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 ว่ำกันว่ำเร่ืองกินเป็นเรื่องใหญ่ ฟังดูเหมือนตะกละ
ตะกลำม แต่ค�ำว่ำใหญ่ในที่นี้หำใช่ปริมำณของอำหำร 
หำใช่ควำมหลำกหลำยของมัน และหำใช่เส้นผำ่นศูนย์กลำง
ของจำนใหญ่ใบโตไม่ ใหญ่ในที่ น้ีหมำยถึงเรื่องรำวในตัว
มันเอง โลกของอำหำรบรรจุเรื่องรำวตำ่งๆ นำนำมำกมำย
เกินกว่ำที่ใครจะคำดคิด ทัง้เรื่องเล็กจิ๋วไปจนถึงเรื่องมหึมำ 
ทัง้เรื่ ้องวัฒนธรรม ไปจนถึงเรื่องปมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
ในประวตัศิำสตรโ์ลก อำหำรและศำสตรท์ี่วำ่ดว้ยกำรกนิจงึมี
บทบำทส�ำคญัหมุนโลกใหเ้ป็นอยำ่งที่มนัเป็นทกุวนันี ้ใช่เพียง
กำรมอบพลังงำนให้ผู้คนอิ่มท้อง 
 Read Me ฉบับนี้เห็นแก่กินครับ เรำจึงอยำกชวน
ท่ำนมำร่วมโต๊ะด้วยกันในฐำนะเพื่อนกิน ยื่นจำนของท่ำน
มำครับ โลกของอำหำรพร้อมเสิร์ฟท่ำน ณ บัดนี้แล้ว 

- จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

 ทุกวันนี้มนุษย์ไม่ได้ครองโลก พวกเขำก�ำลังตกอยู่ภำยใต้อำณัติ
ของ “อำหำร” น่ีไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ ทุกอย่ำงเริ่มต้นขึ้นหลังจำก
บรรพบุรุษของเรำเริ่มแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน เรียนรู้กำรด�ำรงชีวิตโดยอำศัย
เกษตรกรรมเป็นหลกั  เม่ือพวกเขำมีผลผลติ หรอือำหำรสว่นเกนิที่มำกพอ
จะเลีย้งคนในชุมชน ไมต่อ้งเสยีเวลำครึ่งค่อนวนั เพื่อออกลำ่หำอำหำรเพยีง
มือ้เดยีวเหมอืนในอดตี กำรคดิคน้ศลิปวทิยำกำรตำ่งๆ จงึตำมมำหลงัจำก
นัน้ อีกทัง้ปมควำมขัดแย้งส่วนใหญ่ ก็เกิดขึ้นเพื่อช่วงชิงทรัพยำกรที่น�ำไป
สู่ “อำหำร” ทัง้สิ้น
 เช่นนี้แล้ว ทุกครั้งที่ท้องร้อง อย่ำพยำยำมขัดขืนเลยครับ 
ยอมแพ้เสียเถิด อำหำรควบคุมพวกเรำมำแสนนำนแล้ว...

                                                                                                                            
- พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

 เหตุผลหน่ึงท่ีท�ำให้ผมและใครอีกหลำยๆ คนกระวนกระวำยใน
ยำมเย็น อยำกจะเหำะเหินเดินอำกำศเพื่อไปให้ถึงบ้ำนให้เร็วที่สุดเท่ำที่

จะเป็นไปได้ - มื้อเย็น
 กำรพบปะกันอย่ำงพร้อมหน้ำพร้อมตำท่ีโต๊ะอำหำรมื้อเย็นนั้น 
เป็นโอกำสอันดีที่เรำจะได้แลกเปลี่ยนเรื่องรำวที่ได้ประสบมำทัง้วัน เป็นช่วง
ที่เปิดโอกำสให้พูดคุย ปรึกษำหำรือ ก่อนที่จะแยกย้ำยกันเขำ้ห้องส่วนตัว 
 ส�ำหรับครอบครัวของผม ม้ือเย็นค่อนข้ำงเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญ 
แทบจะปฏิบติัเช่นน้ีทุกวนั กับข้ำวกับปลำมักจะเป็นคณุแม่ท่ีเป็นผูจ้ดัเตรยีม 
ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นแกงถุงที่คุณแม่ไปจำ่ยตลำดตอนเช้ำ มีเพียงไม่กี่อย่ำงที่

จะลงมอืท�ำเอง เหตเุพรำะดว้ยรำคำและปรมิำณ อกีทัง้ไมจ่�ำเป็นจะตอ้งเสยี
แรงเหนื่อยเพิ่ม 
 จริงๆ แล้วมันก็เป็นมื้ออำหำรธรรมดำ ไม่ได้มีเมนูพิเศษรสชำติ
ล�้ำเลิศอะไร เพียงแต่ อำหำร ได้เขำ้มำช่วยเช่ือมควำมสัมพันธ์เขำ้ด้วยกัน 
ขำดใครไปสักคนหน่ึง ม้ืออำหำรม้ือนัน้คงไม่สมบูรณ์ ต่อให้อร่อยเลิศแค่
ไหนก็ตำม
 อย่ำงที่คนไทยมักพูดกันอยู่เสมอวำ่ “กินขำ้วที่ไหนก็ไม่อร่อยเทำ่
ที่บ้ำน”

- ธีรภัทร์ เจนใจ

Editor’s 
Talk
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	 อาหาร	 เป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ	
ไม่ว่าจะผ่านมากีย่คุ	 ไม่ว่าจะมปัีจจยัอืน่ใดเพิม่เตมิเข้ามา	
อาหารกย็งัคงความส�าคัญอยู่
	 อาหารเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้เราเติบโต	 หากใช่แต่
เพียงร่างกายท่ีซึมซับสารอาหาร	 จิตใจของเราก็ด้วย
ที่ซึบซับ	 กลายเป็นวิถีชีวิตของเราและสังคมในที่สุด	
ในขณะเดียวกนัอาหารกเ็ปลีย่นแปลง	พัฒนา	ผสมผสาน	
ตอบสนองยุคสมัยที่เติบโต	
	 พวกเราชาว	Read	Me	จงึของพาท่านผูอ่้านทกุท่าน
ไปท�าความรู้จักและเข้าใจทั้งที่มาที่ไปของอาหาร	 เบื้อง
ลึกเบื้องหลังของอาหารแต่ละชนชาติที่น้อยคนนักจะรู้	
	 เพราะพวกเราเชื่อว่า	 You	 eat	what	 you	 are.	
หากอยากเข ้าใจวิถีชีวิตและวิธีคิดของคนชาติใด	
อาหารน่าจะเป็นเบาะแสแรกในการเสาะหาค�าตอบ
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ประณีตโภชนาหารแห่งราชส�านัก
	 อาหารในราชส�านกั	 หรอืทีม่กัเรยีกกนัว่าอาหารชาววงันัน้	 นบัเป็นอาหารไทยทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น	
ด้วยการปรงุรส	ตกแต่ง	ประดษิฐ์	และจดัวางอย่างพถิพีถินัจนสวยงามโอชารส	เป็นต้นว่า	ใช้วตัถดุบิหลายชนดิ
ท�าอาหารจานหนึง่ๆ	 น�าขนมไปอบเทยีนหรอืกระดงังาให้มกีลิน่หอม	 แกะสลกัผกัผลไม้	 อาท	ิ ฟัก	 แตงกวา	
มะเขอืเทศ	พทุรา	แตงโม	มะปราง	เป็นรูปดอกไม้	สตัว์หรอืลวดลายต่างๆ	สลบัซบัซ้อน	ซึง่ต้องท�าอย่างพถิพีถินั
บรรจง	 ในกาพย์เห่ชมเครือ่งคาวหวาน	 วรรณคดพีระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	
กล่าวถงึความประณตีของอาหารชาววงัไว้มากมาย	เช่น		
	 “ย�าใหญ่ใส่สารพัด	วางจานจัดหลายเหลือตรา	รสดีด้วยน�า้ปลา	ญี่ปุ่นล�า้ย�้ายวนใจ”	
	 “ผลชิดแช่อิ่มอบ	หอมตลบล�า้เหลือหวาน”	
	 “หมากปรางนางปอกแล้ว	ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง”	
	 “พลับจีนจักด้วยมีด	ท�าประณีตน�้าตาลกวน”
	 ความพิถีพิถันวิจิตรตระการของอาหารชาววังสมัยก่อนสะท้อนให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตที่มีสถานะเป็นสมมติเทพ	สิ่งอันเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์จึงต้องพิเศษและ
วิจิตรสมพระอิสริยยศ	 ไม่ว่าจะเป็นประณีตโภชนาหาร	 การใช้ค�าราชาศัพท	์ เครื่องราชูปโภค	 เครื่องส�าราญ
พระราชหฤทัยอันเป็นศิลปะชั้นสูง	เช่น	โขน	ละครในยานพาหนะอาทิ	ราชรถ	พระราชยาน	เรือพระที่นั่ง	
	 ปัจจุบัน	 เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยและใกล้ชิด
ประชาชน	 อาหารในราชส�านักจึงเปลี่ยนแปลงไป	 คือเรียบง่ายมากขึ้น	 ลดความสวยตระการตาหากยังคง
พิถีถัน	ขณะเดียวกัน	โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง)	ก็ได้เผยแพร่สูตรและฝึกสอนอาหารชาววังเป็นอาชีพแก่
ประชาชนด้วย	อาหารชาววงัจงึมไิด้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในราชส�านกัอกีต่อไป	เช่นเดยีวกบัวจิติรศลิป์อืน่	อาท	ิโขน
และละครใน	ที่ปัจจุบันเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม	
	 อาหารสามัญของราษฎร์

	 หากอาหารไทยในราชส�านกัเป็นประณตีโภชนาหารสมพระอสิรยิยศ	อาหารการกนิของชาวบ้านทัว่ไป
สมัยก่อนก็จะเป็นอาหารง่ายๆ	สามัญ	
	 ด้วยเมืองไทยในอดีตมีแม่น�้ามากมาย	 อาหารการกินจึงบริบูรณ์	 ในน�้ามีปลา	 ในนามีข้าว	 อาหาร
หลกัของชาวบ้านจงึเป็นข้าว	ปลา	หรอืสตัว์ทีห่าได้ในพืน้ที	่ เป็นต้นว่า	ภาคอสีานมกีบ	 เขียด	แย้	ภาคตะวนัออก	
กับภาคใต้มีอาหารทะเล	แล้วน�ามาประกอบอาหารอย่างง่ายๆ	เช่น	ปิ้ง	ย่าง	ต้ม	ย�า	ลาบ	พล่า	จากนั้นจึงปรุง
รสด้วยพืชสวนครัวและเครื่องปรุงที่มีอยู่ทั่วไป	อาทิ	พริก	ขิง	ข่า	ตะไคร้	มะนาว	กระเทียม	น�้าปลา	กินเคียง
กับผักสดในท้องถิ่น	 เช่น	 ภาคใต้กินสะตอ	 ภาคเหนือกินเห็ดเผาะ	 มีของหวานของว่างเป็นผลไม	้ เช่น	 ส้ม	
กล้วย	มะม่วง	มะพร้าว	มะขาม	ซึ่งอาจน�ามาเชื่อม	ดอง	กวน	แช่อิ่ม	ฯลฯ	

เรื่อง : พุธิตา ขำ บุญลือ

ประณีตโภชนาหารแห่งราชส�านัก
อาหารสามัญของราษฎร และความสอดประสานแห่งอาหารไทย
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	 ปัจจุบัน	คนทั่วไปก็ยังกินอาหารไทยอย่างง่ายเป็นอาหารหลัก	 เช่น	 ไข่เจียว	 ไข่ต้ม	 ไข่เค็ม	ผัดผัก	
ผดักระเพรา	ต้มย�าต้มจดื	แกง	ปลาทอด	น�า้พรกิ	ซึง่เหน็ได้ทัว่ไปในร้านข้าวแกง	ร้านอาหารตามสัง่	หรอืแม้แต่
ในภัตตาคาร	อาหารไทยอันธรรมดาสามัญ	มีข้าว	ปลา	เนื้อสัตว์และผักผลไม้พื้นบ้านเป็นองค์ประกอบหลัก
นี้แสดงว่าเมืองไทยมีน�้าอุดมสมบูรณ์	 ปลูกข้าว	 พืชผักผลไม้	 และจับปลาได้มากมาย	 การน�าเนื้อสัตว์และ
พชืผกัของแต่ละพืน้ทีม่าท�าอาหารท้องถิน่ยงัสะท้อนว่าในแต่ละท้องถิน่ไทยมวีฒันธรรมแตกต่างหลากหลาย
บนพื้นฐานความสามัญเหมือนกัน
	 ความสอดประสานแห่งอาหารไทย

	 ท้ังน้ีอาหารไทย	 ไม่ว่าจะเป็นประณีตโภชนาหารแห่งราชส�านักหรืออาหารสามัญของราษฎรก็ล้วน
มีเอกลักษณ์ร่วมกันคือ	 เน้นความผสมผสานกลมกลืน	 โดยอาหารไทยมักมีรสชาติกลมกล่อม	ผสานหลาย
รสชาติในอาหารจานหนึ่งๆ	 เช่น	ต้มย�ากุ้ง	 ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทยก็มีทั้งรสเผ็ด	 เปรี้ยว	และหวานหาก
เป็นแบบน�้าข้น	 ขณะที่ซุปเต้าเจี้ยวหรือมิโสะของญี่ปุ่นและซุปหูฉลามกับซุปเยื่อไผ่ของจีนรสออกจืดค่อนไป
ทางหวาน	ซุปของทางตะวันตกเช่น	ซุปข้าวโพดจะหวาน	ส่วนซุปมะเขือเทศก็เปรี้ยว	มีรสชาติเด่นๆ	รสเดียว	
ไม่เหมือนต้มย�าของไทยเรา
	 นอกจากนีอ้าหารไทยยงัรบัอทิธพิลอาหารของชาตอิืน่มาดดัแปลงเป็นแบบไทยๆ	ได้แนบเนยีนอย่าง
น่าทึ่ง	 เช่น	 แกงมัสมั่นมาจากเปอร์เซีย	 ทองหยิบ	 ทองหยอด	ฝอยทอง	 สังขยามาจากโปรตุเกสตั้งแต่สมัย
อยุธยา	 ก๋วยเตี๋ยวของจีนคนไทยก็ชอบรับประทานไม่แพ้ข้าว	 ส่วนร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชันก็เป็นที่นิยม
อย่างมากในปัจจุบัน
	 ความสอดประสานของอาหารไทยสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมไทยที่ยอมรับและ
ประสานความแตกต่างได้	ไม่ว่าจะเป็นด้านเชือ้ชาต	ิศาสนา	หรอืวฒันธรรม	เช่น	มีคนไทยเชือ้สายจนีจ�านวนมาก	
มชีมุชนไทยพทุธ	-	ไทยมสุลมิทีอ่ยธุยา	วัยรุน่และผูใ้หญ่ไทยไม่น้อยชืน่ชอบวฒันธรรม	K-pop	หรอืฟังเพลง
และดูภาพยนตร์ตะวันตก
	 วิจิตรโภชนาในราชส�านัก	อาหารสามัญของราษฎร	และความสอดประสานแห่งอาหารไทย	เล่าขาน
ถึงความสูงศักด์ิของสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตกาล	 ความอุดมแห่งแผ่นดินไทยอันมีน�้าท่าพืชพรรณ
ธัญญาหารบริบูรณ์	 วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมท่ีเรียบง่าย	 หากเปี่ยมด้วยความหลากหลายของเอกลักษณ์ท้องถิ่น	
และการประนีประนอมยอมรับความแตกต่าง	สามารถน�ามาปรับประยุกต์อย่างกลมกลืนของชาวไทย
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	 สิ่งที่ยากจะยอมรับนอกเหนือจากอิทธิพลของเครื่องเทศอินเดียที่ท�าให้โคลัมบัสจ�าต้องเร่ร่อน
บนน่านน�า้อยู่เป็นเวลานานเพื่อค้นหาขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออกแล้ว	เห็นจะเป็นความจริงที่ว่า	วัฒนธรรม
การกินทั้งหมดของโลกอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันคือ	ประเทศจีน
	 ตั้งแต่การค้นพบวิธีใช้ไฟเพื่อประกอบอาหารของมนุษย์ปักกิ่งเมื่อ	 250,000	 ปี	 มาแล้ว	 การกินได้
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของคนจีนโดยสมบูรณ์	 อาหารไม่ใช่สิ่งที่คนจีนบริโภคเพื่อความอยู่รอด
เท่านั้น	แต่ฝังรากลึกในระดับวัฒนธรรม	
	 ค�าทกัทายของคนจนีทีก่ล่าวว่า	“ทซฝ้ึานเลอมะ”	(กนิข้าวหรอืยงั)	มคีวามหมายในเชงิบรบิททางสงัคม
เทยีบเท่ากบัค�าว่า	“สบายดหีรอื”	ในโลกตะวนัตก	นอกจากน้ี	หากจะกล่าวเฉพาะวถิปีฏบิตับินโต๊ะอาหาร	ตาม
ประเพณีจีนโบราณ	การกินอาหารของชาวจีนมีได้ถึง	 10-30	 ชนิด	 ถ้าหากเป็นการรับประทานในพระราชวัง	
หรอืการเสวยพระกระยาหารของฮ่องเต้อาจมสีงูสดุถงึ	40	ชนดิ	ทัง้นีเ้ป็นเพราะคนจนีเชือ่ว่าการกนิเป็นศลิปะ
ส่วนหนึ่ง	อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าของเหลาจื่อ
	 จากกรอบความเข้าใจเกีย่วกบัคูค่วามสมัพนัธ์ต่างๆ	ของความเป็นไปในธรรมชาต	ิตัง้แต่	หยนิ-หยาง	
ชาย-หญงิ	ขาว-ด�า	ต�า่-สงู	ฯลฯ	คนจนีได้น�าทฤษฎนีีม้าปรบัใช้ในการเลอืกประเภทของอาหารในแต่ละมือ้	และ
การปรงุอาหารด้วยกลวธิต่ีางๆ	ตวัอย่างหนึง่ทีเ่หน็ได้ชดัคอื	วฒันธรรมการท�าและการกนิเต้าหู้
	 คนจีนเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์แรกที่รู้วิธีการน�าถั่วเหลืองมาท�าเป็นเต้าหู้	เต้าเจี้ยว	และน�้าซีอิ๊ว	โดยเริ่ม
จากน�าเอาถั่วเหลืองมาปลูกเป็นพืชไร่เมื่อ	1,100	ปี	ก่อนคริสตกาล	ถั่วเหลืองของคนจีนมีชื่อเรียกต่างๆ	กัน
ไป	ตั้งแต่	อัญมณีสีเหลือง	ผู้น�าความผาสุก	หรือมหาสมบัติ	แต่อย่างไรก็ดี	ส�าหรับคนจีนแล้ว	ชื่อเรียกที่ใช้
แบ่งประเภทของเต้าหูท้ี่คุ้นหกูันดีคือ	โตวฟู้	และโตวเจยีง	ค�าวา่	โตวฟู้มักใช้เรยีกเต้าหูธ้รรมดาทีท่�ามาจากถั่ว
เหลือง	ส่วน	โตวเจียง	แปลว่า	ถั่วหมัก	ซึ่งมักจะใช้แทนเต้าหู้ยี	้หรือเต้าเจี้ยว
	 นอกจากนี้	โตวฟู้	ยังแบ่งออกเป็นอีก	3	ชนิด	คือ	เต้าหู้อ่อนขาวชนิดที่มีเนื้อถั่วเหลืองน้อยแต่มีน�้า
มาก	หรือเต้าฮวย	คนแต้จิ๋วมักเรียกว่า	“เต่าหู่อวย”
	 เต้าฮวยเป็นเต้าหูช้นดิทีอ่่อนทีส่ดุ	คนจนีมกัน�ามาเพิม่รสชาตด้ิวยซอีิว๊	กนิพร้อมกบัข้าวต้ม	แม้ว่าโปรตนี
ในถัว่เหลอืงของเต้าหูจ้ะมเีพยีงพอในอาหารแต่ละมือ้	แต่เต้าหูม้กัจะไม่ใช่อาหารจานหลกั	เพราะคนจนีเชือ่ในหลกั
ความสมัพนัธ์ของธรรมชาตดิงักล่าวไปแล้ว	คณุประโยชน์ของเต้าหูอ้าจมโีทษหากรบัประทานมากเกนิควร	ดงันัน้
จงึพบเต้าหูอ้ยูใ่นน�า้แกง	หรอืเป็นเครือ่งเคยีงประกอบกบัเนือ้สตัว์อย่างอืน่บนโต๊ะอาหารเสมอ

เรื่อง : พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ปรัชญาเต้าหู้
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	 สิ่งท่ีบ่งบอกเร่ืองน้ีได้ชัดกว่าเต้าฮวย	 คือเต้าหู ้อ ่อนขาวอีกชนิดหนึ่งที่ เรียกกันติดปากว่า	
เต้าหู ้กระดาน	 หรือ	 “เต่าหู ่กัว”เต้าหู ้ชนิดน้ีมีเน้ือกระด้างกว่าเต้าฮวยมาก	 มักน�าไปใช้ในการท�าพะโล	้
ผัดผักต่างๆ	หรือท�าเป็นเต้าหู้ทอด	
	 การทอดเต้าหู้ชนิดนี้ไม่ใช่การทอดโดยสักแต่โยนลงไปในกระทะที่มีน�้ามันอยู่ท่วมเช่นในปัจจุบัน	
แต่วิถีการทอดอาหารของชาวจีนหมายถึงศิลปะของการควบคุมไฟ	 ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ไฟ	 และ
ธรรมชาติของเนื้อเต้าหู	้ ขั้นแรกต้องน�าไปแช่น�้าเกลืออุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	ตั้งไฟแรงตั้งแต่แรก	 เมื่อ
ผิวเต้าหู้ออกสีเหลืองอ่อนจึงดับไฟ	 และเร่งไฟแรงอีกครั้งก่อนตักขึ้น	 จากนั้นเมื่อน�ามารับประทานคู่กับน�้า
บ๊วยเปร้ียวหวาน	 หรือบ๊วยเจี่ยกอ	 ความหวานและน�้ามันที่ใช้ทอดจะต้องไม่กัดเข้าไปถึงความหอมของเนื้อ
ถั่วเหลืองที่อยู่ด้านใน	ซึ่งเปรียบได้กับคู่ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน	เมื่อสองสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามปะทะกัน	
สิ่งเหล่านั้นควรจะหลอมรวมและไม่สูญสิ้นเอกลักษณ์ของตนเอง
	 เต้าหูช้นดิสดุท้ายคอื	เต้าหูเ้หลอืง	หรอืโผวเล้งเต่ากวั	เหตทุีม่สีเีหลอืงเพราะคนจนีจะเอาเต้าหูท้ีม่ทีีม่า
จากเมืองโผวเล้งนี้มาแช่น�้าเกลือ	 จากนั้นจึงน�าไปผสมขมิ้นให้มีสีเหลืองน่ารับประทาน	 ใช้ส�าหรับปรุงอาหาร	
ผัด	ต้ม	ทอด	ได้เช่นเดียวกับเต้าหู้กระดาน
	 เต้าหูท้ัง้สามแบบมกัปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมการกนิของคนจนีทกุช่วงอาย	ุตัง้แต่การกนิเพือ่สริมิงคล
ในวันเกิด	การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน	เช็งเม้ง	สารทจีน	หรือกระทั่งเป็นอาหารจัดเลี้ยงในงานศพ	
	 และวัฒนธรรมการกินเต้าหู้ท่ีท�ามาจากถั่วเหลืองน้ีก็ไม่ได้หยุดลงเพียงแค่นั้น	 เพราะเต้าหูและ
ถั่วเหลืองท่ีริเร่ิมจากประเทศจีนได้กลายเป็นต้นแบบวัฒนธรรมการกิน	 โชยุ	 และมิโซของญ่ีปุ่น	 รวมถึง	
โดเอนจาง	 ของเกาหลีที่ต่อมาได้รับความนิยมในวงกว้างและกลายเป็นอาหารท่ีหล่อเลี้ยงคนท่ัวโลก
กว่าพันล้านคนอีกด้วย
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	 “ทกุสิง่ทกุอย่างด�ารงอยูอ่ย่างสอดคล้องกบัธรรมชาตด้ิวยกลไกของมนัเอง	การรบัรูจ้ากภายในจติใจ
ของเราในเรือ่งเกีย่วกบัความถกูต้อง	ความงาม	ขนาด	และคณุค่า	ล้วนแต่อยูใ่นหวัของเรา	ไม่ได้อยูข้่างนอกเลย”
	 คติธรรมของเซนกล่าวไว้เช่นนั้น	
	 หากได้ศึกษาปรัชญาของนิกายเซนแม้เพียงผิวเผิน	 ก็พอจะเผยหลักคิดบางอย่างจนท�าให้เราเข้าใจ
รูปแบบการด�ารงชีวิตในมิติต่างๆ	 ของคนญี่ปุ่นได้	 แม้กระทั่งมิติของอาหาร	 โดยมีแนวคิดที่สืบทอดกันมา
รุ่นต่อรุ่นว่า	 ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งจากภูเขา	 (ผัก	 พืชตามฤดูกาล	 ข้าว	 ธัญพืช)	 และท้องทะเล	
(ปลา	กุ้ง	หอย	ป	ูสาหร่ายทะเล)
	 อาหารที่เป็นตัวแทนวิถีการด�ารงชีวิตและหลักคิดของคนญี่ปุ่นได้ดีที่สุดก็คงเป็น	ซูชิ
	 ซูชิ	 หมายถึง	 การรวมตัวกันระหว่างปลากับข้าว	 ซูชิมีวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี	 ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่น	ซึ่งแบบยอดนิยมก็คือ	นิงิริซูช	ิ(Nigiri	Sushi)	โดยเป็นข้าวอัดก้อนและ
มีเนื้อปลาวางบนด้านหน้าเท่านั้น	
	 ในยคุต่อมากม็กีารพฒันาซชูใินอกีหลายรปูแบบเช่น	มากซิชู	ิ(Maki	Sushi)	ทีใ่ช้สาหร่ายห่อข้าวและ
ปลาดิบไว้	ชิราชิซูชิ	(Chirashi	Sushi)	เป็นการจัดเรียงปลาดิบ	และวัตถุดิบอื่นๆ	บนข้าวที่อยู่ในกล่อง	และ	
โอชิซูชิ	(Oshi	Sushi)	เป็นผลผลิตจากชาวคันไซ	เมืองโอซาก้า	โดยเอาข้าวมาอัดลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยม
ตามยาวหั่นขนาดพอดีค�าแล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบน
	 ซูชิ	เป็นผลลัพธ์ที่มาจากกระบวนการท�าที่คิดค้นอย่างละเอียดอ่อน	พิถีพิถันทุกขั้นตอน	เริ่มตั้งแต่
การคัดสรรวัตถุดิบ	 การจัดเก็บ	 กระบวนการท�า	 การเสิร์ฟ	 และการรับประทาน	 เพียงแต่ในทุกขั้นตอนนั้น
ไม่ได้ใช้หลกัคดิการปรงุแต่งรสชาตใิห้ถกูปาก	แต่เป็นการดงึรสชาตขิองข้าว	และปลาดบิ	อนัเป็นวตัถดุบิหลกั
ให้ได้แสดงความเป็นเลิศทางรสชาติของตัวเอง	
	 หวัใจส�าคญัของซชูิ	คือ	ความสดใหมข่องวตัถดุิบจะต้องอยูใ่นระดับทีแ่ทบจะไมม่ีการเปลีย่นแปลง
จากเดิม	 สดใหม่เหมือนตอนที่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยว	 ฉะนั้นที่เราเห็นการปั้นซูชิที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาท	ี
เป็นเพราะว่าเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไป	ได้ลดทอนความสดใหม่และรสชาติที่แท้จริงไปด้วย
	 หลักคิดของการท�าซูชิสอดคล้องกับจุดหมายของเซนที่พยายามก�าจัดความคิดแบบรวบยอด	หรือ
ทีเ่รยีกว่า	ความคดิแบบปรงุแต่ง	อนัเป็นต้นก�าเนดิการจ�าแนกสิง่ต่างๆ	ออกเป็นสองขัว้	ซึง่ในเซนมองว่าความ
คดิแบบนีผ้กูมดัมนษุย์ไว้	หากท�าลายความคดิเรือ่งนีไ้ด้กจ็ะเป็นอสิระ	และมองเหน็สิง่ต่างๆ	ตามทีเ่ป็นจรงิ
	 ทัง้ภมูปัิญญาเรือ่งการเลอืกรบัประทานแต่วตัถดุบิทีธ่รรมชาตริงัสรรค์	ผสมผสานกบัความพยายามที่
จะท�าให้ผูท้ีด่�าเนนิตามครรลองแบบเซน	เพือ่ให้ได้เหน็ความเป็นจรงิทีแ่ท้	ซึง่ในมติขิองอาหารนัน้จงึเกดิรปูแบบ
การรบัประทานอาหารแบบแมคโครไบโอตกิส์	(Macrobiotics)	หรอืทีรู่จ้กักนัในอกีชือ่หนึง่ว่า	อาหารชวีจติ

เรื่อง : ธีรภัทร์ เจนใจ

       ซูชิ 
- ของขวัญจากธรรมชาติและปรัชญาเซน



14

	 “เคีย้วอาหารให้ละเอยีด	50	ครัง้ต่อค�า	เพือ่ให้ย่อยง่าย	ไม่เป็นภาระของกระเพาะและท�าให้เหน็คณุค่า
ของอาหารแต่ละค�า”	เป็นตัวอย่างวถิแีห่งเซนทีก่ลุม่แมคโครไบโอตกิส์ในญีปุ่น่ดงึหลกัคดิออกมาผนวกกบัการ
บริโภคและใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ
	 คณุค่าของอาหารในทีน่ี	้นอกจากจะหมายถงึ	ระยะเวลาของความพยายามเจรญิเตบิโตตามธรรมชาต	ิ
การเกบ็เกีย่วทีพ่ยายามคงสภาพคณุค่าของวตัถดุบิให้ได้มากทีส่ดุแล้วนัน้	กย็งัหมายถงึ	รสชาตแิท้จรงิทีซ่่อน
อยูน่ัน่เอง	ซ่ึงหากเราละเมยีดละไมแค่เพยีงกระบวนการท�า	แต่ไม่มศีลิปะในการรบัประทาน	กค็งไม่อาจเรยีก
ได้ว่า	ได้สัมผัสรสชาติที่เป็นจริง	
	 ตัวอย่างการรับประทานที่คนญี่ปุ่นคิดค้น	 เช่น	การจุ่มซูชิลงไปในซอส	จะต้องหงายส่วนที่เป็นข้าว
ขึ้นเพื่อไม่ให้ข้าวสัมผัสกับซอสจนซูชิเสียรูป
	 ควรกินซูชิภายในค�าเดียว	และหันด้านที่เป็นเนื้อเข้าหาลิ้น
	 ควรเริ่มกินซูชิที่รสอ่อนแล้วค่อยไล่ไปหาปลาที่มีรสชาติเข้มข้น	เพื่อไม่ให้รสชาติจากปลาที่มีรสชาติ
เข้มข้นกว่ากลบรสชาติของปลาที่มีรสอ่อนกว่า	
	 และอกีหลายๆ	ข้อแนะน�าทีไ่ม่ได้มอีะไรพสิดารเหนอืเหตแุละผล	ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาตติาม
ธรรมดาทีเ่ราเข้าใจกนัอยูโ่ดยปกต	ิเหมอืนอย่างทีน่กิายเซนชกัชวนให้เราใช้ชวีติอยูก่บัเหต	ุและทิง้ผลไว้ให้แก่
กฎอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล	
	 ถ้าจะมีอาหารจากชนชาติใดที่เคารพต่อตัวตนที่แท้ของธรรมชาติ	ด้วยหลักคิดที่เรียบง่ายที่สุด	และ
มีอิทธิพลทางความคิด	วิถีชีวิต	ประเพณีและวัฒนธรรม	
	 อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า	ซูชิ	คือ	ตัวแทนที่เล่าเรื่องราวและตอบค�าถามได้ดีที่สุด
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	 ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศรูปทรง	 ‘รังผ้ึง’	 อย่างอินเดียจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้
เราได้เห็นกัน	 เพราะด้วยคนหมู่มากท่ีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ	 ท�าให้ก่อเกิดสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่างกันออกไป	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของชนช้ันวรรณะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น	 ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ	 ที่ยึดถือกันมาช้านาน	 รวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินท่ีคนแต่ละท้องถิ่นสรรหามา
กินกันภายในครัวเรือน	
	 โดยเอาเข้าจรงิแล้ว	ประเทศอินเดยีในแต่ละภาคส่วนต่างมวีฒันธรรมเรือ่งของการกนิทีไ่ม่เหมอืนกนั	
อาจเป็นเพราะด้วยภมูศิาสตร์ทีต่่างกนัออกไป	เช่น	บางแห่งอยูต่ดิกบัทะเล	บางแห่งอยูต่ดิกบัทะเลทราย	หรอื
บางแห่งอยู่ติดกับภูเขา	 รวมไปถึงเรื่องของศาสนาที่ท�าให้การกินอาหารของชาวอินเดียแบ่งได้เป็นอีกหลายๆ	
กลุ่ม	 ซึ่งเราก็จะได้อาหารจานพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นออกมา	 แต่ด้วยอาหารหลักใหญ่ของ
ชาวอินเดียนั้นมักจะหนีไม่พ้นกันสักเท่าไหร	่ นั่นก็คือ	 อาหารที่มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งที่ชาวอินเดียมักเรียก
กันว่า	‘นัน’	(Naan)
	 ‘นัน’	 ถือเป็นต�านานความอร่อยที่ชาวอินเดียฮิตกันเป็นอย่างมาก	 เพราะโดยส่วนใหญ่ชาวอินเดีย
มักนิยมกินอาหารโดยใช้มือ	 ไม่ใช้ช้อนส้อม	 แม้แต่อาหารประเภทน�้าจ�าพวกแกงเผ็ด	 หรือซุปถั่วต่างๆ	
ก็เช่นกัน	 มักใช้ปลายน้ิวมือรวบอาหารและกอบเข้าปากภายในค�าเดียว	 โดยใช้แผ่นแป้งขนมปังอย่าง	 ‘นัน’	
เป็นตัวช่วยในการกอบและตักอาหารเข้าปาก	ซึ่งชาวอินเดียหลายคนเชื่อว่า	การกินอาหารแบบนี้จะได้รสชาติ
ของอาหารมากกว่าการใช้ช้อนส้อมท่ัวไป	 อีกทั้งการกินอาหารแบบชาวอินเดียที่แท้จริง	 จะต้องใช้เพียงแค่
มือขวาอย่างเดียวเท่านั้น	เพราะมือซ้ายเป็นมือที่ใช้ช�าระล้างในห้องน�้า	จึงไม่นิยมใช้มือซ้ายในการกินอาหาร
		 ว่ากนัด้วยแผ่นแป้งขนมปังทีช่ือ่	‘นนั’	กนัต่อ	โดย	‘นนั’	เป็นแผ่นแป้งสาลก้ีอนกลมทีต่เีป็นแผ่นบาง	
แล้วน�าไปวางไว้ในเตาดนิเพือ่ท�าให้สกุ	ซึง่กรรมวธิดีงักล่าวเป็นกรรมวธิดีัง้เดมิของชาวอนิเดยีทีส่บืทอดกนัมา
ยาวนาน	โดยนิยมใช้เตาที่เรียกว่า	‘ทันดู’	(Tandoor)	ในการอบแป้ง	เพราะภายในเตามีถ่านไม้	ช่วยให้แผ่น
แป้งมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์	 แถมเตานี้ยังคล้ายกับเตาโอ่งในบ้านเราอีกด้วย	 แต่ทว่าวิธีที่จะท�าให้	 ‘นัน’	
สุกนั้นไม่ได้มีแค่วิธีเดียว	สามารถน�าไปปิ้ง	นาบไว้บนกระทะ	หรือทอดให้สุกก็ได้	ซึ่งสุดท้ายแล้วแผ่นแป้งที่
ออกมาก็จะมีลักษณะพองกรอบ	เอาไว้กินกับแกงประเภทต่างๆ	เช่น	แกงกะหรี่	กุรุหม่า	เป็นต้น
	 นอกจากแผ่นแป้งขนมปังที่ชื่อ	‘นัน’	แล้ว	ยังมีอาหารประเภทแผ่นแป้งอีกมากที่ชาวอินเดียนิยมกิน	
อาท	ิจาปาตี	(แผ่นแป้งสีน�้าตาล)	โรต	ี(แผ่นแป้งจะบางกว่านันและจาปาตี)	ปุรี	(แผ่นแป้งคล้ายนัน	แต่น�าไป
ทอด)	หรือปาปัด	ซึ่งปาปัดจะถูกปากคนไทยเป็นพิเศษ	เนื่องจากแผ่นแป้งที่บางกรอบคล้ายข้าวเกรียบ	และ
ไม่ต้องกินกับเคร่ืองเคียงแต่อย่างใด	 ท�าให้ปาปัดกลายเป็นของว่าง	 สามารถรับประทานกับชาหรือกาแฟได้
เลย	ถือเป็นความอร่อยไปอีกแบบ	ซึ่งอาหารประเภทแผ่นแป้งเหล่านี้มักจะกินกับเครื่องเคียงนานาชนิด	แต่
ที่นิยมมากที่สุดคือ	‘แกงถั่ว’	(Dal)	ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ	
		 ‘แกงถั่ว’	 ก็ถือเป็นอาหารอีกอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินในประเทศอินเดียเช่นกัน	 เพราะ
ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่นิยมกินมังสวิรัติ	 (Vegetarian)	 เป็นอย่างมาก	 เน่ืองด้วยปัจจัยอย่างศาสนา

เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย 

          แกงถั่วและนัน 
ต�านานความอร่อย แห่งแดนภารตะ
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ฮินดูที่ให้ผู้คนละเว้นจากการกินเน้ือสัตว์	 ท�าให้ต้องหาโปรตีนจากแหล่งใหม่	 ถั่วและนมจึงเข้ามามีอิทธิพล
กับอาหารอินเดียพอสมควร	เพราะต้องทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว	์อาหารอินเดียจึงเต็มไปด้วยโปรตีนจาก
ถัว่และนม	ทีส่�าคญัแกงถัว่กเ็ข้ากบัแผ่นแป้งนนัได้เป็นอย่างด	ีเพราะด้วยรสชาตทิีล่งตวัของแกงกะหรีท่ีใ่ส่นม
แทนกะท	ิรวมถึงผงมัซซาล่า	(เครื่องเทศส�าคัญของชาวอินเดีย)	และผงกะหรี่	อีกทั้งตบท้ายด้วยพริกป่นและ
ผักชี	ท�าให้แกงถั่วกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อที่กินคู่กับแผ่นแป้งนันได้อย่างลงตัว
		 เห็นไหมว่า...ต�านานความอร่อยอย่าง	‘นัน’	ท�าให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินโดยใช้มือของชาวอินเดีย	
รวมถึง	 ‘แกงถั่ว’	 ก็ท�าให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางศาสนาที่ส่งผลต่ออาหารของคนในชาต	ิดังนั้นแล้วอาหารกับ
สังคมและวัฒนธรรมจึงหนีกันไม่พ้นเหมือนกับแผ่นแป้งนันที่ต้องกินคู่กับแกงถั่วฉันใดก็ฉันนั้น

		 นอกจากอาหารอินเดียจะเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแล้ว	 ยังเกี่ยวข้องไปถึง

เรื่องราวของธุรกิจอีกด้วย	เพราะในประเทศอินเดียมีอยู่	1	อาชีพที่สุดแสนน่าอัศจรรย์ใจ	นั่นก็คือ	

การส่งปิ่นโตหรือกล่องข้าวกลางวันให้กับลูกค้า	โดยใช้ระบบรถไฟเป็นตัวขนย้ายและจัดส่ง	ซึ่งถ้า

มีโอกาสได้ไปที่เมืองมุมไบ	ประเทศอินเดีย	เราจะเห็นภาพเหล่านี้จนชินตา		

		 การส่งป่ินโตนบัหมืน่เถา	หรอืการส่งกล่องข้าวนบัแสนกล่องของเครอืข่ายนี	้น่าประหลาดใจ

ตรงที่ว่า	 เขามีวิธีการจัดการที่ดีมาก	 ไม่ก่อให้เกิดความสับสน	 ไม่มีการส่งปิ่นโตหรือกล่องข้าว

ผิดคนแต่อย่างใด	 ถูกที่	 ถูกผู้รับ	 และตรงเวลามาก	 ไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว	 เรียกได้ว่า	

เป็นธุรกิจที่มีความเที่ยงตรงและแม่นย�าที่สุดถึง	99.99%	

		 ดีขนาดนี้...ลองไปใช้บริการท่ีเมืองมุมไบดู	 แล้วคุณจะรู้ว่า	 ประสิทธิภาพการขนส่ง

ของเขาดีขนาดไหน

อิ น เ ดี ย	
กั บ ก า ร
ส ่งป ิ ่นโต
แบบอาชพี
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	 หากถูกถามถึงอาหารตะวันออกกลาง	 หลายคนฟังแล้วอาจจะนึกค�าตอบไม่ออก	 แต่หากพูดชื่อ
อาหารชนิดนี้ขึ้นมาแล้ว	 ทุกคนคงต้องร้องอ๋อขึ้นมาแน่นอน	 นั่นคือ	 ‘กะบับ	 (Kebab)’	 ภาพท่ีนึกถึงโดย
ง่ายและเร็วท่ีสุด	 คือ	 ภาพของก้อนเน้ือไก่ย่างก้อนใหญ่	 เสียบไม้หรือเสาแสตนเลส	 ขายบนรถเข็นตาม
ริมทาง	 เมื่อเดินเข้าไปสั่งคนขายก็จะท�าการสับมันเป็นชิ้นเล็กๆ	 จ�านวนพอดีจาน	 ประกอบกับเครื่องเคียง	
ตบท้ายด้วยการราดซอส	 หรือบางเจ้าอาจจะมีแผ่นแป้งบางๆ	 ไว้ส�าหรับห่อเน้ือไก่ย่างและเครื่องเคียง
เหล่าน้ี	 แต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่รู ้ว ่าถิ่นก�าเนิดของอาหารชนิดนี้	 มีต้นก�าเนิดมาจาก
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง																																																																																																																																																							
	 กะบับ	คือ	อาหารเสียบไม้ปิ้ง	 โดยเลือกเนื้อส่วนที่นุ่มๆ	ของวัว	แกะ	ไก่	อาหารทะเลหรือผักก็ได้	
โดยเสียบเรียงบนไม้ยาวๆ	 ก่อนน�าไปปิ้ง	 อย่างที่สอง	 คือ	 ขนมปังพิตต้า	 (ขนมปังแบบเมดิเตอร์เรเนียน)	
ที่ยัดไส้ด้วยเนื้อปิ้งแบบกะบับ	โดยมักจะมีผักสลัดและซอสเผ็ดๆ	ใส่มาด้วย	กะบับเป็นชื่อเรียกรวมๆ	ของ
อาหารย่างในแถบเมดิเตอร์เรเนียน	อาหรับ	และประเทศมุสลิมหลายแห่ง	ซึ่งมีเสน่ห์มากกว่าแฮมเบอร์เกอร์
ในแง่ของความเป็นอาหารพื้นเมือง	
	 ถึงแม้กะบับจะแพร่หลายในรูปแบบร้านจานด่วน	 แต่กะบับกลับให้ความรู้สึกของร้านอาหารแบบ
‘ครอบครัว’	 เสมอ	 อาหารชนิดนี้มีประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่	 นับแต่สมัยชนเผ่าเติร์กยังเร่ร่อนรอนแรม
ในทุ่งกว้าง	 ชนเผ่านี้รู ้จักวิธีย่างเนื้อบนกองไฟ	 จนท้ายสุดกลายมาเป็นอาหารจานด่วน	 (ฟาสต์ฟู ้ด)	
ในปัจจุบัน
	 ถิ่นก�าเนิดของกะบับ	 คือ	 ตะวันออกกลาง	 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดินแดนรอบทะเล
เมดเิตอร์เรเนยีนทางด้านใต้และตะวนัออก	 ซึง่เป็นอาณาบรเิวณทีต่่อเนือ่งจากทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนตะวนัออก
ไปยังอ่าวเปอร์เซีย	หรือให้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือทวีปเอเชียและบางส่วนของแอฟริกา	สามวัฒนธรรมหลัก
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง	ได้แก่	วัฒนธรรมเปอร์เซีย	วัฒนธรรมอาหรับ	และวัฒนธรรมตุรกี	ซึ่งทั้ง
สามภูมิภาคก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง	ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบทะเลทราย					
	 ส�าหรับวัฒนธรรมการกินของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางนั้น	 มักเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจาก
แหล่งอารยธรรมใหญ่สามแหล่ง	 คือเปอร์เซีย,	 อาหรับและออตโตมาน	 เมื่อศาสนาอิสลามแพร่กระจายไป
ท�าให้วฒันธรรมการปรงุอาหารของตะวนัออกกลางแพร่กระจายไปสูอ่นิเดยี	มลาย	ู-	ชวา	รวมทัง้ประเทศไทย	
ซึ่งลักษณะเด่นของอาหารตะวันออกกลางได้แก่	 การนิยมต้มเคี่ยวจนอาหารนุ่ม	 โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และน�า
เนื้อสัตว์ที่นุ่มแล้วไปปรุงอาหารอย่างอื่นได้อีก
	 ส่วนในเปอร์เซยีจะนยิมรบัประทานเนือ้สตัว์กบัถัว่หรอืผลไม้แห้ง	 ผกัทีม่กัเป็นวตัถดุบิหลกั	 ได้แก่ถัว่
ชนดิต่างๆ,	มะเขอื,	แตงกวา,	กระเจีย๊บเขยีว	อกีทัง้ยงันยิมใช้นม,	โยเกร์ิต,	เนยแขก	แต่ไม่นยิมน�า้มนัมะกอก	
	 นอกจากนั้นยังนิยมปรุงอาหารยัดไส้นานาชนิด	 ส่วนที่เป็นแป้งเป็นข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ซึ่ง
น�ามาท�าเป็นขนมปัง	 และข้าวเจ้าถือเป็นอาหารพิเศษที่ปรุงอย่างประณีตจนกลายเป็นข้าวหมกนานาชนิด	
ส่วนในเรื่องปรุงแต่งอาหารมักใช้หญ้าฝรั่นและเครื่องเทศนานาชนิด		

เรื่อง :  ปาริฉัตร แทนบุญ

         กะบบั 
ตัวแทนอาหาร เอกลักษณ์ตะวันออกกลาง 
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	 อาหารและวฒันธรรมการกนิอาหารของชาวตะวนัออกกลางแสดงให้เหน็ว่า	เอกลกัษณ์หลายๆ	อย่าง
เกดิจากลกัษณะภมูปิระเทศทีท่�าให้เกดิการปรบัตวัเพือ่ความเหมาะสมกบัการด�ารงชวีติและความเป็นอยู	่อาทิ
เช่น	กะบบั	ท่ีมส่ีวนประกอบหลกัมาจากเนือ้สตัว์ย่างเป็นหลกั	นัน่กเ็พราะประเทศในแถบตะวนัออกกลางส่วน
มากจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย	ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนจึงเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่และหนึ่งใน
สัตว์ที่นิยมเลี้ยง	คือ	แพะหรือแกะ	
	 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีอาหารส่วนใหญ่ของชาวตะวันออกกลางจะนิยมใช้เนื้อสัตว์	 และกะบับสูตร
ต้นต�ารบัเองกใ็ช้เนือ้ของแพะหรอืแกะเป็นส่วนใหญ่	แต่ทว่าเม่ือเกดิการแพร่กระจายของวฒันธรรมไปในหลาย
ประเทศ	หลากทวีปในวงกว้าง	เนื้อแพะจึงไม่สามารถตอบสนองรสนิยมการกินของผู้คนต่างถิ่นได	้จึงมีการ
ปรบัเปลีย่นเป็นเนือ้ไก่หรอืเนือ้ววัย่างแทน	เช่นในประเทศไทย	การท�ากะบบันยิมใช้เนือ้ไก่เป็นส่วนใหญ่เพราะ
เหมาะกบัผูบ้รโิภคได้ทกุเชือ้ชาตศิาสนา	อกีทัง้บางคนกอ็าจจะไม่พสิมยักบักลิน่เหมน็สาบของเนือ้แพะหรอืแกะ	
	 แต่ข้อดขีองการใช้เนือ้จากสตัว์ทีเ่ลีย้งแบบเร่ร่อนอสิระนัน้	ท�าให้ได้เนือ้ทีน่�ามาประกอบอาหารทีอ่ร่อย
และเป็นเนือ้ทีด่มีคีณุภาพ	เนือ่งจากสตัว์ถกูเลีย้งในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมมคีวามสขุทัง้ทางกายและจติใจ	
จึงได้เนื้อท่ีมีคุณภาพกว่า	 และเป็นเหตุผลที่ว่ากะบับให้ความรู้สึกถึงอาหารจานด่วนแบบครอบครัว	 เพราะ
คณุภาพและวตัถดุบิทีน่�ามาประกอบกนัเป็นกะบบันัน้มคีณุภาพเป็นธรรมชาตกิว่าอาหารจานด่วนในปัจจบุนั	
นอกจากนี้ชาวตะวันออกกลางต้นก�าเนิดยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในเขตทะเลทราย	 จึงต้องอาศัยการเก็บ
รักษาอาหารให้มีอายุที่ยาวนานเพียงพอส�าหรับการบริโภค	 เช่นกะบับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า	 ‘ขนมปัง
พิตต้าแบบเมดิเตอร์เรเนียน’	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์ในปัจจุบัน	 เพราะมีส่วนของขนมปังที่ท�า
จากแป้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเนื้อสัตว์หรือแป้งชนิดอื่น		
	 กะบบั	 อาจจะเป็นเพยีงแค่หนึง่ในหลายเมนอูาหารของชาตติะวนัออกกลางทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและพบเหน็
ได้บ่อย	 เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวตะวันออกกลางผ่านวัฒนธรรมการกิน	
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปจนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่	 และการด�ารงชีวิตได้อย่างชัดเจน	 หากแต่ในปัจจุบัน
ความหลากหลายของวฒันธรรมมมีากขึน้การเปิดรบัอารยธรรมของต่างถิน่เข้ามามากขึน้	ท�าให้การคงอยูข่อง
ต้นต�ารับและต้นก�าเนิดวัฒนธรรมในหลายๆ	 ด้านของประเทศแถบตะวันออกกลางอาจจะถูกกลืนกินหรือ
ผสมผสานเข้ากับความแปลกใหม่ของยุคสมัย
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	 เมื่อพูดถึงอาหารประจ�าชาติ	ไม่ว่าจะเป็นของชาติใด	ย่อมมีสิ่งที่เหมือนกันคือ	อาหารเหล่านั้นต้องมี
จุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาตินั้นๆ	ด้วยวัตถุดิบและส่วนผสมที่หาได้ในประเทศ	สูตรลับเฉพาะตัว	
กรรมวิธีพิเศษและความพิถีพิถัน	ตลอดจนความภาคภูมิใจที่ได้รับประทาน	และการผลักดันออกไปยังต่าง
ประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จัก	 และเมื่อพูดถึงประเทศเยอรมนี	 เราย่อมนึกถึง	 ไส้กรอกเยอรมัน	 ขาหมูเยอรมัน	
รวมไปถงึเครือ่งดืม่ยอดฮติอย่างเบยีร์	ทีช่าวเยอรมนัดืม่กนัเป็นปกตไิม่ต่างจากการดืม่น�า้เปล่าในบ้านเรา	โดย
เฉพาะไส้กรอกเยอรมนั	ถอืเป็นอาหารประจ�าชาตทิีม่ปีระวตัศิาสตร์เก่าแก่กว่าทีเ่ราคดิ	ย้อนไปหลายพนัปีก่อน
ครสิต์ศกัราช	ทัง้ยงัเคยเป็นอาหารต้องห้าม	หากผูใ้ดในสมยันัน้รบัประทานล่ะก	็อาจถึงขัน้ได้รบัโทษประหาร!
	 ไส้กรอก	เมนูต้องห้ามแห่งจักรวรรดิโรมันและคริสต์ศาสนิกชน	

ไส้กรอก	หรือ	Sausage	เป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติอย่างหนึ่ง	และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน	 ไส้กรอกเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง	 ในยุคที่โลกยังไม่มีกระแสไฟฟ้าและตู้เย็น	
คนยุคนั้นต้องการเก็บเนื้อสัตว์ไว้รับประทานให้ได้นานวัน	 จึงหมักเน้ือสัตว์กับเกลือ	 (เคร่ืองปรุงรส)	
แล้วยัดใส่ไว้ในไส้หมูและไส้แกะ	(เพื่อใช้ยัดส่วนผสมอื่นๆและขึ้นรูป)	แล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม	
	 ไส้กรอกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดพบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	ในการประกอบอาหารของชาวสุเมเรียน	
(Sumerian)	ซึง่มีถิ่นฐานอยู่บรเิวณประเทศอิรกัปัจจบุัน	ราว	3,000	ปีก่อนครสิต์ศักราช	แต่สูตรเริม่ต้นฉบับ
ฝั่งตะวันตกจะเป็นของ	ชาวกรีก	(Greek)	เห็นได้จากหลักฐานในมหากาพย์โอดิสซี	(Odyssey)	ได้มีการ
พูดถึงกวีชื่อ	 อีพิคชาร์มัส	 (Epicharmus)	 ที่เขียนมุขตลกเกี่ยวกับไส้กรอกเอาไว้เม่ือราว	 500	 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช
	 ท้ังน้ียังมีหลักฐานท่ีปรากฏว่า	ไส้กรอกเป็นที่นิยมสูงในเวลาต่อมา	ทั้งในสมัยอาณาจักรกรีก	และ	
โรมัน	โดยในโรมันมีเทศกาล	Lupercalia	ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งป่า	Faunus	และเฉลิมฉลองด้วยการ
ทานไส้กรอก	 แต่ต่อมา	 คริสต์ศาสนจักรได้กล่าวว่า	 การฉลองเทศกาลและการทานไส้กรอกถือเป็นบาป	
เพราะใช้ไส้และเลือดของสัตว์จริงๆ	 เป็นส่วนผสมหลัก	 ซึ่งคริสต์ศาสนาถือว่าเป็นอาหารของปีศาจและ
เป็นของต้องห้าม	
	 ด้วยเหตุนี้	 จักรพรรดิคอนสแตนติน	 ซึ่งเป็นคริสเตียนจึงประกาศห้ามจัดเทศกาลดังกล่าว	 และ
ไส้กรอก	 จึงกลายเป็นเมนูต้องห้ามของชาวคริสต์	 โดยเฉพาะเยอรมันอันเป็นท่ีตั้งของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ	์(Holy	Roman	Empire)	หากใครฝ่าฝืนทานไส้กรอกอาจถูกจับไปเผาได้ง่ายๆ	แต่ในเวลาต่อ
มากไ็ด้มกีารค้นพบการท�าไส้เทยีมจาก	เจลาตนิทีไ่ด้จากหนงัสตัว์	การใช้เครือ่งเทศชนดิต่างๆ	หรอืแม้กระทัง่
การน�าพลาสติกมาขึ้นรูปแทนไส้	 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มีโอกาสทาน
ไส้กรอกเพราะไม่ผิดข้อห้ามทางศาสนาอีกต่อไป	โดยเฉพาะ	ชาวเยอรมันที่รังสรรค์เมนูไส้กรอกมากมายจน
กลายเป็นอาหารประจ�าชาติ	และเรียกกันติดปากว่า	ไส้กรอกเยอรมัน
	 ไส้กรอกเยอรมัน	กับชื่อเสียงระดับโลก
	 หลังจากได้วัตถุดิบส�าหรับผลิตไส้กรอกโดยไม่ผิดข้อห้ามทางศาสนา	 ในเวลาต่อมา	 ไส้กรอก
จึงกลายเป็นเมนูที่ชาวเยอรมันชื่นชอบ	 อีกท้ังพวกเขายังมีพรสวรรค์ในการท�าไส้กรอกด้วยสูตรอัน
หลากหลาย	 และสืบทอดวิธีท�าไส้กรอกกันรุ ่นต่อรุ ่นภายในครอบครัว	 โดยแต่ละภูมิภาคในเยอรมนี

ไส้กรอกเยอรมัน 
จากอาหารต้องห้าม สู่เมนูเด่นประจ�าชาติ

เรื่อง : ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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ต่างก็พัฒนาวิธีท�าไส้กรอกที่แตกต่างกัน	 ค�ากล่าวนี้ยืนยันได้เมื่อพบบันทึกว่า	 ปัจจุบันเยอรมนีเป็นประเทศ
ท่ีมีไส้กรอกแตกต่างกันมากกว่า	 1,500	 ชนิด	 โดยแต่ละเมืองในเยอรมนีต้องมีไส้กรอกสูตรเฉพาะของ
ตัวเอง	1	ชนิด	นอกจากนี้ยังมีบางชนิดที่ตั้งชื่อตามชื่อเมือง	เช่น	ไส้กรอกที่คนไทยรู้จักกันดีอย่าง	Frankfurt	
(แฟรงก์เฟิร์ต)	 หรือท่ีชาวเยอรมันเรียกกันว่า	 Frankfurter	 Wustchen	 เป็นไส้กรอกที่ท�าด้วยเนื้อหม	ู
เดมินยิมเสร์ิฟคูก่บัขนมปังและมสัตาร์ด	ชรูสให้โดดเด่นยิง่ขึน้เมือ่ดืม่กบัเหล้าแอปเป้ิลทีเ่รยีกว่า	Apfelwein	
ซึ่งปัจจุบันหายากแล้ว	 และแหล่งก�าเนิดของไส้กรอกชนิดนี้ก็คือเมือง	 Frankfurt	 นั่นเอง	 ปัจจุบันไส้กรอก
แฟรงก์เฟิร์ตมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก	อีกทั้งยังมีการกล่าวขานว่าไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตถือเป็นต้นแบบของ	
“อเมริกัน	ฮอตดอก”	ทุกวันนี้ด้วย
	 ความเป็นไส้กรอกเยอรมันโดยภาพรวมปัจจุบัน	 มีความ	 Meaty	 หมายถึง	 มีส่วนผสมของ
เนื้อสัตว์ในปริมาณมาก	 และเป็นเนื้อสัตว์คุณภาพดี	 มีเครื่องเทศธรรมชาติหลากรสเฉพาะตัว	 มีการ
รมควัน	และมีขนาดใหญ่	ส่วนสาเหตุที่ไส้กรอกเยอรมันโด่งดังไปทั่วโลกนั้น	เป็นเพราะคุณภาพวัตถุดิบและ
การผลิตที่ได้มาตรฐาน	อีกทั้งชาวเยอรมันมีความภาคภูมิใจในเมนูไส้กรอกสูตรต่างๆ	ของพวกเขาอย่างมาก	
และรับประทานกันอย่างแพร่หลายนั่นเอง	

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

1.	http://carlvanhelm.exteen.com/20070107/entry

2.	http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/food/20100918/353592/news.html

3.	http://blogth.eztable.com/post/92018044102/10	

เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีพื้นที่ป่าจ�านวนมาก	 และมีต้นเบอร์รี่ต่างๆ	 ขึ้นไปทั่วทุกที	่
ชาวเยอรมนัจงึคดิค้นเมนขูองหวานทีใ่ช้ผลไม้เหล่านี	้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี,่	บลเูบอร์รี,่	
ราสเบอร์รี	่และเชอร์รี่	มาท�าเป็นของหวาน	โดย	เสิร์ฟคู่กับ	Sahne	หมายถึงครีม	หรือ	
Vanillees	ซึ่งหมายถึงไอศกรีมวานิลลา

R o t e 
Grütze
ข อ ง ห ว า น
ป ร ะ จ� า ช า ติ
เ ย อ ร มั น
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	 จากยุโรปถึงแอฟริกา	 จากอเมริกาถึงเอเชีย	 เรียกได้ว่าน้อยคนนักจะไม่รู้จักอาหารอิตาเลียน	 หรือ
จะพูดให้ชัดกว่านี้	 อาหารอิตาเลียนคือ	 อาหารที่โด่งดังที่สุดในโลก	 และแน่นอนว่าหากพูดถึงประเทศอิตาลี	
อาหารก็มักจะเป็นสิ่งแรกๆ	ที่ทุกคนนึกถึง	
	 ก่อนอื่นคงต้องขอบคุณเชนร้านอาหารขนาดใหญ่หลายเจ้าที่ท�าให้อาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าและ
พาสตาหลากชนิดกลายเป็นเมนูท่ีรู้จักไปทั่วโลกในปัจจุบัน	 แม้มันจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท�าให้รสชาติจาก
คาบสมุทรรูปรองเท้าบู้ทแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ตาม
	 จุดเร่ิมต้นของอาหารชนชาติน้ีอาจเริ่มต้นในยุคโรมัน	 วัตถุดิบหลักในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นพืชผัก	
เช่น	 อาร์ติโชค	 ถั่ว	 กะหล�่าปลี	 พาสลีย์	 แอปเปิ้ล	 ธัญพืช	 ส่วนแหล่งโปรตีนมักมาจากเนื้อสัตว์ต่างๆ	 และ
ชีสนานาชนิด	 ชีสเค้กและออมเล็ตเป็นอาหารเมนูแรกๆ	 ของชาวโรมันที่ยังสืบทอดมาถึงอิตาลีในปัจจุบัน	
ส่วนพิซซ่าและพาสต้าเกิดก่อนหน้านั้นมานาน	 แต่ต้นก�าเนิดของอาหารสองอย่างนี้จะใช่อิตาลีจริงๆ	 หรือไม	่
ยังคงเป็นที่ถกเถียงของนักประวัติศาสตร์
	 อย่างไรก็ตาม	 นักประวัติศาสตร์คงเถียงไม่ได้ว่า	 พิซซ่าและพาสต้าในปัจจุบัน	 คือ	 ทูตวัฒนธรรม
ของอิตาลีอย่างแท้จริง	พวกมันน�าพาความเป็นอิตาเลียนไปสู่โลกกว้าง	การเดินทางของอาหารอิตาเลียนเกิด
ขึ้นสองครั้งใหญ่ๆ	นั่นคือ	ในยุคเดินเรือเสาะหาโลกใหม่	และอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	โดยเฉพาะ
หลังจากที่มันเดินทางไปถึงอเมริกา	ที่ที่ท�าให้อาหารอิตาเลียนกลายเป็นอาหารของชาวโลก
	 ‘พิซซ่า’	 สไตล์สมัยใหม่ยุคเริ่มแรก	 ว่ากันว่าถูกคิดค้นในเมืองเนเปิลส	์ ตอนใต้ของประเทศ	และมี
เพียงสองประเภทหลักๆ	เท่านั้น	คือ	พิซซ่าแดงซึ่งเป็นแป้งทาซอสมะเขือเทศก่อนโรยท็อปปิ้ง	และพิซซ่าขาว
ซึ่งโรยท็อปปิ้งบนแป้งอย่างเดียวแบบไม่ง้อซอส	แต่ปัจจุบัน	ประเภทของพิซซ่าที่คนทั่วโลกกินนั้นมีมากมาย
หลากหลายแทบนับไม่ถ้วน	ทั้งพิซซ่าบาง	พิซซ่ามีขอบ	พิซซ่าห่อ	พิซซ่ายัดไส้	พิซซ่าชาม	พิซซ่าทอด	พิซซ่า
ม้วน	ไปจนถึงพิซซ่าเสียบไม้และอื่นๆ	สุดแล้วแต่ผู้ดัดแปลงจะจินตนาการ
	 พซิซ่า	คอื	อาหารของชาวโลกอย่างแท้จรงิ	ผลการส�ารวจเมือ่ประมาณสบิปีก่อนระบวุ่า	ชนชาตทิีก่นิ
พซิซ่ามากทีส่ดุในโลกนัน้ไม่ใช่คนอติาเลยีนอกีต่อไป	หากแต่เป็นคนนอร์วเิจยีน	พวกเขากนิพซิซ่าเฉลีย่คนละ	
5.4	กโิลกรมัต่อปี	มากกว่าคนเยอรมนัทีก่นิพซิซ่าคนละ	2.1	กโิลกรมัต่อปีถงึสองเท่าเลยทเีดยีว
	 ชาวอิตาเลียนชื่นชมพิซซ่าในฐานะอาหารอันโด่งดัง	 แต่เมนูท่ีพวกเขารักแบบท่ีเรียกว่ามีอยู ่
ในทุกมื้ออาหารคงหนีไม่พ้นเมนู	 ‘พาสต้า’	 พาสต้าเกิดจากการน�าแป้งข้าวสาลีซึ่งมีมากในอิตาลีมาผ่าน
กรรมวิธีอย่างง่ายๆ	 จนได้เป็นเส้นรูปแบบต่างๆ	 ออกมา	 ปัจจุบันมีพาสต้ามากกว่า	 600	 ชนิดบนโลก	
แต่มีไม่กี่ชนิดท่ีเป็นท่ีรู ้จักอย่างกว้างขวาง	 ได้แก่	 สปาเกตตี	 มักกะโรนี	 ฟูซิลี	 ลิงกวิเน	 เปนเน	
ลาซานญ่า	 มานิคอตติ	 เฟตตูชิเน	 และโรตินี	 ส่วนที่เหลือต้องคงเป็นชาวอิตาเลียนหรือสนใจใน
อาหารอิตาเลียนจริงๆ	เท่านั้นจึงจะรู้จัก

อาหารอิตาเลียน : 
จานสุดฮิตของชาวโลก

เรื่อง : ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์
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	 ในทุกๆ	 มื้ออาหารของชาวอิตาเลียน	 พาสต้าอย่างน้อยหน่ึงใน	 600	 กว่าชนิดที่ว่าจะต้องมา
อยู่บนจานของพวกเขาเสมอ	 ถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆ	 พาสต้าส�าหรับคนอิตาเลียนก็ไม่ต่างจากข้าว
ของคนไทยนั่นเอง	พวกเขากินพาสต้ากับแทบทุกอย่าง	ซอสพาสต้านานาชนิดถูกรังสรรค์ขึ้นมาตามสัดส่วน
ของซอสมะเขือเทศ	 ผัก	 เนื้อวัตว์	 และชีสที่ใช้	 เรียกได้ว่า	 หากคนอิตาเลียนขี้เบื่อคนไหน	 อยากท�าเมนู
พาสต้าให้ไม่ซ�้าเส้นและไม่ซ�้าซอสกันในหนึ่งปี	ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถท�าได้ไม่ยากเย็นนัก
	 นอกจากพิซซ่า	 พาสต้า	 ชีสเค้ก	 และออมเล็ตแล้ว	 อาหารอิตาเลียนที่แพร่หลายไปทั่ว
ทุกมุมโลกยังมีอีกมากมาย	 โดยเฉพาะเมนูของหวานที่ให้ความสดชื่นแบบอิตาเลียน	 เอ่ยชื่อออกไปหลาย
คนต้องร้องอ๋อกันทั้งนั้น	ไม่ว่าจะเป็น	ไอศกรีมเจลาโต	ซอร์เบท์	น�า้แข็งไส	กรานิต้า	ทิรามิสุ	ไปจนถึงกาแฟ
เอสเพรสโซ	คาปูชิโน	และลาเต้
	 วัฒนธรรมการกินในอิตาลีไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องความเป็นสากลของรสชาติเท่านั้น	 ในอิตาลีเอง	
อาหารม้ือเท่ียงวันอาทิตย์หรือ	 ‘ซันเดย์ลันช์’	 ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกัน
พร้อมหน้า	สนทนาทกุข์สขุ	และแบ่งปันเรือ่งราวบนโต๊ะอาหารระหว่างกนั	ซนัเดย์ลนัช์จงึเป็นมือ้ทีค่รอบครวั
ในอติาลจีดัเตม็ทีส่ดุเพือ่ลกูหลาน	ตลอดจนแขกเหรือ่ทีม่าเยีย่มเยอืน	แม้แต่ครอบครวัชนชัน้ล่างทีย่ากจนก็
มักจะเก็บหอมรอมริบเงินตลอดสัปดาห์ไว้เพื่อมื้อสุขสันต์ประจ�าวันอาทิตย์นี้เช่นกัน
	 ม้ือสุขสันต์ประจ�าวันอาทิตย์จะเริ่มด้วย	 ‘แอนติพาสโต’	 ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อและชีส
นานาชนิด	 ทานคู ่กับผักแกล้มเล็กๆ	 น้อยๆ	 เพื่อเรียกน�้าย่อย	 จากนั้นจึงเข้าสู ่เมนคอร์สซึ่งแบ่ง
เป็นสองจาน	จานแรกเรยีกว่า	‘พรโีม’	ส่วนใหญ่หากไม่ใช่เมนูพาสต้าสตูรเฉพาะของครอบครวันัน้ๆ	กจ็ะเป็น	
‘รีซอตโต’	หรือเมนูข้าว	ต่อด้วย	‘ซีคอนโด’	ซึ่งมักเป็นเมนูเนื้อหรืออาหารทะเลแล้วแต่ภูมิภาค	ปิดเมนคอร์ส
ด้วยชีส	 และปิดท้ายมื้อท่ีท�าให้ทุกคนในครอบครัวพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยของหวาน	 ผลไม้	 กาแฟ	
และที่ส�าคัญที่สุด...เสียงหัวเราะ

‘มอลต ้า ’	 ประเทศเกาะเล็กๆ	 ในทะเลเมดิ เตอเรเนียนท่ีคั่นกลางระหว ่างอิตาลีและ

แอฟริกาเหนือ	 ด้วยภูมิประเทศเช่นนั้นจึงท�าให้มันเป็นจุดผ่านเส้นทางการค้าที่ส�าคัญมากมาย	

อาหารมอลตีสจึงมีกลิ่นอายทั้งจากอิตาล	ีสเปน	ฝรั่งเศส	แอลจีเรีย	ตูนิเซีย	โมร็อกโก	ไปจนถึง

ลิเบีย	เมนูประจ�าชาติอย่างไม่เป็นทางการของมอลตาคือ	‘เฟนกาตา’	หรือสตูกระต่าย	โดยส่วนที่

เป็นเนื้อติดกระดูกจะน�าไปท�าซอสข้นกินคู่กับสปาเกตตีแบบอิตาเลียน	 ขณะท่ีส่วนท่ีเป็นเนื้อชิ้น

ใหญ่จะน�าไปปรุงกับไวน์และกระเทียม	กินคู่กับขนมปังมอลตีสและมันฝรั่ง	ทั้งสองอย่างเป็นเมนู

ที่หากินที่ไหนไม่ได้ในโลก	นอกจากบนเกาะมอลตา

อาหาร
มอลตีส
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	 ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก	 นอกจากเน้ือวัว	
หมู	 ไก่	 และอาหารทะเลทั่วไปแล้ว	 พวกเขายังนิยมสรรหาวัตถุดิบแปลกๆ	 เช่น	 หอยทาก	 กระต่ายป่า	
ห่านป่า	นกพิราบ	และกบ	มาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษด้วย	อย่างหอยทากอบเนย	หรือ	‘เอสการ์โกส์’	
(Escargot)	 ที่มักเสิร์ฟมาในภาชนะหน้าตาคล้ายเตาขนมครก	 ก็ถือเป็นจานเด็ดท่ีไม่ควรพลาดหาก
มีโอกาสได้ไปเยือนฝร่ังเศส
	 เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวาง	อันประกอบไปด้วยที่ราบ	แม่น�้า	เทือกเขา	แถมยังมีพื้นที่ติดทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน	อากาศก็ไม่แปรปรวนเกินไปนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบยุโรป	ทรัพยากรธรรมชาติ
ของฝรัง่เศสจงึหลากหลายและอดุมสมบรูณ์ยิง่	ซึง่ความหลากหลายของวตัถดุบินีแ่หละ	คอืหวัใจส�าคญัทีท่�าให้
จักรวาลของอาหารฝรั่งเศสกว้างขวางและน่ารื่นรมย์	อีกทั้งยังสอดคล้องกับลักษณะเด่นของชาวฝรั่งเศสที่มี
ความหลากหลายมาก	จน	ชาร์ลส์	เดอ	โกลล์	อดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถึงกับเอ่ยปากว่า	“ใครสักคน
จะปกครองประเทศที่มีเนยแข็งกว่า	246	ชนิดนี้ได้อย่างไร”	ซึ่งมีความหมายแฝงว่า	การปกครองคนฝรั่งเศส
ที่แสนจะมีความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่เรื่องง่าย	
	 เรื่องกินถือเป็นเรื่องใหญ่ของคนฝรั่งเศส	 ในเมืองหลวงอันรุ่มรวยศิลปวัฒนธรรมอย่างปารีส	
ร้านรวงหลายแห่งจะปิดบริการชั่วคราวระหว่าง	 12.00-14.00	 น.	 เพราะชาวปารีเซียงถือว่าการพักผ่อน
และละเมียดละไมกับม้ืออาหารน้ันส�าคัญยิ่ง	 โดยทั่วไปอาหารฝรั่งเศสจะเสิร์ฟมาทีละจานหรือที่เรียกกันว่า
คอร์ส	 (Course)	มื้อกลางวันแบบง่ายๆ	มักประกอบไปด้วย	 3	คอร์ส	คือ	 อาหารเรียกน�้าย่อย	 (Entrée) 
อาหารจานหลัก	(Plat	principal)	และปิดท้ายด้วยของหวาน	(Dessert)	
	 ส่วนมื้อเย็นมักมีจ�านวนคอร์สที่มากขึ้นตั้งแต่	 6	 ไปจนถึง	 17	 คอร์ส	 (Classical	 French	 17	
Course	Menu)	ออกุสต์เอสคอฟฟิเอร์พ่อครัวผู้ได้รับฉายาว่า	The	King	of	Chefs,	Chef	of	Kings	
เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการสร้างสรรค์ท้ังเทคนิคการท�าอาหารและวิธีการให้บริการ	 จนกลายมาเป็น
รากฐานของการเสิร์ฟอาหารแบบภัตตาคาร	หรือ	Restaurant	ในฝรั่งเศส	ซึ่งมีที่มาจากค�าว่า	Restuare	
แปลว่า	ฟื้นฟู	หรือท�าให้สดชื่น	
	 การที่อาหารฝรั่งเศสสามารถมาไกลได้ขนาดน้ี	 ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับความ
ฟุ่มเฟือยและอิทธิพลของชนชั้นสูง	 ยกตัวอย่างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่	 14	 นอกจากพระองค์จะสั่งสร้าง
พระราชวงัแวร์ซายอนัหรหูราโออ่าแล้ว	พระกระยาหารค�า่แต่ละมือ้กย็งัใช้พ่อครวัปรงุถงึ	500	คน	สตูรอาหาร
ใหม่ๆ	จงึน่าจะเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้มาก	หรอืในสมยัพระเจ้าหลยุส์ที	่16	ทีเ่กดิภาวะขาดแคลนอาหาร	ทางการ
ต้องการสนับสนุนให้คนกินมันฝร่ังมากขึ้น	ปี	ค.ศ.	1785	อังตวน	ออกุสติน	ปาร์เมนติเยร์	นักวิทยาศาสตร์
ชาวฝรั่งจึงถวายดอกมันฝรั่งแก่พระเจ้าหลุยส์ที่	16	และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์	ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระเจ้าหลุยส์ที่	16	เพื่อให้กษัตริย์ทรงประดับดอกมันฝรั่งไว้บนปกเสื้อ	ส่วนราชินีทัดไว้ที่พระเกศา	และ
พระกระยาหารหลายจานในม้ือน้ันก็ปรุงจากมันฝรั่ง	 ท�าให้มันฝรั่งเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงและ
แพร่หลายไปในสามัญชน	จนกลายมาเป็นวัตถุดิบและเครื่องเคียงหลักของอาหารฝรั่งเศสหลายจาน	

      กนิเพือ่อยู่

อย่างฝรัง่เศส
เรื่อง : สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล



29

	 นอกจากน้ี	การปฏิวัติฝร่ังเศสเพื่อล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่
พลิกโฉมวงการอาหาร	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	1792	ฝรั่งเศสได้กลายเป็นสาธารณรัฐ	และเดือนมกราคม
ปีถัดมา	 พระเจ้าหลุยส์ท่ี	 16	 และราชินีก็ทรงถูกประหารชีวิตด้วยกิโยติน	 เม่ือราชวงศ์ล่มสลาย
พ่อครัวจ�านวนมากท่ีเคยท�างานในวังและปราสาทขุนนาง	จึงออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง	ช่วงนั้นร้าน
อาหารในฝร่ังเศสเลยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด	โดยเริ่มขยายตัวจากกรุงปารีส	อาหารจากก้นครัวของชนชั้นสูง
เพียบพร้อมทั้งความอร่อยและความอิ่มเอมใจด้วยศิลปะบนจานอาหารที่คัดสรรมาอย่างมีรสนิยม	
ปลูกฝังให้ชาวฝร่ังเศสหลงใหลการกินอาหารดีๆ	และภูมิใจในอาหารฝรั่งเศสมาก	เช่นเดียวกับที่พวกเขา
รับแฟชั่นและศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
	 ความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์ศิลปะบนจานอาหาร	ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ	การปรุง	ไปจนถึง
วิธีกิน	 การจัดโต๊ะ	 และการจับคู่อาหารแต่ละประเภทกับไวน์	 ท�าให้อาหารฝรั่งเศสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
หยั่งรากลึกและแผ่กิ่งก้านสาขาอวดโฉมไปทั่วโลก	จนในป	ีค.ศ.	2010	องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือท่ีคุ้นเคยกันในชื่อยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนอาหารฝรั่งเศสเป็น	 ‘มรดกโลก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม’	 (World	 intangible	 heritage)	 ซึ่งนับเป็นประเทศแรกของโลกที่วัฒนธรรม
อาหารการกินได้รับเกียรตินี	้
	 ปัจจุบันเมื่อพูดถึงสถาบันสอนท�าอาหารระดับโลก	 โรงเรียนเลอกอร์ดองเบลอ	 จากฝรั่งเศส
ก็นับว่าขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศ	 สัญลักษณ์การันตีด้านอาหารท่ีนักชิมและเชฟท่ัวโลกให้การยอมรับ
อย่าง	 ‘ดาวมิชลิน’	 ก็ถือก�าเนิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน	 (ดาวมิชลินเป็นเรื่องจริงจังถึงขนาดมีพ่อครัว
ฆ่าตัวตายเพราะร้านถูกลดดาวมาแล้ว)	จากท่ีเห็นและเป็นไป	การจะบอกว่าอาหารฝร่ังเศสคือหนึ่งในอาหาร
ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดตลอดกาล	ก็คงไม่ใช่ค�ากล่าวที่เกินจริงแต่อย่างใด

นาโด,	ฌ็อง-เบอนิวต์;	บาร์โลว,	จูลี.	(2552).	ฝรั่งเศส	ฝรั่งแสบ	=	Sixty	Million	Frenchmen	Can’t	Be	Wrong

กรุงเทพฯ:	ฟรีฟอร์มส�านักพิมพ์.

สแตนด์เอจ,	ทอม.(2554).	ประวัติศาสตร์กินได้	=	An	Edible	History	of	Humanity.กรุงเทพฯ:	โอเพ่นเวิลด์ส.

ฝรั่งเศส.	(2542).	พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพฯ:	หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
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	 มาส�ารวจความเป็นไปของผู้คนแห่งเกาะอันร�่ารวยประเพณี	ซึ่งมีปลาทอดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์	
เครื่องดื่มจากแดนไกล	และอาหารเช้ามื้อหนักรับวันใหม	่เป็นอาหารขับเคลื่อนประเทศ	
	 เบื้องบนมีท้องฟ้าอึมครึม	เบื้องล่างมีผืนดินที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูง	พื้นราบที่เหลืออยู่นั้นมีสภาพ
ดนิทีไ่ม่ได้ช่วยให้ผลผลติดสีกัเท่าไหร่	นีค่อืลกัษณะโดยทัว่ไปของแผ่นดนิแคว้นองักฤษ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ
สหราชอาณาจกัร	อนัมสีกอ็ตแลนด์	 เวลส์	และไอร์แลนด์เหนอื	 เป็นสมาชกิร่วม	 ด้วยสภาพภมูปิระเทศแบบนี้	
อังกฤษจึงไม่มีทางเลือกในการเพาะปลูกมากนัก	 จะเห็นได้จากการที่อังกฤษเป็นชาติแรกที่เริ่มต้นการปฏิวัติ
เกษตรกรรมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที	่15	เพื่อท�าให้ผืนดินเพาะปลูกได้มากขึ้น	
	 แต่พวกเขาก็ยังมีโชคอยู่บ้าง	 ตรงท่ีชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของประเทศ	 มีเขตปลาชุกชุม
ติดอันดับโลกที่เรียกว่า	 ด็อกเกอร์	 แบงค์	 อยู่	 ท�าให้ชาวอังกฤษยังคงกินอิ่มนอนหลับได้ด้วยเนื้อมัจฉาอัน
มหาศาล
	 ด้วยลักษณะเช่นนี้เองที่ท�าให้	อาหารของชาวอิงลิชชนที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจึงออกมาใน
รูปแบบของ	อิงลิชเบรกฟาสต์	ฟิชแอนด์ชิพ	และชาอังกฤษ	ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
ที่จะมาเฉลยความเป็นอังกฤษได้อย่างกระจ่างชัด		
	 เริ่มที่	 อิงลิช	 เบรกฟาสต์	 ที่ชาวอังกฤษภูมิใจน�าเสนอว่า	 นี่คืออาหารเช้าม้ือต้นแบบของโลก	
กแ็น่นอนล่ะ	ในเมือ่ผูค้นสมยัโบราณ	ไม่มชีนชาตไิหนเขากนิมือ้เช้ากนั	โดยส่วนใหญ่จะกนิกนัแค่มือ้เทีย่งและ
เย็น	 เนื่องจากการผลิตอาหารยังท�าได้น้อย	 อีกทั้งวิถีชีวิตที่ไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่ต้องกินมากมื้อขนาดนั้น	
	 จนกระทั่งอังกฤษที่เมื่อก่อนเป็นเกาะที่มีผู้รุกรานเข้ามาทักทายอยู่เสมอ	 เริ่มมีเสถียรภาพและ
ร�่ารวยจากการค้าขายนอกเกาะมากขึ้น	 เกิดชนช้ันพ่อค้ากับขุนนางผู้ม่ังค่ังข้ึนมา	 พวกเขาผู้มีอันจะกิน
จึงอยากจะแสดงออกว่าตนเหนือกว่าคนชาติอื่นๆ	 ในยุโรป	 จึงได้ประดิษฐ์ม้ืออาหารเช้าเต็มรูปแบบข้ึน	
เรียกกันว่า	อิงลิช	เบรกฟาสต์	อันมีวัตถุดิบอย่างไข	่เนื้อแฮม	ถั่ว	พุดดิ้ง	ซึ่งต่างมีราคาสูงในยุคนั้น	จึงเป็น
ที่นิยมเฉพาะในชนชั้นสูง	
	 ต่อมาเมื่อความเจริญกระจายออกไปเป็นวงกว้าง	จนเกิดชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมา	พวกเขาก็หันมากิน
มือ้เช้าด้วยเช่นกนั	เพือ่ต้องการแสดงอ�านาจ	และประกาศว่าพวกตนไม่ใช่ชนชัน้แรงงาน	ทุกวนันีอ้งิลชิ	เบรกฟาสต์	
ยงัคงมส่ีวนประกอบทีไ่ม่ต่างไปจากยคุเริม่ต้นซกัเท่าไหร่	ชาวองักฤษรกัษามือ้เช้าจดัหนกันีไ้ว้	ด้วยความภมูใิจ
ที่มันเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมของชาต	ิที่ย�า้เตือนว่าตนมีความมั่งคั่งมานานแค่ไหน
	 แม้ทกุวนันีอ้งิลชิ	เบรกฟาสต์	จะเป็นอาหารตามธรรมเนยีมของชาวองักฤษในปัจจบุนั	แต่สังคมองักฤษ
ยคุเริม่ต้นการปฏวิตัอิตุสาหกรรมในครสิศตวรรษที	่ 18	ชนชัน้ล่างทีถ่กูป้อนเข้าสูโ่รงงานจ�านวนมาก	 ไม่ค่อยมี
โอกาสได้ลิ้มลองอาหารเช้าของชาติซักเท่าไหร่	 ในเม่ือแรงงานเหล่านี้ต้องใช้พลังงานในการท�างานสูงและมี
ชั่วโมงการท�างานที่มากเช่นกัน	 พวกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งละเลียดอาหารเช้าก่อนไปท�างาน	 อีกทั้งค่าจ้าง

เรือ่ง : สรพงศ ์ออ่งแสงคณุ

เมืองอิงแลนด์ 
ดินแดนแห่งชา ปลา และมื้อเช้า
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การท�างานก็ไม่สูงพอที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้	แรงงานจึงต้องการอาหารที่ปรุงเร็ว	กินได้เร็ว	ราคาถูก	และ
ท�าให้เขามีแรงท�างานได้ตลอดทั้งวัน
	 ด้วยความทีอ่งักฤษมแีหล่งจบัปลาขนาดใหญ่ทีด่อ็กเกอร์	แบงค์	ปลาเหล่านีเ้องทีเ่ป็นอาหารมหาชน
เลยก็ว่าได้	 กลุ่มชาวยิวที่อพยพมาอยู่อังกฤษมองเห็นมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่	 16	 ว่า	 วิธีแปรรูปปลาเป็น
อาหารที่รวดเร็วที่สุดคือการทอด	 เมนูปลาทอดจึงถูกคิดค้นขึ้น	 แต่กว่าที่ปลาทอดจะได้รับความนิยมก็ต้อง
มาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเสียแล้ว	 เมื่อแรงงานนิยมเมนูชนิดนี้กันมาก	 ร้านปลาทอดแห่งแรกเปิดข้ึนใน
ลอนดอน	พวกเขาขายโดยการเอาปลาทอดห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์	และมีของข้างเคียงคือมันฝรั่ง	ซึ่ง
เป็นผกัไม่กีอ่ย่างทีข่ึน้ได้ดใีนองักฤษ	มมีะนาวเอาไว้บบีเพือ่ดบักลิน่คาว	เพยีงเท่านีเ้องเมนทูีเ่รยีกว่าฟิช	แอนด์	
ชพิ	กก็ลายเป็นเมนยูอดนยิมของชนชัน้แรงงาน	และกลายเป็นอาหารประจ�าชาตขิององักฤษไปเลย	แม้ทกุวนั
นี้ชนชั้นแรงงานจะไม่ได้ตกระก�าล�าบากแบบสมัยนั้นอีกแล้ว	แต่ฟิชแอนด์ชิพยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ	
ซึ่งคนอังกฤษนิยมกินกันเป็นปกต	ิไม่จ�าเป็นต้องเป็นชนชั้นแรงงานเสมอไป
	 และขณะเดยีวกนัยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรมท�าให้องักฤษได้รบัวตัถดุบิและวฒันธรรมใหม่ๆ	จากทัว่ทกุ
มมุโลกทีพ่วกเขาไปสร้างอาณานคิมเอาไว้	หน่ึงในนัน้คอื	ชา	ซึง่เราเกอืบลมืไปว่าชาไม่ได้จดุเริม่ต้นองักฤษ	แต่
มาจากดินแดนที่ไกลออกไปอย่างอินเดีย	เมื่อครั้งที่อังกฤษเข้ายึดครองอินเดีย	ชาวอังกฤษพยายามควบคุม
การผลติชาของอนิเดยีด้วยการน�าเข้าส่วนเกนิมายงัประเทศของตน	แม้ก่อนหน้านัน้จะมร้ีานชาจนีในประเทศ
อยู่แล้ว	แต่เมื่อน�าชาจากอินเดียมาต้มเป็นน�้าชา	ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว
	 ชาวอังกฤษคลั่งไคล้การดื่มชามาก	จนถึงกับมีวัฒนธรรมการดื่มชาในช่วงบ่าย	4	โมงเย็นเป็นต้นไป	
ชาวอังกฤษจะหยุดกิจกรรมที่ตัวเองท�าอยู่	 เพื่อมาดื่มชา	 โดยชาอังกฤษจะเสิร์ฟพร้อมกับนมและน�้าตาล	ซึ่ง
ให้พลังงานสูง	แม้จะเป็นตอนเย็นแล้ว	แต่ชาวอังกฤษยังต้องการพลังงานเพื่อการท�ากิจกรรมต่างๆ	ในตอน
เย็นจนกระทั่งกลางคืนอยู่	 นอกจากนี้ยังมีขนมข้างเคียงอย่างสโคนและแยมผลไม	้ ซึ่งชาวอังกฤษจะถือว่านี้
เป็นมื้อเบามื้อหนึ่ง	 ชนชั้นแรงงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อดื่มชา	 เพราะชา
มีฤทธิกระตุ้นประสาท	เพิ่มชั่วโมงท�างานได้มากขึ้น	ขณะที่ปัจจุบันการพักดื่มชาในช่วงเวลาท�างานยังคงมีอยู่	
โดยนายจ้างส่วนใหญ่จะอนุญาติให้พักได้ช่วงสาย	และบ่ายสี่โมงเย็น	ตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมา
	 ชา	 ปลาทอด	 และมื้อเช้าจัดหนัก	 จึงเป็นภาพท่ีสะท้อนถึงชาวอังกฤษผู้เป็นท้ังชนช้ันแรงงาน	
ผู้ยึดถือประเพณ	ีและผู้รักในศักดิ์ศรีแห่งเกาะบริเตนได้อย่างแท้จริง
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	 โอ้ย!	 ท�างานไม่ทันเลย,	 เดี๋ยวต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือ,	 ตื่นสายอีกแล้ว	 –	 ผู้ใดก็ตามที่เอ่ย
วลีเหล่านี้	 มักมาพร้อมกับอารมณ์อยากกินอะไรง่ายๆ	 เร็วๆ	 เยอะๆ	 จ�าพวกแฮมเบอร์เกอร์	 แซนด์วิช	 ไก่
ทอด	สลัด	และมันฝรั่งทอด	ซึ่งทุกเมนูล้วนมาจาก	สหรัฐอเมริกา	ดินแดน	“ทุนนิยมตัวพ่อ”	ประเทศที่เมื่อ
ก่อนทุกคนต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากพื้นที่ใหม่ๆ	ที่ไม่คุ้นเคย	ความแห้งแล้ง	การต่อสู้กับชนเผ่าท้องถิ่น	
โรคระบาด	ระบบทาส	และเดีย๋วนีก้พ็ยายามเอาตวัรอดในสงัคมทีเ่ชือ่เรือ่ง	“การแข่งขนัเสร”ี	ความมัง่คัง่	ความ
ก้าวหน้า	และความสุข	จนกระทั่งลดทอนความ	“ร�่ารวย”	ของวัฒนธรรมการกินลงไป	
	 แม้ว่าอเมริกาจะไม่มีวัฒนธรรมด้านอาหารเป็นของตัวเองแท้ๆ	 เพราะเพิ่งก่อตั้งประเทศมาได้เพียง
สองร้อยกว่าปี	 แต่ก็มีเมนูนับพันท่ีติดตามมากับผู้อพยพหลากหลายเช้ือชาติ	 และถูกดัดแปลงเป็นแบบ	
“อเมริกันสไตล์”	ให้เหลือเพียงความอร่อยแบบพองามตามนิยาม	“ง่าย	เร็ว	เยอะ”	เป็นมาตรฐานเหมือนกัน
ทุกจาน	นี่แหละคือความแตกต่างแบบชาวอเมริกันในเมนูที่เหมือนกับคนทั้งโลก!
	 แฮมเบอร์เกอร์	 เป็นหนึ่งในอาหารอเมริกันที่คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุด	 แต่แท้จริงแล้วก�าเนิดของ
แฮมเบอร์เกอร์มีที่มาจากชาวเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกา	ในปี	1900	หลุยส์	แลสเซน	
เจ้าของรถเข็นขายกับข้าวในรัฐคอนเน็กติกัตได้คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ข้ึนหลังจากที่ลูกค้าอยากได้อาหาร
อะไรก็ได้ที่เร็วๆ	แต่พอดีสเต็กที่ร้านหมด	เขาเลยจัดการเอาเนื้อบดมาย่างแล้ววางลงบนแผ่นขนมปังประกบ
และขายอยู่อย่างนั้นหลายปีโดยไม่มีชื่อเรียก	 จนกระทั่งกะลาสีเรือชาวเมืองฮัมบูร์กมาชิมเข้าจึงตั้งช่ือว่า	
อาหารของชาวฮัมบูร์ก	 หรือ	 ฮัมบูร์เกอร์	 แต่ผู้ที่ท�าให้แฮมเบอร์เกอร์โด่งดังอย่างแท้จริงต้องเป็นร้านอาหาร
ไวท์คาสเซิลท่ีในปี	 1927	 ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์ขนาด	 2.5	 นิ้วที่เรียกว่า	 สไลเดอร์ส	 เป็นรายแรก	 ท�าให้
รับประทานง่ายขึ้น	และยังเจาะรูเนื้อ	5	รู	 เพื่อท�าให้สุกเร็วขึ้นและทั่วถึงจนไม่ต้องพลิกเนื้อ	และในปี	1995	
ได้เริ่มขายเบอร์เกอร์แช่แข็งออกไปตามร้านสะดวกซื้อ
	 ฮอทดอก	 เช่นเดียวกับแฮมเบอร์เกอร์	 ฮอทดอกเริ่มต้นจากชาวเยอรมันอพยพท่ีน�าไส้กรอก
ติดมาขายด้วย	ซึ่งในสมัยร้อยกว่าปีที่แล้ว	ชาวเยอรมันน�าเนื้อสุนัขมาท�าไส้กรอกกันเป็นปกติ	ค�าว่า	ดอก	ซึ่ง
แปลว่าสุนัขจึงถูกใช้เรียกไส้กรอกไปด้วย	ดังนั้น	ฮอทดอก	จึงแปลว่าไส้กรอกร้อนๆ	นั่นเอง	ต่อจากนั้น	เมื่อ
ไส้กรอกเป็นที่แพร่หลายในอเมริกา	คนที่ขายไส้กรอกตามงานรื่นเริงหลายแห่งจึงคิดค้นวิธีการขายแบบใหม่
ให้ลกูค้ากนิได้สะดวกขึน้	 ด้วยการเอาขนมปังมาประกบเพือ่ไม่ให้ลวกมอืแทนการให้ถงุมอืทีม่กัถกูขโมยไปเลย	
ในปัจจุบันฮอทดอกวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ	เป็นอาหารถูกและเร็วที่ขายตามข้างถนน	กลายเป็น
ขวัญใจคนท�างาน	และเป็นของคู่กันกับผู้ชมกีฬาเบสบอล
	 ป๊อปคอร์น	 หรือ	 ข้าวโพดคั่ว	 ก�าเนิดขึ้นครั้งแรกในเม็กซิโกเมื่อ	 9	 พันปีที่แล้ว	 และกระจายไป
ทั่วทวีปอเมริกา	 เพราะสภาพภูมิประเทศทั่วทั้งทวีปเหมาะแก่การปลูกข้าวโพดเป็นที่สุด	 แต่ส�าหรับชาว
อเมรกินัยคุใหม่ทีอ่พยพไปตัง้รกรากภายหลงัได้รูจ้กัและนยิมชมชอบป๊อปคอร์นจรงิๆ	ในช่วงเศรษฐกิจตกต�า่
ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่	1	และ	2	หรือ	เดอะ	เกรท	ดิเพรสชั่น	เน่ืองจากมีราคาถูก	และในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี	2	คนอเมริกันกินป๊อปคอร์นมากกว่าเดิมอีก	3	เท่า	เมื่อลูกอมขาดตลาดเพราะน�้าตาลขาดแคลน
	 มีตโลฟ	 หรือก้อนเนื้อบดปรุงรส	 เป็นอาหารด้ังเดิมของชาวเยอรมันและเบลเยี่ยมที่อพยพมา
ตั้งรกราก	 และได้รับความนิยมในช่วงเดอะ	 เกรท	 ดิเพรสชั่น	 พร้อมกับป๊อปคอร์น	 เพราะแม่บ้านสามารถ
เอาเนื้อถูกๆ	 มาบดผสมกับของท่ีเหลืออยู่ในครัวได้เป็นอาหารมื้อใหม่ปริมาณมาก	 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่
มักกินมีตโลฟเพื่อหวนร�าลึกความหลังสมัยเด็กๆ

เรื่อง : กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

       แตกต่าง

เหมือน(อเมริ)กัน
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	 จอห์นนีเ่ค้ก	ชาวอเมรกินัเรยีกการน�าแป้งข้าวโพดมาผสมน�า้และเกลอืจนเป็นเนือ้แป้งเปียก	จากนัน้
น�าไปย่างไฟ	แล้วราดด้วยน�า้หวานชือ่ว่า	จอห์นนีเ่ค้ก	โดยเพีย้นมาจากค�าว่า	เจอร์นีเ่ค้ก	หรืออาหารทีผู่อ้พยพ
เดินทางมาพบชาวอินเดียนแดงกินกัน	ในยุคสงครามกลางเมือง	(1861-1865)	แป้งข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก
ในทกุมือ้อาหารของชาวอเมรกินั	เพราะมรีาคาถกู	หาซือ้ได้ง่าย	น�าไปท�าเป็นอาหารได้หลากหลายประเภทและ
ขนาด	ซึ่งหนึ่งในเมนูจากแป้งข้าวโพดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ	จอห์นนี่เค้ก	นั่นเอง
	 ไก่ทอด	ส�าหรบัชาวอเมรกินั	เมนไูก่ทอดเริม่เข้ามาทางภาคใต้ในช่วงศตวรรษที่	19	โดยถกูมองว่าเป็น
อาหารของทาสผวิด�าเนือ่งจากนายทาสอนญุาตให้ทาสเลีย้งไก่ได้	และชาวแอฟรกินัรูจ้กัการปรงุด้วยเครือ่งเทศ
ที่ชาวยุโรปไม่รู้จัก	 แต่หลังอเมริกายกเลิกระบบทาส	 ไก่ทอดก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปรวมทั้งในคนผิวขาว	
แม้ว่าร้านอาหารของคนผิวด�าหลายแห่งจะต้องปิดกิจการไปจากพฤติกรรมกีดกันทางสังคมก็ตาม	 และร้าน
ขายไก่ทอดของคนขาวหลายร้านถึงกับเอาคนด�ามาเป็นมาสคอตเลยทีเดียว
	 ซซีาร์สลดั	หลายคนอาจคดิว่าเป็นอาหารอติาล	ีแต่จรงิๆ	แล้วเมนทูีม่ส่ีวนผสมหลกัๆ	คอื	ผกักาดคอส	
ครตูองส์	พาเมซานชสี	และน�า้มนัมะกอกนีถ้อืก�าเนดิขึน้ในเมอืงซานดเิอโก	รฐัแคลฟิอร์เนยีในวนัชาตสิหรฐัฯ	
ปี	1924	โดย	ซซีาร์	คาร์ดนิ	ีผูอ้พยพชาวอติาลทีีเ่ปิดกจิการร้านอาหารอยูใ่นเมอืง	ซึง่ในวนันัน้	วตัถดุบิทีม่อียู่
ในร้านเริม่ร่อยหรอเนือ่งจากมลีกูค้ามาก	 เขาเลยเอาของเท่าทีเ่หลอือยูผ่สมกนัเป็นสลดัเมนใูหม่	และบอกกบั
ลกูค้าว่าเป็นเมนพูเิศษโดยฝีมอืเชฟ	 หลงัจากนัน้เมนนูีก้โ็ด่งดงัเสยีจน	 จเูลยี	 ไชลด์	 เจ้าของรายการสอนท�า
อาหารทางโทรทศัน์ทีโ่ด่งดงัทีส่ดุในประเทศยงัเคยไปลองลิม้ชมิเมนนูีท้ีร้่านของซซีาร์ตอนสมยัเดก็ๆ	มาแล้ว

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	1	คนอเมริกันเรียกแฮมเบอร์เกอร์ว่า	ซาลิสบิวรี่	สเต็ก	เนื่องจากกระแสต่อต้านเยอรมัน
วันที่	4	กรกฎาคมของทุกปี	ร้านอาหารนาธานในย่านบรูคลินของนิวยอร์กจะจัดการแข่งขันกินฮอทดอก	โดยผู้ชนะในปีล่าสุด
คือ	โจอี้	เชสต์นัท		กินฮอทดอกไป	61	ชิ้น	ภายในเวลา	10	นาที
ในอดีต	หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงน�าป๊อปคอร์นมาร้อยด้วยหญ้าเพื่อท�าเครื่องประดับ
บัฟฟาโลวิงส์	 เป็นหน่ึงในเมนูไก่ทอดที่ขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกา	 ตั้งชื่อตามเมืองบัฟฟาโลในนิวยอร์ก	 มีความพิเศษอยู่ที่การน�า
ปีกไก่ทอดมาคลุกเคล้ากับซอสพิเศษที่มีส่วนผสมหลักเป็นน�้าส้มสายชูและพริกป่น
จูเลีย	 ไชลด์	 เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางอาหารมากที่สุดคนหนึ่งในอเมริกา	 เธอคือผู้ที่ท�าให้ชาวอเมริกันรู้จักกับอาหารฝรั่งเศส
ที่แท้จริงผ่านหนังสือ	 และโดยเฉพาะรายการทางโทรทัศน์ชื่อ	 เดอะ	 เฟรนช	์ เชฟ	 ของเธอที่ออกอากาศถึง	 10	 ปี	 ติดต่อกัน
ในปี	1963-1973	จนห้องครวัในรายการของเธอได้ถูกน�าไปจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์แห่งชาตหิลงัจากเธอเสยีชีวติ
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	 ถ้าใครก�าลังมองหาอาหารเพื่อสุขภาพแบบครบสูตร	 เพียบพร้อมด้วยสรรพคุณตามหลัก
โภชนาการ	 แนะน�าให้ลิ้มลอง	 ‘อาหารเมดิเตอร์เรเนียน’	 อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมที่เน้นการบริโภคผัก	
ผลไม้	ถั่ว	ธัญพืช	เนื้อปลา	ไวน์แดง	ซึ่งทุกเมนูจะต้องมีส่วนผสมของน�า้มันมะกอก	หรือ	Olive	oil	
วัตถุดิบขึ้นชื่อจากท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นส่วนผสม	ท�าให้อาหารมีรสชาติอร่อย	สดใหม่	ครบ
ถ้วนด้วยโภชนาการทีม่ปีระโยชน์	จนมงีานวจิยัออกมาการันตเีร่ือยๆ	ว่า	อาหารประเภทนีด้ต่ีอสขุภาพ	
จึงเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก	
	 อาหารเมดเิตอร์เรเนียน	เป็นอาหารของกลุม่ประเทศทีอ่ยูร่อบๆ	ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน	อนัมี
พื้นที่ครอบคลุม	3	ทวีป	ได้แก่	ยุโรป	เอเชีย	และแอฟริกาใต้	ฝั่งยุโรปประกอบไปด้วย	สเปน	ฝรั่งเศส	
อิตาลี	กรีก	ตรุกี	ฝั่งเอเชียมีไซปรัส	เลบานอน	อิสราเอล	และฝั่งแอฟริกาใต	้มีอียิปต์	ลิเบีย	ตูนิเซีย	
โมรอคโค	นับว่าเป็นดินแดนที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล	แต่ในความกว้างใหญ่ของเขตแดนก็
ยังมีวัฒนธรรมหลายอย่างร่วมกัน	 อย่างเช่น	 วัฒนธรรมการกินที่ยังคงนิยมใช้น�้ามันมะกอกในการ
ปรงุอาหารเหมอืนกันอยู่หลายประเทศ
	 ด้วยลกัษณะทีต่ัง้แถบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนเป็นแหล่งเพาะปลกูมะกอกคณุภาพดทีีส่ดุในโลก
เพราะมีภูมิอากาศที่อุ่น	มีฝนตกในฤดูหนาว	และแห้งแล้งในช่วงหน้าร้อน	มะกอกที่ผ่านการปลูกใน
ดินแดนแถบนี้จึงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ	และเต็มไปด้วยคุณประโยชน	์ทั้งใช้เป็นยา	เครื่องส�าอาง	สบู่	
และที่ส�าคัญนิยมใช้ในการปรุงอาหาร	ท�าให้ทุกเมนูมีวัตถุดิบชนิดนี้ผสมอยู่เสมอ	
	 ส่วนด้านความผูกพันอย่างลึกซึ้งของชนชาติในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่มีต่อมะกอกนั้น	
ได้ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย	 ดังจะเห็นได้จากภาพวาดวัวศักดิ์สิทธิ์ก�าลังวิ่ง
ขวิดต้นมะกอก	 โดยจิตรกรชาว	Mycenaean	 บนบานประตูและผนังของพระราชวัง	 Knossus	
บนเกาะคริต	 ซึ่งมีอายุอานามกว่า	 3,600	 ปี	 มีภาพวาดแสดงการเต้นระบ�าฟ้อนร�าในสวนมะกอก
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา	 และมีภาพวาดแสดงวิธีปลูกต้นมะกอกบนโทน�้าอายุ	 3,700	 ปี	
จึงแสดงให้เห็นว่าต้นมะกอกกับชนชาติแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

เรื่อง : ทินกร บุญแจด

MEDITERRANEAN DIET
เรื่อง : ทินกร บุญแจด
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	 อาหารเมดเิตอร์เรเนยีนมกัมส่ีวนประกอบประเภท	ผัก	ถัว่	เนือ้ปลา	ผลไม้	ไม่ค่อยมเีนือ้สตัว์
และผลิตภัณฑ์จากนม	 เมนูส่วนใหญ่จึงเป็นสลัดผักและผลไม้	 ราดด้วยน�้ามันมะกอก	 ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมกันมากในประเทศกรีก	ซีเรีย	ตุรกี	ตูเนียเซีย	โปรตุเกส	สเปน	และอิตาลี	
นอกจากทานอาหารประเภทผกัแล้ว	ชนชาตแิถบนีย้งันยิมออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	และมักมกีาร
ดื่มไวน์แดงสักแก้วสองแก้วเพื่อเพิ่มอรรถรสหลังมื้ออาหารเป็นการปิดท้าย
	 นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยจาก	 British	Medical	 Journal	 พบว่า	 การรับประทานอาหาร
แบบเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยให้สุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว	นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามวิธีไดเอตแบบ
ชาวเมดิเตอร์เรเนียนมาตลอด	 40	 ปี	 พบว่า	 ชาวเมดิเตอร์เรเนียนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
นอ้ยกว่า	แถมมีอายยุืนยาวกว่าคนทีร่บัประทานอาหารแบบอเมรกิัน	โดยหวัใจส�าคัญของอาหารแบบ
เมดิเตอร์เรเนียนก็คือ	Extra	Virgin	Olive	Oil	หรือน�า้มันมะกอกคุณภาพดี	ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารทุกชนิด	 น�้ามันมะกอกนั้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอล	 และยังมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ	
ป้องกันการเสื่อมของสุขภาพของร่างกายทั้งโรคหัวใจและป้องกันมะเร็ง
	 อาหารเมดิเตอร์เรเนียน	 นับว่าเป็นอาหารที่มีความน่าสนใจไม่น้อย	 นอกจากจะมีน�้ามัน
มะกอกเป็นวัตถุดิบล�้าค่าจากดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้ว	ทุกเมนูยังมีรสชาติอร่อยเด็ด
เต็มเปี ่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ด้านโภชนาการ	 จึงไม่แปลกนักที่จะได้รับการยกย่องให้เป็น
อาหารเพื่อสุขภาพที่น่าลิ้มลอง	



The  only time  to eat 

d i e t  f o o d  i s  w h i l e 

y o u ' r e  w a i t i n g  f o r 

t h e  s t e a k  t o  c o o k .

”

TO EAT WELL IN ENGLAND 

YOU SHOULD HAVE BREAK-

FAST THREE TIMES A DAY.

- Julia Child

- W. Somerset Maugham

“

“

“
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ท่องพิพิธบางล�าพู
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ เดนิตลาดรายทาง 

“ T h e r e ' s  a 

friendly tie 

of some sort 

between music 

and eating.” 

WHEN ENGAGED IN EATING, 
THE BRAIN SHOULD BE THE 
SERVANT OF THE STOMACH.  

- AGATHA CHRISTIE

- Thomas Hardy, 
Under the Greenwood Tree

“

”
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	 ย่านถนนพระอาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคยามค�่าคืน	ปรากฏพิพิธภัณฑ์
อาคารปูนสองชั้นสีนวล	 รูปทรงแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าที่เห็นได้ชัดว่าเพิ่ง
บูรณะใหม่เสร็จสิ้นผุดขึ้นมาติดถนน	 เหนืออาคารมีป้ายอักษร	 “พิพิธบางล�าพู”	
เป็นฟอนท์คลาสสิกย้อนยุค	 ชวนให้นึกถึงสมัยโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย	
แวบแรกที่เห็น...ใจประหวัดนึกถึงพิพิธภัณฑ์คร�่าครึ	 ชวนง่วงส�าหรับคนรุ่น	 3G	
ผู้มีแทบเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยท่ีห้า	
	 ทว่าเมื่อเข้าไปข้างใน	ก็ต้องต่ืนตะลึงกับความ	‘ล�้า’	ของพิพิธบางล�าพู	ที่
อุดมไปด้วยเทคโนโลยี	ทั้งยังมีลูกเล่นหลากหลาย	ชวนให้ชาว	‘สังคมก้มหน้า’	
ผละจากหน้าจอเรืองแสงเงยขึ้นมาดู	ชม	และ	‘เล่น’	กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	
	 พิพิธบางล�าพูแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ	 ส่วนหนึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ
กรมธนารักษ์ผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์	 อีกส่วนหนึ่งคือนิทรรศการเล่าขานเรื่อง
ราวความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนบางล�าพูอันเก่าแก่ที่มีมาต้ังแต่ต้น
รัตนโกสินทร์
	 นั่งเพียงครู ่เดียว	 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์แต่งชุดไทยงดงาม	 หน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใสก็น�าผู้มาเยือนท่องไปในพิพิธบางล�าพู	 เรียนรู้ประวัติศาสตร์
มีชีวิต	 ในบรรยากาศย้อนยุค	 โดยเริ่มจากฝั่งนิทรรศการกรมธนารักษ์	 ซึ่ง

My Space
เรื่อง : พุธิตำ ข�ำบุญลือ / ภำพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

มีจุดเด่นอยู ่ท่ีห้อง	 ‘เบิกโรงกษาปณ์’	 ท่ีใช้สื่อมัลติมีเดียแสดงขั้นตอนการ
ผลิตเหรียญ	 มีนิทรรศการเคลื่อนไหวได้บนผนัง	 จ�าลองกระบวนการผลิตและ
กระจายเหรยีญกษาปณ์	ซึง่ชวนตืน่ตาตืน่ใจไม่น้อย	ในห้องยงัมตีูอ้อกบตัรโดยสาร	
BTS	จ�าลองแต่หยอดเหรยีญได้จรงิและเกมหยอดเหรยีญคบีตุก๊ตาน้องวายภุกัดิ์	
มาสคอตน่าเอ็นดูของกรมธนารักษ์ให้ได้เล่นกันสนุกสนาน
	 ส่วนฝั ่งนิทรรศการบางล�าพู	 ‘พระเอก’	 ของพิพิธภัณฑ์นี้ก็มีไฮไลท์
น่าทึ่งมากมายไม่แพ้กัน	 ไม่ว่าจะเป็นห้อง	 สีสันบางล�าพู	 ท่ีเมื่อฉายวีดิทัศน์จบ	
ผนังจะเปิดออกให้เดินทะลุไปห้อง	 เบาะแสจากริมคลอง	 ซึ่งยกคลองบางล�าพู
ในอดีตมาให้ได้สัมผัสกันจริงๆ	พระนครเซ็นเตอร์	 ห้องจ�าลองศูนย์กลางความ
บันเทิงชาวกรุงเทพฯ	 สมัยก่อนมา	 มีทั้งโรงหนังบุศยพรรณ	 วิกลิเกหอมหวน	
ห้าง	 ต.เง็กชวน	 และมีจอภาพขนาดใหญ่ที่มีลูกเล่นสามารถฉายภาพผู้ชมบนจอ
ในชดุลเิกได้	โดยใช้เทคโนโลยเีซน็เซอร์จบัความเคลือ่นไหว	เมือ่ผูช้มขยบัแขนขา	
หรอืหมนุตวั	ชดุลเิกกจ็ะขยบัตามไปด้วย	นอกจากนีย้งัยกห้างร้านยอดฮติในอดตี	
เช่น	 ร้านกาแฟนันทิยา	 ร้านเครื่องหนังแก้วฟ้า	 ร้านเส้ือนพรัตน์	 มาโชว	์
จึงมีมุมสวยๆ	ให้ถ่ายรูป	ให้	selfie	กันจุใจ	
	 ห้อง	ย�า่ตรอกบอกเล่าเรือ่งเก่า	พาเรานัง่ไทม์แมชชนีย้อนยคุไปเยอืนชมุชน

ท่องพิพิธบางล�าพู
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ เดนิตลาดรายทาง 
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บางล�าพใูนอดตี	ห้อง	ถอดรหสัลบั ขมุทรพัย์บางล�าพู	มต้ีนล�าพจู�าลองขนาดใหญ่
ซึ่งน�าชิ้นส่วนจากต้นล�าพูของจริงต้นสุดท้ายที่ตายไปเมื่อเกิดอุทกภัยป	ี2554	มา
ประกอบด้วย	ทีผ่นงัมแีสงหิง่ห้อยซึง่จะกระพรบิเมือ่เอามอืไปลบูสมัผสั	ห้องนีย้งั
มรีหสัลบัชีข้มุทรพัย์แห่งบางล�าพซู่อนอยู	่รอให้ผู้มาเยอืนค้นพบ	ส่วนจะเป็นอะไร
นั้น	ขอเก็บเป็นความลับให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปค้นหาเอง	
	 ผละจากพิพิธบางล�าพูมาด้วยความอ่ิมอกอ่ิมใจ	 เสน่ห์ย่านบางล�าพูใน
วันวานยังอบอวลอยู่ในความทรงจ�า	 ขณะท่ีท้องก็ร้องประท้วง	 จุดหมายต่อไป
จึงเป็นการตระเวนหาของกินโบราณ	 ด้วยเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าย่านนี้มีอาหาร
ไทยยุคเก่าให้ล้ิมลอง	 ใจหนึ่งก็หวังจะได้เสพบรรยากาศอย่างท่ีติดตาตรึงใจใน
พิพิธบางล�าพ	ู
	 เดินมะงุมมะงาหราไปทั่ว	 มาโผล่ตลาดบางล�าพู	 เลยไปห้างตั้งฮั่วเส็ง	 ได้
เห็นได้กินของกินสมัยก่อนประปรายรายทาง	 อาทิ	 มะตะบะร้านเจ้าเก่าเย้ือง
พพิธิบางล�าพ	ูขนมจนีข้างตรอกตัง้ฮัว่เสง็	ขนมสัมปันนกีบัทองเอกร้านน�า้พรกินติ
ยาเจ้าเก่า	ขนมเบื้องโบราณ	ข้าวตัง	ข้าวแช่	ถั่วทอด	ถุงทอง	เปียกปูน	ฯลฯ	ร้านที่
ขายมีทั้งร้านเล็ก	ร้านใหญ่	ร้านถาวร	หาบเร่แผงลอย	แต่ที่เหมือนกันคือคนขาย
ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูวยัคราวคณุลงุคณุป้าคณุตาคณุยาย	ร้านใหญ่น้อยเหล่านีแ้ทรก
ตวักลมกลนืไปในประดาแผงเสือ้ผ้าเครือ่งประดบัแฟชัน่และร้านอาหารสมยัใหม่	
แต่ก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นอายวิถี	
	 บางล�าพูดั้งเดิมจืดจางลง	 ย่านบางล�าพู ท่ีในอดีตเคยรุ ่งเรืองเช ่น
สยามสแควร์ปัจจุบัน	บัดนี้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย	
	 เสียงเจ้าหน้าที่น�าชมพิพิธบางล�าพูก้องในหัวใจ	 --หากพวกเราไม่จดจ�าไม่
เห็นค่าไม่อนุรักษ์ไว้	วิถีชีวิตดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรม	ซึ่งเป็นขุมทรพัย์อัน
ประเมินค่ามิได	้เป็นรากเหง้าของ	‘เรา’	คงจะเลือนหายไปในกระแสกาล
	 ล�าพูต้นสุดท้ายตายไปแล้ว	แต่บางล�าพูยังมิตาย	หากเราไม่ทอดทิ้ง													

	 พิพิธบางล�าพูมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี	 ๑	

พื้นท่ีเดิมเคยเป็นท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท	

ส่วนตัวอาคารนั้นเคยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย

ซึ่งเดิมมีแผนจะทุบทิ้ง	แต่ชาวบางล�าพูรวมพลังคัดค้านและร่วมมือกัน

ผลกัดนัให้ใช้อาคารเพือ่สาธารณประโยชน์	จนกรมศลิปากรขึน้ทะเบียน

อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน	 ต่อมากรมธนารักษ์ได้บูรณะข้ึนเป็น

พิพิธบางล�าพู	 พิพิธบางล�าพูแห่งนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตของชาว

บางล�าพู	ที่รังสรรค์โดยชาวบางล�าพูอย่างแท้จริง	

	 พพิธิบางล�าพต้ัูงอยู	่ณ	ถนนพระสุเมร	ุตดิกบัป้อมพระสเุมรแุละ

สวนสันติชัยปราการ	เปิดวันอังคาร	–	อาทิตย	์(หยุดวันจันทร์)	ตั้งแต่	

10:00	 น.-	 18:00	 น.	 ค่าเข้าชม	 100	 บาท	 (เด็ก	 นักศึกษา	 ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ	เข้าชมฟรี)	ภายในพิพิธภัณฑ์มีเจ้าหน้าที่น�าชมเป็นรอบ	ๆ	ทุก

ครึง่ชัว่โมงตัง้แต่	10:00	น.	โดยใช้เวลาชมรอบละ	1:45	นาท	ีรอบสดุท้าย

เวลา	16:00	น.	หากมาหลังจากรอบสดุท้าย	จะสามารถเข้าชมพพิธิภัณฑ์

ได้เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น	 มีลิฟต์	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 และที่จอดรถ

ส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารครบครนั	หากทีจ่อดรถมจี�านวนจ�ากดั	ควร

เดนิทางมาโดยขนส่งสาธารณะ	มรีถประจ�าทางสาย	3,	6,	9,	30,	32,	33,	

53,	64,	ปอ.6	ผ่าน	และทางเรือ	(ขึ้นท่าพระอาทิตย์)						

	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที	่

โทร.	02	629	1850,	Email:	pipitbanglamphu@hotmail.com	

และ	 Facebook	 Fanpage:	 พิพิธบางล�าพู	 (www.facebook.com/

pipitbanglamphu)	 มีเจ้าหน้าท่ีคอยพูดคุยด้วยเป็นอย่างดีและตอบ

ค�าถามให้โดยรวดเร็ว	 ทั้งนี้	 ในวันหยุดอาจมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะ	

สามารถติดต่อส�ารองรอบเข้าชมล่วงหน้าได	้		

ขอขอบคณุ:	 อธิบดกีรมธนารกัษ์	 ดร.นริศ	 ชยัสตูร	 และพพิธิบางล�าพ	ู

ที่อนุญาตและเอื้อเฟื้อในการถ่ายภาพ	 -	 เก็บข้อมูล	 และข้อมูลจาก	

Facebook	 Fanpage:	 พิพิธบางล�าพู	 (www.facebook.com/

pipitbanglamphu)



มองอำหำรไทย

ผ่ำนคนท�ำครัว 
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 ชำวตำ่งชำตมิกัขนำนนำมประเทศไทยวำ่ เป็นจุดหมำยปลำย
ทำงในฝันของโลก ด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำมต่ำงๆ รวมถึง
รอยยิ้มสยำมที่คนไทยมอบให้ นอกจำกน้ี อีกสิ่งหน่ึงที่ขึ้นช่ือว่ำ 
เป็นจุดหมำยส�ำคัญที่ชำวต่ำงชำติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ ถ้ำไม่
ได้ท�ำสิ่งนี้ ถือว่ำยังมำไม่ถึงประเทศไทย นั่นก็คือ กำรรับประทำน
อำหำรไทย
  อำหำรไทยถือเป็นสวรรค์ของชำวต่ำงชำติ ด้วยรสชำติ
แสนอร่อยและควำมกลมกล่อมของวัตถุดิบ ท�ำให้อำหำรไทยร�่ำ
ลือไปไกลถึงต่ำงแดน จนหลำยๆ คนจองตั๋วมำสัมผัสรสชำติ
ของอำหำรไทยโดยเฉพำะ แต่ถ้ำให้มองกันจริงๆ อำหำรไทยไม่
ได้จ�ำกัดอยู่แค่ควำมอร่อยเพียงอย่ำงเดียว อำหำรไทยยังสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมหลำกหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นวิถีชีวิตควำม

เป็นอยู ่สงัคม ศำสนำ หรอืแมก้ระทั่งอัตลกัษณแ์ละตวัตนของคน
ไทยกต็ำม
   "เชฟฟาง–ณฐัพงศ ์หนอ่ชูเวช" คอืคนที่จะมำเปิดมุมมอง
เก่ียวกับวัฒนธรรมอำหำรไทยใหม้ำกขึน้ เขำเป็นคนหนึ่งที่คร�่ำหวอด
อยูใ่นวงกำรอำหำรมำอยำ่งยำวนำน ดกีรเีป็นถงึผูช่้วยเชฟโรงแรม
โอเรยีนเตล็ อกีทัง้ยงัเป็นพธิกีรช่ือดงัจำกรำยกำรอำหำร ‘ครวัอนิดี’้ 
อกีดว้ย ซ่ึงบทสนทนำระหวำ่งเรำกบัเขำ จะพูดถงึเรื่องของอำหำร
ไทยลว้นๆ ตัง้แตว่ฒันธรรมอำหำร ไปจนถงึวฒันธรรมกำรรบั
ประทำนอำหำรของคนไทยวำ่เป็นอยำ่งไร
      เตรียมผ้ำกันเป้ือนของคุณเอำไว้ให้ดี เรำพร้อมจะเสิร์ฟ
มุมมองแสนอร่อยให้ทำ่นได้ลิ้มลองแล้ว...
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ในฐานะของคนท�าครัว ค�าว่า "อาหาร" ในความหมาย
ของเชฟ หมายถึงอะไร
		 อาหารคือส่ิงทีห่ล่อเลีย้งคนเราให้มชีวีติอยูไ่ด้	แต่ไม่ใช่แค่มชีวีติอยูไ่ด้เฉยๆ	

อาหารจะเป็นตวัตดัสนิและก�าหนดด้วยว่า	คณุจะมชีวีติอยูใ่นแบบทีด่หีรอืไม่ดต่ีอ

ไป	เพราะอาหารถอืเป็นสารอาหารและทกุสิง่ทกุอย่างทีร่่างกายมนษุย์ต้องการ	ซึง่

ปัจจบุนันีผู้บ้รโิภคจะมองกนัมากขึน้	สงัเกตได้ว่า	อาหารสมยัก่อนกบัอาหารสมยันี	้

เริม่เปล่ียนแปลงไปเรือ่ยๆ	โดยอาหารสมัยก่อนจะไม่ค่อยค�านงึถงึเรือ่งแคลอรีแ่ละ

สารอาหารสักเท่าไหร่	ส่วนใหญ่ชอบที่จะอัดเนยเยอะๆ	และใส่อะไรที่อร่อยๆ	ลง

ไปกไ็ด้	ถามว่าอาหารออกมาอร่อยไหม	อร่อยนะ	แต่ผมว่ามันยงัขาดความสมดลุ

ทางด้านสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายอยู่	ท�าให้บางคนก็จะรับประทานเข้าไปโดยที่ไม่

ได้เลือก	คือมีอะไรก็รับประทานเข้าไปเลย	ฉันคิดว่าอร่อย	ฉันก็รับประทาน	แต่

คนสมัยนี้เริ่มมีความรู้มากยิ่งขึ้น	ท�าให้เจอสมดุลของอาหารเพิ่มขึ้นด้วย

เชฟคิดว่า อาหารไทยของเรา มีเสน่ห์อย่างไร
		 เสน่ห์ของอาหารไทยที่ผมเห็นเด่นชัดมากเลยก็คือ	 รสชาติและความสด

โดยรสชาติจะมีครบทุกรสเลยจริงๆ	 เป ็นทุกรสที่ เราสามารถสัมผัสได ้	

ไม่ว่าจะเป็นเปรีย้ว	หวาน	เคม็	เผด็	ขม	มอียูใ่นอาหารไทยทัง้หมด	และอกีสิง่หนึง่

ที่โดดเด่นมากๆ	นั่นก็คือ	เรื่องความสดของวัตถุดิบ	เพราะบ้านเมืองเราเป็นบ้าน

เมืองที่ปลูกอะไรก็ขึ้น	มีของสดและผลไม้มากมายดังนั้นประเทศเราจึงได้เปรียบ

ในเรื่องของการท�าอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์	

เขาวา่กนัว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่เตม็ไปดว้ยศาสตรแ์ละ
ศิลป์ มันเป็นแบบนัน้จริงๆ เหรอ
		 เป็นแบบนั้นจริงๆ	 แต่...ผมขอ	 "แต่"	 ค�าใหญ่ๆ	 เลยนะ	 อาหารไทยไม่

เหมือนอาหารชาติอื่นในโลกท่ีเขาเขียนวิธีท�ากันมา	 แล้วให้คนรุ่นหลังสืบต่อกัน

ได้อย่างถูกหลักและถูกต้อง	แต่คนไทยหรือคนเอเชียมีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่ง	

นั่นก็คือ	ค่อนข้างหวงสูตรตัวเอง	สูตรฉัน	ฉันจะเก็บไว	้ไม่ให้คนอื่นรู้	เพราะมัน

เป็นสมบัติของฉัน	นั่นจึงท�าให้ผมคิดว่า	แทนที่อาหารจะก้าวไปข้างหน้า	มันกลับ

ถอยหลงัลงไปเรือ่ยๆ	เพราะการเกบ็สตูรอาหารไว้คนเดยีว	จะไม่มกีารพฒันาหรอื

ต่อยอดอาหารแต่อย่างใด	แทนท่ีจะน�าข้อมลูอาหารมาแบ่งปันกนั	หรอืบอกกล่าว

ให้อกีคนหนึง่ฟัง	แต่ปัจจบุนันี้	ผมว่าดขีึน้กว่าแต่ก่อนมาก	เพราะมคีนแบ่งปันกนั

มากขึ้น	โดยจะเห็นได้จากเฟสบุคหรือห้องเก็บสูตรต่างๆ	ซึ่งผมว่ามันน่ารักมาก

	

อาหารไทยมีลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ตายตัวหรือไม่
ในความคิดของเชฟ
		 ความเผ็ด	 เป็นลักษณะพิเศษอย่างแรกเม่ือนึกถึงอาหารไทย	 ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ตรงที่ว่า	 ไม่มีอาหารชาติใดในโลกที่ให้รสชาติเผ็ดแบบนี้	 ถ้าถามว่ามี

ชาตอิื่นอีกไหมทีใ่ห้รสชาติเผ็ด	ก็มีอยู่	อย่างเช่น	อาหารเม็กซกิัน	ก็เผ็ดเหมือนกัน	

แต่ผมว่า	 ถ้าเร่ืองของความเผ็ดแหลมและรสชาติที่จัดจ้าน	 ไม่น่าจะมีใครสู้

ประเทศไทยได้	

เมื่อนึกถึงอาหารไทย เชฟจะนึกถึงเมนูอะไรก่อนเป็น
อันดับแรก  
		 ผมคิดถึงอาหารอีสาน	 เพราะว่าเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย	 อร่อย	
และรับประทานได้ไม่เบื่อ	 ซึ่งอาหารอีสานมีความหลากหลายในเรื่องของรสชาติ
สงูมาก	และเป็นทีแ่พร่หลายในวงกว้าง	เพราะปัจจบุนันี	้อาหารไทยขึน้เป็นอนัดบั
ต้นๆ	ของโลกแล้ว	รวมไปถึงความสดใหม่ของวัตถุดิบ	ก็ยิ่งท�าให้รสชาติอาหารมี
ความชดัเจนมากขึน้	และถ้ายิง่ท�าอาหารเหล่านัน้ให้ด	ีควบคมุคณุภาพให้ด	ีอาหาร
ไทยจะเป็นอาหารสขุภาพทีด่ไีด้ด้วย	เพราะเป็นอาหารทีท่�าได้ง่ายมาก	มแีคลอรีต่�า่	

และได้ไฟเบอร์สูงอีกด้วย	

ท�าไมชาวตา่งชาตถิงึนยิมชมชอบในอาหารบา้นเรานกั ใน
เมื่อรสชาตขิองมนักม็หีวาน เคม็ เผด็ เหมอืนกนักบัอาหาร
บ้านเมืองเขา
		 ไม่เหมอืนครบั	อย่างทีผ่มบอกไปในตอนแรกว่า	อาหารไทยรบัประทานง่าย	

สดชื่น	ครบรส	และจัดจ้าน	ไม่เหมือนอาหารชาติอื่นที่รสชาติค่อนข้างจะอยู่ตรง

 คนไทยหรือคนเอเชียมีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่ง นัน่ก็คือ 
ค่อนข้างหวงสูตรตัวเอง สูตรฉัน ฉันจะเก็บไว้ ไม่ให้คนอื่นรู้ 
เพราะมนัเป็นสมบัติของฉนั นัน่จงึท�าใหผ้มคิดว่า แทนที่อาหาร
จะก้าวไปข้างหน้า มันกลับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ

“

“
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กลางมากกว่า	คือไม่ได้เผ็ด	เปรี้ยว	และเค็มมาก	แต่อาหารบ้านเรา	รสชาติจะจัด

ไปทางใดทางหนึง่	หรอืไม่กค็รบสามรสเลย	ซึง่ผมว่าเมือ่รบัประทานแล้ว	จะได้รส

สัมผัส	กลิ่น	และรายละเอียดของอาหารมากกว่า	ยกตัวอย่างเช่น	ส้มต�า	ถึงแม้ว่า

ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงจะมีมากก็ตาม	แต่กรรมวิธีการท�าหรือปรุงนั้นไม่ได้ยาก

เลย	ต้มย�ากไ็ม่ได้ยากอะไรมากมาย	ส่วนมากทีย่ากจรงิๆ	กจ็ะเป็นอาหารประเภท

แกงต่างๆ	แต่สมัยนี้ผมว่าง่ายขึ้น	เพราะพริกแกงสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้	แม้แต่

ในต่างประเทศกห็าซือ้ได้	เพราะไม่ใช่อาหารทีต้่องอาศยัทกัษะในการท�ามาก	คอืถ้า

อยากจะท�าให้รับประทานได้	ก็ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมาก	แต่ถ้าอยากท�าให้อร่อย	

ก็จะต้องรู้ลึก	ถึงจะท�าออกมาได	้

มคีนบอกวา่ อาหารไทยเป็นการหยบิยมืเอาของแตล่ะชาติ
มาผสมกนั คล้ายกบัจะไมม่อีาหารไทยอยูจ่รงิ เชฟมคีวาม
คิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
		 ผมว่าไม่ใช่เฉพาะอาหารไทยหรอก	อาหารทุกชาตแิหละครบัทีห่ยบิยมืกนั

มา	ลองสังเกตอาหารที่อยู่ในอาณาเขตหรือพื้นที่เดียวกัน	อย่างทางเอเชียบ้านเรา	

ให้ลองเทียบอาหารญ่ีปุ่นกับอาหารเกาหลีดู	 มันจะมีส่วนคาบเกี่ยวกัน	 แต่จะมี

รายละเอียด	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป	หรือจะลองไป

เทียบอาหารทางใต้	อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย	ก็คล้ายกับอาหารทางภาคใต้บ้าน

เรา	เพราะว่ามนุษย์ต้องสื่อสารกัน	เจอกัน	ค้าขายกัน	เดินทางไปมาหาสู่กัน	และ

ได้วตัถดุบิในอาณาเขตนัน้ๆ	มา	ผมว่ามันไม่ได้แปลกอะไร	อาหารอเมรกินักม็รีาก

มาจากอาหารยุโรป	เพราะเดินทางกันไปมา	ผมว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะไปพูด

ได้ว่า	 น่ีนะเป็นอาหารของฉัน	 อาหารน้ีคืออาหารของฉันคนเดียว	 มันต้องมี

แบบอย่าง	หรือมีความคล้ายคลึงกันอยู่	 แต่หากจะยอมรับอยู่ประเทศหนึ่งที่เขา

เป็นต้นต�ารับของอาหารจริงๆ	 นั่นก็คือ	 ประเทศฝรั่งเศส	 เพราะเขาเป็นประเทศ

หนึ่งที่ลงลึกเรื่องของอาหารเป็นอย่างมาก	และให้ความส�าคัญกับรายละเอียดใน

อาหารทุกๆ	 จาน	 ฉะนั้นอาหารเขาก็จะลงลึก	 ขึ้นสูง	 และออกกว้างได้ทุกทิศ	 ที่

ส�าคัญอาหารฝรั่งเศสเป็นพื้นฐานของครัวอาหารโลกทั้งหมด	 เพราะทุกคนใช้

เทคนิคและระบบระเบียบในการท�าอาหารแบบเดียวกันกับเขา	

อาหารไทยสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบัน มีความแตกต่างกัน
มากน้อยแค่ไหน 
		 ทกุวนันีห้าอาหารไทยทีเ่ป็นต้นต�ารบัชาววงัได้ยากแล้ว	เพราะเมือ่ก่อนผม

คิดว่า	 คนเรามีเวลาในการประดิดประดอยและลงลึกรายละเอียดเรื่องอาหารได้	

แต่ตอนนี้ผมคิดว่า	 คนเราไม่ได้มีเวลาเท่าเดิม	 เพราะชีวิตแข่งขันและดิ้นรนกัน
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มากขึ้น	จากอาหารไทยเป็นอาหารที่ประดิดประดอย	เช่น	ย�าหนึ่งจาน	ผักข้างใน

อาจจะต้องแกะสลัก	 หรือว่าน�้าพริก	 ผักที่น�ามารับประทานด้วย	 จะต้องเป็นผัก

ที่ส่วนหนึ่งลวก	ส่วนหนึ่งสด	ส่วนหนึ่งท�าให้เย็น	และอีกส่วนหนึ่งแกะสลัก	แต่

ปัจจุบันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว	 กลายเป็นว่า	 อาหารไทยมีความละเอียดลออและ

ขั้นตอนที่น้อยลง	 รวมถึงยังใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีเท่าเดิม	 ถามจริงๆ	 ทุกวันนี้คนท�า

อาหาร	มีใครรู้บ้างว่า	การเลือกเนื้อสัตว์และผักที่ดี	เพื่อที่จะมาอยู่ในจานอาหาร	

ต้องท�าอย่างไรบ้าง	 ปรากฏว่า	 มีคนรู้น้อยลง	 เพราะอาหารไทยเริ่มกลายเป็น

อาหารฟาสต์ฟู้ดเข้าไปทุกที	

ยุคนี้เราจะได้ยินค�าว่า อาหารฟิวช่ัน อาหารดัดแปลง 
อาหารประยุกต์กันมากขึ้น แล้วแบบนี้อาหารไทยแบบ
ดัง้เดิม มันจะไม่ตายไปจากสังคมไทยหรือ
	 ไม่มวีนัตาย	แต่ทีจ่ะตายคอื	อาหารฟิวชัน่	เพราะอาหารไทยด้ังเดมิ	มคีวาม

ผูกพันกับประสบการณ์ชีวิตและวัฒนธรรมของเราอยู	่และที่ส�าคัญมันอยู่กับเรา

มานานแล้ว	คุณคิดว่าส้มต�าจะหายไปจากโลกนี้ไหม	ไม่หาย	อาหารต�ารับดั้งเดิม

จะไม่มีวันหายไป	 เพราะเราอร่อยกับมันมาต้ังแต่เด็ก	 แกงจืดง่ายๆ	 ที่แม่ท�า

เทียบกับอาหารนอกบ้าน	 ถ้าถามผม	 ผมเลือกแกงจืดของแม่	 เพราะเราโต

มากบัมนั	 จนจ�าได้แม้กระทั่งว่า	 แม่ต้มผักนานแค่ไหน	 ปั้นหมูอย่างไรให้ได้เป็น

แกงจืดแบบแม่	 เพราะฉะนั้นอาหารไทยจะเอาไปฟิวชั่นอีกกี่ที	 ผมก็เลือกที่จะ

รับประทานอาหารแบบเดิม	

หลังจากพูดถึงวัฒนธรรมอาหารไปแล้ว มาพูดถึง
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยกันบ้าง 
ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างไร
		 คนสมัยก่อนรับประทานอาหารมีพิธีรีตองมากกว่านี้	 เพราะอาหารไทย

แต่ก่อนเป็นส�ารับ	รับประทานกันท้ังครอบครัว	แต่ปัจจุบันนี้ตัวใครตัวมัน	ฉัน

ตักเสร็จ	ฉันก็เดินไปนั่งรับประทาน	ไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้น	ทุกๆ	ที่ในโลกก็

เป็นแบบนี้	 แต่หลายปีที่ผ่านมา	 ชาวต่างชาตินิยมรับประทานอาหารแบบแฟมิ

ล่ีสไตล์มากขึ้น	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเรา	 โดยที่

เขาท�าแบบนี้	ก็เพราะว่าอาหารจะมีความหลากหลายมากขึ้น	อีกท้ังวัฒนธรรม

เอเชียที่เข้าไปในวัฒนธรรมของเขามากขึ้น	 ท�าให้การรับประทานอาหารแบบนี้

เป็นเรื่องสนุกส�าหรับเขา	ตรงท่ีว่า	ถ้ารับประทานของเราคนเดียว	 ก็จะต้องมา

นั่งเลือกอาหารมากมาย	แต่ถ้ารับประทานอาหารแบบน้ี	เขาอาจจะเลือกอาหาร

เพียงจานเดียว	แล้วน�ามาแบ่งปันคนอ่ืนต่อ	ดังนั้นจากท่ีรับประทานอาหารแค่

หนึ่งจาน	 อาจจะได้รับประทานอาหารถึงสี่จาน	 ซ่ึงจะได้รับประทานของอร่อย

เยอะกว่า	 อย่างท่ีเห็นทุกวันนี้คือผู ้หญิงนิยมไปรับประทานขนม	 โดยสั่งมา

หลายๆ	 จาน	 แล้วมาแบ่งปันกัน	 เนื่องจากคนเราไม่ได้อยากรับประทานอะไร

เพียงอย่างเดียว	ถ้าฉันจ่ายจานเดียว	แล้วได้รับประทานของเธอด้วย	ก็อร่อยด	ี

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเปล่ียนไป
อย่างไร เมื่อมองจากสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่
			 สามสิบปีที่ผ่านมา	 ผมว่าคนไทยเตรียมอาหารกันน้อยลง	 รับประทาน

อาหารถุงมากข้ึน	 รวมถึงซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตมาก

ขึ้น	 ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการให้คนที่เราไม่รู้จัก	 หรือเราไม่ได้เห็นว่า	

เขาปรุงอย่างไรมาท�าอาหารให้เรารับประทาน	 โดยผมอาจจะท�ารับประทานบ้าง	

แต่อาหารส่วนใหญ่แล้ว	 ผมต้องรู้ต้นตอของมัน	 แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้

ส�าหรับบางคนจริงๆ	 เพราะสมัยนี้ทุกคนท�างานหนักขึ้น	 เดินทางล�าบากมากขึ้น	

และรถติดมากขึ้น	ดังนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจในเรื่องนี้ก็มีน้อยลง	แต่ผมก็ยังอยาก

พดูอยูน่ะว่า	มนัเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุของชวีติ	เพราะถ้าเราไม่มอีาหาร	เรากต็าย	แต่

ถ้าเรามีอาหารที่ดี	เราก็จะมีชีวิตที่ดีต่อไป	ดังนั้นเพิ่มเวลาในการเตรียมอาหารขึ้น

มาอกีหนึง่ชัว่โมงต่อวนั	ชีวติคณุอาจจะเปลีย่นไปเลยกไ็ด้	ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นคน

ทีท่�าอาหารไทยได้เลศิเลอหรอืละเอยีดลออ	แต่สามารถผดัผกัจานหนึง่ได้	โดยเลอืก

ได้ว่า	ผักนัน้มาจากผูป้ลกูคนนีท้ีเ่ขาไม่ใช้สารเคมแีละดแูลเรือ่งแมลงเป็นอย่างด	ีซึง่

ไม่จ�าเป็นจะต้องแกะสลกัผกัก่อนน�าไปผดักไ็ด้	มันแตกต่างกนัเยอะมาก	กบัการที่

อาทติย์หนึง่เราจะต้องรบัประทานอาหาร	อย่างน้อย	7	วนั	วนัละ	3	ครัง้	รวมแล้ว	

21	 ครั้งที่คุณจะน�าสารพิษเข้าไปในร่างกาย	 หรือน�าสิ่งดีๆ	 เข้าไปในร่างกายคุณ	

	

คนไทยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของตัวเองหรือไม่
	 ผมไม่อยากพูดแบบนั้น	เพราะเหมือนจะเป็นการเหมาเข่งเกินไป	คนไทย

รู้อยู่แล้วว่า	ควรจะรับประทานอะไร	จากค�าพูดของพ่อแม่หรือคนอื่นที่สอนมาว่า	

ให้รับประทานผักแล้วจะดี	 รับประทานข้าวให้น้อยลง	 หรือรับประทานของทอด

แล้วจะอ้วน	ทุกคนรู	้ แต่จะท�าไหม	 เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	ดังนั้นคนที่แย่จริงๆ	ปรับ

ได้ก็จะดี	แต่ถ้ามันดีอยู่แล้ว	คุณก็มีความสุขกับชีวิตไปเถอะ	ผมเคยไปถึงขั้นว่า	

รับประทานอาหารโดยไม่มีความสุขเลย	เพราะเมนูของคนที่ดูแลสุขภาพจัดๆ	จะ

ไม่ปรุงอะไรเลย	 แต่ผมว่าคนเราท�าสุดจนเกินไป	 ถึงขั้นรับประทานผักลวกและ

ไก่ต้ม	ซึง่ดต่ีอสขุภาพกจ็รงิ	แต่ผมถามว่า	ท�าท�าไม	ถ้าน�าอกไก่ไปท�าย�าอกไก่	จะได้

รสชาตอิาหารทีเ่ข้มข้นและอร่อยขึน้กว่านีไ้ม่ดกีว่าเหรอ	แค่ใส่เครือ่งปรงุลงไปไม่กี่

กรัมเอง	คุณก็รับประทานอาหารได้อย่างมีสีสันมากขึ้น	ถ้าบอกว่าฉันรับประทาน

โซเดียมและน�้าตาลไม่ได	้บอกได้เลยว่า	ไม่จริง	รับประทานได้สิ	ร่างกายต้องการ

น�้าตาลและโซเดียม	แต่ในปริมาณที่พอเหมาะ	ไม่ใช่เอาน�้าแกงเค็มๆ	มาซดอย่าง

เดยีว	แน่นอนว่ามนัต้องท�าร้ายชวีติคณุแน่ๆ	แต่การรบัประทานย�า	เป็นหลักทีผ่ม

ใช้เพือ่ดแูลสขุภาพว่า	น�าอาหารทีช่่วยให้เรามสีขุภาพด	ีไปจบัคูก่บัรสชาตทิีจ่ดัจ้าน	

ดงันัน้คณุจะไม่ใช้ในปรมิาณทีเ่ยอะมาก	อย่างข้าวต้มรสชาติจดืๆ	เหยาะเต้าเจ้ียว

ลงไปแค่นดิเดยีว	กม็รีสชาตแิล้ว	หรือว่าใส่ปลาเคม็สกัชิน้ลงไปในข้าวต้ม	กท็�าให้

รสชาติอาหารดีขึ้นได้	
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การเขา้มาของรายการโทรทศันเ์กี่ยวกบัอาหาร สง่ผลตอ่
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยหรือไม่
	 ส่งผลไปในทางที่ดีและทางที่แย่	 ในทางที่แย่คือ	คนไปตามกระแสสังคม	

ใครไปรับประทานอะไร	ฉันก็ไปด้วย	บางทียังไม่รู้หรอกว่า	มันมีอะไร	แต่ฉันไป

ก่อนแล้ว	 ไม่รู้ว่าร้านนั้น	 รับประทานไปแล้วดีต่อสุขภาพหรือเปล่า	 เป็นร้านของ

ทอดอย่างเดียวหรือเปล่า	 ก็รับประทานกันจนอ้วนฉุ	 แต่ในทางที่ดีคือ	 รายการ

เหล่านี	้ท�าให้เรามคีวามรูม้ากขึน้	คณุจะรูว่้า	ถ้าผกัแบบนีเ้ริม่เหลอืง	คือรบัประทาน

ไม่ได้แล้วนะ	หมูแบบนี้ถ้าเริ่มเขียวก็อย่ารับประทานนะ	หรือลูกชิ้นแบบนี้อย่ารับ

ประทานนะ	 เพราะแป้งเยอะ	 แต่ถ้าเด้งเกินไปคือใส่สารผสมนะ	 เรารู้และเลือก

ได้มากขึ้น	แต่อย่างที่บอกคือ	สื่อสมัยนี้มาเร็วและไปเร็วมาก	มีทั้งเรื่องจริงและ

เรื่องไม่จริง	ดังนั้นศึกษาให้มากขึ้นน่าจะเป็นทางออกที่ด	ี ไม่ใช่รับความรู้มาแล้ว

แล้วปักใจเชื่อเลย	

วฒันธรรมการรบัประทานอาหารของคนไทยแบบใดที่เชฟ
คิดว่า แปลกมากๆ ส�าหรับตัวเอง
	 หมกูระทะนีผ่มไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าไหร่	มนัเข้าพวกกบัวฒันธรรมทีแ่ปลก

มากส�าหรบัผม	ผมว่าหมกูระทะทกุวนันีท้ีเ่ป็นบฟุเฟ่ต์ร้อยกว่าบาท	สิง่เหล่านัน้คอื	

เศษเนือ้ทีม่าจากอตุสาหกรรมอาหารทีเ่ขาคดัเกรดมาแล้ว	มันไม่สดสะอาด	และมี

แต่ไขมนัทีเ่ขาแยกออกมา	ซึง่นีค่อืสาเหตทุีท่�าให้เขาควบคมุต้นทนุได้มากขนาดนี้	

และที่ส�าคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพเอามากๆ	ซึ่งผมรู้ว่า	ผมควรจะรับประทาน

อะไร	ด้วยเงนิร้อยกว่าบาททีไ่ด้มา	คณุเดนิไปตลาดนดั	คณุจะได้อะไรกลบัมาบ้าง

ได้ผัก	ได้มะเขือเทศ	ได้กล้วย	ได้น�้าเต้าหู้	ซึ่งเป็นของดีๆ	ทั้งนั้น	แต่คุณน�าเงินไป

รับประทานหมูกระทะ	ที่นอกจากจะเป็นของคัดทิ้งจากโรงงานแล้ว	ยังเอามาย่าง

เพื่อให้เกิดสารก่อมะเร็งอีก	 กับตัวภาชนะท่ีไม่ได้ท�ามาเพื่อประกอบอาหารโดย

เฉพาะ	ก็ได้สารปนเปื้อนเพิ่มขึ้นอีก	แล้วที่ตบท้ายคือ	คนไทยชอบดื่มเบียร์ตาม	

ไม่รู้ท�าท�าไม	มองแล้วรู้สึกว่า	มันไม่ใช่เลย	

หรือคนไทยจะชอบความคุ้ม
	 ใช่ครับ	 แต่ก็ต้องมานั่งคิดด้วยนะว่า	 ถ้ารับประทานอาทิตย์ละ	 3	 วันจะ

คุ้มไหม	 เมื่อเทียบกับรับประทานข้าวแกงร้านดีๆ	ที่รับประทานได	้ 2-3	มื้อ	กับ

หมูกระทะ	 1	 ม้ือ	 หมูกระทะจะสนุกตรงที่ตักเท่าไหร่ก็ได้	 ย่างกับเพื่อนหลายๆ	

คนก็ได้	แต่ขอเถอะเลือกสักหน่อย	เพื่อชีวิตที่ดีของตัวคุณเอง

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในอนาคตของคนไทย 
จะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน
	 เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน	 สังคมจะเร่งรีบขึ้นไปอีก	 จะต้องมีคนที่ต้อง

รับประทานอาหารเร็วขึ้นอีก	 แต่จะมีคนที่บอกว่า	 ฉันไปกับกระแสสังคมไม่ไหว	

อย่างผมก็รู้สึกว่า	บ้าบอมากที่จะต้องเป็นอะไรแบบนี้	คนเราไม่จ�าเป็นจะต้องรับ

ประทานแต่บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 แต่สามารถหาผักและปลามารับประทานได้	 คุณ

ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้	 คุณก็มีชีวิตรอดได	้ ซึ่งในอนาคตน่าจะมีคนอยู	่ 2	 กลุ่ม

คือ	คนที่รับประทานอาหารเร็วขึ้น	รับประทานแบบลวกๆ	มากขึ้น	แต่อีกกลุ่มจะ

ทนไม่ไหว	หันมารับประทานอาหารสุขภาพ	และใช้ชีวิตอย่างสมดุลมากขึ้น	จะไม่

ท�างานบ้าๆ	บอๆ	ไม่ได้หลบัไม่ได้นอน	แต่ได้เงนิเดอืนเท่าเดมิอกี	คอืคนเราคดิว่า

การมีชีวิตเข้างาน	 8	 โมงเช้า	 ออกงาน	 5-6	 โมงเย็นแล้วชีวิตมันแย่	 เพราะคุณ

ต้องท�างานล่วงเวลามากมาย	 แต่คุณจะท�าหรือไม่ก็ได้	 อยู่ที่คุณเลือก	 คุณจะ

รับประทานหรือออกก�าลังกายแบบไหนก็ได้	 คุณเป็นคนก�าหนด	 ดังนั้นคนเรามี

ตัวเลือกเสมอว่า	 จะรับประทานอาหารสุขภาพ	 หรืออาหารด่วน	 แต่คุณภาพต�่า

ก็ได้	เป็นไปได้ทั้งหมด	ขึ้นอยู่กับคุณเลือกเอง

  คุณคิดว่าส้มต�าจะหายไปจากโลกนี้ไหม 
ไม่หาย อาหารต�ารับดัง้เดิมจะไม่มีวันหายไป 
เพราะเราอร่อยกับมันมาตัง้แต่เด็ก

“

“
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Release Me
เรื่อง : ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

บ น ฝ ้ า เ
พ ด า น
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	 ในห้องสีเ่หลีย่มทีจ่ไุด้ราวร้อยคน	แต่ในวชิาการแสดงนีม้ผีูเ้รยีนแค่
สิบคน	กับครูหนึ่งท่าน	อีกทั้งยังเรียนช่วงเย็นจนถึงค�่า	ท�าให้บรรยากาศ

ภายในห้องดูเงียบเหงา	 มุมที่ไม่ได้ใช้งานปิดไฟมืดไว้เพื่อประหยัด

พลังงาน	แม้จะไม่อยากหันไปมอง	แต่เหมือนมีบางอย่างสะกิดต่อมความ

อยากรู้	 อยากเห็นให้ผมต้องหันหน้าไปยังมุมมืดของห้องทุกคร้ังที่ลืมตัว	

บริเวณนั้นเป็นทั้งที่เก็บของ	อุปกรณ์ท�าความสะอาด	แต่ที่น่ากลัวคือ	ตรง

นั้นดันมีหุ ่นส�าหรับลองชุดหน้าตาดุดัน	 กับหน้ากากโบราณที่ดูเหมือน

แสยะยิ้มอยู่ตลอดเวลา	เมื่อผมเห็นพวกมันทีไรเป็นต้องสะดุ้งตกใจทุกที

	 แต่ในตอนนี้	ผมไม่มีเวลาสนใจเจ้าหุ่นกระป๋อง	หรือหน้ากากง่ีเง่า

นั่นหรอก	เพราะวันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนรายบุคคล	ด้วยการพูดบท

โมโนล็อค	(Monologue)	หรือการพูดคนเดียว	ซึ่งมีทั้งการพูดบ่นเล่าเร่ือง

คนเดียว	หรือการแสร้งสนทนากับบุคคลอื่น	เช่น	การสนทนาโต้ตอบกัน

ทางโทรศัพท์	มีจังหวะรับส่ง	ทั้งที่มีนักแสดงเพียงหนึ่งคน	จริงๆ	ผมค่อน

ข้างมั่นใจในฝีมือการแสดงของตัวเองนะ	ท่ีผ่านมาก็ได้รับค�าชมตลอด	ไม่

เคยได้คะแนนแย่เลยสักครั้ง	แต่คราวนี้ดันพลาดตรงที่ผมลืมท่องบททั้ง

แปดหน้า	และครูก็เรียกชื่อผมคนแรกเสียด้วย!

	 ผมลุกขึ้นท่ามกลางเม็ดเหงื่อที่ผุดทั่วใบหน้าและล�าคอ	แม้จะวอร์ม

ร่างกายและเสียงไปเรียบร้อยแล้ว	 แต่ผมกลับตัวแข็งทื่อและเหมือนจะ

เป็นลม	ผมเผลอมองเจ้าหุ่นโชว์ตัวนั้นกับหน้ากาก	ดูเหมือนพวกมันก�าลัง

หัวเราะเยาะผม	ถ้ามันพูดได้คงจะบอกว่า	สมน�้าหน้า	อยากเอาเวลาไปหลี

หญิงติดเกมเสียหมด	วันนี้เอ็งสอบตกแน่...อืม	แต่อันที่จริงพวกมันพูดไม่

ได้น่ะถูกแล้ว!

	 ผมแนะน�าตัวเองด้วยน�้าเสียงแหบพร่าคล้ายคนเป็นหวัด	จึงแสร้ง

กระแอมไอหนึ่งทีพร้อมกับสูดหายใจยาว	งานนี้คงต้องด้นสด	(Improvi-

sation)	ไปก่อน	อย่างน้อยน่าจะพอได้คะแนนบ้าง	เอาล่ะ	มาเร่ิมกันเลย!

	 ผมได้รับบทเป็นนักท่องเที่ยวหนุ ่มขี้ วีนที่พักอยู่ในโรงแรมหรู	

แต่พบปัญหาสารพัดในห้องพัก	 เช่น	 ไฟดับ	 น�้าไม่ไหล	 แอร์ไม่เย็น	 จึง

โทรศัพท์ไปร้องเรียนพนักงาน	แต่ดันต่อสายผิดเป็นห้องติดกัน	ผมต้อง

แสดงให้ดูเหมือนก�าลังคุยอยู่จริงๆ	 ด้วยอารมณ์โมโห	 เพราะเราจะถูก

ยียวนกวนประสาทกลับมาด้วย	เช่น	“ผมบอกว่ามีหนูครับ	มีหนู	ไม่ใช่มี

หมู	แล้วก็ไม่ใช่อีหนูด้วย	โว้ย!	ท�าไมเข้าใจอะไรยากจัง	ไหนขอคุยกับผู้

จัดการหน่อย”	จากนั้นก็บ่นต่อด้วยเรื่องฝนตกแล้วน�้ารั่วลงมาจากเพดาน	

และ...ให้ตายเถอะ	ผมจ�าไมไ่ด้ว่าหลงัจากนีต้้องท�าอย่างไรต่อ	จะเถยีงยงัไง	

เถียงเรื่องไหน	 ปัดโธ่	 น่ีถ้าผมได้เล่นเป็นคนที่สองก็คงดี	 อย่างน้อยก็

ลอกบทได้บ้าง

	 ระหว่างที่ผมก�าลังพูดบทช่วงน�้ารั่วอยู่นั่นเอง	สายตาก็พลันเหลือบ

ไปเห็นฝ้าเพดานห้อง	มีช่องโหว่อยู่ตรงกลางเหมาะส�าหรับการเงยหน้าข้ึน

ไปมอง	แล้วพูดท่อนที่ว่า	“น�้าก็ร่ัว	หยดลงหัวแหมะๆ	อยู่เนี่ย”	พอดี	แต่

ด้วยความปราดเปร่ือง(ปนแกมโกง)	ผมจึงไม่หยุดอยู่แค่นี้	 เพราะผมจ�า

บทหลังจากนี้ไม่ได้แล้ว	เมื่อผมโวยวายกับโทรศัพท์พร้อมกับพูดประโยค	

“น�้าก็ร่ัว	หยดลงหัวแหมะๆ	อยู่เนี่ย”	และเงยหน้าข้ึนมองฝ้าเพดาน	ผมก็

แกล้งเบิกตาถลน	อ้าปากค้าง	เหมือนเห็นอะไรบางอย่าง...

	 การแสดงของผมได้ผล	เพื่อนนักเรียนทุกคนและครูต่างเงียบกริบ

เมื่อเงยหน้าข้ึนมองฝ้าเพดานตามผม	 แล้วพบรูโหว่ขนาดใหญ่พอท่ีพวก

เขาจะจินตนาการได้ว่า	ผมคงเห็นอะไรโผล่ออกมาจากช่องนั้น	ท�าให้ตกใจ

หน้าซีดและเงียบไป	ผมแกล้งโวยวายร้องลั่นแล้วรีบวิ่งออกจากห้องทันที	

ท�าให้ทุกคนตาลีตาเหลือกรีบวิ่งตามออกมา	 เมื่อตั้งสติได้ครูจึงยกเลิก

การสอบในวันนี้ไปก่อน	 พร้อมกับก�าชับทุกคนว่า	 ให้น�าพวงมาลัย	

ธูป	เทียน	มาบูชาในอาทิตย์หน้าด้วย

	 ผมไม่คิดว่าเร่ืองจะบานปลายขนาดนี้เลย	 ผมแค่ท�าทีเป็นตกใจ

วิ่งออกมา	 บีบน�้าตาร้องไห้ด้วยความกลัว	 แล้วขอสอบเป็นคนสุดท้ายก็

พอแล้ว	แต่ผลออกมาดีกว่าที่คิด	ผมมีเวลาท่องบทอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ	

ยะฮู้!	การแสดงของผมช่างแนบเนียนจริงๆ

	 “เมื่อกี้เธอโกหกใช่มั้ย”	เสียงเรียบดังข้ึนข้างตัวในขณะที่ผมยืนรอ

รถเมล์อยู่คนเดียวนอกมหาวิทยาลัย	 นักเรียนการแสดงหญิงคนหนึ่งท่ี

ผมยังไม่ค่อยสนิทยืนมองผมด้วยสีหน้าเรียบเฉย

	 “เปล่านะ	ฉันเห็นจริงๆ”	ผมยังตีเนียนต่อไป	ขืนความแตกจนรู้ไป

ถึงครูล่ะก็ซวยแน่

	 “ฉันแค่จะมาขอบคุณ	 เพราะวันนี้ฉันก็ลืมท่องบทมาเหมือนกัน	

แต่ฉันก็ยังยืนยันว่าเธอโกหก”	เธอยังคงพูดต่อไป	และวินาทีน้ันเองท่ีขน

ทั้งตัวผมลุกซู่	หัวใจเต้นรัวจนแทบจะหมดสติไปตรงนั้นเลย

	 “พวกเขาหัวเราะกันใหญ่	เพราะไม่มีใครห้อยหัวอยู่ตรงฝ้าเพดาน

เลยสักตน”	
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Lunchbox

Jamie Oliver’s 
Food Revolution 
	 คุณอาจสามารถจินตนาการถึงคนที่มีน�้าหนักเกินจากการรับประทานอาหารที่มากเกินความจ�าเป็น	

แต่หากลองเปลี่ยนเป็นชุมชนที่มีแต่คนน�้าหนักเกิน	จนกลายเป็นเมืองที่มีคนอ้วนมากที่สุดในโลก	คุณจะนึกภาพ

ของเมืองนั้นออกมาเป็นอย่างไร

	 เราก�าลงักล่าวถงึเมอืงฮนัติงตัน	ในสหรฐัอเมรกิา	เมอืงทีถ่กูจดสถติิว่ามพีลเมอืงน�า้หนกัเกนิมาตรฐาน

โดยเฉล่ียสูงทีส่ดุในโลก	มกีารเลอืกซือ้อาหารส�าเรจ็รปู	ฟาสต์ฟูด้	มากกว่าทีจ่ะปรงุเอง	การไม่สนใจหลกัโภชนาการ

ที่ควรได้รับในแต่ละวัน	 แต่กลับสนใจรสชาติและปริมาณที่เยอะไว้ก่อน	ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าชาวเมือง

ฮันติงตันอ้วนมากกว่าผอม

	 เรือ่งราวของชาวเมอืงฮนัตงิตนั	ถกูแพร่สะพดัออกไป	จนเชฟชือ่ดงัจากเกาะองักฤษอย่าง	เจมี	่โอลเิวอร์	

เจ้าของรายการอาหารและหนงัสอืท�าอาหารหลายเล่ม	ผูเ้คยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการกนิของเดก็นกัเรยีนองักฤษ

จนประสบความส�าเร็จอย่างงดงามมาแล้ว	ตดัสนิใจเดินทางจากอังกฤษมาทีเ่มอืงนี	้เพือ่หาสาเหตุและหนทางคนื

ความผอมให้ชาวเมืองอย่างเร่งด่วน

	 และสิ่งที่โอลิเวอร์พบก็คือ	ปัญหาที่เขาเจอที่นี่ไม่ได้ต่างจากในอังกฤษสักเท่าไหร่	แต่ปัญหาที่เขาจะ

ค่อยๆ	เรียนรู้	ผ่านซีรี่ส์เรียลิตี้รายการนี้ก็คือ	ที่นี่ไม่ใช่อังกฤษ	แต่เป็นสหรัฐอเมริกา	เมืองที่ผู้คนเคยชินวิถีฟาสต์ฟู้ด

และไม่คิดว่าสิ่งที่ตนก�าลังเลือกเอาเข้าปากนั้น	 จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร	 โจทย์ที่คนแปลกหน้าในสายตา

ชาวเมือง	 จะต้องท�าเพื่อให้ชาวเมืองฮันติงตันกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดี	 จึงไม่ใช่เรื่องง่าย	 รวมทั้งการชนะใจ

ชาวเมืองที่มองว่าเขาเข้ามาวุ่นวายมากกว่าช่วยเหลือ	จึงเป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นกันว่า	เขาจะท�าส�าเร็จหรือไม่

	 ภาพยนตร์อินเดียที่ไม่มีฉากวิ่งข้ามภูเขา	 เต้นระบ�ากันแบบไม่ต้องเข้าใจเหตุผล	 แต่ท�าให้เราเห็นภาพ

วัฒนธรรมการกินของคนอินเดีย	และซาบซึ้งใจได้ไม่ต่างกันเลย

	 จะเป็นอย่างไร	หากวันหนึ่ง	 สิ่งที่เคยเกิดเป็นประจ�าทุกวัน	มาวันหนึ่งมันไม่เหมือนเดิม	หากคุณเป็น

เฟอร์นานเดส	เจ้าหน้าทีว่ยัเกอืบเกษยีณทีใ่ช้ชวีติเป็นแบบแผน	ไม่มอีะไรใหม่	มปีมในอดตีกดทบัชวีติเอาไว้	แต่ใน

วันที่เขาพบว่าอาหารกลางวันในปิ่นโต	ซึ่งเขาจะได้รับจากร้านอาหารที่น�ามาส่งทุกวันนั้น	มีรสชาติที่ต่างไปจากที่

เคยเป็น	มันกลับอร่อยขึ้นอย่างเหลือเชื่อ	เมื่อเขาสืบสาวราวเรื่องไปเรื่อยๆ	ก็พบว่าปิ่นโตดังกล่าว	เป็นของ	อิลล่า	

แม่บ้านที่เร่ิมพบว่าชีวิตคู่ของเธอกับสามีก�าลังจะล้มเหลว	 จึงพยายามตั้งใจท�าปิ่นโตให้เป็นการมัดใจเอาไว้	 แต่

เจ้าหน้าที่ส่งปิ่นโตกลับส่งมาที่โต๊ะของเขาเสียนี่	 ถึงอย่างไร	 ความผิดพลาดดังกล่าวก็ได้ท�าเกิดเหตุการณ์ตาม

มามากมาย	ที่แม้จะเป็นเรื่องที่เขาสองคนโต้ตอบผ่านจดหมายและไม่เคยเห็นหน้ากัน	แต่เขาทั้งสองก็ได้ค้นพบ

อีกด้านหนึ่งของชีวิต	ที่มากกว่าความมืดมน	ความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ	และการแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต

	 นอกจากนี	้เรายงัได้เหน็อาชพีการส่งป่ินโตในเมอืงใหญ่ของอนิเดยี	ซึง่มมีาช้านานและแพร่หลาย	กระท่ังใน

ปัจจบุนักลายเป็นวถิชีวีติทีส่�าคญัประการหนึง่ของวฒันธรรมการกนิในหมูค่นท�างานออฟฟิศจากแดนภารตะไปแล้ว
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ประวัติศาสตร์กินได้ 
An Edible History of Humanity

มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่น 
Japanese Foods That Heal 

	 มนษุย์ยคุหนิอาจเดนิถอืหอกออกจากถ�า้ไปล่าสตัว์

เพือ่ความอยูร่อดวนัต่อวนั	แต่นัน่กไ็ด้กลายเป็นจดุเริม่ต้น

ของอารยธรรมอาหาร	 ที่ค่อยๆ	 พัฒนาไปตามช่วง

เวลา	และเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญัในการเปลีย่นโฉมหน้า

ประวตัศิาสตร์	ท�าให้โลกไม่เคยเหมอืนเดมิอกีเลย

	 ประวัติศาสตร์กินได้	 เล่าเรื่องท่ีคุณนึกไม่ถึงมา

ก่อนว่า	 อาหารมื้อเช้า	 กลางวัน	 เย็น	 มีส่วนต่อการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของอารยธรรมของโลกได้

มากเพียงใด	 โดยเริ่มจากวัตถุดิบท่ีเป็นองค์ประกอบ

ส�าคญัของอารยธรรม	คอืข้าวสาล	ีข้าวเจ้า	และข้าวโพด	

ไปสู ่การปรุงแต่งอาหารจากสารพัดวัตถุดิบ	 ที่เป็น

มากกว่าปัจจัยเพื่อความอยู่รอด	

	 การปรุงอาหารได้กลายเป็นอิทธิพลทางสังคม

อย่างหนึ่ง	 เช่นในยุคที่เครื่องเทศเคยเป็นวัตถุดิบที่ชาว

	 อาหารญี่ปุ ่นเป็นหนึ่งในอาหารชั้นน�าของโลก	

ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย	 แต่มีศิลปะ	 มีคุณค่าทาง

โภชนาการและรสชาติที่อร่อยไปพร้อมๆ	 กัน	 โดย

เฉพาะวถิเีลอืกวตัดุบิแบบดัง้เดมิและการปรงุอาหารให้

สอดคล้องกบัฤดกูาลและท้องถิน่	อาหารญีปุ่น่จงึเป็นที่

นิยมทั้งในหมู่นักชิมและผู้ต้องการสุขอนามัยที่ดี

	 มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ ่น	 เป็นหนังสือที่บอกเล่า

เรื่องราวของเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม	ผ่านวัตถุดิบ

กว่า	18	เมนู	ท่ีพบเห็นในอาหารญี่ปุ่นเป็นประจ�า	ไม่

ว่าจะเป็น	 บะหมี่	 เต้าหู ้	 มิโซะ	 โชยุ	 สาหร่ายทะเล	

มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ	 รวมถึงสรรพคุณ

ยุโรปน�าเข้าจากอินเดียเพื่อหมักเนื้อสัตว์	 แต่มีราคา

แพงกว่าเน้ือสัตว์เสียอีก	การก�าหนดราคาอาหารเพื่อ

กดดันทางการเมืองให้รัฐอื่นๆ	 ยอมศิโรราบ	 หรือใน

วันนี้ที่สับปะรดหาซื้อในตลาดสดอย่างง่ายดาย	 แต่

ครั้งหนึ่งกลับถูกจ�ากัดให้รับประทานได้เฉพาะในเขต

พระราชวงั	อาหารจึงไม่ใช่เพยีงสิง่ท่ีน�ามากนิได้เท่านัน้	

แต่มันมีเรื่องราวด้านสังคม	การเมือง	 เศรษฐกิจท่ีแฝง

ตัวมากกว่ารสชาติและสีสันของอาหาร	ผ่านการบอก

เล่าในหนังสือเล่มนี้

	 เชื่อว่าหลังจากที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มน้ี	 หาก

ได้ลองก้มลงมองสิ่งที่อยู ่ในอาหารมื้ออาหารต่อไป

ของคุณ	อาจท�าให้เห็นการเดินทางของมันที่ไกลกว่า

ห้องครัวหรือตลาด	ก็เป็นได้

ทางยาของวัตถุดิบเหล่านี้ที่หลายคนอาจยังไม่เคย

รู ้มาก่อน	 การเลือกซื้อและการน�ามาใช้	 ผ่านวิธีท�า

อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมสารพัดเมนู

	 เป็นเหมือนหนังสือสอนท�าอาหารญี่ปุ ่น	 แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ฉายภาพกว้างให้เห็นวัฒนธรรมการ

กินของชาวอาทิตย์อุทัยได้อย่างชัดเจน	ว่าพวกเขาไม่

ได้กินเพียงเพื่อประทังความหิวเท่าน้ัน	แต่น่ีคือวิถีชีวิต

อย่างหนึ่งที่ผ่านการคิดมาอย่างประณีตบรรจงดีแล้ว

	 แล้วอาหารญี่ปุ ่นในความคิดคุณจะไม่มีเฉพาะ

แค่ซูชิหรือซาซิมิอีกต่อไป
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คนส่วนใหญ่กินข้าววันละ 3 มื้อ หนึ่งเดือน 90 มื้อ หนึ่งปี 1,095 มื้อ แต่หากให้ลองนึกถึง

อาหารที่แปลกที่สุดในชีวิตแล้ว มื้อนั้นของชาวสมาชิก TK park จะเป็นอาหารแบบไหนกันหนอ?

อาหารทะเลแบบ แมงดาทะเล หรือหอย
อะไรไม่รู้สีด�าๆ ก็กินได้นะ แต่ไม่อยาก
กินอีก

พีรดา ผดุงศิลป์ (ดีส)
นักศึกษา

เพิ่งกิน อาหารซาอุดิอาระเบีย มา ตอน

ไปอเมริกา ลืมชื่อไปแล้ว เป็นจานใหญ่ๆ 

มีข้าวผสมเส้นหมี่อบ แผ่นแป้งโรตี

เนื้อและไก่ย่าง แต่ที่แปลกคือซอสที่ราด

เป็นนมข้นๆ เปรี้ยวๆ เหมือนโยเกิร์ต ก็

อร่อยดี”

ภัทร เทพจันทร์ (ภัทร)

ตอนเดก็ๆ ชอบกนิ ด้วงสาค ูเพราะเป็น

คนใต้ ที่นั่นมีต้นสาคูเยอะ คนใต้เลย

ชอบจบัมาคัว่แห้ง อกีอย่างทีแ่ปลกกค็อื 

ตัวอ่อนของตัวต่อ ที่อยู่ในรังค่ะ

สมศรี สอนสวัสดิ์ (แอ๊ะ)
ข้าราชการเกษียณ

เคยลอง ตัก๊แตนทอด กก็รอบๆ เหมอืน

เปลอืกอะไรสกัอย่าง แล้วกไ็ม่กนิอกีเลย

ทัตพงศ์ แซ่ย่าง (ธง)
นักเรียน

เต้าหู้เหม็นทอด ที่ไต้หวันเป็นของแพง 

แต่เข้าปากแล้วกลืนไม่ลง กลั้นหายใจก็

แล้ว สุดท้ายต้องแอบคายทิ้ง เหม็นยิ่ง

กว่าปลาร้าเสียอีก

นันทิยา สิทธิวรรณรักษ์ (กวาง)
พนักงานบริษัทเอกชน

เป็นอาหารพม่า คล้ายๆ กับกะปิบ้าน

เรา เรียกว่า งาปิ สีเข้มๆ แต่กลิ่นไม่

เหมอืนกนั เอามาท�าเป็นน�า้พรกิ กนิกบั

ใบไม้ชนิดหน่ึงที่มีรสเปรี้ยว ตอนแรกก็

แปลกๆ แต่กินไปกินมาก็อร่อยดี

สุธีรา สัตยพันธ์ (เต๋า)
นักอักษรศาสตร์

ชาโห้ง เป็นอาหารจีน เอาเส้นหมี่ เลือด 

ต้นหอม เต้าหู ้ส่วนผสมทกุอย่างมาหัน่

เป็นลูกเต๋า แล้วราดน�้าหนืดๆ อาจไม่ได้

แปลก แต่หากินยาก

วรินธร เหลืองอมรสิริ (หยง) 
ผู้ตรวจสอบภายใน

ที่บ้านมีวิธีกิน ข้าวต้ม แบบแปลกๆ เอา

ข้าวต้มรีดน�้าใส่ถ้วย โปะด้วยไข่ดิบ โปะ

ด้วยข้าวต้มรีดน�้าอีกช้ัน จากนั้นโรย

เกลือ ปิดฝา แล้วคว�่าถ้วย กินเสร็จไม่

เกิน 30 นาที ขับถ่ายดีแน่นอน

อนันตญา เหลืองอมรสิริ (ลี่)
Assistant Dispatcher

เคยโดนหลอกให้กิน กบผัดเผ็ด ตอน

แรกคิดว่าเนื้อหมูไม่ก็เนื้อไก่ แต่พอรู้ว่า

เป็นเนื้อกบก็ไม่กล้ากินอีกเลย

จนัญญา ปุษปะวรรณ (เตย)
นักเรียน

พ่อเคยซื้อ แมงป่องทอด จากรถเข็นที่

ผ่านหน้าบ้านมาให้กิน ก็กรอบๆ มันๆ 

เค็มๆ อร่อยดี

ศิลายุทธ ต้นวิริยะ (ภูริช)
นักเรียน

TK Voice
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Unseen TK

	 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้	 (TK	 park)	 ร่วมกับ	 มูลนิธิอินเทอร์เน็ต
ร่วมพัฒนาไทย	 จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์	 ประเภท	

Stop	 Motion	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2557	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		

สยามบรมราชกุมารี	

	 ดร.ทัศนัย	 วงศ์พิเศษกุล	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ

ผู้อ�านวยการส�านักงานอุทยานการเรียนรู้	 (TK	 park	 )	 กล่าวว่า	 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้	

สังกัดส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	 	 มีภารกิจหลักในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้บนโลกไซเบอร์	 ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง	 www.tkpark.or.th	 โดย

การจัดท�าระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้	 ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่

ในประเทศไทย	 ด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนง	 และเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม

ภารกจิ	ส�านกังานอทุยานการเรยีนรู	้ได้ร่วมกบัมลูนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพฒันาไทย	ซึง่เป็นหน่วยงานที่

ส่งเสรมิการใช้สือ่ดจิทิลัอย่างสร้างสรรค์		จดัฝึกอบรมการสร้างสือ่ดจิทิลัประเภท	Stop	Motion	ให้

กบัคร	ูนักเรยีน	นักศกึษา	ทัว่ประเทศ		เพือ่พฒันาทกัษะการสร้างสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์	และ

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ 
ประเภท Stop Motion ประจ�าปี พ.ศ. 2557
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ผลการตัดสินรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ 
ประเภท Stop Motion ประจ�าปี 2557

ส่งเสรมิองค์ความรูท้ีม่คีวามเป็นไทย	มาจัดท�าเป็นสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบัเดก็และเยาวชน	

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	ซึง่ในปีนีเ้ป็นการด�าเนนิการ

ต่อเนื่องเป็นปีที่	7	ในการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน	การคิด	และการแสวงหาความรู้	ผ่าน

กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มี

คุณภาพ	อันจะน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน	

	 นางอรชาติ	 สืบสิทธิ์	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร	ประธานในพธิมีอบรางวลั	กล่าวชืน่ชมผลงานและโครงการประกวดสือ่ดจิทิลั

ดังกล่าว	 ซึ่งมาช่วยตอบโจทย์การขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ดีๆ	 ส�าหรับคนไทย	 และยังเป็นการจุด

ประกายให้กบัครแูละนกัเรยีนไทยในการใช้	ICT	ในทางสร้างสรรค์อกีทางหนึง่	ซึง่คณะท�างานจะได้

คดัเลอืกผลงานขึน้ทลูเกล้าถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพ่ือจดัท�าส�าเนา

เผยแพร่ให้กบัโรงเรยีนและแหล่งเรยีนรูใ้นความดแูลของพระองค์ท่าน	และโรงเรยีนอืน่ๆ	ต่อไป

   ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ	:	โรงเรียนวังทรายขาว	จ.เลย	ผลงาน	“รู้รับมือแผ่นดินไหว	ภัยใกล้ตัว”

รองชนะเลิศอันดับ	1	:	โรงเรียนพิชัย	จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	“บ้านเรา”

รองชนะเลิศอันดับ	2	:	โรงเรียนพิชัย	จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	“ภัยรอบตัวในสังคม”

รางวัลชมเชย

				โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร	จ.มหาสารคาม	ผลงาน	“ในวันที่ฟ้าไม่ใส”

				โรงเรียนพิชัย	จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	“รู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ_ไฟไหม้”

				โรงเรียนพิชัย	จ.อุตรดิตถ์	ผลงาน	“Cut	Tree	,Cut	Life”

				โรงเรียนนครไทย	จ.พิษณุโลก	ผลงาน	“การจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่”

				โรงเรียนปรินส์รอยแยลส	์จ.เชียงใหม	่ผลงาน	“เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น”

				โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม	ผลงาน	“กรุงเทพฯ	ช้อปปิ้งออนไลน์”

   ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์	จ.บุรีรัมย	์ผลงาน	“ยังไม่สาย”

รองชนะเลิศอันดับ	1	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	จ.มหาสารคาม	ผลงาน	“สึนามิ”

   บุคคลทัว่ไป
รางวัลชนะเลิศ	 :	 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก	 จ.นครปฐม	 ผลงาน	

“เศรษฐกิจพอเพียง”	



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเน้ือหาในแอพพลิเคช่ัน ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน 
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์


