ้าที่มียี่ห้อดังๆ ซึ่งสินค้าปะเภทนี สามารถแสดงสถานภาพต่างๆ ที่แตกต่าง

จากผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการในการบริโภค ซึ่ง

สมัยก่อนมีความต้องการแบบ “Like other” (เช่น ต้องการซื อทีวี เหมือนคนอ่ืน) เป็นแบบ 

“Distinction” (เช่น อยากซื อกางเกงยีนส์ยี่ห้อ Levis เพราะต้องการความเท่ห์) หน้าที่ของการตลาด

และการโฆษณา ขยายตัวและมีความส้าคัญมากขึ น เนื่องจากว่าการพยายามสร้างภาพพจน์ของสินค้า

หรือวัตถุผ่านสื่อโฆษณา เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาให้กับผู้บริโภค จนกระทั่งท้าให้โลก

วัฒนธรรมอยู่ในตัวสินค้านั น และตัวผู้บริโภคเองต่างมองเห็นความหมายของวัฒนธรรมในสินค้าหรือ

วัตถุนั นๆ จนในที่สุดสินค้าก็จะมีส่วนเข้ามาควบคุมพฤติกรรม และรับใช้ผู้บริโภคอย่างเต็มที่  
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  ในขณะเดียวกันงานวิจัยเรื่อง “แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของ

ท้องถิ่น” โดย ชลิดา แย้มศรีสุข (ม.ป.ป.) ได้อ้างอิงถึงผลงานของ Baudrillard (1967) ไว้ว่า แนวคิด

เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคนิยมได้ถูกแสดงเพ่ือเป็นการโต้แย้งว่าการบริโภคนั นถือเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งของการจัดการทางสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางความคิดของลัทธิทุนนิยมในปัจจุบัน 

ที่เกิดการรวมตัวกันของเครื่องหมายและสินค้า เพ่ือก่อให้เกิด “การสร้างเครื่องหมายทางการค้า”ขึ น 

ผลก็คือ ท้าให้เครื่องหมายสามารถมีอิสระจากวัตถุ และสามารถน้าไปใช้กับความสัมพันธ์หลากหลายที่

เกิดขึ นได้ อีกทั งวัฒนธรรมบริโภคนิยมยังสามารถอธิบายถึงลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคล การ

แสดงออก รวมทั งการรับรู้ความเป็นตนเอง ซึ่งร่างกาย เครื่องแต่งกาย ค้าพูด กิจกรรมยามว่าง การ

รับประทานอาหาร รถยนต์ส่วนตัวได้กลายเป็นเครื่องบ่งชี ถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตของ

ผู้บริโภคนั นๆได้อีกด้วย  

 ส้าหรับการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคนิยมในสังคมไทย หนังสือ “รสนิยม ภาษาในสังคมไทยยุค

บริโภคนิยม” โดย สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (2544) ได้มีความเห็นว่าการเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม

ในสังคมนับเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ ซึ่งเกิดขึ นทั่วไปในสังคมที่ก้าวเข้าสู่สมัยใหม่

ภายใต้กระแสทุนนิยมเสรี ที่เน้นการแข่งขันทางการตลาดและภายใต้พลังดึงดูดมหาศาลของ

เทคโนโลยีทางการสื่อสารโทรคมนาคม วัฒนธรรมเช่นนี เป็นการก่อรูปของการเปลี่ยนแปลงสายใย

ความสัมพันธ์ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี โลกทัศน์ 

วิถีชีวิต ฯลฯ ในแต่ละมิติเวลาและพื นที่ มิใช่เพียยงผลของอิทธิพลจากตะวันตกหรือลัทธิอาณา

นิคมเพียอย่างเดียว การที่ผู้คนจ้านวนมากคลั่งไคล้ในการบริโภค และให้ความส้าคัญแก่รูปลักษณ์

มากกว่าประโยชน์ใช้สอยของวัตถุ รวมถึงการที่เกือบทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ คน หรือสิ่งอ่ืนที่เป็น

นามธรรม “กลายเป็นสินค้า” ได้ทั งๆ ที่แต่เดิมในสังคมไทย บางสิ่งเคยถูกแยกอย่างเด็ดขาดและยก

ย่องให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่ง ประเมินค่าไม่ได้ กลับต้องหมดสภาพความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็น

สินค้าที่ซื อขายได้ด้วยเงิน ลักษณะเช่นนี มิได้เกิดขึ นเนื่องจากการน้าเข้าวัฒนธรรมจากตะวันตกเท่านั น 

เพราะในแต่ละสังคมมีกลไกท่ีจะปกป้อง, จัดการหรือบอกปัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามารบกวนสังคมของ

ตนเอง ความนิยมตามแบบตะวันตกอย่างมากมายจะเกิดขึ นได้ ย่อมมีบางอย่างในสังคมดั งเดิมเป็นพื น

ฐานรองรับอยู่แล้ว เพราะฉะนั นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเมื่อเข้าสู่สังคมแบบ

บริโภคนิยม ย่อมละเว้นเสียไม่ได้ที่จะศึกษาถึงสภาพความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อันกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและโลกทัศน์ของคนในสังคมไทย  จนก่อตัวเป็ นรูปแบบ

วัฒนธรรมที่เราเรียกว่า วัฒนธรรมบริโภคนิยม 
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 การที่สังคมไทยก้าลังก้าวเข้าสู่บริโภคนิยมนั น จึงเป็นเรื่องที่น่าตั งค้าถามถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในปัจจุบันสู่สังคมโลกาภิวัตน์ โดยมีการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม

หนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งอย่างไร้พรมแดนผ่านทางสื่อสารสนเทศ ซึ่งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา จนท้าให้โลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สื่อมวลชนมีบทบาทในการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

แก่ผู้คน โดยเฉพาะในสังคมเมืองแม้สื่อจะช่วยให้เรามีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างและได้พบเห็นสิ่งต่างๆเพ่ิม

มากขึ น แต่ก็มีทั งผลดีและผลเสีย ในส่วนด้านดี คือ ช่วยในการรับรู้และติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็ว ส่วนแง่ลบเกิดขึ นได้เมื่อเรารับเอาวัฒนธรรมอ่ืนๆ มาใช้โดยขาดการท้าความเข้าใจหรือ

วิเคราะห์อย่างถ่องแท้ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและกระทบต่อบุคคลรอบข้างได้เช่นกัน ส้าหรับ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริโภคนิยมในปัจจุบัน สามารถพิจารณาจากเงื่อนไขความเจริญทางวัตถุ

และเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ ทั งสองล้วนมีผลต่อปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในยุค

ปัจจุบัน นอกจากนี พิจารณาได้จากการท้าให้เป็นสมัยใหม่ อันหมายถึง การมีความเจริญรุ่งเรืองตาม

สมัย โดยต้องการให้มีความทัดเทียมอยย่างประเทศตะวันตกมาเป็นมาตรฐานวัดความเจริญ 

(Western Ethnocentrism) เช่น การมีเครื่องอ้านวยความสะดวกต่อคนในสังคม สังเกตจาก

บ้านเรือน ถนน และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยนิยมวัดด้วยเกณฑ์ของการอุปโภคและบริโภค อีกทั ง

แนวโน้มกระบวนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ท้าให้เป็น อุตสาหกรรม (Industrialization) ซ่ึง

หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีโดยการใช้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เพ่ือขยายการผลิตขนาดใหญ่ด้วย

ก้าลังทางเศรษฐกิจและการตลาด (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 : 305)  

2) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์  

แนวคิดโลกาภิวัตน์ถือเป็นแนวคิดที่มีบทบาทส้าคัญต่อการแพร่กระจายของกระแสเกาหลีฟี

เว่อร์ในสังคมไทย ซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ท้าให้ผู้คน

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวคิดโลกาภิวัตน์เป็นแนวคิดที่บ่ง

บอกถึงปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ ที่ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ส่งผลให้ปัจจัย

ทางด้านพื นที่และเวลาถูกลดบทบาทลง อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื นฐาน 

ภายในหนังสือเรื่อง “โลกาภิวัตน์” ที่เขียนโดย ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ (2560) ได้กล่าวว่า ในยุค

ปัจจุบันเราไม่สามารถจะกล่าวได้อย่างตายตัวว่าโลกาภิวัตน์คือผลผลิตของใคร หรือของคนกลุ่มใด แต่
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อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นหลักฐานของความเข้าใจในระดับเบื องต้นให้กับผู้ที่สนใจโลกาภิวัตน์ ในที่นี เขา

จึงขอเสนอไว้เพ่ือเป็นแนวทางส้าหรับการท้าความเข้าใจโลกาภิวัตน์ต่อไปว่า ตรรกะของโลกาภิวัตน์ 

คือ การอัดรวมโลกให้เป็นบริเวณเดียวกัน หรือสถานที่เดียว (The compression of The world 

into a single place) ซึ่งค ำว่ำควำมเป็นหนึ่งของโลกที่ใช้ในที่นีมีควำมหมำยเป็นกลำง กล่ำวคือ เป็น

ควำมหมำยที่ได้รวมเอำทั้งควำมเสี่ยง ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ผลก ำไร และอันตรำยต่ำงๆ นำนำ ที่จะมำ

พร้อมกับกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วของกำรพ่ึงพำระหว่ำงกัน (Interdependence) กำรแทรกซึมเข้ำหำ

กัน (Interpenetration) ส ำนึกระดับโลก (Global Consciousness)  

 นอกจากนี ในงานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนไหวภาคประชาชนไทยบนอินเตอร์เน็ตกับโลกาภิวัตน์

ทางเศรษฐกิจ” ของ สมพร อัจนปัญญา (2550) ได้มีมุมมองเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ในแง่การครอบง้าทาง

เศรษฐกิจไว้ว่า โลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่เริ่มพัฒนาสืบเนื่องมาจากกระบวนการของโลกอุตสาหกรรม

มาตั งแต่ศตวรรษที่ 18 แต่เริ่มเป็นที่ประจักษ์ในหมู่มนุษยชาติเมื่อต้นทศวรรษที่ 1990 ในแทบ

ตะวันตกก่อนจะแพร่ขยายเข้ามาสู่ซีกโลกตะวันออก โดยมีปัจจัยสนับสนุนอ้านาจโลกาภิวัตน์จากการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ผสมผสานกับการด้าเนินนโยบายทางการเมืองของนานา

ประเทศ การแพร่ขยายทางวัฒนธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Universalization) ครอบคลุม

ทั่วโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีความอิสระเสรีในการ

ด้าเนินกิจการได้อ่างไร้พรมแดน กล่าวได้อีกแง่หนึ่งคือ โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการทางสังคมที่ท้าให้

เกิดการพ่ึงพาและการแทรกแซงซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ นในกิจการและวิถีชีวิตของมุษย์ โดยปัจจัย

ข้อจ้ากัดทางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมจะค่อยๆ หมดความส้าคัญลงไป  

 กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมโลกที่ปราศจากพรมแดนทาง

ภูมิศาสตร์หรืวัฒนธรรมมาขวางกั น และเป็นกระแสที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น

อย่างชัดเจนในสามด้านที่ส้าคัญคือ  

 1. ด้านเศรษฐกิจ เกิดลักษณะข้ามชาติของการจัดการการผลิต การแลกเปลี่ยน การจ้าหน่าย

จ่ายแจก และการบริโภคสินค้าและบริการ ที่จะมิได้จ้ากัดอยู่ในกรอบของแต่ละประเทศเท่านั น 

ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของทุนได้อย่างเสรีทั่วโลก 

 2. ด้านการเมือง รัฐชาติ จะไม่มีอ้านาจเป็นเอกเทศเด็ดขาดในการก้าหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศ จะต้องพ่ึงพาฟังเสียงจากกระบวนการองค์กรข้ามชาติหรือหน่วยงานที่รวมตัวกันระหว่าง

ประเทศ 
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 3. ด้านวัฒนธรรม ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การแสดงออกในสังคม การบริโภค 

และแลกเปลี่ยน อันเป็นตัวแทนค่านิยม ความเชื่อ และธรรมเนียมในสังคมหนึ่งๆ จะได้รับอิทธิพลจาก

สังคมหนึ่ง 

 อีกมุมมองหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยในครั งนี  คือ มุมมองใน

กระแสของโลกาภิวัตน์วัฒนธรรม ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิดกระแสความนิยมรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย ซึ่งในงานวิจัยเรื่อง “โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมใน

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย” ของธนิกาญจน์ จินาพันธ์ (2552) ที่ได้กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อวรรณกรรม

ไทยร่วมสมัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสื่อกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีผลต่อท้องถิ่นในด้านที่

สื่อเป็นปัจจัยส้าคัญในการประกอบสร้างโลกจินตนาการของผู้คนขึ น จากการรายงานข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสื่อ และมีบทบาทส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นไปสู่วิถีของทุนนิยมและบริโภคนิยม  

 จากประเด็นเรื่องโลกาภิวัตน์วัฒนธรรม สุริชัย หวันแก้ว (2547) ได้กล่าวไว้ในบทความ 

“เผชิญโลกหน้าโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม : นโยบายวัฒนธรรมในบริบทใหม่” ว่า โลกาภิวัตน์ทาง

วัฒนธรรม คือ ปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยได้ชี ให้เห็นว่าต้องมีความกระจ่าง

ต่อเรื่องของการเปลี่ยนรูปทางวัฒนธรรม ทั งต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อผลกระทบภายใต้แรงกระทบ

และแรงผลักดันจากโลกาภิวัตน์ โดยพิจารณานั นต้องไม่มองวัฒนธรรมอย่างแยกขั ว หรือการมอง

วัฒนธรรมด้วยแบบแผนที่ตายตัวจึงจะสามารถเข้าใจถึงปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิ

วัตน์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี เขายังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า เมื่อ เราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงการ

เคลื่อนไหวถ่ายเทแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกันจนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่

เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั น จะพบว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ นมาตั งแต่อดีตและ

เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรมของทุกชาติในโลกล้วนแล้วแต่มีการผสมผสานและถูกประยุกต์มาแล้ว

ทั งสิ น 

3) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมกระแสนิยม  

 การศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยม เป็นการศึกษาแนวคิดผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 

อันเนื่องมาจากสภาพสังคมของมนุษย์ทุกวันนี  เต็มไปด้วยการตลาดและการโฆษณาจูงใจ ท้าให้เกิด

กระแสนิยมในการบริโภคสิ่งต่างๆขึ นตลาดเวลา ในหนังสือ คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรม

สมัยนิยม (2546) โดย พัฒนา กิติอาษา  ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยมหรือวัฒนธรรมประชา

นิยมในทางมานุษยวิทยาว่า มโนทัศน์หลักในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ “ตัวตน” และ “อัตลักษณ์” 
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ที่ปรากฏในกระแสวัฒนธรรมกระแสนิยมว่าเป็นการต่อรองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและตัวตนของคน

ไทยในยุคโลกภิวัตน์ เมื่อพิจารณาจากวัฒนธรรมกระแสนิยมในสังคมไทยพบว่า กระบวนทัศน์

วัฒนธรรมไทยกระแสหลักแฝงไว้ด้วยอคติและความคับแคบในการอธิบายพลวัตและความหลากหลาย

ของวัฒนธรรม เนื่องจากกระบนทัศน์ดังกล่าว ขึ นอยู่กับวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมและอ้านาจนิยม 

วัฒนธรรมกระแสนิยมจึงถูกมองว่าเป็น “ความเป็นอื่นทางวัฒนธรรม”  

 ในขณะที่งานวิจัยเรื่อง “การแต่งคอสเพลย์ของวัยรุ่นไทย กับการสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม

ย่อยและบทบาทของสื่อ” โดย เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ (2551) ได้กล่าวว่า การท้าความเข้าวัฒนธรรม

กระแสนิยมจะช่วยให้มองเห็นกระบวนการสื่อความหมายต่างๆในสังคมไปสู่ระดับที่กว้างมากขึ น 

วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยพลวัติ ต้องเชื่อมโยงวัฒนธรรม

กระแสนิยมให้เข้ากับบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่ท้าให้เกิดการพลิกเปลี่ยนวิถีชิวิตประจ้าวันของผู้คน

ให้เปลี่ยนแปลงไป บริบทที่ส้าคัญเหล่านี  ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ การขยายตัวของเมืองและชนชั น

กลางในเมือง อิทธิพลของสื่อมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและ

กระแสท้องถิ่นนิยม   

  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสเกาหลีนิยมหรือเกาหลีฟีเว่อร์ 

 กระแสเกาหลีนิยมหรือเกาหลีฟีเว่อร์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้รับความนิยมใน

สังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสบริโภคนิยมต่างๆในสังคมด้วย อาทิ กระแส

แฟชั่นการแต่งกาย การแต่งหน้าสไตล์เกาหลี การเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ หรือการรับประทานอาหาร

เกาหลี ฯลฯ ในงานวิจัยของ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2552) เรื่อง กระบวนการเอเชียภิวัตน ของ

วัฒนธรรมปอป เกาหลี(เคปอป) : การผลิต การบริโภค และการสรางอัตลักษณของวัยรุนไทย ได้

กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ไว้ว่า ประเทศเกาหลีใต้ได พัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญดา

นเทคโนโลยีสงออกสินคาอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไปยังหลายประตางๆ ใน เอเชียที่ส้าคัญ คือ 

รัฐบาลเกาหลีเปนผูลงทุนและวางนโยบายการสงสินคาวัฒนธรรมในตลาดเอเชีย โดยจัดท้าแผนปฏิบัติ

การและพัฒนาบุคลากรฝายสรางสรรคทั งเนื อหาสาระดานเพลง ละคร ภาพยนตร และนโยบายของ

ภาครัฐ ตลอดจนความพร อมของภาคเอกชนท้าให สินค าทางวัฒนธรรมของเกาหลีประสบ

ความส้าเร็จดานการตลาดในประเทศตางๆ 
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 คานิยมในวัฒนธรรมของเกาหลีที่ไดถูกถายทอดผานสื่อมวลชนที่มีปริมาณมากขึ น สวนส้าคัญ

คือสื่อมวลชนสามารถแพรกระจายสารไปยังกลุมคนที่กวางขวางไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว และส้าหรับ

ยุคดิจิตัลเช่นนี  สื่อมวลชนไดเขามามีบทบาทเปนสื่อกลางใหเกิดการปฏิสัมพันธขึ นในสังคม รวมถึง

ยังเปนเครื่องมือใน การถายทอดภาษา ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนวัฒนธรรมจาก

สังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งทั งในระดับบุคคลและระดับมวลชน (Cross Cultural Communication) 

เปนผูผลิตสินคาทางวัฒนธรรม โดยมีชองทางการสื่อสารที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย สื่อจึงมีทิศทางการ

ไหลและการถายทอดเนื อหามากขึ น ซึ่งอาจเป็นการถายทอดขามทวีป เชน จากโลกตะวันตกสูโลก

ตะวันออก หรือการถายทอดภายในเขต หรือภูมิภาคเดียวกัน เชน จากโลกตะวันออกดวยกันเอง ซึ่ง

ปรากฏการณเชนนี เกิดขึ นจนกลายเปนปรากฏการณที่เกิดขึ นในโลกปัจจุบัน แตสิ่งที่คนสวนใหญคิดว

าเปนเรื่องธรรมดาเหลานี ไดแฝงไวถึงการแสดงถึงเนื อหาทางวัฒนธรรมของประเทศผูผลิตสื่อเหลานั น

เขามาดวย อาจจะเปนทั งการตั งใจน้าเสนอเรื่องราวที่มีจุดประสงคเพ่ือสรางให ประเทศตนเปนที่รู

จักตอนานาประเทศ โดยหวังผลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนการครอบง้าทาง

วัฒนธรรม หรือเปนเพียงการน้าเสนอเนื อหาประกอบสื่อเทานั น แตทั งนี รายละเอียดที่ประกอบกับตัว

สารของสื่อนั น ไดถูกแทรกซึมเขาไปทั งโดยตั งใจและไมตั งใจ และส้าหรับผูรับสารนั นก็ไดท้าการเป

ดรับสารและเลือกที่จะจดจ้าในสิ่งที่ตรงกับความสนใจของตนเอง เมื่อกลายเปนที่สนใจของกลุมวัฒน

ธรรมนั นก็ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับ และน้ามาใชเปนวัฒนธรรมรวมอยางหนึ่งของ ประเทศจนเกิด

ความกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิม (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 86) 

 ในขณะเดียวกันงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคสื่อและวัฒนธรรมเกาหลี กรณีศึกษา ผู้

รับชมราบการโทรทัศน์ประเภทซีรี่ส์เกาหลี” โดย วรรณวิภา แซ่คู (2549) ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์

เกาหลีฟีเว่อร์ในสังคมไทยไว้ว่า ปัจจุบันนี ผู้ชมละครโทรทัศน์ไม่เพียงแต่รับชมได้เฉพาะละครไทย

เท่านั น แต่ยังสามารถรับชมละครโทรทัศน์จากต่างประเทศได้อีกด้วย เป็นผลมาจากท่ีเราอยู่ในยุคการ

สื่อสารไร้พรมแดนนั่นเอง ท้าให้เราสามารถรับชมละครจากต่างชาติได้มากขึ น นับตั งแต่ละครจาก

ตะวันตกจนกระทั่งละครจากเอเชียด้วยกัน และปัจจุบันนี คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าละครจากเอเชียมี

บทบาทมากในสังคมไทย เริ่มตั งแต่ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาจนกระทั่งทุกวันนี คือ เกาหลีใต้ ซึ่งละคร

เกาหลีหรือที่เรียกกันติดปากว่า “ซีรี่ย์เกาหลี” นั น ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก 

โดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท้างาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบความแปลกใหม่และมีความเคร่งเครียดต่อ

การท้างานจึงต้องแสวงหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือท้าให้เกิดความบันเทิงบ้าง จึงท้าให้เกิดเป็นกระแส
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ความนิยมซีรี่ย์เกาหลีอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นคลื่นกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีอย่างที่เห็นใน

ปัจจุบัน 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารเกาหลี 

 อาหารเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย ทั ง

ของคาวและของหวาน ซึ่งงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนม

หวานเกาหลีประเภทบิงซูหรือน ้าแข็งไสเกาหลีเป็นหลัก ซึ่งโดยรวมแล้ววัฒนธรรมอาหารเกาหลีถือว่า

มีความเป็นเอกลักษณ์สูง อันเนื่องมาจากการถ่ายทอดสูตรอาหารมาอย่างช้านาน รวมถึงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมภายในประเทศเกาหลีเองที่ท้าให้อาหารเกาหลีกลายเป็นที่นิยมและเป็นนที่สนใจจากผู้คน

จ้านวนมาก ในหนังสือเรื่อง รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี Live your life in Korea ที่เขียนโดยปาจรีย์ (ลี) 

จิงประเสริฐสุข (2558) เป็นหนังสือที่อธิบายถึงวัฒนธรรมด้านต่างๆของชาวเกาหลีไว้อย่างละเอียด ซึ่ง

หนึ่งในนั นได้แก่ วัฒนธรรมเรื่องอาหาร ที่รวมไปถึงมารยาทบนโต๊ะอาหาร ไปจนถึงวิธีการใช้ภาชนะ

บนโต๊ะอาหารด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายวัฒนธรรมเกาหลีได้ลึกซึ งและครอบคลุมได้ดีทีเดียว 

ซึ่งส้าหรับวัฒนธรรมอาหารของชาวเกาหลี โต๊ะอาหารตามบ้านทั่วไปจะประกอบไปด้วย ข้าว ซุป 

เครื่องเคียงเช่น กิมจิ หรือผักประเภทต่างๆ และกับข้าวเพ่ิมอีกอย่างสองอย่าง แล้วแต่ครอบครัวและ

จ้านวนสมาชิก ตอนเช้าจะรับประทานกันแบบง่ายๆ นิยมกินที่บ้านมากกว่าไปกินข้างนอก ร้านอาหาร

ที่ขายช่วงเช้ามีไม่เยอะเหมือนในประเทศไทย ช่วงเย็นถ้ากลับดึกก็คงหาอะไรรองท้องแถวๆที่ท้างาน 

แต่ถ้ากลับเร็วส่วนใหญ่ก็จะรับประทานที่บ้านเช่นกัน แม่บ้านเกาหลีมักจะท้าอาหารเองเป็นหลัก 

อาจจะกินนอกบ้านหรือโทรสั่งอาหารมากินที่บ้านบ้างแล้วแต่สะดวก ส่วนหนังสือเรื่อง Hansik with 

Tokki กินเพลิน เดิมชิม อาหารเกาหลี เขียนโดย สุพิชช กตัญญู (2555) เป็นหนังสือท่องเที่ยวที่

รวบรวมและแนะน้าร้านอาหารในประเทศเกาหลีใต้ไว้ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงอาหารเกาหลีไว้ว่า ใน

วัฒนธรรมเกาหลีมีข้าวเป็นอาหารหลัก เหมือนหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย แต่อาหารเกาหลีจะมี

เครื่องเคียง เนื อสัตว์ ผัก และสมุนไพร ถือว่าเป็นการรักษาสมดุลในการรับประทานอาหารในแต่ละมื อ 

จนได้รับการยอมรับจากองค์กรอนามัยโลกว่าเป็นอาหารที่กินแล้วสุขภาพดี แนวคิดเรื่องการ

รับประทานอาหารเพ่ือสร้างสมดุลให้ร่างกายนี เรียกว่า การกินแบบหยินหยาง (Yin Yang) ที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า 
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บทที่ 3  

วัฒนธรรมอาหารเกาหลีในประเทศไทย 

 

  ในการศึกษาเรื่อง “น ้าแข็งไสเกาหลี บิงซู (Bingsu) : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยม

อาหารเกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านน ้าแข็งไสบิงซูย่านสยามสแควร์” ผู้ศึกษาจ้าเป็นต้องท้า

ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมอาหารของประเทศเกาหลี รวมถึงประวัติศาสตร์การแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามาในประเทศ เพ่ือที่จะน้ามาวิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์การนิยม

รับประทานขนมหวานเกาหลีอย่างบิงซู ที่ก้าลังแพร่หลายอยู่ในสังคมไทย อันเป็นผลมาจากกระแส

เกาหลีนิยม/เกาหลีฟีเว่อร์ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อค่านิยม และการตัดสินใจบริโภคของคนในสังคม ซึ่งผู้

ศึกษาสามารถจ้าแนกรายละเอียดในการวิจัยได้ดังนี คือ ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ สังคมและ

วัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงวัฒนธรรมอาหารเกาหลี เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของวัฒนธรรมที่

เราก้าลังศึกษา ต่อมาคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมใน

ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทั งสองหัวข้อนี เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ขึ นในปัจจุบัน 

ส่วนหัวข้อสุดท้ายของการศึกษาในบทนี คือหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของน ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอาหารเกาหลีในสังคมไทยด้วย 

 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ 

เกาหลีตั งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีที่มีลักษณะแหลมยื่นออกมาทางตอนเหนือของประเทศจีน 

อยู่ระหว่างแผ่นดินจีนกับหมู่เกาะญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกคือทะเลเหลือง ส่วนทิศตะวันออกคือทะเล

ญี่ปุ่น ปัจจุบันเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ คือ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ 

เกาหลีใต้  (South Korea) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s 

Republic of Korea) หรือ เกาหลีเหนือ (North Korea) โดยมีเส้นขนานที่ 38 เหนือเป็นเส้นกั นเขต

แดนระหว่างสองประเทศ เมืองหลวงของเกาหลีใต้คือ กรุงโซล (Seoul) ส่วนเมืองหลวงของเกาหลี

เหนือคือ กรุงเปียงยาง (Pyongyang) ประเทศเกาหลีในปัจจุบันที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ

ค่อนข้างมากและเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) คือ ประเทศเกาหลี

ใต ้  
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ภูมิศาสตร์ 

เกาหลีมีความกว้างจากเหนือจรดใต้ประมาณ 1,100 กิโลเมตร คาบสมุทรเกาหลีตั งอยู่

ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย พื นน ้าส่วนใหญ่ของเกาหลีทางด้านตะวันตกเชื่อมต่อกับ

มหาสมุทรแปซิฟิก ดินแดนทางเหนือติดต่อกับประเทศจีนและรัสเซีย ทางตะวันออกติดต่อกับทะเล

ตะวันออก ถัดไปคือญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน เกาหลีมีพื นที่รวมทั งสิ น 222,154 ตารางกิโลเมตร มี

ขนาดใกล้เคียงกับเกาะอังกฤษ หรือประเทศโรมาเนีย โดยร้อยละ 45 ของพื นที่ หรือประมาณ 99,000 

ตารางกิโลเมตร เป็นพื นที่เพาะปลูก ไม่รวมพื นที่ที่ต้องมีการพัฒนา  โดย 2 ใน 3 ของพื นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา คล้ายกับโปรตุเกส ฮังการี หรือ ไอร์แลนด์  

ภูมิอากาศ 

ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลทั งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดู

หนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง  

ฤดูหนาวของประเทศเกาหลีใต้จะตรงกับช่วงเดือน ช่วงเวลาเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

จะมีอุณหภูมิ เฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต่้าสุดถึง - 20 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพอากาศนี ช่วงนั น

จะหนาวเย็นและแห้ง บางครั งมีฝนหรือหิมะตก  

ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเวลาเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 6 -16 องศาเซลเซียส 

ในฤดูกาลนี ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั ง

วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย บริเวณภูเขาและท้องทุ่งจะมีดอกไม้สีสันสดใสอยู่ทั่วไป เกษตรกร

จะเตรียมพื นที่ส้าหรับปลูกข้าวในช่วงเวลานี เป็นประจ้าทุกปี 

ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา

เซลเซียส และอาจสูงถึง 38 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูกาลนี จะมีอากาศท่ีร้อนจัด สลับกับฝนตก ท้าให้

ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม  

ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเวลาเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 5 - 25 องศา

เซลเซียส สภาพอากาศสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใส

ด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด ใน

ฤดูกาลนี ถือเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของเกษตรกร และมีเทศกาลพื นบ้านต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่

โบราณจัดขึ นมากมายในฤดูนี  
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ภาษา 

ชาวเกาหลีใต้สื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษาเกาหลี ส่วนใหญ่เรียกภาษาของตนว่า 

“ฮันกุกมัล” (Hun Kook Mun) โดยในกรุงโซลและเขตปริมณฑลจะใช้เป็นภาษากลาง ส่วนภาษา

ท้องถิ่นก็มีใช้กันตามภาคต่างๆ แต่ถึงกระนั นชาวเกาหลีใต้ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี 

ยกเว้นภาษาท้องถิ่นของเกาะเชจู ซึ่งเข้าใจยากกว่าท้องถิ่นอ่ืนๆ 

ภาษาเกาหลี มีตัวอักษรที่เรียกว่า “ฮันกึล” (Han Gul) เป็นอักษรที่กษัตริย์เซจง (Se Jong) 

ทรงประดิษฐ์ขึ น ประกอบไปด้วย พยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัว ซึ่งสามารถผสมกันเป็นพยางค์

และค้าต่างๆได้มากมาย อักษรฮันกึลได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ นตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร์มากที่สุด เป็นอักษรที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 

การเมืองการปกครอง 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็น

ประมุขของประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกตั งของประชาชนให้เข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และ

ประธานาธิบดี จะเป็นผู้แต่งตั งนายกรัฐมนตรี โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  

สภาพเศรษฐกิจ 

เกาหลีใต้ยังคงเป็นชาติที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่โต แม้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอ

ตัว และยังคงเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั นแนวหน้า โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์

และการสื่อสาร เช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซัมซุงที่ตีตลาดการค้าไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลา

เพียง 1 – 2 ทศวรรษ อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตรถยนต์ก็ขยายตัวมากและรวดเร็ว แม้จะยังคง

เทียบกับประเทศญี่ปุ่น (ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA), ฮอนด้า (HONDA) เป็นต้น) ไม่ได้ก็ตาม เช่น 

รถยนต์ยี่ห้อ ฮุนได (Hyundai), เกีย (KIA) เป็นต้น ซึ่งส่งออกมากขึ นและได้รับการตอบรับดีขึ น

ตามล้าดับ (แต่ในประเทศเกาหลี ประชาชนเกือบทั งหมดใช้รถที่ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะสอง

ยี่ห้อดังกล่าวเป็นที่นิยมมาก มีการใช้รถจากญี่ปุ่นและยุโรป หรืออเมริกาน้อยมาก และราคารถน้าเข้า

ก็แพงมากด้วยเช่นกัน) 

กล่าวได้ว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้มแข็งและใหญ่โต มี

ระบบโครงสร้างพื นฐานที่ดี ได้แก่ ถนนหนทาง ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมถึงการลงทุนด้าน
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การศึกษาสูง รายได้ของประชากรในเขตเมืองแม้ต่างสาขาอาชีพอยู่ที่ประมาณ 50 ,000 บาทต่อคน 

ต่อเดือน ในขณะที่ค่าครองชีพก็สูงมาก ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยเช่นกัน 

 

สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 

สังคมเกาหลีในอดีต  

โดยทั่วไปคาดกันว่ามนุษย์ในยุคหินได้เริ่มตั งรกรากแถบคาบสมุทรเกาหลีเมื่อประมาณ 

40,000 – 50,000 ปีมาแล้ว แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันว่ามนุษย์พวกนั นเป็นบรรพบุรุษทางชาติพันธุ์ของ

คนเกาหลีในปัจจุบัน มนุษย์ดึกด้าบรรพ์บางส่วนอาศัยอยู่ในถ ้า ขณะที่บางพวกสร้างบ้านบนพื นดิน 

และด้ารงชีพด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า  

มนุษย์ในยุคหินใหม่อยู่ในเกาหลีเมื่อง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล มีร่องรอยการอยู่อาศัย

ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งพบว่าทั่วไปในคาบสมุทร เชื่อกันว่ามนุษย์ในยุคหินใหม่เป็นต้น

ก้าเนิดชาติพันธุ์ของคนเกาหลี มนุษย์ยุคหินใหม่ตั งถิ่นฐานใกล้ฝั่งทะเล และริมฝั่งแม่น ้า ก่อนที่จะเข้า

ไปในแผ่นดินใหญ่ ทะเลเป็นแหล่งอาหารหลัก มีการค้นพบหัวลูกศรและหอกปลายแหลมในบริเวณ

ที่ตั งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคหิน สันนิษฐานว่าต่อมาได้เริ่มท้าการเกษตรโดยใช้จอบหิน เคียว และโม่

หิน  

การปลูกข้าวเริ่มต้นขึ นระหว่างยุคส้าริด ถือว่าเป็นแหล่งสุดท้ายของเกาหลีในยุค 400 ปีก่อน

คริสตกาล ประชาชนอาศัยอยู่ในหลุมและพบสุสานฝังศพและโลงศพที่ท้าด้วยหินในยุคนี  

เมื่อการเกษตรเป็นกิจกรรมหลักจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชนและปกครองโดยผู้น้าที่มี

อ้านาจ กฏหมายจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต่อการปกครองชุมชน ในสมัยโกโชซอน (ประมาณ 2,333 ปีก่อน

คริสตกาล ถึง 194 ปีก่อนคริสตกาล) มีการน้าประมวลกฏหมายอยู่ 8 มาตรามาใช้และเหลืออยู่เพียง  

3 มาตรา ที่ยังเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน ได้แก่ มาตราที่ 1 ผู้ที่ฆ่าบุคคลอ่ืนต้องถูกฆ่าในทันที มาตราที่ 2 

ผู้ที่ท้าร้านร่างกายผู้อ่ืน จะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ถูกกระท้าด้วยข้าว มาตราที่ 3 ผู้ที่ขโมยของผู้อ่ืน

จะต้องเป็นทาสรับใช้ผู้ที่ถูกขโมย 

บ้านแบบดั งเดิมของเกาหลียังคงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยในอดีต บ้านแบบ

ดั งเดิมสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแต่ใช้ไม้ขัด บ้านของคนชนชั นสูงประกอบด้วยส่วนย่อยหลายส่วน ได้แก่ 

ส่วนส้าหรับผู้หญิงและเด็ก ส่วนหนึ่งส้าหรับผู้ชายและแขกของครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งส้าหรับคน
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รับใช้ ทุกส่วนอยู่ในก้าแพงเดียวกัน ศาลบรรพบุรุษครอบครัวสร้างไว้หลังบ้าน บางบ้านจะมีสระบัวอยู่

หน้าบ้านนอกก้าแพง 

รูปแบบบ้านจะแตกต่างตามลักษณะภูมิอากาศ เพราะทางเหนืออากาศหนาว ส่วนทางใต้

อากาศจะอบอุ่นกว่า บ้านแบบเกาหลีจะเรียบง่ายมีพื นห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย

ห้องครัวและห้องอยู่อีกด้านหนึ่งจะทอดยาวไปทางทิศใต้ มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล แต่รวมสนาม

ตอนกลางทางทิศเหนือ ก็จะเป็นรูปตัวยู หรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1960 บ้านแบบเกาหลีเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการก่อสร้าง

ตามรูปแบบอาคารห้องชุดของตะวันตก และมีอาคารห้องชุดเพ่ิมขึ นมากมายไปทั่วประเทศตั งแต่ช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 1970  

ชาวเกาหลีเริ่มทอผ้าด้วยป่านและต้นสามสิบ เลี ยงตัวไหมเพ่ือผลิตผ้าไหม ชุดประจ้าชาติของ

ชาวเกาหลีตั งแต่อดีตคือชุด “ฮันบก” ซึ่งชาวเกาหลีสมัยก่อนจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนบุรุษ

จะสวมชุด “ชอโกรี” (เสื อนอกแบบเกาหลี) และ “พาจิ” (กางเกงขายาว) ในขณะสุภาพสตรีสวมชอโก

รีและ “ชีมา” (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจ้าชาติแบบฮันบก จะสวมใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ 

เช่น งานมงคลสมรส วันขึ นปีใหม่ และวันขอบคุณพระเจ้า การแต่งกายแบบตะวันเริ่มเข้าสู่เกาหลี

ระหว่างสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493 – 2496) และเป็นช่วงสังคมอุตสาหกรรมในทศวรรษ 1960 และ 

1970 การแต่งกายชุดฮันบกเริ่มลดน้อยลงเพราะถือว่าไม่เหมาะแก่การสวมใส่แบบล้าลอง อย่างไรก็

ตามผู้ที่นิยมชุดฮันบกได้รณรงค์ให้มีการฟื้นฟูชุดฮันบกและสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและสวม

ใส่ง่ายขึ น  

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมแบบสมัยใหม่ 

พื นที่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีเป็นที่อยู่ของคนราว 72 ล้านคน โดยอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี

ใต้ประมาณ 51,529,338 คน (ข้อมูลในปีพ.ศ. 2559) เมื่อราว 60 ปีที่ผ่านมา ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ในชนบท ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม แต่หลังจากนั นคนเริ่มอพยพเข้ามาอาศั ยอยู่ใน

เมืองใหญ่ เช่น โซล ปูซาน10 รวมทั งเมืองใหญ่อ่ืนๆ ที่ตั งอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของ

                                                           
10 ปูซาน (Busan) ถือเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีและเป็นเมืองใหญ่

อันดับ 2 รองจากเมืองหลวงกรุงโซล ปูซานมีชื่อเสียงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ที่ติดอันดับโลก
แห่งหนึ่ง ปูซาน  เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าต่างๆ เป็นท่าเรือโดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่ที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้ 
และเป็นจุดต่อเรือโดยสารเดินทางไปเกาะเจจู เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั งเกาหลีและญี่ปุ่น 
(TourTookTee, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
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ประเทศเพ่ือแสวงหางานท้า ศึกษาหาความรู้ (เข้าเรียนในสถาบันการศึกษา) การอพยพนี เริ่มต้นขึ น

เมื่อรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งขึ นในปีพ.ศ. 2505 โดยแผนพัฒนาฉบับนี มุ่ง

ให้ประเทศกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี เองรัฐบาลจึงทุ่มเททรัพยากรพัฒนาเขตเมืองต่างๆ 

ทั งที่เป็นปัจจัยพื นฐาน เช่น ถนนหนทาง สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ได้

จัดตั งขึ นในเขตเมือง 

ในทางตรงกันข้าม นับตั งแต่สงครามเกาหลีสิ นสุดลงในปีพ.ศ. 2496 จนถึงปีพ.ศ. 2512 

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กดราคาข้าวและสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับต่้าเพ่ือให้ราคาอาหารไม่สูงเกินไป 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่

ตกอยู่ในสภาพยากไร้อันเป็นผลมาจากภาวะสงคราม ดังนั นเกษตรจึงต้องขายผลผลิตในราคา

ที่ต่้ากว่าต้นทุน ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี สินและมีสภาพยากจน พวกเขาจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลาน

อพยพออกจากหมู่บ้านไปหางานท้าในเมืองใหญ่ๆ ท้าให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีจ้านวนเพ่ิมขึ นอย่ าง

รวดเร็ว  จนกระทั่งประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี ได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาชนบทและได้

เริ่มตั งโครงการ “เซมาอึล อุนดง”11 หรือขบวนการนวชุมชน (New Village Movement) ขึ นในราว

ปีพ.ศ. 2513 รวมทั งได้ประกาศนโยบายประกันราคาพืชผลให้สูงขึ น ชาวชนบทจึงสามารถลืมตาอ้า

ปากได้ตั งแต่นั นเป็นต้นมา  

สังคมสมัยใหม่ของเกาหลีใต้เป็นสังคมที่พัฒนาเติบโตขึ นมาอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในหลายๆ ด้านด้วยกัน ในปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก มีอัตรา

การเสียชีวิตแรกเกิดต่้ามาก ในขณะเดียวกันก็มีอายุคาดเฉลี่ยที่ ยาวนานมากขึ น เกาหลีใต้ยังเป็น

ประเทศที่มีประชากรอ่านออกเขียนได้และเข้าถึงระบบการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และ

นอกจากนี  ในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษคลื่นวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงของเกาหลีก็ได้น้าพาให้ผู้คนจากทั่ว

ทุกมุม โลกหันมาท้าความรู้จักกับประเทศแห่งนี อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อย่างไรก็ดี การพัฒนาที่

รวดเร็วดังกล่าวนั นก็มาพร้อมกับต้นทุนทางสังคมและปัญหาที่เกิดจากแรงกดดันในการใช้ชีวิตของคน

รุ่นใหม่จ้านวนไม่น้อย ส้านักงานสถิติแห่งชาติเกาหลี (Statistics Korea) ได้ส้ารวจข้อมูลเชิงสังคม

                                                           
11 ขบวนการนวชุมชน เป็นนโยบายที่ให้ความส้าคัญกับพัฒนาหมู่บ้านและสวัสดิการของคน

ในชุมชนชนบท โดยเน้นปฏิบัติการทั งในด้านกายภาพ เช่น การสร้ างถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ
ชลประทาน ศาลาประชาคม รวมถึงมีการพัฒนาอาชีพ เช่น การเลี ยงสัตว์ การปลูกพืชเชิงพาณิชย์ 
การหาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนท้างานปฏิบัติการด้านจิตวิทยา
การเมืองและการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม  
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เกี่ยวกับความหวั่นวิตกของประชากรในปีพ.ศ. 2559 พบว่าประชากรที่มี แรงจูงใจในการฆ่าตัวตายนั น

มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 6.4 ของประชากรทั งหมด สาเหตุหลักที่น้าไปสู่การฆ่าตัวตายนั นก็ คือสภาวะ

ทางเศรษฐกิจที่ยากล้าบาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.5 ของสาเหตุทั งหมด สาเหตุที่รองลงมาได้แก่ ปัญหา

ครอบครัว ความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการหางานท้า และแรงกดดันจากการ

แข่งขันด้านการศึกษา ตามล้าดับ (Statistics Korea 2016c) ด้วยเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวนี  ส่งผล

ให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย มากถึง 29 คนต่อประชากร 100 ,000 คน 

ตัวเลขดังกล่าวท้าให้เกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายต่อ ประชากรมากที่สุดใน

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

 

วัฒนธรรมอาหารเกาหลี 

 เดิมทีประเทศเกาหลีเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาตั งแต่

โบราณ อาหารพื นบ้านของเกาหลีส่วนใหญ่จึงเป็นพืชผัก และอาหารทะเลอันเนื่องมาจากสภาพภูมิ

ประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลล้อมรอบถึงสามด้าน ตามประเพณีดั งเดิมของชาวเกาหลี เวลา

รับประทานอาหารจะจัดขึ นโต๊ะอาหารพร้อมกันทุกอย่าง เรียกว่า ฮันจองฉิก (Hanjongshik) โดย

ส้ารับส่วนตัว 1 ส้ารับจะประกอบไปด้วยข้าว ซุป และกิมจิเป็นอาหารหลัก (โดยทั่วไปชาวเกาหลี

มักจะรับประทานเพียง 3 อย่างนี ในแต่ละมื อ) นอกจากนั นจะมีกับข้าวที่ทุกคนรับประทานร่วมกันและ

เครื่องเคียงจานเล็กจานน้อยที่เรียกว่า บันชัน (BanChan) (ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, 2553) รวมถึงยังมี

อาหารหลักประเภทอ่ืนอย่างเช่น บะหมี่ และเนื อย่าง ที่ชาวเกาหลีนิยมรับประทานด้วย 

 ประเภทของอาหารเกาหลีสามารถจ้าแนกได้เป็น อาหารคาว และอาหารหวาน ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี  

 อาหารคาวที่สามารถพบได้ในสังคมชาวเกาหลีทั่วไปมี 5 ประเภท ซึ่งแบ่งตามลักษณะการ

รับประทานคือ เนื อย่าง บะหมี่ ข้าว ซุป และของว่าง 

 1) เนื อย่างเกาหลี มี 2 ประเภทได้แก่ เนื อหมักย่างหรือพุลโกกิ (Bulgogi) จะใช้เนื อหมูหรือ

เนื อวัวที่สไลด์แล้วน้าไปหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ รับประทานคู่กับผักและเครื่องเคียงห่อพอดีค้า 

ลักษณะคล้ายอาหารไทยอย่างเมี่ยงค้า ต่อมาคือ เนื อซี่โครงปรุงรสหรือคาลบิ  (Galbi) ซึ่งจะใช้เฉพาะ

เนื อส่วนซี่โครงน้าไปผ่านกระบวนการย่างเช่นเดียวกับพุลโกกิ 
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2) บะหมี่เกาหลี หากกล่าวโดยทั่วไปแล้วในประเทศเกาหลีมีอาหารประเภทบะหมี่อยู่

มากมายหลายเมนู แต่ที่นิยมรับประทานกันในสังคมไทยมีด้วยกัน 2 เมนู คือ บะหมี่ด้าหรือจาจังม

ยอน (Chajangmyun) ถือได้ว่าเป็นเมนูที่คนส่วนมากคุ้นเคยเนื่องจากพบเห็นได้ทั่วไปในภาพยนต์

หรือละครชุดเกาหลี เป็นบะหมี่โซบะราดซอสที่มีส่วนผสมของถั่วด้า ผักและเนื อสัตว์ต่างๆ เมนูที่2 คือ 

บะหมี่เย็นหรือแนงมยอน (Naengmyeon) เป็นเมนูที่ชาวเกาหลีรับประทานกันในฤดูร้อน ซึ่งส้าหรับ

คนไทยนั นถือได้ว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่ เนื่องจากเป็นบะหมี่ที่อยู่ในน ้าซุปเย็นๆ ประกอบไปด้วยผัก

และเนื อสัตว์เช่นเดียวกับเมนูอื่นๆ  

3) ข้าว เป็นอาหารหลักของชาวเกาหลี เพราะฉะนั นเราสามารถพบเห็นวัฒนธรรมการ

รับประทานข้าวได้ทั่วไปตามสื่อบันเทิงต่างๆ เมนูข้าวถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยรองลงมาจาก

เนื อย่างเกาหลี เนื่องจากสามารถหาซื อวัตถุดิบมาท้าเองได้งาน ซึ่งก็มี 2 เมนูด้วยกันที่เป็นที่ชื่นชอบ 

คือ ข้าวย้าเกาหลีหรือบิบิมบับ(Bibimbap) เป็นเมนูยอดฮิตอย่างเช่น ในละครชุดเรื่องThe Heirs 

(หยุดหัวใจ นายไฮโซ) ที่โด่งดังมากจากการแสดงน้าของอี มินโฮและปาร์ค ชินฮเย ซึ่งเป็นดารา

นักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ ภายในเนื อเรื่องก็มีการรับประทานบิบิมบับด้วยเช่นกัน 

จึงไม่แปลกใจเลยว่าผู้ที่ติดตามหรือชื่นชอบจะหันมารับประทานตามแบบ ต่อมาคือเมนู ข้าวห่อ

สาหร่ายหรือคิมบับ (Kimbap) ก็เป็นอีกเมนูที่มีลักษณะคล้ายอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิ ที่คนไทยส่วนมาก

คุ้นเคย  

4) ซุป เป็นอาหารที่ชาวเกาหลีให้ความส้าคัญเนื่องจาก วัฒนธรรมอาหารของประเทศนี 

ค่อนข้างจะเน้นเรื่องสุขภาพ การชูก้าลังต่างๆ ชาวเกาหลีส่วนมากจะต้องมีซุปไว้รับประทานเกือบทุก

มื ออาหาร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่ขาดไม่ได้ มี 2 เมนูที่นิยมตามร้านอาหาร

คือ ซุปกิมจิหรือกิมจิ จิเก (Kimchi jjegae) เป็นเมนูที่มีรสชาติค่อนข้างจัด จึงท้าให้เป็นที่นิยมกับคน

ไทยได้ง่าย ส่วนเมนูต่อมาคือ ไก่ตุ๋นโสมหรือซัมแกทัง (Samgyetang) เป็นที่นิยมจากภาพยนต์เรื่อง 

แดจังกึม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บุกเบิกกระแสของอาหารเกาหลีในประเทศไทยก็ว่าได้ 

5) อาหารว่าง มี 1 เมนูด้วยกันที่สามารถหารับประทานได้ง่ายในสังคมไทยคือ เค้กข้าวหรือ

ต๊อกบกกิ(Teokbokki) ในภาพยนต์หรือละครชุดหลายเรื่องที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมการรับประทาน

อาหารข้างทางของชาวเกาหลี ซึ่งเมนูท่ีถูกออกสื่อบ่อยมากท่ีสุด 

อาหารหวาน ปัจจุบันอาหารหรือขนมหวานเกาหลีเป็นที่นิยมและชื่นชอบในสังคมไทย มีร้าน

ขนมหวานสัญชาติเกาหลีที่มาเปิดขายในประเทศอยู่หลายร้านด้วยกัน เช่น ซอลบิง (Sulbing), ซอบิง
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โก  (Seobinggo), Hollys Coffee, Ok Bing Sul ฯลฯ (Food Mthai, ออนไลน์ , 2559 )  ซึ่ ง ใน

สังคมไทยจะมีขนมเกาหลีที่คนส่วนมากรู้จักอยู่ น ้าแข็งใสเกาหลีหรือบิงซู (Bingsu/Bingsoo) เป็นขนม

หวานประจ้าหน้าร้อนของชาวเกาหลี ถือว่าเป็น “Seasonal dessert” ในหน้าหนาวคนเกาหลีจะไม่

ขายบิงซูโดยเด็ดขาดเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในอดีตเมนูแรกเริ่มของอาหารชนิดนี เรียกว่า  

พัดบิงซู (Patbingsu/Patbingsoo) มีลักษณะเป็นน ้าแข็งใสกับถั่วแดงบด (koreanfoodsguide, 

ออนไลน์, 2552) แต่หลังจากนั นเมื่อได้รับความนิยมก็จะมีปรับเปลี่ยนสูตรให้มีความแปลกใหม่เพ่ิมขึ น 

เพ่ือดึงดูดลูกค้า ส้าหรับประเทศไทยเองก็เช่นกัน เมื่อบิงซูได้รับความนิยมขึ น  เชฟต่างๆ ก็ได้

ปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากับคนไทย อย่างเช่น บิงซูสูตรชาไทย เป็นต้น 

 

ภาพที่ 3.1 พัด บิงซู  

ที่มา: http://busan.for91days.com/patbingsu-koreas-summertime-treat/ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ 

 ประเทศไทยและเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2501 และยกระดับขึ นเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 โดยเมี่อ

ปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยและเกาหลีใต้พ่ึงได้ฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ

ทูตระหว่างกัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์ภายใต้ค้าขวัญว่า “สานสายใย

ไทย-เกาหลี 50 ปีสู่อนาคต” หรือ “50 Years Friendship for the Future” กิจกรรมที่ส้าคัญได้แก่ 

งานเลี ยงรับรอง (วันที่ 1 ตุลาคมที่กรุงโซล และ 2 ตุลาคม ที่กรุงเทพฯ) การแลกเปลี่ยนการแสดงทาง

วัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการ การออกตราไปรษณียากรร่วม การเยือนของทหารผ่านศึกและ

การจัดสร้างอนุสาวรีย์ทหารไทยในสงครามเกาหลีที่นครปูซาน 
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การท่องเที่ยว 

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศท่ีชาวเกาหลีใต้นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว รองจากจีน

และญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยในอัตราเพ่ิมสูงขึ นเป็นล้าดับ โดยในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 

2544 - 2547 เฉลี่ยประมาณปีละ 7 แสนคน และเพ่ิมเป็นประมาณ 1.1 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2550 โดย

ล่าสุดในปีพ.ศ. 2555 มีจ้านวน 1,169,131 คน กลุ่มส้าคัญได้แก่ คู่สมรสใหม่ (ดื่มน ้าผึ งพระจั นทร์) 

และนักกอล์ฟ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต ทั งนี  ภูเก็ตเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่คู่แต่งงานชาวเกาหลีใต้นิยมเดินทางมาดื่มน ้าผึ งพระจันทร์เป็นล้าดับที่ 1 ส่วนในปีพ.ศ. 

2555 มีจ้านวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ จ้านวน 387,441 คน 

วัฒนธรรม 

ประเทศไทยและเกาหลีใต้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือทาง

วัฒนธรรมส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการแสดงทางวัฒนธรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวัฒนธรรม และการเยือนของผู้บริหารระดับสูงของส้านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรมก้าหนดกรอบการให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ระหว่างไทย-

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประกอบด้วย  

1) การแลกเปลี่ยนการเยือน เพ่ือศึกษาดูงานของผู้บริหารงานวัฒนธรรมทั งระดับสูงและ

ระดับกลาง  

2) การสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชน  

3) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัด

นิทรรศการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  

4) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม อาทิ วรรณคดี ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี 

จิตรกรรม หัตถกรรม และความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน  

5) ความร่วมมือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านความร่วมมือในการจัดโครงการ

นิทรรศการด้านศิลป์ ภาพยนตร์ แฟชั่น หรือดนตรี ความร่วมมือในการจัดอบรม สัมมนาปฏิบัติการ
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เชิงวิชาการด้านการบริหารจัดการ ทางด้านวัฒนธรรม การจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสมัยใหม่ งาน

ออกแบบเชิงพาณิชย์ส้าหรับเครื่องแต่งกาย อบรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรีร่วมสมัย และ  

6) กิจกรรมอ่ืน ๆ อันมีลักษณะทางวัฒนธรรม 

โดยในระหว่างการเยือนไทยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายนพ.ศ. 

2555 ผู้น้าทั งสองฝ่ายได้เห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือในการจัดตั งศูนย์วัฒนธรรมระหว่างกัน 

 

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ 

ความส้าเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้ในด้านการส่งออกวัฒนธรรม เกิดจากความร่วมมือกัน

ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่ช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามทิศทางที่ก้าหนดไว้ ภายใต้

การวางแผนและการวางโครงสร้างพื นฐานที่ชัดเจน ความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีที่มีในขณะนี ถูก

สร้างขึ นมาอย่างมีจุดประสงค์ โดยรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายสร้างสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสมัยใหม่

อย่างมีระบบ” มีการจัดตั งกรมวัฒนธรรมร่วมสมัยในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขึ น 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีให้แพร่หลายออกไป โดยรัฐบาลมีนโยบาย

เริ่มแรกคือ การปลูกฝังวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม่นี ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งนโยบายนี ได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน ท้าให้เยาวชนเกาหลียุคใหม่คุ้นเคยและภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง 

อีกทั งรัฐบาลยังมีการปลูกฝังความคิดเรื่อง วัฒนธรรมเกาหลีไม่ได้ด้อยไปกว่าวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 

ด้วยเหตุนี จึงท้าให้วัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม่แพร่กระจายไปทั่วประเทศเกาหลี ก่อนที่จะกระจายสู่

ประเทศในภูมิภาคเอเชียในรูปแบบของสื่อบันเทิงต่างๆ 

เมื่อกระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ กระแสเกาหลีฟีเว่อร์ได้รับการ

ตอบรับเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รัฐบาลเกาหลีได้ก้าหนดนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมขอชาติให้

กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม มีการจัดตั งหน่วยงานและองค์กรเพ่ือด้าเนินการ เฉพาะในด้าน

วัฒนธรรมและการส่งออกทางวัฒนธรรม ซึ่งองค์กรส้าคัญที่มีบทบาทหน้าที่อย่างมากในการผลักดันให้

วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ องค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ (Korea 

Culture and Content Agency – KOCCA) ซึ่งถูกจัดตั งขึ นเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเนื อหา

สาระในความเป็นเกาหลี (Korea Content) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือดึงดูดคุณค่าในสาระความเป็น
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วัฒนธรรมออกมาเพ่ือให้เป็นที่รับรู้แก่สังคม และเป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างราบรื่น  

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของ KOCCA คือ พัฒนาประเทศเกาหลีใต้ไปสู่ความก้าวหน้า

ด้านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และมีเป้าหมายเพ่ือเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ส่งออก

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีอย่างชัดเจนดังต่อไปนี  

1) ก่อตั งและพัฒนานโยบายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  

2) จัดตั งและพัฒนากองทุนให้เข้มแข็งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

4) ให้การฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในการด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม 

5) อ้านวยความสะดวกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ 

 เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ (2549) กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาให้

วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเห็นความส้าคัญของการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลีให้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ โดยมีแนวคิดริเริ่ม

จัดตั ง KOCCA ในปีพ.ศ. 2541 และได้จัดตั งขึ นอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2544 ภายใต้ความ

รับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจหลักคือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้

น้าเนื อหาสาระความเป็นเกาหลีสอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงต่างๆ ทุกประเภท ทั งภาพยนตร์ ละคร 

เพลง การ์ตูน ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ โดยพยายามพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจที่สามารถเลี ยงประเทศได้ ที่

ส้าคัญคือมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีการส่งออกและผลักดันนโยบายด้านต่างๆ ด้วย  

 นอกเหนือจากนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมจาก KOCCA ยังมีนโยบายอ่ืนๆ ของ

รัฐบาลเกาหลีใต้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าส่งออกเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ถูกวางรากฐากมาอย่างแข็งแกร่งตั งแต่ปีพ.ศ. 2488 ประเทศเกาหลีใต้มีการวาง

แนวนโยบายด้านวัฒนธรรมมาตั งแต่ยุคหลัง จากช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี โดยเริ่มจากการค้นหา

เอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม มีความพยายามสร้างวัฒนธรรมขึ นมาอีกครั งเพ่ือปกป้อง

ตนเองจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยรัฐบาลท้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและออกระเบียบวางรากฐานด้าน

กฏหมายและกองทุนสถาบันการศึกษาในช่วงปีพ.ศ. 2524 – 2535 รัฐบาลได้เพ่ิมการส่งเสริมด้าน
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ศิลปะ มีการวางแนวนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ปี มีการเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เน้นการ

ควบคุมวัฒนธรรมมาเป็นการส่งเสริม โดยเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงเร่ง

พัฒนาทั งในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค มีการจัดท้าแผน 5 ปี (Five Year for New Culture) และเรียก

ศตวรรษใหม่ของการพัฒนาตามแนวทางนี ว่า ศตวรรษใหม่แห่งวัฒนธรรม (New Century for 

Culture) (สมานลักษณ์ ตัณฑิกุล, 2555 : 25 - 26) 

 การจัดท้าแผน 5 ปีของรัฐบาลเกาหลีมีการสนับสนุนการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมของ

ภาคเอกชนอย่างเต็มที่ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นผู้ก้าหนด “วิสัยทัศน์ทาง

วัฒนธรรม 2000” (Cultural Vision 2000) โดยเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให้มีความ

แข็งแกร่งเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

 นอกจากนี กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมีหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินการด้าน

วัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปศึกษา อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม กิจการศาสนา กิจการ

เยาวชน การท่องเที่ยว กีฬา ภาษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และจัดให้มี

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งเกาหลี (Korean Culture 

and Arts Foundation) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนทางการเงินโดยมีคณะกรรมการดูแลการจัดสรรเงิน

ให้กับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ทั งการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเพ่ือด้าเนินงานด้านวัฒนธรรม 

นอกจากนี ยังมีสถาบันศิลปะแห่งชาติ  (National Academy of Art) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการ

สร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะ โดยมีมาตรการประกันเสรีภาพในการแสดงออกและส่งเสริม

สถานภาพของศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังจัดให้มีหน่วยงานต่อไปนี คือ กองทุน

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Provincial Cultural Promotion Funds) เพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงาน

ด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยตนเอง, คณะกรรมการศิลปะธุรกิจแห่งเกาหลี (Korea Business 

Council for the Arts – KBCA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้วัฒนธรรมกลายเป็น

สินค้าส่งออกและน้ารายได้เข้าประเทศ นับจากที่มีการก่อตั ง KBCA ได้ให้เงินสนับสนุนไปยังสมาชิก

อุตสาหกรรมด้านศิลปะกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมมากขึ นตามล้าดับในแต่ละปี, ส้านักงาน

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry Bureau) ซึ่ งมีหน้าที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าทาง

วัฒนธรรมออกจ้าหน่ายในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ, บรรษัทส่งเสริมการท้าภาพยนตร์

แห่งเกาหลี (The Korea Motion Picture Promotion Corporation – KMPPC) ท้าหน้าที่ส่งเสริม
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การผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดโลกเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าทางวัฒนธรรม (เศรษฐพันธ์ 

กระจ่างวงษ์, 2549 : ออนไลน์)  

 จากที่กล่าวมาในหัวข้ออุตสากรรมวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ จะเห็นได้ว่า ความส้าเร็จของ

วัฒนธรรมเกาหลีในระดับเอเชียและระดับโลกเกิดจากการที่รัฐบาลประเทศเกาหลีมีนโยบายท้าให้

วัฒนธรรมของตนเอง กลายเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและผลักดันในด้านอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติ ปัจจัยส้าคัญที่น้าไปสู่ความส้าเร็จของการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีนั นคือ นโยบายและโครงสร้างการพัฒนาที่

วางรากฐานมาอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ก่อให้เกิดเป็น

แรงผลักดันส้าคัญที่ท้าให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศเกาหลรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน้ามา

ซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเกาหลีเอง  

 

อิทธิพลของกระแสเกาหลีนิยมในสังคมไทย 

 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีนิยมในสังคมไทยถือได้ว่าเริ่มก่อตัวขึ นตั งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2545 

จากการล้าดับเหตุการณ์การเข้ามาของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยพบว่า สื่อบันเทิง อาทิ เพลง 

และละครโทรทัศน์ เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีประเภทแรกๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย 

ตามมาด้วยสินค้าประเภทภาพยนตร์ วรรณกรรม เกมส์ออนไลน์ รวมไปถึงดารา และศิลปิน แต่

เนื่องจากล้าดับการเข้ามาของสินค้าต่างๆ มีความคาบเกี่ยวและต่อเนื่องกัน เช่น ความนิยมดาราและ

ศิลปินเกาหลี เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสของละคร เป็นต้น ท้าให้ไม่สามารถล้าดับการเข้ามาของ

สินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด

อันเกิดขึ นตามมากจากความนิยมในการบริโภคสินค้าสื่อเหล่านี ก็คือ กระแสความนิยมชมชอบและ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลีอ่ืนๆ รวมไปถึงแนวโน้มในการตัดสินใจของกลุ่มผู้ชม

ในการเลือกใช้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้ ดังจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการ

ท่องเที่ยวประเภทตามรอยละคร ธุรกิจการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ร้านอาหาร สินค้าประเภทต่างๆ 

เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงเครื่อส้าอางที่น้าเข้ามาจากประเทศเกาหลีต่างได้รับความนิยม

จากคนไทยทั งสิ น  

 เมื่อกล่าวถึงกระแสความนิยมในสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่เกิดขึ นในประเทศไทย ลคร

โทรทัศน์หรือซีรี่ย์เกาหลี เป็นสินค้าวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีประเภทแรกๆ ที่ได้แพร่กระจายเข้า
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มาสู่ในประเทศไทย และเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญที่ท้าให้เกิดกระแสเกาหลีนิยมหรือระแส

เกาหลีฟีเว่อร์ขึ นในสังคมไทย และส้าหรับบริบทของสังคมไทยเอง ละครโทรทัศน์ถือเป็นประเภทหนึ่ง

ของรายการโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานและได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจ้านวนมาก ซึ่งส้าหรับ

นักวิชาการที่ต้องการใช้สื่อเพ่ือการพัฒนาได้ท้าการพิสูจน์แล้วว่ารายการประเภทละครโทรทัศน์

สามารถท้าหน้าที่และมีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชม ด้วยความที่

เป็นสื่อบันเทิงที่มีราคาถูกและเนื อเรื่องที่เข้มข้น ซึ่งเป็นการน้าเรื่องราวความเป็นจริงในสังคมมา

น้าเสนอ โดยอาศัยตัวแสดงที่เป็นนักแสดงที่เป็นที่นิยมท้าการถ่ายทอดบทบาท โดยเนื อหาส่วนใหญ่

ของละครโทรทัศน์ส่วนมากจะมุ่งเน้นเพ่ือให้ความบันเทิงเป็นหลัก และผูกเรื่องให้ชวนติดตาม ท้าให้

ผู้ชมเกิดความสนใจที่จะติดตามการด้าเนินเรื่องราวอย่างสม่้าเสมอ  

 ส้าหรับการเข้ามาของซีรี่ย์เกาหลีในประเทศไทยครั งแรก เป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาจากกระแส

ความนิยมละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น นั่นคือเริ่มต้นจากการน้าเข้าละครโทรทัศน์จากประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้ว

จึงได้ขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยเรื่องแรกที่ได้น้าเข้ามาออกอากาษคือเรื่อง “ลิขิตรัก” ใน

ปีพ.ศ. 2543 ออกอากาศทางช่อง 5 ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ก็เหมือนเป็นการปู

พื นฐานให้คนในสังคมได้รู้จักกับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ได้ในระดับหนึ่ง เพราะหลังจากที่ซีรี่ย์

เกาหลีเรื่องนี ได้ออกอากาศได้ไม่นาน ก็มีกลุ่มแฟนคลับเกาหลีจ้านวนไม่น้อยที่เรียกร้องให้มีการน้าเข้า

ละครโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีเข้ามาให้ชมเพ่ิมอีก ภายหลังจากนั นละครโทรทัศน์หรือซีรี่ย์เกาหลีก็

ได้ถูกน้าเข้ามาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ละครโทรทัศน์เกาหลี

เรื่องแรกที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดกระแสให้กับคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีได้แก่เรื่อง “รักนี ชั่วนิรันดร์” หรือ 

“Autumn in my heart” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ITV ในปีพ.ศ. 2544 โดยทางสถานนี

โทรทัศน์ ITV ได้น้าเข้ามาออกอากาศในช่วงละครหลังข่าว ซึ่งประสบความส้าเร็จเป็นอย่างมากและ

สามารถสร้างกลุ่มแฟนคลับประจ้าให้กับละครโทรทัศน์ เกาหลีได้จ้านวนไม่น้อยเลยทีเดียว 

ความส้าเร็จของละครเรื่องนี นอกจากจะสร้างกระแสให้กับละครเรื่องอ่ืนๆ ตามมาแล้วนั น ยังส่งผลต่อ

กระแสความนิยมในการท่องเที่ยวตามรอยละครเป็นเรื่องแรกอีกด้วย ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีพบว่า ยอดจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดคังวอน 

(Gangwon) ที่เป็นสถานที่ถ่ายท้าละครเรื่องนี  หลังจากละครได้ทยอยออกอากาศไปประเทศต่างๆ มี

ยอดเพ่ิมสูงขึ นถึง 15% และโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2547 มีคนไทยประมาณ 1.1 แสนคน เดินทางไป

เที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นครั งแรกในรอบ 20 ปีกว่า ที่ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ิมขึ น

กว่า 30% ในขณะที่ปีพ.ศ. 2546 เทียบกับปีพ.ศ. 2545 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ นเพียง 3.8% 
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เท่านั น ซึ่งจะเห็นได้ถึงอัตราการเพ่ิมขึ นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศเกาหลีได้อย่างชัดเจน 

(สุภัทรา สุขชู, 2549 : ออนไลน์) 

 กระแสความนิยมซีรี่ย์เกาหลีในประเทศได้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาแต่ไม่ได้รุนแรงมากนัก

จนกระทั่งปีพ.ศ. 2548 เมื่อสถานีโทรทัศน์ไทนทีวีสีช่อง 3 ได้น้าละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง “The 

Great Jang Geum” หรือ “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” มาออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 

เริ่มออกอากาศในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงช่วงสิ นเดือนกุมภาพันธ์ ในปีพ.ศ. 2549 ในช่วง

ละครเย็น เวลา 18:30 – 20:00 น. แต่เนื่องด้วยความนิยมของละครเรื่องนี จึงมีการเพ่ิมเวลาในการ

ออกอากาศเป็น 18:00 – 20:00 น. ซึ่งได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นการจุดกระแส

ความนิยมสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีให้คึกครื นขึ นมาอีกครั ง โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร

เกาหลีที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก ร้านอาหารเกาหลีได้เปิดกิจการขึ นมากมายเพ่ือรองรับ

ความต้องการของลูกค้าที่เป็นแฟนละครโทรทัศน์เรื่องนี  ซึ่งความโด่งดังของละครโทรทัศน์เรื่องนี ถือ

เป็นจุดเริ่มต้นที่ท้าให้วัฒนธรรมอาหารเกาหลีได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 3.2 ละครโทรทัศน์เรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=z4seFt23ZPk 

 

วัฒนธรรมน ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย  

 น ้าแข็งไส เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในช่วงฤดูร้อน 

เนื่องจากเป็นขนมที่ให้ความสดชื่น และมีรสชาติหวานอร่อย ในบริบทของสังคมไทยก็เช่นกัน 
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เนื่องจากประเทศไทยตั งอยู่ในบริเวณพื นที่เขตร้อน ท้าให้มีฤดูร้อนที่ยาวนานเกือบตลอดทั งปี ด้วย

สภาวะอากาศนี เองที่ท้าให้ขนมหวานอย่างน ้าแข็งไสได้รับความนิยมมาก ไม่ว่าจะเป็นน ้าแข็งไสที่ท้า

เป็นสูตรของบ้านเราหรือน ้าแข็งไสบิงซูที่เป็นขนมหวานจากประเทศเกาหลีก็ล้วนได้รับการตอบรับ

อย่างดีจากผู้บริโภค  

 หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของน ้าแข็งไสในสังคมไทย ตามเอกสารบันทึกราวช่วง พ.ศ. 

2400 น ้าแข็งเป็นที่รู้จักครั งแรกในประเทศไทยในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 4) เมื่อเรือกลไฟ12 ที่มีชื่อว่า “เจ้าพระยา” ขนน ้าแข็งใส่หีบไม้ฉ้าฉา13 กลบด้วยแกลบเข้า

มายังประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่อย่างมากในสมัยนั น โดยผู้ที่สั่งน้าเข้ามาคือ เจ้าพระยาพิ

สณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ ม พิศลยบุตร) หากแต่ในยุคสมัยนั นน ้าแข็งยังเป็นที่นิยมกันในหมู่ของเชื อ

พระองค์ เจ้านาย และขุนนางชั นผู้ใหญ่เท่านั น ด้วยเหตุนี เอง พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม 

อมาตยกุล) จึงได้ริเริ่มตั งโรงน ้าแข็งแห่งแรกของสยามขึ น เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่ประชาชน ที่บ้านพักหน้า

วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) หรือบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า (สะพานพุทธ) ใน

ปัจจุบัน ซึ่งโรงน ้าแข็งแห่งนี เปิดด้าเนินการได้ไม่นานนัก ก็ได้หยุดกิจการไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 ใน

สมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาภัคดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ได้เปิด

โรงน ้าแข็งขึ นอีกครั งในประเทศไทยขึ นที่บริเวณสะพานเหล็กล่าง ถนนเจริญกรุง มีชื่อว่า “โรงน ้าแข็ง

สยาม” หรือเป็นที่รู้จักกว้างขวางในชื่อ “โรงน ้าแข็งนายเลิศ” และต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่หัวเมือง

ใหญ่ๆ รอบนอกในกรุงเทพฯ  

                                                           
12 เรือกลไฟ หมายถึง เรือโดยสารหรือเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้เครื่องยนต์พลังงานไอน ้าในการ

ขับเคลื่อนแทนการใข้ใบและแรงลม 
13  หีบไม้ฉ้าฉา หมายถึง หีบไม้ที่ท้าจากไม้เนื ออ่อนส่วนมากจะท้าจากไม้สน นิยมใช้บรรจุ

ของจากต่างประเทศ 
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ภาพที่ 3.3 โรงน ้าแข็งนายเลิศ  

ที่มา:http://www.pictame.com/user/nailertpark_heritagehome/1766804148/146218608

9757449029_1766804148 

 โดยในสมัยโรงน ้าแข็งนายเลิศที่ก้าลังเจริญรุ่งเรือง วิธีการรับประทานน ้าแข็งเริ่มมีการน้า

น ้าแข็งมาไสเป็นเกล็ด น้ามาอัดเป็นแท่งแล้วเสียบไม้ส้าหรับด้ามจับ บางครั งก็น้ามาท้าเป็นน ้าแข็งไส

ใส่น ้าหวาน และนมข้น ครั นต่อมาได้มีการดัดแปลงน้าน ้าแข็งไสมาผสมกับขนมหลายชนิดเกิดเป็ น 

“ขนมน ้าแข็งไส” หรือ “ขนมหวานเย็น” ที่มีเครื่องประกอบหลายชนิด ที่นิยมมากที่สุดคือ ขนมปัง 

และส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ลอดช่อง แตงไทย เผือก ลูกชิด ซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ นิยมโรยด้วยดอก

มะลิในน ้ากะทิ และชิ นขนุนในน ้าเชื่อม แล้วโปะด้วยน ้าแข็งที่ไส เป็นขนมที่สั่งได้ต ามความต้องการ 

เพราะมีเครื่องประกอบมากมายหลายอย่าง  

 

ภาพที่ 3.4 ขนมน ้าแข็งไส 

ที่มา: http://www.krapaopha.com/kongjiew_snowice2.html 
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เรื่องราวของน ้าแข็งไสยังได้ถูกกล่าวไว้ในพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้

ความหมายของค้าว่า “น ้าแข็งไส” ไว้ว่า เป็นน ้าแข็งที่ได้จากการไสก้อนน ้าแข็งไปบนเครื่องไส มีลักษ

ระเป็นเกล็ดฝอย และค้าว่า “น ้าแข็งไส” ก็คือ การดันก้อนน ้าแข็งไปบนเครื่องไสที่มีลักษณะเป็นม้าไม้

สองขา เตี ยๆ ตรงกลางมีใบกบฝังจากข้างล่างให้ลมอบู่ด้านบน เพ่ือย่อยน ้าแข็งให้เป็นฝอย นอกจากนี 

ค้าว่า น ้าแข็งไส บางครั งมีการเขียนกันว่า น ้าแข็งใส (สะกดด้วยไม้ม้วน) ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีที่มาจาก

ก้อนน ้าแข็งที่มีลักษณะ “ใส” หรืออีกนัยหนึ่งว่าเป็นขนมที่สมัยก่อนนิยมใส่ในถ้วยใสๆ เพ่ือให้มองเห็น

สีสันของขนมในถ้วยได้รอบด้าบด้านนั่นเอง 

 

 

ภาพที่ 3.5 เครื่องไสน ้าแข็งโบราณ 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34893776 

ภาพของขนมน ้าแข็งไสนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ นตามล้าดับ เริ่มจากเครื่อง

ไสน ้าแข็งแบบโบราณที่มีลักษณะเป็นม้าไม้สองขาเตี ยๆ ตรงกลางมีใบกบฝังอยู่เพ่ือไสน ้าแข็ง เปลี่ยน

มาเป็นเครื่องท้าน ้าแข็งแบบมือหมุน ที่มีฐานตัวรองน ้าแข็งเป็นทองเหลืองหรืออะลูมิเนียม ท้าให้ไม่

เป็นสนิม ต่อมาได้พัฒนามาเป็นเครื่องท้าน ้าแข็งไสไฟฟ้า ที่ใช้งานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น สามารถ

น้าน ้าแข็งยูนิตใส่ลงไปในเครื่องได้ แทนที่จะเป็นน ้าแข็งก้อนขนาดใหญ่เหมือนที่ผ่านมา  ส่วนด้าน

เครื่องประกอบขนมน ้าแข็งไส ได้การเรียกขานในเวลาต่อมาว่า “ท็อปปิ้ง” (Topping) ซึ่งหมายถึง 

เครื่องประดับตกแต่งอาหารนั่นเอง ปัจจุบันน ้าแข็งไสมีท็อปปิ้งให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลายอย่าง 

บางร้านมีมากกว่า 20 ชนิด ในรูปแบบของชิ นผลไม้ ทั งแบบสุก และแบบเชื่อม เพ่ือเพ่ิมรสชาติ และมี

คุณค่าทางอาหารมากกว่าเป็นเพียงแค่ขนมหวานธรรมดา 

จะเห็นได้ว่าโฉมหน้าของน ้าแข็งไสค่อยๆ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและแลดูสวยงามน่า

รับประทานมากยิ่งขึ น และจากการเข้ามาบุกตลาดของแฟรนไชส์น ้าแข็งไสจากต่างประเทศแบรนด์
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หนึ่ง เมื่อประมาณปีพ.ศ.2549 ถือเป็นการจุดประกายของขนมหวานน ้าแข็งไสในรูปแบบใหม่ที่

เรียกว่า “Snow ice” หรือ “น ้าแข็งไสเกล็ดหิมะ” (บางครั งเรียกกันว่า น ้าแข็งเกล็ดหิมะ น ้าแข็งไส

ปุยหิมะหรือปุยนุ่น) นับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จากน ้าแข็งท่ัวไป 

จนถึงปัจจุบันนี  ถ้าพูดถึง Snow ice คงต้องนึกถึง น ้าแข็งไสเกล็ดหิมะจากประเทศเกาหลี 

หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “บิงซู” ซึ่งเป็นของหวานที่ขึ นชื่อของชาวเกาหลีใต้ที่ก้าลังได้รับความนิยมใน

เมืองไทยไม่น้อย โดยจุดขายของน ้าแข็งเกล็ดหิมะได้อยู่ที่เนื อน ้าแข็งที่เนียนนุ่มคล้ายเกล็ดหิมะ และ

เครื่องประกอบ หรือท็อปปิ้งที่ประกอบไปด้วยผลไม้หลายชนิด  

น ้าแข็งไสบิงซู ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขนมหวานของประเทศเกาหลี ท้าจากน ้าแข็งที่ปั่น

หรือทุบจนละเอียด โรยหน้าด้วยผลไม้หรือขนมหวานชนิดต่างๆ ซึ่งมีจุดเด่นคือ กรรมวิธีการใช้นมสูตร

พิเศษเข้าเครื่องท้าน ้าแข็งออกเป็นเกล็ดน ้าแข็งที่มีความนุ่ม และรสชาติหวานมัน ซึ่งในปัจจุบันเมนู

ขนมหวานอย่างบิงซูได้มีการปรับเปลี่นสูตรและกรรมวิธีการท้าให้มีความหลากหลาย เพ่ือเป็นตัวเลือก

ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งความแตกต่างระหว่างน ้าแข็งไสของประเทศไทยและน ้าแข็งไสบิงซูจากประเทศ

เกาหลี ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ อันเนื่องมาจาก สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ระหว่างประเทศไทยและเกาหลี ท้าให้วัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ล้วนมีความแตกต่างและ

กลายเป็นเอกลักษณ์ของขนมหวานทั ง 2 แบบนี ด้วย ซึ่งน ้าแข็งไสไทยจะโด่ดเด่นในเรื่องความ

หลากหลายของขนมหวานและน ้าราดขนมที่มีให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้หลากชนิด ในขณะที่

น ้าแข็งไสบิงซู มีความโด่ดเด่นในเรื่องของรสชาติน ้าแข็งไสและวัตถุดิบที่ใช้โรยหน้า กล่าวคือ น ้าแข็งไส

ที่ใช้ในการท้าบิงซูจะมีส่วนผสมของนมที่มีรสชาติหวาน และกรรมวิธีการท้าการไสน ้าแข็งที่มีความ

เฉพาะตัวท้าให้ตัวน ้าแข็งมีความละเอียดและนุ่มละมุนลิ น ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการโรยหน้าของบิงซูจะ

เน้นที่ผลไม้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางด้านอาหาร 

  

วิวัฒนาการน ้าแข็งไสบิงซ ู

 เมนูเริ่มแรกของน ้าแข็งไสเกาหลีหรือบิงซู มีชื่อเรียกว่า “พัดบิงซ”ู (Patbingsu/Patbingsoo) 

เป็นเมนูที่ท้าจากน ้าแข็งทุบละเอียด มีรสชาติของนมคล้ายนมข้นหวาน โรยหน้าด้วยถั่วแดงเชื่อม และ

อาจเพ่ิมเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบที่นิยมโรยหน้าพัดบิงซูส่วนใหญ่จะรับประทานคู่กับ ถั่วแดง
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เชื่อม ผงแป้งที่ผสมด้วยถั่วหรือธัญพืช14 (Misutgaru) และแป้งต๊อก (Rice Cake) ซึ่งนอกจากนี มีการ

ค้นพบว่า การรับประทานบิงซูเริ่มมาตั งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน15 (Josoen Dynasty) ราวปี พ.ศ.1935 

– พ.ศ.2453 (ค.ศ.1392 – ค.ศ.1910) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะเข้ามายึดการปกครองใน

เกาหลี ซึ่งเป็นที่ยืนยันว่า น ้าแข็งไสเกาหลีหรือบิงซูเป็นขนมหวานดั งเดิมของประเทศเกาหลี ที่คิดค้น

จากคนเกาหลีเอง ที่ไม่ได้มีการรับอิทธิพลจากประเทศอ่ืนๆ เลย ในสังคมดั งเดิมของชาวเกาหลี การ

รับประทานบิงซูจะนิยมรับประทานกันในฤดูร้อนเท่านั น หรือเรียกได้ว่าเป็นขนมประจ้าฤดูกาล 

(Seasonal dessert) ของประเทศเกาหลี ซึ่งในอดีตจะรับประทานกันในหมู่ผู้มีฐานะในสังคมเท่านั น 

อันเนื่องจากว่าอุปกรณ์การท้าความเย็นเป็นเรื่องที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ยากส้าหรับประชาชนทั่วไป 

แต่ต่อมาการรับประทานบิงซูเริ่มมีการแพร่หลายมากขึ น จุดเปลี่ยนที่ส้าคัญที่ท้าให้ขนมบิงซูเริ่มมีการ

ปรับเปลี่ยนสูตรให้มีหน้าตาคล้ายกับปัจจุบัน คือ ในช่วงของสงครามเกาหลีปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 

2496 (ค.ศ.1950 – ค.ศ.1953) ที่เริ่มมีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา โดยมีการเพ่ิมเติม

วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร อาทิ ผลไม้สด ไอศกรีม ถั่ว ซีเรียล น ้าหวาน วิปครีม เป็นต้น 

ก่อนที่จะได้ปรับเปลี่ยนสูตรมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่มีการใส่ ชีส โยเกิร์ต หรือปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ

และความหวานให้สอดคล้องกับรสนิยม การรักสุขภาพ ที่ก้าลั งได้รับความสนใจจากคนในสังคม

ปัจจุบันด้วย  

 

 

                                                           
14 Misutgaru เป็นผงแป้งท่ีท้าจากธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวเหนียว และถั่ว 

น้ามานึ่งและคั่วบดให้ละเอียด ผสมกับน ้าตาล ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเกาหลีใต้ ที่จะใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องดื่มในช่วงฤดูร้อน หรือน้ามาท้าขนม เนื่องจากมีคุณประโยชน์สูง 

15 ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) หรือ ราชวงศ์อี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองคาบสมุทร
เกาหลีในระบอบสมบูรณาญาสิทิราชย์ตั งปี พ.ศ.1935 – 2453 (ค.ศ.1392 – 1910) มีอายุราว 600 ปี 
ในช่วงการปกครองของราชวงศ์โชซอน มีการส่งเสริมปรัชญาของลัทธิขงจื อ และรับวัฒนธรรมจีนเข้า
มา รวมถึงมีความรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์โช
ซอนได้เสื่อมอ้านาจลงจากการรุกรานของประเทศญี่ปุ่นและแมนจูเรีย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2438 (ค.ศ.
1895) จักรวรรดิญี่ปุ่นชนะสงครามกับจักรพรรดิ์ชิง (ประเทศจีน) จึงได้ส่งทหารเข้ามายึดอ้านาจและ
เข้าปกครองประเทศเกาหลีในที่สุด 
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ประเภทของน ้าแข็งไสบิงซู 

 ประเภทของน ้าแข็งไสบิงซูที่พบได้ตามทั่วไปตามร้านคาเฟ่ หรือร้านอาหารจะมีทั งหมด 4 

ประเภท ซึ่งแบ่งตามชนิดของวัตถุดิบที่ใช้โรยหน้าขนม มีดังนี  บิงซูแบบดั งเดิม บิงซูผลไม้ บิงซูเพ่ือ

สุขภาพ และบิงซูแบบผสมผสาน 

 1) บิงซูแบบดั งเดิม เป็นบิงซูที่มีเพียงเมนูเดียว คือ พัดบิงซู ซึ่งเป็นบิงซูชนิดแรกที่ถูกคิดค้น

ขึ นมาตั งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน พัดบิงซู มีความหมายว่า น ้าแข็งไสถั่วแดง เนื่องจากในภาษาเกาหลี 

"พัด" (팥) มีความหมายว่า ถั่วแดง ส่วนค้าว่า "บิงซู" (빙수) ซึ่งแปลว่าน ้าแข็งไส โดยรวมแล้วพัดบิงซู

เป็นน ้าแข็งไสที่เน้นวัตถุดิบคือถั่วแดงเป็นหลัก เสิร์ฟคู่กับน ้าแข็งทุบละเอียดผสมกับนมให้มีรสชาติ

หวาน ตบท้ายด้วยการโรงแป้งถั่วที่มีคุณประโยชน์มากมาย ท้าให้พัดบิงซู เป็นเมนูที่มีสรรพคุณไว้

คลายร้อนของชาวเกาหลี  

 

ภาพที่ 3.6 พัด บิงซู 

ที่มา: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12484825/E12484825.html 

 2) บิงซูผลไม้ เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเมนูพัดบิงซูแบบ

ดั งเดิมเป็นเมนูที่มีรสชาติหวาน ดังนั น การน้าผลไม้สด หรือผลไม้เชื่อม มาโรยหน้าบิงซู ท้าให้รสชาติมี

ความแปลกใหม่และไม่เลี่ยนจนเกินไป ซึ่งผลไม้ที่นิยมน้ามาโรยหน้าบิงซู ได้แก่ สตอเบอร์รี่ มะม่วง เม

ล่อน ส้ม พีช เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.7 บิงซูมะม่วง 

ที่มา: http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th/archives/3496 

 3) บิงซูเพ่ือสุขภาพ เป็นหนึ่งในเมนูที่ถูกปรับเปลี่ยนสูตรให้มีความแปลกใหม่ เพ่ือให้เข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ น บิงซูชนิดนี จะถูกปรับความหวานให้ลดลง โดยจะใช้นมอัลมอนด์หรือนมถั่ว

เหลืองผสมกับน ้าแข็งแทนการใช้นมข้นหวาน และโรยหน้าด้วยผลไม้หรือธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ เช่น 

ฟักทอง พุทรา หรือเมล็ดอัลมอนด์ เมล็กเก๋ากี  หรือลูกเดือย เป็นต้น  

 

ภาพที่ 3.8 บิงซูฟักทองและถั่วแดง 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=HcdQEPrht8g 

 4) บิงซูแบบสร้างสรรค์ เป็นเมนูที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการรวมเมนูอาหารอ่ืนเข้ากับ

บิงซู ซึ่งแตกต่างกันไปตามสูตรที่ร้านอาหารคิดค้น ซึ่งส่วนใหญ่เมนูบิงซูแบบสร้างสรรคที่ได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลาย และสามารถหารับประทานได้ตามคาเฟ่หรือร้านอาหารทั่วไป คือ บิงซูบราวนี่ 

บิงซูป็อปคอร์น บิงซูชีสเค้ก หรือบิงซูชาเขียว เป็นต้น  
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ภาพที่ 3.9 บิงซูป็อปคอร์น 

ที่มา:http://www.socimage.net/user/sugarpopbkk/3495518805/1399121264387612265_

3495518805 
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บทที่ 4 

การบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทย 

 

ปัจจุบันการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู เป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในสังคมไทย สังเกตได้

จากร้านขนมหวานต่างๆ ล้วนแต่มีเมนูน ้าแข็งไสบิงซูเพ่ิมขึ นมาเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค และเพ่ือให้เท่าทัน

กระแสนิยมในปัจจุบัน ซึ่งในงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณ 

“ย่านสยามสแควร์” อันเนื่องมาจาก สยามสแควร์ถือเป็นสถานที่ใจกลางเมืองที่เป็นศูนย์กลางแหล่ง

บันเทิงและศูนย์รวมความทันสมัยของผู้คนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ 

แหล่งช็อปปิ้ง และร้านอาหาร เป็นต้น จากศูนย์รวมความทันสมัยนี เองที่ท้าให้ย่านสยามสแควร์เป็น

ที่ตั งของร้านอาหารมากมาย หลากหลายสัญชาติ อีกทั งยังใกล้กับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยซึ่ง

สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาต้องการเก็บข้อมูล และเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ของผู้คนต่างๆ ร้านน ้าแข็งไสบิงซูก็เช่นกัน สยามสแควร์มีร้านขนมหวานสัญชาติเกาหลีนี ที่มาเปิดสาขา

ในประเทศไทยหลายร้าน ซึ่งร้านที่ผู้ศึกษาเลือกเป็นสนามในการศึกษาครั งนี มีทั งหมด 3 ร้าน ได้แก่ 

ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี (HOLLYS COFFEE) ร้านซอบิงโก (SEOBINGGO) และร้านซอลบิง (SULBING) 

 

ย่านสยามสแควร์ 

 สยามสแควร์ (Siam Square) ตั งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ริมถนนพระรามที่ 1 และถนน

พญาไท ซึ่งอยู่ในความดูแลของส้านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 จุดเริ่มต้นของสยามสแควร์ 

  สยามสแควร์เป็นส่วนหนึ่งของพื นที่กลางกรุง แต่เดิมมีจุดก้าเนิดมาจากโรงเรียนมหาดเล็ก 

โดยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้จัดตั งขึ นเมื่อปีพ.ศ. 2445  ครั นต่อมาในปี

พ.ศ. 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระ

บามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัส และทรงสถาปนาให้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 

2459 พื นที่ก่อนสร้างสยามสแควร์เดิมทีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ต่อมาทางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ให้บริษัทวังใหม่ จ้ากัด เป็นผู้ลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์ขึ นในบริ เวณปทุมวัน และใน

ส่วนบริเวณสยามสแควร์นั นบริษัทเซาท์อีสท์เอเชียคอนสตรั๊คชั่น จ้ากัด เป็นผู้รับเหมาช่วงกับบริษัทวัง
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ใหม่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ นเป็นอาคาร 3 ชั นครึ่ง โดยเริ่มสร้างในปีพ.ศ. 2505 แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 

2507 ผู้ลงทุนสร้างอาคารเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการให้เช่าในระยะ 10 ปีแรก หลังจากนั น

ผลประโยชน์ตกเป็นของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งปัจจุบัน 

 ที่ดินโดยรอบในย่านสยามสแควร์มีเนื อที่ประมาณ 63.63 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รายรอบไปด้วยถนนสายหลัก 3 สาย คือ ด้านทิศเหนือติดถนนพระราม 1 ด้านทิศตะวันออกติดถนน

อังรีดูนังต์ ด้านทิศตะวันตกติดถนนพญาไท และด้านทิศใต้เป็นถนนจุฬาลงกรณ์ 64 หรือซอยจุฬา 11 

ด้วยความที่พื นที่บริเวณนี ประกอบไปด้วยเส้นทางคมนาคมส้าคัญครอบคุลมพื นที่และประชากร

จ้านวนมาก ท้าให้ท้าเลที่ตั งบริเวณสยามสแควร์ถือว่าอยู่ในเส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญของเมือง 

เนื่องจากถนนทั ง 3 สายนั นสามารถเชื่อมโยงกับถนนสายหลักอ่ืนๆ ต่อไปได้อีกหลายสายทั่วกรุงเทพฯ  

 สยามสแควร์ในยุคแรกไม่ใช่แหล่งของวัยรุ่น เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆ นั นถูกใช้เป็นที่แสดงงาน

สินค้าและนิทรรศการต่างๆ รวมกับเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ หรือไบเทคในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ

ห้องแถวเหล่านั นพัฒนามาเป็นโรงเรียนกวดวิชา ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ สยามสแควร์จึง

คึกคักไปด้วยบรรดานักเรียน นักศึกษาจนถึงทุกวันนี  สยามสแควร์กลายเป็นแหล่งของวัยรุ่น แม้

สยามสแควร์จะเป็นวัยรุ่น ที่ถูกใช้เป็นที่ถ่ายรูป พักผ่อน ดูหนัง ช็อปปิ้ง รับประทานอาหาร อ่าน

หนังสือ ฯลฯ  

 สยามสแควร์ในยุคเริ่มต้นถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าเชิงแบบเปิดโล่ง พื นที่ส่วนใหญ่

ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ สูง 3-4 ชั น ประมาณ 610 คูหา มีอาคารขนาดใหญ่บ้าง เช่น โรง

ภาพยนตร์ โรงโบว์ลิ่ง มีการวางผังอาคาร ถนน ที่จอดรถและระบบสาธารณูปโภคไว้อย่างดี ธุรกิจที่

เข้ามาเปิดด้าเนินการหลากหลาย อาทิเช่น ร้านหนังสือ ร้านเสื อผ้า ร้านตัดผม และร้านอาหาร ส่วน

ใหญ่ย้ายมาจากย่านธุรกิจอื่น เช่น วังบูรพา สุรวงศ์ สีลม เป็นต้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 ได้มีการรื อโรง

โบว์ลิ่งออก แล้วสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันก็คือ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 

 

พัฒนาการของสยามสแควร์ 

 แนวโน้มการสร้างแหล่งช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ในเขตใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นเส้นทางการเดินทางหลักในอนาคต ศูนย์การค้าสยามสแควร์ซึ่งต้องอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ราย
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ล้อมด้วยศูน์การค้าชื่อดังที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มาบุญครอง สยามดิสคัฟเวอร์รี่ (Siam Discovery) และ 

สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) มีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความคึกคักกับธุรกิจช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ มาเป็น

ระยะเวลายาวนานนับสิปปี โดยสยามสแควร์เป็นแหล่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นศูนย์การค้าแบบ

แนวราบ เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งเดียว ปัจจุบันการแข่งขันศูนย์การค้าต่างมีการแข่งขันกัน

สูงมาก เห็นได้ชัดจากศูนย์การค้าต่างๆ รอบด้านต่างเร่งกันปรับปรุงรูปโฉมภายนอกและภายในให้

ทันสมัยเพ่ือดึงดูดผู้ใช้บริการ ส้าหรับสยามสแควร์ก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้ท้าการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์โดยรอบหลายอย่าง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามพื นที่ต่างๆ ซึ่งท้าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ค้า

และผู้ใช้บริการในระดับหนึ่ง แต่อย่างใดก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวยังขาดภาพรวมการพัฒนา เพ่ือให้

สยามสแควร์เป็นศูนย์การค้าชั นน้า มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดพื นที่ ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาในระยะยาวที่มี

การศึกษาปัญหาในปัจจุบันที่ต้องปรับปรุงและออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต โดย

กระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและบริหารปัจจุบันให้น้อยที่สุด เพ่ือคงความนิยมและสามารถแข่งขันกับ

ศูนย์การค้าอ่ืนๆ ในระยะยาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนัก ถึงความส้าคัญของการวางแผน

พัฒนาสยามสแควร์ 

 

 ความส้าคัญของย่านสยามสแควร์กับสังคม  

 บริ เวณพื นที่ ของสยามสแควร์ เป็นส่วนของพื นที่ ในย่านธุรกิจการค้าที่ส้ าคัญขอ ง

กรุงเทพมหานคร ในระยะที่ผ่านมาการเติบโตของชุมชนเมืองของกรุงเทพฯ ทั งในลักษณะทาง

กายภาพและประชากรเป็นไปอย่ารวดเร็ว โดยลักษณะที่ตั งทางภูมิศาสตร์ของเมือง ท้าให้บริเวณ

สยามสแควร์เป็นพื นที่ซึ่งอยู่ในต้าแหน่งศูนย์กลางเมือง ซึ่งมีความหนาแน่นในการใช้พื นที่ และอ้านาจ

ทางเศรษฐกิจสูง สภาพแวดล้อมของบริเวณประกอบด้วยศูนย์กลางกิจกรรมที่ส้าคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็น

ปัจจัยส่งเสริมคุณค่าของพื นที่อย่างส้าคัญ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และพื นที่ มีความสัมพันธ์

สลับซับซ้อนกับวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง ท้าให้นักผังเมืองจัดพื นที่สยามสแควร์ไว้เป็นย่านธุรกิจการค้า

ศูนย์กลางหลักแห่งหนึ่ง  

 แต่เมื่อวิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไป ศูนย์การค้าเองก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับวิถี

ชีวิตของลูกค้า ศูนย์การค้าจึงไม่ใช่ที่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั น แต่ได้รวมถึงความบันเทิงใน

รูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ความท่ีสยามสแควร์เป็นสัญลักษณ์ของความแปลกใหม่ ทันสมัย เป็นศูนย์
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รวมแฟชั่นเมื่อครั งอดีตและปัจจุบันก็ยังด้ารงสภาพนั นไว้ได้ จึงเป็นธรรมดาที่ความเคลื่อนไหวต่างๆ 

จะตกอยู่ในความสนใจของผู้คน กระแสนิยมในย่านสยามสแควร์เปรียบเสมือนกับวงจรชีวิตของผลิต

ภัฑณ์ที่มีขึ นและมีลง ในการท้าความเข้าใจพลวัตการแข่งขันของสินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดล้อมทั งภายนอก ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมภายนที่ส่งผลให้สยามส

แควร์กลายเป็นพื นที่ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก เติบโต จนกระทั่งได้รับความนิมอย่างสูง และเริ่มเสื่อมถอยลงเมื่อ

ปัจจัยด้านการแข่งขันของธุรกิจมีมากขึ น แต่อย่างไรก็ตามจากพลังอ้านาจการซื อของกลุ่มวัยรุ่น และ

การเข้ามาพัฒนาพื นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายต่อสัญญาระยะยาวให้แก่ผู้

เช่าอาคารที่ครบสัญญาเช่าระหว่างปีพ.ศ. 2538 – 2548 ได้ก้าหนดแผนงานพัฒนาบริเวณสยามส

แควร์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการจัดภูมิสถาปัตย์ให้มีพื นที่สีเขียวเพ่ิมขึ น มีที่นั่งพักผ่อน ก็สามารถ

ท้าให้ย่านสยามสแควร์กลับมาได้รับความนิยมเพ่ิมขึ นมาจนถึงทุกวันนี  (อิสระ พงศาพาส , 2522: 51-

51) 

 นอกจากนี จุดเริ่มต้นของกระแสนิยมในย่านสยามสแควร์ในยุคแรกๆ คือ การเกิดขึ นของโรง

ภาพยนต์ขนาดใหญ่ 3 โรง ได้แก่ โรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ลิโด คือ

ความหรูหราที่สุดในยุคเริ่มแรกของสยามสแควร์ ยิ่งเมื่อมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างมาบุญครองบน

ถนนพญาไท กระแสของผู้คนก็หลั่งไหลล้นหลามเข้ามาในย่านนี มาขึ น เมื่อผสมผสานเข้ากับแนวคิด

ของศูนย์การค้าแบบแนวราบในคอนเซ็ปต์ Outdoor & Indoor Shopping ของผู้บริหารจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ได้จัดพื นที่ร้านค้าในซอยต่างๆ ของสยามสแควร์ให้เชื่อมโยงกับสองศูนย์การค้าใหญ่ 

และแต่ละซอยยังทะลุถึงกันตลอดสร้างความสะดวกในการเข้าออก ท้าให้ย่านนี ยิ่งมีเอกลักษณ์ที่ไม่

เหมือนใคร  

 ตัวเลขจากส้านักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าเฉพาะในพื นที่สยามส

แควร์มีร้านขายเสื อผ้า เครื่องแต่งกาย ทั งหมดประมาณ 80 ร้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั งหมด 74 

ร้าน หลายร้านแจ้งเกิดท่ีสยามสแควร์ก่อนไปเปิดสาขาท่ีอ่ืน ในขณะที่มีโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน

ภาษา สอนดนตรี ตัดเย็บเสื อผ้า และสอนคอมพิวเตอร์ รวมกันทั งหมด 41 แห่ง 

 ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้สยามสแควร์กลายเป็นย่านการค้าที่มีความส้าคัญ และได้รับ

ความนิยมมากยิ่งขึ นเรื่อยๆ นั่นคือ ปัยจัยด้านการสื่อสาร ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดโลกาภิวัตน์ 

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในยุคปัจจุบันเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแล้ว อีกทั งยัง
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เป็นเครื่องมือส้าคัญในการช่วยเหลือให้การพัฒนาธุรกิจให้ได้รับความนิยมต่อไปได้อย่างกว้างขวางขึ น

อีกด้วย 

 ร้านน ้าแข็งไสบิงซูย่านสยามสแควร์ 

 ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าสยามสแควร์ถือเป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวบรวมความทันสมัยเอาไว้

ตอบสนองความต้องการของผู้คน กระแสความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูเป็นหนึ่งในกระแสนิยม

ที่ผู้คนให้ความสนใจ ส่งผลให้ในย่านสยามสแควร์มีร้านน ้าแข็งไสบิงซูเปิดให้บริการหลากหลายร้านให้

ผู้บริโภคได้เลือกรับประทาน โดยในงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาได้ส้ารวจและรวบรวมร้านน ้าแข็งไสบิงซู

ภายในพื นที่สยามสแควร์ได้ทั งหมด 4 ร้าน ได้แก่  

 1. ร้านซอบิงโก ตั งอยู่ในสยามสแควร์ซอย 7 ร้านน ้าแข็งไสบิงซูแห่งนี อยู่ภายในชั น 2 ของ

อาคารพาณิชย์บริเวณตรงข้ามห้างสยามสแควร์ วัน (Siam Square One)  

 2. ร้านซอลบิง ตั งอยู่ริมถนนบริเวณสยามสแควร์ซอย 11  

 3. ร้านสโนว์ฟอล เฮาส์ (Snow Fall House) อยู่ในชั น 4 ภายในห้างสยามสแควร์ วัน 

 4. ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี อยู่ในชั น 1 ของอาคารสยามกิตติ์บริเวณสยามสแควร์ซอย 7  

 ซึ่งในงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาได้เลือกร้านน ้าแข็งไสบิงซูเป็นสนามในการศึกษาทั งหมด  3 ร้าน 

โดยใช้เกฑณ์ในการเลือกคือ การด้าเนินกิจการของร้านน ้าแข็งไสบิงซูของทั ง 3 ร้านที่มีเจ้าของเป็นชาว

เกาหลีใต้ ซึ่งจะท้าให้เมนูภายในร้านมีทั งเมนูที่เป็นรสชาติดั งเดิม คือ พัดบิงซู และรสชาติที่มีความเป็น

สมัยใหม่ อาทิ บิงซูผลไม้ เป็นต้น   

 

ร้านน ้าแข็งไสบิซูในกรณีศึกษา 

 ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟี่ (HOLLYS COFFEE) 

ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีเป็นร้านกาแฟและขนมหวานสัญชาติเกาหลี ที่เริ่มเปิดกิจการที่ประเทศ
เกาหลีใต้เมื่อปีพ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันมีสาขาแฟรนไชส์ประมาณ 500 สาขาที่ตั งอยู่ใน 16 ประเทศ
ทั่วโลก ได้แก่ จีน เปรู ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยเอง ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี อยู่
ภายใต้การบริหารงานของคุณ ชเว แจยูล ด้ารงต้าแหน่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท ฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี 
(ประเทศไทย) จ้ากัด จุดเด่นของร้านคาเฟ่แห่งนี  นอกจากจะมีเครื่องดื่มอย่างชา กาแฟไว้บริการแล้ว 
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ยังมีเมนูขนมหวานยอดฮิตประจ้าชาติจ้าหน่ายด้วย คือ “บิงซู” ซึ่งน ้าแข็งไสบิงซูของฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีมี
จุดเด่นที่เนื อของน ้าแข็งไสที่เนียนละเอียด และมีหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกรับประทาน ซึ่ง
ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีที่ผู้ศึกษาได้เลือกเป็นสนามในการศึกษาครั งนี คือ สาขาอาคารสยามกิตติ์ ตั งอยู่
บริเวณสยามสแควร์ซอย 7 โดยอาคารสยามกิตติ์แห่งนี เป็นอาคารสูง 10 ชั น เป็นที่ตั งของสถาบันกวด
วิชามากมาย (ส้านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, ม.ป.ป. : ออนไลน์) ส่งผลให้ร้าน
ฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีในสาขานี มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก โดยร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขา
อาคารสยามกิตติ์แห่งนี  ตั งอยู่บริเวณชั น 1 ริมทางเข้าอาคาร ตรางข้ามร้านเซเว่น อีเลเว่น ซึ่งถือเป็น
ท าเลที่สังเกตได้ง่ายเลยทีเดียว ภายในร้านค่อนข้างกว้าง มีโต๊ะส าหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาท างานและ
อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะถึง 25 โต๊ะ โดยบริเวณกลางร้านจะมีโต๊ะยาวหนึ่งตัว ส าหรับกลุ่มนักศึกษาที่
มีติวหนังสือกันเป็นกลุ่มใหญ่ วิธีการสั่งเครื่องดื่มหรือขนม ลูกค้าจะต้องเดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์ และรอ
รับสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์เช่นกัน โดยทางร้านจะมีเครื่องเรียกคิวไร้สาย หรือที่เรียกกันว่าเพจเจอร์เรียก
คิว ที่เป็นเครื่องสีด า ลักษณะเป็นทรงกลมให้แก่ลูกค้า เมื่อสินค้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเรียกคิวไร้
สายนี้จะสั่นโดยอัติโนมัติให้ลูกค้าเดินมารับสินค้าที่เคาน์เตอร์ ส่วนบรรยากาศภายในร้านสังเกตได้ว่า
ทางร้านจะนิยมเป็นเพลงเกาหลีเป็นหลัก รวมถึงคอนเซ็ปต์ของร้านจะตกแต่งด้วยโทนสีแดงและ
น้ าตาลเป็นหลัก ด้านข้างจะติดกระจกบานใหญ่ส าหรับลูกค้าที่ต้องการชมวิวของบรรยากาศสยามส
แควร์ไปจนถึงมุมสุดของร้านจะเป็นที่นั่งโซฟา เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ชอบความเป็นส่วนตัว โดย
จะมีปลั๊กไฟไว้บริการให้ลูกค้าที่นั่งท างานด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 เครื่องเรียกคิวไร้สาย ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี 
ที่มา: https://pantip.com/topic/35391681 
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ภาพที่ 4.2 ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขาอาคารสยามกิตติ์ 
ถ่ายโดย นางสาวนวรัตน์ ซิ น วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

 

เมนูภายในร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีมีมากมายทั งขนมหวานและเครื่องดื่ม โดยผู้ศึกษาขอเลือก

น้าเสนอเฉพาะเมนูน ้าแข็งไสบิงซู ซึ่งมีทั งหมด 7 เมนู นอกจากนี จุดเด่นของร้านน ้าแข็งไสบิงซูแห่งนี  

คือ การแบ่งขนาดไซส์ของบิงซูให้มีทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคให้หลากหลายมากขึ น อันเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วร้านน ้าแข็งไสบิงซูจะมีแค่หนึ่งขนาดที่เป็น

ถ้วยใหญ่และราคาสูง ท้าให้เหมาะแก่การรับประทานตั งแต่ 3 คนขึ นไป หากแต่ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีมี

การแยกขนาดของถ้วยเพ่ือให้ลูกค้าที่ต้องการรับประทานบิงซูที่มีราคาไม่แพงจนเกินไป และสามารถ

รับประทานคนเดียวได้เลือกสรรอีกด้วย  

1. บิงซูถั่วแดง (Pat Bingsoo) เป็นบิงซูรสชาติดั งเดิม ที่น ้าแข็งไสท้าจากเกล็ดน ้าแข็งนมสด 

โรยด้วยผงถั่วเหลืองบด ราดด้วยถั่วแดงและแป้งต๊อก (เค้กข้าวเกาหลี) มี 2 ขนาด ถ้วยเล็ก 120 บาท 

ถ้วยใหญ่ราคา 180 บาท 

2. บิงซูอินจอลมี (Injeolmi Bingsoo) เป็นบิงซูรสชาติดั งเดิมอีกหนึ่งรสชาติ ที่โรยด้วยผงถั่ว

เหลืองบด แป้งต๊อก และถั่วอัลมอนด์ ซึ่งให้คุณประโยชน์สูงเนื่องจากผงถั่วเหลืองบดเป็นการถนอม

อาหารพื นบ้านของชาวเกาหลี ที่นิยมทานในฤดูหนาวเนื่องจากให้โปรตีนสูง มี 2 ขนาด ถ้วยเล็ก 120 

บาท ถ้วยใหญ่ราคา 180 บาท 

3. บิงซูส้ม (Orange Bingsoo) เป็นเมนูที่ท้าจากส้มแมนดารินกระป๋อง ราดด้วยซอสส้มและ

โรยหน้าด้วยท็อปปิ้งชีสเค้ก และไอศครีมวนิลา มีขนาดเดียว ราคา 290 บาท 
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4. บิงซูเมล่อน (Melon Bingsoo) น ้าแข็งไสบิงซูที่ โรยหน้าด้วยผลไม้เมล่อน วิปครีม 

ไอศครีมวนิลา และถ่ัวอัลมอนด์ มี 2 ขนาด ถ้วยเล็กราคา 210 บาท ถ้วยใหญ่ 350 บาท 

5. บิงซูสตอเบอร์รี่ (Strawberry Ice Bingsoo, Strawberry Cheese Bingsoo) ส้าหรับเมนู

บิงซูนี มีให้ผู้บริโภคเลือกทั งหมด 2 แบบ คือ บิงซูสตอเบอร์รี่ไอซ์ (แบบธรรมดา) และบิงซูสตอเบอร์รี่

ชีส ที่จะโรยหน้าเพ่ิมด้วยชีสเค้ก นอกจากนี ส่วนประกอบหลักอย่างสตอเบอร์รี่ก็จะมีทั งสตอเบอร์รี่แช่

แข็ง และสตอเบอร์รี่สดให้เลือกเพ่ิมอีกด้วย บิงซูชนิดนี มีขายแค่ถ้วยใหญ่ขนาดเดียว ราคาก็จะ

แตกต่างกันไป ดังนี  

-บิงซูสตอเบอร์รี่ไอซ์ (สตอเบอร์รี่แช่แข็ง) 290 บาท 

-บิงซูสตอเบอร์รี่ไอซ์ (สตอเบอร์รี่สด) 320 บาท 

-บิงซูสตอเบอร์รี่ชีส (สตอเบอร์รี่แช่แข็ง) 290 บาท 

-บิงซูสตอเบอร์รี่ชีส (สตอเบอร์รี่สด) 320 บาท 

6. บิงซูมะม่วง (Mango Bingsoo, Mango Cheese Bingsoo) บิงซูชนิดนี มี 2 แบบ คือแบบ

ปกติและแบบชีสเค้ก ซึ่งเป็นบิงซูที่ท้าจากมะม่วงน ้าดอกไม้สุก ที่เป็นผลไม้ยอดนิยมของไทย ราดด้วย

ซอสมะม่วงและไอศครีมวนิลา มีทั งหมด 2 ขนาด คือ 

 -บิงซูมะม่วง ถ้วยใหญ่ 270 บาท 

 -บิงซูมะม่วง ถ้วยเล็ก 170 บาท 

 -บิงซูมะม่วงชีส ถ้วยใหญ่ 280 บาท 

7. บิงซบูลูเบอร์รี่ (Blueberry Cheese Bingsoo, Blueberry Yogurt Bingsoo) เมนูบิงซูบลู

เบอร์รี่ของฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีมีให้ลูกค้าเลือกทั งหมด 2 แบบ คือ บิงซูที่ผสมโยเกิร์ต และบิงซูที่โรยหน้า

ด้วยชีสเค้ก ส่วนประกอบหลักคือบลูเบอร์รี่แช่แข็ง ราดด้วยแยมบลูเบอร์รี่และไอศครีมวนิลา มีทั งหมด 

2 ขนาด 

 -บิงซูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ต ถ้วยใหญ่ 270 บาท 

 -บิงซูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ต ถ้วยเล็ก 170 บาท 

 -บิงซูบลูเบอร์รี่ชีส ถ้วยใหญ่ 280 บาท 
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ร้านซอลบิง (SULBING Korean Dessert Café) 

 ร้านขนมซอลบิง เป็นร้านขนมหวานสัญชาติเกาหลีที่เน้นกลยุทธ์การตลาดแบบโกลบอล หรือ

การขยายสาขาไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันร้านขนมแห่งนี้มีสาขาแฟรนไชส์ที่กระจายอยู่

ตามประเทศต่างๆ มากกว่า 460 สาขาทั่วโลก โดยร้านซอลบิงมุ่งเน้นจ าหน่ายขนมหวานของประเทศ

เกาหลีเป็นหลัก หากแต่มีการเพ่ิมเมนูอาหารและเครื่อมดื่มที่มีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมา เพ่ือ

ตอบสนองคงามต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จากแผนการตลาดแบบโกลบอลนี้เอง ที่ท าให้เมนูบิงซู

ภายในร้านซอลบิงเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของแต่ละพ้ืนที่ด้วย เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย โดย

สาขาที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นสนามในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ สาขาสยามสแควร์ ซอย 11 ซึ่งเป็น

สถานที่ตั้งที่สังเกตได้ง่าย เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนสยามสแควร์ หน้าร้านจะมีป้ายสีด าขนาดใหญ่ที่เป็น

ภาษาเกาหลี อ่านว่า “ซอลบิง” บรรยากาศภายในร้านจะมีโต๊ะให้บริการลูกค้าทั้งหมด 13 โต๊ะ โดย

นโยบายของทางร้านจะเน้นให้ลูกค้าบริการตนเองตั้งแต่เดินไป่งขนมที่เคาน์เตอร์ ทางร้านจะให้

เพจเจอร์ส าหรับเรียกคิวให้ลูกค้าเดินมารับที่เคาน์เตอร์ด้วย บรรยากาศภายในร้านจะคล้ายกับฮอลลี่ส์ 

คอฟฟ่ี เพราะมีการสร้างบรรยากาศของร้านด้วยเพลงเกาหลี เพ่ือคงคอนเว็ปต์ของร้านที่จ าหน่าย

น้ าแข็งไสเกาหลี กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ จากการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษาในช่วงกลางวัน

สังเกตได้ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่    

 

 

ภาพที่ 4.3 ร้านซอลบิง สาขาสยามสแควร์ ซอย 11 

ที่มา: http://hello2day.com/review-korean-dessert-cafe-sulbing-siam/ 

 เมนูภายในร้านซอลบิงแห่งนี  นอกจากน ้าแข็งไสบิงซูที่เป็นเมนูยอดนิยมแล้ว ยังมีของทานเล่น

อย่างขนมปังหรือโทสต์ และเครื่องดื่มที่บริการให้ลูกค้าด้วย ซึ่งเมนูบิงซูภายในร้านจะถูกเรียกว่า “ซอ

ลบิง” แทนท้าว่าบิงซู เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน และนอกจากนี ร้านซอลบิงยังมีเมนู
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ที่เรียกว่า “คัพ ซอลบิง” (Cup Sulbing) ซึ่งเป็นบิงซูขนาดเล็กที่สามารถรับประทานได้คนเดียว และ

ราคาไม่แพงเพ่ิมเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกับร้านฮอลล์ คอฟฟ่ีอีกด้วย แต่สิ่งที่ แตกต่าง คือ 

คอนเซ็ปต์ของคัพ ซอลบิงนั น ภาชนะที่ใส่บิงซูมีความสะดวกในการถือ ลูกค้าสามารถถือไป

รับประทานนอกร้านได้ เพราะภาชนะท้าจากพลาสติกน ้าหนักเบาและสะดวกในการถือ น ้าแข็งไสบิงซู

ของร้านซอลบิงถือได้ว่ามีเมนูที่หลากหลายและสร้างสรรค์ เป็นการผสมผสานบิงซูกับขนมหวานชนิด

อ่ืนได้อย่างน่ารับประทาน โดยเมนูบิงซูภายในร้านผู้ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. บิงซู

ขนาดปกติ  2. บิงซูขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า คัพซอลบิง ดังนี  

 1. บิงซูขนาดปกติของร้านซอลบิงมีทั งหมด 26 เมนู  

  -ซอลบิงถั่วแดงและนม (Sweet Red Bean Sulbing) เป็นบิงซูรสชาติดั งเดิม หรือที่

เรารู้จักในชื่อ พัดบิงซู ซึ่งท้าจากน ้าแข็งไสที่โรยหน้าด้วยถั่วแดง แป้งต๊อก และผงถั่วเหลือง ราคา 210 

บาท 

  -ซอลบิงอินจอลมี (Injeolmi Sulbing) บิงซูรสชาติดั งเดิมที่เน้นโรยหน้าด้วยผงถั่ว

เหลืองและแป้งต๊อก ราคา 210 บาท 

  -ซอลบิงชีส (Cheese Sulbing) เป็นบิงซูที่ โรยหน้าด้วยชีสเค้ก ถั่ว อัลมอนด์  

ไอศครีมวนิลาและซอสสตอเบอร์รี่ ราคา 290 บาท 

  -ซอลบิงโยเกิร์ตเบอร์รี่ (Yogurt Berry Sulbing) เมนูนี โรยหน้าด้วยเบอร์รี่รวมแช่

แข็ง และราดด้วยซอสบลูเบอร์รี่ ไอศครีมโกเกิร์ต ราคา 290 บาท 

  -ซอลบิงบลูเบอร์รี่ชีส (Blueberry Cheese Sulbing) เป็นเมนูที่มีส่วนประกอบหลัก

เป็นบลูเบอร์รี่กระป๋องและชีสเค้ก โรยหน้าด้วยไอศครีมวนิลาและซอสบลูเบอร์รี่ ราคา 295 บาท 

  -ซอลบิงเรียลช็อกโก้ (Real Chocolate Sulbing) เป็นบิงซูที่โรยหน้าด้วยเกล็ดช็อค

โกแลตและบราวนี่ ราดด้วยวิปครีมและซอลช็อคโกแลต ราคา 290 บาท 

  -ซอลบิงมะม่วงพรีเมียม (Premium Mango Cheese Sulbing) เป็นบิงซูที่โรยหน้า

ด้วยมะม่วงน ้าดอกไม้สุก ซอสมะม่วง และวิปครีม ราคา 320 บาท 

  -ซอลบิงมะม่วงชีส (Mango Cheese Sulbing) เมนูนี เป็นส่วนผสมระหว่างมะม่วง

สุก ชีสเค้ก และไอศครีมวนิลา โรยด้วยถั่วอัลมอนด์ ราคา 295 บาท 
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  -ซอลบิงสตอเบอรรี่ (Fresh Strawberry Sulbing) คือ บิงซูที่โรยหน้าด้วยสตอเบอร์

รี่สดซอสสตอเบอร์รี่ และวิปครีม ราคา 370 บาท 

  -ซอลบิงสตอเบอร์รี่พรีเมี่ยม (Premium Fresh Strawberry Sulbing) จุดเด่นของ

เมนูนี คือ เป็นน ้าแข็งไสบิซูที่โรยหน้าด้วยสตอเบอร์รี่ลูกใหญ่นับสิบลูก ราดด้วยซอสสตอเบอร์รี่และวิป

ครีมสด ราคา 385 บาท 

  -ซอลบิงเรียลเมล่อน (Real Tong Tong Melon) เมนูนี ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ขายดี

อันดับหนึ่งของร้านซอลบิง เพราะเป็นบิงซูที่เสิร์ฟพร้อมกับเมล่อนทั งลูก ด้านในจะประกอบไปด้วย

น ้าแข็งไสบิงซูที่ท้าจากนมสด ซีเรียล ถั่วแดง ไอศครีมวนิลา โมจิไส้ถั่วแดง ราคา 385 บาท  

  -ซอลบิงโยเกิร์ตเมล่อน (Yogurt Tong Tong Melon) เป็นเมนูที่คล้ายกับซอลบิง

เรียลเมล่อน แต่เปลี่ยนส่วนผสมด้านในเป็นไอศครีมโยเกิร์ต ชีสเค้ก ราคา 395 บาท 

  -ซอลบิงสตอเบอร์รี่ชีสเมล่อน (Strawberry Cheese Melon) บิงซูที่เสิร์ฟในลูกเม

ล่อน ด้านในประกอบไปด้วย ชีสเค้ก สตอเบอ์รี่สไลด์ และวิปครีม ราคา 420 บาท 

  -ซอลบิงฮันสตอเบอร์รี่ (Han Strawberry Sulbing) เป็นบิงซูที่มีลักษณะคล้ายขนม

เค้ก เพราะเสิร์ฟในถ้วยทรงกลมสีขาว ด้านในประกอบไปด้วย คัสเทลล่า16 (Castella) หรือเค้กวนิลา 

สตอเบอร์รี่สด ซอสสตอเบอร์รี่ และนมข้นหวาน ราคา 395 บาท 

  -ซอลบิงฮันช็อกโก (Han Choco Sulbing) เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีลักษณะคล้ายกับ

ซอลบิงฮันสตอเบอร์รี่ แต่ส่วนผสมหลักคือ เค้กวนิลา มูสช็อคโกแลต เกล็ดช็อคโกแลต และผงโกโก้ 

ราคา 330 บาท 

  -ซอลบิงทีรามิสุ 17(Tiramisu Sulbing) เมนูนี โรยหน้าด้วยเค้กทีรามิสุรสช็อคโกแลต

ทั งชิ น และผงโกโก้เพ่ือเพ่ิมรสชาติของช็อคโกแลต ราคา 330 บาท 

                                                           
16 คัสเทลล่า (Castella) ขนมเค้กจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีรสสัมผัสนุ่มเหมือนเค้กฟองน ้า มี

ส่วนประกอบหลักคือ น ้าตาล แป้ง ไข่ และน ้าเชื่อม  
17 ทีรามิสุ (Tiramisu) เป็นขนมหวานจากประเทศอิตาลี ประกอบด้วย บิสกิตที่น้าไปแช่ใน

กาแฟจนนุ่ม เรียงสลับกับไข่แดง น ้าตาล และครีมชีส โรยหน้าด้วยผงโกโก้ 
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  -ซอลบิงทีรามิสุสตอเบอร์รี่ (Strawberry Tiramisu Sulbing) น ้าแข็งไสบิงซูที่โรย

หน้าด้วยเค้กทีรามิสุ สตอเบอร์รี่ วิปครีม และซอสสตอเบอร์รี่ ราคา 295 บาท 

  -ซอลบิงเรียลกรีนที (Real Green Tea Sulbing) เมนูนี เป็นบิงซูที่โรยหน้าด้วย โมจิ

ไส้ถั่วแดง วิปครีม ไอศครีมชาเขียว ซอสครีมชาเขียว และผงชาเขียว ราคา 250 บา 

-ซอลบิงกรีนทีช็อกโก้ (Green Tea Choco Sulbing) เมนูนี เน้นผสมผสานระหว่าง

ช็อคโกแลตและชาเขียว มีส่วนผสมหลักคือ บราวนี่ ไอศครีมชาเขียว ผงโกโก้ และผงชา เขียว ราคา 

260 บาท 

  -ซอลบิงโอริโอ้ช็อกโก้มอนสเตอร์ (Oreo Choco Monster Sulbing) คือ บิงซูโรย

หน้าด้วยโอริโอ้ คัสเทลล่าเค้ก ไอศครีมวนิลา วิปครีม และผงโกโก้ ถือได้ว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม

อีกเมนูหนึ่ง ราคา 280 บาท 

  -ซอลบิงบานาน่าเค้กสตอเบอร์รี่ (Strawberry Banana Cake Sulbing) เป็นบิงซูที่

เสิร์ฟในถ้วยทรงกลมสีขาว มีส่วนผสมหลักเป็น คัสเทลล่าเค้ก สตอเบอร์รี่สไลด์ กล้วยหอมสไลด์ วิป

ครีม ไอศครีมโยเกิร์ต ราคา 385 บาท 

  -ซอลบิงมันม่วง (Purple Sweet Potato Sulbing) บิงซูเมนูใหม่ที่ตามกระแสนิยม

การรับประทานมันม่วง ส่วนผสมหลักของเมนูนี  เสิร์ฟในถ้วยทรงกลมคล้ายพิมพ์เค้ก ประกอบด้วย 

คัสเทลล่าเค้ก ชีสเค้ก ถั่วอัลมอนด์ ไอศครีมวนิลา ราดด้วยครีมมันม่วง ราคา 330 บาท 

  -ซอลบิงมันม่วงบานาน่า (Purple Sweet Potato Banana Sulbing) มีความคล้าย

กับซอบิงมันม่วง แต่เพ่ิมส่วนผสมของกล้วยหอมเข้าไป ประกอบกับคัสเทลล่าเค้ก ไอศครีมวนิลา 

ถั่วอัลมอนด์ และซอลมันม่วง ราคา 350 บาท 

  -ซอลบิ งสตอเบอร์รี่ ทรี  (Strawberry Tree Sulbing) เป็นเมนูที่ขายดี ในช่วง

เทศกาลคริสมาส มีส่วนผสมของไอศครีมเกล็ดหิมะรสชาเขียวที่ถูกจัดวางคล้ายต้นคริสมาส โรยหน้า

ด้วยสตอเบอร์รี่แบบสไลด์และแบบผล วิปครีม ราคา 399 บาท 

  -ซอลบิงเรดเวลเวตสตอเบอร์รี่ (Red Velvet Strawberry Sulbing) เป็นเมนูบิงซูที่

มีส่วนประกอบหลักเป็นชิ นเค้กเรดเวลเวต โรยหน้าด้วยสตอเบอร์รี่ลูกใหญ่ และวิปครีม ราคา 395 

บาท 
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  -ซอลบิงทีรามิสุสตอเบอร์รี่ช็อกโก้ (Strawberry Choco Tiramisu Sulbing) เป็น

เมนูใหม่ล่าสุดของร้านซอลบิง ที่โรยหน้าด้วยชิ นเค้กทีรามิสุ ผลสตอเบอร์รี่ ราดซอสช็อคโกแลตและผง

โกโก้ ราคา 420 บาท  

  2. บิงซูขนาดเล็ก หรือ คัพซอลบิง มีทั งหมด 7 เมนู  

  -คัพซอลบิงอินจอลมี (Injeolmi Cup Sulbing) ราคา 120 บาท 

  -คัพซอลบิงเรียลช็อกโก้ (Real Chocolate Cup Sulbing) ราคา 170 บาท 

  -คัพซอลบิงชีส (Cheese Cup Sulbing) ราค 160 บาท 

  -คัพซอลบิงมะม่วงพรีเมียม (Premium Mango Cup Sulbing) ราคา 170 บาท 

  -คัพซอลบิงมะม่วงชีส (Mango Cheese Cup Sulbing) ราคา 160 บาท 

  -คัพซอลบิงสตอเบอร์รี่ (Strawberry Cup Sulbing) ราคา 220 บาท 

  -คัพซอลบิงบลูเบอร์รี่ชีส (Blueberry Cheese Cup Sulbing) ราคา 170 บาท  

 

 ร้านซอบิงโก (SEOBINGGO Korean Dessert Café) 

 ร้านซอบิงโก เป็นร้านขนมหวานสไตล์เกาหลีที่เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างคนไทยและชาว

เกาหลี ที่มีแรงบันดาลใจมาจากกระแสความนิยมการรับประทานน้ าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย เมนู

ภายในร้านจึงมีบิงซูหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นบิงซูผลไม้ บิงซูรสดั้งเดิม เป็น

ต้น ซึ่งร้านซอบิงโกถือเป็นร้านขนมที่เปิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ตั้งอยู่บริเวณสยามสแควร์ ซอย 9 ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ส าหรับสถานที่ตั้งของ

ร้านบิงซูแห่งนี้ ค่อนข้างสังเกตได้ง่าย แต่อาจเดินทางไม่สะดวกเท่าร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี ร้านซอลบิง 

เนื่องจากสถานที่ตั้งของร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นสองของร้านขายกระเป๋ายี่ห้อ Kipling ทางเข้าของร้าน

ค่อนข้างแคบและสังเกตได้ยาก ถ้าไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจน เมื่อขึ้นมาถึงชั้น 2 มีเป็นประตูกระจก

สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในร้านได้อย่างชัดเจน ซึ่งร้านซอบิงโกแห่งนี้มีโต๊ะส าหรับบริการลูกค้า

ทั้งหมด 13 โต๊ะ วิธีการใช้บริการจะคล้ายคลึงกับร้านบิงซูทั้งสองร้านที่ผู้ศึกษาได้อธิบายไป คือ จะเน้น

ให้ลูกค้าบริการตนเองตั้งแต่สั่งขนม และรับขนม รวมถึงบรรยากาศของร้านด้วยเช่นกันที่เน้นเปิดเพลง

เกาหลีเป็นหลัก   
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ภาพที่ 4.4 ร้านซอบิงโก สาขาสยามสแควร์ ซอย 2 

ถ่ายโดย นางสาวนวรัตน์ ซิ น วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
 

 ส้าหรับเมนูร้านซอบิงโก ที่ผู้ศึกษาได้ท้าการส้ารวจและเก็บข้อมูลมา เมนูภายในร้านแห่งนี จะ

มีทั งหมด 3 ส่วน คือ บิงซูถ้วยใหญ่จะมีทั งหมด 12 รสชาติ บิงซูขนาดไซส์ M 8 รสชาติ ที่ทางร้านแจ้ง

ลูกค้าว่าเหมาะส้าหรับรับประทาน 1-2 คน และบิงซูถ้วยเล็ก หรือ บิงซู ทูโก (Bingsoo To Go) คือบิง

ซูถ้วยเล็กขนาดพกพาที่ลูกค้าสามารถซื อไปเพ่ือรับประทานนอกร้านได้ มีทั งหมด 5 รสชาติ ดังนี  

 1. บิงซูถ้วยใหญ่ 12 รสชาติ 

  -พัดบิงซู (Pat Bingsoo) ราคา 180 บาท บิงซูรสชาติดั งเดิมที่ราดด้วยถั่วแดงบด 

แป้งต๊อก และผงถั่วเหลืองบด 

  -บิงซูอินจอลมี (Injeolmi Bingsoo) บิงซูรสชาติดั งเดิมโรยหน้าด้วยผงถั่วเหลืองบด 

แป้งต๊อก และถ่ัวอัลมอนด์ ราคา 180 บาท 

  -บิงซูบลูเบอร์รี่ (Blueberry Bingsoo) น ้าแข็งไสบิงซูที่ราดด้วยบลูเบอร์แช่แข็ง นม

ข้น และไอศครีมวนิลา ราคา 270 บาท 

  -บิงซูบลูเบอร์รี่ชีส (Blueberry Cheese Bingsoo) ส่วนประกอบหลักคือ บลูเบอร์รี่

แช่แข็ง และชีสเค้ก ราดด้วยนมข้น ไอศครีมโยเกิร์ต ราคา 280 บาท 

  -บิงซูมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ต (Mix Berry Yogurt Bingsoo) เป็นบิงซูที่โรยหน้าด้วยผลไม้

เบอร์รี่รวม นมข้น และซอสเบอร์รี่ ราคา 280 บาท 



85 
 

  -บิงซูชีส (Cheese Bingsoo) ส่วนผสมหลักของเมนูนี คือชีสเค้ก ราดด้วยนมข้น และ

ไอศครีมวนิลา ราคา 250 บาท 

  -บิงซูมะม่วง (Mango Bingsoo) คือ บิงซูที่โรยหน้าด้วยมะม่วงสุก ราดด้วยซอส

มะม่วง และไอศครีมวนิลา ราคา 270 บาท  

  -บิงซูมะม่วงชีส (Mango Cheese Bingsoo) เป็นเมนูที่มีส่วนประกอบคล้ายบิงซู

มะม่วง แต่เพ่ิมส่วนผสมของชีสเค้กที่โรยหน้าบิงซูเข้าไป ราคา 280 บาท 

  -บิงซูโกกูมา (Goguma Bingsoo) เป็นบิงซูมันหวาน ที่โรยหน้าด้วยมันหวานบด ชีส

เค้ก ไอศครีมวนิลา และผงชีส ราคา 270 บาท เป็นบิงซู 

  -บิงซูโอริโอ้ (Oreo Bingsoo) เป็นบิงซูที่ผสมผสานระหว่างน ้าแข็งไสและขนมทาน

เล่นอย่างโอริโอ้ โดยในเมนูนี จะโรยหน้าด้วยผงโอริโอ้ วิปครีม และไอศครีมช็อคโกแลต  ราคา 270 

บาท 

  -บิงซูสตอเบอร์รี่ (Strawberry Bingsoo) เมนูนี จะโรยหน้าด้วยสตอเบอร์รี่สไลด์ วิป

ครีม ซอสสตอเบอร์รี่ และนมข้น ราคา 415 บาท 

  -บิงซูเมล่อน (Melon Bingsoo) ใช้ผลไม้อย่างเมล่อนช้อนเป็นลูกทรงกลมขนาดพอดี

ค้าโรยหน้าบิงซู และราดด้วยไอศครีมวนิลา นมข้น ราคา 350 บาท  

 2. บิงซูขนาดไซส์ M 8 รสชาติ 

  -พัดบิงซู (Pat Bingsoo) ราคา 140 บาท 

  -บิงซูอินจอลมี (Injeolmi Bingsoo) ราคา 140 บาท 

  -พัดบิงซูชาเขียว (Morihan Green Tea Pat Bingsoo) เป็นบิงซูที่ดัดแปลงมาจาก

เมนูพัดบิงซู คือ บิงซูที่โรยหน้าด้วยผงชาเดียว โมจิชาเขียว ถั่วแดงบด และถั่วอัลมอนด์ ราคา 190 

บาท 

  -บิงซูชีส (Cheese Bingsoo) ราคา 200 บาท 

  -บิงซูโอริโอ้ (Oreo Bingsoo) ราคา 220 บาท 

  -บิงซูโกกูมา (Goguma Bingsoo) ราคา 220 บาท 
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  -บิงซูมะม่วงชีส (Mango Cheese Bingsoo) ราคา 235 บาท 

  -บิงซูบลูเบอร์รี่ชีส (Blueberry Cheese Bingso) ราคา 235 บาท 

  -บิงซูมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ต (Mix Berry Yogurt Bingsoo) ราคา 235 บาท 

3. บิงซูถ้วยเล็ก หรือบิงซู ทูโก  

  -บิงซูอินจอลมีทูโก (Injeolmi Bingsoo To Go) ราคา 89 บาท 

  -บิงซูไอศครีมอินจอลมีทูโก (Ice Cream Injeolmi Bingsoo To Go) ราคา 119 

บาท 

  -บิงซูโอริโอ้ทูโก (Oreo Bingsoo To Go) ราคา 129 บาท 

  -บิงซูมะม่วงทูโก (Mango Bingsoo To Go) ราคา 149 บาท 

  -บิงซูบลูเบอร์ชีสทูโก (Blueberry Cheese Bingsoo To Go) ราคา 149 บาท 

 จากการส้ารวจเมนูของร้านน ้าแข็งไสบิงซูทั ง 3 ร้าน จะสังเกตได้ว่าในมิติของเมนูบิงซูนั นส่วน

ใหญ่จะเหมือนกันเกือบทั งหมด 3 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น พัดบิงซู อินจอลมีบิงซู บิงซูสตอเบอร์รี่ บิง

ซูบลูเบอร์รี่ บิงซูชีส ฯลฯ แต่จะมีร้านซอลบิงที่มีเมนูบิงซูที่สร้างสรรค์ และแปลกใหม่ออกไปจากทั ง 2 

ร้าน กล่าวคือ มีการผสมผสานขนมหวานต่างๆ มาท้าเป็นเมนูบิงซู เพ่ือดึงดูดลูกค้า อาทิ บิงซูทีรามิสุ 

บิงซูเค้กเรดเวลเวต เป็นต้น ในมิติของเรื่องราคา หากเปรียบเทียบกันแล้วร้านซอลบิงจะมีราคา

ค่อนข้างสูงกว่าร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี และร้านซอบิงโก คือราคาต่อถ้วยจะไม่ต่้ากว่า 200 บาท ไม่นับ

รวมกับเมนูที่เป็นถ้วยเล็ก ส่วนเมนูที่มีราคาถูกที่สุด เป็นเหมือนกันทั ง 3 ร้าน คือ พัดบิงซู และอินจอล

มีบิงซู บิงซูขนมหวาน และบิงซูผลไม้ ตามล้าดับ ในมิติของการเปลี่ยนแปลง เดิมทีเมนูบิงซูจะมีแต่

แบบรับประทานภายในร้าน ที่จะเสิร์ฟในชามกระเบื องที่มีน ้าหนักค่อนข้างมาก หากแต่เมื่อบิงซูเป็นที่

นิยมมากขึ น ความต้องการของผู้บริโภคก็เพ่ิมมากขึ นตามไปด้วย จึงมีการปรับเปลี่ยนให้บิงซูมีขนาด

เล็กลงและราคาต่้าลง เพ่ือให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ น เช่น ลูกค้าที่ต้องการ

รับประทานบิงซูคนเดียว แต่ถ้วยมีขนาดใหญ่จนเกินไปที่จะรับประทานคนเดียว หรือลูกค้าบางคนที่

คิดว่าราคาบิงซูมีราคาสูงจนเกินไป แต่เมื่อท้าให้มีขนาดเล็กลงก็ส่งผลให้ราคาลดลงตามมาด้วย เป็น

ต้น  
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 การบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูที่เกิดขึ นในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นกระแสสังคมที่ก้าลังได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากอิทธิของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์และกระแสสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น 

สื่อสังคออนไลน์อย่าง เฟซบุค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม หรือละคร ภาพยนตร์จากประเทศเกาหลี ที่

ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมรับประทานขนมชนิดนี ขึ น สังเกตได้จากร้านขนมหวานต่างๆ ใน

สังคมไทย ที่ต้องเพ่ิมเมนูบิงซูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเมนูร้านเพ่ิมดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

วัยรุ่น หรือกลุ่มนักศึกษาที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ร้านน ้าแข็งไสบิงซูให้ความส้าคัญ เกี่ยว

เนื่องมาจากในย่านสยามสแควร์ ที่ถือเป็นย่านของการรวมตัวของวัยรุ่น ที่มีทั งมหาวิทยาลัย สถาบัน

กวดวิชา และแหล่งบันเทิง แหล่งช็อปปิ้งมากมาย ท้าให้ร้านน ้าแข็งไสบิงซูเข้ามาเปิดบริการในย่าน

สยามสแควร์มากมายหลายร้าน แต่ร้านที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นสนามในการเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั งนี  

เป็นร้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีมากที่สุด เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่ง

วิธีการศึกษาข้อมูลภาคสนามประกอบด้วย ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จ้านวน 90 ชุด และจาก

การสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ้านวน 12 คน ในบทนี จึงเน้นน้าเสนอข้อมูลภาคสนาม

ที่ได้ท้าการศึกษามา ดังต่อไปนี  

 

กลุ่มที่ท้าการวิจัย 

 ในการท้าวิจัยครั งนี  กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท้าการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ท้า

แบบสอบถามออนไลน์ และกลุ่มผู้ที่เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยจากการท้าแบบสอบถาม

ออนไลน์ พบว่า กลุ่มผู้ที่นิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูมากที่สุด คือเพศหญิง ซึ่งแรงจูงใจในการ

รับประทานมาจากสื่อออนไลน์ อย่าง อินสตราแกรม เฟซบุค ทวิตเตอร์ ตามล้าดับ แรงจูงใจรองลงมา

คือ ได้รับชมสื่อบันเทิงเกี่ยวกับกระแสเกาหลี อาทิ ซีรี่ย์ รายการวาไรตี  เป็นต้น  

 ข้อมูลอีกส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั งจากมหาวิทยาลัย

รัฐและเอกชน อายุระหว่าง 18-23 ปี โดยผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์ในร้านน ้าแข็งไสบิงซูที่เป็น

กรณีศึกษาทั ง 3 ร้าน จ้านวนทั งหมด 14 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าเบื องต้นแล้วพฤติกรรมการ

รับประทานน ้าแข็งไสบิงซูของนักศึกษาส่วนมาก เป็นเพศหญิงและนิยมรับประทานกันเป็นกลุ่ม ไม่ต่้า

กว่า 3 คนขึ นไป 
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มุมมองของกลุ่มนักศึกษาต่อการบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูจากการท้าแบบสอบถามออนไลน์ 

 จากการท้าแบบสอบถามออนไลน์เรื่องพฤติกรรมการบริโภคบิงซูของกลุ่มนักศึกษา พบว่า ผู้

ที่เข้ามาท้าแบบสอบถามมีทั งหมด 36 คน เป็นเพศหญิงทั งหมด 34 คน เพศชายอีก 2 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม

นักศึกษาที่เคยบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูทั งหมด ส่วนสาเหตุของการเลือกรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูนั น

ส่วนมากมีสาเหตุมาจากการเห็นบิงซูจากสื่อออนไลน์ อาทิ แอพพลิเคชั่น อินสตราแกรม เฟซบุค ทวิต

เตอร์ ทั งหมด 23 คน เพ่ือนแนะน้า 7 คน และเดินผ่านหน้าร้านแล้วจึงตัดสินใจรับประทานอีก 6 คน

ตามล้าดับ ในประเด็นเรื่องของรสชาติที่นิยมรับประทาน พบว่า ส่วนใหญ่จะชื่นชอบบิงซูสตอเบอร์รี่ 

จ้านวน 19 คน บิงซูมะม่วง 8 คน บิงซูเมล่อน 4 คน บิงซูช็อคโกแลต 4 คน บิงซูโอริโอ้ 1 คน ในมิติ

เรื่องของราคา ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าราคาแพง จ้านวน 20 คน ราคาสมเหตุสมผล 11 คน และ

ราคาถูก 5 คน  

 สรุปได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาท้าแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยตัดสินใจ

รับประทานบิงซูเนื่องจากได้รับอิทธิพลผ่านสื่อออนไลน์ รสชาติที่ชื่นชอบส่วนใหญ่เป็นบิงซูสตอเบอร์รี่ 

และมีความคิดเห็นว่าราคาของน ้าแข็งไสบิงซูในปัจจุบันนั นมีราคาแพงเกินไป  

 

พฤติกรรมการบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่มตัวอย่าง 

 จุดเริ่มต้นการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู 

 นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูจากการพบเห็นภาพสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ 

จากการโพสรูป จากการรีวิว เป็นต้น และจากการสอบถามพบว่าสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูมากที่สุด คือ อินสตราแกรม18 (Instagram) ซึ่งเป็น

แอพพลิเคชั่นส้าหรับการโพสรูปและวิดิโอที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย รองลงมาคือ เฟซบุค19 

                                                           
18 อินสตราแกรม (Instagram) เป็นโปรแกรมส้าหรับอัพโหลดรูปถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ 

โดยสามารถตกแต่งภาพด้วยรูปแบบต่างๆ ได้ โดยมีระบบกดชื่นชอบและระบบคอมเม้นท์ให้แก่ผู้ใช้
ด้วย  

19  เฟซบุค (Facebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้คนสามารถเขียนข้อความลง
บนโลกออนไลน์ รวมถึงแชร์ภาพถ่าย วีดิโอ ลงในพื นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ได้  
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(Facebook) และทวิตเตอร์20 (Twitter) เป็นต้น สาเหตุรองลงมากคือความชื่นชอบกระแสเกาหลีจึง

ตัดสินใจรับประทาน รับประทานบิงซูตามกระแสสังคม เพ่ือนแนะน้าให้มารับประทาน และเหตุผล

สุดท้ายที่มีคนตอบน้อยที่สุด คือ เลือกรับประทานบิงซูจากการเดินผ่านหน้าร้าน ส่วนสถานที่ที่กลุ่ม

นักศึกษานิยมรับประทานส่วนมากเป็นร้านที่ตั งอยู่ ในพื นที่ที่สามารถเดินทางได้ง่ าย อาทิ  

ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งช็อปปิ้ง เป็นต้น  

 จุดเริ่มต้นการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูที่ได้จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ค้าตอบว่ารู้จักและ

เริ่มรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือโซเชี่ยลมีเดีย โดยคุณใบไม้ (นามสมมุติ ) อายุ 

21 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นิยมมาเดินสยามสแควร์กับกลุ่มเพ่ือนในช่วงเลิก

เรียนได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้จักบิงซูเพราะเห็นรูปในอินสตราแกรมของเพ่ือนเลยเห็นว่าน่ากินดี จึงชวน

กลุ่มเพ่ือนมากินหลังเลิกเรียน” (สัมภาษณ์คุณใบไม้, 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) สอดคล้องกับค้า

สัมภาษณ์ของคุณน ้าหวาน (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชื่นชอบการ

รับประทานขนมหวานจากการรีวิว21 (Review) ตามอินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่ได้กล่าวว่า “บิงซูเป็นขนมที่

กินบ่อยมาก เพราะว่ามันเย็นและอร่อย แต่ครั งแรกท่ีกินบิงซูคือเห็นจากที่คนอ่ืนเขาแชร์และรีวิวกันใน

อินสตราแกรมกับเฟซบุคเลยตามมากิน เพราะเห็นว่าหน้าตาดูน่ากินมากเพราะมีผลไม้เยอะ ส่วนตัวก็

ชอบกินน ้าแข็งไสกับไอศครีมอยู่แล้ว พอได้ลองกินเลยชวนเพื่อนกับแฟนมากินด้วยบ่อยๆ” (สัมภาษณ์

คุณน ้าหวาน, 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) ค้าสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง

ความส้าคัญของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อค่านิยมและการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มวัยรุ่น

ได้เป็นอย่างดี อีกทั งความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ในยุคปัจจุบันที่ท้าให้การเข้าถึงสื่อ

ออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ทั งในรูปแบบของ รูปภาพ วีดิโอ เป็นต้น ที่มีอิทธิพลอย่างต่อการ

ตัดสินใจเลือกรับประทานบิงซูของกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากค้าสัมภาษณ์ของกลุ่มนักศึกษาที่สะท้อนให้

เห็นถึงรูปลักษณ์ของน ้าแข็งไสบิงซูก่อนการตัดสินใจเลือกรับประทาน นอกจากค้าสัมภาษณ์ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความส้าคัญของสื่อออนไลน์แล้วนั น ผู้ศึกษาพบว่าค้าสัมภาษณ์แล้วนักศึกษาบางคนยัง

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในสังคมไทยด้วย โดยค้า

                                                           
20 ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความ

ความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่าตนเองก้าลังท้าอะไรอยู่ โดยเรียกการส่งข้อความนี ว่า “ทวีต” ซ่ึง
แปลว่าเสียงนกร้อง 

21 รวีิว (Review) คือการบันทึกเรื่องราวประสบการณ์การเข้าถึงบริการหรือการบริโภคสินค้า
ต่างๆ เพื่อบอกเล่าให้แก่ผู้อ่ืนได้รับรู้  
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สัมภาษณ์จาก คุณพลอย (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แฟนคลับดารา

นักร้องเกาหลีที่เดินทางมารับประทานบิงซูกับกลุ่มเพ่ือน กล่าวว่า “ปกติชอบเกาหลีอยู่แล้ว เห็นรีวิว

จากในทวิตเตอร์ว่าเจ้าของร้านป็นคนเกาหลี เลยอยากลองมากินดู เห็นว่าอร่อยดี เลยชวนเพื่อนมากิน

อีก” (สัมภาษณ์คุณพลอย, 18 มกราคม พ.ศ.2561) และคุณไข่มุก (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แฟนคลับดารานักร้องเกาหลี ได้ให้ค้าสัมภาษณ์ว่า “จริงๆ ชอบนักร้องเกาหลี

นะ แต่ไม่ได้รู้จักเพราะตามนักร้อง รู้จักเพราะเพ่ือนพามากิน แล้วบรรยากาศร้านเปิดเพลงเกาหลี 

เจ้าของร้านก็เป็นคนเกาหลี เลยท้าให้ยิ่งได้ความรู้สึกเหมือนอยู่เกาหลีเลยมากินบ่อย รสชาติก็อร่อยดี

กินแล้วสดชื่นเพราะมันเย็น เหมาะกับอากาศบ้านเรา” (สัมภาษณ์คุณไข่มุก, 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

จากค้าสัมภาษณ์ของคุณพลอย (นามสมมุติ) และคุณไข่มุก (นามสมมุติ) สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ

กระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่า สาเหตุที่น ้าแข็งไสบิงซูได้รับ

ความนิยมในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังรวมไปถึงกระแสความนิยมของ

แฟนคลับดารานักร้องเกาหลี ที่ให้ความสนใจและตัดสินใจรับประทานเพราะความเป็นขนมที่มีต้น

ก้าเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วย นอกเหนือจากนี จากประเด็นเรื่องจุดเริ่มต้นของการรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซู ยังมีกลุ่มนักศึกษาที่ได้ให้ค้าตอบแตกต่างกันออกไป คือ เริ่มรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู

จากการที่เพ่ือนแนะน้า เพราะน ้าแข็งไสบิงซูถือได้ว่ายังคงเป็นขนมที่อยู่ในกระแสนิยมของคนไทย ซึ่ง

ได้จากการสัมภาษณ์ของคุณคุกกี  (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่

นิยมรับประทานขนมหวานกับกลุ่มเพ่ือนหลังจากเลิกเรียนเป็นประจ้ากล่าวว่า “ปกติชอบหาของ

หวานกินกับเพ่ือนหลังกินข้าวเสร็จ เห็นว่าช่วงนี เขาฮิตกันเลยมาลองกินตามดูบ้าง ก็เห็นว่าอร่อยดี 

ถ้วยนึงกินได้หลายคน ท้าให้มากินกันเป็นกลุ่มได้” (สัมภาษณ์คุณคุกกี , 18 มกราคม พ.ศ.2561) และ

เหตุผลที่ผู้สัมภาษณ์ตอบน้อยที่สุดคือ การเลือกรับประทานบิงซูจากการเดินผ่านหน้าร้าน ซึ่งได้จาก

การสัมภาษณ์คุณแคท (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินผ่าน

หน้าร้าน เห็นว่าน่าตาน่ากินดี เลยลองเข้ามากินดู แต่คิดว่าราคาแพงไปหน่อยต้องมากินกันหลายๆ 

คน” (สัมภาษณ์คุณแคท, 29 มกราคม พ.ศ.2561)  

 โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั งหมด 14 คน สามารถสรุปได้ว่า จุดเริ่มต้นของการ

รับประทานน ้าแข็งไสบิงซู ส่วนมากให้เหตุผลว่า พบเห็นผ่านสื่อออนไลน์ 8 คน เกิดจากความชื่นชอบ

ในกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ 3 คน เพ่ือนแนะน้า 2 คน และเหตุผลที่มีคนตอบน้อยที่สุดคือ เดินผ่านหน้า

ร้าน 1 คน  

 



91 
 

 ร้านน ้าแข็งไสบิงซูท่ีนิยมในกลุ่มนักศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาที่เข้าใช้บริการร้านน ้าแข็งไสบิงซูทั ง 3 ร้าน ในมิติเรื่องร้าน

น ้าแข็งไสบิงซูที่นิยมรับประทาน ผู้ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนักศึกษาไม่มีร้านบิงซูที่ รับประทาน

เป็นประจ้า หากแต่แตกต่างกันไปในเรื่องเหตุผลที่เลือกเข้าใช้บริการ กล่าวคือ ส่วนมากจะมีความเห็น

ว่า เลือกรับประทานบิงซูจากสถานที่ตั งของร้านที่เดินทางสะดวก รองลงมาคือ เลือกรับประทานบิงซู

จากโปรโมชั่นลดราคาของร้าน อันเนื่องจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาที่มีความเห็น

เกี่ยวกับราคาของบิงซูว่ามีราคาแพงจนเกินไป ท้าให้ตัดสินใจเลือกรับประทานกับร้านที่จัดโปรโมชั่น

ลดราคา 

 ในมิติของการเลือกรับประทานบิงซูจากสถานที่ตั งของร้านที่เดินทางสะดวกนั น กลุ่ม

นักศึกษามีความเห็นตรงกันถึงเกณฑ์การตัดสินใจว่า สถานที่ตั งของร้านที่ถือได้ว่าเดินทางสะดวก

จะต้องเป็นร้านที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า ที่ผู้คนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น ค้า

สัมภาษณ์ของคุณใบไม้ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ส่วนใหญ่แล้ว

เดินทางไปเรียนโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะเลือกกินบิงซูจากร้านที่สามารถเดินทาง

ไปได้ง่าย อย่างตนเองเรียนอยู่ในแถวสยาม ก็จะเลือกร้านบิงซูที่อยู่แถวนี  ไม่ได้มีร้านประจ้า ขึ นอยู่กับ

ความต้องการของตัวเองมากกว่า เพราะแต่ละร้านก็จะมีเมนูที่อร่อยไม่เหมือนกัน” (สัมภาษณ์คุณ

ใบไม้, 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) เช่นเดียวกับคุณคุกกี  (นามสมมุติ ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่า “ชอบร้านบิงซูที่สามารถไปกินได้ง่าย อย่างเช่น อยู่ในที่ที่ติด

รถไฟฟ้า อย่างสยามก็เดินทางมาง่าย เพราะใกล้ที่เรียน ท้าให้ชอบมากินกับเพื่อน” (สัมภาษณ์คุณคุกกี 

, 18 มกราคม พ.ศ.2561) จากค้าสัมภาษณ์ของคุณใบไม้ (นามสมมุติ) และคุณคุกกี  (นามสมมุติ) ที่

เป็นนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเห็นตรงกับเกี่ยวกับสถานที่ตั งของร้านบิงซู จะ

เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษาเหล่านี  ที่ในชีวิตประจ้าวันต้องเดินทางไปเรียนโดย

รถไฟฟ้าบีทีเอส ส่งผลให้ทัศนคติของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปในทิศทางที่การให้ความส้าคัญเกี่ยวกับความ

สะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วย อีกทั งประเด็นเรื่องของท้าเลที่ตั งของร้านน ้าแข็งไสบิงซูยังสามารถ

สะท้อนให้เห็นความส้าคัญของพื นที่ที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นสนามในการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี สยามส

แควร์ถือเป็นแหล่งรวมวัยรุ่น แหล่งช็อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของกรุงเทพฯ หลีกเลี่ยง

ไม่ได้เลยว่าสาเหตุที่ท้าให้ย่านสยามสแควร์มีบทบาทมากในหมู่วัยรุ่นเป็นเพราะมีการเดินทางที่

สะดวกสบายอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ตัดผ่านใจกลางสยามสแควร์ ส่งผลให้สยามสแควร์มีห้างร้าน
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มากมายที่ก่อตั งขึ นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมา จึงไม่แปลกใจเลยว่า

ในย่านสยามสแควร์แห่งนี มีร้านน ้าแข็งไสบิงซูที่เปิดขึ นมาถึงสี่ร้านด้วยกัน 

 นอกจากนี ยังมีค้าสัมภาษณ์ของคุณตัวเล็ก  (นามสมมุติ ) อายุ  19 ปี นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เป็นแฟนคลับดารานักร้องเกาหลี ซึ่งก็ตอบค้าถามไปทิศทางที่เห็นด้วยกับ

สถานที่ตั งของร้านว่าต้องเป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวกว่า “ร้านบิงซูที่กินประจ้าจะไม่มี แต่จะดู

สถานที่ที่ตัวเองไปช่วงนั นมากกว่า ว่าไปเที่ยวที่ไหน ร้านบิงซูที่ใกล้ที่สุดมีที่ไหนบ้าง การกินบิงซูแต่ละ

ครั งก็จะกินไม่ซ ้าร้านกัน แต่ก็จะกินวนๆ อยู่ไม่กี่ร้านที่เขาฮิตกัน ส่วนจะเลือกกินร้านที่เขียนว่ามาจาก

เกาหลีเป็นส่วนใหญ่ เพราะชอบฟังเพลงเกาหลีในร้าน” (สัมภาษณ์คุณตัวเล็ก, 29 มกราคม พ.ศ.

2561) เหตุผลรองลงมาเกี่ยวกับประเด็นของร้านบิงซูที่เข้าใช้บริการเป็นประจ้าของกลุ่มนักศึกษา คือ 

เหตุผลของโปรโมชั่นลดราคาภายในร้านบิงซู ซึ่งจากค้าสัมภาษณ์ของกลุ่มนักศึกษานั นสะท้อนให้เห็น

ถึงทัศนคติที่มีต่อราคาน ้าแข็งไสบิงซูที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้กลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มเลือก

รับประทานในช่วงที่ร้านบิงซูจัดโปรโมชั่นลดราคา โดยอ้างอิงจากค้าสัมภาษณ์ของคุณแมวเหมียว 

(นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่า “เลือกกินบิงซูจากโปรโมชั่นของแต่

ละร้าน ในแต่ละช่วงร้านบิงซูก็จะลดราคาไม่เหมือนกัน อย่างวันนี ที่ มากินร้านซอลบิงเพราะเขาลด

ราคาพอดี แต่จากการที่กินบิงซูมาหลายร้าน คิดว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันหมดทุกร้าน ตอนนี เลยดูที่

โปรโมชั่นการลดราคาของแต่ละร้านเป็นส่วนใหญ่” (สัมภาษณ์คุณแมวเหมียว, 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2561) โดยจากค้าสัมภาษณ์ของคุณแมวเหมียว (นามสมมุติ) เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับช่วงโปรโมชั่นของ

ทางร้านซอลบิงพอดี จากการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่น พบว่าในช่วงนี ร้านซอลบิงได้จัด

โปรโมชั่น “ซื้อบิงซูถ้วยที่ 2 ลดทันที 50%” ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะลดราคาเฉพาะสาขาสยามสแควร์ และ

สาขาสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น ราคาของบิงซูถ้วยที่สองจะลดราคาเหลือครึ่งหนึ่ง เช่น เมนูสตอเบอร์รี่ ชีส 

เมล่อน ซอลบิง จากราคา 399 บาท ลดเหลือ 199 บาท เมนูบิงซูพรีเมี่ยม เฟรช สตอเบอร์รี่ ซอลบิง 

ลดราคาจาก 385 บาท เหลือ 192 บาท เป็นต้น จากการจัดโปรโมชั่นของร้านซอลบิงดังกล่าวนี้ จาก

การสังเกตการณ์จะเห็นได้ว่าลูกค้าค่อนข้างให้ความตอบรับเป็นอย่างดี สังเกตได้จากในแต่ละโต๊ะจะมี

ถ้วยบิงซูวางอยู่ไม่ต่้ากว่าหนึ่งถ้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดโปรโมชั่นซื อบิงซูถ้วยที่สองจะลดราคาเหลือ

ครึ่งหนึ่งนั่นเอง และในขณะเดียวกันยังมีค้าสัมภาษณ์ของคุณไข่มุก (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ชื่นชอบและเป็นแฟนคลับของดารานักร้องเกาหลี กล่าวว่า “โปรโมชั่นของ

ร้านบิงซูมีส่วนมากในการตัดสินใจเวลากิน เพราะราคาปกติค่อนข้างแพงอยู่แล้ว พอจัดโปรโมชั่นลด

ราคาท้าให้สบายใจเวลากินมากขึ น ซึ่งจริงๆ แล้วเวลากินก็หารกับเพ่ือนเหลือไม่กี่บาทหรอก” 
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(สัมภาษณ์คุณไข่มุก, 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) ค าสัมภาษณ์จากคุณไข่มุกนี้ ผู้ศึกษาได้ลงเก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์จากลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขาอาคารสยามกิตติ์ โดยมีโปรโมชั่น

พิเศษ คือ เมื่อลูกค้าแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา เมื่อสั่งเมนูบิงซูทุกรสชาติ จะได้ลดราคาถึง 30% 

เลยทีเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นที่มีเป้ามหมายเฉพาะกลุ่มเลยคือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 

ส่วนกระแสการตอบรับของโปรโมชั่นนี้ ด้วยความที่ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขาอาคารสยามกิตติ์ ตั้งอยู่

ในแหล่งของสถาบันกวดวิชา และเป็นร้านที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้มีกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาเข้าใช้

บริการโดยตลอดอยู่แล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าในร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขาอาคารสยามกิตติ์จะมีกลุ่ม

นักเรียน/นักศึกษาให้การตอบรับโปรโมชั่นลดราคาของบิงซูนี้ได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั งหมด 14 คน ในหัวข้อร้านบิงซูที่นิยมรับประทาน 

ส่วนมากจะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ไม่มีร้านบิงซูที่กินประจ้า แต่เลือกรับประทานจากสถานที่ตั ง

ของร้านจ้านวน 9 คน และเลือกกรับประทานบิงซูจากเมนูและโปรโมชั่นของร้านจ้านวน 5 คน 

  

ทัศนคติต่อราคาน ้าแข็งไสบิงซู 

 ในประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อราคาของน ้าแข็งไสบิงซู จากค้าสัมภาษณ์ท้าให้ผู้ศึกษา

สามารถสรุปได้เป็น 2 ค้าตอบ คือ 1. ทัศนคติต่อราคาที่แพงเกินไป 2. ทัศนคติที่คิดว่าราคา

สมเหตุสมผลกับวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่ม

นักศึกษากลับเป็นภาพสะท้อนที่ท้าให้เห็นถึงกระแสนิยมรับประทานบิงซูที่ยังคงได้รับความนิยมจาก

ลุ่มวัยรุ่นอยู่โดยตลอด ถึงแม้ว่าในความรู้สึกส่วนตนของบางคนอาจมีทัศนคติต่อราคาขนมชนิดนี ว่ามี

ราคาสูง แต่เมื่อน ้าแข็งไสบิงซูยังคงเป็นขนมที่อยู่ในกระแสนิยมของสังคมไทยก็ย่อมยังเป็นที่ต้องการ

ของผู้บริโภคอยู่นั่นเอง 

ประเด็นแรกที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาเรื่องทัศนคติต่อราคาของน ้าแข็งไสบิงซู คือ 

ทัศนคติต่อราคาน ้าแข็งไสบิงซูที่คิดว่ามีราคาแพงจนเกินไป ซึ่งจากการสังเกตุการณ์อย่างมีส่วนร่วมใน

ครั งนี สามารถรวบรวมราคาของน ้าแข็งไสบิงซูได้ว่า โดยทั่วไปราคาของน ้าแข็งไสบิงซูขนาดปกติจะมี

ราคาเริ่มต้นที่ 200 – 400 บาท แล้วแต่วัตถุดิบที่เลือกใช้ในแต่ละเมนู ซึ่งสังเกตได้ว่าปัจจุบันร้าน

น ้าแข็งไสบิงซูส่วนใหญ่เริ่มผลิตน ้าแข็งไสบิงซูที่มีขนาดเล็กออกมาเพ่ือให้มีราคาที่ถูกลง รวมถึง

ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริโภคหนึ่งถึงสองคนต่อถ้วยด้วย อาทิ เมนู “ซอลบิง คัพ” ของร้าน
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ซอลบิง ที่เพ่ิมเมนูของบิงซูที่มีขนาดถ้วยที่เล็กลง และราคาที่ถูกลง เพ่ิมตอบสนองต่อความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ น ซึ่งกลุ่มนักศึกษาท่ีได้ท้าการสัมภาษณ์มีดังนี  

คุณแมวเหมียว (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น มีทัศนคติต่อราคา

บิงซูว่าแพงจนเกินไป กล่าวว่า “ส่วนตัวคิดว่าราคาบิงซูค่อนข้างแพงไปมาก บางเมนูถ้วยนึงราคาเกือบ

สี่ร้อยบาท แต่ยังดีที่เวลากินสามารถกินได้หลายคนท้าให้เฉลี่ยต่อคนแล้วจ่ายไม่แพงเท่าไหร่ แต่ถึง

ยังไงก็มองว่ามันค่อนข้างแพงไปอยู่ดีต่อราคาขนมหวานหนึ่งถ้วย” (สัมภาษณ์คุณแมวเหมียว, 3 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) และคุณโดนัท (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ให้ค้าตอบว่า “ถ้าไม่มีเพ่ือนมากินด้วยคงจ่ายไม่ไหวแน่นอน 

เพราะราคาบิงซูต่อถ้วยค่อนข้างแพงมาก บางครั งคิดว่าแพงเกินเรื่องไป แต่ถ้าเปรียบเทียบกับความ

อร่อยก็ยอมจ่ายได้ เพราะมีเพ่ือนมากินด้วยเวลาจ่ายก็หารกัน” (สัมภาษณ์คุณโดนัท, 29 มกราคม 

พ .ศ .2561)  สุ ดท้ ายคื อความ เห็ นจากคุณชมพู  (นามสมมุติ )  อายุ  21 ปี  นั กศึ กษาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  “ราคาแพงเกินไป หนึ่งถ้วยสามารถกินข้าวได้หนึ่งมื อเลย แต่

เพ่ือนอยากกินเลยต้องมา แต่ก็คิดว่ามันอร่อยดี เวลากินกับเพ่ือนหลายๆ คนท้าให้สนุกขึ น ” 

(สัมภาษณ์คุณชมพู, 18 มกราคม พ.ศ.2561) จากค้าสัมภาษณ์ของกลุ่มนักศึกษาที่ได้เก็บข้อมูลมาใน

เบื องต้นนี  ท้าให้ผู้ศึกษาพบว่าพฤติกรรมการรับประทานบิงซูของกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่จะนิยมมา

รับประทานกันเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจมีปัจจัยเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากค้าสัมภาษณ์ของ

นักศึกษาส่วนใหญ่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันเรื่องของราคาที่แพงจนเกินไป หากแต่เมื่อได้มีการหาร

เฉลี่ยกับกลุ่มเพ่ือนจะท้าให้มีราคาที่ถูกลง  

 นอกจากนี ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่มีทัศนคติทางด้านราคาของบิงซูว่ามีราคาที่สมเหตุสมผล 

คือ คุณเบน (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ “คิดว่าไม่แพงไปนะ เพราะ

บางเมนูเขาใช้ผลไม้เยอะ อย่างที่กินอยู่ก็ใช้เมล่อนครึ่งลูก ราคาก็แพงแล้ว ถือว่าคุ้ม” (สัมภาษณ์คุณ

เบน, 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) สอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์จาก คุณแมลงปอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี 

นักศึกษาจากวิทยาลัยการบินพลเรือน คือ “ถ้ามากินกันหลายๆ คนถือว่าไม่แพงเกินไป เป็นราคาที่

จ่ายได้ แต่ก็ถือว่าไม่ถูกเหมือนน ้าแข็งไสทั่วไป” (สัมภาษณ์คุณแมลงปอ, 29 มกราคม พ.ศ.2561) และ

คุณน ้าหวาน (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “คิดว่า

ราคาบิงซูไม่ได้แพงเกินไปนะ เพราะวัตถุดิบที่เอามาท้ามันแพงอยู่แล้ว คือถ้าเป็นบิงซูผลไม้ก็จะใช้

ผลไม้ที่มีราคาแพงเอามาท้า อย่างสตอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ถ้าไปซื อตามซุปเปอร์มาเก็ตกินเปล่าๆ ยัง

แพงเลย ถ้าเอามาท้าเป็นขนมก็ต้องมีราคาสูงเป็นปกติอยู่แล้ว เวลากินเราก็จะต้องหารกับเพ่ือนอยู่
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แล้ว มันเป็นราคาที่จ่ายได้นะ ถ้าเทียบกับคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ แต่ก็ต้องเลือกร้านด้วย เพราะบางร้าน

ขายราคาแพงก็จริงแต่วัตถุดิบที่ใช้ไม่อร่อย อย่างบางร้านก็ใช้สตอเบอร์รี่แช่แข็ง แต่ขายถ้วยละเกือบสี่

ร้อยก็มีนะ หลักๆ เลยคือต้องเลือกร้านก่อน ต้องดูว่าร้านไหนคนกินเยอะ แสดงว่า ใช้ได้” (สัมภาษณ์

คุณน ้าหวาน, 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) จากค้าสัมภาษณ์ของนักศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคา

ของน ้าแข็งไสบิงซูว่ามีราคาสมเหตุสมผลนั น ผู้ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ให้

ความส้าคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ในการท้าบิงซูเป็นหลัก โดยทั งคุณเบน (นามสมมุติ) และคุณน ้าหวาน (นาม

สมมุติ) ได้มีการกล่าวอ้างอิงถึงวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับการก้าหนดราคาน ้าแข็งไสบิงซูของแต่ละ

ร้านที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา โดยในแต่ละเมนูที่อยู่ในร้านบิงซูทั งสามร้าน คือ ร้านฮอลลี่ส์ 

คอฟฟ่ี ร้านซอลบิง ร้านซอบิงโก จะมีการให้รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้  เช่น บาง

เมนูใช้ผลไม้แช่แข็ง บางเมนูใช้ผลไม้สด เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสในการบริการแก่ผู้บริโภค หรือบาง

ร้านมีการก้าหนดเมนูไว้ชัดเจนถึงวัตถุดิบที่เลือกใช้ ซึ่งส่งผลถึงราคาของแต่ละเมนูที่จะมีราคาแตกต่าง

กันด้วย อาทิ เมนูบิงซูสตอเบอร์รี่ไอซ์ ของร้านฮอลลี่ส์คอฟฟ่ีจะมีราคาที่แตกต่างกัน รวมถึงชี แจงไว้

อย่างชัดเจนถึงวัตถุดิบที่ใช้ คือ บิงซูสตอเบอร์รี่ไอซ์ (สตอเบอร์รี่แช่แข็ง) ราคา 290 ในขณะที่ บิงซู

สตอเบอร์ร์ไอซ์ (สตอเบอร์รี่สด) ราคา 320 บาท เป็นต้น 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทั งหมดแบ่งความคิดเห็นได้เป็น จ้านวน 10 คน มีความคิดเห็นว่าราคา

แพงเกินไปส้าหรับขนมหวาน และจ้านวน 4 คน มีความคิดเห็นว่าราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ

วัตถุดิบที่ใช้ นอกจากนี ยังสังเกตได้อีกว่า วิธีการจ่ายเงินค่าขนมของกลุ่มตัวอยู่ที่ท้าการสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ จะจ่ายเงินโดยวิธีการหารเฉลี่ยกัน ส่งผลให้ราคาน ้าแข็งไสต่อถ้วยเมื่อรับประทานกับกลุ่มเพ่ือนมี

ราคาไม่สูงเกินไปด้วย  

 

บุคคลที่นิยมไปรับประทานด้วย  

 ในประเด็นเรื่องของ บุคคลที่กลุ่มนักศึกษานิยมไปรับประทานด้วย ค้าตอบที่ผู้ศึกษาได้จาก

การลงพื นที่เก็บข้อมูล ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั งหมด คือ ส่วนใหญ่นิยมไปรับประทานบิง

ซูกับกลุ่มเพ่ือน เหตุผลรองลงมาที่มีคนตอบเพียงคนเดียวคือ นิยมไปรับประทานบิงซูกับครอบครัว ซึ่ง

ค้าตอบที่ผู้ศึกษาได้นั นสอดคล้องกับพื นที่ที่ผู้ศึกษาได้เลือกเป็นกรณีศึกษา คือ ย่านสยามสแควร์ ที่ถือ

ได้ว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นที่มีเที่ยวสังสรรกับกลุ่มเพ่ือนนั่นเอง โดยจากการสังเกตการณ์พบว่า 
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บรรยากาศภายในร้านบิงซูจะพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการเป็นส่วนมาก คือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีจ้านวน

ตั งแต่ 3 คนขึ นไป ซึ่งก็สอดคล้องกับค้าให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี   

 คุณคุกกี  (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นิยมรับประทาน

ขนมหวานกับกลุ่มเพ่ือนเป็นประจ้า กล่าวว่า “คนที่กินบิงซูด้วยบ่อยที่สุดคือเพ่ือน เพราะจะชอบหา

ขนมหวานกินหลังเลิกเรียน เป็นการพูดคุยสังสรรค์กันไปในตัวด้วย” (สัมภาษณ์คุณคุกกี , 18 มกราคม 

พ.ศ.2561) ซึ่งสอดคล้องกับค้าสัมภาษณ์ของ คุณแมวเหมียว (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่เดินทางมาเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนหลังจากเลิกเรียน กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะไปกินบิงซู

กับเพ่ือน เพราะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนมากกว่า” (สัมภาษณ์คุณแมวเหมียว, 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2561) ซึ่งจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประกอบกับค้าสัมภาษณ์ของคุณคุกกี  (นามสมมุติ) และ

คุณแมวเหมียว (นามสมมุติ) พบว่า พฤติกรรมกการรับประทานบิงซูของวัยรุ่นนักศึกษาส่วนใหญ่แล้ว 

จะนิยมมารับประทานกับกลุ่มเพ่ือน แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มทางสังคมอย่างหนึ่งของนักศึกษา 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนในการรับประทานบิงซู ที่ก้าลังเป็นกระแสนิยม

อยู่ในสังคมไทย ค้าสัมภาษณ์สุดท้ายที่ช่วยยืนยันถึงความนิยมรับประทานบิงซูกับกลุ่มเพ่ือนคือค้า

สัมภาษณ์จาก คุณแมลงปอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาจากวิทยาลัยการบินพลเรือน “ส่วนมาก

เวลากินบิงซูจะชอบมากินกับเพ่ือน เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยชอบกินของหวาน” (สัมภาษณ์คุณแมลงปอ, 

29 มกราคม พ.ศ.2561) เหตุผลรองลงมาที่มีคนตอบเพียงคนเดียวคือ นิยมรับประทานบิงซูกับ

ครอบครัว คือค้าสัมภาษณ์จาก คุณเบน (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

กล่าวว่า “ชอบมากินบิงซูกับครอบครัว เพราะเป็นคนญาติเยอะ ครอบครัวชอบนัดกินข้าวนอกบ้าน 

เลยท้าให้บิงซูเป็นของหวานที่กินเป็นประจ้าหลังจากกินข้าวเสร็จ เวลาไปกินทีเกือบสิบคน ท้าให้กินได้

หลายเมนู” (สัมภาษณ์คุณเบน, 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) จากค้าสัมภาษณ์ของคุณเบน (นามสมมุติ) 

ในเบื องต้น ก็แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มและกิจกรรมทางสังคมของสถานบันครอบครัวในอีกรูปแบบ

หนึ่ง คือการได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างไปจากการรวมกลุ่มกันระหว่าง

เพ่ือนนักศึกษา เพราะสถานบันครอบครัวถือเป็นกลุ่มทางสังคมขั นพื นฐานในสังคมมนุษย์ การที่

สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันถือเป็นการด้าเนินกิจกรรมทางสังคมของครอบครัวที่จะส่งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแน่นเฟ้นมากยิ่งขึ น   

 จากการสัมภาษณ์ในข้างต้นผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างนิยมรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซูด้วย ส่วนใหญ่คือ กลุ่มเพ่ือนจ้านวน 13 คน และนิยมรับประทานกับครอบครัว 1 คน 
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ซึ่งอาจเป็นเพราะพื นที่ที่ผู้ศึกษาได้ท้าการสัมภาษณ์เป็นพื นที่ที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาและแหล่งช็อป

ปิ้ง ท้าให้กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านน ้าแข็งไสบิงซูส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพ่ือนนั่นเอง 

 

 โอกาสในการเลือกรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู 

 โอกาสในการรับประทานบิงซู ในประเด็นนี เกี่ยวข้องกับ วาระและโอกาสที่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกใช้ในการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู ซึ่งจากการสัมภาษณ์ค้าตอบที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ รับประทานเวลารวมตัวกับกลุ่มเพ่ือน อาทิ เวลาเลิกเรียน หรือหลังรับประทานอาหารเสร็จ วัน

ส้าคัญต่างๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบ เป็นต้น สอดคล้องกับสถานที่ที่ผู้ศึกษาเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา ที่

เป็นย่านที่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และเป็นแหล่งรวมวัยรุ่น โดยยกตัวอย่าง

ค้าสัมภาษณ์ได้ ดังต่อไปนี  

คุณแมลงปอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษาจากวิทยาลัยการบินพลเรือน ได้ให้สัมภาษณ์

ว่า “โอกาสที่จะกินบิงซู เป็นเวลาที่รวมตัวกันของเพ่ือนสนิท ที่จะเป็นแผนประจ้าว่าหลังกินข้าวเสร็จก็

ต้องพากันไปกินบิงซูต่อ เพราะมันเย็นและอร่อยด้วย” (สัมภาษณ์คุณแมลงปอ, 29 มกราคม พ.ศ.

2561) นอกจากนี คุณมุกดา (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า “เวลาที่จะกินบิงซูคือหลังเลิกเรียน หรือหลังสอบเสร็จ ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่ว่างๆ ไม่ต้อง

มีการบ้านหรือมีงานต่อ ก็จะไปหาอะไรกินกับกลุ่มเพ่ือน บางทีก็กินบิงซูหลังจากกินข้าวเสร็จ ” 

(สัมภาษณ์คุณมุกดา, 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) และสุดท้ายคุณเบน (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “โอกาสในการกินบิงซู จะกินกันเกือบทุก

โอกาส เพราะครอบครัวเป็นคนที่ชอบกินข้าวนอกบ้าน และพ่ีน้องค่อนข้างเยอะ วันส้าคัญๆ ต่างๆ ก็

จะกินบิงซูเป็นของหวานบ่อยมาก เช่น วันเกิดพ่อแม่ หรือวันคริสมาสที่ผ่านมา” (สัมภาษณ์คุณเบน, 

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 

 ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาทั งหมดนี  สามารถสรุปค้าตอบได้เป็น 3 ประเด็น คือ 

รับประทานบิงซูเมื่อได้พบปะกับเพ่ือนจ้านวน 8 คน รับประทานบิงซูหลังจากเลิกเรียนหรือมีเวลาว่าง

จ้านวน 5 คน และสุดท้ายคือรับประทานบิงซูเมื่อมีโอกาสส้าคัญๆ ของครอบครัวจ้านวน 1 คน  
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มุมมองของผู้ประกอบการร้านน ้าแข็งไสบิงซู  

 ร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟี่ (HOLLYS COFFEE) 

จากการสัมภาษณ์ คุณโบ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี พนักงานภายในร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี สาขา

อาคารสยามกิตติ์ ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่เคยท้าร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ีในสาขาอ่ืนมาก่อน ท้าให้

เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน โดยคุณโบได้กล่าวว่า “จากร้านเดิมที่

เคยท้าแถวถนนสุขุมวิท ร้านจะค่อนข้างเงียบมาก เพราะลูกค้าต่างมาซื อกาแฟแล้วก็นั่งท้างานกัน

เงียบๆ มีบ้างที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ แตกต่างมากกับสาขานี เพราะคนเยอะมาก ลูกค้ามี

เข้ามาตลอด” นอกจากนี คุณโบยังได้กล่าวถึงเป้าหมายของร้านว่า “เป้าหมายของร้านคือเป็นคาเฟ่ที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เรามีทั งเครื่องดื่มอย่างชา กาแฟขาย พร้อมๆ กับ

เมนูเบเกอรี่และขนมหวานอย่างบิงซูด้วย” ส้าหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการภายในร้าน จากค้าสัมภาษณ์

ของคุณโบและจากการสังเกตการณ์พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เข้าบริการมีทั งนักท่องเที่ยว และนักเรียน/

นักศึกษา ซึ่งคุณโบก็ได้ให้ค้าตอบว่า “ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน ค่อนข้างมีหลากหลาย เพราะ

ท้าเลที่ตั งของร้านอยู่ใจกลางเมือง และอยู่ภายในอาคารที่มีโรงเรียนกวดวิชามากมาย ท้าให้ลูกค้าที่

เข้ามาใช้บริการมีทั ง เด็กนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงชาวต่างชาติด้วย โดยแต่ละกลุ่ มก็จะมี

เมนูที่นิยมแตกต่างกัน อย่างเช่น เด็กนักเรียน/นักศึกษา ก็จะสั่งบิงซูกินกันเป็นกลุ่ม หรือสั่งเครื่องดื่ม

อย่างชา กาแฟดื่มบ้างในช่วงที่นั่งอ่านหนังสือติวสอบ ซึ่งจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา อย่างผู้ปกครอง

หรือกลุ่มคนวัยท้างานก็จะเน้นสั่งเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่  ส่วนนักท่องเที่ยวก็จะมีบ้างที่เข้ามา

รับประทานบิงซูของทางร้านเรา”นอกจากนี คุณโบอย่างกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “ช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะ 

ด้วยความที่ร้านเราเป็นร้านที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ถ้า

เป็นช่วงเช้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จะมีเข้ามาตั งช่วงสายจนถึงดึก ช่วงสายถึงเย็นเมนู

บิงซูจะค่อนข้างขายดี เพราะคนนิยมมาทานเล่นกันเป็นกลุ่ม แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาดึกหน่อย ก็จะมีเด็ก

นักเรียน นักศึกษาเข้ามาสั่งชา กาแฟนั่งอ่านหนังสือกันเป็นประจ้า ซึ่งถ้าช่วงไหนมีสอบในช่วงกลางคืน

คนก็จะเยอะขึ นเป็นพิเศษ”  

ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ท้าให้สรุปได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการในร้านฮอลลี่ส์ 

คอฟฟ่ีจะแตกต่างกันไปตามท้าเลที่ตั งของร้าน ที่ในสาขาอาคารสยามกิตติ์จะมีกลุ่มนักศึกษาเข้าใช้

บริการเป็นจ้านวนมากท้าให้เมนูน ้าแข็งไสบิงซูขายดี ท้าให้เห็นว่ากระแสการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู

มีความแพร่หลายอย่างมากในสังคมวัยรุ่นไทย นอกจากนี จากค้าสัมภาษณ์ของคุณโบท้าให้เห็นว่า 
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ช่วงเวลาที่กลุ่มนักศึกษานิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู คือช่วงเวลาเที่ยงไปจนถึงเย็น ซึ่งจากการ

สังเกตการณ์ของผู้ศึกษาเองมีความเห็นว่า พฤติกรรมการรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่มศึกษาแบ่ง

ได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับประทานบิงซูเป็นของหวานหลังจากมื อเที่ยงและมื อเย็น และการ

รับประทานบิงซูเป็นของว่างในช่วงบ่าย  

 

ร้านซอลบิง (SULBING Korean Dessert Café) 

 ข้อมูลในมุมมองผู้ประกอบการของร้านซอลบิงในครั งนี  ได้จากการสัมภาษณ์

พนักงานภายในร้าน คือ คุณหน่อย (นามสมมติ) อายุ 32 ปี ได้กล่าวถึงจุดเด่นของร้านน ้าแข็งไสบิงซู

แห่งนี ว่า “จุดเด่นของซอลบิง คือ บิงซู จากที่รู้ว่าร้านเราคือร้านแรกๆ ในเกาหลีที่เพิ่มเมนูบิงซูลงไปใน

ร้านคาเฟ่ที่ขายแต่เครื่องดื่มและเบเกอรี่ตามแบบทั่วไป หลังจากนั นก็มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ จน

ลูกค้าชอบมาถึงทุกวันนี ” นอกจากนี คุณหน่อยยังได้กล่าวถึงเมนูน ้าแข็งไสบิงซูภายในร้านซอลบิง

เพ่ิมขึ นอีกว่า “ทุกวันนี ร้านเรากลายเป็นร้านที่ขายบิงซูเป็นหลักแล้ว เพราะลูกค้าที่เข้ามา 80% จะสั่ง

แต่เมนูบิงซู นอกนั นก็จะมีเป็นเครื่องดื่มบ้างนิดหน่อยแต่เป็นส่วนน้อยมาก อาจเป็นเพราะการโปรโมท

ของร้านที่เน้นโปรโมทเมนูบิงซูเป็นหลัก ท้าให้ลูกค้าสนใจขนมชนิดนี เยอะ และร้านเรายังมีการคิดเมนู

บิงซูที่ค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างเมนูเมล่อนซอลบิง ที่เป็นบิงซูเมล่อนร้านเราใช้เมล่อนครึ่ง

ลูกในการตกแต่งหน้าบิงซู ท้าให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ซึ่งลูกค้าสนใจกันเยอะมาก” ส่วนกล

ยุทธ์ทางการตลาดของร้านซอลบิงคุณหน่อยได้พูดไว้ว่า “ข้อดีของร้านเราคือ ร้านเรามีการเปลี่ยนหรือ

เวียนเมนูไปเรื่อยตามฤดูกาล ท้าให้ลูกค้าไม่เบื่อ และง่ายต่อการหาวัตถุดิบด้วย เช่น บิงซูมะม่วงสุก 

หรือบิงซูทุเรียน ที่จะได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อนมาก” 

จากการฟังค้าสัมภาษณ์ของคุณหน่อย พนักงานภายในร้านซอลบิง ท้าให้ผู้ศึกษาพบว่าการ

สร้างจุดเด่นให้กับเมนูน ้าแข็งไสบิงซู เป็นการดึงดูดลูกค้าและสร้างกระแสความนิยมรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซูได้อีกทางหนึ่ง อีกทั งร้านซอลบิงยังมีการปรับปรุงสูตรให้เหมาะสมกับรสนิยมของ

ผู้บริโภค และยังสามารถใช้วัตถุดิบประจ้าฤดูกาลนั นๆ เป็นจุดขายและต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย 
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ร้านซอบิงโก (SEOBINGGO Korean Dessert Café) 

 ส้าหรับร้านซอบิงโก ได้สัมภาษณ์มุมมองของผู้ประกอบการร้านจาก คุณแจน (นามสมมติ) 

อายุ 35 ปีผู้จัดการร้าน ที่ได้ให้ข้อมูลถึงต้นก้าเนิดของร้านว่า “ซอบิงโกเป็นร้านที่ก่อตั งเป็นคนไทย

และคนเกาหลี ซึ่งท้าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยมของลูกค้าได้ดี เมนูของทางร้านจึงได้มีการ

ปรับปรุงให้ถูกปากคนไทยมากขึ น ร้านของเราเกิดขึ นมาจากกระแสที่เขาฮิตกินบิงซูกันเมื่อหลายปีที่

แล้ว ร้านของเราเปิดสาขานี เป็นสาขาแรก เพราะท้าเลที่อยู่ในแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่น ท้าให้ได้รับความ

นิยมเร็วมาก อีกทั งกระแสของสื่อโซเชียลมีเดียด้วย ที่มีส่วนส้าคัญในการช่วยโปรโมทร้านช่วงแรกๆ” 

ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของร้าน คุณแจนได้อธิบายว่า “เป้าหมายหลักของร้านจริงๆ คือ กลุ่ม

นักเรียน/นักศึกษา เพราะเราได้ส้ารวจแล้วว่าลูกค้ากลุ่มนี เป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุด ซึ่งส่ง

โดยตรงกับการโปรโมทร้าน และท้าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้ง่ายด้วย” นอกจากนี ผู้แจนยังได้กล่าว

เพ่ิมเติมว่า “เมนูของทางร้านเรา ส่วนใหญ่จะเน้นขายขนมหวานอย่างบิงซูเป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่

เข้ามาก็จะเข้ามาสั่งขนมกินเป็นส่วนมาก ไม่เหมือนร้านคาเฟ่อ่ืนๆ ซึ่งช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะก็จะเหมือน

ร้านอาหารตามทั่วไป ลูกค้าจะเยอะช่วงเที่ยงจนถึงเย็น เนื่องจากคนนิยมรับประทานของหวานหลัง

อาหารหลัก โดยกลุ่มคนที่นิยมเข้ามาใช้บริการของทางร้านส่วนมากจะเป็นวัยรุ่น นักเรียน/นักศึกษา 

เพราะว่าท้าเลของเราอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย” อีกทั งคุณแจนยังได้ทิ งทายไว้ส้าหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

ร้านซอบิงโกไว้ด้วย คือ “ข้อเสียของร้านเราคือ ด้วยความที่สยามสแควร์เป็นสาขาแรกที่เราเปิดร้าน 

ท้าให้พื นที่ของทางร้านมีค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้บางครั งอาจบริการลูกค้าไม่ทัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์" 

 จากการสัมภาษณ์คุณแจน ผู้จัดการร้านซอบิงโก ท้าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงการให้ความส้าคัญของ

สื่อโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากของร้านซอบิงโก อันเนื่องจากร้านนี ได้อาศัยสื่อเหล่านี ในการช่วยโป

รโมทร้านมาโดยตลอด ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มนักศึกษา เพราะมีพฤติกรรมการ

ใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด รวมไปถึงการที่มีคนริเริ่มเป็นคนไทย ท้าให้เข้ าใจความต้องการและ

รสนิยมของคนไทยได้มากขึ น ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงสูตรมาจนถึงปัจจุบันด้วย  
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 

 จากการศึกษาเรื่อง “น ้าแข็งไสเกาหลี บิงซู (Bingsu) : ภาพสะท้อนวัฒนธรรมกระแสนิยม

อาหารเกาหลีในสังคมไทย กรณีศึกษา ร้านน ้าแข็งไสบิงซูย่านสยามสแควร์” ผู้ศึกษาได้ท้าการรวบรวม

ข้อมูลและลงพื นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน้ามาใช้วิเคราะห์ถึงประเด็นที่มาและความส้าคัญของ

กระแสความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดโลกาภิ

วัตน์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคนิยมของคน

ในสังคมไทย โดยการศึกษาในครั งนี ผู้ศึกษาได้เลือกสถานที่ศึกษาอย่างย่านสยามสแควร์ เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงกระแสความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูของคนไทยผ่านทางพื นที่ อันเนื่องจากย่านสยามส

แควร์เป็นแหล่งช็อปปิ้งและพักผ่อนหย่อนใจใจกลางเมืองที่ส้าคัญ ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัยรุ่นที่

ส้าคัญในสังคมไทย อีกทั งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา อัน

เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีก้าลังในการบริโภค และง่ายต่อการเก็บข้อมูลอีกด้วย  

 กระบวนการโลกภิวัตน์ต่อการแพร่กระจายของน ้าแข็งไสบิงซู 

 แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ ในการอธิบายถึงที่มาของ

ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู โดยใช้ประเด็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม

ในการวิเคราะห์ แนวคิดโลกาภิวัตน์ ในที่นี  กล่าวถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่ ที่

มีเทคโนโลยีความก้าวหน้าที่ทันสมัย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว จนกระทั่งปัจจัยทางด้านพื นที่ทางภูมิศาสตร์ ไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคส้าหรับมนุษย์อีกต่อไป 

อีกทั งยังส่งเสริมให้ระบบสื่อสารมวลชนมีบทบาทกับชีวิตของคนในสังคมมากขึ นอีกด้วย ระบบ

เครือข่ายดาวเทียมและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือก้าเนิดขึ น และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์

อย่างไม่มีที่สิ นสุดมาจนถึงปัจจุบัน ในแง่ของ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ย่อมเปลี่ยนแปลง

ไปจากอดีตอย่างสิ นเชิง โดยความส้าคัญของงานวิจัยชิ นนี ให้ความส้าคัญในด้านโลกาภิวัตน์ทาง

วัฒนธรรม ที่ท้าให้เกิดการเข้าถึงวัฒนธรรมต่างถิ่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ปรากฏการณ์ที่เห็นได้

ชัดในสังคมไทยปัจจุบันคือ อิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ ที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับค่านิยม

ของกลุ่มวัยรุ่นไทย กระแสเกาหลีฟีเว่อร์เกิดจากแนวคิดของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผ่านวัฒนธรรมของ

ประเทศเกาหลีใต้ผ่านระบบสื่อสารมวลชน ในรูปแบบของซีรี่ย์เกาหลี เพลงเกาหลี เป็นต้น สอดคล้อง
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กับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจ้าวันของผู้คนด้วย อิทธิพลของ

กระแสเกาหลีฟีเว่อร์ถูกเผยแพร่โดยระบบสื่อสารมวลชน เมื่อคนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

เกิดการท้าซ ้าท้าให้เกิดความชื่นชอบ หรือเกิดค่านิยมใหม่ขึ นในสังคมไทย วัฒนธรรมอาหารเกาหลีก็

เป็นผลผลิตหนึ่งที่แฝงมากับอิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์  เป็นจุดประสงค์หนึ่งในแผนการพัฒนา

ประเทศของประเทศเกาหลีใต้ที่ ได้ เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการส่งออกวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภายในประเทศให้เกิดมูลค่า เพราะฉะนั นกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่เกิดขึ นในประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นการเผยแพร่อย่างมีนัยยะ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิ

วัตน์ทางวัฒนธรรม   

 กระบวนการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวัตที่มาพร้อมกับการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สังคมมนุษย์ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างกันมาโดยตลอด ในมุมมองของปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูก็เช่นกัน 

จุดเริ่มต้นของกระแสนิยมนี เกิดจากการเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะในรูปแบบของซีรี่ย์

เกาหลี ส่งผ่านมาทางสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดความนิยมเพ่ิมขึ นมาเรื่อยๆ เมื่อบิงซูกลายเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจ ร้านน ้าแข็งไสบิงซูก็เกิดขึ นมากมายเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้คนในสังคม ท้าให้คนไทยอย่างเราๆ สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมขนมหวานดั งเดิมของ

ประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างง่ายดาย 

 

 น ้ำแข็งไสบิงซู: ปรำกฏกำรณ์กำรกระแสนิยมในสังคมไทย 

 ในปัจจุบันปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซู เรียกได้ว่าก้าลังเป็นที่สนใจจาก

ผู้คนในสังคม โดยในงานวิจัยชิ นนี ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมกระแสนิยม เข้ามาใช้วิเคราะห์

ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งสัมพันธ์กับการเลือกใช้พื นที่ในกรณีศึกษา เพ่ือเข้ามาช่วยยืนยันถึงความ

นิยมของปรากฏการณ์ดังกล่าว เพราะสยามสแควร์ถือได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมความทันสมัย ที่ วัยรุ่น

ไทยให้การยอมรับและให้ความนิยม ที่มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงถึง 6 แห่งด้วยกัน คือ สยำม

พำรำกอน สยำมดิสคัฟเวอร์รี่ สยำมเซ็นเตอร์ สยำมสแควร์วัน ดิจิตอล เกตเวย์ และห้ำงมำบุญครอง  

ส่งผลให้รา้นบิงซูในย่านสยามสแควร์จะเกิดขึ นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการตอบสนองจากกลุ่มผู้บริโภค

ที่เป็นไปตามกลไกการตลาด จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้าให้เห็นว่า การบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูก

ลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจ้าวันของผู้คนในสังคม ทั งในแง่ของการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มเพ่ื อน 
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กิจกรรมที่ได้รับความนิยมหลังจากเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะส้าคัญของแนวคิด

วัฒนธรรมกระแสนิยมที่ว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวัน เป็น

เรื่องธรรมดาในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั งยังเป็นวัฒนธรรมแห่งวัยรุ่น ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่ม

วัยรุ่นวัยท้างาน เนื่องจากคนกลุ่มนี มีก้าลังการผลิต ก้าลังการซื อ และก้าลังการบริโภค การบริโภคบิงซู

ของคนในสังคมถือเป็นกิจกรรมทางโลก ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากระบบเศรษฐกิจของโลกได้  ที่

ขณะเดียวกันหากวิเคราะห์ไปจนถึงประเด็นของจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์กระแสนิยมรับประทานบิง

ซูนี  ก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอ้างอิงถึงอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระแส

สังคมต่างๆ ที่เกิดขึ นในสังคม ดังเช่นในงานวิจัยของ เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ (2551) เรื่อง “การแต่ง

คอสเพลย์ของวัยรุ่นไทย กับการสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยและบทบาทของสื่อ” ที่ได้กล่าวถึง

วัฒนธรรมกระแสนิยมการแต่คอสเพลย์ของกลุ่มวัยรุ่นไทย ที่เขาได้มีมุมมองต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม

ว่าเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้คนถูกผูกติดไว้กับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีระบบสื่อสารมวลชนที่

ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว ท้าให้กระแสสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าในอดีต ซึ่งเขาได้มอง

ว่าบริบทส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่หันมาสนใจการแต่งคอสเพลย์ เป็นเพราะ

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมกระแสนิยมการแต่งคอสเพลย์ขึ นในหมู่วัยรุ่น 

หากแต่เขายังได้วิเคราะห์ต่อไปอีกว่า ในอนาคตวัฒนธรรมกระแสนิยมการแต่งคอสเพลย์นี ย่อมถูกลด

ความนิยมตามลงไปตามกระแสสังคมที่ถูกหมุ่นเวียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานบิงซูในงานวิจัยชิ นนี ได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการ

รับประทานบิงซูของคนในสังคมไทย เริ่มต้นจากอิทธิพลของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์อันเป็นผลของการ

กระท้าจากกระแสโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อวัฒนธรรมอาหารเกาหลีเข้ามาในสังคมไทย ผ่าน

สื่อบันเทิงต่างๆ จนกลายมาเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม จน

กลายเป็นวัฒนธรรมกระแสนิยม ทั งนี จากการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลท้าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า ใน

อนาคตวัฒนธรรมการบริโภคบิงซูนี อาจถูกเลือนหายไปจากสังคม เนื่องจากกระแสสังคมถูกหมุนเวียน

เปลี่ยนไปนิยมสิ่งอื่นที่ผู้คนถูกกระตุ้นในเกิดความต้องการในการบริโภค ผ่านระบบสื่อมวลชนต่างๆ 

นอกเหนือจากนี ยังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ช่วยยืนยันถึงความนิยมของการรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซู คือ การเพ่ิมเมนูน ้าแข็งไสบิงซูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร้านไอศครีมของร้านสเวนเซ่น  

(Swensen’s) ที่เดิมทีเป็นร้านไอศครีมยอดนิยมของไทยมาตั งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงนัย

ให้เห็นถึงยอมรับถึงกระแสความนิยมของน ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย ที่ผู้คนต่างให้ความชื่นชอบจน

ร้านไอศครีมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานอย่างร้านสเวนเซ่นต้องปรับเปลี่ยนและยอมรับกับกระแสนิยม
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ของขนมชนิดนี  โดยเมนูบิงซูของร้ำนสเวนเซ่นมีทั งหมด 4 รสชำติด้วยกัน ได้แก่ บิงซู เวรี่ สตอเบอร์รี่ 

(Very Strawberry Bingsu) รำคำถ้วยใหญ่ 319 บำท ถ้วยเล็ก 219 บำท บิงซู ข้ำวเหนียวมะม่วง 

(Mango Pandan Sticky Rice Bingsu) ถ้วยใหญ่รำคำ 319 บำท ถ้วยเล็ก 219 บำท บิงซู ช็อคโก

แลตภูเขำไฟ (Choco Volcano Bingsu) ถ้วยใหญ่รำคำ 299 บำท ถ้วยเล็ก 199 บำท และสุดท้ำยคือ

เมนู บิงซู ชำเขียวถั่วแดง ถ้วยใหญ่รำคำ 299 บำท ถ้วยเล็ก 199 บำท (จะไปกิน, 2560 : ออนไลน์) 

  

วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับกำรรับบริโภคน ้ำแข็งไสบิงซู 

แนวคิดสุดท้ายที่ผู้ศึกษาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยชิ นนี คือ แนวคิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งเป็น

แนวคิดที่ควบคู่กับมากับแนวคิดวัฒนธรรมกระแสนิยม อันเนื่องจากกระแสความนิยมในการบริโภค

วัตถุ สิ่งของต่างๆ ของผู้คนในสังคมนั น ส่งผลให้ผู้คนเกิดความต้องการบริโภค ความต้องการในการ

จับจ่ายใช้สอย แนวคิดบริโภคนิยมก็คือ แบบแผนพฤติกรรมของผู้คนที่ผูกติดอยู่กับการบริโภค การซื อ

สินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจส่วนบุคคล จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม

บริโภคนิยมเกิดขึ นจากพื นฐานของการขยายตัวในระบบการผลิตสินค้าแบบทุนนิยม ซึ่ งน้าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวัตถุให้กลายเป็นสินค้าของผู้บริโภคที่สามารถซื อขายหรือบริโภคได้ การ

บริโภคนิยมจึงถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความพึงพอใจทางด้านอารมณ์และจิตใจต่อการบริโภค

ความฝันและความปรารถนาในการบริโภคทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ในด้านของการให้ความส้าคัญกับ

ร่างกายและความพึงพอใจต่อชีวิตหรูหราและสะดวกสบาย น ้าแข็งไสบิงซูถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่

ยังคงเป็นความต้องการของตลาด ซึ่งเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้

เข้ามาในรูปแบบของสื่อต่างๆ จนเกิดเป็นความนิยมขึ นในสังคม เมื่อน ้าแข็งไสบิงซูได้รับความสนใจ

จากผู้คนในสังคมไทย ย่อมส่งผลให้เกิดกระแสและความต้องการในการบริโภคตามมา จึงสอดคล้อง

กับแนวคิดบริโภคนิยมด้วย  

 

อิทธิพลกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ต่อปรากฏการณ์ความนิยมน ้าแข็งไสบิงซู 

 ในส่วนของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ ที่อาจกล่าวได้ว่ามีส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิดกระแสความนิยม

รับประทานน ้าแข็งไสบิงซูขึ นในสังคม จากการค้นคว้าข้อมูลของผู้ศึกษากล่าวได้ว่า กระแสเกาหลีฟี

เว่อร์มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมภายในประเทศ ของประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือให้
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เกิดแบบแผนวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่จะน้ามาซึ่งแนวคิดการใช้วัฒนธรรมภายในประเทศตนเป็นสินค้า

ส่งออก หรือที่เรียกว่าแนวคิด “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” โดยอาศัยระบบสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลาง

ในการส่งออกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ละครหรือซีรี่ย์ที่ออกอากาศที่โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดังเช่น

ในงานวิจัยของอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2552) เรื่อง กระบวนการเอเชียภิวัตนของวัฒนธรรมปอป เกาหลี

(เคปอป) : การผลิต การบริโภค และการสรางอัตลักษณของวัยรุนไทย ที่เป็นงานวิจัยว่าด้วยเรื่องการ

วิเคราะห์ถึงกระบวนการจัดการและกระบวนการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้

เล็งเห็นความส้าคัญของการส่งออกวัฒนธรรม จนกลายเป็นสินค้าที่ได้แพร่หลายออกไปตามประเทศ

ต่างๆ ในรูปแบบของสื่อบันเทิง จนเกิดเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ของกลุ่มแฟนคลับกระแสเกาหลีฟี

เว่อร์ จนในปัจจุบันวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ถือว่ามีส่วนส้าคัญอย่างมากในการก้าหนดค่านิยม

และแบบแผนในการด้าเนินชีวิตของผู้คนที่ชื่นชอบและติดตามกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ ในบริบทของ

สังคมไทยจุดเริ่มต้นของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์เกิดขึ นในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นช่วงที่ละคร

หรือซีรี่ย์เกาหลีเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซีรี่ย์เกาหลีก็

ยังคงได้รับความนิยมมาเรื่อยๆ ซีรี่ย์เกาหลีในมุมมองของผู้ศึกษาถือได้ว่าเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่

วัฒนธรรมเกาหลีได้เป็นอย่างดี โดยการรับชมของผู้คนท้าให้เกิดอารมณ์ ความรู้ สึกร่วม จนก่อให้เกิด

ค่านิยมและความชื่นชอบตามมา ผลลัพธ์ของการส่งออกวัฒนธรรมภายในประเทศของตนในรูปแบบ

ของสื่อมวลชนนั น เห็นได้อย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมเกาหลีใต้ในด้านต่างๆ เริ่มได้รับความนิยมมาก

ขึ นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น แฟชั่นการแต่งตัว การแต่งหน้า อาหารการกิน ตามที่งานวิจัยชิ นนี จึงได้

ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูมาอธิบาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ที่ได้ส่งผลต่อค่านิยม ความนึกคิด ของผู้คนในสังคม 

  

 ความส้าคัญของพื นที่ต่อความนิยมบริโภคน ้าแข็งไสบิงซู 

 ส้าหรับการลงเก็บข้อมูลในภาคสนามนั น ผู้ศึกษาได้ก้าหนดพื นที่ที่ศึกษา คือ ย่านสยามส

แควร์ อันเนื่องมาจากความส้าคัญทางด้านพื นที่ ที่สยามสแควร์ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่น ใกล้

สถานศึกษา และสามารถเดินทางได้สะดวก โดยในย่านสยามสแควร์นั นผู้ศึกษาได้ลงพื นที่ส้ารวจร้ าน

น ้าแข็งไสบิงซู พบว่ามีร้านบิงซูด้วยกันทั งหมด 4 ร้าน ได้แก่ ร้านซอบิงโก (SEOBINGGO Korean 

Dessert Café) ร้านซอลบิง (SULBING Korean Dessert Café) ร้านสโนว์ฟอล เฮาส์ (Snow Fall 

House) และร้านฮอลลี่ส์ คอฟฟ่ี (HOLLYS COFFEE) แต่ทั งนี ผู้ศึกษาได้คัดเลือกร้านบิงซูที่ใช้เป็น
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สนามในการเก็บข้อมูลด้วยกันทั งหมดสามร้าน โดยเลือกร้านที่มีเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนของร้านเป็น

ชาวเกาหลีใต้ เพ่ือความเป็นดั งเดิมของเมนูภายในร้านด้วย และกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท้าการเก็บข้อมูล ผู้

ศึกษาเลือกกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี

ก้าลังในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา อีกทั งเพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล

ด้วยส้าหรับวิธีการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยการ

ใช้แบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์กับกลุ่มนักศึกษารายบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

สามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนักศึกษารู้จักน ้าแข็งไสบิงซูครั งแรกผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น 

อินสตาแกรม เฟซบุค ทวิตเตอร์ ที่มีการโพสรูปภาพ หรือรีวิวอาหาร โดยจากประเด็นดังกล่าวสามารถ

สะท้อนให้ผู้ศึกษาเห็นว่า ระบบสื่อสารมวลชนได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกบริโภค

ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้ศึกษาได้ตั งไว้ว่า ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทาน

น ้าแข็งไสบิงซู เป็นผลมาจากการที่คนในสังคมได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ อันมีสื่อมวลชน 

อาทิ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ การโฆษณาต่างๆ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่วัฒนธรรม  

 แต่นอกเหนือจากนั น ในการลงพื นที่เก็บข้อมูลท้าให้ผู้ศึกษาพบว่า การบริโภคน ้าแข็งไสบิงซู 

ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในกลุ่มเพ่ือน หรือไม่ว่าจะ

เป็นการรวมกลุ่มกันภายในสถาบันครอบครัวที่ท้าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความแน่น

แฟ้นมากขึ นด้วย ในมิติของการรวมกลุ่มทางสังคมระหว่างกลุ่มเพ่ือนนั น จากข้อมูลพบว่ามีเรื่องของ

ปัจจัยทางด้านราคาและขนาดของน ้าแข็งไสเข้ามาเกี่ยวข้อง อันเนื่องจากว่า ราคาของบิงซูหนึ่งถ้วย

ค่อนข้างสูง อีกทั งขนาดที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถรับประทานคนเดียวได้ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้

การรับประทานบิงซูจะต้องมารับประทานกันเป็นกลุ่ม เพ่ือนที่จะได้รับประทานหมด และหารเฉลี่ยกัน

ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป จากการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยเรื่องราคาที่

สูงจนเกินไปของบิงซูมีสาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบที่เลือกใช้ในการท้า ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ขนมหวานที่

น้ามาเป็นส่วนประกอบในน ้าแข็งไส ย่อมเป็นผลไม้ที่มีราคาแพง เช่น สตอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ เมล่อน 

เป็นต้น ส่วนขนมที่น้ามาเป็นส่วนประกอบ อาทิ บราวนี่ คุกกี  ชีสเค้ก คัสเทลล่า เป็นต้น วัตถุดิบ

เหล่านี ถือได้ว่ามีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่แปลกใจเลยว่าท้าไมราคาของน ้าแข็งไสบิงซูในร้านเหล่านี จึงมี

ราคาค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันในผู้ประกอบการร้านน ้าแข็งไสเหล่านี ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับ

ปัญหาราคาที่สูงจนเกินไปนี  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นในปัจจุบันคือ ร้านบิงซูหลายร้านหันมาเพ่ิม

เมนูบิงซูที่มีขนาดเล็กลง และราคาที่ถูกลงไปด้วย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
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รับประทานบิงซูที่มีราคาถูกลง หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับประทานบิงซูแบบคนเดียวหรือแบ่ง

รับประทานกับเพื่อนสองคน เป็นต้น  

 

สรุป 

 ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานอาหารเกาหลีอย่างน ้าแข็งไสบิงซูในสังคมไทย อาจกล่าว

ได้ว่า ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่สังคมมนุษย์มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและ

สะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมขึ น อีกทั งการเล็งเห็นถึงมูลค่าทาง

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้เอง ที่ได้พัฒนาให้เกิดกระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีขึ นใน

รูปแบบของสื่อบันเทิงต่างๆ โดยใช้ระบบสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรม ใน

สภาพสังคมที่อยู่ในยุคดิจิตอล ระบบสื่อสารมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯ 

ได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ้ำวันของมนุษย์ หรือเรียกได้ว่ำ ระบบสื่อสำรมวลชนมีส่วนส้ำคัญอย่ำง

มำกในการก้าหนดค่านิยมและแบบแผนในการด้าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และเมื่อผู้คนในสังคม

ได้รับอิทธิพลของกระแพร่กระจายวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ในรูปแบบของสื่อบันเทิงต่างๆ จึง

ส่งผลให้เกิดค่านิยมรูปแบบใหม่ขึ นในสังคม ปรากฏการณ์ความนิยมรับประทานน ้าแข็งไสบิงซูถือได้ว่า

เป็นหนึ่งในตัวอย่าง จากอิทธิพลของการแพร่กระจายวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย  

 และผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่ม

ผู้บริโภคน ้าแข็งไสบิงซูเริ่มจากการพบเห็นผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุค อินสตรา

แกรม และทวิตเตอร์ ฯ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทัศนคติต่อเรื่องราคาของน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่มนักศึกษาก็

ยังมีมุมมองว่ามีราคาที่สูงเกินไป และบางส่วนมีความคิดว่าราคาสมเหตุสมผลกับวัตถุดิบที่ใช้ในการท้า

ด้วย พฤติกรรมการบริโภคน ้าแข็งไสบิงซูของกลุ่มวัยรุ่นโดนส่วนใหญ่มักจะนิยมรับประทานกันเป็น

กลุ่ม หรือเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการพบปะสังสรรค์กันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นก็ว่าได้ 
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