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บทคัดยอ
บทความนี้ มี เ ป า หมายเพื่ อ กระตุ  น ความ
สนใจในทิศทางการศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุน
ในสั ง คมไทยและชี้ ใ ห เ ห็ น แนวทาง (approach)
การศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในประเทศไทย
ในมุมมองทางดานสังคมวิทยา รวมถึงเงื่อนไขที่มี
ความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคม
ปจจุบัน จากการศึกษาพบวาแนวการการศึกษา
วิถกี ารบริโภคอาหารญีป่ นุ ในสังคมไทยมีขอ จํากัดอยู
มาก และไมสามารถกาวพนแนวทางการศึกษาแบบ
เดิมที่มักเนนศึกษาในประเด็นทัศนคติ การตัดสินใจ
ในการบริโภค ปจจัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนเปนหลัก ขอคนพบที่เกิดขึ้นจากการศึกษามัก
สอดคลองไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน จึงไม
อาจคลี่คลายหรือขยายแงมุมใหมๆ เพื่อสะทอน
ปรากฏการณการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยที่
เกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งในชวงทีผ่ า นมาไดชดั เจนนัก การ
ศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนที่เชื่อมโยงกับการ
สือ่ สารและการบริโภคสินคาวัฒนธรรม นาจะเปนอีก

คํา

สําคัญ

แนวทางทีช่ ว ยขยายใหเห็นแบบแผนการบริโภคไดอกี
ทางหนึง่ นอกจากนี้ ยังพบวางานทีท่ บทวนและศึกษา
ยังแสดงใหเห็นถึงเงือ่ นไขทีม่ คี วามสัมพันธกบั วิถกี าร
บริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยในปจจุบัน ไดแก
เงื่อนไขคุณลักษณะของผูบริโภค ผลิตภัณฑ ราคา
สินคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
บุคลากรหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพหรือ
สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรม เงือ่ นไขดังกลาวนีช้ ใี้ หเห็น
ถึ ง วิ ธี คิ ด และมุ ม มองในการศึ ก ษาวิ ถี ก ารบริ โ ภค
อาหารญีป่ นุ ในสังคมไทยภายใตภาวะสมัยใหม ทีม่ อง
การบริโภคไมไดปราศจากกฎเกณฑโครงสรางทาง
สังคมและอํานาจของปจจเจกทีก่ าํ กับการบริโภคของ
ผูค นในสังคม ทัง้ นีผ้ บู ริโภคไดสรางความหมายใหกบั
การบริโภคในลักษณะตางๆ หรือเรียกไดวาเปนการ
บริโภคเชิงสัญญะ สะทอนใหเห็นความเปนจริงของ
ปจเจกและโครงสรางทีม่ อี าํ นาจในการกําหนดวิถกี าร
บริโภคอยูไ มนอ ย ดังนัน้ หากขยายประเด็นการศึกษา
วิถีการบริโภคอาหารของผูบริโภคในฐานะผูกระทํา
(agency) ที่มีอํานาจกระทําการในการเปนผูกําหนด
วิถกี ารบริโภคทีม่ มี ากขึน้ จะเผยใหเห็นความเปนจริง
อีกดานทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมโลกสมัยใหมไดชดั เจนยิง่ ขึน้
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Sociological Perspective on Way of
Japanese Consumption in Thai Society
Keeratiporn Jutaviriya

Abstract
This paper aims to re-examine about
the trend of way of Japanese food consumption
in Thai society’s research and point out the
approach of the research conducted in
sociological perspective which the conditions
related with way of Japanese food consumption
are considered. The result indicates that the
trend of studies in the field of way of
Japanese food consumption in Thailand are
not widely conducted and limited in several
ways. Previous researches mainly focus on
Japanese food’s consumption attitude,
decision, factors and consumption behavior.
Previous researches give the consistency
result. This trend of study cannot expand or
give the new concept to clearly reflect the
recent phenomenon of Japanese food
consumption in Thailand. The study about
the way of Japanese food consumption
related to media and cultural consumption
should be considered and focused in order
to give broader perspective. This paper also
reveals that results of previous studies
indicated that the conditions of nature of
consumers, products, price, channel of
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distribution, marketing promotion, staff,
environment and culture are related to way
of Japanese consumption in Thai society. All
of the conditions reflect the way of thinking
and trend of study in the field of life style in
Japanese consumption in the modernity.
However, these results show that previous
studies are not focused on the social
structure and power of individualism which
influencing on people’s consumption in the
society. Consumers, themselves create their
own life style called Consumption of Signs.
This kind of life style reflects the reality of
individualism and powerful structure over
the consumer’s decision. Further studies on
way of the consumers as the agency
influencing on way of consumption are
therefore suggested in order to clearly reveal
the reality occurring in the modern society.

Key words
Way of Consumption, Japanese
Food, Culture, Consumption of
Signs
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการขยายตัว
ของการสื่อสารที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว นํามาสูการเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูคนในสังคมโลกสมัยใหมที่มีความซับซอนและ
เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช ชี วิ ต ตาม
สถานการณโลกที่ผันแปรไปตามกระแสโลกาภิวัตน
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีในการบริโภคอาหาร ซึ่งเปน
ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการดํ า รงชี พ ของมนุ ษ ย ที่
นอกจากจะเปนปจจัยในการดํารงชีพดานรางกาย แต
ในปจจุบันยังแฝงนัยยะในการแสดงความมีตัวตน
(identity) และวิถีชีวิต (life style) ในดานปจเจกที่
มากขึ้น นอกจากนี้ วิถีการบริโภคยังสะทอนถึงการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางในสังคม จากการ
บริโภคอาหารในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสูการปรับ
เปลีย่ นการบริโภคทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูร ะบบการผลิตทัง้ ใน
ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศ
อี ก ด ว ย จากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2556) ชี้ใหเห็น
วาการบริโภคอาหารในปจจุบนั ของผูบ ริโภคในไทยได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ผูบริโภคนิยมการบริโภค
อาหารในรานอาหารนอกบานมากขึน้ สิง่ นีส้ ะทอนให
เห็ น ว า วิ ถี ก ารบริ โ ภคอาหารในระดั บ ครั ว เรื อ น
เปลีย่ นแปลงไปสูก ารบริโภคทีเ่ นนการบริโภคอาหาร
และเนนการบริการควบคูกันไปดวย การบริโภค
อาหารนอกบานกลายเปนวิถีชีวิตที่พบไดในสังคม
สมัยใหมที่ตองการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว
คุณภาพความสดใหมในอาหารและการปรุงอยางถูก
สุขอนามัย อีกทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกของอาหารที่
มีความหลากหลายทั้งประเภท ชนิดและสัญชาติให
มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตการบริโภคและตอบ
รั บ กั บ ความต อ งการที่ มี ม ากขึ้ น ของผู  บ ริ โ ภคที่ มี

อํานาจในการตอรองในโลกทุนนิยมสมัยใหมยิ่งขึ้น
ปจจุบนั เปนทีท่ ราบกันดีวา “อาหารญีป่ นุ ”
ในสังคมไทยกลายเปนทีร่ จู กั และเปนทางเลือกทีไ่ ดรบั
ความสนใจจากผูบริโภคเปนอันดับตนในการเลือก
บริโภค ดังจะเห็นไดจากขอมูลขององคการสงเสริม
การคาตางประเทศของญี่ปุน (2559) เปดเผยผล
การสํารวจธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยเมื่อ
ป พ.ศ. 2559 พบวาจํานวนรานอาหารญีป่ นุ ในไทยมี
จํานวน 2,713 รานคา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมื่อเทียบ
จากปกอ น โดยแบงเปนรานทีเ่ ปดใหมถงึ 297 รานคา
และมีรานที่ปดตัวลง 193 รานคา โดยพบการเปด
สาขาใหมในกรุงเทพมหานครขยายตัวรอยละ 1.4
และรานอาหารในตางจังหวัดขยายตัวรอยละ 7.7
การสํารวจชี้ใหเห็นวาผูบริโภคในประเทศไทยนิยม
รับประทานอาหารญีป่ นุ สูงสุดเปนอันดับหนึง่ เมือ่ เทียบ
กับรานอาหารตางชาติทั้งหมด การบริโภคอาหารญี่ปุน
ในปจจุบันไมเพียงเปนการบริโภคเพื่อการดํารงชีพ
ตามความจําเปนขัน้ พืน้ ฐานของตนเทานัน้ แตยงั แฝง
การบริโภควัฒนธรรมญี่ปุนผานการบริโภคอาหารที่
บรรจุอยูภายในตัวอาหารญี่ปุนอีกดวย จึงนํามาสู
ความสนใจของผูเขียนในการนําเสนอวิถีการบริโภค
อาหารและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น ในสั ง คมไทยที่ มี
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคใน
ภาวะสมัยใหมในมุมมองทางดานสังคมวิทยา รวมถึง
เงื่อนไขที่มีความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทย สิ่งเหลานี้นํามาสูวิถีการบริโภคที่
สะทอนการปรับเปลีย่ นอยางหลากหลายและซับซอน
ผ า นสื่ อ ในยุ ค เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
การทําความเขาใจถึงพัฒนาการทางความคิดในการ
บริโภคแหงโลกสมัยใหมทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ สมอ
จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการขยายความ
เขาใจและคลี่คลายขอกังขาที่เกิดขึ้นในสถานการณ
โลกที่เปนพลวัตในปจจุบัน
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2. พัฒนาการทางความคิดและทิศทางการ อเมริกนั วายังขาดการศึกษาแกนสาระสําคัญเกีย่ วกับ
วิถกี ารบริโภคในเชิงสังคมวิทยาอยูม าก แมวา รูปแบบ
ศึกษาการบริโภคในสังคมโลกสมัยใหม
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภคในเชิ ง
สั ง คมวิ ท ยาได รั บ ความนิ ย มและกล า วถึ ง อย า ง
แพรหลาย ทั้งนี้มุมมองตอการบริโภค (consume)
ทีม่ กี ารวิพากษสว นใหญเปนการศึกษาวิถกี ารบริโภค
ในมุมมองทีว่ า การบริโภคเปนปจจัยสําคัญในการขับ
เคลือ่ นและกระตุน ระบบเศรษฐกิจในชวงเปลีย่ นผาน
ไปสูสังคมสมัยใหม พัฒนาการทางความคิดและ
ทิศทางการศึกษาการบริโภคจึงมีความจําเปนอยาง
มากในการทําความเขาใจสังคมโลกทีม่ กี ารเคลือ่ นตัว
เปลี่ยนผานอยูตลอดเวลา
George Ritzer เปนหนึ่งในนักวิชาการ
ทีใ่ หความสําคัญตอประเด็นศึกษานีเ้ ปนอยางมาก เขา
ไดกลาวถึงทิศทางและแนวโนมการศึกษาวิถีการ
บริโภคที่ปรากฏตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา โดย
เปรียบเทียบการศึกษาวิถีการบริโภคระหวางสํานัก
คิดสังคมวิทยาฝง ยุโรปและนักคิดสังคมวิทยาอเมริกนั
ในผลงานเขียนทางวิชาการเรือ่ ง The Sociology of
Consumption: A Sub-Field in Search of Discovery (Ritzer, 2000) งานของเขาชีใ้ หเห็นแนวทาง
การศึกษาเกีย่ วกับวิถกี ารบริโภคในชวงทีผ่ า นมาทีน่ กั
สังคมวิทยาอเมริกันใหความสนใจตอประเด็นศึกษา
เกีย่ วกับวิถกี ารบริโภคนอยมาก ขณะทีน่ กั สังคมวิทยา
กลุมยุโรปกลับไดมีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีการบริโภค
อยางจริงจัง และใหความสําคัญตอการศึกษาวิถีการ
บริโภควาเปนองคประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
และสงผลตอระบบอื่นๆ ในวงกวาง เกิดขึ้นทั้งใน
ระบบการผลิตในภาคครัวเรือนและระดับประเทศ ซึง่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนในระดับโครงสรางทางสังคม
ไดเลยทีเดียว ผลงานชิ้นนี้ของ Ritzer ยังชี้ใหเห็น
ทิศทางการศึกษาวิถีบริโภคของกลุมนักสังคมวิทยา
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และวิถกี ารบริโภคในสังคมจะยิง่ ทวีความซับซอนมาก
ขึน้ และเปนปจจัยสําคัญทีข่ บั เคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ
ใหมคี วามเจริญเติบโตและขยายตัวอยางเปนวงกวาง
ก็ตาม โดยเฉพาะวิถีการบริโภคผานพื้นที่สาธารณะ
เชือ่ มดวยระบบอินเตอรเน็ตอยาง Amazon.com ซึง่
กอตั้งในป ค.ศ. 1994 ไดสรางพื้นที่บริโภคใหมที่ได
รับความนิยมของชาวอเมริกนั ในยุคนัน้ เปนอยางมาก
นอกจากนีย้ งั สงผลใหวถิ กี ารผลิต รูปแบบการทํางาน
รวมถึงระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคได
ปรับเปลี่ยนจากเดิมไปอยางสิ้นเชิงภายใตการเติบโต
ของระบบสารสนเทศใหม
ทั้งนี้ Ritzer ไดตั้งขอสังเกตวา แมรูปแบบ
การบริโภคในสหรัฐอเมริกาไดปรับเปลี่ยนทิศทางไป
แตทวาการศึกษาของกลุมนักสังคมวิทยาอเมริกัน
กลับละเลยการศึกษาวิถีบริโภคที่ทวีความซับซอน
มากกว า สั ง คมในอดี ต แม จ ะมี ก ารศึ ก ษาวิ ถี ก าร
บริโภคในสังคมชาวอเมริกันอยูบาง แตก็ยังปรากฏ
มุมมองในการศึกษาทีแ่ ฝงไปดวยอคติ อาทิ การศึกษา
ของ Thorstein Veblen ที่ นิ ย ามรู ป แบบและ
วิ ถี ก ารบริ โ ภคแบบใหม ว  า เป น “conspicuous
consumption” เปนการบริโภคเพื่ออวดอางและ
เพือ่ ใหเปนจุดสนใจในสังคม สอดคลองกับมุมมองการ
ศึกษาวิถีการบริโภคในรูปแบบของการสรางสภาวะ
แปลกแยกทางสังคม หรือ alienation ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของ Karl Marx ที่ปรากฏใหเห็น
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะนักคิดกลุมสังคมวิทยา
อเมริกันเนนการผลิตผลงานทางวิชาการดานชนชั้น
แรงงานและระบบนายทุนมากกวา ถึงแมแนวทาง
การศึกษาเกี่ยวกับระบบชนชั้น แรงงาน และระบบ
นายทุ น จะเป น ที่ เ ฟ  อ งฟู อ ย า งมากในกลุ  ม นั ก
สังคมวิทยาอเมริกันในยุคนั้น แตงานศึกษาเกี่ยวกับ
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วิถีการบริโภคก็ไดปรากฏใหเห็นอยูบาง
ทั้งนี้ Sharon Zukin และ Jenifer Smith
Maguire (2004) ไดชใี้ หเห็นถึงขอจํากัดของการศึกษา
วิถกี ารบริโภคของกลุม นักคิดสังคมวิทยาผานบทความ
เรื่อง “Consumers and Consumption” (Zukin
& Maguire, 2004) วามีสาเหตุปจ จัย 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก การอธิ บ ายแนวคิ ด หรื อ
แนวทางการศึกษาการบริโภคทีเ่ ชือ่ มโยงการอธิบายใน
ระดับโครงสรางและปจเจกเปนสิ่งที่ทําไดยากในขณะ
นั้น เพราะแนวทางการศึกษาสังคมในชวงนั้นอยูภาย
ใตอิทธิพลของฐานคิดแบบดั้งเดิมที่เนนการศึกษา
โครงสรางทางสังคม การศึกษาวิถกี ารบริโภคในระดับ
ที่ลึกซึ้ง จึงเปนสิ่งเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่งอยางที่ปรากฏ
จากงานในกลุมนักวิชาการสังคมวิทยาอเมริกันยุคนั้น
ประการที่ ส อง การได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
แนวคิดของ Marx (มารกซ) Weber (เวเบอร) และ
Simmel (ซิมเมล) ไดใหความสําคัญกับเรื่องของ
โครงสรางการผลิตและระบบเศรษฐกิจมากกวาเรื่อง
ของปจเจก ไดกอ ใหเกิดอคติในการศึกษาเกีย่ วกับวิถี
การบริโภคในยุคสมัยใหมวาเปนเพียง “การสราง
ความลุม หลงในการบริโภค” โดยเฉพาะ Marx ทีม่ อง
วาความตองการของมนุษยเปนไปตามสัญชาตญาณ
จากความตองการปจจัยพื้นฐานสําหรับดํารงชีวิต
ประจํ า วั น เท า นั้ น ความต อ งการอาหาร เสื้ อ ผ า
ที่อยูอาศัย ฯลฯ ทําใหเกิดการบริโภคเทาที่จําเปน
แมแต Weber เองก็อธิบายเรือ่ งของการบริโภคสินคา
ของบุคคลวาเปนกระบวนการเลือกซื้อตามความ
เหมาะสมและบริโภคเพื่อความอยูรอดเทานั้น ความ
ตองการในการบริโภคของปจเจกจึงถูกควบคุมผาน
ความเชื่ อ ทางศาสนาด ว ยอุ ด มคติ “Protestant
ethic” ซึง่ มองวาศาสนาคือตัวกําหนดบทบาทหนาที่
ในการทํางานของปจเจกบุคคล รวมถึงวิถกี ารบริโภค
อยางมัธยัสถอดออมในยุคทุนนิยมที่เปนตัวสะทอน

ความอยูด มี สี ขุ ในมุมของนักวิชาการสังคมวิทยาในยุค
นั้น ขณะที่แม Simmel สนใจศึกษาความแปลกใหม
ของวิ ถี ก ารบริ โ ภคที่ ป รากฏผ า นการซื้ อ สิ น ค า
(shopping) ในเขตเมือง แตในขอเสนอของเขากลับ
มองวาพฤติกรรมการบริโภคที่บอกอัตลักษณและ
แฟชั่นในการบริโภคขณะนั้นวาเปนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมและไมเปนเหตุและผล ซึง่ Durkheim ไดชี้
ใหเห็นในทิศทางเดียวกันวาพฤติกรรมการบริโภคใน
ลักษณะดังกลาวเปนสิ่งมอมเมาสังคม และหากไมมี
การควบคุ ม พฤติ ก รรมบริ โ ภคก็ จ ะส ง ผลให ร ะบบ
สังคมแบบดั้งเดิมนั้นเลือนหายไป
อยางไรก็ตาม การศึกษาวิถีการบริโภคของ
นั ก คิ ด ทางสั ง คมวิ ท ยาอเมริ กั น ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลทาง
ความคิดกลุมนี้ไมไดมีงานวิจัยเพื่อหาคําตอบอยาง
จริงจัง แตทวาเปนขอคนพบที่ไดมาจากการสังเกต
แบบมานุ ษ ยวิ ท ยาที่ อ ธิ บ ายในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร
เท า นั้ น ทํ า ให เรื่ อ งของวิ ถี ก ารบริ โ ภคกลายเป น
ประเด็นที่ถูกมองขามในยุคนั้นแมวาจะกาวเขาสูใน
ยุคของทุนนิยมก็ตาม ซึ่งในเวลาตอมา Thorstein
Veblen (1959; Zukin & Maguire, 2004) ไดตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของวิถีการบริโภค
ของนักคิดกลุม นีว้ า แมจะใชแนวทางเชิงมานุษยวิทยา
แต ข าดการนํ า เสนอข อ เท็ จ จริ ง เชิ ง ประจั ก ษ แ ละ
อธิบายในมุมมองของนักคิดที่แฝงไปดวยอคติ และ
สุดทายกลายเปนขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลทาง
วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งของการบริ โ ภคและ
ผูบริโภคซึ่งถูกจํากัดโอกาสใชสัญชาตญาณในการ
อธิบายปรากฏการณทางสังคมดังกลาวดวยการมอง
ในฐานะที่วาเปนเรื่องที่เปนปญหาและกอใหเกิด
วิกฤติทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับเรื่องของเพศสภาวะ
และศีลธรรมทางสังคม
ประการสุดทาย เขามองวากลุมนายทุนได
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เขาถึงความรูเหลานั้นเพื่อนํามาใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากกวาการสรางความรูทางวิชาการ (เปน
เรื่องของกําลังทรัพยและคาใชจายที่ตองใชเพื่อซื้อ
ฐานขอมูล) และองคความรูเ กีย่ วกับวิถกี ารบริโภคใน
ยุคนั้น สวนใหญเปนงานดานเศรษฐศาสตรซึ่งให
ความสําคัญกับการศึกษาวิถีการบริโภคที่เชื่อมโยง
ดาน “supply side” มากกวา สะทอนใหเห็นวาองค
ความรูเกี่ยวกับวิถีการบริโภคในขณะนั้นถูกจํากัดไว
เฉพาะบางกลุมเทานั้น ดังนั้น งานศึกษาเกี่ยวกับ
วิถีการบริโภคที่ปรากฏในยุคนี้ โดยสวนใหญจึงเปน
งานทีใ่ หความสําคัญตอการศึกษาระบบการผลิตและ
ระบบการตลาดแบบทุ น นิ ย มว า เป น ตั ว กํ า หนด
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในสั ง คมขณะนั้ น ไม ใ ช
วัฒนธรรมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
ดังนั้นในชวงหลังของการศึกษาเกี่ยวกับวิถี
การบริโภคจึงมีกลุมนักวิชาการสังคมวิทยาสมัยใหม
ไดพยายามศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับประเด็น
ดั ง กล า ว โดยมองเชื่ อ มโยงความเป น เหตุ เ ป น ผล
ระหวางการผลิตสินคากับการบริโภคในมุมมองใหม
ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและวิถีการ
บริโภคทั้งในมิติของเศรษฐกิจและมิติทางวัฒนธรรม
ซึ่ง Ritzer (2000) ไดชี้ใหเห็นวาภายหลังการศึกษา
วิถีการบริโภคในแวดวงนักวิชาการสังคมวิทยาเริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้น โดยเกิดแนวทางการศึกษาโดย
ใชรูปแบบ ASA ของ Dan Cook ซึ่งพยายามสราง
ความชั ด เจนในการศึ ก ษาสั ง คมวิ ท ยาการบริ โ ภค
(The Sociology of Consumption) ดวยการเริ่ม
สร า งวารสารวิ ช าการที่ เ ป น เรื่ อ งเฉพาะเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมผูบริโภค (Consumer Culture) เพื่อให
ประเด็นเกีย่ วกับวิถกี ารบริโภคในเชิงสังคมวิทยาทีถ่ กู
เพิกเฉยและละเลยในอดีต ไดถูกรื้อฟนและนํากลับ
มาศึ ก ษาใหม อ ย า งเข ม ข น ท า มกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยใหม
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ในเวลาตอมา การบริโภคถูกขยายมุมมอง
ในการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรหัส (code) มากขึ้น โดย
งานศึ ก ษาของ Clude Levi-Strauss (อ า งใน
Stephen Mannell, 1996) เสนอมุมมองที่มีตอการ
บริโภคอาหารและนําเอาเทคนิคทางภาษาศาสตรมา
ใชในการอธิบายวิถีการบริโภคอาหารที่เนนความ
สําคัญตอการถอดรหัสความหมายการปรุงและการ
ประกอบอาหารของแตละกลุม วาเปนสิง่ ทีม่ รี หัสลับที่
ซอนหรือแฝงความคิดของมนุษยอยู และสามารถ
คนหาโครงสรางทางสังคมผานรูปแบบการประกอบ
อาหารในลักษณะการปรุงแบบสุก-ดิบเชื่อมรอยกับ
การกินอาหารได
Roland Bargthes (อางใน Stephen
Mannell, 1996) ศึ ก ษาการถอดรหั ส และการ
หาความหมายที่ซอนอยูภายในชุดความหมายของ
การประกอบอาหารโดยใชหลักสังคมวิทยาเชิงจิต
วิ เ คราะห ข องการบริ โ ภคอาหารร ว มสมั ย ในการ
วิเคราะหความนิยมในการบริโภคขนมปงสีขาวไปสู
การบริโภคขนมปงสีนํ้าตาลวาเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย (Signified) เขาใหความ
สําคัญตอการวิเคราะหการสรางพืน้ ทีค่ วามหมายผาน
การโฆษณาสินคายี่หอตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาดวย
การนําเสนอความดัง้ เดิมของรสชาติ ความเกาแกของ
กรรมวิธีการผลิต ซึ่ง Nobert Elias (1978) ตั้งขอ
สังเกตวารูปแบบการบริโภคดังกลาวเปนภาวะหยุด
นิ่งอยูกับที่ เนื่องดวยขณะที่ความชื่นชมในรสอาหาร
ของมนุษยไมหยุดนิ่งแตการปรุงอาหารและรูปแบบ
ในการบริโภคยังยึดติดกับประวัตศิ าสตรและอดีตอยู
อยางเดิม ดังนั้นเขาจึงนําเสนอแนวทางการศึกษา
แบบพัฒนาการทางประวัติศาสตรโดยมีความเชื่อ
พื้นฐานวา “ความตองการและความนิยมชมชอบตอ
สิ่งตางๆ ของมนุษยเปนผลมาจากประสบการณของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยาวนานหลาย
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ชวงอายุคน จนเปนสาเหตุสาํ คัญทําใหการสรางความ
นิยมชมชอบตอสิ่งตางๆ ในแตละชวงอายุขัยของคน
รุนหนึ่งไดความสําเร็จ”
Jean Baudrillard (1988) นักสังคมวิทยา
หลังภาวะสมัยใหมมองวาสังคมในปจจุบันกาวเขาสู
การเปนสังคมแหงการบริโภคผานการบริโภคในเชิง
สัญญะ (consumption of signs) จากผลงานแรกที่
ชื่อ The System of Object พิมพในป ค.ศ.1968
เปนจุดเริ่มตนที่เขาเสนอใหเห็นวา วัตถุในสังคมแหง
การบริโภคจะมีคุณคาตามระบบหรือโครงสรางเปน
ตัวจัดตัง้ ขึน้ นอกจากประโยชนใชสอยและราคาทีเ่ กิด
ขึ้น วัตถุยังถูกกําหนดในฐานะที่เปนสวนประกอบใน
การสรางบรรยากาศของระบบคุณคาในระบบนัน้ และ
เมือ่ วัตถุถกู บริโภคจะเปลีย่ นความหมาย (meaning)
ไปสูการบริโภคในระดับปจเจกที่มีความหมายอยู
มากมายในสังคมสมัยใหม ตอมา Baudrillard ได
เขียนงานออกมาอีกมากมาย ซึ่งขยายความเขาใจให
เห็นการบริโภคที่เชื่อมโยงกับสินคาในสังคมยุคสมัย
ใหม (modernity) สู  สั ง คมยุ ค หลั ง สมั ย ใหม
(postmodernity) โดยเฉพาะการบริโภคที่มีสัญญะ
(sign) เกิดขึ้นจากการใหความหมายในการบริโภค
สินคา และขยายใหเห็นหนาที่ของสินคาที่เพิ่มเติม
ออกไปในโลกวัฒนธรรม เขาเสนอวาในการบริโภคได
ใหคุณคาจากประโยชนใชสอย (use value) มูลคา
จากการแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ คุณคาในเชิง
สัญลักษณ (symbolic value) นอกเหนือไปจากนีย้ งั
มีคณ
ุ คาในเชิงสัญญะ (sign value) ซึง่ สัญญะจะเปน
ตัวชวยเติมเต็มใหแกสนิ คาประเภทตางๆ ทีโ่ ดยทัว่ ไป
มีคณ
ุ คาในตัวเองหรืออาจไมมคี ณ
ุ คาในตัวเอง ใหเกิด
มีคณ
ุ คาหรือความหมายใหม จนนําไปสูส นิ คาบริโภค
ทางวัฒนธรรม (cultural commodity) หรือสินคา
สัญญะ (sign commodity) สะทอนวิถีการบริโภค
ใหมในปจจุบัน

Mark Gottdiener เปนนักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันคนแรกที่ใหความสําคัญตอการศึกษาวิถี
บริโภค เขาชีใ้ หเห็นรูปแบบการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปและไดเริ่มจากการศึกษาระบบการทํางานในราน
อาหารจานดวน (fast foods) การเลือกซื้อบริการ
และสินคาผานระบบบัตรเครดิต อันเปนการบริโภค
ในรูปแบบใหมทมี่ สี ญ
ั ลักษณเขามาเปนสวนประกอบ
รวมในการบริโภค แนวโนมการบริโภคที่เนนรูปแบบ
เฉพาะในพื้นที่ใหมๆ อาทิ รานอาหารเนนความ
เฉพาะ (themed restaurants) สนามบิน (airport)
ห า งสรรพสิ น ค า (malls) พื้ น ที่ บั น เทิ ง แบบใหม
(theme parks) พิพิธภัณฑ (museums) และ
อนุสาวรียแ หงสงคราม (war memorials) ซึง่ เขาเนน
ใหเห็นวาเกิดการหายไปของพืน้ ทีส่ าธารณะ (public
space) แบบเดิมแตเกิดความสัมพันธในลักษณะ
การสรางธีม (themes) กับอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
ในการเผยแพร และในอนาคตจะเกิ ด พื้ น ที่ แ ห ง
สัญลักษณ (symbolic spaces) ขึ้นมา ซึ่ง Mark
Gottdiener ไดอธิบายเอาไวในงานเขียนของเขาเรือ่ ง
The Theming of America: Dreams, Media
Fantasies, and Themed Environments ในป
ค.ศ.2001 ซึ่งถูกพัฒนาตอยอดจากงานเขียนตั้งตน
ของเขาเรื่อง New Forms of Consumption:
Consumers, Culture, and Commodification
(2000) งานชิ้นนี้สะทอนใหเห็นการวิเคราะหวิถีการ
บริ โ ภคในแนวทางวั ฒ นธรรมศึ ก ษา (cultural
studies) คาบเกีย่ วกับการนําทฤษฎีหลังทันสมัยนิยม
(postmodernism) การประกอบสรางทางสังคมของ
ตนเอง (the social construction of self)
การกลายเปนสินคา (commodification) ในสังคม
โลกทุ น นิ ย ม และบทบาทของสื่ อ มวลชนในชี วิ ต
ประจําวันมาเสนอมุมมองใหมในปรากฏการณทาง
สังคมที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
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อยางไรก็ตาม การศึกษาวิถีการบริโภคใน
กลุ  ม นั ก สั ง คมวิ ท ยาชาวยุ โ รปโดยเฉพาะนั ก
สังคมวิทยาอังกฤษ กลับใหความสําคัญตอการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบและวิถีการบริโภคในยุคนั้นเปนอยาง
มาก อีกทัง้ ยังมีการศึกษาอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป 1970
เปนตนมา ซึ่งนักคิดกลุมนี้เนนศึกษาการบริโภคผาน
พื้นที่สาธารณะ ไดแก cyberspace และพื้นที่หาง
สรรพสินคาทั้งในยุโรปและอเมริกา แมวานักคิด
กลุ  ม นี้ จ ะตกอยู  ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของการศึ ก ษาเชิ ง
ประวัตศิ าสตรอยูบ า ง แตทวาก็สามารถกาวขามอคติ
ของการศึกษาวิถกี ารบริโภคในสังคมสมัยแบบใหมได
และเกิดขอถกเถียงเกี่ยวกับความแพรหลายของการ
บริโภคสินคาจากตางประเทศแทนทีก่ ารศึกษาวิถกี าร
ผลิตในรูปแบบเดิม ที่ใหความสําคัญตอการศึกษา
วิ ถี ก ารบริ โ ภคในฐานะที่ เ ป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรม ซึง่ มองวาการบริโภคนีเ้ ปนองคประกอบที่
สําคัญของวัฒนธรรมในสังคม ในเวลาตอ นักคิดกลุม
หลังสมัยใหมไดชี้ใหเห็นวา การศึกษาวิถีการบริโภค
และการบริโภคนั้นเปนสิ่งที่กําหนดความเปนสังคม
หลังทันสมัย และดึงความสนใจใหกลุมนักคิดฝง
อเมริกนั หันมาศึกษาการบริโภคมากขึน้ ในเวลาตอมา
(Featherstone, 1991)
สอดคลองกับงานของ Elise S. Lake and
Minjoo Oh (2006) ใน The Sociology of food
and Eating ซึ่งไดชี้ใหเห็นวาการศึกษาเกี่ยวกับ
สังคมวิทยาการบริโภคเปนเรือ่ งทีน่ กั สังคมวิทยาไมให
ความสําคัญตอการศึกษาอยางจริงจัง ดังนั้นงานที่
เกีย่ วกับการบริโภคในอดีตสวนใหญจงึ เปนการศึกษา
ในมิติของโภชนาการอาหาร ดังปรากฏในงานเขียน
ทางวิชาการของวงการแพทย สาธารณสุข และการ
ศึกษาชนบท แมวาปจจุบันมีนักสังคมวิทยาและนัก
วิชาการหลายสํานักหันมาใหความสนใจตอการศึกษา
เกีย่ วกับอาหารและการบริโภคอาหารมากขึน้ แตกย็ งั
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เป น เรื่ อ งค อ นข า งใหม แ ละทิ ศ ทางในการศึ ก ษาก็
เปนการประกอบสราง (construct) หัวขอขึน้ มาเพิม่
เติมจากเรื่องของโภชนาการและงานศึกษาในชนบท
โดยมี ทิ ศ ทางการศึ ก ษาและแนวทางการศึ ก ษา
(approach) อยูในกรอบของการศึกษาเรื่องระบบ
อาหาร สุขภาพศึกษาและพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูคนเปนสวนใหญ ซึ่งหากเชื่อมโยงกับการศึกษาวิถี
การบริโภคในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในมิตทิ มี่ ี
ความเฉพาะดานอยางวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนใน
สังคมไทยทีเ่ ขามามีอทิ ธิพลในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่
พบวามีขอจํากัดอยูมากและดูจะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางตามพัฒนาการทางความคิดในสังคมโลกดวย
เชนกัน

3. การศึ ก ษาและทบทวนวิ ถี ก ารบริ โ ภค
อาหารญี่ปุนในสังคมไทย
การศึ ก ษาวิ ถี ก ารบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ  น ใน
สังคมไทยเริ่มขยายตัวอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายหลังการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร
ญีป่ นุ ในไทยทีข่ ยายตัวอยางตอเนือ่ งภายหลังศตวรรษ
1990 เปนตนมา การเขามาขององคกรสงเสริมราน
อาหารญี่ปุนในตางประเทศ (Organization to
Promote Japanese Restaurants Aboard: JRO)
มีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนรานอาหารญีป่ นุ ทีด่ าํ เนิน
กิจการอยูใ นตางประเทศ เพือ่ ใหเกิดการขยายตัวของ
รานอาหารญี่ปุนไปทั่วโลก ปจจุบัน JRO ไดมีการ
ขยายเครือขายสาขาการบริหารงานที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของผูป ระกอบการรานอาหารญีป่ นุ ทีอ่ ยูใ น
ประเทศนั้นๆ ทําใหปจจุบันมีสาขาในตางประเทศ
9 ประเทศ ทั้ ง นี้ จึ ง ได มี ก ารเป ด ตั ว JRO สาขา
ประเทศไทย ครั้งแรกอยางเปนทางการในป พ.ศ.
2552 เพื่อสนับสนุนรานอาหารญี่ปุนที่มีอยูมากกวา
1,000 แห ง หรื อ ประมาณ 500 บริ ษั ท ที่ อ ยู  ใ น

วิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยจากมุมมองสังคมวิทยา

ประเทศไทยในขณะนั้ น โดยมี ก ารดํ า เนิ น การ
สนับสนุนตางๆ อาทิ การวิเคราะหประเด็นปญหาจาก
แบบสอบถามที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เอง การจั ด สั ม มนา
เกี่ยวกับการบริการธุรกิจ/วิธีการประกอบอาหาร/
การควบคุมอนามัย/ วิธกี ารจัดสงอาหารหรือวัตถุดบิ
ของญี่ปุนและการแกปญหาตางๆ ใหกับผูประกอบ
การรานอาหารญี่ปุน เปนตน (Thai PR, 2552) เปน
ที่ยอมกันดีวาในบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทาง
ดานวัฒนธรรมการกินการอยูหรือการบริโภคในชีวิต
ประจําวัน ธุรกิจรานอาหารดูจะสรางพลังในการขับ
เคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยางมีพลวัตและ
ขยายการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมากที่สุดแขนง
หนึ่ง และมีแนวโนมวาธุรกิจรานอาหารญี่ปุนที่กําลัง
เบ ง บานอยู  ใ นไทยด ว ยมู ล ค า การลงทุ น รวมกว า
สองหมืน่ ลานบาทจะเปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นในเชิง
ประจักษไดเปนอยางดี ขณะเดียวกัน การเกิดขึน้ ของ
รานอาหารญีป่ นุ ทีก่ ระจายตัวและครอบคลุมพืน้ ทีใ่ น
ประเทศไทยอยางกวางขวางในปจจุบัน เปนเสมือน
การรุกคืบทางวัฒนธรรมครั้งใหมที่กําลังแปลงสภาพ
เปนมูลคาทางธุรกิจที่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในบริบท
ของธุรกิจรานอาหารเทานั้น หากยังหมายรวมถึง
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีมูลคารวมนับไดหลายหมื่นลาน
บาทอีกดวย (ASTV ผูจัดการรายวัน, 2557)
ลาสุดในป พ.ศ. 2559 องคการสงเสริมการ
คาตางประเทศของญี่ปุน (เจโทร กรุงเทพฯ) ได
ตอกยํ้ า และเผยให เ ห็ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ร า น
อาหารญี่ปุนในประเทศไทยวามีขนาดใหญสุดใน
อาเซียน และแนวโนมการเพิ่มขึ้นของรานอาหาร
ญีป่ นุ ในไทยประมาณรอยละ 10 ตอป สะทอนใหเห็น
แนวโนมความนิยมของกลุมผูบริโภคชาวไทยที่ชื่น
ชอบอาหารญี่ปุนมีมากขึ้น และประเทศไทยอยูใน
อันดับ 6 ของการสงออกสินคากลุมอาหาร เกษตร
ปาไม และประมงของประเทศญีป่ นุ ไปตลาดโลก โดย

มีมูลคาถึง 1.14 หมื่นลานบาท ซึ่งสูงสุดในอาเซียน
(วราภรณ เทียนเงิน, 2559) การขยายตัวของธุรกิจ
อาหารญี่ปุนที่มีวัฒนธรรมญี่ปุนผสมผสานอยูภายใน
เปนปรากฏการณที่นาจับตามองการทําความเขาใจ
ประเด็นดังกลาว เชือ่ มโยงกับการบริโภคอาหารญีป่ นุ
ในสังคมไทย ซึ่งมีความสําคัญในแงการขยายมุมมอง
และเสนอให สั ง คมเห็ น ถึ ง อี ก ด า นหนึ่ ง ของการ
แนวทางการทําความเขาใจสังคมไทยที่มีพลวัตใน
สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับวิถกี าร
บริโภคอาหารญีป่ นุ ในสังคมไทยพบวา มีงานทีศ่ กึ ษา
ประเด็นนีม้ ากขึน้ แตยงั ปรากฏอยูอ ยางจํากัด โดยงาน
ศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณที่ นํ า เสนอเพี ย งภาพกว า งของวิ ถี ก าร
บริโภคอาหารญีป่ นุ ในสังคมไทยเทานัน้ อยางไรก็ตาม
แมงานศึกษาสวนใหญที่ทําการทบทวนจะเปนงาน
ศึกษาโดยใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณเปนหลัก แตก็
พบวาภายในงานบางสวนพยายามนําเสนอในมิติ
สังคมและวัฒนธรรมอยูดวย ทั้งนี้ การวิเคราะหผล
การศึกษาก็ไมอาจละเลยประเด็นทางดานสังคมวิทยา
การบริโภคไปได หากวิเคราะหในแงมุมนี้เพิ่มขึ้นจะ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงกระแสโลกาภิวัตนที่สงผล
ตอวิถกี ารบริโภคของชาวไทยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวิถีชีวิตที่มีความเรงรีบกับการทํางาน ทําให
ผู  ค นนิ ย มรั บ ประทานอาหารนอกบ า นเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ วิถกี ารบริโภคอาหารญีป่ นุ ยังเกีย่ วโยงกับ
คานิยมทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากขึน้ หรือแมกระทัง่ การบริโภคอาหารญีป่ นุ
ที่เกี่ยวของกับรสนิยมของผูบริโภคที่ตองการซึมซับ
เอาอัตลักษณทางวัฒนธรรมความเปนญีป่ นุ เพือ่ ตอบ
สนองทางด า นจิ ต ใจและความเป น ป จ เจก โดย
ปรากฏการณทกี่ ลาวมานีส้ ะทอนใหเห็นผานงานวิจยั
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หลายชิ้น ดังตอไปนี้
งานศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจที่สง
ผลตอการบริโภคอาหารญี่ปุน
งานศึ ก ษาคุ ณ ค า ตราสิ น ค า และทั ศ นคติ
ดานผลิตภัณฑที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผู  บ ริ โ ภคที่ มี ต  อ ภั ต ตาคารอาหารญี่ ปุ  น ฟู จิ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ในงานของชนิดา เสถียรธนากร
(2551) พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การ
ศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบริการที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ
ส ว นทั ศ นคติ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมของ
ผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ภัตตาคารอาหารญีป่ นุ ฟูจิ ประกอบดวย
ทั ศ นคติ ด  า นผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก ความสด สะอาด
ปลอดภัยของอาหาร รายการอาหารมีหลากหลาย
เพี ย งพอต อ ความต อ งการ อาหารมี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการสูง และความพอใจในคุณภาพ และรสชาติ
อาหาร ทั ศ นคติ ด  า นพนั ก งานผู  ใ ห บ ริ ก าร ได แ ก
พนักงานใหบริการดวยใบหนายิม้ แยมแจมใส รับคําสัง่
ซื้อและใหบริการดวยความรวดเร็ว มีความสุภาพใน
การใหบริการ และพนักงานสามารถใหความรูและ
แนะนําอาหารที่เปนประโยชนไดดี ทัศนคติดานราคา
ไดแก ความคุมคาดานผลิตภัณฑและการบริการเมื่อ
เทียบกับราคา ทัศนคติดานการจัดจําหนาย ไดแก
สถานทีต่ งั้ มีทจี่ อดรถสะดวกสบาย และมีจาํ นวนสาขา
หลายสาขาในการรองรั บ การให บ ริ ก าร ทั ศ นคติ
ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ได แ ก การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน การสงเสริมการ
ขายรวมกับการบัตรเครดิต การสงเสริมการขายดวย
วิธกี ารใชบตั ร Smart Card โดยไดรบั สวนลด และการ
สงเสริมการขายดวยวิธีการสะสมแตม 10 แตมเพื่อ
แลกเปนเงินสวนลด 300 บาทในการบริโภคในครัง้ ตอ
ไป ทัศนคติดานกระบวนการใหบริการ ไดแก ความ
รวดเร็ ว ในการให บ ริ ก ารด า นอาหาร และมี ค วาม
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รวดเร็วแมนยําในการเก็บเงิน ทัศนคติดา นการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ไดแก ภัตตาคารมีความสะอาด
ภัตตาคารมีที่นั่งที่ใหความสะดวกสบาย และมีการ
ตกแตงภายในไดบรรยากาศสไตสรา นญีป่ นุ สอดคลอง
กับงานศึกษาของมัทวัน พยัคฆนันท (2557) ที่ศึกษา
การตัดสินใจเลือกใชบริการและความตองการปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของผูบ ริโภครานโคอุน อินดี้
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคให
ความสําคัญกับอาหารที่มีคุณภาพ มีความสะอาด
รสชาติอรอย ถูกปาก ดานราคาสินคา ไดแก ราคามี
ความเหมาะสมกับปริมาณอาหาร ดานชองทางการจัด
จําหนาย ไดแก มีการจัดตกแตงรานเหมาะสม สวยงาม
มีขนาดพื้นที่ในการใหบริการลูกคาเพียงพอ และดาน
การสงเสริมการตลาด ไดแก การมีรปู แบบโฆษณาของ
ร า นที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ เป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการราน โคอุน อินดี้
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย อี ก หลายชิ้ น ที่
สอดคลองกับงานศึกษาขางตน อาทิ งานศึกษาของ
อิงอร รัตตัญู (2553); ชนสรณ โตกราน (2551);
รัตนา โภคาศิรสิ นิ (2557) ทีพ่ บวา ปจจัยทางดานการ
ตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ  น
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะความ
สดใหม สะอาด ปลอดภัย ดานราคาสินคา การมีปา ย
ราคาแสดงไวชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ในงานนีห้ มายถึง ความ
สะอาดและถูกสุขอนามัยของราน บรรยากาศและ
การตกแตงของรานสวยงาม สถานที่ตั้งของราน
สะดวกตอการเดินทาง สวนดานการสงเสริมการ
ตลาด ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการสั่งอาหาร
เปนชุดเพื่อประหยัดราคา รวมทั้งการไดรับสวนลด
พิเศษสําหรับสมาชิก นอกจากนี้ยังพบวา อาชีพ
รายได คาใชจา ยเพือ่ การบริโภค และการรับรูข า วสาร
เกี่ยวกับประโยชนของอาหารญี่ปุน มีความสัมพันธ

วิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยจากมุมมองสังคมวิทยา

กับการตัดสินใจบริโภคอาหารญี่ปุน สวนสมสมร
สุขเณศกุล (2550) ทีศ่ กึ ษาการสงเสริมการขายทีม่ ผี ล
ต อ การกลั บ มารั บ ประทานอาหารญี่ ปุ  น ซํ้ า ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาหาร
ญีป่ นุ พบวา การสงเสริมการขายในดานการจับฉลาก
ชิงรางวัล การสะสมยอดรับประทานอาหารญีป่ นุ รวม
กับบัตรเครดิต และการแจกคูปองสวนลด มีสวน
สําคัญตอการรับประทานอาหารญีป่ นุ ซํา้ ของผูบ ริโภค
อยางไรก็ตาม ยังมีงานศึกษาหลายชิ้นที่ให
ความสําคัญกับปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปจจัยที่
กลาวไวขางตน อาทิ งานของจิตรลดา ฟกปอม
(2556) ที่ศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการบุฟเฟต
อาหารญี่ปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการบุฟเฟตอาหารญี่ปุน
ตั ด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ  น ผ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับความ
สดใหม ความสะอาดของอาหาร ภาชนะ และอุปกรณ
ในการใชงาน นอกจากนี้ยังพิจารณาจากภาพลักษณ
สิ น ค า ในเรื่ อ งของความมี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ
ตราสินคามีความนาเชื่อถือ และสินคาปรากฏอยูใน
สือ่ ตางๆ อยางสมํา่ เสมอ องคประกอบเหลานีม้ คี วาม
สําคัญที่ทําใหผูใชบริการบริโภคอาหารญี่ปุนและ
บริโภคซํ้าในครั้งตอไป สอดคลองกับนัฐพล จํากําจร
(2558) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณของ
แบรนดตอ การตัดสินใจเลือกรานอาหารบุฟเฟตญปี่ นุ
ในกรุงเทพมหานคร พบวา การจัดโปรโมชั่นราคา
พิ เ ศษ การมี ป ระสบการณ ก ารไปใช บ ริ ก ารของ
ตนเอง/เพื่อน การบริการจากพนักงาน ความคุมคา
ในดานราคา การใหความเชื่อมั่นตอผูบริโภค บริษัท
ของรานอาหารบุฟเฟตญี่ปุนมีความมั่นคงนาเชื่อถือ
พนักงานมีความเปนมิตรพรอมใหบริการ ใหความ
รูสึกวาคุณภาพที่ไดคุมกับราคา ผูใชบริการเปนคนมี

รสนิยมดี เปนตน งานศึกษาเหลานีเ้ นนใหความสนใจ
กับทัศนคติและการตัดสินใจที่สงผลตอการบริโภค
อาหารญี่ปุนเปนสําคัญ
งานศึ ก ษาป จ จั ย และพฤติ ก รรมในการ
บริโภคอาหารญี่ปุน
งานศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีภ่ ตั ตาคารอาหารญีป่ นุ
ฟูจิในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครของ
ปญญดา บุญสิน (2551) พบวา ปจจัยที่มีความ
สัมพันธกบั พฤติกรรมการไปใชบริการรานอาหารญีป่ นุ
ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น
สวนลด มา 4 จาย 3 เปนโปรโมชัน่ ทีน่ ยิ มใชกบั อาหาร
ประเภทบุฟเฟต ปจจัยดานบุคลากร การมีพนักงานที่
ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ ออนนอม ดานกระบวนการให
บริการ เริ่มตั้งแตการบริการมีความถูกตองแมนยํา
มีการบริการอยางรวดเร็วมีการใหบริการทีต่ อบสนอง
ความตองการของลูกคา มีกระบวนการบริการอยาง
เป น ระบบ มี ร ะบบการชํ า ระเงิ น ที่ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ และมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการใหบ ริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ราน
อาหารมีความสะอาด สะดวกสบาย และมีหองนํ้า
สะอาด อากาศถายเท มีทจี่ อดรถเพียงพอ นอกจากนี้
ยังพบวา ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
อาหารญีป่ นุ เนือ่ งจากผูบ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง
จะรูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ มีความรูความฉลาด
ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เพื่อตอบ
สนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุด สวน
รายไดจะเปนตัวชีก้ ารมีหรือไมมคี วามสามารถในการ
จับจายของผูบริโภค การเลือกสินคาจึงมักเกี่ยวของ
กับกฎเกณฑและแบบแผนในการดําเนินชีวิต อาทิ
รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา เปนตน
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกิ ต ติ ภ พ
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สงเคราะห (2555); กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ทีพ่ บ
วา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขาใชบริการราน
อาหารญี่ปุนของผูบริโภค นอกจากนี้ผูบริโภคยังให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก การมีรายการอาหารใหเลือกหลาก
หลาย ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปริมาณอาหารเหมาะ
สม รสชาติตามตนฉบับญี่ปุน และรานมีชื่อเสียงใน
ความเปนญีป่ นุ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การ
มีโปรโมชัน่ อาหารตามฤดูกาล การใหสว นลดผานบัตร
เครดิต การใหเปนสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ และมี
การการแจกคู ป องอาหาร ด า นบุ ค ลากร ได แ ก
พนักงานพูดจาสุภาพ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม
ถูกตอง บริการดวยความเต็มใจ เสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่มรวดเร็ว ดานกระบวนการ ไดแก การรับ
ชําระเงินมีความถูกตอง และการรับออเดอรรายการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ มีความรวดเร็ว และลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก รานมีความสะอาด พื้นที่รานมีความ
กวางขวางเพียงพอ ระบบอุณหภูมถิ า ยเทดี จํานวนที่
นั่ ง รั บ ประทานอาหารเพี ย งพอ เมนู ส ไตส ญี่ ปุ  น
อุปกรณเครื่องใชในการรับประทานอาหารมีความ
เปนญี่ปุน การตกแตงภายนอกรานมีความเปนญี่ปุน
และพนักงานแตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน งานศึกษา
ดังกลาวใหความสนใจกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารญี่ปุนที่มีความหลากหลายภายใต
บริบทพื้นที่การศึกษาที่มีความแตกตางกันออกไป
งานศึกษาการบริโภคเชิงสัญญะในอาหาร
ญี่ปุน
ในขณะทีง่ านศึกษาของวุฒนิ นั ท สุนทรขจิต
(2551) เปนงานดานสื่อสารมวลชนที่วิเคราะหราน
อาหารญี่ปุนสมัยใหมเชื่อมโยงกับพื้นที่การสื่อสาร
ความหมายจนนําไปสูการกออัตลักษณในการสราง
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ความเปนญี่ปุนใหเกิดขึ้นมา งานศึกษาชี้ในเห็นใน
กรณีรานอาหารญี่ปุนสมัยใหมไดแฝงสัญญะในการ
บริโภคที่บงบอกรสนิยม ระดับชั้นทางสังคม คุณคา
ใหม ที่ แ ฝงในอาหารญี่ ปุ  น ซึ่ ง ผู  บ ริ โ ภคชาวไทยที่
บริโภครานอาหารญี่ปุนสมัยใหม อาหารญี่ปุน และ
ลักษณะกายภาพในสไตลญี่ปุน ไดบริโภคสินคาทาง
วัฒนธรรมหรือสินคาสัญญะ ทัง้ ในขณะบริโภคอาหาร
อยูหรือการบริโภคอาหารไดจบลงไปแลว แตการ
บริโภคที่แทจริงยังไมไดหมดไป ยังเกิดการบริโภค
ความเปนญี่ปุนผานวัฒนธรรมการกิน การใชบริการ
การรับรูความมีสุขภาพดีแบบญี่ปุน ความทันสมัย
เปนตน สิ่งเหลานี้ไดถูกประกอบสรางใหเกิดความ
หมายใหมขึ้นมาที่เรียกวาการบริโภคเชิงสัญญะ และ
เนนยํ้าการบริโภคผานการบริโภคสินคาวัฒนธรรม
หรือสินคาสัญญะในรูปของสื่อ สื่อมวลชนและพื้นที่
การสื่ อ สาร ซึ่ ง ร า นอาหารญี่ ปุ  น สมั ย ใหม ก็ คื อ
อัตลักษณและตัวตน (identity and subjectivity)
ที่เกิดขึ้นผานการบริโภคนั้นเอง
สอดคลองกับงานของกีรติพร ศรีธัญรัตน
(2553) และโนริยูกิ ซูซูกิและคณะ (2553) ที่ขยาย
ความเขาใจในเชิงสังคมวิทยาเกี่ยวกับการบริโภค
สิ น ค า วั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น ในกระแสโลกาภิ วั ต น แ ละ
นําไปสูการกอตัวของกระบวนการกลายเปนญี่ปุน
(Japanization) โดยการบริ โ ภคสิ น ค า ญี่ ปุ  น ที่ มี
วัฒนธรรมแฝงอยูดวย ทั้งนี้การบริโภคอาหารญี่ปุน
ของผูบริโภคชาวไทยยังนําไปสูการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม (cultural hybridization) เพือ่ ใหสามารถ
อยูไดอยางยั่งยืนในสังคมนั้น มีการปรับแตงรสชาติ
ให ส อดคล อ งกั บ สั ง คมไทยตามแบบฉบั บ ท อ งถิ่ น
(localization) พรอมไปกับการนําเสนอภาพลักษณ
(image) ความเปนญี่ปุนใหเกิดขึ้นในการบริโภค
อาหารญี่ปุนอีกดวย (กีรติพร ศรีธัญรัตน, 2553: 58)
ซึ่งสะทอนใหเห็นการบริโภคเชิงสัญญะที่เกิดขึ้นจาก

วิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยจากมุมมองสังคมวิทยา

การบริ โ ภคอาหารญี่ ปุ  น ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
อยางไรก็ตาม งานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้นําเสนอในเชิง
ปรากฏการณการชื่นชอบสินคาวัฒนธรรมญี่ปุนและ
ใหความสําคัญกับการบริโภคในภาพรวมของสินคา
ญี่ปุนทุกประเภท โดยไมไดเนนในมิติการบริโภค
อาหารญี่ปุนเปนหลัก
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ว า การศึ ก ษาวิ ถี ก ารบริ โ ภค
อาหารญี่ปุนในสังคมไทยมีขอจํากัดอยูมาก และไม
สามารถกาวพนแนวทางการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มัก
เนนศึกษาในประเด็นทัศนคติและการตัดสินใจในการ
บริโภค และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารญี่ปุน
เปนสําคัญ ลักษณะผลการศึกษาและขอคนพบทีเ่ กิด
ขึ้ น จากการศึ ก ษามั ก สอดคล อ งไปในทิ ศ ทางและ
แนวทางเดี ย วกั น ซึ่ ง ไม ก  อ ประโยชน เ พื่ อ ขยาย
องคความรูใ นการทําความเขาใจวิถกี ารบริโภคอาหาร
ญีป่ นุ ในเชิงลึกหรือขยายแนวทางการศึกษาใหมๆ แต
ทัง้ นีก้ ลับพบงานดานการสือ่ สารและสังคมวิทยาเกีย่ ว
กับการบริโภคเชิงสัญญะที่ชวยขยายความเขาใจใน
แนวทางการศึกษา (approach) รวมทัง้ การเสนอขอ
คนพบใหมทมี่ ที ศิ ทางการวิเคราะหเพือ่ ชวยขยายการ
เรียนรูแ ละการมองในมุมใหมใหกบั สังคมไทยทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงจากโลกภายนอกอยูต ลอดเวลา อยางไร
ก็ตาม งานที่ทบทวนขางตนยังพอแสดงใหเห็นถึง
เงื่อนไขที่มีความสัมพันธกับวิถีการบริโภคอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทยในปจจุบัน

4. เงือ่ นไขทีม่ คี วามสัมพันธกบั วิถกี ารบริโภค
อาหารญี่ปุนในสังคมไทย
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถวิเคราะหเงื่อนไขที่มีความสัมพันธกับวิถีการ
บริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยได 7 เงื่อนไข ดังตอ
ไปนี้

1.) คุณลักษณะของผูบ ริโภค คุณลักษณะ
นิสยั ผูบ ริโภคเปนเงือ่ นไขในดานปจเจกทีส่ ง ผลกับการ
บริโภคอยางชัดเจน ไดแก เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใช
จายเพื่อการบริโภค จํานวนสมาชิกในครอบครัว
รสนิ ย ม ค า นิ ย ม การให คุ ณ ค า และความหมาย
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของอาหารญี่ปุน
การมีประสบการณการไปใชบริการของตนเอง/เพือ่ น
อัตลักษณหรือตัวตน เปนตน
2.) ผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความ
สําคัญในการเลือกคัดสรรและใหความใสใจในการ
บริโภคมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตและเปนทางเลือก
สําคัญในวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในปจจุบัน ไดแก
ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อาหารมีคุณภาพ มีความ
สะอาด รสชาติอรอย ถูกปาก ความสด ปลอดภัย
มีคณ
ุ คาทางโภชนาการ ภาชนะและอุปกรณในการใช
งานสะทอนถึงความเปนญี่ปุน ความมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับ ตราสินคามีความนาเชื่อถือ การมีรายการ
อาหารใหเลือกหลากหลาย ปริมาณอาหารเหมาะสม
รสชาติตามตนฉบับญี่ปุน รานมีชื่อเสียงในความเปน
ญี่ปุน เปนตน
3.) ราคาสินคา สิง่ นีเ้ ปนเงือ่ นไขทีส่ ง ผลกับ
การบริโภคอาหารญี่ปุน เนื่องจากผูบริโภคชาวไทย
เนนการบริโภคจากรานอาหารเปนหลัก ไมไดเปน
ผูผ ลิตหรือปรุงอาหารดวยตนเอง เงือ่ นไขดานราคาจึง
เปนอีกเงื่อนไขที่สําคัญในการเพิ่มกําลังการบริโภค
หรือลดทอนกําลังการบริโภคดวย ไดแก ราคามีความ
เหมาะสมกับปริมาณอาหาร การมีปายราคาแสดงไว
ชั ด เจนและราคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ ราคา
เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน
4.) ชองทางการจัดจําหนาย โอกาสใน
การเขาถึงอาหารญีป่ นุ ทีม่ มี ากขึน้ และการขยายชอง
ทางการจําหนายอาหารญีป่ นุ ทีเ่ พิม่ ความหลากหลาย
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กลายเปนเงื่อนไขที่ทําใหผูบริโภคเขาถึงการบริโภค
อาหารญีป่ นุ ไดสะดวกงายดาย ตัง้ แตการเลือกบริโภค
ในรานอาหารราคาแพง จนไปถึงรานอาหารญี่ปุนที่
วางจําหนายทั่วไปในตลาดสดหรือตลาดนัด ไดแก
พื้ น ที่ ร  า นจํ า หน า ยมี ค วามสะอาดและถู ก หลั ก
สุ ข อนามั ย บรรยากาศและการตกแต ง ของร า น
เหมาะสม สวยงาม มีขนาดพื้นที่ในการใหบริการ
ลูกคาเพียงพอ สถานที่ตั้งของรานสะดวกตอการเดิน
ทาง สถานที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวกสบาย และการมี
จํานวนสาขาหลายสาขาในการรองรับการใหบริการ
เปนตน
5.) การส ง เสริ ม การตลาด การดํ า เนิ น
นโยบายดานการตลาดในรานอาหารญี่ปุนกลายเปน
หัวใจสําคัญทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะในชวงเวลาทีเ่ กิดการ
แข ง ขั น อย า งเข ม ข น ในธุ ร กิ จ ร า นอาหารญี่ ปุ  น ที่
ผูบริโภคเขาถึงไดงายในชีวิตประจําวัน การดึงดูดใจ
ลูกคาในการสงเสริมการตลาดจึงเปนกลยุทธสาํ คัญที่
รานอาหารญีป่ นุ ในไทยนิยมปฏิบตั เิ พือ่ ใหผบู ริโภคใช
บริการอยางตอเนือ่ ง ไดแก การมีรปู แบบโฆษณาของ
ร า นที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจ การได รั บ ส ว นลดพิ เ ศษ
สําหรับสมาชิก โปรโมชัน่ สวนลด มา 4 จาย 3 การจับ
ฉลากชิงรางวัล การสะสมยอดรับประทานอาหาร
ญี่ปุนรวมกับบัตรเครดิต การแจกคูปองสวนลด การ
ใชคปู องสะสม การมีโปรโมชัน่ อาหารตามฤดูกาล การ
ใหสว นลดผานบัตรเครดิต การโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานทางสื่อโทรทัศน การสงเสริมการขายรวมกับกับ
การใชผานบัตรเครดิต การสงเสริมการขายดวยวิธี
การใชบัตร Smart Card จะไดรับสวนลด และการ
สงเสริมการขายดวยวิธีการสะสมแตม 10 แตม เพื่อ
แลกเปนเงินสวนลด 300 บาท เปนตน
6.) บุคลากรหรือพนักงาน รูปแบบการ
บริการในรานอาหารญี่ปุนเปนการปฏิวัติระบบการ
บริโภคใหมใหกบั ผูบ ริโภคชาวไทยทีเ่ นนและใสใจการ
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บริโภคที่ควบคูไปกับการบริการที่ดีจากพนักงาน
การปฏิสัมพันธ (interaction) ที่เปนมิตรกลายเปน
จุดเดนทีส่ าํ คัญของรานอาหารญีป่ นุ ทีน่ าํ กลิน่ อายของ
วัฒนธรรมญีป่ นุ มาใชในการดําเนินการในรานอาหาร
ญี่ปุน ซึ่งเปนการปรับวิถีการบริโภคที่สําคัญของชาว
ไทยในอดีตที่เนนการบริโภคอาหารเปนหลัก โดยไม
ไดใสใจการบริการควบคูกับการบริโภค หากแตการ
บริโภคอาหารญี่ปุนไดสรางปรากฏการณใหมที่เนน
การบริโภคอาหารควบคูกับการบริการดวย ไดแก
การมีพนักงานทีย่ มิ้ แยม แจมใส สุภาพ ออนนอม การ
บริการมีความถูกตองแมนยํา มีการบริการอยาง
รวดเร็ว มีการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา มีกระบวนการบริการอยางเปนระบบ
มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ
พนักงานพูดจาสุภาพ และพนักงานสามารถใหความ
รูและแนะนําอาหารไดดี เปนตน
7.) ลักษณะทางกายภาพหรือสิง่ แวดลอม
การสรางบรรยากาศรานในรูปลักษณแบบญี่ปุนเปน
สวนสําคัญทีข่ าดไมไดในการเปนสวนหนึง่ ของวิถกี าร
บริโภคอาหารญีป่ นุ ทีน่ อกจากจะอิม่ เอมไปกับรสชาติ
อาหารแตผบู ริโภคยังตองการเสพบรรยากาศรานและ
วัฒนธรรมในแบบญี่ปุนอีกดวย จนเกิดการแขงขัน
ปรับแตงรานอาหารญี่ปุนใหมีความเปนญี่ปุนมาก
ที่สุด ทั้งที่เปนรูปแบบที่เหมือนจริงและใกลเคียง
ความเปนญี่ปุน ทั้งนี้ในบางรานตกแตงดวยตัวอักษร
ญี่ปุนเพื่อสรางความเปนญี่ปุนใหเกิดขึ้น แตผูบริโภค
ชาวไทยไมสามารถอานและเขาใจความหมายใน
อักษรเหลานั้นไดแตประการใด ซึ่งเปนลักษณะของ
การบริโภคในเชิงสัญญะ ไดแก รานอาหารมีความ
สะอาด สะดวกสบาย มีหองนํ้าที่สะอาด อากาศ
ถายเท มีที่จอดรถเพียงพอ ระบบอุณหภูมิถายเทดี
จํานวนที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ มีเมนูสไตส

วิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยจากมุมมองสังคมวิทยา

ญี่ปุน อุปกรณเครื่องใชในการรับประทานอาหารที่มี
ความเปนญี่ปุน การตกแตงภายในรานมีความเปน
ญี่ปุน และพนักงานแตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน
8.) วัฒนธรรม วัฒนธรรมซึง่ ครอบคลุมใน
เรือ่ งแบบแผน คานิยมและประเพณีดจู ะเปนสิง่ ทีง่ าน
ศึกษาการบริโภคอาหารญี่ปุนสวนใหญละเลยไมให
ความสําคัญ อยางไรก็ตาม ในชวงหลังเริม่ มีการกลาว
ถึงในงานศึกษาทางดานการสื่อสารและสังคมวิทยา
วัฒนธรรมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมวาเปนสวน
สําคัญในการมองเรือ่ งวิถกี ารบริโภค ไดแก วัฒนธรรม
การกินแบบญีป่ นุ วัฒนธรรมการใหคณ
ุ คาของอาหาร
วัฒนธรรมการใหบริการทีส่ ภุ าพแบบญีป่ นุ วัฒนธรรม
การบริโภคสินคาญี่ปุน เปนตน
จากเงือ่ นไขทีก่ ลาวมาขางตนสะทอนใหเห็น
ถึงวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนในสังคมไทยภายใต
กระแสโลกาภิวัตน ที่การบริโภคนั้นไมไดปราศจาก
กฎเกณฑโครงสรางทางสังคมทีก่ าํ กับการบริโภคของ
ผู  ค นในสั ง คมและยั ง มี อํ า นาจของป จ เจกแฝงอยู 
ไมใชนอย อาทิ มาตรฐานในเรื่องของความสะอาด
ปลอดภั ย ตามมาตราฐาน ความมี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการ คุณลักษณะของผูบริโภค เปนตน ทั้งนี้
ผูบริโภคก็ไดสรางความหมายใหกับการบริโภคใน
ลักษณะตางๆ หรือเรียกไดวาเปนการบริโภคเชิง
สั ญ ญะให เ กิ ด ขึ้ น ดั ง ที่ Baudrillard นั ก คิ ด ทาง
สังคมวิทยาคนสําคัญทีน่ าํ เสนอประเด็นการศึกษาวิถี
การบริโภคไดใชแนวทางการศึกษานี้ เขาไดเชื่อมโยง
ระหวางเรือ่ งของการบริโภคสินคาเพือ่ ใชสอยและการ
เปนมูลคาแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจและระบบ
ตลาดเขากับเรื่องของการบริโภคทางวัฒนธรรมผาน
การบริโภคสัญญะ หรือความหมายของความจริง
(meaning of reality) มาใชในการอธิบายรูปแบบ
และพฤติกรรมการบริโภค เขาชี้ใหเห็นวาสัญญะคือ
สิง่ ทีช่ ว ยเติมเต็มใหแกสนิ คาประเภทตางๆ ทีป่ กติแลว

ไมมคี ณ
ุ คาอยูใ นตัวเอง กอใหมคี ณ
ุ คาและความหมาย
ดวยการสรางขึ้นมาใหม หรือเพิ่มเติมจากที่มีอยูเพื่อ
ให ก ลายเป น สิ น ค า ทางวั ฒ นธรรม (cultural
commodity) และกลายเปนสินคาทางสัญญะ ซึ่ง
เปนสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นและปรากฏในฐานะของสื่อและ
สื่อมวลชนตางๆ อยางไรก็ตาม Baudrillard มองวา
คนเราไม ไ ด บ ริ โ ภคแค เ พี ย งตั ว ของสิ น ค า ทาง
วัฒนธรรมหรือสินคาสัญญะ เพือ่ สนองตอบตอความ
จําเปนพืน้ ฐานหรือการใชประโยชนเทานัน้ เพราะใน
ความเปนจริงแลวพวกเขาไดบริโภคสัญญะหรือความ
หมายของเรือ่ งราวตางๆ ทีถ่ กู สรางขึน้ มาดวยเชนกัน
(กาญจนา แกวเทพ, 2541) ซึ่งเห็นไดจากการที่
ผูบ ริโภคชาวไทยไดใหความสําคัญกับความเปนญีป่ นุ
ในทุกกระบวนการบริโภค ตั้งแตขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดบิ การปรุงอาหาร การเสิรฟ อาหาร รวมทัง้ การ
มีอปุ กรณเครือ่ งใชในการรับประทานอาหารทีม่ คี วาม
เปนญี่ปุน มีการตกแตงภายในรานแบบญี่ปุน รวมถึง
การบริ ก ารของพนั ก งาน ที่ จ ะต อ งซึ ม ซั บ เอา
วัฒนธรรมความเปนญี่ปุนมาใชภายในรานอาหาร
ญี่ปุนในสังคมไทย
การบริโภคอาหารญี่ปุนจึงไมไดบริโภคเพื่อ
อรรถประโยชน (utility) หรือเพื่อความอิ่มทอง
เทานั้น แตการบริโภคอาหารญี่ปุนยังสะทอนวิถีการ
บริ โ ภคที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด จากทฤษฎี
โครงสรางนิยมและการบริโภคเชิงสัญญะ เชื่อมโยงสู
การบริ โ ภคที่ อ ยู  ใ นสภาวะการกลายเป น ญี่ ปุ  น
(Japanization) ที่เปนกระแสวัฒนธรรมความเปน
ญีป่ นุ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยอยางตอเนือ่ ง อาหารญีป่ นุ
จึงเปนสินคาทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มีความ
เขมขนของวัฒนธรรมญีป่ นุ ทีฝ่ ง ตัวอยูใ นตัวสินคาและ
การบริการในหลากหลายรูปแบบ โดยผูบ ริโภคไดสราง
ความหมายใหกับอาหารญี่ปุน ที่มีนัยยะของความ
เปนญี่ปุน มีเมนูรูปแบบและสไตสญี่ปุน มีอุปกรณ
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เครือ่ งใชในการรับประทานอาหารทีม่ คี วามเปนญีป่ นุ
เครื่องปรุงอาหารแบบญี่ปุน มีการตกแตงทั้งภายในภายนอกรานทีแ่ สดงถึงความเปนญีป่ นุ และพนักงาน
แตงกายสไตสญี่ปุน เปนตน ทั้งนี้พบวารานอาหาร
ญีป่ นุ จํานวนมากตกแตงรานโดยใชตวั อักษรญีป่ นุ เพือ่
แสดงใหเห็นความเปนญี่ปุน แตไมสามารถสื่อความ
หมายหรือสรางความเขาใจใหผบู ริโภคไดอยางแทจริง
ซึ่งพบวาโดยทั่วไปผูบริโภคชาวไทยไมสามารถอาน
ภาษาญี่ปุนเหลานั้นไดเลย อีกทั้งเครื่องแตงกายของ
พนักงานภายในรานทีผ่ บู ริโภคเขาใจวาเปนชุดกิโมโน
นั้น แทจริงมักเปนชุดยูกะตะ (yukata) และชุดฮัปป
(happi) ที่นิยมสวมใสลําลองในงานเทศกาลตางๆ
ผูบริโภคสวนใหญไมทราบขอเท็จและวัฒนธรรมใน
การสวมใสเครื่องแตงกายดังกลาว เหลานี้สะทอนให
เห็ น การบริ โ ภคเชิ ง สั ญ ญะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการบริ โ ภค
อาหารผานวัฒนธรรมในแบบญีป่ นุ อยางเดนชัด และ
ผูบริโภคชาวไทยยังไมอาจเขาใจวัฒนธรรมในเชิงลึก
และการให ค วามหมายเฉพาะอย า งลึ ก ซึ้ ง ในด า น
วัฒนธรรม นอกจากนี้สาเหตุที่อาหารญี่ปุนไดรับ
ความนิยมนั้นมาจากการที่อาหารญี่ปุนนั้นมีการจัด
ตกแตงไดอยางสวยงาม ดึงดูดผูบริโภคดวยสีสันนา
รับประทาน มีลักษณะของวัฒนธรรมเฉพาะที่สอด
แทรกอยูใ นวิถกี ารบริโภค สิง่ เหลานี้ แสดงถึงรสนิยม
และการใหคุณคาของผูบริโภคที่ใสใจในรายละเอียด
แมกระทั้งการกินอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้งสังคม
ไทยใหคุณคาและประกอบสรางวาอาหารญี่ปุนเปน
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและดีตอสุขภาพ
ในการบริโภคในชีวิตประจําวัน

บริโภคอาหารญี่ปุนที่มีอยูอยางกวางขวาง แตยังมี
ทิ ศ ทางที่ คั บ แคบในแนวทางการศึ ก ษาที่ ไ ม อ าจ
คลีค่ ลายหรือขยายแงมมุ ในการสะทอนปรากฏการณ
การบริโภคอาหารญีป่ นุ ในสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ อยางตอ
เนื่องในชวงที่ผานมาไดชัดเจนนัก การศึกษาวิถีการ
บริโภคอาหารญี่ปุนเชื่อมโยงกับการสื่อสารและการ
บริโภคสินคาวัฒนธรรม นาจะเปนอีกแนวทางที่ชวย
ขยายใหเห็นแบบแผนการบริโภคไดอกี ทางหนึง่ ทัง้ นี้
การบริโภคอาหารญี่ปุนแนนอนวาไดรับอิทธิพลจาก
สื่อ การโฆษณา ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ที่
เนนจุดขายหลักในเรื่องของความสะอาด ความมี
คุณภาพดีตอสุขภาพ ความทันสมัย ดังจะเห็นไดจาก
การที่ผูบริโภคเนนบริโภคในคุณภาพและความสด
ใหมของวัตถุดิบที่ใชปรุงอาหาร พรอมไปกับการเสพ
วัฒนธรรมและภาพลักษณอาหารญีป่ นุ ทีด่ ทู นั สมัย ซึง่
ถูกใหคุณคาในฐานะอาหารทางวัฒนธรรมที่มีดีมี
รสชาติเยี่ยม สะอาดถูกหลักอนามัย และบรรจุใน
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่นําสมัย ซึ่งการบริโภคดัง
กลาวไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีก่ าํ หนดวิถกี ารบริโภคของผูค น ดังนัน้ การ
บริโภคอาหารญี่ปุนจึงไมสามารถแยกขาดจากเรื่อง
ของการใหคณ
ุ คาทางดานวัฒนธรรม รสนิยม คานิยม
สถานภาพ และชนชัน้ ของผูบ ริโภค ซึง่ สะทอนใหเห็น
ไดตั้งแตขั้นตอน การจัดเตรียมวัตถุดิบ การปรุง
อาหาร กรรมวิธีการเสิรฟ วิธีการบริโภค การใช
ภาชนะ สิ่งเหลานี้ ยังถูกกําหนดภายใตกฎเกณฑ
แบบแผนทางดานวัฒนธรรม ระเบียบ และโครงสราง
ของสังคม (structure) หากขยายประเด็นการศึกษา
วิถีการบริโภคอาหารของผูบริโภคในฐานะผูกระทํา
5. บทสรุป
(agency) ที่มีอํานาจกระทําการในการเปนผูกําหนด
ในการศึกษาวิถีการบริโภคอาหารญี่ปุนใน วิถกี ารบริโภคทีม่ มี ากขึน้ จะชวยสะทอนใหเห็นความ
สังคมไทยนอกจากจะทําใหเห็นถึงการศึกษาในการ เปนจริงทีเ่ กิดขึน้ อยางรอบดานในสังคมโลกสมัยใหม
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