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บทคดัย่อ 

การบริโภคอาหารของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปเพราะเหตุผลทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว 
หากแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายเชิงวฒันธรรมซ่อนอยู่เสมอ นบัตั้งแต่การถูกกาํหนดว่า 
ส่ิงไหน ใครควรบริโภคไดห้รือไม่ และมีวิธีบริโภคอยา่งไร ในโอกาสใด การบริโภคอาหาร
เป็นการบริโภคความหมาย เป็นกระบวนการผลิตซํ้ าความหมาย หรือในบางคร้ังก็เป็นการ
สร้างความหมายใหม่ใหอ้าหาร อาหารกบัวฒันธรรมจึงเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ
ท่ีมีการเขา้มาปะทะต่อรองความหมายอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด บทความช้ินน้ีเป็นการสังเคราะห์
งานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํเสนอใหเ้ห็นความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจของรัฐในฐานะผูส้ร้างและ
กําหนดความหมายของอาหารท่ีรู้จักกันในนามของ “ผัดไทย” เพื่อใช้ในการควบคุม  
จดัระเบียบทางวฒันธรรมของคนในประเทศใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนั เพื่อสร้างความเป็น
ไทยในสมยัจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ต่อมาผดัไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทและ
ส่วนผสม ซ่ึงต่างจากรูปแบบเดิมท่ีถูกกาํหนดอย่างตายตวัและอยู่ในลกัษณะของการชกัจูง 
จากรัฐ จวบจนถึงปัจจุบนั ผดัไทยยงัไดถู้กทาํให้กลายเป็นอาหารประจาํชาติ เป็นสัญลกัษณ์
แทนความเป็นไทยท่ีผูค้นต่างชาติแสวงหาบริโภคไดใ้นยคุโลกาภิวตัน์ ผดัไทยจึงกลายเป็น
พ้ืนท่ีต่อรองความหมาย ดว้ยการนิยามความหมายใหม่ เป็นพ้ืนท่ีทา้ทายอาํนาจของรัฐเม่ือคร้ัง
ประดิษฐอ์าหารชนิดน้ีข้ึนมาในคร้ังแรก 

คาํสําคญั: ผดัไทย, ความเป็นไทย, จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
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Abstract 

Food consumption for humans is not only a biological need, but always related to 
cultural meanings. For instance, culture determines what can be eaten and who can eat, how 
food is consumed and when. Therefore, food consumption is consumption with cultural 
significance. It is also a process of reproducing meaning, and sometimes it creates a new 
meaning as well. The relationship between food and culture can be seen as a power 
relationship which is always in a process of meaning negotiation. In this synthesis paper, I 
explore the state’s power during the rule of Prime Minister Field Marshal Piboonsongkram 
in creating a new kind of food and its meaning, namely Pad-thai, and how it was used to 
control and organize Thai culture into a new norm of Thainess. Nowadays, the form of Pad-
thai has been changed; Pad-thai has various forms and a variety of ingredients. It is 
different from how it was originally which was dominated and fixed by the state. During 
the period of globalization, Pad-thai has also been represented as a Thai national food that 
foreigners can easily find and enjoy. Thus, Pad-thai has become a social space in which 
meanings are negotiated and state power challenged. 
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1. บทนํา 

“ผดัไทย” อาหารประจาํชาติของคนไทยท่ีเป็นเสมือนตวัแทนของประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นชนชาติไหน เม่ือมาเยือนประเทศไทยแลว้ อดไม่ไดท่ี้จะตอ้งลองล้ิมชิมรสผดัไทย 
ไม่เช่นนั้นจะถือวา่มาไม่ถึงประเทศไทย แต่กวา่ท่ีจะมีสถานะเป็นตวัแทนประเทศไทยเหมือน
ในปัจจุบนั ผดัไทยไดผ้า่นกระบวนการทางสังคมมาอยา่งมากมาย ผดัไทยจึงไม่ใช่แค่อาหาร
ขา้งถนนท่ีบริโภคเพ่ือบาํบดัความหิวของผูค้นเท่านั้น หากแต่คอยรับใช้ในบริบทสังคม
วฒันธรรมเร่ือยมา ในบทความฉบับน้ีได้นําเสนอให้เห็นว่า วฒันธรรมอาหารท่ีเรียกว่า 
ผดัไทยน้ี ถูกสร้าง ใหค้วามหมาย และถูกใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนั จากท่ีเป็นอาหารช่วยพยงุ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของชาติ เป็นอาหารท่ีช่วยสร้างบรรทดัฐานทางชนชั้นข้ึนมาใหม่ จนถึง
ปัจจุบนั ผดัไทยกลายเป็นตวัแทนของความเป็นประเทศไทยและสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศอยา่ง
มากมาย  

ผูเ้ขียนไดร้ื้อรากวฒันธรรมของผดัไทยจากรากเดิมของก๋วยเต๋ียวท่ีมีความเป็นจีน และ
ถูกให้ความหมายทางวฒันธรรมให้เป็นกลายเป็นไทย ผดัไทยจึงเป็นตวัอย่างของอาหารท่ี
สะทอ้นสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของผูป้กครองในการกาํหนดความหมาย และกลายมาเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงในการสร้างภาวะการครองอาํนาจนาํ (hegemony) รวมทั้งใชใ้นการบริหารจดัการผูค้น
ในสงัคม ผา่นพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชาสังคม (civil society) แต่ในขณะเดียวกนั ผดัไทยก็
กลายเป็นพื้นท่ีต่อรองความหมายของคนในสงัคมต่ออาํนาจการปกครองไดเ้ช่นเดียวกนั 

เน้ือหาของบทความประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั โดยในส่วนแรกจะเป็นการนาํเสนอ
ความสําคญัของอาหารในบริบทวฒันธรรม ตามดว้ยกาํเนิดของผดัไทยกบักระบวนการใช ้
ผดัไทยสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ในสมยัจอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และส่วนสุดทา้ยเป็นการอภิปรายความหมายท่ีถูกแปรเปล่ียนจาก
อาหารช่วยชาติเป็นอาหารตวัแทนของประเทศไทยในยคุสงัคมโลกาภิวตัน ์

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหารกบัสังคมในบริบทวฒันธรรม 

ตลอดระยะเวลาประมาณ 2-5 ลา้นปีของมนุษยห์รือบรรพบุรุษของมนุษยท่ี์ใช้
ชีวิตอยู่บนผืนพิภพน้ี มนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในเร่ืองของการเก็บหาอาหาร 
ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นความสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ของการอยูร่อดของมนุษย ์ระบบการ
ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคจึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อพฒันาการทาง
วฒันธรรม (ยศ สนัตสมบติั, 2548, น. 50)  
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อาหารถือไดว้่าปัจจยัพ้ืนฐานหลกัในการมีชีวิตรอดของมนุษย ์อาหารไม่เพียงรับใช้
มนุษยท์างดา้นชีวภาพ ในแง่ของประโยชน์จากสารอาหารท่ีร่างกายนําไปเผาผลาญและ 
แปรรูปเป็นพลงังานเท่านั้น อาหารคอยรับใชม้นุษยใ์นดา้นอ่ืนๆ ดว้ย Mintz (1996, อา้งใน 
สมสุข หินวิมาน, 2545) ใหข้อ้คิดเห็นไวว้า่ อาหารคือส่ิงท่ีคนเรานึกถึง (think about) กล่าวถึง 
(talk about) สร้างความหมายถึง (conceptualize) สร้างความคิดในเชิงนามธรรมถึง (abstract) 
ปรารถนาถึง (desire) นอกเหนือไปจากความสําคญัในแง่ของการบริโภคเพื่อความอยู่รอด 
(consume to stay alive) ดงันั้น จะเห็นวา่ มนุษยเ์องใช่วา่จะเป็นฝ่ายถูกกระทาํ (passive) จาก
สารอาหารเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกนัมนุษยก์็จดัสรร จดัการ และกระทาํต่ออาหาร 
(active) ในพื้นท่ีของวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั 

Mintz ให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การบริโภคอาหารของมนุษยไ์ม่เคยมีแต่เหตุผลทาง
ชีวภาพลว้นๆ หากแต่เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีมีความหมายเชิงสังคมอนัซับซ้อนมากมาย 
โดยช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะสาํคญั 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การบริโภคอาหารของมนุษย์
มีประวติัศาสตร์ มีท่ีมาท่ีไป มีตาํราอาหาร บนัทึกการเดินทาง และร่องรอยของวิธีปฏิบติัต่อ
อาหาร ประการต่อมา มีการประยุกต์เทคนิคมากมายในการบริโภคอาหารของมนุษย ์ไม่ว่า 
จะเป็นการคน้หาแหล่งอาหาร การปรุงอาหาร กระบวนการรับประทาน การใชช้อ้นส้อม การ
เสิร์ฟ การบริโภคดว้ยแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย และประการสุดทา้ย ยงัมีเร่ืองของการกาํหนด
ความหมายใหก้บัอาหาร ซ่ึงเป็นการกาํหนดสัญลกัษณ์เชิงวฒันธรรม อาหารบ่งบอกถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ (sacred food) เช่น อาหารเซ่นไหว ้ อาหารบ่งบอกชนชั้น บ่งบอกสถานะ เช่น 
อาหารชาววงั อาหารชนิดเดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกัน เช่น ข้าวกล้องชีวจิตย่อมมี
ความหมายแตกต่างจากขา้วกลอ้ง ขา้วแดงท่ีเป็นขา้วของนกัโทษ (Mintz, 1996, อา้งใน  
สมสุข หินวิมาน, 2545) 

de Certeau (1998) ไดเ้ขียนในหนงัสือเร่ือง The practice of everyday life, Vol. 2 พดู
ถึงอาหารในเชิงวฒันธรรมวา่ อาหารไดก้ลายเป็นเร่ืองของวฒันธรรมตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีถูกเลือก 
(choice of foodstuffs) วา่ ส่ิงนั้นมนุษยส์ามารถบริโภคได ้(edible) นบัตั้งแต่อาหารสด (raw 
food) ท่ีบริโภคไดเ้ลย อาหารท่ีตอ้งนาํวตัถุดิบมาตระเตรียมและเปล่ียนรูปใหก้ลายเป็นอาหาร
ท่ีสุก (cooked food) ตลอดจนอาหารท่ีถูกระบุว่าเน่าเสียและสูญส้ินสภาพของอาหารท่ี
รับประทานได ้(rotten food) เหล่าน้ีลว้นบ่งบอกวา่ วตัถุดิบต่างๆ ในธรรมชาติลว้นถูกคดัสรร
และลงรหัสเชิงวฒันธรรม การบริโภคอาหารของมนุษยจึ์งไม่ไดเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีเป็น
ธรรมชาติลว้นๆ นอกเหนือจากน้ี ในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอาหาร ไม่
ว่าจะเป็นกรรมวิธีการปรุงอาหารท่ีแตกต่างกนั หรือแมก้ระทัง่มารยาท ขอ้ควรปฏิบติั หรือ 
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ขอ้ห้ามในการบริโภคอาหารตามตารางปฏิทินเวลาในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกัน
ออกไปตามกฎเกณฑ ์รวมถึงระบบสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีถูกกาํหนดความหมายลงไปในอาหาร 
ในแต่ละสงัคมกใ็หค้วามหมายท่ีแตกต่างกนั นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ อาหารไดก้ลายเป็นเร่ืองของ
วฒันธรรมไปแลว้ (de Certeau, 1998) 

ดังนั้ น  เ ม่ืออาหารได้หยั่งรากลึกลงไปถึงระดับวัฒนธรรม  เ ก่ียวข้องอยู่ใน
ชีวิตประจาํวนั ปฏิบติัการท่ีผลิตซํ้ าความหมายของอาหารจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ไปสัมพนัธ์กบั 
“อาํนาจ” ระหว่างผูค้นในสังคม อาหารจึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการจดัแจง บริหาร
จดัการคนในสงัคม โดยผูป้กครองในสงัคมท่ีกาํลงัควบคุมทิศทางของกระแสสงัคมอยู ่

ในงานวิจยัเร่ือง “อาหาร: ความเขา้ใจในเพศสภาพ ชนชั้น และอาํนาจ” (อรุษยา 
ผูพ้ฒัน์, 2547) กล่าวถึงประวติัศาสตร์ของมนุษยว์่า เป็นประวติัศาสตร์ของเสรีภาพและการ
ครอบงาํ อาหารเป็นเคร่ืองมือหน่ึงทางวฒันธรรมท่ีถูกใช ้ส่งผ่านการครอบงาํและการกดข่ี
ต่างๆ เร่ือยมา เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยู่ได ้และใน
ระดบัวฒันธรรม อาหารไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากความวา่งเปล่า หากแต่เกิดจากการประดิษฐคิ์ดคน้
และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ยิ่งกว่านั้นอาหารสะท้อนให้เห็นถึงเร่ืองราวทางสังคมมากมาย 
สะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด สถานภาพ ความเช่ือ ความแตกต่างระหว่างมนุษยใ์น
สังคมเดียวกนั โดยงานช้ินน้ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงกบัการทาํอาหารว่า 
ผูห้ญิงตอ้งใหบ้ริการอาหารและปรนนิบติัดูแล ฐานะของผูห้ญิงจึงอยูใ่นฐานะของผูถู้กกระทาํ 
(passive) ในขณะท่ีผูช้ายอยูใ่นฐานะของผูเ้สพอาหาร เป็นผูไ้ดรั้บการปรนนิบติั หรือฐานะ
ของผูก้ระทาํ (active) ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงกบัอาหารจึงเช่ือมโยงกบัมิติต่างๆ 
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ในมิติเพศสภาพ (gender) มิติทางชนชั้น (class) และความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจ (power relation) ซ่ึงความสมัพนัธ์เหล่าน้ีแทจ้ริงแลว้เกิดข้ึนจากการประกอบสร้างทาง
สงัคม อาหารจึงเป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมชั้นยอดช้ินหน่ึงท่ีคอยครอบงาํในระบบความเช่ือ
ทางสงัคม 

ในส่วนของอาํนาจท่ีเขา้มาจดัการกบัอาหารในความหมายทางวฒันธรรมของรัฐนั้น 
Gramsci (1971) อธิบายถึงการจะเขา้มาปกครองควบคุมสังคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ของรัฐ ผา่น
โครงสร้างในสงัคมอยู ่2 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนบนท่ีเป็นเร่ืองของอาํนาจรัฐในการปกครอง
(political society) กบัโครงสร้างส่วนล่างท่ีเป็นพื้นท่ีของวฒันธรรมประชา (civil society) 
Gramsci ใหแ้นวคิดวา่ หากรัฐหรือผูป้กครองตอ้งการท่ีจะกา้วข้ึนมาสู่ “ภาวะครองอาํนาจนาํ” 
(hegemony) ในการควบคุมคนในประเทศใหไ้ด ้ไม่เพียงแต่จะครองอาํนาจส่วนบนไดเ้ท่านั้น 
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หากแต่ตอ้งลงมาถือครองพ้ืนท่ี (realm) ในส่วนของวฒันธรรมประชา (civil society) ดว้ย ซ่ึง
การผลิตซํ้ าความหมายในพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชาจะเป็นกลไกสําคัญท่ีจะครอบงํา
ความคิดอุดมการณ์ของคนในสังคม (ideological apparatus) ดงันั้น จึงหลีกเล่ียงพื้นท่ีทาง
วฒันธรรมไม่ไดเ้ลย หากผูน้าํประเทศตอ้งการท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศให้ไปในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหารกบัสังคมในเชิงอาํนาจ คนในชุมชนหรือสังคมเดียวกนั 
มกัจะมีวิธีคิดต่ออาหาร รูปแบบการบริโภค และกฎกติกามารยาทในการรับประทานอาหาร
เหมือนๆ กนั ในแง่น้ี อาหารจึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ร่วมอยา่งหน่ึงของคนในสังคมท่ีมีร่วมกนั 
แสดงออกถึงความเป็นปึกแผน่ของสงัคม ดงัท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก
วา่ มกัจะมีอาหารท่ีแสดงออกเป็นตวัแทน (representation) ของชนชาตินั้นๆ อยู ่เช่น เม่ือนึก
ถึงปลาดิบตอ้งนึกถึงประเทศญ่ีปุ่น สปาเกตตีตอ้งประเทศอิตาลี ซลัซ่าตอ้งประเทศเม็กซิโก 
ส่วนประเทศไทยต้องต้มยาํกุ้งหรือผดัไทย ความน่าสนใจของอาหารท่ีเป็นตัวแทนของ 
ชนชาติเหล่าน้ีอยูท่ี่วา่ แมจ้ะไม่ไดรั้บประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกนัหรือในเวลาเดียวกนั แต่
อาหารเหล่าน้ีสามารถเช่ือมร้อย ยึดโยงคนในชาติให้รู้สึกถึงความเป็นชุมชนหรือสังคม
เดียวกนัได ้ในแง่น้ี เราจะเห็นว่าอาหารไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในพ้ืนท่ีของอารมณ์ ความรู้สึก
สาํนึกรวมหมู่ โดยขดัเกลาความรู้สึกท่ีมีต่ออาหารของปัจเจกชน จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ร่วม
ของกลุ่มสงัคม (collective identity) (สมสุข หินวิมาน, 2545)  

การจะเขา้ใจถึงปฏิสัมพนัธ์เร่ือง “อาํนาจ” ของอาหารท่ีมีในระดบัสังคม จาํเป็นตอ้ง
แยกแยะใหเ้ห็นก่อนวา่ กิจกรรมของอาหารถกูกระทาํโดยใครบา้ง อาหารถกูนิยามความหมาย
อย่างไร ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสถาปนาความหมายนั้น แลว้ใครคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีถูก
อาหารตีตราและมอบความหมายให้อีกชั้นหน่ึง ซ่ึงจะช่วยให้เห็นถึงปฏิบติัการของอาํนาจท่ี
แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาํวนัว่า การบริโภคอาหารไม่ใช่เพียงแต่ผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ลือก
อาหารเท่านั้น หากแต่ในขณะเดียวกนักต็กเป็นผูถู้กกระทาํดว้ยในความหมายของสัญลกัษณ์
ทางวฒันธรรม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง อาหารไดตี้ตราและไดม้อบความหมายแก่ผูบ้ริโภคเขา้
ไปดว้ย การบริโภคอาหารจึงไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่การบริโภคในส่ิงท่ีมีตามภาวะทางธรรมชาติ 
(you eat what you have) แต่ขยายกิจกรรมออกไปในระดบัการบริโภคท่ีกาํหนดกรอบโดย
สังคมและวฒันธรรม (you eat what you are) ตลอดจนเป็นการบริโภคในแนวทางท่ีเช่ือ (you 
eat in a way you would like to be) รวมทั้งบริโภคเพื่อแสดงออกทางสงัคม (you eat in a way 
you want to show) ทาํใหเ้ราตระหนกัถึงปฏิสัมพนัธ์ของอาํนาจระหว่างมนุษยผ์า่นรูปแบบ
การบริโภคท่ีหลากหลายในสังคม ไม่ว่าจะบริโภคเพ่ือโออ้วด เพื่อบ่งบอกฐานะ หรือเพ่ือ
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ครอบงาํและกดข่ี (อรุษยา ผูพ้ฒัน์, 2547) ดงัตวัอยา่งของปรากฏการณ์การบริโภคอาหาร 
ชีวจิตของคนเมืองท่ีเช่ือกนัว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเป็นยา ช่วยปรับสมดุลร่างกาย
ตามหลกัหยนิ-หยาง (you eat in a way you would like to be) อาหารชีวจิตไดน้าํเสนอภาพ
ของการบริโภคอาหารออกเป็นสัญลกัษณ์ 4 อยา่ง อนัไดแ้ก่ ภาพของธรรมชาติ (เดินบนหญา้
หุงขา้วดว้ยเตาถ่าน) ภาพของอาหารช่วยลา้งพิษ (detoxification) ภาพของการบริโภคบน
ความพอดี (ภาพของชีวิตท่ีเรียบง่าย ชดเชยชีวิตท่ีวุน่วายสับสนของคนเมือง) และภาพของวิถี
ชีวิตในอดีตท่ีสวยงาม (nostalgia) การประกอบสร้างอดีตท่ีสวยงามใหก้ลบัมาอีกคร้ัง ได้
ใกลชิ้ดธรรมชาติ โดยมีเหล่าเพ่ือนสมาชิกเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูกนั และไดเ้กิดชุมชนอาหารชีวจิต
ข้ึน โดยอาหารชีวจิตนั้นไดส้ร้างความหมายใหม่ของการ “หายจากโรค” โดยมองการรักษา
และการหายเป็นส่ิงเดียวกนั ทาํให้โรคเร้ือรังต่างๆ ไม่น่ากลวั โดยเฉพาะโรคมะเร็ง มองว่า
เม่ือผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งปรับวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารตามแบบชีวจิตแลว้ กส็ามารถมีชีวิต
อยา่งคนปกติได ้นาํเสนอรูปแบบใหม่ในการจดัระบบสุขภาพ ไม่เนน้เทคโนโลยีล ํ้าสมยั ไม่
เนน้ตึกใหญ่โต ไม่เนน้ความเป็นทางการ อาหารชีวจิตคืนสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในการดูแล
ตนเอง จากท่ีเคยพึ่งเทคโนโลยกีารแพทยใ์หห้ันหลบัมาพ่ึงตนเอง การบริโภคอาหารชีวจิตจึง
เป็นปรากฏการณ์ท่ีชนชั้นกลางทวงอาํนาจดา้นสุขภาพคืนจากสถาบนัการแพทย ์(โกมาตร  
จึงเสถียรทรัพย,์ 2542) 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด อาหารจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีผลิตซํ้ า ไหลเวียนผา่นชีวิตประจาํวนั
ของมนุษยทุ์กวนั มีปฏิบติัการมากมายท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งผ่านตวัอาหาร ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
หรือวิธีปฏิบัติ  การบริโภคอาหารจึงเป็นสัมพันธภาพระหว่างคุณค่าทางการใช้สอย  
(use value) คุณค่าทางการแลกเปล่ียน (exchange value) ตลอดจนมีความหมายทางสังคม
กาํกบัอยู ่กล่าวคือ มีลกัษณะของการบริโภคเชิงสญัญะเกิดข้ึนในขณะท่ีบริโภคอาหารเขา้ไป
ดว้ย ในขณะท่ีร่างกายนาํเอาสารอาหารไปใชเ้ป็นพลงังาน ก็มีความสัมพนัธ์อย่างอ่ืนเกิดข้ึน
ดว้ยนอกเหนือจากนั้น คือเกิดการแลกเปล่ียนคุณค่าบางอยา่งในสังคมท่ีไม่ใช่การแลกเปล่ียน
ในความเป็นวตัถุของอาหาร (materiality) แต่เป็นการแลกเปล่ียนความหมายทางสญัญะ (sign 
value) ท่ีมีวฒันธรรมสังคมท่ีกาํกบันยัทางความหมายของอาหารอยู่ การบริโภคอาหารจึง
กลายเป็นการบริโภคความหมายเชิงสัญญะท่ีไม่มีวนัส้ินสุด (เกษม เพญ็ภินนัท,์ 2549) ดงันั้น 
การบริโภคอาหารจึงมีความหมายมากกวา่ความตอ้งการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และการบริโภค
อาหารไม่ไดเ้พียงมุ่งทาํให้เกิดความพึงใจในระดบัปัจเจกบุคคลอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ได้
กลายเป็นกิจกรรมทางสงัคมอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดไปเสียแลว้ 
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คงปฏิเสธไม่ไดว้่า อาหารมีอิทธิพลต่อความคิดและวิธีปฏิบติัของคนในสังคม ซํ้ ายงั
เป็นเคร่ืองมือชั้ นยอดท่ีสามารถส่งผ่านความคิดของผู ้ปกครองหรือรัฐไปสู่ในระดับ
ชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคมได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านทางพ้ืนท่ีวฒันธรรม ผ่านวิถี
ชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสังคม แต่ในขณะเดียวกนักก็ลายเป็นพื้นท่ีต่อรองของคนในสงัคม
ต่ออาํนาจการปกครองไดเ้ช่นเดียวกนั 

3. นโยบายชาตนิิยมกบัจุดเร่ิมต้นของความเป็นไทย 

นโยบายการสร้างชาติไทยให้เขม้แข็งเป็นแนวคิดชาตินิยมท่ีไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
จริงจงัและเด่นชดัในสมยัท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี 
พ.ศ. 2481-2487 ในขณะนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง สงัคม วฒันธรรมข้ึนหลาย
ประการ ทั้งน้ีเป็นไปเพ่ือสนองต่อการสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ (modernization) มีการประดิษฐ์
ความเป็นไทยข้ึนหลายประการ ผา่นการโนม้นา้วทางสงัคมในพ้ืนท่ีวฒันธรรมประชา (civil 
society) และควบคู่ไปกบัการออกเป็นกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ (จิรพร วิทยศกัด์ิพนัธุ,์ 2536) 

มรดกท่ีตกทอดมาจากยคุนั้นท่ีเห็นไดช้ดัในปัจจุบนัคือ เพลงชาติไทยท่ียงัถือปฏิบติั
สืบมาท่ีตอ้งทาํความเคารพในเวลาแปดนาฬิกาและสิบแปดนาฬิกา ควบคู่ไปกบัการเปล่ียนช่ือ 
ประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยในปี พ.ศ. 2482 มีความพยายามในการสร้างความเป็นไทย 
ทั้งยงัปลุกเร้าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นอารยประเทศ 
ดงัความตอนหน่ึงท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม กล่าวสุนทรพจนผ์า่นวิทยกุระจายเสียง เร่ืองการ
ปรับปรุงเขตแดนดา้นอินโดจีนในวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ความวา่ 

ขา้พเจา้ใคร่จะขอให้พี่นอ้งทั้งหลายใส่ใจไวจ้งมาก คือ ขอไดร้ะลึกว่า เราคน
ไทย เราเป็นอารยประเทศ และคนไทยก็เป็นอารยชนแลว้ ฉะนั้น เราจะตอ้ง
ปรับปรุงตวัของเราทุกคนให้เขา้กบัความเป็นอารยของเราทุกส่วน เช่น การ
แต่งกายในท่ีชุมชน เป็นตน้ เราตอ้งใช้ของไทย แต่งอย่างไทย ไม่ปล่อยให้
ร่างกายปราศจากส่ิงปกปิด เช่น ไม่สวมเส้ือ เป็นตน้ หรือนุ่งโสร่ง ซ่ึงไม่ใช่
ธรรมเนียมของไทย และอ่ืนๆ ฯลฯ รวมความวา่ วฒันธรรมของไทยจะตอ้งร้ือ
ฟ้ืนกนัข้ึนมาปฏิบติัใหเ้ขม้แขง็เป็นผลเห็นทนัตา (ภิศกัด์ิ กลัยาณมิตร, 2551) 

คาํขวญัซ่ึงเป็นวาทกรรมการสร้างชาติท่ียงัคุ ้นเคยกันจนปัจจุบันน้ี ไม่ว่าจะเป็น  
“เช่ือผูน้าํชาติพน้ภยั” และ “ไทยทาํ ไทยใช ้ไทยเจริญ” ความพยายามสร้างการเปล่ียนแปลงใน
สังคมวฒันธรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกาศให้ขา้ราชการเลิกนุ่งผา้ม่วง เส้ือราชปะแตน 



การต่อรองเชิงอาํนาจและการเปล่ียนแปลงความหมายของผดัไทย: จากเมนูชาตินิยมสู่อาหารไทยยอดนิยม 83 

เปล่ียนเป็นนุ่งกางเกงขายาว ผูห้ญิงให้เลิกนุ่งโจงกระเบน เปล่ียนมานุ่งผา้ถุงแทน ให้สวม
หมวก สวมรองเทา้ มีคาํขวญัในสมยันั้นว่า “มาลานาํไทยสู่มหาอาํนาจ” หากผูห้ญิงคนใด 
ไม่ใส่หมวกจะถูกจบัและโดนปรับ สั่งให้เลิกเค้ียวหมากเพราะไม่น่าดูและเป็นท่ีรังเกียจของ
ชาวต่างชาติ ทาํใหบ้า้นเมืองสกปรก อีกทั้งยงัส่ือใหเ้ห็นวา่การเค้ียวหมากนาํมาซ่ึงโรคเก่ียวกบั
กระเพาะอาหารและช่องปาก (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544) มีการสร้างชาติดว้ยวฒันธรรมใหม่ 
โดยจดัตั้งสภาวฒันธรรมแห่งชาติข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2485 เพื่อจดัระเบียบการดาํเนินชีวิตของ 
คนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ มีการออกประกาศรัฐนิยมออกมาทั้งส้ิน 12 ฉบบั เป็น
ระเบียบประเพณีของชาติ ลกัษณะคลา้ยกบัมารยาทท่ีพึงปฏิบติัตามอารยชน โดยรัฐนิยม
ดงักล่าวเน้ือความจะกล่าวถึงขอ้พึงปฏิบติัให้เป็นแนวทางกบัคนในชาติ เช่น ในฉบบัท่ี 5 
ส่งเสริมให้ประชาชนใชเ้คร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีผลิตในประเทศไทย ฉบบัท่ี 7 ส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกผกั เล้ียงสัตว์ ประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่งเพื่อช่วยกนัสร้างชาติ เป็นต้น 
(ณรงค ์พว่งพิศ, 2545) 

ความเป็นไทยในรัฐสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กบัการวางนโยบายต่อตา้นคนจีนไปพร้อมๆ กนั (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544, น. 223) มีการ
ข้ึนภาษีคนเขา้เมือง ออกกฎหมายให้ผูท่ี้เกิดในเมืองไทยตอ้งถือสัญชาติไทย ออกกฎหมาย
การศึกษาภาคบงัคบัวา่ตอ้งเรียนภาษาไทยระหวา่งอาย ุ 7-14 ปี หา้มคนจีนเขา้มาขายของใน
สถานท่ีราชการรวมถึงโรงเรียนทัว่ประเทศ เพ่ิมภาษีป้ายร้านคา้ท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาไทย รวมถึง
หา้มใส่กางเกงแพร ท่ีอา้งว่าเป็นของคนจีน ไม่สมควรท่ีคนไทยจะนุ่ง (จิรพร วิทยศกัด์ิพนัธุ์, 
2536, น. 248) มีการกาํหนดระเบียบและขอ้จาํกดัต่างๆ กบัหนงัสือพิมพจี์นและโรงเรียนจีน 
เป็นผลให้ทั้งหนงัสือพิมพจี์นและโรงเรียนจีนตอ้งปิดตวัเองลง (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544,  
น. 231) มีการปิดโรงเรียนจีนกวา่ 300 แห่ง เพ่ือปิดกั้นวฒันธรรมอ่ืนใดทั้งหมดไม่ใหเ้ติบโต
ข้ึนมาท่ามกลางความพยายามในการสร้างชาติไทย จึงเป็นท่ีมาของคาํว่า “เรียบร้อยโรงเรียน
จีน” ท่ีติดปากกนัถึงปัจจุบนั (ภิศกัด์ิ กลัยาณมิตร, 2551) ซ่ึงนโยบายและวิธีปฏิบติัดงัท่ีกล่าว
มาลว้นมีผลกระทบกบัคนจีนโดยตรง และไม่เพียงแต่คนจีนเท่านั้น ชนชั้นบรรดาศกัด์ิดั้งเดิม
ยงัถูกปฏิรูปให้ทนัสมยั เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยดว้ย 
โดยมีการยกเลิกบรรดาศกัด์ิทั้งหมดเพ่ือมิให้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผูอ่ื้น และกาํกบัไม่ให้เกิด
การแตกความสามคัคีจากการแบ่งชนชั้นวรรณะ (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2544, น. 201) 

จะเห็นวา่ “ความเป็นไทย” ท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดรั้งสรรคข้ึ์นนั้น ไปไกลกวา่
โครงสร้างสังคมส่วนบนท่ีเป็นอาํนาจในพ้ืนท่ีของการปกครอง (political society) หากแต่ยงั
ลงไปสู่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในโครงสร้างส่วนล่างท่ีเป็นพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชา 
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(civil society) ท่ีเขา้ไปจดัการแมแ้ต่กบัการแต่งกาย อาหารการกิน คาํพดู การเป็นอยูห่ลบันอน
ของประชาชน สร้างความเป็นไทยสมยัใหม่ท่ียดึโยงกบัความเป็นอารยชนของโลกสมยัใหม่
ผา่นกรอบของโลกตะวนัตก เป็นความพยายามสร้างประเทศให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกบั
สากลโลก ในขณะเดียวกนั เป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมใหม่ บ่อนเซาะ ทาํลาย ลบลา้ง
วฒันธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จากราชาธิปไตย
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย การสร้างวฒันธรรมประชาชนแทน
วฒันธรรมศกัดินา เป็นความพยายามลบพรมแดนความเหล่ือมลํ้าทางชนชั้นออกไป อีกทั้งยงั
มีวฒันธรรมจากต่างถ่ินโดยเฉพาะคนเช้ือสายจีนท่ีอพยพเขา้มา ดงันั้น การสร้างวฒันธรรม
ประชาชนข้ึนมาใหม่จึงเป็นการจดัระเบียบวฒันธรรมของคนทั้งประเทศใหเ้ป็นบรรทดัฐาน
เดียวกนั 

4. ผดัไทยกบัการจดัระเบียบชาตไิทย 

เป็นท่ีทราบดีกนัอยู่แลว้ว่า อาหารเป็นปัจจยัสําคญัของการดาํรงชีพของมนุษย ์และ
อาหารยงัมีส่วนสําคัญท่ีต้องให้ความสนใจในระดับชาติ เน่ืองด้วยอาหารเป็นปัจจัยขั้น
พ้ืนฐานในระบบการผลิต กล่าวคือ เร่ืองปากทอ้งและโภชนาการของประชาชนเป็นส่วน
สําคัญในการสร้างและสืบทอดแรงงานให้กับประเทศ อาหารจึงเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีทาง
วฒันธรรมท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการสร้างชาตินิยมทาํ
ใหเ้กิดความเป็นชาติไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากประกาศรัฐนิยมฉบบัท่ี 5 ท่ีว่าดว้ยใหช้าวไทยใช้
เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีกาํเนิดหรือทาํข้ึนในประเทศไทย โดยประกาศเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2482 ท่ีระบุในขอ้ท่ี 1.ใหช้าวไทยพึงพยายามบริโภคแต่อาหารท่ีปรุงจากส่ิงซ่ึงมีกาํเนิด
หรือทาํข้ึนในประเทศไทย (ณรงค ์พว่งพิศ, 2545, น. 29) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่น่ีเป็นการกา้วล่วง
ในวฒันธรรมวิถีชีวิตประจาํวนัของคนในชาติ แมแ้ต่เร่ืองการบริโภคอาหารก็ไดก้ลายเป็น
นโยบายท่ีรัฐจงใจกาํหนดรูปแบบวฒันธรรมใหม่เพ่ือให้เกิดลกัษณะนิสัยการอุปโภคบริโภค
ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ธเนศ วงศย์านนาวา (2545) ไดน้าํเสนอใหเ้ห็นวา่ คนไทยรู้จกัการปรุงอาหารประเภท
ผดัเม่ือตอนท่ีมีการติดต่อกบัชาวจีน ชาวจีนได้นําเอาเคร่ืองโลหะท่ีนําความร้อนได้ กับ
กรรมวิธีผดัท่ีตอ้งใชน้ํ้ ามนัเขา้มาในประเทศดว้ย อาหารไทยก่อนหนา้ท่ีจะรู้จกักบัวิธีการผดั 
คนไทยใช้กระทะดิน หม้อดินในการปรุงอาหาร อาหารไทยจึงเป็นประเภทจ้ิม ยาํ ต้ม 
ใกลเ้คียงกบัผดัท่ีสุดกจ็ะเป็นคัว่ ต่างกบัการผดัตรงท่ีการคัว่ไม่ใชน้ํ้ ามนั ส่วนการปรุงแบบผดั
นั้น แรกเร่ิมนิยมผดักบันํ้ามนัหมู มีการรณรงคใ์หเ้ปล่ียนจากนํ้ ามนัหมูมาเป็นนํ้ามนัพืชตั้งแต่
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ปี พ.ศ. 2477 เน่ืองจากเร่ืองสุขภาพของประชาชนเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีรัฐใหค้วามสนใจเป็นอยา่ง
มาก เพราะถา้ประชาชนแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรง จนกระทัง่เม่ือประมาณหลงัปี พ.ศ. 
2500 จึงประสบผลสาํเร็จในการใชน้ํ้ ามนัพืชแทนนํ้ามนัหมูอยา่งจริงจงั แมว้า่นํ้ ามนัพืชจะมี
ราคาแพง ไม่ใหค้วามเงางามแก่อาหาร ไม่มีกล่ินหอมกต็าม แต่ประเดน็เร่ืองสุขภาพกลายเป็น
เร่ืองท่ีผูค้นหนัมาใส่ใจกนัอยา่งจริงจงัในสงัคมสมยัใหม่  

ผดัไทยเป็นอาหารท่ีมีตน้กาํเนิดในยุคสมยัของจอมพล ป. พิบูลสงคราม1 ขณะนั้น 
“ก๋วยเต๋ียว” ซ่ึงเป็นอาหารจีนชนิดหน่ึงกาํลงัแพร่ขยายและเป็นท่ีนิยมภายในประเทศเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากกาํลงัอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แป้งท่ีทาํเส้นก๋วยเต๋ียวทาํจากขา้วหกัทาํให้
ก๋วยเต๋ียวมีราคาถูก รัฐจึงกระตุน้และส่งเสริมใหค้นหนัมาบริโภคก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารเพ่ือลด
การบริโภคขา้ว เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกตกตํ่าทาํให้ขา้วมีราคาแพง 
(ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 142) จอมพล ป. จึงมีแนวคิดท่ีจะทาํให ้“ก๋วยเต๋ียว” แปรเปล่ียน
มาเป็นอาหารไทย โดยไม่ใหเ้หลือความหมายของการเป็นอาหารจีน ดว้ยการนาํเส้นก๋วยเต๋ียว
มาผดักบัเตา้หู้เหลืองซอย กุง้แห้ง ใบกระเทียม ไข่ ถัว่งอกดิบ ไม่ใส่หมู แต่เลือกใส่กุง้แทน 
เพราะคนไทยไม่บริโภคเน้ือหมู เน้ือหมูเป็นอาหารของคนจีน และตั้งช่ือใหใ้หม่วา่ “ก๋วยเต๋ียว
ผดัไทย” (ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 142) การกาํหนดความหมายความเป็นไทยลงใน
อาหารจีนอยา่งก๋วยเต๋ียวใหก้ลายเป็นก๋วยเต๋ียวผดัไทยนั้น นบัเป็นความพยายามอยา่งหน่ึงของ
รัฐในการถอดความเป็นจีนออกจากคนจีนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย และถอดความจีนให้
ออกไปจากพ้ืนท่ีวฒันธรรมไทยดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงนบัไดว้่าผดัไทยเกิดข้ึนจากการดดัแปลง
อาหารจีนและถูกสถาปนาให้กลายเป็นอาหารไทยอย่างเต็มตวั ผดัไทยจึงเป็นอาหารท่ีรัฐ
ส่งเสริมใหค้นไทยทาํและบริโภคแทนก๋วยเต๋ียว  

เป็นท่ีสังเกตว่าผดัไทยในสมยันั้นโปรตีนจากสัตวมี์แค่ไข่และกุง้แห้งเท่านั้น ไม่มีเน้ือ
หมู เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าจากภาวะสงคราม ทั้ งยงัมีคาํประกาศของจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ต่อเร่ืองก๋วยเต๋ียวในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ความวา่ 

อยากใหพ่ี้นอ้งกินก๋วยเต๋ียวใหท้ัว่กนั เพราะก๋วยเต๋ียวมีประโยชน์ต่อร่างกาย มี
รสเปร้ียว เคม็ หวาน พร้อมทาํเองไดใ้นประเทศไทย หาไดส้ะดวกและอร่อย
ด้วย หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเต๋ียวคนละหน่ึงชามทุกวนั คิดชามละห้า
สตางค ์ วนัหน่ึงจะมีคนกินก๋วยเต๋ียวสิบแปดลา้นชาม ตกลงวนัหน่ึง ค่า
ก๋วยเต๋ียวของชาติไทยหน่ึงวนัเท่ากบัเกา้สิบลา้นสตางค ์เท่ากบัเกา้แสนบาท 
เป็นจาํนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช ้เงินเกา้แสนบาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ 
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ชาวนา ชาวทะเล ทัว่กนั ไม่ตกไปอยูใ่นมือใครคนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
และเงินหน่ึงบาทก็มีราคาหน่ึงบาท ซ้ือก๋วยเต๋ียวไดเ้สมอ ไม่ใช่ซ้ืออะไรก็
ไม่ไดเ้หมือนอยา่งทุกวนัน้ี ซ่ึงเท่ากบัไม่มีประโยชน์เตม็ท่ีในค่าของเงินมนัเอง 
(ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 137) 

อีกทั้งการนาํก๋วยเต๋ียวมาทาํผดัไทยและใชเ้คร่ืองประกอบท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาถูก หา
ง่าย อยา่งเช่นถัว่งอก รัฐกร็ณรงคใ์หเ้พาะถัว่งอกรับประทานเอง ดงัคาํประชาสัมพนัธ์เชิญชวน
ท่ีวา่ “เพาะถัว่งอกขายเพ่ือนบา้นเท่านั้นหมดจน” (ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 147) นอกจากน้ี 
รัฐนิยมฉบบัท่ี 7 รัฐบาลยงัชกัชวนให้ประชาชนเล้ียงไก่ เพราะมองว่าไข่ไก่เป็นอาหารท่ีถูก
หลกัโภชนาการ หาง่าย ดงัปรากฏในประโยคเชิญชวนว่า “จงกินไข่ทุกวนั” อนันาํมาสู่
อุตสาหกรรมทุกวนัน้ี ในแง่น้ี ผดัไทยจึงเป็นเสมือนอาหารกูภ้าวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า อีกทั้งยงั
สร้างวฒันธรรมอาหารบทใหม่ข้ึนมาเคียงคู่กบัความเป็นชาติไทยอีกดว้ย 

การส่งเสริมให้บริโภคก๋วยเต๋ียวนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดทาํคู่มือการทํา
ก๋วยเต๋ียว2แจกจ่ายไปยงัประชาชน (ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 144) การรับประทาน
ก๋วยเต๋ียวจึงเป็นท่ีนิยมข้ึนมาในสังคม เน่ืองดว้ยราคาถูก จากกรรมวิธีการผลิตจากวตัถุดิบ
ราคาถูก รสชาติอร่อย ถูกปาก ด้วยการปรุงรสชาติได้ตามความพอใจ อีกทั้ งหลังจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลไทยถูกกดดนัให้ตอ้งชดใชค่้าปฏิกรรมสงครามเป็นขา้วจาํนวน 
1.5 ลา้นตนัใหแ้ก่รัฐบาลองักฤษ (เดวิด เค วยัอาจ, 2556, น. 474) การบริโภคก๋วยเต๋ียวและ
ก๋วยเต๋ียวผดัไทยจึงช่วยแบ่งเบาภาระในการบริโภคขา้วในประเทศลงได ้เน่ืองจากแป้งของ
เส้นผดัไทยทาํมาจากขา้วหักท่ีคดัออกมา (ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 142) การบริโภค
ก๋วยเต๋ียวผดัไทยจึงเป็นท่ีนิยมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า ผดัไทยในสมยัชาตินิยมนั้นไดก่้อตวัข้ึนมาท่ามกลางความ
ตอ้งการเขา้สู่ยคุสมยัใหม่ของชาติไทยภายใตภ้าวะเศรษฐกิจตกตํ่า ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาหารท่ี
ทาํใหอ่ิ้มทอ้งเท่านั้น กล่าวคือ ไม่ไดมี้เพียงคุณค่าประโยชน์ใชส้อย (utility) แต่มีคุณค่าในเชิง
ความหมายอ่ืนๆ ทางสังคมดว้ย ในทางเศรษฐกิจ ผดัไทยเป็นอาหารท่ีช่วยลดรายจ่ายและ
อตัราการส้ินเปลืองเงินตราในประเทศลงได ้ในทางการเมือง รัฐนาํผดัไทยมาถอดความเป็น
จีนออกจากอาหารจีน และสถาปนาความเป็นอาหารไทยใส่ลงไปแทน อีกทั้งสามารถนาํผดัไทย
ข้ึนมาเป็นอาหารของคนไทยโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ในยคุเพ่ิงเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย วฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัของแต่ละชนชั้นยงัคงมีให้เห็นโดยทัว่ไป ผดัไทยไดส้ร้างบรรทดัฐานใหม่เร่ืองชนชั้น
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ใหก้บัสังคมไทย กลายเป็นอาหารของคนไทยทุกคนไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ดงันั้น พอจะ
สรุปไดว้่า ผดัไทยเป็นเคร่ืองมือช้ินสําคญัช้ินหน่ึงท่ีช่วยสร้าง “ความเป็นไทย” ข้ึนมาให้
ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นไทยจนถึงปัจจุบนั 

การกระทาํของผดัไทยท่ีเกิดข้ึนมาในพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชา (civil society) หาก
จะอธิบายปรากฏการณ์ของผดัไทยใหช้ดัข้ึน ว่ารัฐกระทาํอะไรต่อความหมายของผดัไทยใน
พ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชา ผา่นแนวคิดเร่ือง hegemony ของ Gramsci (1971) ซ่ึงสามารถ
ขยายความตรงจุดน้ีไดว้่า “ผดัไทย” เป็นเพียงแค่เคร่ืองมือช้ินหน่ึงของรัฐ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
การครองภาวะอาํนาจนําของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในขณะนั้น กล่าวคือ รัฐ
สามารถนาํแนวคิดเร่ืองผดัไทยเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนในสังคม โดยไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งดี ผูค้นในประเทศใหก้ารยอมรับ (consent) เสมือนกบัวา่เป็นวฒันธรรมท่ีมา
จากประชาชนเอง ผา่นการโนม้นา้วชกัจูง (persuasion) การปลูกฝังอบรม (cultivation and 
education) ซ่ึงเป็นกลไกครอบงาํความคิดและอุดมการณ์ (ideological state apparatus) กอปร
กบัการใช้อาํนาจรัฐในพ้ืนท่ีของส่วนต่างๆ ของรัฐ (political society) ท่ีมีอาํนาจใช้ตาม
กฎหมาย (legislation) มีอาํนาจบงัคบั (coercion) เป็นกลไกของอาํนาจควบคุมบงัคบัของรัฐ 
(repressive state apparatus) ท่ีใชบ้งัคบัประชาชนทุกคนทุกชนชั้นให้ปฏิบติัตามหรือห้าม
ปฏิบติัตามความตอ้งการของรัฐ โดยท่ีทุกคนในสังคมนั้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ เม่ือนาํทั้ง
การแยง่ชิงพื้นท่ีของวฒันธรรมประชา (civil society) บวกกบัอาํนาจเดิมทางสังคมการเมือง 
(political society) จะทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “ภาวะการครองอาํนาจนาํ” (hegemony) ซ่ึงทาํให้
สามารถปกครองทั้งระบบความคิดและความเช่ือ (ideology) และกายภาพ (physiology) ของ
คนในประเทศได้ ดังเห็นได้จากรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีอาศยัความเป็น 
“รัฐบาลทหาร” ในการออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัควบคุม และแนวทางปฏิบติัต่างๆ อีกทั้งยงัลง
มาแยง่ชิงพื้นท่ีความหมายในพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชา โดยใชส่ื้อสารมวลชนทุกช่องทางท่ี
มีไม่วา่จะเป็นวิทยหุรือโทรทศัน ์แผน่พบั ภาพพิมพ ์ทาํการประชาสัมพนัธ์และกระจายขอ้มูล
ลงไปในพ้ืนท่ีประชาสงัคม เพ่ือร้ือถอน บ่อนเซาะ ลบลา้ง และทาํลายวฒันธรรมต่างๆ ท่ีมีอยู ่
แล้วสถาปนาวัฒนธรรมร่วมชุดใหม่ข้ึนมา  ใช้กลไกต่างๆ ท่ี รัฐมีช่วยเสริมเพ่ือทําให้
วฒันธรรมท่ีประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่นั้นกลายเป็นวฒันธรรมร่วมในพื้นท่ีประชาสังคม พร้อมทั้ง
ใหค้วามหมายกบัวฒันธรรมชุดใหม่นั้นวา่เป็น “วฒันธรรมไทย” 
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5. จากอาํนาจเด็ดขาดทหารสู่เสรีนิยมประชาธิป (ผดั) ไทย 

ในปัจจุบนั ผดัไทยมีการเปล่ียนแปลงสูตรไปต่างๆ มากมาย มีทั้ งการนาํกุง้สดมา
รับประทานคู่กับผดัไทย ให้ช่ือว่า “ผดัไทยกุ้งสด” หรือการนําไข่เจียวแผ่นบางๆ มาห่อ 
กลายเป็น “ผดัไทยห่อไข่” และรสชาติของผดัไทยก็มีการคิดประดิษฐ์รสชาติใหม่ๆ ข้ึนมา
อยา่งหลากหลาย มีการนาํวตัถุดิบต่างๆ เขา้มาผสมผสานอยา่งแตกต่างกนักนัไปตามรสนิยม 
หากแต่วตัถุดิบหลกัยงัคงเป็นเส้นก๋วยเต๋ียวหรือเส้นจนัท์ เคร่ืองประกอบอ่ืนก็แลว้แต่ผูป้รุง
อาหารจะเลือกใช ้มีทั้งเตา้หู้เหลืองซอย ถัว่ลิสง กุง้แห้ง ถัว่งอก ผกักุยช่าย ใบกระเทียม ใน
ภาคอีสานของประเทศไทยนิยมรับประทานผดัไทยคู่กับส้มตาํ ท่ีอาํเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี นํ้าปรุงรสผดัไทยมีส่วนผสมของนํ้าตาลโตนด ในยา่นเยาวราช กรุงเทพมหานคร ผดั
ไทยจะใส่กุง้ตม้ท่ีออกรสเคม็ และขายในกระทงใบตอง ท่ีวดัทอ้งคุง้ จงัหวดัอ่างทอง ผดัไทย
จะมีรสหวานนาํ นิยมรับประทานคู่กบัมะม่วงหรือมะเฟืองเปร้ียว ท่ีอาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ผดัไทยจะใส่ถัว่เหลืองตม้และหมูสามชั้น ต่างจากท่ีอาํเภอสวรรคโลก จงัหวดั
สุโขทยั ซ่ึงผดัไทยจะใส่ถัว่ฝักยาวและหมูแดง ท่ีจงัหวดัชุมพร ผดัไทยใส่นํ้าพริกแกงส้ม ผดั
กบักะทิ ใส่ปูมา้ ผดัไทยทางภาคตะวนัออก เช่น ระยอง จนัทบุรี ใส่นํ้ าโลซ่ึ้งเป็นนํ้ าพริกท่ีปรุง
จากพริกแหง้ หอมแดง กระเทียม เค่ียวกบันํ้าปลา นํ้าตาลป๊ีบ และนํ้ามะขามเปียก เป็นตน้ 

วิวฒันาการของ “ผดัไทย” จากอดีตจนถึงปัจจุบนัจะเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงมา
ควบคู่ไปกบัลกัษณะของการปกครองของประเทศ ในอดีต ก๋วยเต๋ียวและผดัไทยถูกกาํหนดไว้
ดว้ยตาํรา กรรมวิธีการผลิตและวตัถุดิบท่ีรัฐกาํหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติันั้นเป็นการกาํหนด
รูปแบบของอาหารใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในยคุนั้นๆ รูปแบบของผดัไทยจึงอยูใ่นรูป
ของการบงัคบัชกัจูง มีบา้งท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองรสชาติ หากแต่วตัถุดิบส่วนประกอบท่ีนาํมา
ปรุงอาหารเป็นลกัษณะเดียวกนัแทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะเน้ือหมูท่ีไม่ถูกเลือกใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
ผดัไทยในสมยัการปกครองโดยรัฐบาลทหารท่ีค่อนขา้งจะกุมอาํนาจแบบเบ็ดเสร็จ และเม่ือ
เวลาผา่นมา พื้นท่ีของผดัไทยไดมี้การต่อรองเร่ืองวตัถุดิบและความหลากหลายในการบริโภค 
ท่ามกลางบรรยากาศการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเปล่ียนแปลงไป รูปแบบของผดั
ไทยจึงมีหลากหลายข้ึนมา 

ธเนศ วงศย์านนาวา (2545) ไดเ้ขียนบทความเร่ือง “ความเป็นอนิจจงัของอาหารจีน
ชั้นสูงในกรุงเทพฯ: การเดินทางสู่เส้นทางอาหาร ‘ประชาธิปไตย’” สาระสาํคญัของงานช้ินน้ี
คือ เร่ืองการเปล่ียนแปลงในแง่ของการต่อรองพ้ืนท่ีความเป็นประชาธิปไตยในอาหารจีน ท่ี
ตอนแรกเ ร่ิมท่ีอาหารจีนเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยตั้ งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ 
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พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว กรรมวิธีการปรุง รสชาติ วตัถุดิบลว้นแลว้แต่ถูกกาํหนดโดยพ่อ
ครัว นบัเป็น “กฎเหลก็” ท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้ลูกคา้จะเสพอาหารกต็อ้งปรับล้ินใหเ้ขา้กบั
รสชาติของอาหารให้ได ้หากใครไม่ยินดีกบัรสชาติก็จะถูกตาํหนิว่าเสพไม่เป็น ล้ินไม่ถึง ซํ้ า
ยงัอาจโดนมองดว้ยสายตาตาํหนิ หากมีการสั่งใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบอาหาร ซ่ึงภตัตาคารก็
จะตอบปฏิเสธลูกคา้ว่าท่ีน่ีไม่มีอาหารแบบนั้นจาํหน่าย จนเม่ือความหมายของอาหารจีน
ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปในแต่ละยคุสมยั กอปรกบัธุรกิจทุกชนิดตอ้งเอาใจและบริการลูกคา้ให้
มากท่ีสุดภายใตร้ะบบทุนนิยม ธุรกิจอาหารจึงเปล่ียนแปลงรูปแบบอาหารใหต้รงตามใจของ
ลูกคา้มากข้ึน เพ่ือแข่งขนักนัตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั เราจะเห็นไดว้่า
ปัจจุบนั มีพิซซ่าหนา้กระเพรา แฮมเบอร์เกอร์ขา้วเหนียวไก่ยา่ง เป็นตน้ ดงันั้น รูปแบบของ
อาหารและรสชาติอาหารจากท่ีเคยข้ึนกบัความเผด็จการของพ่อครัวไดถู้กลดทอนจนหมด
ความสาํคญัลงไปและนาํความเป็นประชาธิปไตยคืนสู่ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป 

ในท่ีน้ี ผดัไทยเองกมี็ลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแลว้เช่นกนั จากท่ีเคยมีการกาํหนดกรรมวิธี
การทาํและบงการความเป็นผดัไทยข้ึนมาในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนกระทัง่ปล่อย
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในพ้ืนท่ีของวฒันธรรมประชา ภายใตร้ะบบทุนนิยมเสรี หนา้ตา
ของผดัไทยจึงมีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงใน
ปัจจุบนัมีความพยายามส่งเสริมและสนบัสนุนครัวไทยใหเ้ป็นครัวโลก ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ
เป็นอยา่งดีจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน และผดัไทยเป็นหน่ึงในอาหารไทยท่ีถูกนาํไปอวด
โฉมต่อสายตาชาวโลก ทาํให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งยงัเป็นการสร้าง
รายไดแ้ละกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการพฒันาฝีมือคนปรุงอาหารไทยเพ่ือ
รองรับกบัความตอ้งการของตลาด ในแง่น้ีผดัไทยถูกใชเ้ป็นส่ือในการเผยแพร่วฒันธรรมของ
ไทย นับเป็นบทบาทใหม่ของรัฐไทยในปัจจุบันท่ีร่วมมือกับภาคเอกชนนําผดัไทยออก
เผยแพร่เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและอวดโฉมวฒันธรรมไทยผา่นอาหารและวิถี
การบริโภค หลงัจากท่ีเคยใชผ้ดัไทยควบคุมและจดัระเบียบคนในประเทศ  

ความเป็นอนิจจงัของผดัไทยคือ การท่ีความหมายของผดัไทยเปล่ียนไปจากอาหารท่ี
ผลิตข้ึนเพ่ือกลบเกล่ือนความเป็นอาหารจีน บริโภคในยามท่ีประสบกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
จนกระทัง่ไดรั้บความนิยมและยอมรับว่าเป็นอาหารไทยท่ีมีให้เลือกรับประทานหลากหลาย
รูปแบบ มีความบนัเทิงในรสชาติปนเขา้มาผสม ตลอดจนมีการนาํวตัถุดิบต่างๆ มาผสมผสาน
สังสรรค์สร้างผดัไทยในรูปแบบต่างๆ มีการรับประทานร่วมกบัอาหารชนิดอ่ืน หรือในแง่
ของโลกปัจจุบนั ผดัไทยกลายเป็นอาหารท่ีเคล่ือนไปในกระแสโลกาภิวตัน์ ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจภายในประเทศ และเป็นตวัแทนของชนชาติไทย เวลาคิดถึงประเทศไทยตอ้งนึกถึง
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ผดัไทย ผดัไทยจึงไม่ใช่แค่อาหารของคนไทยท่ีบริโภคในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอีกต่อไป 
หากแต่ถูกยกระดบัใหก้ลายเป็นอาหารระดบันานาชาติไปแลว้ 

6. ผดัไทยในยุคโลกาภวิตัน์ 

การเขา้มาของกระแสโลกาภิวตัน ์(globalization) ทาํใหโ้ลกเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
การแลกเปล่ียนโยกยา้ยภายในโลกเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วแบบท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ผดัไทยไม่ได้
เป็นอาหารท่ีถูกจาํกดัเฉพาะในดินแดนของประเทศไทยอีกต่อไป แต่ผดัไทยไดอ้อกไปอวด
โฉมให้คนทัว่โลกไดล้ิ้มรส และไดส้ร้างความหมายของผดัไทยในต่างแดนให้กลายเป็น
อาหารประจาํประเทศไทย เป็นสัญลกัษณ์ตวัแทนของความเป็นไทย รูปแบบของผดัไทยมี
การเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ความนิยมต่ออาหารไทยในต่างประเทศเร่ิมต้นข้ึนมาเม่ือราว 30-40 ปีน้ี เร่ิมจาก 
ทหารอเมริกนัท่ีเขา้มาประจาํฐานทพัในไทยสมยัสงครามเวียดนาม ประเทศไทยเร่ิมมีการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และร้านอาหารไทยในต่างประเทศยคุแรกๆ เปิดเพ่ือใหบ้ริการใหก้บัคน
ไทยท่ีอาศยัอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ แต่เม่ือเวลาผ่านไป อาหารไทยกลบัเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ 
จนในปี พ.ศ. 2546 มีร้านอาหารไทยกวา่ 6,800 ร้านกระจายอยูท่ัว่ทุกมุมโลก รายการอาหาร
ไทยท่ีทุกร้านตอ้งมีและเป็นอาหารท่ีโดดเด่นคือ ผดัไทยและตม้ยาํกุง้ ภาพลกัษณ์ของอาหาร
ไทยท่ีมีต่อการรับรู้ของชาวต่างชาติคือ เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ รับประทานแลว้ไม่อว้น มี
ความแปลกใหม่ (exotic)โดยเฉพาะเร่ืองรสชาติอาหาร จึงทาํให้เป็นท่ีนิยมไดไ้ม่ยาก (ศิริจิต 
สุนนัต๊ะ, 2555) 

ท่ามกลางอาหารยุคโลกาภิวตัน์ มีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมอาหารกันอย่าง
รวดเร็ว มีความเปล่ียนแปลงในความหมายและรสชาติของอาหารเม่ือมีการขา้มแดน การเขา้
มาของอาหารจานด่วนของตะวนัตก (fast food) ในภูมิภาคเอเชียส่งผลต่อปัญหาดา้นสุขภาพ
ของผูค้นเป็นอย่างมาก อีกทั้ งมีการเปล่ียนแปลงความหมายจากอาหารท่ีชาวตะวนัตก
รับประทานกนัในชนชั้นคนงาน (working class) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่พอมาถึง
ประเทศไทยกลบักลายเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นคนทนัสมยั โก ้หรูหรา พฤติกรรมการ
บริโภคก็เปล่ียนไป จากรีบซ้ือรีบรับประทาน บริการตวัเอง กลายเป็นการนัง่ใชเ้วลาในการ
รับประทานท่ีไม่รีบร้อน เป็นกิจกรรมยามวา่ง (ชาติชาย มุกสง, 2549) ผดัไทยหรืออาหารไทย
ชนิดอ่ืนๆ เองก็เช่นกนั เม่ือเขา้ไปอยูใ่นต่างแดน มีการนาํท่ีเนน้ถึงความเป็นไทยแท้ๆ  เสิร์ฟ
บนภาชนะท่ีมีลวดลายวิจิตรสวยงาม ใหภ้าพวา่เป็นอาหารของชนชั้นสูง อาหารชาววงั เนน้ย ํ้า
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ไปถึงความหลากหลายของวตัถุดิบท่ีใหคุ้ณประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการปรับปรุงรูปแบบและ
รสชาติเพ่ือใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศ นัน่เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ อาหารเม่ือมีการ
ข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมแล้ว  ด้วยบริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน การให้
ความหมายต่ออาหารจึงไม่เหมือนกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีแตกต่างกนั
ออกไป แมว้า่จะเป็นอาหารชนิดเดียวกนักต็าม 

7. บทสรุปผดัไทยกบัคนไทย 

ก๋วยเต๋ียวผดัไทยเป็นอาหารท่ีเกิดข้ึนในยุคท่ีมีความต้องการความเป็นไทยเพ่ือ
ตอบสนองพื้นท่ีทางวฒันธรรมในการสร้างชาติไทย ในยุคสมยัหน่ึง ผดัไทยถูกรัฐใช้เป็น
เคร่ืองมือเพ่ือเสริมสร้างความเป็นไทยและคอยพยงุเศรษฐกิจของชาติในภาวะท่ีตกตํ่า แต่เม่ือ
เวลาเปล่ียนไปเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ ผดัไทยถูกนาํมาใชแ้สดงออกถึงความเป็นไทย นาํรายได้
เขา้สู่ประเทศ สร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบัคนไทยเป็นจาํนวนมาก ผดัไทยยงัถูกนาํมาใชล้ด
ช่องวา่งระหวา่งชนชั้นในสงัคม สร้างบรรทดัฐานใหม่ใหส้งัคมไดมี้วฒันธรรมอาหารร่วมกนั 
ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นเจา้ขนุมูลนาย หรือขา้ทาสบริวารเก่า ต่างเร่ิมนบัหน่ึงและทาํความรู้จกักบั
ผดัไทยกนัใหม่หมดทั้งส้ิน และเม่ือเวลาผา่นไป ผดัไทยไดก้ลายเป็นพื้นท่ีของการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรคใ์นการปรุงอาหารจนเกิดเป็นความหลากหลายในรูปแบบของผดัไทย
ข้ึนมา เป็นพ้ืนท่ีประชาธิปไตยในอาหาร ไม่ถูกผกูมดัหรือจาํกดัไวเ้ฉพาะกบัตาํราอาหารเล่ม
ใดหรือรูปแบบของผดัไทยดั้งเดิมท่ีถูกกาํหนดโดยผูป้กครองประเทศ หากแต่อาํนาจในการ
กาํหนดวิถีและชะตากรรมของผดัไทยไดย้า้ยมาอยูใ่นมือประชาชนมากข้ึน  

ดงันั้น จะเห็นว่าความหมายของอาหารไม่เคยหยุดน่ิง มีปฏิสัมพนัธ์ในการเขา้มา
ต่อรองความหมายอยู่ตลอดเวลา อาหารสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพสังคมในแต่ละยุค 
แต่ละสมยั การบริโภคอาหารของมนุษยจึ์งมีความหมายมากกว่าการบริโภคเพ่ือมีชีวิตอยูข่อง
ปัจเจกบุคคล คุณูปการของผดัไทยจึงไม่ไดอ้ยูแ่ค่อร่อย ทาํใหอ่ิ้ม เพ่ิมพลงังาน เป็นทางเลือก
ของอาหารสําหรับคนในชาติ หรือคอยรับใช้คนไทยในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรมเร่ือยมาเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นพ้ืนท่ีในการต่อรองเชิงอาํนาจ และเป็นกิจกรรมทาง
สังคมท่ีตอ้งตระหนักรู้ถึงความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีเขา้มาปะทะต่อรองความหมายในตัว
อาหารอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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เชิงอรรถ 
1 แต่ยงัมีขอ้ถกเถียงถึงท่ีมาของผดัไทย โดยหม่อมราชวงศถ์นดัศรี สวสัดิวตัน์ (2553) ยืนยนั
อยา่งชดัเจนในรายการ “กินอยูคื่อ” วา่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพียงแต่สนบัสนุนให้
ประชาชนบริโภคก๋วยเต๋ียวท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองปรุงท่ีหาง่ายเท่านั้น ส่วนท่ีมีการดดัแปลง
เป็นก๋วยเต๋ียวผดัซีอ๊ิว ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ เกิดจากพอ่คา้แม่คา้ท่ีเป็นชาวบา้นธรรมดา ในขณะ
ท่ีประยรู อุลุชาฎะ กล่าววา่ ผดัไทยเกิดในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายชาตินิยม (ปรัศนีย ์เกศะบุตร, 2554, น. 146) 

2 ส่วนตาํราของผดัไทย เม่ือสืบคน้ประวติัผดัไทยจากฐานขอ้มูลในส่ืออินเทอร์เน็ต มีการ
ยืนยนัว่า จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมี้คาํสั่งให้กรมประชาสัมพนัธ์จดัทาํตาํรา “ก๋วยเต๋ียว
ผดัไทย” แจกจ่ายประชาชนดว้ยเช่นกนั โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เลือกใช ้“เส้นจนัท
บูร” เพ่ือใหแ้ตกต่างจากก๋วยเต๋ียวของจีนทัว่ไป (ก๋วยเต๋ียวผดัไทย ยคุตน้ตาํรับ, เขา้ถึงเม่ือ 16 
พฤษภาคม 2556, จาก http://rueanthai2.lefora.com/2010/06/14/2010061419 2457/) 
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