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ไดกิ้จกรรม ณ เมืองหลวงพระบางประเทศลาว ในฐานะนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดมี้โอกาสไปเยีย่มเยอืนหลวงพระ

บางและท าวจิยัภาคสนามภายใตห้วัขอ้ มรดกทางอาหาร ในฐานะนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เราเลือกท่ีจะศึกษา

เก่ียวกบับาแก็ตและกาแฟในหลวงพระบาง 
 

 ลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศท่ีไม่มีพ้ืนท่ีติดทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้และถูกลอ้มรอบดว้ยพ้ืนท่ีประเทศจีน ไทย พม่า เวยีดนาม และกมัพชูา จ านวนประชากรในประเทศลาวมีประมาณ 

6.4 ลา้นคน ชาวลาวส่วนใหญ่พดูภาษาลาวและส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (BBC)  เมืองหลวงของประเทศลาวคือ 

เวยีงจนัทน์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ติดริมแม่น ้ าโขงซ่ึงอยูใ่กลช้ายแดนไทย เป็นศูนยก์ลางการบริหารและ

เศรษฐกิจของประเทศลาว เวยีงจนัทน์ยงัเป็นเมืองท่ีน่าสนใจส าหรับการศึกษา แต่บทความน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาท่ีเมืองหลวง

พระบางจงัหวดั ซ่ึงทีมวจิยัของเรามีโอกาสไดไ้ปเยอืนส าหรับหารท าวจิยัเร่ืองอาหารในประเทศลาวท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ชาวฝร่ังเศส หลวงพระบางเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ในภาคเหนือตั้งอยูต่อนกลางของประเทศลาวประกอบดว้ย 58 หมู่บา้นท่ี

อยูติ่ดกนั ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 56,000 คน ในปีพ. ศ. 2538 หลวงพระบางไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ขององคก์ารยเูนสโกแห่งเมืองหลวงพระบาง เพื่อเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีมีเอกลกัษณ์และ

ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี หลวงพระบางไดรั้บการยอมรับจากยเูนสโก เพ่ือการพฒันาในช่วงหลายศตวรรษท่ีมีการ

ผสมผสานกนัของชนบทและเมืองรวมทั้งอิทธิพลของอาณานิคมฝร่ังเศสในช่วงศตวรรษท่ี 19 และ 20 (Wikipedia "Luang 

Prabang")  

 

การเข้ามาของฝร่ังเศสในลาว  

 

 ตามประวติัศาสตร์อนัยาวนานของประเทศลาว มีเหตุการณ์ส าคญัมากมายท่ีเหลือร่องรอยทางประวติัศาสตร์ใน

ประเทศลาว อยา่งไรก็ตามบทความน้ีจะใหค้วามสนใจเฉพาะช่วงเวลาท่ีฝร่ังเศสเดินทางมายงัอินโดจีนและท้ิงมรดก

บางอยา่งไวท่ี้น่ีเน่ืองจากจุดส าคญัของบทความน้ีคืออิทธิพลมรดกทางอาหารของฝร่ังเศสในประเทศลาวในกรณีของ 

บาแก็ตและกาแฟในเมืองหลวงพระบาง  

 ฝร่ังเศสเขา้มามีอิทธิพลในประเทศลาวเม่ือปลายคริสตท่ี์ 19 เม่ือหลวงพระบางถูกปลน้โดยกองทพัธงด าของจีน 

ฝร่ังเศสเขา้มาช่วยกษตัริยอุ์ณาค าพระมหากษตัริยห์ลวงพระบางระหวา่ง พ.ศ. 2415 ถึง 2438 หลงัจากนั้นหลวงพระบางได้

เพ่ิมอารักขาของฝร่ังเศสอินโดจีน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจา้ศรีสวา่งวงค ์เสด็จพระราชด าเนินไปยงักรุงหลวงพระบาง 

และไดท้รงเป็นผูป้กครองของประเทศลาว จากนั้นเวยีงจนัทน์จึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศอีกคร้ังหน่ึง อยา่งไรก็ดีมี

ขอ้สนันิษฐานวา่ประเทศฝร่ังเศสไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อประเทศลาวมากเท่าท่ีเคยท ากบัเวยีดนาม เพราะฝร่ังเศสใหล้าวเป็น

รัฐท่ีเป็นกนัชนระหวา่งอนันมัและตงัเก๋ียของเวยีดนามและไทยซ่ึงถูกครอบครองโดยองักฤษ ฝร่ังเศสสูญเสียการปรครอง 



ประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2488 เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีประกาศเอกราชของประเทศลาวและเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน

ในปีเดียวกนัพระบาทสมเดจ็พระเจา้ศรีสวา่งวงศ ์ประกาศวา่ลาวไม่ไดเ้ป็นผูอ้ารักขาของฝร่ังเศสอีกต่อไป อยา่งไรก็ตามเม่ือ

ตน้ปี พ.ศ. 2489 กองทพัฝร่ังเศสไดพ้  านกัอยูใ่นประเทศลาวและกลบัมาปกครองลาวอีกคร้ัง (Wikipedia, "Laos") 

  ในช่วงสงครามอินโดจีนคร้ังท่ีหน่ึง องคก์รต่อตา้นโดยชาวลาว “Pathet Lao” ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยพรรค

คอมมิวนิสตอิ์นโดจีนเพ่ือท าสงครามกบักองก าลงัอาณานิคมของฝร่ังเศสกบัองคก์รอิสระของเวยีดนามหรือความช่วยเหลือ

ของเวยีตมินห์ โชคดีท่ีประเทศลาวไดรั้บก่ึงเอกราชโดยฝร่ังเศส และกลายเป็นรัฐท่ีเก่ียวขอ้งภายในสหภาพฝร่ังเศสเม่ือ พ. ศ. 

2493 ฝร่ังเศสสูญเสียการควบคุมประเทศลาวอีกคร้ังในปีพ. ศ. 2496 และท าใหป้ระเทศลาวไดรั้บอิสรภาพอยา่งเป็นทางการ 

และกลายเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ (วกิิพีเดีย " ลาว"). อยา่งไรก็ตามในปีพ. ศ. 2518 กลุ่มคอมมิวนิสตห์รือท่ีเรียกวา่ Pathet 

Lao แทนท่ีราชวงศก์บัรัฐบาลคอมมิวนิสตแ์ละเปล่ียนช่ือเป็นพรรคประชาชนลาว (BBC)  

 

 

  

วดัในบริเวณพื้นทีไ่ด้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลก โดย องค์การการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

หรือ UNESCO 

 ในเวลานั้น ชาวฝร่ังเศสเดินทางมาถึงและพ านกัอยูใ่นลาวมานานถึงหกสิบปีและแน่นอนวา่ ฝร่ังเศสมีอิทธิพล

ต่อวฒันธรรมและวถีิชีวติของคนในประเทศลาว นอกจากน้ียงัมีร่องรอยอีกมากมายท่ีฝร่ังเศสท้ิงไวบ้นดินแดนนแห่งน้ี เช่น 

สถาปัตยกรรม ภาษา การเมือง ศิลปะและอ่ืน ๆ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจซ่ึงถูกเลือกเพ่ือศึกษาในบทความน้ีคือ อาหาร ขนมอบและ

กาแฟ ในพ้ืนท่ีเมืองหลวงพระบาง เร่ิมตน้ดว้ยขนมปังบาแก็ต หรือขนมปังฝร่ังเศส หรือส่ิงท่ีชาวลาวเรียกวา่ "ขา้วจ่ีปาเต"้ 

เป็นอาหารประเภทท่ีเห็นไดช้ดัเจนซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิล่าอาณานิคมฝร่ังเศสในประเทศลาว ซ่ึงสามารถพบไดใ้น

สถานท่ีต่างๆในประเทศลาวเช่นตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินกลางคืน ร้านกาแฟยามเชา้ ร้านกาแฟสไตลต์ะวนัตกและ

ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชาวลาวมกับริโภคขา้วจ่ีปาเต ้ในชีวติประจ าวนัราวกบัวา่เป็นอาหารทอ้งถ่ิน 



แต่พวกเขาตระหนกัดีวา่ขา้วจ่ีปาเต ้เป็นอาหารจากต่างประเทศและรู้วา่ขนมปังชนิดน้ีท่ีเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศสและถูก

น าเขา้สู่อินโดจีนในช่วงยคุอาณานิคมฝร่ังเศส ตามแหล่งขอ้มูลท่ีทีมวจิยัของเราสามารถคน้พบได ้ผูค้นจ านวนมากคิดวา่

ขนมปังชนิดน้ีมาพร้อมกบัชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางไปยงัประเทศน้ีเช่นเดียวกบัเสน้ทางท่ีเดินทางมาถึงเวยีดนามซ่ึงเป็นอีก

ประเทศหน่ึงในสหภาพอินโดจีน อยา่งไรก็ตามตามขอ้มูลและขอ้สงัเกตบางอยา่งของทีมเราซ่ึงจะกล่าวถึงในภายหลงัวา่ 

บาแก็ต อาจถูกน ามาใชก้บัประเทศลาวโดยชาวเวยีดนาม เน่ืองจากมีขนมปังบาแก็ตสองชนิดท่ีพบไดใ้นร้านคา้หรือ

ร้านอาหารทอ้งถ่ินในหลวงพระบาง ชนิดแรกเรียกวา่ "ขา้วจ่ีบา้นเฮา" ซ่ึงหมายถึงขนมปัง ท าจากสูตรของหลวงพระบางและ

อีกชนิดหน่ึงเรียกวา่ "ขา้วจ่ีเวยีง" ซ่ึงหมายถึงขนมปังเกรวีท่ี่มีสูตรของเวยีงจนัทน์และอาจน ามาจากเวยีงจนัทน์ ทั้งสองแบบ

มีความแตกต่างดา้นน ้ าหนกัและเน้ือขนมปังบาแก็ต ขนมปังบาแก็ตสูตรของเวยีงจนัทน์มีลกัษณะเช่นเดียวกบัขนมปัง

บาแก็ตในเวยีดนามดงันั้นจึงสามารถสนันิษฐานไดว้า่ลาวอาจไดรั้บสูตรขนมมาจากชาวเวยีดนาม สมมติฐานน้ีไดรั้บการ

อา้งอิงจากหลกัฐานวา่มีอาหารอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีลาวน ามาจากเวียดนามตวัอยา่งเช่นเฝอและ "Nham Khao" หรือ ปอเป๊ียะ  

 

ลกัษณะอาหารฝร่ังเศสและการววิฒันาการข้าวจีป่าเต้ในหลวงพระบาง 

 จากการสงัเกตการณ์ในเมืองหลวงพระบางพบวา่มีร้านขายขา้วจ่ีปาเตจ้ านวนมากท่ีหลวงพระบาง เรามกัจะพบ

เห็นขา้วจ่ีตามร้านอาหารเชา้และในตลาดกลางคืน ถึงแมว้า่ชาวลาวจะนิยมบริโภคขา้วจ่ีปาเต ้แต่อยา่งไรก็ตามพวกเขาก็

ปรับปรุงสูตรและคิดคน้เคร่ืองปรุงข้ึนมาในรูปแบบของชาวลาว เช่นการเติมแจ่วบอง ซ่ึงเป็นป็นซอสพริกรสเผด็หวานของ

ชาวลาว นอกจากน้ีขา้วจ่ียงัมีขายในรูปแบบท่ีต่างกนัในหลวงพระบาง 

 

ข้าวจีใ่นตลาดสดตอนเช้าในหลวงพระบาง 

 ทุกๆเชา้ท่ีตลาดเชา้ท่าเรือหลวงพระบาง ชาวลาวมกัจะซ้ือขา้วจ่ีในตอนเชา้ บางคนซ้ือกลบับา้นสามถึงส่ีช้ิน บาง

คนน าไปกินกบักาแฟท่ีบา้น เรามกัจะเห็นไดช้ดัวา่ขา้วจ่ีในตลาดสดตอนเชา้ไม่ค่อยไดรั้บการบริโภคมากนกัตามจ านวน

ผูข้ายและลูกคา้ท่ีเราสงัเกตและจากการสอบถามจากแม่คา้ท่ีน่ี  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดเช้าท่าเฮือ มสิีนค้าท้องถิ่นจ านวนมากมาวางขาย 

 

  

 

 

 จากการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์พบวา่ ในช่้วงเชา้ตรู่จะมีแม่คา้จากบา้นหนองขาม มานัง่ขายขา้วจ่ีท่ีน่ี โดยขาย

ตั้งทุกเชา้ตั้งแต่ 5 โมงเชา้ ถึง 9 โมงเชา้ จ านวนขา้วจ่ีท่ีเธอสามารถขายต่อวนัอยูท่ี่ประมาณ 40-50 ช้ิน ราคาของขา้วจ่ีจะตกอยู่

ท่ีช้ินละ 1000 กีบหรือ 0.12 ดอลล่าสหรัฐ แม่คา้เป็นคนอบขนมและน ามาขายดว้ยตนเอง ส่วนลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้น

จากเมืองหลวงพระบางและจะซ้ือขา้วจ่ีคนละ 3-4 ช้ิน ชาวบา้นส่วนใหญ่ซ้ือขา้วจ่ีไปกินเป็นม้ือเชา้ และมกัจะปรุงกเัคร่ือง

ปรุงต่างๆเช่น แจ่วบอง แครอทเสน้ หมูหยอง เป็นตน้ และบางคนรัยประทานขา้วจ่ีเป็นอาหารเชา้ร่วมกบักาแฟในตอนเชา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ค้าชาวลาว มาขายข้าวจีใ่นตอนเช้าทีต่ลาดเช้าท่าเรือ 



 

 ข้าวจีป่าเต้ทีพ่บ เห็นใน

ถนนคนเดนิ หลวงพระ

บาง  
 

จาก การ

แนะน าของคน ในทอ้งถ่ิน

เราไดไ้ป สมัภาษณ์

แมค้า้ท่ีตลาด กลางคืน

ในเมืองเก่า และไดส้มัภาษณ์เจา้ของแผงขายขา้วจ่ีปาเต ้ซ่ึงพบวา่ร้านท่ีน่ี เป็นร้านท่ีใหญ่ท่ีสุดในตลาดกลางคืนแห่งน้ี ช่ือวา่ 

"ร้านขา้วจ่ีอา้ยตุย้"ร้านน้ีด าเนินกิจการมาแลว้กวา่10 ปีโดยเร่ิมขายเฉพาะขา้วจ่ีอยา่งเดียว หลงัจากนั้นเจา้ของคิดคน้สูตรดว้ย

การใส่ส่วนผสมต่างๆลงในขนมปังเช่นแจ่วบอง หมสูบั แครอท และ แฮม หรือท่ีเรียกวา่ไสป้าเต ้ราคาของขา้วจ่ีอยูท่ี่อนัละ 

12,000 กีบ  หรือ 1.45 ดอลล่าสหรัฐ ขา้วจ่ีท่ีน ามาขายรับมาจากโรงงานประมาณ 120-160 ช้ิน จากหมู่บา้นหนองค า ร้านน้ี
จะเปิดขายทุกวนัตั้งแตเ่วลา 5 โมงเยน็ถึง เท่ียงคืน ร้านตั้งอยูป่ากทางเขา้ตลาดมืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนคนเดนิหลวงพระบาง หรือ “ตลาดมืด” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่ในถนนคนเดินกลางคืน ขา้วจ่ีถือวา่เป็นอาหารยอดนิยมของลูกคา้ท่ีน่ี มีร้านขา้วจ่ีเปิดขายอยู ่

3-4 แห่งและแต่ละร้านจะมีสูตรของตวัเอง ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีน่ีคือวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากความ

หลากหลายของคนในตลาดกลางคืน แม่คา้แต่ละร้านจึงคิดเพ่ิมเมนูใหม่ใหข้า้วจ่ีปาเต ้นอกเหนือจากแจ่วบอง เพื่อใหมี้

ทางเลือกหลากหลายแก่ลูกคา้เช่น  ขา้วจ่ีไสนู้เทลล่า ทูน่า ชีสและอ่ืน ๆ เหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นขา้วจ่ีสมยัใหม่ เน่ืองจากผสม

ส่วนผสมไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก และน ามาปรุงใหเ้ขา้กบัเขา้กบัอาหารชาวลาว อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดช้ดัวา่คนทอ้งถ่ืน



จะสัง่ซ้ือขา้วจ่ีรสชาติแจ่วบองอยูม่าก ซ่ึงบ่งบอกถึงการรักษารสชาติดั้งเดิมของชาวลาวไว ้ปัจจุบนัเจา้ของร้าน ไดเ้พ่ิม

ส่วนผสมใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้เช่น นูเทลล่า ทูน่า เนย และเนยถัว่ลิสง นอกจากน้ียงัมีขา้วจ่ี2 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วจ่ี

เวยีงและขา้วจ่ีบา้นเฮาซ่ึงท าจากขา้วสาลีท่ีน าเขา้จากประเทศไทย ทั้งสองแบบน้ีมีขนาดแตกต่างกนั ขา้วจ่ีเวยีงจะมีขนาด

ใหญ่กวา่ขา้วจ่ีบา้นเฮา ผูข้ายยงักล่าวอีกวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมขา้วจ่ีปาเต ้มากกวา่ขา้วจ่ีท่ีปรับปรุงสูตรจากทางตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวจีป่าเต้ทีข่ายในถนนคนเดนิหลวงพระบาง มหีลากหลายไส้ให้เลือก 

ข้าวจีป่าเต้กบัร้านกาแฟยามเช้าในหลวงพระบาง 

 ในเมืองหลวงพระบาง เราสามารถพบเห็นร้านกาแฟในตอนเชา้บริการพร้อมกบัขา้วจ่ีปาเต ้เพราะคนท่ีน่ีมกัด่ืม

ดว้ยกาแฟหรือชาตอนเชา้ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ชาวลาววยักลางคน ท่ีร้านกาแฟในตอนเชา้เม่ือสัง่กาแฟ ลูกคา้มกัสัง่พร้อม

กบัขา้วจ่ีปาเตแ้ละกินเป็นอาหารเชา้เพราะง่ายและสะดวก ในร้านกาแฟ ขา้วจ่ีจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยกบัขา้วจ่ีตลาด

กลางคืน เน่ืองจากท่ีน่ีจะมีไสใ้หเ้ลือดแค่ไสเ้ดียวท่ีเป็นสูตรดั้งเดิม ซ่ึงประกอบดว้ยแจ่วบอง กระเทียมเจียว หมสูบั แครอท

และแฮม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวจีป่าเต้สูตรดั้งเดมิชาวหลวงพระบาง วตัถุดบิหลกัคือ หมูหยอง ไข่เส้น หมูยอ แตงกวา มะเขือเทศ ผกัสลดั และแจ่วบอง 

 

กาแฟในหลวงพระบาง 

อีกหน่ึงมรดกทางอาหารของชาวฝร่ังเศสท่ีพบในเมืองหลวงพระบาง คือกาแฟ กาแฟเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับวา่

เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมตลอดกาล นบัเป็นศตวรรษแห่งประวติัศาสตร์ของกาแฟและการเดินทางทัว่โลกตั้งแต่

เอธิโอเปียไปจนถึงฝร่ังเศสและจากฝร่ังเศสไปจนถึงอินโดจีน คนฝร่ังเศสชอบด่ืมกาแฟและเป็นกิจกรรมส าหรับขนุนาง ชาว

ฝร่ังเศสน าเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมน้ีไปทุกๆท่ี และน าเขา้สู่เวยีดนามซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอินโดจีน ในท านองเดียวกนัตามขอ้มูลท่ี

พบในประเทศลาวกาแฟเป็นเหมือนขา้วจ่ี กล่าวคือไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจนวา่ใครเป็นผูน้ ากาแฟเขา้มาเผยแพร่ในลาว อาจเป็น

คนฝร่ังเศสท่ีน ากาแฟไปลาว มิฉะนั้นอาจเป็นเวยีดนามท่ีน าเคร่ืองด่ืมน้ีไปใหเ้พ่ือนบา้น หลกัฐานสนบัสนุนในกรณีน้ีคือ

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนามในปัจจุบนัมีอิทธิพลอยา่งส าคญัตอ่กระทรวงการต่างประเทศของลาว (Wikipedia, "Laos") 

ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเมือง แต่ยงัส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมของประเทศลาวอีกดว้ย เน่ืองจากกาแฟเป็นท่ีนิยม

มากในเวยีดนามและถือเป็นวฒันธรรมของประเทศจึงเป็นไปไดว้า่ถา้วฒันธรรมกาแฟของเวยีดนามถูกน าเขา้มาในประเทศ

ลาวซ่ึงเป็นประเทศท่ีพวกเขามีอิทธิพลอยา่งมากเน่ืองจากทั้งสองประเทศไดร้วมตวักนัอยูใ่นอินโดจีน . นอกจากน้ีวธีิท่ีชาว

ลาวบริโภคกาแฟเกือบจะเหมือนกนักบัการบริโภคของชาวเวยีดนาม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีทั้งกาแฟร้อนและเยน็เสิร์ฟใน

ประเทศลาวและเคร่ืองด่ืมเขม้ ๆ น้ีมีรสหวานดว้ยนมขน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

กาแฟดั้งเดมิหลวงพระบาง กาแฟเข้มข้นและนมข้นหวานคนให้เข้ากนัเพ่ือเพิม่ควมหวานและกลมกล่อม 

 

การด่ืมกาแฟตอนเช้าในหลวงพระบาง 

ถึงแมกาแฟจะถูกขนานนามวา่เป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมตลอดกาล อยา่งไรก็ตามเราจะพบไดว้า่ ในเมืองหลวงพระบาง พบร้าน

กาแฟของคนทอ้งถ่ินนอ้ยมาก เพราะส่วนใหญ่จะยดึติดวฒันธรรมการรับประทานอาหารชา้ท่ีบา้นมากกวา่ แต่ก็ยงัมีร้านท่ี

คนในทอ้งถ่ินนิยมด่ืมกาแฟในตอนเชา้อยูบ่า้ง โดยเฉพาะร้านกาแฟ “ประชานิยม” เจา้ของร้านน้ีเ ป็นคนทอ้งถ่ิน และด าเนิน

ธุรกิจมาหลายปีแลว้ กาแฟท่ีน่ีเสริฟพร้อมกบัปาท่องโก๋และยงัมีขา้วจ่ีปาเตอี้กดว้ย ผูค้นชอบร้านน้ีเพราะถือเป็นกาแฟลาว

ดั้งเดิม กาแฟท่ีพวกเขามกัจะใส่นมลงในกาแฟเขม้ขน้และใหค้วามหวานจากน ้ าตาล นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีดีส าหรับการ

พบปะ ทกัทายของประชาชนและมีบรรยากาศท่ีดีริมแม่น ้ าโขง 



 

ร้านกาแฟประชานิยม ร้านกาแฟยอดฮิตของคนหลวงพระบางและนักท่องเทีย่ว  

จากการศึกษาอิทธิพลของมรดกทางอาหารฝร่ังเศสในประเทศลาว: กรณีของขา้วจ่ี และกาแฟในหลวงพระบาง ก็

สามารถสรุปไดว้า่ หลวงพระบางไม่ไดรั้บวฒันธรรมการบริโภคบาแก็ตและกาแฟเขา้มาในชีวติประจ าวนัของพวกเขาโดย

ส้ินเชิง  ชาวลาวจะยดึถือวฒันธรรมลาวอยา่งเหนียวแน่น โดยเฉพาะความหลากหลายของอาหาร นอกจากน้ีผูค้นในเมือง

หลวงพระบางยงับริโภคขา้วจ่ีและกาแฟในปริมาณท่ไม่มากนกั จากการสงัเกต เราจะเห็นไดจ้ากปริมาณผูข้ายรายนอ้ย ใน

ตลาดสด นอกจากน้ีขา้วจ่ีส่วนใหญ่ในเมืองหลวงพระบางท าจากคนในทอ้งถ่ินและมกัเพ่ิมส่วนประกอบของคนในทอ้งถ่ิน

ไปในขา้วจ่ี เช่น แจ่วบอง หรือท่ีเรียกวา่ Jeaw Bong ในแง่ของกาแฟ มกัจะไม่ค่อยเห็นร้านกาแฟส าหรับคนทอ้งถ่ินมากนกั 

ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่บาแก็ต และกาแฟ ไม่ไดถู้กมองวา่เป็นวฒันธรรมอาหารของชาวลาวโดนส้ินเชิง  
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