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ว่ากันว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ ฟั งดูเหมือนตะกละ
ตะกลาม แต่ ค� ำ ว่ าใหญ่ ใ นที่ นี้ ห าใช่ ปริ ม าณของอาหาร
หาใช่ ความหลากหลายของมัน และหาใช่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของจานใหญ่ใบโตไม่ ใหญ่ในที่นี้หมายถึงเรื่องราวในตัว
มันเอง โลกของอาหารบรรจุ เรื่องราวต่างๆ นานามากมาย
เกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ทัง้ เรื่องเล็กจิ๋วไปจนถึงเรื่องมหึมา
ทัง้ เรื่้องวัฒนธรรม ไปจนถึงเรื่องปมขัดแย้งทางการเมือง
ในประวัตศิ าสตร์โลก อาหารและศาสตร์ท่วี า่ ด้วยการกินจึงมี
บทบาทส�ำคัญหมุ นโลกให้เป็นอย่างที่มนั เป็นทุกวันนี้ ใช่ เพียง
การมอบพลังงานให้ผู้คนอิ่มท้อง
Read Me ฉบับนี้เห็นแก่กินครับ เราจึงอยากชวน
ท่านมาร่วมโต๊ะด้วยกันในฐานะเพื่อนกิน ยื่นจานของท่าน
มาครับ โลกของอาหารพร้อมเสิร์ฟท่าน ณ บัดนี้แล้ว
- จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ผมและใครอีกหลายๆ คนกระวนกระวายใน
ยามเย็น อยากจะเหาะเหินเดินอากาศเพื่อไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ - มื้อเย็น
การพบปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่โต๊ะอาหารมื้อเย็นนั้น
เป็นโอกาสอันดีท่เี ราจะได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ได้ประสบมาทัง้ วัน เป็นช่ วง
ที่เปิ ดโอกาสให้พูดคุย ปรึกษาหารือ ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องส่วนตัว
ส�ำหรับครอบครัวของผม มื้อเย็นค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญ
แทบจะปฏิบตั เิ ช่ นนีท้ กุ วัน กับข้าวกับปลามักจะเป็นคุณแม่ท่ีเป็นผู จ้ ดั เตรียม
ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นแกงถุงที่คุณแม่ไปจ่ายตลาดตอนเช้า มีเพียงไม่ก่อี ย่างที่
จะลงมือท�ำเอง เหตุเพราะด้วยราคาและปริมาณ อีกทัง้ ไม่จำ� เป็นจะต้องเสีย
แรงเหนื่อยเพิ่ม
จริงๆ แล้วมันก็เป็นมื้ออาหารธรรมดา ไม่ได้มีเมนูพิเศษรสชาติ
้ล�ำเลิศอะไร เพียงแต่ อาหาร ได้เข้ามาช่ วยเชื่ อมความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน
ขาดใครไปสักคนหนึ่ง มื้ออาหารมื้อนัน้ คงไม่สมบู รณ์ ต่อให้อร่อยเลิศแค่
ไหนก็ตาม
อย่างที่คนไทยมักพู ดกันอยู ่เสมอว่า “กินข้าวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่า
่ทีบา้ น”
- ธีรภัทร์ เจนใจ

ทุกวันนี้มนุษย์ไม่ได้ครองโลก พวกเขาก�ำลังตกอยู ่ภายใต้อาณัติ
ของ “อาหาร” นี่ไม่ใช่ เรื่องล้อเล่นนะครับ ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นหลังจาก
บรรพบุ รุษของเราเริ่มแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน เรียนรู ้การด�ำรงชี วิตโดยอาศัย
เกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อพวกเขามีผลผลิต หรืออาหารส่วนเกินที่มากพอ
จะเลีย้ งคนในชุ มชน ไม่ตอ้ งเสียเวลาครึ่งค่อนวัน เพื่อออกล่าหาอาหารเพียง
มือ้ เดียวเหมือนในอดีต การคิดค้นศิลปวิทยาการต่างๆ จึงตามมาหลังจาก
นัน้ อีกทัง้ ปมความขัดแย้งส่วนใหญ่ ก็เกิดขึ้นเพื่อช่ วงชิ งทรัพยากรที่น�ำไป
สู่ “อาหาร” ทัง้ สิ้น
เช่ นนี้ แ ล้ ว ทุ ก ครั้ ง ที่ ท้ อ งร้ อ ง อย่ า พยายามขั ด ขื น เลยครั บ
ยอมแพ้เสียเถิด อาหารควบคุมพวกเรามาแสนนานแล้ว...
- พุ ทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

you eat what you are

อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ

ไม่ว่าจะผ่านมากีย่ คุ ไม่วา่ จะมีปจั จัยอืน่ ใดเพิม่ เติมเข้ามา
อาหารก็ยงั คงความส�ำคัญอยู่
อาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เราเติบโต หากใช่แต่
เพียงร่างกายที่ซึมซับสารอาหาร จิตใจของเราก็ด้วย
ที่ซึบซับ กลายเป็นวิถีชีวิตของเราและสังคมในที่สุด
ในขณะเดียวกันอาหารก็เปลีย่ นแปลง พัฒนา ผสมผสาน
ตอบสนองยุคสมัยที่เติบโต
พวกเราชาว Read Me จึงของพาท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน
ไปท�ำความรู้จักและเข้าใจทั้งที่มาที่ไปของอาหาร เบื้อง
ลึกเบื้องหลังของอาหารแต่ละชนชาติที่น้อยคนนักจะรู้
เพราะพวกเราเชื่อว่า You eat what you are.
หากอยากเข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต และวิ ธี คิ ด ของคนชาติ ใ ด
อาหารน่าจะเป็นเบาะแสแรกในการเสาะหาค�ำตอบ
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อาหารสามัญของราษฎร และความสอดประสานแห่งอาหารไทย
เรื่อง : พุธิตา ขำ�บุญลือ

ประณีตโภชนาหารแห่งราชส�ำนัก
อาหารในราชส�ำนัก หรือทีม่ กั เรียกกันว่าอาหารชาววังนัน้ นับเป็นอาหารไทยทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น
ด้วยการปรุงรส ตกแต่ง ประดิษฐ์ และจัดวางอย่างพิถพี ถิ นั จนสวยงามโอชารส เป็นต้นว่า ใช้วตั ถุดบิ หลายชนิด
ท�ำอาหารจานหนึง่ ๆ น�ำขนมไปอบเทียนหรือกระดังงาให้มกี ลิน่ หอม แกะสลักผักผลไม้ อาทิ ฟัก แตงกวา
มะเขือเทศ พุทรา แตงโม มะปราง เป็นรูปดอกไม้ สัตว์หรือลวดลายต่างๆ สลับซับซ้อน ซึง่ ต้องท�ำอย่างพิถพี ถิ นั
บรรจง ในกาพย์เห่ชมเครือ่ งคาวหวาน วรรณคดีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กล่าวถึงความประณีตของอาหารชาววังไว้มากมาย เช่น  
“ย�ำใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา รสดีด้วยน�ำ้ ปลา ญี่ปุ่นล�ำ้ ย�้ำยวนใจ”
“ผลชิดแช่อิ่มอบ หอมตลบล�้ำเหลือหวาน”
“หมากปรางนางปอกแล้ว ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง”
“พลับจีนจักด้วยมีด ท�ำประณีตน�ำ้ ตาลกวน”
ความพิถีพิถันวิจิตรตระการของอาหารชาววังสมัยก่อนสะท้อนให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตที่มีสถานะเป็นสมมติเทพ สิ่งอันเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์จึงต้องพิเศษและ
วิจิตรสมพระอิสริยยศ ไม่ว่าจะเป็นประณีตโภชนาหาร การใช้ค�ำราชาศัพท์ เครื่องราชูปโภค เครื่องส�ำราญ
พระราชหฤทัยอันเป็นศิลปะชั้นสูง เช่น โขน ละครในยานพาหนะอาทิ ราชรถ พระราชยาน เรือพระที่นั่ง
ปัจจุบัน เมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยและใกล้ชิด
ประชาชน อาหารในราชส�ำนักจึงเปลี่ยนแปลงไป คือเรียบง่ายมากขึ้น ลดความสวยตระการตาหากยังคง
พิถีถัน ขณะเดียวกัน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ก็ได้เผยแพร่สูตรและฝึกสอนอาหารชาววังเป็นอาชีพแก่
ประชาชนด้วย อาหารชาววังจึงมิได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะในราชส�ำนักอีกต่อไป เช่นเดียวกับวิจติ รศิลป์อนื่ อาทิ โขน
และละครใน ที่ปัจจุบันเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
อาหารสามัญของราษฎร์
หากอาหารไทยในราชส�ำนักเป็นประณีตโภชนาหารสมพระอิสริยยศ อาหารการกินของชาวบ้านทัว่ ไป
สมัยก่อนก็จะเป็นอาหารง่ายๆ สามัญ
ด้วยเมืองไทยในอดีตมีแม่น�้ำมากมาย อาหารการกินจึงบริบูรณ์ ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว อาหาร
หลักของชาวบ้านจึงเป็นข้าว ปลา หรือสัตว์ทหี่ าได้ในพืน้ ที่ เป็นต้นว่า ภาคอีสานมีกบ เขียด แย้ ภาคตะวันออก
กับภาคใต้มีอาหารทะเล แล้วน�ำมาประกอบอาหารอย่างง่ายๆ เช่น ปิ้ง ย่าง ต้ม ย�ำ ลาบ พล่า จากนั้นจึงปรุง
รสด้วยพืชสวนครัวและเครื่องปรุงที่มีอยู่ทั่วไป อาทิ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว กระเทียม น�้ำปลา กินเคียง
กับผักสดในท้องถิ่น เช่น ภาคใต้กินสะตอ ภาคเหนือกินเห็ดเผาะ มีของหวานของว่างเป็นผลไม้ เช่น ส้ม
กล้วย มะม่วง มะพร้าว มะขาม ซึ่งอาจน�ำมาเชื่อม ดอง กวน แช่อิ่ม ฯลฯ
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ปัจจุบัน คนทั่วไปก็ยังกินอาหารไทยอย่างง่ายเป็นอาหารหลัก เช่น ไข่เจียว ไข่ต้ม ไข่เค็ม ผัดผัก
ผัดกระเพรา ต้มย�ำต้มจืด แกง ปลาทอด น�ำ้ พริก ซึง่ เห็นได้ทวั่ ไปในร้านข้าวแกง ร้านอาหารตามสัง่ หรือแม้แต่
ในภัตตาคาร อาหารไทยอันธรรมดาสามัญ มีข้าว ปลา เนื้อสัตว์และผักผลไม้พื้นบ้านเป็นองค์ประกอบหลัก
นี้แสดงว่าเมืองไทยมีน�้ำอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าว พืชผักผลไม้ และจับปลาได้มากมาย การน�ำเนื้อสัตว์และ
พืชผักของแต่ละพืน้ ทีม่ าท�ำอาหารท้องถิน่ ยังสะท้อนว่าในแต่ละท้องถิน่ ไทยมีวฒ
ั นธรรมแตกต่างหลากหลาย
บนพื้นฐานความสามัญเหมือนกัน
ความสอดประสานแห่งอาหารไทย
ทั้งนี้อาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นประณีตโภชนาหารแห่งราชส�ำนักหรืออาหารสามัญของราษฎรก็ล้วน
มีเอกลักษณ์ร่วมกันคือ เน้นความผสมผสานกลมกลืน โดยอาหารไทยมักมีรสชาติกลมกล่อม ผสานหลาย
รสชาติในอาหารจานหนึ่งๆ เช่น ต้มย�ำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทยก็มีทั้งรสเผ็ด เปรี้ยว และหวานหาก
เป็นแบบน�้ำข้น ขณะที่ซุปเต้าเจี้ยวหรือมิโสะของญี่ปุ่นและซุปหูฉลามกับซุปเยื่อไผ่ของจีนรสออกจืดค่อนไป
ทางหวาน ซุปของทางตะวันตกเช่น ซุปข้าวโพดจะหวาน ส่วนซุปมะเขือเทศก็เปรี้ยว มีรสชาติเด่นๆ รสเดียว
ไม่เหมือนต้มย�ำของไทยเรา
นอกจากนีอ้ าหารไทยยังรับอิทธิพลอาหารของชาติอนื่ มาดัดแปลงเป็นแบบไทยๆ ได้แนบเนียนอย่าง
น่าทึ่ง เช่น แกงมัสมั่นมาจากเปอร์เซีย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยามาจากโปรตุเกสตั้งแต่สมัย
อยุธยา ก๋วยเตี๋ยวของจีนคนไทยก็ชอบรับประทานไม่แพ้ข้าว ส่วนร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชันก็เป็นที่นิยม
อย่างมากในปัจจุบัน
ความสอดประสานของอาหารไทยสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมไทยที่ยอมรับและ
ประสานความแตกต่างได้ ไม่วา่ จะเป็นด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม เช่น มีคนไทยเชือ้ สายจีนจ�ำนวนมาก
มีชมุ ชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิมทีอ่ ยุธยา วัยรุน่ และผูใ้ หญ่ไทยไม่นอ้ ยชืน่ ชอบวัฒนธรรม K-pop หรือฟังเพลง
และดูภาพยนตร์ตะวันตก
วิจิตรโภชนาในราชส�ำนัก อาหารสามัญของราษฎร และความสอดประสานแห่งอาหารไทย เล่าขาน
ถึงความสูงศักดิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตกาล ความอุดมแห่งแผ่นดินไทยอันมีน�้ำท่าพืชพรรณ
ธัญญาหารบริบูรณ์ วิถีชีวิตไทยดั้งเดิมที่เรียบง่าย หากเปี่ยมด้วยความหลากหลายของเอกลักษณ์ท้องถิ่น
และการประนีประนอมยอมรับความแตกต่าง สามารถน�ำมาปรับประยุกต์อย่างกลมกลืนของชาวไทย

8

ปรัชญาเต้าหู้
เรื่อง : พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

สิ่งที่ยากจะยอมรับนอกเหนือจากอิทธิพลของเครื่องเทศอินเดียที่ท�ำให้โคลัมบัสจ�ำต้องเร่ร่อน
บนน่านน�้ำอยู่เป็นเวลานานเพื่อค้นหาขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออกแล้ว เห็นจะเป็นความจริงที่ว่า วัฒนธรรม
การกินทั้งหมดของโลกอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันคือ ประเทศจีน
ตั้งแต่การค้นพบวิธีใช้ไฟเพื่อประกอบอาหารของมนุษย์ปักกิ่งเมื่อ 250,000 ปี มาแล้ว การกินได้
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของคนจีนโดยสมบูรณ์ อาหารไม่ใช่สิ่งที่คนจีนบริโภคเพื่อความอยู่รอด
เท่านั้น แต่ฝังรากลึกในระดับวัฒนธรรม
ค�ำทักทายของคนจีนทีก่ ล่าวว่า “ทซึฝา้ นเลอมะ” (กินข้าวหรือยัง) มีความหมายในเชิงบริบททางสังคม
เทียบเท่ากับค�ำว่า “สบายดีหรือ” ในโลกตะวันตก นอกจากนี้ หากจะกล่าวเฉพาะวิถปี ฏิบตั บิ นโต๊ะอาหาร ตาม
ประเพณีจีนโบราณ การกินอาหารของชาวจีนมีได้ถึง 10-30 ชนิด ถ้าหากเป็นการรับประทานในพระราชวัง
หรือการเสวยพระกระยาหารของฮ่องเต้อาจมีสงู สุดถึง 40 ชนิด ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะคนจีนเชือ่ ว่าการกินเป็นศิลปะ
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋าของเหลาจื่อ
จากกรอบความเข้าใจเกีย่ วกับคูค่ วามสัมพันธ์ตา่ งๆ ของความเป็นไปในธรรมชาติ ตัง้ แต่ หยิน-หยาง
ชาย-หญิง ขาว-ด�ำ ต�ำ่ -สูง ฯลฯ คนจีนได้นำ� ทฤษฎีนมี้ าปรับใช้ในการเลือกประเภทของอาหารในแต่ละมือ้ และ
การปรุงอาหารด้วยกลวิธตี า่ งๆ ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ วัฒนธรรมการท�ำและการกินเต้าหู้
คนจีนเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์แรกที่รู้วิธีการน�ำถั่วเหลืองมาท�ำเป็นเต้าหู้ เต้าเจี้ยว และน�ำ้ ซีอิ๊ว โดยเริ่ม
จากน�ำเอาถั่วเหลืองมาปลูกเป็นพืชไร่เมื่อ 1,100 ปี ก่อนคริสตกาล ถั่วเหลืองของคนจีนมีชื่อเรียกต่างๆ กัน
ไป ตั้งแต่ อัญมณีสีเหลือง ผู้นำ� ความผาสุก หรือมหาสมบัติ แต่อย่างไรก็ดี ส�ำหรับคนจีนแล้ว ชื่อเรียกที่ใช้
แบ่งประเภทของเต้าหูท้ ี่คุ้นหูกันดีคือ โตวฟู้ และโตวเจียง ค�ำว่า โตวฟู้มักใช้เรียกเต้าหูธ้ รรมดาทีท่ ำ� มาจากถั่ว
เหลือง ส่วน โตวเจียง แปลว่า ถั่วหมัก ซึ่งมักจะใช้แทนเต้าหู้ยี้ หรือเต้าเจี้ยว
นอกจากนี้ โตวฟู้ ยังแบ่งออกเป็นอีก 3 ชนิด คือ เต้าหู้อ่อนขาวชนิดที่มีเนื้อถั่วเหลืองน้อยแต่มีนำ�้
มาก หรือเต้าฮวย คนแต้จิ๋วมักเรียกว่า “เต่าหู่อวย”
เต้าฮวยเป็นเต้าหูช้ นิดทีอ่ อ่ นทีส่ ดุ คนจีนมักน�ำมาเพิม่ รสชาติดว้ ยซีอวิ๊ กินพร้อมกับข้าวต้ม แม้วา่ โปรตีน
ในถัว่ เหลืองของเต้าหูจ้ ะมีเพียงพอในอาหารแต่ละมือ้ แต่เต้าหูม้ กั จะไม่ใช่อาหารจานหลัก เพราะคนจีนเชือ่ ในหลัก
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติดงั กล่าวไปแล้ว คุณประโยชน์ของเต้าหูอ้ าจมีโทษหากรับประทานมากเกินควร ดังนัน้
จึงพบเต้าหูอ้ ยูใ่ นน�ำ้ แกง หรือเป็นเครือ่ งเคียงประกอบกับเนือ้ สัตว์อย่างอืน่ บนโต๊ะอาหารเสมอ
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สิ่ ง ที่ บ ่ ง บอกเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ชั ด กว่ า เต้ า ฮวย คื อ เต้ า หู ้ อ ่ อ นขาวอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ รี ย กกั น ติ ด ปากว่ า
เต้าหู้กระดาน หรือ “เต่าหู่กัว”เต้าหู้ชนิดนี้มีเนื้อกระด้างกว่าเต้าฮวยมาก มักน�ำไปใช้ในการท�ำพะโล้
ผัดผักต่างๆ หรือท�ำเป็นเต้าหู้ทอด
การทอดเต้าหู้ชนิดนี้ไม่ใช่การทอดโดยสักแต่โยนลงไปในกระทะที่มีน�้ำมันอยู่ท่วมเช่นในปัจจุบัน
แต่วิถีการทอดอาหารของชาวจีนหมายถึงศิลปะของการควบคุมไฟ ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ไฟ และ
ธรรมชาติของเนื้อเต้าหู้ ขั้นแรกต้องน�ำไปแช่น�้ำเกลืออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตั้งไฟแรงตั้งแต่แรก เมื่อ
ผิวเต้าหู้ออกสีเหลืองอ่อนจึงดับไฟ และเร่งไฟแรงอีกครั้งก่อนตักขึ้น จากนั้นเมื่อน�ำมารับประทานคู่กับน�้ำ
บ๊วยเปรี้ยวหวาน หรือบ๊วยเจี่ยกอ ความหวานและน�้ำมันที่ใช้ทอดจะต้องไม่กัดเข้าไปถึงความหอมของเนื้อ
ถั่วเหลืองที่อยู่ด้านใน ซึ่งเปรียบได้กับคู่ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน เมื่อสองสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามปะทะกัน
สิ่งเหล่านั้นควรจะหลอมรวมและไม่สูญสิ้นเอกลักษณ์ของตนเอง
เต้าหูช้ นิดสุดท้ายคือ เต้าหูเ้ หลือง หรือโผวเล้งเต่ากัว เหตุทมี่ สี เี หลืองเพราะคนจีนจะเอาเต้าหูท้ มี่ ที มี่ า
จากเมืองโผวเล้งนี้มาแช่น�้ำเกลือ จากนั้นจึงน�ำไปผสมขมิ้นให้มีสีเหลืองน่ารับประทาน ใช้สำ� หรับปรุงอาหาร
ผัด ต้ม ทอด ได้เช่นเดียวกับเต้าหู้กระดาน
เต้าหูท้ งั้ สามแบบมักปรากฏอยูใ่ นวัฒนธรรมการกินของคนจีนทุกช่วงอายุ ตัง้ แต่การกินเพือ่ สิรมิ งคล
ในวันเกิด การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในช่วงตรุษจีน เช็งเม้ง สารทจีน หรือกระทั่งเป็นอาหารจัดเลี้ยงในงานศพ
และวัฒนธรรมการกินเต้าหู้ที่ท�ำมาจากถั่วเหลืองนี้ก็ไม่ได้หยุดลงเพียงแค่นั้น เพราะเต้าหูและ
ถั่วเหลืองที่ริเริ่มจากประเทศจีนได้กลายเป็นต้นแบบวัฒนธรรมการกิน โชยุ และมิโซของญี่ปุ่น รวมถึง
โดเอนจาง ของเกาหลีที่ต่อมาได้รับความนิยมในวงกว้างและกลายเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงคนทั่วโลก
กว่าพันล้านคนอีกด้วย

11

ซูชิ
- และปรัชญาเซน
ของขวัญจากธรรมชาติ
เรื่อง : ธีรภัทร์ เจนใจ

“ทุกสิง่ ทุกอย่างด�ำรงอยูอ่ ย่างสอดคล้องกับธรรมชาติดว้ ยกลไกของมันเอง การรับรูจ้ ากภายในจิตใจ
ของเราในเรือ่ งเกีย่ วกับความถูกต้อง ความงาม ขนาด และคุณค่า ล้วนแต่อยูใ่ นหัวของเรา ไม่ได้อยูข่ า้ งนอกเลย”
คติธรรมของเซนกล่าวไว้เช่นนั้น
หากได้ศึกษาปรัชญาของนิกายเซนแม้เพียงผิวเผิน ก็พอจะเผยหลักคิดบางอย่างจนท�ำให้เราเข้าใจ
รูปแบบการด�ำรงชีวิตในมิติต่างๆ ของคนญี่ปุ่นได้ แม้กระทั่งมิติของอาหาร โดยมีแนวคิดที่สืบทอดกันมา
รุ่นต่อรุ่นว่า ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งจากภูเขา (ผัก พืชตามฤดูกาล ข้าว ธัญพืช) และท้องทะเล
(ปลา กุ้ง หอย ปู สาหร่ายทะเล)
อาหารที่เป็นตัวแทนวิถีการด�ำรงชีวิตและหลักคิดของคนญี่ปุ่นได้ดีที่สุดก็คงเป็น ซูชิ
ซูชิ หมายถึง การรวมตัวกันระหว่างปลากับข้าว ซูชิมีวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่น ซึ่งแบบยอดนิยมก็คือ นิงิริซูชิ (Nigiri Sushi) โดยเป็นข้าวอัดก้อนและ
มีเนื้อปลาวางบนด้านหน้าเท่านั้น
ในยุคต่อมาก็มกี ารพัฒนาซูชใิ นอีกหลายรูปแบบเช่น มากิซชู ิ (Maki Sushi) ทีใ่ ช้สาหร่ายห่อข้าวและ
ปลาดิบไว้ ชิราชิซูชิ (Chirashi Sushi) เป็นการจัดเรียงปลาดิบ และวัตถุดิบอื่นๆ บนข้าวที่อยู่ในกล่อง และ
โอชิซูชิ (Oshi Sushi) เป็นผลผลิตจากชาวคันไซ เมืองโอซาก้า โดยเอาข้าวมาอัดลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยม
ตามยาวหั่นขนาดพอดีค�ำแล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบน
ซูชิ เป็นผลลัพธ์ที่มาจากกระบวนการท�ำที่คิดค้นอย่างละเอียดอ่อน พิถีพิถันทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่
การคัดสรรวัตถุดิบ การจัดเก็บ กระบวนการท�ำ  การเสิร์ฟ และการรับประทาน เพียงแต่ในทุกขั้นตอนนั้น
ไม่ได้ใช้หลักคิดการปรุงแต่งรสชาติให้ถกู ปาก แต่เป็นการดึงรสชาติของข้าว และปลาดิบ อันเป็นวัตถุดบิ หลัก
ให้ได้แสดงความเป็นเลิศทางรสชาติของตัวเอง
หัวใจส�ำคัญของซูชิ คือ ความสดใหม่ของวัตถุดิบจะต้องอยูใ่ นระดับทีแ่ ทบจะไม่มีการเปลีย่ นแปลง
จากเดิม สดใหม่เหมือนตอนที่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยว ฉะนั้นที่เราเห็นการปั้นซูชิที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
เป็นเพราะว่าเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไป ได้ลดทอนความสดใหม่และรสชาติที่แท้จริงไปด้วย
หลักคิดของการท�ำซูชิสอดคล้องกับจุดหมายของเซนที่พยายามก�ำจัดความคิดแบบรวบยอด หรือ
ทีเ่ รียกว่า ความคิดแบบปรุงแต่ง อันเป็นต้นก�ำเนิดการจ�ำแนกสิง่ ต่างๆ ออกเป็นสองขัว้ ซึง่ ในเซนมองว่าความ
คิดแบบนีผ้ กู มัดมนุษย์ไว้ หากท�ำลายความคิดเรือ่ งนีไ้ ด้กจ็ ะเป็นอิสระ และมองเห็นสิง่ ต่างๆ ตามทีเ่ ป็นจริง
ทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาเรือ่ งการเลือกรับประทานแต่วตั ถุดบิ ทีธ่ รรมชาติรงั สรรค์ ผสมผสานกับความพยายามที่
จะท�ำให้ผทู้ ดี่ ำ� เนินตามครรลองแบบเซน เพือ่ ให้ได้เห็นความเป็นจริงทีแ่ ท้ ซึง่ ในมิตขิ องอาหารนัน้ จึงเกิดรูปแบบ
การรับประทานอาหารแบบแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) หรือทีร่ จู้ กั กันในอีกชือ่ หนึง่ ว่า อาหารชีวจิต

13

“เคีย้ วอาหารให้ละเอียด 50 ครัง้ ต่อค�ำ เพือ่ ให้ยอ่ ยง่าย ไม่เป็นภาระของกระเพาะและท�ำให้เห็นคุณค่า
ของอาหารแต่ละค�ำ” เป็นตัวอย่างวิถแี ห่งเซนทีก่ ลุม่ แมคโครไบโอติกส์ในญีป่ นุ่ ดึงหลักคิดออกมาผนวกกับการ
บริโภคและใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ
คุณค่าของอาหารในทีน่ ี้ นอกจากจะหมายถึง ระยะเวลาของความพยายามเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
การเก็บเกีย่ วทีพ่ ยายามคงสภาพคุณค่าของวัตถุดบิ ให้ได้มากทีส่ ดุ แล้วนัน้ ก็ยงั หมายถึง รสชาติแท้จริงทีซ่ อ่ น
อยูน่ นั่ เอง ซึง่ หากเราละเมียดละไมแค่เพียงกระบวนการท�ำ แต่ไม่มศี ลิ ปะในการรับประทาน ก็คงไม่อาจเรียก
ได้ว่า ได้สัมผัสรสชาติที่เป็นจริง
ตัวอย่างการรับประทานที่คนญี่ปุ่นคิดค้น เช่น การจุ่มซูชิลงไปในซอส จะต้องหงายส่วนที่เป็นข้าว
ขึ้นเพื่อไม่ให้ข้าวสัมผัสกับซอสจนซูชิเสียรูป
ควรกินซูชิภายในค�ำเดียว และหันด้านที่เป็นเนื้อเข้าหาลิ้น
ควรเริ่มกินซูชิที่รสอ่อนแล้วค่อยไล่ไปหาปลาที่มีรสชาติเข้มข้น เพื่อไม่ให้รสชาติจากปลาที่มีรสชาติ
เข้มข้นกว่ากลบรสชาติของปลาที่มีรสอ่อนกว่า
และอีกหลายๆ ข้อแนะน�ำทีไ่ ม่ได้มอี ะไรพิสดารเหนือเหตุและผล ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาติตาม
ธรรมดาทีเ่ ราเข้าใจกันอยูโ่ ดยปกติ เหมือนอย่างทีน่ กิ ายเซนชักชวนให้เราใช้ชวี ติ อยูก่ บั เหตุ และทิง้ ผลไว้ให้แก่
กฎอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล
ถ้าจะมีอาหารจากชนชาติใดที่เคารพต่อตัวตนที่แท้ของธรรมชาติ ด้วยหลักคิดที่เรียบง่ายที่สุด และ
มีอิทธิพลทางความคิด วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ซูชิ คือ ตัวแทนที่เล่าเรื่องราวและตอบค�ำถามได้ดีที่สุด
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แกงถั
ว
่
และนั
น
ต�ำนานความอร่อย แห่งแดนภารตะ
เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย

ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศรูปทรง ‘รังผึ้ง’ อย่างอินเดียจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้
เราได้เห็นกัน เพราะด้วยคนหมู่มากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�ำให้ก่อเกิดสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นวรรณะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ที่ยึดถือกันมาช้านาน รวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินที่คนแต่ละท้องถิ่นสรรหามา
กินกันภายในครัวเรือน
โดยเอาเข้าจริงแล้ว ประเทศอินเดียในแต่ละภาคส่วนต่างมีวฒ
ั นธรรมเรือ่ งของการกินทีไ่ ม่เหมือนกัน
อาจเป็นเพราะด้วยภูมศิ าสตร์ทตี่ า่ งกันออกไป เช่น บางแห่งอยูต่ ดิ กับทะเล บางแห่งอยูต่ ดิ กับทะเลทราย หรือ
บางแห่งอยู่ติดกับภูเขา รวมไปถึงเรื่องของศาสนาที่ทำ� ให้การกินอาหารของชาวอินเดียแบ่งได้เป็นอีกหลายๆ
กลุ่ม ซึ่งเราก็จะได้อาหารจานพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นออกมา แต่ด้วยอาหารหลักใหญ่ของ
ชาวอินเดียนั้นมักจะหนีไม่พ้นกันสักเท่าไหร่ นั่นก็คือ อาหารที่มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งที่ชาวอินเดียมักเรียก
กันว่า ‘นัน’ (Naan)
‘นัน’ ถือเป็นต�ำนานความอร่อยที่ชาวอินเดียฮิตกันเป็นอย่างมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ชาวอินเดีย
มักนิยมกินอาหารโดยใช้มือ ไม่ใช้ช้อนส้อม แม้แต่อาหารประเภทน�้ำจ�ำพวกแกงเผ็ด หรือซุปถั่วต่างๆ
ก็เช่นกัน มักใช้ปลายนิ้วมือรวบอาหารและกอบเข้าปากภายในค�ำเดียว โดยใช้แผ่นแป้งขนมปังอย่าง ‘นัน’
เป็นตัวช่วยในการกอบและตักอาหารเข้าปาก ซึ่งชาวอินเดียหลายคนเชื่อว่า การกินอาหารแบบนี้จะได้รสชาติ
ของอาหารมากกว่าการใช้ช้อนส้อมทั่วไป อีกทั้งการกินอาหารแบบชาวอินเดียที่แท้จริง จะต้องใช้เพียงแค่
มือขวาอย่างเดียวเท่านั้น เพราะมือซ้ายเป็นมือที่ใช้ชำ� ระล้างในห้องน�ำ ้ จึงไม่นิยมใช้มือซ้ายในการกินอาหาร
ว่ากันด้วยแผ่นแป้งขนมปังทีช่ อื่ ‘นัน’ กันต่อ โดย ‘นัน’ เป็นแผ่นแป้งสาลีกอ้ นกลมทีต่ เี ป็นแผ่นบาง
แล้วน�ำไปวางไว้ในเตาดินเพือ่ ท�ำให้สกุ ซึง่ กรรมวิธดี งั กล่าวเป็นกรรมวิธดี งั้ เดิมของชาวอินเดียทีส่ บื ทอดกันมา
ยาวนาน โดยนิยมใช้เตาที่เรียกว่า ‘ทันดู’ (Tandoor) ในการอบแป้ง เพราะภายในเตามีถ่านไม้ ช่วยให้แผ่น
แป้งมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แถมเตานี้ยังคล้ายกับเตาโอ่งในบ้านเราอีกด้วย แต่ทว่าวิธีที่จะท�ำให้ ‘นัน’
สุกนั้นไม่ได้มีแค่วิธีเดียว สามารถน�ำไปปิ้ง นาบไว้บนกระทะ หรือทอดให้สุกก็ได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วแผ่นแป้งที่
ออกมาก็จะมีลักษณะพองกรอบ เอาไว้กินกับแกงประเภทต่างๆ เช่น แกงกะหรี่ กุรุหม่า เป็นต้น
นอกจากแผ่นแป้งขนมปังที่ชื่อ ‘นัน’ แล้ว ยังมีอาหารประเภทแผ่นแป้งอีกมากที่ชาวอินเดียนิยมกิน
อาทิ จาปาตี (แผ่นแป้งสีน�้ำตาล) โรตี (แผ่นแป้งจะบางกว่านันและจาปาตี) ปุรี (แผ่นแป้งคล้ายนัน แต่น�ำไป
ทอด) หรือปาปัด ซึ่งปาปัดจะถูกปากคนไทยเป็นพิเศษ เนื่องจากแผ่นแป้งที่บางกรอบคล้ายข้าวเกรียบ และ
ไม่ต้องกินกับเครื่องเคียงแต่อย่างใด ท�ำให้ปาปัดกลายเป็นของว่าง สามารถรับประทานกับชาหรือกาแฟได้
เลย ถือเป็นความอร่อยไปอีกแบบ ซึ่งอาหารประเภทแผ่นแป้งเหล่านี้มักจะกินกับเครื่องเคียงนานาชนิด แต่
ที่นิยมมากที่สุดคือ ‘แกงถั่ว’ (Dal) ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ
‘แกงถั่ว’ ก็ถือเป็นอาหารอีกอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินในประเทศอินเดียเช่นกัน เพราะ
ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่นิยมกินมังสวิรัติ (Vegetarian) เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจัยอย่างศาสนา
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ฮินดูที่ให้ผู้คนละเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ ท�ำให้ต้องหาโปรตีนจากแหล่งใหม่ ถั่วและนมจึงเข้ามามีอิทธิพล
กับอาหารอินเดียพอสมควร เพราะต้องทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ อาหารอินเดียจึงเต็มไปด้วยโปรตีนจาก
ถัว่ และนม ทีส่ ำ� คัญแกงถัว่ ก็เข้ากับแผ่นแป้งนันได้เป็นอย่างดี เพราะด้วยรสชาติทลี่ งตัวของแกงกะหรีท่ ใี่ ส่นม
แทนกะทิ รวมถึงผงมัซซาล่า (เครื่องเทศส�ำคัญของชาวอินเดีย) และผงกะหรี่ อีกทั้งตบท้ายด้วยพริกป่นและ
ผักชี ท�ำให้แกงถั่วกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อที่กินคู่กับแผ่นแป้งนันได้อย่างลงตัว
เห็นไหมว่า...ต�ำนานความอร่อยอย่าง ‘นัน’ ท�ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินโดยใช้มือของชาวอินเดีย
รวมถึง ‘แกงถั่ว’ ก็ทำ� ให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางศาสนาที่ส่งผลต่ออาหารของคนในชาติ ดังนั้นแล้วอาหารกับ
สังคมและวัฒนธรรมจึงหนีกันไม่พ้นเหมือนกับแผ่นแป้งนันที่ต้องกินคู่กับแกงถั่วฉันใดก็ฉันนั้น

อิ น เ ดี ย
กั บ ก า ร
ส่ ง ปิ ่ น โต
แบบอาชีพ

นอกจากอาหารอินเดียจะเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยังเกี่ยวข้องไปถึง
เรื่องราวของธุรกิจอีกด้วย เพราะในประเทศอินเดียมีอยู่ 1 อาชีพที่สุดแสนน่าอัศจรรย์ใจ นั่นก็คือ
การส่งปิ่นโตหรือกล่องข้าวกลางวันให้กับลูกค้า โดยใช้ระบบรถไฟเป็นตัวขนย้ายและจัดส่ง ซึ่งถ้า
มีโอกาสได้ไปที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เราจะเห็นภาพเหล่านี้จนชินตา  
การส่งปิน่ โตนับหมืน่ เถา หรือการส่งกล่องข้าวนับแสนกล่องของเครือข่ายนี้ น่าประหลาดใจ
ตรงที่ว่า เขามีวิธีการจัดการที่ดีมาก ไม่ก่อให้เกิดความสับสน ไม่มีการส่งปิ่นโตหรือกล่องข้าว
ผิดคนแต่อย่างใด ถูกที่ ถูกผู้รับ และตรงเวลามาก ไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว เรียกได้ว่า
เป็นธุรกิจที่มีความเที่ยงตรงและแม่นย�ำที่สุดถึง 99.99%
ดีขนาดนี้...ลองไปใช้บริการที่เมืองมุมไบดู แล้วคุณจะรู้ว่า ประสิทธิภาพการขนส่ง
ของเขาดีขนาดไหน
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				 ตัวแทนอาหารกะบัเอกลับกษณ์ตะวันออกกลาง
เรื่อง : ปาริฉัตร แทนบุญ

หากถูกถามถึงอาหารตะวันออกกลาง หลายคนฟังแล้วอาจจะนึกค�ำตอบไม่ออก แต่หากพูดชื่อ
อาหารชนิดนี้ขึ้นมาแล้ว ทุกคนคงต้องร้องอ๋อขึ้นมาแน่นอน นั่นคือ ‘กะบับ (Kebab)’ ภาพที่นึกถึงโดย
ง่ายและเร็วที่สุด คือ ภาพของก้อนเนื้อไก่ย่างก้อนใหญ่ เสียบไม้หรือเสาแสตนเลส ขายบนรถเข็นตาม
ริมทาง เมื่อเดินเข้าไปสั่งคนขายก็จะท�ำการสับมันเป็นชิ้นเล็กๆ จ�ำนวนพอดีจาน ประกอบกับเครื่องเคียง
ตบท้ายด้วยการราดซอส หรือบางเจ้าอาจจะมีแผ่นแป้งบางๆ ไว้ส�ำหรับห่อเนื้อไก่ย่างและเครื่องเคียง
เหล่ า นี้ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว จะมี สั ก กี่ ค นที่ รู ้ ว ่ า ถิ่ น ก� ำ เนิ ด ของอาหารชนิ ด นี้ มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด มาจาก
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง                                                                                                                                                       
กะบับ คือ อาหารเสียบไม้ปิ้ง โดยเลือกเนื้อส่วนที่นุ่มๆ ของวัว แกะ ไก่ อาหารทะเลหรือผักก็ได้
โดยเสียบเรียงบนไม้ยาวๆ ก่อนน�ำไปปิ้ง อย่างที่สอง คือ ขนมปังพิตต้า (ขนมปังแบบเมดิเตอร์เรเนียน)
ที่ยัดไส้ด้วยเนื้อปิ้งแบบกะบับ โดยมักจะมีผักสลัดและซอสเผ็ดๆ ใส่มาด้วย กะบับเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของ
อาหารย่างในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อาหรับ และประเทศมุสลิมหลายแห่ง ซึ่งมีเสน่ห์มากกว่าแฮมเบอร์เกอร์
ในแง่ของความเป็นอาหารพื้นเมือง
ถึงแม้กะบับจะแพร่หลายในรูปแบบร้านจานด่วน แต่กะบับกลับให้ความรู้สึกของร้านอาหารแบบ
‘ครอบครัว’ เสมอ อาหารชนิดนี้มีประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ นับแต่สมัยชนเผ่าเติร์กยังเร่ร่อนรอนแรม
ในทุ่งกว้าง ชนเผ่านี้รู้จักวิธีย่างเนื้อบนกองไฟ จนท้ายสุดกลายมาเป็นอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู้ด)
ในปัจจุบัน
ถิ่นก�ำเนิดของกะบับ คือ ตะวันออกกลาง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดินแดนรอบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทางด้านใต้และตะวันออก ซึง่ เป็นอาณาบริเวณทีต่ อ่ เนือ่ งจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
ไปยังอ่าวเปอร์เซีย หรือให้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือทวีปเอเชียและบางส่วนของแอฟริกา สามวัฒนธรรมหลัก
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ได้แก่ วัฒนธรรมเปอร์เซีย วัฒนธรรมอาหรับ และวัฒนธรรมตุรกี ซึ่งทั้ง
สามภูมิภาคก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบทะเลทราย     
ส�ำหรับวัฒนธรรมการกินของประเทศกลุ่มตะวันออกกลางนั้น มักเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจาก
แหล่งอารยธรรมใหญ่สามแหล่ง คือเปอร์เซีย, อาหรับและออตโตมาน เมื่อศาสนาอิสลามแพร่กระจายไป
ท�ำให้วฒ
ั นธรรมการปรุงอาหารของตะวันออกกลางแพร่กระจายไปสูอ่ นิ เดีย มลายู - ชวา รวมทัง้ ประเทศไทย
ซึ่งลักษณะเด่นของอาหารตะวันออกกลางได้แก่ การนิยมต้มเคี่ยวจนอาหารนุ่ม โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และน�ำ
เนื้อสัตว์ที่นุ่มแล้วไปปรุงอาหารอย่างอื่นได้อีก
ส่วนในเปอร์เซียจะนิยมรับประทานเนือ้ สัตว์กบั ถัว่ หรือผลไม้แห้ง ผักทีม่ กั เป็นวัตถุดบิ หลัก ได้แก่ถวั่
ชนิดต่างๆ, มะเขือ, แตงกวา, กระเจีย๊ บเขียว อีกทัง้ ยังนิยมใช้นม, โยเกิรต์ , เนยแขก แต่ไม่นยิ มน�ำ้ มันมะกอก
นอกจากนั้นยังนิยมปรุงอาหารยัดไส้นานาชนิด ส่วนที่เป็นแป้งเป็นข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ซึ่ง
น�ำมาท�ำเป็นขนมปัง และข้าวเจ้าถือเป็นอาหารพิเศษที่ปรุงอย่างประณีตจนกลายเป็นข้าวหมกนานาชนิด
ส่วนในเรื่องปรุงแต่งอาหารมักใช้หญ้าฝรั่นและเครื่องเทศนานาชนิด  

19

อาหารและวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวตะวันออกกลางแสดงให้เห็นว่า เอกลักษณ์หลายๆ อย่าง
เกิดจากลักษณะภูมปิ ระเทศทีท่ ำ� ให้เกิดการปรับตัวเพือ่ ความเหมาะสมกับการด�ำรงชีวติ และความเป็นอยู่ อาทิ
เช่น กะบับ ทีม่ สี ว่ นประกอบหลักมาจากเนือ้ สัตว์ยา่ งเป็นหลัก นัน่ ก็เพราะประเทศในแถบตะวันออกกลางส่วน
มากจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนจึงเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่และหนึ่งใน
สัตว์ที่นิยมเลี้ยง คือ แพะหรือแกะ
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาหารส่วนใหญ่ของชาวตะวันออกกลางจะนิยมใช้เนื้อสัตว์ และกะบับสูตร
ต้นต�ำรับเองก็ใช้เนือ้ ของแพะหรือแกะเป็นส่วนใหญ่ แต่ทว่าเมือ่ เกิดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมไปในหลาย
ประเทศ หลากทวีปในวงกว้าง เนื้อแพะจึงไม่สามารถตอบสนองรสนิยมการกินของผู้คนต่างถิ่นได้ จึงมีการ
ปรับเปลีย่ นเป็นเนือ้ ไก่หรือเนือ้ วัวย่างแทน เช่นในประเทศไทย การท�ำกะบับนิยมใช้เนือ้ ไก่เป็นส่วนใหญ่เพราะ
เหมาะกับผูบ้ ริโภคได้ทกุ เชือ้ ชาติศาสนา อีกทัง้ บางคนก็อาจจะไม่พสิ มัยกับกลิน่ เหม็นสาบของเนือ้ แพะหรือแกะ
แต่ขอ้ ดีของการใช้เนือ้ จากสัตว์ทเี่ ลีย้ งแบบเร่รอ่ นอิสระนัน้ ท�ำให้ได้เนือ้ ทีน่ ำ� มาประกอบอาหารทีอ่ ร่อย
และเป็นเนือ้ ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ เนือ่ งจากสัตว์ถกู เลีย้ งในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมมีความสุขทัง้ ทางกายและจิตใจ
จึงได้เนื้อที่มีคุณภาพกว่า และเป็นเหตุผลที่ว่ากะบับให้ความรู้สึกถึงอาหารจานด่วนแบบครอบครัว เพราะ
คุณภาพและวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาประกอบกันเป็นกะบับนัน้ มีคณ
ุ ภาพเป็นธรรมชาติกว่าอาหารจานด่วนในปัจจุบนั
นอกจากนี้ชาวตะวันออกกลางต้นก�ำเนิดยังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในเขตทะเลทราย จึงต้องอาศัยการเก็บ
รักษาอาหารให้มีอายุที่ยาวนานเพียงพอส�ำหรับการบริโภค เช่นกะบับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า ‘ขนมปัง
พิตต้าแบบเมดิเตอร์เรเนียน’ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์ในปัจจุบัน เพราะมีส่วนของขนมปังที่ท�ำ
จากแป้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเนื้อสัตว์หรือแป้งชนิดอื่น  
กะบับ อาจจะเป็นเพียงแค่หนึง่ ในหลายเมนูอาหารของชาติตะวันออกกลางทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และพบเห็น
ได้บอ่ ย เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวตะวันออกกลางผ่านวัฒนธรรมการกิน
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปจนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการด�ำรงชีวิตได้อย่างชัดเจน หากแต่ในปัจจุบัน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมมีมากขึน้ การเปิดรับอารยธรรมของต่างถิน่ เข้ามามากขึน้ ท�ำให้การคงอยูข่ อง
ต้นต�ำรับและต้นก�ำเนิดวัฒนธรรมในหลายๆ ด้านของประเทศแถบตะวันออกกลางอาจจะถูกกลืนกินหรือ
ผสมผสานเข้ากับความแปลกใหม่ของยุคสมัย
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ไส้
ก
รอกเยอรมั
น
จากอาหารต้องห้าม สู่เมนูเด่นประจ�ำชาติ
เรื่อง : ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

เมื่อพูดถึงอาหารประจ�ำชาติ ไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ย่อมมีสิ่งที่เหมือนกันคือ อาหารเหล่านั้นต้องมี
จุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาตินั้นๆ ด้วยวัตถุดิบและส่วนผสมที่หาได้ในประเทศ สูตรลับเฉพาะตัว
กรรมวิธีพิเศษและความพิถีพิถัน ตลอดจนความภาคภูมิใจที่ได้รับประทาน และการผลักดันออกไปยังต่าง
ประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จัก และเมื่อพูดถึงประเทศเยอรมนี เราย่อมนึกถึง ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูเยอรมัน
รวมไปถึงเครือ่ งดืม่ ยอดฮิตอย่างเบียร์ ทีช่ าวเยอรมันดืม่ กันเป็นปกติไม่ตา่ งจากการดืม่ น�ำ้ เปล่าในบ้านเรา โดย
เฉพาะไส้กรอกเยอรมัน ถือเป็นอาหารประจ�ำชาติทมี่ ปี ระวัตศิ าสตร์เก่าแก่กว่าทีเ่ ราคิด ย้อนไปหลายพันปีกอ่ น
คริสต์ศกั ราช ทัง้ ยังเคยเป็นอาหารต้องห้าม หากผูใ้ ดในสมัยนัน้ รับประทานล่ะก็ อาจถึงขัน้ ได้รบั โทษประหาร!
ไส้กรอก เมนูต้องห้ามแห่งจักรวรรดิโรมันและคริสต์ศาสนิกชน
ไส้กรอก หรือ Sausage เป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติอย่างหนึ่ง และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ไส้กรอกเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง ในยุคที่โลกยังไม่มีกระแสไฟฟ้าและตู้เย็น
คนยุคนั้นต้องการเก็บเนื้อสัตว์ไว้รับประทานให้ได้นานวัน จึงหมักเนื้อสัตว์กับเกลือ (เครื่องปรุงรส)
แล้วยัดใส่ไว้ในไส้หมูและไส้แกะ (เพื่อใช้ยัดส่วนผสมอื่นๆและขึ้นรูป) แล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ไส้กรอกที่เก่าแก่ที่สุดพบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในการประกอบอาหารของชาวสุเมเรียน
(Sumerian) ซึง่ มีถิ่นฐานอยู่บริเวณประเทศอิรกั ปัจจุบัน ราว 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่สูตรเริม่ ต้นฉบับ
ฝั่งตะวันตกจะเป็นของ ชาวกรีก (Greek) เห็นได้จากหลักฐานในมหากาพย์โอดิสซี (Odyssey) ได้มีการ
พู ด ถึ ง กวี ชื่ อ อี พิ ค ชาร์ มั ส (Epicharmus) ที่ เ ขี ย นมุ ข ตลกเกี่ ย วกั บ ไส้ ก รอกเอาไว้ เ มื่ อ ราว 500 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช
ทั้งนี้ยังมีหลักฐานที่ปรากฏว่า ไส้กรอกเป็นที่นิยมสูงในเวลาต่อมา ทั้งในสมัยอาณาจักรกรีก และ
โรมัน โดยในโรมันมีเทศกาล Lupercalia ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งป่า Faunus และเฉลิมฉลองด้วยการ
ทานไส้กรอก แต่ต่อมา คริสต์ศาสนจักรได้กล่าวว่า การฉลองเทศกาลและการทานไส้กรอกถือเป็นบาป
เพราะใช้ไส้และเลือดของสัตว์จริงๆ เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งคริสต์ศาสนาถือว่าเป็นอาหารของปีศาจและ
เป็นของต้องห้าม
ด้วยเหตุนี้ จักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเป็นคริสเตียนจึงประกาศห้ามจัดเทศกาลดังกล่าว และ
ไส้กรอก จึงกลายเป็นเมนูต้องห้ามของชาวคริสต์ โดยเฉพาะเยอรมันอันเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) หากใครฝ่าฝืนทานไส้กรอกอาจถูกจับไปเผาได้ง่ายๆ แต่ในเวลาต่อ
มาก็ได้มกี ารค้นพบการท�ำไส้เทียมจาก เจลาตินทีไ่ ด้จากหนังสัตว์ การใช้เครือ่ งเทศชนิดต่างๆ หรือแม้กระทัง่
การน�ำพลาสติกมาขึ้นรูปแทนไส้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มีโอกาสทาน
ไส้กรอกเพราะไม่ผิดข้อห้ามทางศาสนาอีกต่อไป โดยเฉพาะ ชาวเยอรมันที่รังสรรค์เมนูไส้กรอกมากมายจน
กลายเป็นอาหารประจ�ำชาติ และเรียกกันติดปากว่า ไส้กรอกเยอรมัน

ไส้กรอกเยอรมัน กับชื่อเสียงระดับโลก

หลังจากได้วัตถุดิบส�ำหรับผลิตไส้กรอกโดยไม่ผิดข้อห้ามทางศาสนา ในเวลาต่อมา ไส้กรอก
จึงกลายเป็น เมนูที่ชาวเยอรมันชื่นชอบ อีกทั้งพวกเขายังมีพรสวรรค์ในการท�ำไส้กรอกด้วยสูตรอัน
หลากหลาย และสืบทอดวิธีท�ำไส้กรอกกันรุ่นต่อรุ่นภายในครอบครัว โดยแต่ละภูมิภาคในเยอรมนี
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ต่างก็พัฒนาวิธีท�ำไส้กรอกที่แตกต่างกัน ค�ำกล่าวนี้ยืนยันได้เมื่อพบบันทึกว่า ปัจจุบันเยอรมนีเป็นประเทศ
ที่มีไส้กรอกแตกต่างกันมากกว่า 1,500 ชนิด โดยแต่ละเมืองในเยอรมนีต้องมีไส้กรอกสูตรเฉพาะของ
ตัวเอง 1 ชนิด นอกจากนี้ยังมีบางชนิดที่ตั้งชื่อตามชื่อเมือง เช่น ไส้กรอกที่คนไทยรู้จักกันดีอย่าง Frankfurt
(แฟรงก์เฟิร์ต) หรือที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า Frankfurter Wustchen เป็นไส้กรอกที่ท�ำด้วยเนื้อหมู
เดิมนิยมเสิรฟ์ คูก่ บั ขนมปังและมัสตาร์ด ชูรสให้โดดเด่นยิง่ ขึน้ เมือ่ ดืม่ กับเหล้าแอปเปิล้ ทีเ่ รียกว่า Apfelwein
ซึ่งปัจจุบันหายากแล้ว และแหล่งก�ำเนิดของไส้กรอกชนิดนี้ก็คือเมือง 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

Rote
Grütze
ของหวาน
ป ร ะ จ� ำ ช า ติ
เ ย อ ร มั น

เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีพื้นที่ป่าจ�ำนวนมาก และมีต้นเบอร์รี่ต่างๆ ขึ้นไปทั่วทุกที่
ชาวเยอรมันจึงคิดค้นเมนูของหวานทีใ่ ช้ผลไม้เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็นสตรอเบอร์ร,ี่ บลูเบอร์ร,ี่
ราสเบอร์รี่ และเชอร์รี่ มาท�ำเป็นของหวาน โดย เสิร์ฟคู่กับ Sahne หมายถึงครีม หรือ
Vanillees ซึ่งหมายถึงไอศกรีมวานิลลา

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
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อาหารอิ
ต
าเลี
ย
น
:
จานสุดฮิตของชาวโลก
เรื่อง : ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

จากยุโรปถึงแอฟริกา จากอเมริกาถึงเอเชีย เรียกได้ว่าน้อยคนนักจะไม่รู้จักอาหารอิตาเลียน หรือ
จะพูดให้ชัดกว่านี้ อาหารอิตาเลียนคือ อาหารที่โด่งดังที่สุดในโลก และแน่นอนว่าหากพูดถึงประเทศอิตาลี
อาหารก็มักจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทุกคนนึกถึง
ก่อนอื่นคงต้องขอบคุณเชนร้านอาหารขนาดใหญ่หลายเจ้าที่ท�ำให้อาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าและ
พาสตาหลากชนิดกลายเป็นเมนูที่รู้จักไปทั่วโลกในปัจจุบัน แม้มันจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท�ำให้รสชาติจาก
คาบสมุทรรูปรองเท้าบู้ทแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ตาม
จุดเริ่มต้นของอาหารชนชาตินี้อาจเริ่มต้นในยุคโรมัน วัตถุดิบหลักในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นพืชผัก
เช่น อาร์ติโชค ถั่ว กะหล�่ำปลี พาสลีย์ แอปเปิ้ล ธัญพืช ส่วนแหล่งโปรตีนมักมาจากเนื้อสัตว์ต่างๆ และ
ชีสนานาชนิด ชีสเค้กและออมเล็ตเป็นอาหารเมนูแรกๆ ของชาวโรมันที่ยังสืบทอดมาถึงอิตาลีในปัจจุบัน
ส่วนพิซซ่าและพาสต้าเกิดก่อนหน้านั้นมานาน แต่ต้นก�ำเนิดของอาหารสองอย่างนี้จะใช่อิตาลีจริงๆ หรือไม่
ยังคงเป็นที่ถกเถียงของนักประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์คงเถียงไม่ได้ว่า พิซซ่าและพาสต้าในปัจจุบัน คือ ทูตวัฒนธรรม
ของอิตาลีอย่างแท้จริง พวกมันน�ำพาความเป็นอิตาเลียนไปสู่โลกกว้าง การเดินทางของอาหารอิตาเลียนเกิด
ขึ้นสองครั้งใหญ่ๆ นั่นคือ ในยุคเดินเรือเสาะหาโลกใหม่ และอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะ
หลังจากที่มันเดินทางไปถึงอเมริกา ที่ที่ท�ำให้อาหารอิตาเลียนกลายเป็นอาหารของชาวโลก
‘พิซซ่า’ สไตล์สมัยใหม่ยุคเริ่มแรก ว่ากันว่าถูกคิดค้นในเมืองเนเปิลส์ ตอนใต้ของประเทศ และมี
เพียงสองประเภทหลักๆ เท่านั้น คือ พิซซ่าแดงซึ่งเป็นแป้งทาซอสมะเขือเทศก่อนโรยท็อปปิ้ง และพิซซ่าขาว
ซึ่งโรยท็อปปิ้งบนแป้งอย่างเดียวแบบไม่ง้อซอส แต่ปัจจุบัน ประเภทของพิซซ่าที่คนทั่วโลกกินนั้นมีมากมาย
หลากหลายแทบนับไม่ถ้วน ทั้งพิซซ่าบาง พิซซ่ามีขอบ พิซซ่าห่อ พิซซ่ายัดไส้ พิซซ่าชาม พิซซ่าทอด พิซซ่า
ม้วน ไปจนถึงพิซซ่าเสียบไม้และอื่นๆ สุดแล้วแต่ผู้ดัดแปลงจะจินตนาการ
พิซซ่า คือ อาหารของชาวโลกอย่างแท้จริง ผลการส�ำรวจเมือ่ ประมาณสิบปีกอ่ นระบุวา่ ชนชาติทกี่ นิ
พิซซ่ามากทีส่ ดุ ในโลกนัน้ ไม่ใช่คนอิตาเลียนอีกต่อไป หากแต่เป็นคนนอร์วเิ จียน พวกเขากินพิซซ่าเฉลีย่ คนละ
5.4 กิโลกรัมต่อปี มากกว่าคนเยอรมันทีก่ นิ พิซซ่าคนละ 2.1 กิโลกรัมต่อปีถงึ สองเท่าเลยทีเดียว
ชาวอิตาเลียนชื่นชมพิซซ่าในฐานะอาหารอันโด่งดัง แต่เมนูที่พวกเขารักแบบที่เรียกว่ามีอยู่
ในทุกมื้ออาหารคงหนีไม่พ้นเมนู ‘พาสต้า’ พาสต้าเกิดจากการน�ำแป้งข้าวสาลีซึ่งมีมากในอิตาลีมาผ่าน
กรรมวิธีอย่างง่ายๆ จนได้เป็นเส้นรูปแบบต่างๆ ออกมา ปัจจุบันมีพาสต้ามากกว่า 600 ชนิดบนโลก
แต่ มี ไ ม่ กี่ ช นิ ด ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวาง ได้ แ ก่ สปาเกตตี มั ก กะโรนี ฟู ซิ ลี ลิ ง กวิ เ น เปนเน
ลาซานญ่ า มานิ ค อตติ เฟตตู ชิ เ น และโรติ นี ส่ ว นที่ เ หลื อ ต้ อ งคงเป็ น ชาวอิ ต าเลี ย นหรื อ สนใจใน
อาหารอิตาเลียนจริงๆ เท่านั้นจึงจะรู้จัก
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ในทุกๆ มื้ออาหารของชาวอิตาเลียน พาสต้าอย่างน้อยหนึ่งใน 600 กว่าชนิดที่ว่าจะต้องมา
อยู่บนจานของพวกเขาเสมอ ถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆ พาสต้าส�ำหรับคนอิตาเลียนก็ไม่ต่างจากข้าว
ของคนไทยนั่นเอง พวกเขากินพาสต้ากับแทบทุกอย่าง ซอสพาสต้านานาชนิดถูกรังสรรค์ขึ้นมาตามสัดส่วน
ของซอสมะเขือเทศ ผัก เนื้อวัตว์ และชีสที่ใช้ เรียกได้ว่า หากคนอิตาเลียนขี้เบื่อคนไหน อยากท�ำเมนู
พาสต้าให้ไม่ซ�้ำเส้นและไม่ซ�้ำซอสกันในหนึ่งปี ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้ไม่ยากเย็นนัก
นอกจากพิ ซ ซ่ า พาสต้ า ชี ส เค้ ก และออมเล็ ต แล้ ว อาหารอิ ต าเลี ย นที่ แ พร่ ห ลายไปทั่ ว
ทุกมุมโลกยังมีอีกมากมาย โดยเฉพาะเมนูของหวานที่ให้ความสดชื่นแบบอิตาเลียน เอ่ยชื่อออกไปหลาย
คนต้องร้องอ๋อกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีมเจลาโต ซอร์เบท์ น�้ำแข็งไส กรานิต้า ทิรามิสุ ไปจนถึงกาแฟ
เอสเพรสโซ คาปูชิโน และลาเต้
วัฒนธรรมการกินในอิตาลีไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องความเป็นสากลของรสชาติเท่านั้น ในอิตาลีเอง
อาหารมื้อเที่ยงวันอาทิตย์หรือ ‘ซันเดย์ลันช์’ ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้สมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกัน
พร้อมหน้า สนทนาทุกข์สขุ และแบ่งปันเรือ่ งราวบนโต๊ะอาหารระหว่างกัน ซันเดย์ลนั ช์จงึ เป็นมือ้ ทีค่ รอบครัว
ในอิตาลีจดั เต็มทีส่ ดุ เพือ่ ลูกหลาน ตลอดจนแขกเหรือ่ ทีม่ าเยีย่ มเยือน แม้แต่ครอบครัวชนชัน้ ล่างทีย่ ากจนก็
มักจะเก็บหอมรอมริบเงินตลอดสัปดาห์ไว้เพื่อมื้อสุขสันต์ประจ�ำวันอาทิตย์นี้เช่นกัน
มื้ อ สุ ข สั น ต์ ป ระจ� ำ วั น อาทิ ต ย์ จ ะเริ่ ม ด้ ว ย ‘แอนติ พ าสโต’ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ และชี ส
นานาชนิ ด ทานคู ่ กั บ ผั ก แกล้ ม เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ เพื่ อ เรี ย กน�้ ำ ย่ อ ย จากนั้ น จึ ง เข้ า สู ่ เ มนคอร์ ส ซึ่ ง แบ่ ง
เป็นสองจาน จานแรกเรียกว่า ‘พรีโม’ ส่วนใหญ่หากไม่ใช่เมนูพาสต้าสูตรเฉพาะของครอบครัวนัน้ ๆ ก็จะเป็น
‘รีซอตโต’ หรือเมนูข้าว ต่อด้วย ‘ซีคอนโด’ ซึ่งมักเป็นเมนูเนื้อหรืออาหารทะเลแล้วแต่ภูมิภาค ปิดเมนคอร์ส
ด้วยชีส และปิดท้ายมื้อที่ท�ำให้ทุกคนในครอบครัวพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยของหวาน ผลไม้ กาแฟ
และที่ส�ำคัญที่สุด...เสียงหัวเราะ

อาหาร
มอลตีส

‘มอลต้ า ’ ประเทศเกาะเล็ ก ๆ ในทะเลเมดิ เ ตอเรเนี ย นที่ คั่ น กลางระหว่ า งอิ ต าลี แ ละ
แอฟริกาเหนือ ด้วยภูมิประเทศเช่นนั้นจึงท�ำให้มันเป็นจุดผ่านเส้นทางการค้าที่ส�ำคัญมากมาย
อาหารมอลตีสจึงมีกลิ่นอายทั้งจากอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส แอลจีเรีย ตูนิเซีย โมร็อกโก ไปจนถึง
ลิเบีย เมนูประจ�ำชาติอย่างไม่เป็นทางการของมอลตาคือ ‘เฟนกาตา’ หรือสตูกระต่าย โดยส่วนที่
เป็นเนื้อติดกระดูกจะน�ำไปท�ำซอสข้นกินคู่กับสปาเกตตีแบบอิตาเลียน ขณะที่ส่วนที่เป็นเนื้อชิ้น
ใหญ่จะน�ำไปปรุงกับไวน์และกระเทียม กินคู่กับขนมปังมอลตีสและมันฝรั่ง ทั้งสองอย่างเป็นเมนู
ที่หากินที่ไหนไม่ได้ในโลก นอกจากบนเกาะมอลตา
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กินเพือ่ อยู่

อย่างฝรัง่ เศส
เรื่อง : สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการกินแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากเนื้อวัว
หมู ไก่ และอาหารทะเลทั่วไปแล้ว พวกเขายังนิยมสรรหาวัตถุดิบแปลกๆ เช่น หอยทาก กระต่ายป่า
ห่านป่า นกพิราบ และกบ มาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษด้วย อย่างหอยทากอบเนย หรือ ‘เอสการ์โกส์’
(Escargot) ที่มักเสิร์ฟมาในภาชนะหน้าตาคล้ายเตาขนมครก ก็ถือเป็นจานเด็ดที่ไม่ควรพลาดหาก
มีโอกาสได้ไปเยือนฝรั่งเศส
เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างขวาง อันประกอบไปด้วยที่ราบ แม่น�้ำ  เทือกเขา แถมยังมีพื้นที่ติดทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน อากาศก็ไม่แปรปรวนเกินไปนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบยุโรป ทรัพยากรธรรมชาติ
ของฝรัง่ เศสจึงหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยงิ่ ซึง่ ความหลากหลายของวัตถุดบิ นีแ่ หละ คือหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
จักรวาลของอาหารฝรั่งเศสกว้างขวางและน่ารื่นรมย์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับลักษณะเด่นของชาวฝรั่งเศสที่มี
ความหลากหลายมาก จน ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ อดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถึงกับเอ่ยปากว่า “ใครสักคน
จะปกครองประเทศที่มีเนยแข็งกว่า 246 ชนิดนี้ได้อย่างไร” ซึ่งมีความหมายแฝงว่า การปกครองคนฝรั่งเศส
ที่แสนจะมีความแตกต่างหลากหลายไม่ใช่เรื่องง่าย
เรื่องกินถือเป็นเรื่องใหญ่ของคนฝรั่งเศส ในเมืองหลวงอันรุ่มรวยศิลปวัฒนธรรมอย่างปารีส
ร้านรวงหลายแห่งจะปิดบริการชั่วคราวระหว่าง 12.00-14.00 น. เพราะชาวปารีเซียงถือว่าการพักผ่อน
และละเมียดละไมกับมื้ออาหารนั้นส�ำคัญยิ่ง โดยทั่วไปอาหารฝรั่งเศสจะเสิร์ฟมาทีละจานหรือที่เรียกกันว่า
คอร์ส (Course) มื้อกลางวันแบบง่ายๆ มักประกอบไปด้วย 3 คอร์ส คือ อาหารเรียกน�ำ้ ย่อย (Entrée)
อาหารจานหลัก (Plat principal) และปิดท้ายด้วยของหวาน (Dessert)
ส่วนมื้อเย็นมักมีจ�ำนวนคอร์สที่มากขึ้นตั้งแต่ 6 ไปจนถึง 17 คอร์ส (Classical French 17
Course Menu) ออกุสต์เอสคอฟฟิเอร์พ่อครัวผู้ได้รับฉายาว่า The King of Chefs, Chef of Kings
เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างสรรค์ทั้งเทคนิคการท�ำอาหารและวิธีการให้บริการ จนกลายมาเป็น
รากฐานของการเสิร์ฟอาหารแบบภัตตาคาร หรือ Restaurant ในฝรั่งเศส ซึ่งมีที่มาจากค�ำว่า Restuare
แปลว่า ฟื้นฟู หรือท�ำให้สดชื่น
การที่อาหารฝรั่งเศสสามารถมาไกลได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับความ
ฟุ่มเฟือยและอิทธิพลของชนชั้นสูง ยกตัวอย่างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นอกจากพระองค์จะสั่งสร้าง
พระราชวังแวร์ซายอันหรูหราโออ่าแล้ว พระกระยาหารค�ำ่ แต่ละมือ้ ก็ยงั ใช้พอ่ ครัวปรุงถึง 500 คน สูตรอาหาร
ใหม่ๆ จึงน่าจะเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ มาก หรือในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทีเ่ กิดภาวะขาดแคลนอาหาร ทางการ
ต้องการสนับสนุนให้คนกินมันฝรั่งมากขึ้น ปี ค.ศ. 1785 อังตวน ออกุสติน ปาร์เมนติเยร์ นักวิทยาศาสตร์
ชาวฝรั่งจึงถวายดอกมันฝรั่งแก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เพื่อให้กษัตริย์ทรงประดับดอกมันฝรั่งไว้บนปกเสื้อ ส่วนราชินีทัดไว้ที่พระเกศา และ
พระกระยาหารหลายจานในมื้อนั้นก็ปรุงจากมันฝรั่ง ท�ำให้มันฝรั่งเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงและ
แพร่หลายไปในสามัญชน จนกลายมาเป็นวัตถุดิบและเครื่องเคียงหลักของอาหารฝรั่งเศสหลายจาน
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นอกจากนี้ การปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่
พลิกโฉมวงการอาหาร ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1792 ฝรั่งเศสได้กลายเป็นสาธารณรัฐ และเดือนมกราคม
ปี ถั ด มา พระเจ้ า หลุ ย ส์ ที่ 16 และราชิ นี ก็ ท รงถู ก ประหารชี วิ ต ด้ ว ยกิ โ ยติ น เมื่ อ ราชวงศ์ ล ่ ม สลาย
พ่อครัวจ�ำนวนมากที่เคยท�ำงานในวังและปราสาทขุนนาง จึงออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง ช่วงนั้นร้าน
อาหารในฝรั่งเศสเลยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด โดยเริ่มขยายตัวจากกรุงปารีส อาหารจากก้นครัวของชนชั้นสูง
เพี ย บพร้ อ มทั้ ง ความอร่ อ ยและความอิ่ ม เอมใจด้ ว ยศิ ล ปะบนจานอาหารที่ คั ด สรรมาอย่ า งมี ร สนิ ย ม
ปลูกฝังให้ชาวฝรั่งเศสหลงใหลการกินอาหารดีๆ และภูมิใจในอาหารฝรั่งเศสมาก เช่นเดียวกับที่พวกเขา
รับแฟชั่นและศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์ศิลปะบนจานอาหาร ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุง ไปจนถึง
วิธีกิน การจัดโต๊ะ และการจับคู่อาหารแต่ละประเภทกับไวน์ ท�ำให้อาหารฝรั่งเศสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
หยั่งรากลึกและแผ่กิ่งก้านสาขาอวดโฉมไปทั่วโลก จนในปี ค.ศ. 2010 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนอาหารฝรั่งเศสเป็น ‘มรดกโลก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม’ (World intangible heritage) ซึ่งนับเป็นประเทศแรกของโลกที่วัฒนธรรม
อาหารการกินได้รับเกียรตินี้
ปัจจุบันเมื่อพูดถึงสถาบันสอนท�ำอาหารระดับโลก โรงเรียนเลอกอร์ดองเบลอ จากฝรั่งเศส
ก็นับว่าขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศ สัญลักษณ์การันตีด้านอาหารที่นักชิมและเชฟทั่วโลกให้การยอมรับ
อย่าง ‘ดาวมิชลิน’ ก็ถือก�ำเนิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน (ดาวมิชลินเป็นเรื่องจริงจังถึงขนาดมีพ่อครัว
ฆ่าตัวตายเพราะร้านถูกลดดาวมาแล้ว) จากที่เห็นและเป็นไป การจะบอกว่าอาหารฝรั่งเศสคือหนึ่งในอาหาร
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดตลอดกาล ก็คงไม่ใช่ค�ำกล่าวที่เกินจริงแต่อย่างใด
อ้างอิง

นาโด, ฌ็อง-เบอนิวต์; บาร์โลว, จูลี. (2552). ฝรั่งเศส ฝรั่งแสบ = Sixty Million Frenchmen Can’t Be Wrong
กรุงเทพฯ: ฟรีฟอร์มส�ำนักพิมพ์.
สแตนด์เอจ, ทอม.(2554). ประวัติศาสตร์กินได้ = An Edible History of Humanity.กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส.
ฝรั่งเศส. (2542). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
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เมืดินอแดนแห่งอิงงชาแลนด์
ปลา และมื้อเช้า
เรือ่ ง : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ

มาส�ำรวจความเป็นไปของผู้คนแห่งเกาะอันร�่ำรวยประเพณี ซึ่งมีปลาทอดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์
เครื่องดื่มจากแดนไกล และอาหารเช้ามื้อหนักรับวันใหม่ เป็นอาหารขับเคลื่อนประเทศ
เบื้องบนมีท้องฟ้าอึมครึม เบื้องล่างมีผืนดินที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูง พื้นราบที่เหลืออยู่นั้นมีสภาพ
ดินทีไ่ ม่ได้ชว่ ยให้ผลผลิตดีสกั เท่าไหร่ นีค่ อื ลักษณะโดยทัว่ ไปของแผ่นดินแคว้นอังกฤษ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
สหราชอาณาจักร อันมีสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ เป็นสมาชิกร่วม ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศแบบนี้
อังกฤษจึงไม่มีทางเลือกในการเพาะปลูกมากนัก จะเห็นได้จากการที่อังกฤษเป็นชาติแรกที่เริ่มต้นการปฏิวัติ
เกษตรกรรมตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เพื่อท�ำให้ผืนดินเพาะปลูกได้มากขึ้น
แต่พวกเขาก็ยังมีโชคอยู่บ้าง ตรงที่ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของประเทศ มีเขตปลาชุกชุม
ติดอันดับโลกที่เรียกว่า ด็อกเกอร์ แบงค์ อยู่ ท�ำให้ชาวอังกฤษยังคงกินอิ่มนอนหลับได้ด้วยเนื้อมัจฉาอัน
มหาศาล
ด้วยลักษณะเช่นนี้เองที่ท�ำให้ อาหารของชาวอิงลิชชนที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศจึงออกมาใน
รูปแบบของ อิงลิชเบรกฟาสต์ ฟิชแอนด์ชิพ และชาอังกฤษ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
ที่จะมาเฉลยความเป็นอังกฤษได้อย่างกระจ่างชัด  
เริ่มที่ อิงลิช เบรกฟาสต์ ที่ชาวอังกฤษภูมิใจน�ำเสนอว่า นี่คืออาหารเช้ามื้อต้นแบบของโลก
ก็แน่นอนล่ะ ในเมือ่ ผูค้ นสมัยโบราณ ไม่มชี นชาติไหนเขากินมือ้ เช้ากัน โดยส่วนใหญ่จะกินกันแค่มอื้ เทีย่ งและ
เย็น เนื่องจากการผลิตอาหารยังท�ำได้น้อย อีกทั้งวิถีชีวิตที่ไม่มีความจ�ำเป็นอะไรที่ต้องกินมากมื้อขนาดนั้น
จนกระทั่งอังกฤษที่เมื่อก่อนเป็นเกาะที่มีผู้รุกรานเข้ามาทักทายอยู่เสมอ เริ่มมีเสถียรภาพและ
ร�่ำรวยจากการค้าขายนอกเกาะมากขึ้น เกิดชนชั้นพ่อค้ากับขุนนางผู้มั่งคั่งขึ้นมา พวกเขาผู้มีอันจะกิน
จึงอยากจะแสดงออกว่าตนเหนือกว่าคนชาติอื่นๆ ในยุโรป จึงได้ประดิษฐ์มื้ออาหารเช้าเต็มรูปแบบขึ้น
เรียกกันว่า อิงลิช เบรกฟาสต์ อันมีวัตถุดิบอย่างไข่ เนื้อแฮม ถั่ว พุดดิ้ง ซึ่งต่างมีราคาสูงในยุคนั้น จึงเป็น
ที่นิยมเฉพาะในชนชั้นสูง
ต่อมาเมื่อความเจริญกระจายออกไปเป็นวงกว้าง จนเกิดชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมา พวกเขาก็หันมากิน
มือ้ เช้าด้วยเช่นกัน เพือ่ ต้องการแสดงอ�ำนาจ และประกาศว่าพวกตนไม่ใช่ชนชัน้ แรงงาน ทุกวันนีอ้ งิ ลิช เบรกฟาสต์
ยังคงมีสว่ นประกอบทีไ่ ม่ตา่ งไปจากยุคเริม่ ต้นซักเท่าไหร่ ชาวอังกฤษรักษามือ้ เช้าจัดหนักนีไ้ ว้ ด้วยความภูมใิ จ
ที่มันเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ย�้ำเตือนว่าตนมีความมั่งคั่งมานานแค่ไหน
แม้ทกุ วันนีอ้ งิ ลิช เบรกฟาสต์ จะเป็นอาหารตามธรรมเนียมของชาวอังกฤษในปัจจุบนั แต่สงั คมอังกฤษ
ยุคเริม่ ต้นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในคริสศตวรรษที่ 18 ชนชัน้ ล่างทีถ่ กู ป้อนเข้าสูโ่ รงงานจ�ำนวนมาก ไม่ค่อยมี
โอกาสได้ลิ้มลองอาหารเช้าของชาติซักเท่าไหร่ ในเมื่อแรงงานเหล่านี้ต้องใช้พลังงานในการท�ำงานสูงและมี
ชั่วโมงการท�ำงานที่มากเช่นกัน พวกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งละเลียดอาหารเช้าก่อนไปท�ำงาน อีกทั้งค่าจ้าง
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การท�ำงานก็ไม่สูงพอที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้ แรงงานจึงต้องการอาหารที่ปรุงเร็ว กินได้เร็ว ราคาถูก และ
ท�ำให้เขามีแรงท�ำงานได้ตลอดทั้งวัน
ด้วยความทีอ่ งั กฤษมีแหล่งจับปลาขนาดใหญ่ทดี่ อ็ กเกอร์ แบงค์ ปลาเหล่านีเ้ องทีเ่ ป็นอาหารมหาชน
เลยก็ว่าได้ กลุ่มชาวยิวที่อพยพมาอยู่อังกฤษมองเห็นมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 16 ว่า วิธีแปรรูปปลาเป็น
อาหารที่รวดเร็วที่สุดคือการทอด เมนูปลาทอดจึงถูกคิดค้นขึ้น แต่กว่าที่ปลาทอดจะได้รับความนิยมก็ต้อง
มาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเสียแล้ว เมื่อแรงงานนิยมเมนูชนิดนี้กันมาก ร้านปลาทอดแห่งแรกเปิดขึ้นใน
ลอนดอน พวกเขาขายโดยการเอาปลาทอดห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และมีของข้างเคียงคือมันฝรั่ง ซึ่ง
เป็นผักไม่กอี่ ย่างทีข่ นึ้ ได้ดใี นอังกฤษ มีมะนาวเอาไว้บบี เพือ่ ดับกลิน่ คาว เพียงเท่านีเ้ องเมนูทเี่ รียกว่าฟิช แอนด์
ชิพ ก็กลายเป็นเมนูยอดนิยมของชนชัน้ แรงงาน และกลายเป็นอาหารประจ�ำชาติของอังกฤษไปเลย แม้ทกุ วัน
นี้ชนชั้นแรงงานจะไม่ได้ตกระก�ำล�ำบากแบบสมัยนั้นอีกแล้ว แต่ฟิชแอนด์ชิพยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ
ซึ่งคนอังกฤษนิยมกินกันเป็นปกติ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นชนชั้นแรงงานเสมอไป
และขณะเดียวกันยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมท�ำให้องั กฤษได้รบั วัตถุดบิ และวัฒนธรรมใหม่ๆ จากทัว่ ทุก
มุมโลกทีพ่ วกเขาไปสร้างอาณานิคมเอาไว้ หนึง่ ในนัน้ คือ ชา ซึง่ เราเกือบลืมไปว่าชาไม่ได้จดุ เริม่ ต้นอังกฤษ แต่
มาจากดินแดนที่ไกลออกไปอย่างอินเดีย เมื่อครั้งที่อังกฤษเข้ายึดครองอินเดีย ชาวอังกฤษพยายามควบคุม
การผลิตชาของอินเดียด้วยการน�ำเข้าส่วนเกินมายังประเทศของตน แม้กอ่ นหน้านัน้ จะมีรา้ นชาจีนในประเทศ
อยู่แล้ว แต่เมื่อน�ำชาจากอินเดียมาต้มเป็นน�้ำชา ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว
ชาวอังกฤษคลั่งไคล้การดื่มชามาก จนถึงกับมีวัฒนธรรมการดื่มชาในช่วงบ่าย 4 โมงเย็นเป็นต้นไป
ชาวอังกฤษจะหยุดกิจกรรมที่ตัวเองท�ำอยู่ เพื่อมาดื่มชา โดยชาอังกฤษจะเสิร์ฟพร้อมกับนมและน�ำ้ ตาล ซึ่ง
ให้พลังงานสูง แม้จะเป็นตอนเย็นแล้ว แต่ชาวอังกฤษยังต้องการพลังงานเพื่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในตอน
เย็นจนกระทั่งกลางคืนอยู่ นอกจากนี้ยังมีขนมข้างเคียงอย่างสโคนและแยมผลไม้ ซึ่งชาวอังกฤษจะถือว่านี้
เป็นมื้อเบามื้อหนึ่ง ชนชั้นแรงงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจะได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อดื่มชา เพราะชา
มีฤทธิกระตุ้นประสาท เพิ่มชั่วโมงท�ำงานได้มากขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการพักดื่มชาในช่วงเวลาท�ำงานยังคงมีอยู่
โดยนายจ้างส่วนใหญ่จะอนุญาติให้พักได้ช่วงสาย และบ่ายสี่โมงเย็น ตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมา
ชา ปลาทอด และมื้อเช้าจัดหนัก จึงเป็นภาพที่สะท้อนถึงชาวอังกฤษผู้เป็นทั้งชนชั้นแรงงาน
ผู้ยึดถือประเพณี และผู้รักในศักดิ์ศรีแห่งเกาะบริเตนได้อย่างแท้จริง
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แตกต่าง

เหมือน(อเมริ)กัน
เรื่อง : กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

โอ้ย! ท�ำงานไม่ทันเลย, เดี๋ยวต้องรีบกลับมาอ่านหนังสือ, ตื่นสายอีกแล้ว – ผู้ใดก็ตามที่เอ่ย
วลีเหล่านี้ มักมาพร้อมกับอารมณ์อยากกินอะไรง่ายๆ เร็วๆ เยอะๆ จ�ำพวกแฮมเบอร์เกอร์ แซนด์วิช ไก่
ทอด สลัด และมันฝรั่งทอด ซึ่งทุกเมนูล้วนมาจาก สหรัฐอเมริกา ดินแดน “ทุนนิยมตัวพ่อ” ประเทศที่เมื่อ
ก่อนทุกคนต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากพื้นที่ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ความแห้งแล้ง การต่อสู้กับชนเผ่าท้องถิ่น
โรคระบาด ระบบทาส และเดีย๋ วนีก้ พ็ ยายามเอาตัวรอดในสังคมทีเ่ ชือ่ เรือ่ ง “การแข่งขันเสรี” ความมัง่ คัง่ ความ
ก้าวหน้า และความสุข จนกระทั่งลดทอนความ “ร�ำ่ รวย” ของวัฒนธรรมการกินลงไป
แม้ว่าอเมริกาจะไม่มีวัฒนธรรมด้านอาหารเป็นของตัวเองแท้ๆ เพราะเพิ่งก่อตั้งประเทศมาได้เพียง
สองร้อยกว่าปี แต่ก็มีเมนูนับพันที่ติดตามมากับผู้อพยพหลากหลายเชื้อชาติ และถูกดัดแปลงเป็นแบบ
“อเมริกันสไตล์” ให้เหลือเพียงความอร่อยแบบพองามตามนิยาม “ง่าย เร็ว เยอะ” เป็นมาตรฐานเหมือนกัน
ทุกจาน นี่แหละคือความแตกต่างแบบชาวอเมริกันในเมนูที่เหมือนกับคนทั้งโลก!
แฮมเบอร์เกอร์ เป็นหนึ่งในอาหารอเมริกันที่คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุด แต่แท้จริงแล้วก�ำเนิดของ
แฮมเบอร์เกอร์มีที่มาจากชาวเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกา ในปี 1900 หลุยส์ แลสเซน
เจ้าของรถเข็นขายกับข้าวในรัฐคอนเน็กติกัตได้คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นหลังจากที่ลูกค้าอยากได้อาหาร
อะไรก็ได้ที่เร็วๆ แต่พอดีสเต็กที่ร้านหมด เขาเลยจัดการเอาเนื้อบดมาย่างแล้ววางลงบนแผ่นขนมปังประกบ
และขายอยู่อย่างนั้นหลายปีโดยไม่มีชื่อเรียก จนกระทั่งกะลาสีเรือชาวเมืองฮัมบูร์กมาชิมเข้าจึงตั้งชื่อว่า
อาหารของชาวฮัมบูร์ก หรือ ฮัมบูร์เกอร์ แต่ผู้ที่ท�ำให้แฮมเบอร์เกอร์โด่งดังอย่างแท้จริงต้องเป็นร้านอาหาร
ไวท์คาสเซิลที่ในปี 1927 ได้ขายแฮมเบอร์เกอร์ขนาด 2.5 นิ้วที่เรียกว่า สไลเดอร์ส เป็นรายแรก ท�ำให้
รับประทานง่ายขึ้น และยังเจาะรูเนื้อ 5 รู เพื่อท�ำให้สุกเร็วขึ้นและทั่วถึงจนไม่ต้องพลิกเนื้อ และในปี 1995
ได้เริ่มขายเบอร์เกอร์แช่แข็งออกไปตามร้านสะดวกซื้อ
ฮอทดอก เช่นเดียวกับแฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอกเริ่มต้นจากชาวเยอรมันอพยพที่น�ำไส้กรอก
ติดมาขายด้วย ซึ่งในสมัยร้อยกว่าปีที่แล้ว ชาวเยอรมันน�ำเนื้อสุนัขมาท�ำไส้กรอกกันเป็นปกติ ค�ำว่า ดอก ซึ่ง
แปลว่าสุนัขจึงถูกใช้เรียกไส้กรอกไปด้วย ดังนั้น ฮอทดอก จึงแปลว่าไส้กรอกร้อนๆ นั่นเอง ต่อจากนั้น เมื่อ
ไส้กรอกเป็นที่แพร่หลายในอเมริกา คนที่ขายไส้กรอกตามงานรื่นเริงหลายแห่งจึงคิดค้นวิธีการขายแบบใหม่
ให้ลกู ค้ากินได้สะดวกขึน้ ด้วยการเอาขนมปังมาประกบเพือ่ ไม่ให้ลวกมือแทนการให้ถงุ มือทีม่ กั ถูกขโมยไปเลย
ในปัจจุบันฮอทดอกวางขายอยู่ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ เป็นอาหารถูกและเร็วที่ขายตามข้างถนน กลายเป็น
ขวัญใจคนท�ำงาน และเป็นของคู่กันกับผู้ชมกีฬาเบสบอล
ป๊อปคอร์น หรือ ข้าวโพดคั่ว ก�ำเนิดขึ้นครั้งแรกในเม็กซิโกเมื่อ 9 พันปีที่แล้ว และกระจายไป
ทั่วทวีปอเมริกา เพราะสภาพภูมิประเทศทั่วทั้งทวีปเหมาะแก่การปลูกข้าวโพดเป็นที่สุด แต่ส�ำหรับชาว
อเมริกนั ยุคใหม่ทอี่ พยพไปตัง้ รกรากภายหลังได้รจู้ กั และนิยมชมชอบป๊อปคอร์นจริงๆ ในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 หรือ เดอะ เกรท ดิเพรสชั่น เนื่องจากมีราคาถูก และในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 คนอเมริกันกินป๊อปคอร์นมากกว่าเดิมอีก 3 เท่า เมื่อลูกอมขาดตลาดเพราะน�้ำตาลขาดแคลน
มีตโลฟ หรือก้อนเนื้อบดปรุงรส เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวเยอรมันและเบลเยี่ยมที่อพยพมา
ตั้งรกราก และได้รับความนิยมในช่วงเดอะ เกรท ดิเพรสชั่น พร้อมกับป๊อปคอร์น เพราะแม่บ้านสามารถ
เอาเนื้อถูกๆ มาบดผสมกับของที่เหลืออยู่ในครัวได้เป็นอาหารมื้อใหม่ปริมาณมาก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่
มักกินมีตโลฟเพื่อหวนร�ำลึกความหลังสมัยเด็กๆ
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จอห์นนีเ่ ค้ก ชาวอเมริกนั เรียกการน�ำแป้งข้าวโพดมาผสมน�ำ้ และเกลือจนเป็นเนือ้ แป้งเปียก จากนัน้
น�ำไปย่างไฟ แล้วราดด้วยน�ำ้ หวานชือ่ ว่า จอห์นนีเ่ ค้ก โดยเพีย้ นมาจากค�ำว่า เจอร์นเี่ ค้ก หรืออาหารทีผ่ อู้ พยพ
เดินทางมาพบชาวอินเดียนแดงกินกัน ในยุคสงครามกลางเมือง (1861-1865) แป้งข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก
ในทุกมือ้ อาหารของชาวอเมริกนั เพราะมีราคาถูก หาซือ้ ได้งา่ ย น�ำไปท�ำเป็นอาหารได้หลากหลายประเภทและ
ขนาด ซึ่งหนึ่งในเมนูจากแป้งข้าวโพดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ จอห์นนี่เค้ก นั่นเอง
ไก่ทอด ส�ำหรับชาวอเมริกนั เมนูไก่ทอดเริม่ เข้ามาทางภาคใต้ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยถูกมองว่าเป็น
อาหารของทาสผิวด�ำเนือ่ งจากนายทาสอนุญาตให้ทาสเลีย้ งไก่ได้ และชาวแอฟริกนั รูจ้ กั การปรุงด้วยเครือ่ งเทศ
ที่ชาวยุโรปไม่รู้จัก แต่หลังอเมริกายกเลิกระบบทาส ไก่ทอดก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปรวมทั้งในคนผิวขาว
แม้ว่าร้านอาหารของคนผิวด�ำหลายแห่งจะต้องปิดกิจการไปจากพฤติกรรมกีดกันทางสังคมก็ตาม และร้าน
ขายไก่ทอดของคนขาวหลายร้านถึงกับเอาคนด�ำมาเป็นมาสคอตเลยทีเดียว
ซีซาร์สลัด หลายคนอาจคิดว่าเป็นอาหารอิตาลี แต่จริงๆ แล้วเมนูทมี่ สี ว่ นผสมหลักๆ คือ ผักกาดคอส
ครูตองส์ พาเมซานชีส และน�ำ้ มันมะกอกนีถ้ อื ก�ำเนิดขึน้ ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียในวันชาติสหรัฐฯ
ปี 1924 โดย ซีซาร์ คาร์ดนิ ี ผูอ้ พยพชาวอิตาลีทเี่ ปิดกิจการร้านอาหารอยูใ่ นเมือง ซึง่ ในวันนัน้ วัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่
ในร้านเริม่ ร่อยหรอเนือ่ งจากมีลกู ค้ามาก เขาเลยเอาของเท่าทีเ่ หลืออยูผ่ สมกันเป็นสลัดเมนูใหม่ และบอกกับ
ลูกค้าว่าเป็นเมนูพเิ ศษโดยฝีมอื เชฟ หลังจากนัน้ เมนูนกี้ โ็ ด่งดังเสียจน จูเลีย ไชลด์ เจ้าของรายการสอนท�ำ
อาหารทางโทรทัศน์ทโี่ ด่งดังทีส่ ดุ ในประเทศยังเคยไปลองลิม้ ชิมเมนูนที้ รี่ า้ นของซีซาร์ตอนสมัยเด็กๆ มาแล้ว

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 คนอเมริกันเรียกแฮมเบอร์เกอร์ว่า ซาลิสบิวรี่ สเต็ก เนื่องจากกระแสต่อต้านเยอรมัน
m วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี ร้านอาหารนาธานในย่านบรูคลินของนิวยอร์กจะจัดการแข่งขันกินฮอทดอก โดยผู้ชนะในปีล่าสุด
คือ โจอี้ เชสต์นัท  กินฮอทดอกไป 61 ชิ้น ภายในเวลา 10 นาที
m ในอดีต หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงน�ำป๊อปคอร์นมาร้อยด้วยหญ้าเพื่อท�ำเครื่องประดับ
m บัฟฟาโลวิงส์ เป็นหนึ่งในเมนูไก่ทอดที่ขึ้นชื่อที่สุดในอเมริกา ตั้งชื่อตามเมืองบัฟฟาโลในนิวยอร์ก มีความพิเศษอยู่ที่การน�ำ
ปีกไก่ทอดมาคลุกเคล้ากับซอสพิเศษที่มีส่วนผสมหลักเป็นน�้ำส้มสายชูและพริกป่น
m จูเลีย ไชลด์ เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางอาหารมากที่สุดคนหนึ่งในอเมริกา เธอคือผู้ที่ท�ำให้ชาวอเมริกันรู้จักกับอาหารฝรั่งเศส
ที่แท้จริงผ่านหนังสือ และโดยเฉพาะรายการทางโทรทัศน์ชื่อ เดอะ เฟรนช์ เชฟ ของเธอที่ออกอากาศถึง 10 ปี ติดต่อกัน
ในปี 1963-1973 จนห้องครัวในรายการของเธอได้ถกู น�ำไปจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งชาติหลังจากเธอเสียชีวติ
m
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เรื่อง : ทินกร บุญแจด
เรื่อง : ทินกร บุญแจด

ถ้าใครก�ำลังมองหาอาหารเพื่อสุขภาพแบบครบสูตร เพียบพร้อมด้วยสรรพคุณตามหลัก
โภชนาการ แนะน�ำให้ลิ้มลอง ‘อาหารเมดิเตอร์เรเนียน’ อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมที่เน้นการบริโภคผัก
ผลไม้ ถั่ว ธัญพืช เนื้อปลา ไวน์แดง ซึ่งทุกเมนูจะต้องมีส่วนผสมของน�้ำมันมะกอก หรือ Olive oil
วัตถุดิบขึ้นชื่อจากท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นส่วนผสม ท�ำให้อาหารมีรสชาติอร่อย สดใหม่ ครบ
ถ้วนด้วยโภชนาการทีม่ ปี ระโยชน์ จนมีงานวิจยั ออกมาการันตีเรือ่ ยๆ ว่า อาหารประเภทนีด้ ตี อ่ สุขภาพ
จึงเป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน เป็นอาหารของกลุม่ ประเทศทีอ่ ยูร่ อบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันมี
พื้นที่ครอบคลุม 3 ทวีป ได้แก่ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกาใต้ ฝั่งยุโรปประกอบไปด้วย สเปน ฝรั่งเศส
อิตาลี กรีก ตรุกี ฝั่งเอเชียมีไซปรัส เลบานอน อิสราเอล และฝั่งแอฟริกาใต้ มีอียิปต์ ลิเบีย ตูนิเซีย
โมรอคโค นับว่าเป็นดินแดนที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล แต่ในความกว้างใหญ่ของเขตแดนก็
ยังมีวัฒนธรรมหลายอย่างร่วมกัน อย่างเช่น วัฒนธรรมการกินที่ยังคงนิยมใช้น�้ำมันมะกอกในการ
ปรุงอาหารเหมือนกันอยูห่ ลายประเทศ
ด้วยลักษณะทีต่ งั้ แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอกคุณภาพดีทสี่ ดุ ในโลก
เพราะมีภูมิอากาศที่อุ่น มีฝนตกในฤดูหนาว และแห้งแล้งในช่วงหน้าร้อน มะกอกที่ผ่านการปลูกใน
ดินแดนแถบนี้จึงเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ทั้งใช้เป็นยา เครื่องส�ำอาง สบู่
และที่สำ� คัญนิยมใช้ในการปรุงอาหาร ท�ำให้ทุกเมนูมีวัตถุดิบชนิดนี้ผสมอยู่เสมอ
ส่วนด้านความผูกพันอย่างลึกซึ้งของชนชาติในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่มีต่อมะกอกนั้น
ได้ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพวาดวัวศักดิ์สิทธิ์ก�ำลังวิ่ง
ขวิดต้นมะกอก โดยจิตรกรชาว Mycenaean บนบานประตูและผนังของพระราชวัง Knossus
บนเกาะคริต ซึ่งมีอายุอานามกว่า 3,600 ปี มีภาพวาดแสดงการเต้นระบ�ำฟ้อนร�ำในสวนมะกอก
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา และมีภาพวาดแสดงวิธีปลูกต้นมะกอกบนโทน�้ำอายุ 3,700 ปี
จึงแสดงให้เห็นว่าต้นมะกอกกับชนชาติแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
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อาหารเมดิเตอร์เรเนียนมักมีสว่ นประกอบประเภท ผัก ถัว่ เนือ้ ปลา ผลไม้ ไม่คอ่ ยมีเนือ้ สัตว์
และผลิตภัณฑ์จากนม เมนูส่วนใหญ่จึงเป็นสลัดผักและผลไม้ ราดด้วยน�้ำมันมะกอก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมกันมากในประเทศกรีก ซีเรีย ตุรกี ตูเนียเซีย โปรตุเกส สเปน และอิตาลี
นอกจากทานอาหารประเภทผักแล้ว ชนชาติแถบนีย้ งั นิยมออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ และมักมีการ
ดื่มไวน์แดงสักแก้วสองแก้วเพื่อเพิ่มอรรถรสหลังมื้ออาหารเป็นการปิดท้าย
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยจาก British Medical Journal พบว่า การรับประทานอาหาร
แบบเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยให้สุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามวิธีไดเอตแบบ
ชาวเมดิเตอร์เรเนียนมาตลอด 40 ปี พบว่า ชาวเมดิเตอร์เรเนียนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
น้อยกว่า แถมมีอายุยืนยาวกว่าคนทีร่ บั ประทานอาหารแบบอเมริกัน โดยหัวใจส�ำคัญของอาหารแบบ
เมดิเตอร์เรเนียนก็คือ Extra Virgin Olive Oil หรือน�้ำมันมะกอกคุณภาพดี ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารทุกชนิด น�้ำมันมะกอกนั้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอล และยังมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ
ป้องกันการเสื่อมของสุขภาพของร่างกายทั้งโรคหัวใจและป้องกันมะเร็ง
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน นับว่าเป็นอาหารที่มีความน่าสนใจไม่น้อย นอกจากจะมีน�้ำมัน
มะกอกเป็นวัตถุดิบล�้ำค่าจากดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้ว ทุกเมนูยังมีรสชาติอร่อยเด็ด
เต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ยคุ ณ ประโยชน์ ด ้ า นโภชนาการ จึ ง ไม่ แ ปลกนั ก ที่ จ ะได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น
อาหารเพื่อสุขภาพที่น่าลิ้มลอง
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“
The only time to eat
diet food is while
you're waiting for
the steak to cook.
”
- Julia Child

“

TO EAT WELL IN ENGLAND
YOU SHOULD HAVE BREAKFAST THREE TIMES A DAY.

“

- W. Somerset Maugham

“There's a
friendly tie
of some sort
between music
and eating.”

- Thomas Hardy,

Under the Greenwood Tree

“ WHEN ENGAGED IN EATING,

THE BRAIN SHOULD BE THE
SERVANT OF THE STOMACH.

”

- AGATHA CHRISTIE
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My Space
เรื่อง : พุ ธิตา ข�ำบุ ญลือ / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ท่องพิพิธบางล�ำพู
เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ เดินตลาดรายทาง

ย่านถนนพระอาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคยามค�่ำคืน ปรากฏพิพิธภัณฑ์
อาคารปูนสองชั้นสีนวล รูปทรงแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าที่เห็นได้ชัดว่าเพิ่ง
บูรณะใหม่เสร็จสิ้นผุดขึ้นมาติดถนน เหนืออาคารมีป้ายอักษร “พิพิธบางล�ำพู”
เป็ น ฟอนท์ ค ลาสสิ ก ย้ อ นยุ ค ชวนให้ นึ ก ถึ ง สมั ย โรงภาพยนตร์ เ ฉลิ ม ไทย
แวบแรกที่เห็น...ใจประหวัดนึกถึงพิพิธภัณฑ์คร�่ำครึ ชวนง่วงส�ำหรับคนรุ่น 3G
ผู้มีแทบเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ห้า
ทว่าเมื่อเข้าไปข้างใน ก็ต้องตื่นตะลึงกับความ ‘ล�้ำ’ ของพิพิธบางล�ำพู ที่
อุดมไปด้วยเทคโนโลยี ทั้งยังมีลูกเล่นหลากหลาย ชวนให้ชาว ‘สังคมก้มหน้า’
ผละจากหน้าจอเรืองแสงเงยขึ้นมาดู ชม และ ‘เล่น’ กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
พิ พิ ธ บางล� ำ พู แ บ่ ง เป็ น สองส่ ว นหลั ก ๆ ส่ ว นหนึ่ ง จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ
กรมธนารักษ์ผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ อีกส่วนหนึ่งคือนิทรรศการเล่าขานเรื่อง
ราวความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนบางล�ำพูอันเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ต้น
รัตนโกสินทร์
นั่ ง เพี ย งครู ่ เ ดี ย ว เจ้ า หน้ า ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ง ชุ ด ไทยงดงาม หน้ า ตา
ยิ้มแย้มแจ่มใสก็น�ำผู้มาเยือนท่องไปในพิพิธบางล�ำพู เรียนรู้ประวัติศาสตร์
มีชีวิต ในบรรยากาศย้อนยุค โดยเริ่มจากฝั่งนิทรรศการกรมธนารักษ์ ซึ่ง

มีจุดเด่นอยู่ที่ห้อง ‘เบิกโรงกษาปณ์’ ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียแสดงขั้นตอนการ
ผลิตเหรียญ มีนิทรรศการเคลื่อนไหวได้บนผนัง จ�ำลองกระบวนการผลิตและ
กระจายเหรียญกษาปณ์ ซึง่ ชวนตืน่ ตาตืน่ ใจไม่นอ้ ย ในห้องยังมีตอู้ อกบัตรโดยสาร
BTS จ�ำลองแต่หยอดเหรียญได้จริงและเกมหยอดเหรียญคีบตุก๊ ตาน้องวายุภกั ดิ์
มาสคอตน่าเอ็นดูของกรมธนารักษ์ให้ได้เล่นกันสนุกสนาน
ส่วนฝั่งนิทรรศการบางล� ำ พู ‘พระเอก’ ของพิพิธภัณฑ์นี้ก็มีไฮไลท์
น่าทึ่งมากมายไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นห้อง สีสันบางล�ำพู ที่เมื่อฉายวีดิทัศน์จบ
ผนังจะเปิดออกให้เดินทะลุไปห้อง เบาะแสจากริมคลอง ซึ่งยกคลองบางล�ำพู
ในอดีตมาให้ได้สัมผัสกันจริงๆ พระนครเซ็นเตอร์ ห้องจ�ำลองศูนย์กลางความ
บันเทิงชาวกรุงเทพฯ สมัยก่อนมา มีทั้งโรงหนังบุศยพรรณ วิกลิเกหอมหวน
ห้าง ต.เง็กชวน และมีจอภาพขนาดใหญ่ที่มีลูกเล่นสามารถฉายภาพผู้ชมบนจอ
ในชุดลิเกได้ โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์จบั ความเคลือ่ นไหว เมือ่ ผูช้ มขยับแขนขา
หรือหมุนตัว ชุดลิเกก็จะขยับตามไปด้วย นอกจากนีย้ งั ยกห้างร้านยอดฮิตในอดีต
เช่ น ร้ า นกาแฟนั น ทิ ย า ร้ า นเครื่ อ งหนั ง แก้ ว ฟ้ า ร้ า นเสื้ อ นพรั ต น์ มาโชว์
จึงมีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป ให้ selfie กันจุใจ
ห้อง ย�ำ่ ตรอกบอกเล่าเรือ่ งเก่า พาเรานัง่ ไทม์แมชชีนย้อนยุคไปเยือนชุมชน
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พิพิธบางล�ำพูมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑
พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ส่วนตัวอาคารนั้นเคยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย
ซึ่งเดิมมีแผนจะทุบทิ้ง แต่ชาวบางล�ำพูรวมพลังคัดค้านและร่วมมือกัน
ผลักดันให้ใช้อาคารเพือ่ สาธารณประโยชน์ จนกรมศิลปากรขึน้ ทะเบียน
อาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน ต่อมากรมธนารักษ์ได้บูรณะขึ้นเป็น
พิพิธบางล�ำพู พิพิธบางล�ำพูแห่งนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตของชาว
บางล�ำพู ที่รังสรรค์โดยชาวบางล�ำพูอย่างแท้จริง
พิพธิ บางล�ำพูตงั้ อยู่ ณ ถนนพระสุเมรุ ติดกับป้อมพระสุเมรุและ
สวนสันติชัยปราการ เปิดวันอังคาร – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่
10:00 น.- 18:00 น. ค่าเข้าชม 100 บาท (เด็ก นักศึกษา ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ เข้าชมฟรี) ภายในพิพิธภัณฑ์มีเจ้าหน้าที่นำ� ชมเป็นรอบ ๆ ทุก
ครึง่ ชัว่ โมงตัง้ แต่ 10:00 น. โดยใช้เวลาชมรอบละ 1:45 นาที รอบสุดท้าย
เวลา 16:00 น. หากมาหลังจากรอบสุดท้าย จะสามารถเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
ได้เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น มีลิฟต์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และที่จอดรถ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารครบครัน หากทีจ่ อดรถมีจำ� นวนจ�ำกัด ควร
เดินทางมาโดยขนส่งสาธารณะ มีรถประจ�ำทางสาย 3, 6, 9, 30, 32, 33,
53, 64, ปอ.6 ผ่าน และทางเรือ (ขึ้นท่าพระอาทิตย์)      
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
โทร. 02 629 1850, Email: pipitbanglamphu@hotmail.com
และ Facebook Fanpage: พิพิธบางล�ำพู (www.facebook.com/
pipitbanglamphu) มีเจ้าหน้าที่คอยพูดคุยด้วยเป็นอย่างดีและตอบ
ค�ำถามให้โดยรวดเร็ว ทั้งนี้ ในวันหยุดอาจมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะ
สามารถติดต่อส�ำรองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้   

บางล�ำพูในอดีต ห้อง ถอดรหัสลับ ขุมทรัพย์บางล�ำพู มีตน้ ล�ำพูจำ� ลองขนาดใหญ่
ซึ่งน�ำชิ้นส่วนจากต้นล�ำพูของจริงต้นสุดท้ายที่ตายไปเมื่อเกิดอุทกภัยปี 2554 มา
ประกอบด้วย ทีผ่ นังมีแสงหิง่ ห้อยซึง่ จะกระพริบเมือ่ เอามือไปลูบสัมผัส ห้องนีย้ งั
มีรหัสลับชีข้ มุ ทรัพย์แห่งบางล�ำพูซอ่ นอยู่ รอให้ผมู้ าเยือนค้นพบ ส่วนจะเป็นอะไร
นั้น ขอเก็บเป็นความลับให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปค้นหาเอง
ผละจากพิพิธบางล�ำพูมาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ เสน่ห์ย่านบางล�ำพูใน
วันวานยังอบอวลอยู่ในความทรงจ�ำ  ขณะที่ท้องก็ร้องประท้วง จุดหมายต่อไป
จึงเป็นการตระเวนหาของกินโบราณ ด้วยเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าย่านนี้มีอาหาร
ไทยยุคเก่าให้ลิ้มลอง ใจหนึ่งก็หวังจะได้เสพบรรยากาศอย่างที่ติดตาตรึงใจใน
พิพิธบางล�ำพู
เดินมะงุมมะงาหราไปทั่ว มาโผล่ตลาดบางล�ำพู เลยไปห้างตั้งฮั่วเส็ง ได้
เห็นได้กินของกินสมัยก่อนประปรายรายทาง อาทิ มะตะบะร้านเจ้าเก่าเยื้อง
พิพธิ บางล�ำพู ขนมจีนข้างตรอกตัง้ ฮัว่ เส็ง ขนมสัมปันนีกบั ทองเอกร้านน�ำ้ พริกนิต
ยาเจ้าเก่า ขนมเบื้องโบราณ ข้าวตัง ข้าวแช่ ถั่วทอด ถุงทอง เปียกปูน ฯลฯ ร้านที่
ขายมีทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านถาวร หาบเร่แผงลอย แต่ที่เหมือนกันคือคนขาย
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู วัยคราวคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย ร้านใหญ่นอ้ ยเหล่านีแ้ ทรก
ตัวกลมกลืนไปในประดาแผงเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับแฟชัน่ และร้านอาหารสมัยใหม่
แต่ก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นอายวิถี
บางล� ำ พู ดั้ ง เดิ ม จื ด จางลง ย่ า นบางล� ำ พู ที่ ใ นอดี ต เคยรุ ่ ง เรื อ งเช่ น
สยามสแควร์ปัจจุบัน บัดนี้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย
เสียงเจ้าหน้าที่น�ำชมพิพิธบางล�ำพูก้องในหัวใจ --หากพวกเราไม่จดจ�ำไม่
เห็นค่าไม่อนุรักษ์ไว้ วิถีชีวิตดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็นขุมทรัพย์อัน
ประเมินค่ามิได้ เป็นรากเหง้าของ ‘เรา’ คงจะเลือนหายไปในกระแสกาล
ล�ำพูต้นสุดท้ายตายไปแล้ว แต่บางล�ำพูยังมิตาย หากเราไม่ทอดทิ้ง             

ขอขอบคุณ: อธิบดีกรมธนารักษ์ ดร.นริศ ชัยสูตร และพิพธิ บางล�ำพู
ที่อนุญาตและเอื้อเฟื้อในการถ่ายภาพ - เก็บข้อมูล และข้อมูลจาก
Facebook Fanpage: พิพิธบางล�ำพู (www.facebook.com/
pipitbanglamphu)
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Speaker
เรื่อง : ยุ ทธชั ย สว่างสมุ ทรชั ย / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

Food
i s
Culture
มองอาหารไทย
ผ่านคนทำ�ครัว

สไตล์

"เชฟฟาง

–ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช"

เป็นอยู ่ สังคม ศาสนา หรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์และตัวตนของคน
ไทยก็ตาม
"เชฟฟาง–ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช" คือคนที่จะมาเปิ ดมุ มมอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทยให้มากขึน้ เขาเป็นคนหนึ่งที่คร�่ำหวอด
อยู ใ่ นวงการอาหารมาอย่างยาวนาน ดีกรีเป็นถึงผู ช้ ่ วยเชฟโรงแรม
โอเรียนเต็ล อีกทัง้ ยังเป็นพิธกี รชื่ อดังจากรายการอาหาร ‘ครัวอินดี’้
อีกด้วย ซึ่ งบทสนทนาระหว่างเรากับเขา จะพู ดถึงเรื่องของอาหาร
ไทยล้วนๆ ตัง้ แต่วฒ
ั นธรรมอาหาร ไปจนถึงวัฒนธรรมการรับ
ประทานอาหารของคนไทยว่าเป็นอย่างไร
เตรียมผ้ากันเปื้ อนของคุณเอาไว้ให้ดี เราพร้อมจะเสิร์ฟ
มุ มมองแสนอร่อยให้ท่านได้ลิ้มลองแล้ว...

ชาวต่างชาติมกั ขนานนามประเทศไทยว่า เป็นจุ ดหมายปลาย
ทางในฝั นของโลก ด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่างๆ รวมถึง
รอยยิ้มสยามที่คนไทยมอบให้ นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่ อว่า
เป็นจุ ดหมายส�ำคัญที่ชาวต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าไม่
ได้ท�ำสิ่งนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึงประเทศไทย นั่นก็คือ การรับประทาน
อาหารไทย
อาหารไทยถือเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติ ด้วยรสชาติ
แสนอร่อยและความกลมกล่อมของวัตถุดิบ ท�ำให้อาหารไทยร�่ำ
ลือไปไกลถึงต่างแดน จนหลายๆ คนจองตั๋วมาสัมผัสรสชาติ
ของอาหารไทยโดยเฉพาะ แต่ถ้าให้มองกันจริงๆ อาหารไทยไม่
ได้จ�ำกัดอยู ่แค่ความอร่อยเพียงอย่างเดียว อาหารไทยยังสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความ
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“

่ คือ
คนไทยหรือคนเอเชี ยมีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่ง นันก็
ค่อนข้างหวงสูตรตัวเอง สูตรฉัน ฉันจะเก็บไว้ ไม่ให้คนอื่นรู้
่ งท�ำให้ผมคิดว่า แทนที่อาหาร
เพราะมันเป็ นสมบัตขิ องฉัน นันจึ
จะก้าวไปข้างหน้า มันกลับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ

“

ในฐานะของคนท�ำครัว ค�ำว่า "อาหาร" ในความหมาย
ของเชฟ หมายถึงอะไร

ถอยหลังลงไปเรือ่ ยๆ เพราะการเก็บสูตรอาหารไว้คนเดียว จะไม่มกี ารพัฒนาหรือ
ต่อยอดอาหารแต่อย่างใด แทนทีจ่ ะน�ำข้อมูลอาหารมาแบ่งปันกัน หรือบอกกล่าว
ให้อกี คนหนึง่ ฟัง แต่ปจั จุบนั นี้ ผมว่าดีขนึ้ กว่าแต่กอ่ นมาก เพราะมีคนแบ่งปันกัน
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากเฟสบุคหรือห้องเก็บสูตรต่างๆ ซึ่งผมว่ามันน่ารักมาก

อาหารคือสิง่ ทีห่ ล่อเลีย้ งคนเราให้มชี วี ติ อยูไ่ ด้ แต่ไม่ใช่แค่มชี วี ติ อยูไ่ ด้เฉยๆ
อาหารจะเป็นตัวตัดสินและก�ำหนดด้วยว่า คุณจะมีชวี ติ อยูใ่ นแบบทีด่ หี รือไม่ดตี อ่
ไป เพราะอาหารถือเป็นสารอาหารและทุกสิง่ ทุกอย่างทีร่ า่ งกายมนุษย์ตอ้ งการ ซึง่
ปัจจุบนั นีผ้ บู้ ริโภคจะมองกันมากขึน้ สังเกตได้วา่ อาหารสมัยก่อนกับอาหารสมัยนี้
เริม่ เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ โดยอาหารสมัยก่อนจะไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงเรือ่ งแคลอรีแ่ ละ
สารอาหารสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ชอบที่จะอัดเนยเยอะๆ และใส่อะไรที่อร่อยๆ ลง
ไปก็ได้ ถามว่าอาหารออกมาอร่อยไหม อร่อยนะ แต่ผมว่ามันยังขาดความสมดุล
ทางด้านสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายอยู่ ท�ำให้บางคนก็จะรับประทานเข้าไปโดยที่ไม่
ได้เลือก คือมีอะไรก็รับประทานเข้าไปเลย ฉันคิดว่าอร่อย ฉันก็รับประทาน แต่
คนสมัยนี้เริ่มมีความรู้มากยิ่งขึ้น ท�ำให้เจอสมดุลของอาหารเพิ่มขึ้นด้วย

อาหารไทยมีลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ตายตัวหรือไม่
ในความคิดของเชฟ
ความเผ็ด เป็นลักษณะพิเศษอย่างแรกเมื่อนึกถึงอาหารไทย ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ตรงที่ว่า ไม่มีอาหารชาติใดในโลกที่ให้รสชาติเผ็ดแบบนี้ ถ้าถามว่ามี
ชาติอื่นอีกไหมทีใ่ ห้รสชาติเผ็ด ก็มีอยู่ อย่างเช่น อาหารเม็กซิกัน ก็เผ็ดเหมือนกัน
แต่ผมว่า ถ้าเรื่องของความเผ็ดแหลมและรสชาติที่จัดจ้าน ไม่น่าจะมีใครสู้
ประเทศไทยได้

เมื่ อนึ ก ถึ ง อาหารไทย เชฟจะนึ ก ถึ ง เมนู อ ะไรก่ อ นเป็ น
อันดับแรก

เชฟคิดว่า อาหารไทยของเรา มีเสน่ห์อย่างไร
เสน่ห์ของอาหารไทยที่ผมเห็นเด่นชัดมากเลยก็คือ รสชาติและความสด
โดยรสชาติ จ ะมี ค รบทุ ก รสเลยจริ ง ๆ เป็ น ทุ ก รสที่ เ ราสามารถสั ม ผั ส ได้
ไม่วา่ จะเป็นเปรีย้ ว หวาน เค็ม เผ็ด ขม มีอยูใ่ นอาหารไทยทัง้ หมด และอีกสิง่ หนึง่
ที่โดดเด่นมากๆ นั่นก็คือ เรื่องความสดของวัตถุดิบ เพราะบ้านเมืองเราเป็นบ้าน
เมืองที่ปลูกอะไรก็ขึ้น มีของสดและผลไม้มากมายดังนั้นประเทศเราจึงได้เปรียบ
ในเรื่องของการท�ำอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

ผมคิดถึงอาหารอีสาน เพราะว่าเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย อร่อย
และรับประทานได้ไม่เบื่อ ซึ่งอาหารอีสานมีความหลากหลายในเรื่องของรสชาติ
สูงมาก และเป็นทีแ่ พร่หลายในวงกว้าง เพราะปัจจุบนั นี้ อาหารไทยขึน้ เป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลกแล้ว รวมไปถึงความสดใหม่ของวัตถุดิบ ก็ยิ่งท�ำให้รสชาติอาหารมี
ความชัดเจนมากขึน้ และถ้ายิง่ ท�ำอาหารเหล่านัน้ ให้ดี ควบคุมคุณภาพให้ดี อาหาร
ไทยจะเป็นอาหารสุขภาพทีด่ ไี ด้ดว้ ย เพราะเป็นอาหารทีท่ ำ� ได้งา่ ยมาก มีแคลอรีต่ ำ �่
และได้ไฟเบอร์สูงอีกด้วย

เขาว่ากันว่า อาหารไทยเป็ นอาหารที่เต็มไปด้วยศาสตร์และ
ศิลป์ มันเป็ นแบบนัน้ จริงๆ เหรอ

ท�ำไมชาวต่างชาติถงึ นิยมชมชอบในอาหารบ้านเรานัก ใน
เมื่อรสชาติของมันก็มหี วาน เค็ม เผ็ด เหมือนกันกับอาหาร
บ้านเมืองเขา

เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่...ผมขอ "แต่" ค�ำใหญ่ๆ เลยนะ อาหารไทยไม่
เหมือนอาหารชาติอื่นในโลกที่เขาเขียนวิธีท�ำกันมา แล้วให้คนรุ่นหลังสืบต่อกัน
ได้อย่างถูกหลักและถูกต้อง แต่คนไทยหรือคนเอเชียมีนิสัยเหมือนกันอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือ ค่อนข้างหวงสูตรตัวเอง สูตรฉัน ฉันจะเก็บไว้ ไม่ให้คนอื่นรู้ เพราะมัน
เป็นสมบัติของฉัน นั่นจึงท�ำให้ผมคิดว่า แทนที่อาหารจะก้าวไปข้างหน้า มันกลับ

ไม่เหมือนครับ อย่างทีผ่ มบอกไปในตอนแรกว่า อาหารไทยรับประทานง่าย
สดชื่น ครบรส และจัดจ้าน ไม่เหมือนอาหารชาติอื่นที่รสชาติค่อนข้างจะอยู่ตรง
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กลางมากกว่า คือไม่ได้เผ็ด เปรี้ยว และเค็มมาก แต่อาหารบ้านเรา รสชาติจะจัด
ไปทางใดทางหนึง่ หรือไม่กค็ รบสามรสเลย ซึง่ ผมว่าเมือ่ รับประทานแล้ว จะได้รส
สัมผัส กลิ่น และรายละเอียดของอาหารมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ส้มต�ำ ถึงแม้ว่า
ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงจะมีมากก็ตาม แต่กรรมวิธีการท�ำหรือปรุงนั้นไม่ได้ยาก
เลย ต้มย�ำก็ไม่ได้ยากอะไรมากมาย ส่วนมากทีย่ ากจริงๆ ก็จะเป็นอาหารประเภท
แกงต่างๆ แต่สมัยนี้ผมว่าง่ายขึ้น เพราะพริกแกงสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ แม้แต่
ในต่างประเทศก็หาซือ้ ได้ เพราะไม่ใช่อาหารทีต่ อ้ งอาศัยทักษะในการท�ำมาก คือถ้า
อยากจะท�ำให้รับประทานได้ ก็ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมาก แต่ถ้าอยากท�ำให้อร่อย
ก็จะต้องรู้ลึก ถึงจะท�ำออกมาได้

เทียบอาหารทางใต้ อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ก็คล้ายกับอาหารทางภาคใต้บ้าน
เรา เพราะว่ามนุษย์ต้องสื่อสารกัน เจอกัน ค้าขายกัน เดินทางไปมาหาสู่กัน และ
ได้วตั ถุดบิ ในอาณาเขตนัน้ ๆ มา ผมว่ามันไม่ได้แปลกอะไร อาหารอเมริกนั ก็มรี าก
มาจากอาหารยุโรป เพราะเดินทางกันไปมา ผมว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะไปพูด
ได้ว่า นี่นะเป็นอาหารของฉัน อาหารนี้คืออาหารของฉันคนเดียว มันต้องมี
แบบอย่าง หรือมีความคล้ายคลึงกันอยู่ แต่หากจะยอมรับอยู่ประเทศหนึ่งที่เขา
เป็นต้นต�ำรับของอาหารจริงๆ นั่นก็คือ ประเทศฝรั่งเศส เพราะเขาเป็นประเทศ
หนึ่งที่ลงลึกเรื่องของอาหารเป็นอย่างมาก และให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดใน
อาหารทุกๆ จาน ฉะนั้นอาหารเขาก็จะลงลึก ขึ้นสูง และออกกว้างได้ทุกทิศ ที่
ส�ำคัญอาหารฝรั่งเศสเป็นพื้นฐานของครัวอาหารโลกทั้งหมด เพราะทุกคนใช้
เทคนิคและระบบระเบียบในการท�ำอาหารแบบเดียวกันกับเขา

มีคนบอกว่า อาหารไทยเป็ นการหยิบยืมเอาของแต่ละชาติ
มาผสมกัน คล้ายกับจะไม่มอี าหารไทยอยูจ่ ริง เชฟมีความ
คิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร

อาหารไทยสมัยก่อนกับสมัยปั จจุ บัน มีความแตกต่างกัน
มากน้อยแค่ไหน

ผมว่าไม่ใช่เฉพาะอาหารไทยหรอก อาหารทุกชาติแหละครับทีห่ ยิบยืมกัน
มา ลองสังเกตอาหารที่อยู่ในอาณาเขตหรือพื้นที่เดียวกัน อย่างทางเอเชียบ้านเรา
ให้ลองเทียบอาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีดู มันจะมีส่วนคาบเกี่ยวกัน แต่จะมี
รายละเอียด วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป หรือจะลองไป

ทุกวันนีห้ าอาหารไทยทีเ่ ป็นต้นต�ำรับชาววังได้ยากแล้ว เพราะเมือ่ ก่อนผม
คิดว่า คนเรามีเวลาในการประดิดประดอยและลงลึกรายละเอียดเรื่องอาหารได้
แต่ตอนนี้ผมคิดว่า คนเราไม่ได้มีเวลาเท่าเดิม เพราะชีวิตแข่งขันและดิ้นรนกัน
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วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป
อย่างไร เมื่อมองจากสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นอยู ่

มากขึ้น จากอาหารไทยเป็นอาหารที่ประดิดประดอย เช่น ย�ำหนึ่งจาน ผักข้างใน
อาจจะต้องแกะสลัก หรือว่าน�้ำพริก ผักที่น�ำมารับประทานด้วย จะต้องเป็นผัก
ที่ส่วนหนึ่งลวก ส่วนหนึ่งสด ส่วนหนึ่งท�ำให้เย็น และอีกส่วนหนึ่งแกะสลัก แต่
ปัจจุบันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว กลายเป็นว่า อาหารไทยมีความละเอียดลออและ
ขั้นตอนที่น้อยลง รวมถึงยังใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีเท่าเดิม ถามจริงๆ ทุกวันนี้คนท�ำ
อาหาร มีใครรู้บ้างว่า การเลือกเนื้อสัตว์และผักที่ดี เพื่อที่จะมาอยู่ในจานอาหาร
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า มีคนรู้น้อยลง เพราะอาหารไทยเริ่มกลายเป็น
อาหารฟาสต์ฟู้ดเข้าไปทุกที

   สามสิบปีที่ผ่านมา ผมว่าคนไทยเตรียมอาหารกันน้อยลง รับประทาน
อาหารถุงมากขึ้น รวมถึงซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตมาก
ขึ้น ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการให้คนที่เราไม่รู้จัก หรือเราไม่ได้เห็นว่า
เขาปรุงอย่างไรมาท�ำอาหารให้เรารับประทาน โดยผมอาจจะท�ำรับประทานบ้าง
แต่อาหารส่วนใหญ่แล้ว ผมต้องรู้ต้นตอของมัน แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้
ส�ำหรับบางคนจริงๆ เพราะสมัยนี้ทุกคนท�ำงานหนักขึ้น เดินทางล�ำบากมากขึ้น
และรถติดมากขึ้น ดังนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจในเรื่องนี้ก็มีน้อยลง แต่ผมก็ยังอยาก
พูดอยูน่ ะว่า มันเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ของชีวติ เพราะถ้าเราไม่มอี าหาร เราก็ตาย แต่
ถ้าเรามีอาหารที่ดี เราก็จะมีชีวิตที่ดีต่อไป ดังนั้นเพิ่มเวลาในการเตรียมอาหารขึ้น
มาอีกหนึง่ ชัว่ โมงต่อวัน ชีวติ คุณอาจจะเปลีย่ นไปเลยก็ได้ ไม่จำ� เป็นจะต้องเป็นคน
ทีท่ ำ� อาหารไทยได้เลิศเลอหรือละเอียดลออ แต่สามารถผัดผักจานหนึง่ ได้ โดยเลือก
ได้วา่ ผักนัน้ มาจากผูป้ ลูกคนนีท้ เี่ ขาไม่ใช้สารเคมีและดูแลเรือ่ งแมลงเป็นอย่างดี ซึง่
ไม่จำ� เป็นจะต้องแกะสลักผักก่อนน�ำไปผัดก็ได้ มันแตกต่างกันเยอะมาก กับการที่
อาทิตย์หนึง่ เราจะต้องรับประทานอาหาร อย่างน้อย 7 วัน วันละ 3 ครัง้ รวมแล้ว
21 ครั้งที่คุณจะน�ำสารพิษเข้าไปในร่างกาย หรือน�ำสิ่งดีๆ เข้าไปในร่างกายคุณ

ยุ คนี้เราจะได้ยินค�ำว่า อาหารฟิ วชั่ น อาหารดัดแปลง
อาหารประยุ กต์กันมากขึ้น แล้วแบบนี้อาหารไทยแบบ
ดัง้ เดิม มันจะไม่ตายไปจากสังคมไทยหรือ
ไม่มวี นั ตาย แต่ทจี่ ะตายคือ อาหารฟิวชัน่ เพราะอาหารไทยดัง้ เดิม มีความ
ผูกพันกับประสบการณ์ชีวิตและวัฒนธรรมของเราอยู่ และที่ส�ำคัญมันอยู่กับเรา
มานานแล้ว คุณคิดว่าส้มต�ำจะหายไปจากโลกนี้ไหม ไม่หาย อาหารต�ำรับดั้งเดิม
จะไม่มีวันหายไป เพราะเราอร่อยกับมันมาตั้งแต่เด็ก แกงจืดง่ายๆ ที่แม่ท�ำ
เทียบกับอาหารนอกบ้าน ถ้าถามผม ผมเลือกแกงจืดของแม่ เพราะเราโต
มากับมัน จนจ�ำได้แม้กระทั่งว่า แม่ต้มผักนานแค่ไหน ปั้นหมูอย่างไรให้ได้เป็น
แกงจืดแบบแม่ เพราะฉะนั้นอาหารไทยจะเอาไปฟิวชั่นอีกกี่ที ผมก็เลือกที่จะ
รับประทานอาหารแบบเดิม

คนไทยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของตัวเองหรือไม่
ผมไม่อยากพูดแบบนั้น เพราะเหมือนจะเป็นการเหมาเข่งเกินไป คนไทย

หลั ง จากพู ดถึ ง วั ฒ นธรรมอาหารไปแล้ ว มาพู ดถึ ง รู้อยู่แล้วว่า ควรจะรับประทานอะไร จากค�ำพูดของพ่อแม่หรือคนอื่นที่สอนมาว่า
วั ฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารของคนไทยกั น บ้ า ง ให้รับประทานผักแล้วจะดี รับประทานข้าวให้น้อยลง หรือรับประทานของทอด
ระหว่างอดีตกับปั จจุ บัน มีความแตกต่างกันอย่างไร
แล้วจะอ้วน ทุกคนรู้ แต่จะท�ำไหม เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นคนที่แย่จริงๆ ปรับ
คนสมัยก่อนรับประทานอาหารมีพิธีรีตองมากกว่านี้ เพราะอาหารไทย
แต่ก่อนเป็นส�ำรับ รับประทานกันทั้งครอบครัว แต่ปัจจุบันนี้ตัวใครตัวมัน ฉัน
ตักเสร็จ ฉันก็เดินไปนั่งรับประทาน ไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้น ทุกๆ ที่ในโลกก็
เป็นแบบนี้ แต่หลายปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาตินิยมรับประทานอาหารแบบแฟมิ
ลี่สไตล์มากขึ้น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเรา โดยที่
เขาท�ำแบบนี้ ก็เพราะว่าอาหารจะมีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรม
เอเชียที่เข้าไปในวัฒนธรรมของเขามากขึ้น ท�ำให้การรับประทานอาหารแบบนี้
เป็นเรื่องสนุกส�ำหรับเขา ตรงที่ว่า ถ้ารับประทานของเราคนเดียว ก็จะต้องมา
นั่งเลือกอาหารมากมาย แต่ถ้ารับประทานอาหารแบบนี้ เขาอาจจะเลือกอาหาร
เพียงจานเดียว แล้วน�ำมาแบ่งปันคนอื่นต่อ ดังนั้นจากที่รับประทานอาหารแค่
หนึ่งจาน อาจจะได้รับประทานอาหารถึงสี่จาน ซึ่งจะได้รับประทานของอร่อย
เยอะกว่า อย่างที่เห็นทุกวันนี้คือผู้หญิงนิยมไปรับประทานขนม โดยสั่งมา
หลายๆ จาน แล้วมาแบ่งปันกัน เนื่องจากคนเราไม่ได้อยากรับประทานอะไร
เพียงอย่างเดียว ถ้าฉันจ่ายจานเดียว แล้วได้รับประทานของเธอด้วย ก็อร่อยดี

ได้ก็จะดี แต่ถ้ามันดีอยู่แล้ว คุณก็มีความสุขกับชีวิตไปเถอะ ผมเคยไปถึงขั้นว่า
รับประทานอาหารโดยไม่มีความสุขเลย เพราะเมนูของคนที่ดูแลสุขภาพจัดๆ จะ
ไม่ปรุงอะไรเลย แต่ผมว่าคนเราท�ำสุดจนเกินไป ถึงขั้นรับประทานผักลวกและ
ไก่ตม้ ซึง่ ดีตอ่ สุขภาพก็จริง แต่ผมถามว่า ท�ำท�ำไม ถ้าน�ำอกไก่ไปท�ำย�ำอกไก่ จะได้
รสชาติอาหารทีเ่ ข้มข้นและอร่อยขึน้ กว่านีไ้ ม่ดกี ว่าเหรอ แค่ใส่เครือ่ งปรุงลงไปไม่กี่
กรัมเอง คุณก็รับประทานอาหารได้อย่างมีสีสันมากขึ้น ถ้าบอกว่าฉันรับประทาน
โซเดียมและน�ำ้ ตาลไม่ได้ บอกได้เลยว่า ไม่จริง รับประทานได้สิ ร่างกายต้องการ
น�้ำตาลและโซเดียม แต่ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ใช่เอาน�ำ้ แกงเค็มๆ มาซดอย่าง
เดียว แน่นอนว่ามันต้องท�ำร้ายชีวติ คุณแน่ๆ แต่การรับประทานย�ำ เป็นหลักทีผ่ ม
ใช้เพือ่ ดูแลสุขภาพว่า น�ำอาหารทีช่ ว่ ยให้เรามีสขุ ภาพดี ไปจับคูก่ บั รสชาติทจี่ ดั จ้าน
ดังนัน้ คุณจะไม่ใช้ในปริมาณทีเ่ ยอะมาก อย่างข้าวต้มรสชาติจดื ๆ เหยาะเต้าเจีย้ ว
ลงไปแค่นดิ เดียว ก็มรี สชาติแล้ว หรือว่าใส่ปลาเค็มสักชิน้ ลงไปในข้าวต้ม ก็ทำ� ให้
รสชาติอาหารดีขึ้นได้
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“

คุ ณ คิ ด ว่ า ส้ ม ต� ำ จะหายไปจากโลกนี้ ไ หม
ไม่หาย อาหารต�ำรับดัง้ เดิมจะไม่มีวันหายไป
เพราะเราอร่อยกับมันมาตัง้ แต่เด็ก

“

การเข้ามาของรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาหาร ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยหรือไม่

เฉพาะ ก็ได้สารปนเปื้อนเพิ่มขึ้นอีก แล้วที่ตบท้ายคือ คนไทยชอบดื่มเบียร์ตาม
ไม่รู้ทำ� ท�ำไม มองแล้วรู้สึกว่า มันไม่ใช่เลย

ส่งผลไปในทางที่ดีและทางที่แย่ ในทางที่แย่คือ คนไปตามกระแสสังคม
ใครไปรับประทานอะไร ฉันก็ไปด้วย บางทียังไม่รู้หรอกว่า มันมีอะไร แต่ฉันไป
ก่อนแล้ว ไม่รู้ว่าร้านนั้น รับประทานไปแล้วดีต่อสุขภาพหรือเปล่า เป็นร้านของ
ทอดอย่างเดียวหรือเปล่า ก็รับประทานกันจนอ้วนฉุ แต่ในทางที่ดีคือ รายการ
เหล่านี้ ท�ำให้เรามีความรูม้ ากขึน้ คุณจะรูว้ า่ ถ้าผักแบบนีเ้ ริม่ เหลือง คือรับประทาน
ไม่ได้แล้วนะ หมูแบบนี้ถ้าเริ่มเขียวก็อย่ารับประทานนะ หรือลูกชิ้นแบบนี้อย่ารับ
ประทานนะ เพราะแป้งเยอะ แต่ถ้าเด้งเกินไปคือใส่สารผสมนะ เรารู้และเลือก
ได้มากขึ้น แต่อย่างที่บอกคือ สื่อสมัยนี้มาเร็วและไปเร็วมาก มีทั้งเรื่องจริงและ
เรื่องไม่จริง ดังนั้นศึกษาให้มากขึ้นน่าจะเป็นทางออกที่ดี ไม่ใช่รับความรู้มาแล้ว
แล้วปักใจเชื่อเลย

หรือคนไทยจะชอบความคุ้ม
ใช่ครับ แต่ก็ต้องมานั่งคิดด้วยนะว่า ถ้ารับประทานอาทิตย์ละ 3 วันจะ
คุ้มไหม เมื่อเทียบกับรับประทานข้าวแกงร้านดีๆ ที่รับประทานได้ 2-3 มื้อ กับ
หมูกระทะ 1 มื้อ หมูกระทะจะสนุกตรงที่ตักเท่าไหร่ก็ได้ ย่างกับเพื่อนหลายๆ
คนก็ได้ แต่ขอเถอะเลือกสักหน่อย เพื่อชีวิตที่ดีของตัวคุณเอง

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในอนาคตของคนไทย
จะเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุ บันมากน้อยแค่ไหน
เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน สังคมจะเร่งรีบขึ้นไปอีก จะต้องมีคนที่ต้อง
รับประทานอาหารเร็วขึ้นอีก แต่จะมีคนที่บอกว่า ฉันไปกับกระแสสังคมไม่ไหว
อย่างผมก็รู้สึกว่า บ้าบอมากที่จะต้องเป็นอะไรแบบนี้ คนเราไม่จำ� เป็นจะต้องรับ
ประทานแต่บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป แต่สามารถหาผักและปลามารับประทานได้ คุณ
ไม่จำ� เป็นต้องท�ำแบบนี้ คุณก็มีชีวิตรอดได้ ซึ่งในอนาคตน่าจะมีคนอยู่ 2 กลุ่ม
คือ คนที่รับประทานอาหารเร็วขึ้น รับประทานแบบลวกๆ มากขึ้น แต่อีกกลุ่มจะ
ทนไม่ไหว หันมารับประทานอาหารสุขภาพ และใช้ชีวิตอย่างสมดุลมากขึ้น จะไม่
ท�ำงานบ้าๆ บอๆ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ได้เงินเดือนเท่าเดิมอีก คือคนเราคิดว่า
การมีชีวิตเข้างาน 8 โมงเช้า ออกงาน 5-6 โมงเย็นแล้วชีวิตมันแย่ เพราะคุณ
ต้องท�ำงานล่วงเวลามากมาย แต่คุณจะท�ำหรือไม่ก็ได้ อยู่ที่คุณเลือก คุณจะ
รับประทานหรือออกก�ำลังกายแบบไหนก็ได้ คุณเป็นคนก�ำหนด ดังนั้นคนเรามี
ตัวเลือกเสมอว่า จะรับประทานอาหารสุขภาพ หรืออาหารด่วน แต่คุณภาพต�่ำ
ก็ได้ เป็นไปได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคุณเลือกเอง

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยแบบใดที่เชฟ
คิดว่า แปลกมากๆ ส�ำหรับตัวเอง
หมูกระทะนีผ่ มไม่คอ่ ยเห็นด้วยเท่าไหร่ มันเข้าพวกกับวัฒนธรรมทีแ่ ปลก
มากส�ำหรับผม ผมว่าหมูกระทะทุกวันนีท้ เี่ ป็นบุฟเฟ่ตร์ อ้ ยกว่าบาท สิง่ เหล่านัน้ คือ
เศษเนือ้ ทีม่ าจากอุตสาหกรรมอาหารทีเ่ ขาคัดเกรดมาแล้ว มันไม่สดสะอาด และมี
แต่ไขมันทีเ่ ขาแยกออกมา ซึง่ นีค่ อื สาเหตุทที่ ำ� ให้เขาควบคุมต้นทุนได้มากขนาดนี้
และที่ส�ำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพเอามากๆ ซึ่งผมรู้ว่า ผมควรจะรับประทาน
อะไร ด้วยเงินร้อยกว่าบาททีไ่ ด้มา คุณเดินไปตลาดนัด คุณจะได้อะไรกลับมาบ้าง
ได้ผัก ได้มะเขือเทศ ได้กล้วย ได้น�้ำเต้าหู้ ซึ่งเป็นของดีๆ ทั้งนั้น แต่คุณน�ำเงินไป
รับประทานหมูกระทะ ที่นอกจากจะเป็นของคัดทิ้งจากโรงงานแล้ว ยังเอามาย่าง
เพื่อให้เกิดสารก่อมะเร็งอีก กับตัวภาชนะที่ไม่ได้ท�ำมาเพื่อประกอบอาหารโดย
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ในห้องสีเ่ หลีย่ มทีจ่ ไุ ด้ราวร้อยคน แต่ในวิชาการแสดงนีม้ ผี เู้ รียนแค่

และ...ให้ตายเถอะ ผมจ�ำไม่ได้วา่ หลังจากนีต้ อ้ งท�ำอย่างไรต่อ จะเถียงยังไง
เถียงเรื่องไหน ปัดโธ่ นี่ถ้าผมได้เล่นเป็นคนที่สองก็คงดี อย่างน้อยก็
ลอกบทได้บ้าง
ระหว่างที่ผมก�ำลังพูดบทช่วงน�้ำรั่วอยู่นั่นเอง สายตาก็พลันเหลือบ
ไปเห็นฝ้าเพดานห้อง มีช่องโหว่อยู่ตรงกลางเหมาะส�ำหรับการเงยหน้าขึ้น
ไปมอง แล้วพูดท่อนที่ว่า “น�้ำก็รั่ว หยดลงหัวแหมะๆ อยู่เนี่ย” พอดี แต่
ด้วยความปราดเปรื่อง(ปนแกมโกง) ผมจึงไม่หยุดอยู่แค่นี้ เพราะผมจ�ำ
บทหลังจากนี้ไม่ได้แล้ว เมื่อผมโวยวายกับโทรศัพท์พร้อมกับพูดประโยค
“น�้ำก็รั่ว หยดลงหัวแหมะๆ อยู่เนี่ย” และเงยหน้าขึ้นมองฝ้าเพดาน ผมก็
แกล้งเบิกตาถลน อ้าปากค้าง เหมือนเห็นอะไรบางอย่าง...
การแสดงของผมได้ผล เพื่อนนักเรียนทุกคนและครูต่างเงียบกริบ
เมื่อเงยหน้าขึ้นมองฝ้าเพดานตามผม แล้วพบรูโหว่ขนาดใหญ่พอที่พวก
เขาจะจินตนาการได้ว่า ผมคงเห็นอะไรโผล่ออกมาจากช่องนั้น ท�ำให้ตกใจ
หน้าซีดและเงียบไป ผมแกล้งโวยวายร้องลั่นแล้วรีบวิ่งออกจากห้องทันที
ท�ำให้ทุกคนตาลีตาเหลือกรีบวิ่งตามออกมา เมื่อตั้งสติได้ครูจึงยกเลิก
การสอบในวั น นี้ ไ ปก่ อ น พร้ อ มกั บ ก� ำ ชั บ ทุ ก คนว่ า ให้ น� ำ พวงมาลั ย
ธูป เทียน มาบูชาในอาทิตย์หน้าด้วย
ผมไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้เลย ผมแค่ท�ำทีเป็นตกใจ
วิ่งออกมา บีบน�้ำตาร้องไห้ด้วยความกลัว แล้วขอสอบเป็นคนสุดท้ายก็
พอแล้ว แต่ผลออกมาดีกว่าที่คิด ผมมีเวลาท่องบทอีกหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ
ยะฮู้! การแสดงของผมช่างแนบเนียนจริงๆ
“เมื่อกี้เธอโกหกใช่มั้ย” เสียงเรียบดังขึ้นข้างตัวในขณะที่ผมยืนรอ
รถเมล์อยู่คนเดียวนอกมหาวิทยาลัย นักเรียนการแสดงหญิงคนหนึ่งที่
ผมยังไม่ค่อยสนิทยืนมองผมด้วยสีหน้าเรียบเฉย
“เปล่านะ ฉันเห็นจริงๆ” ผมยังตีเนียนต่อไป ขืนความแตกจนรู้ไป
ถึงครูล่ะก็ซวยแน่
“ฉันแค่จะมาขอบคุณ เพราะวันนี้ฉันก็ลืมท่องบทมาเหมือนกัน
แต่ฉันก็ยังยืนยันว่าเธอโกหก” เธอยังคงพูดต่อไป และวินาทีนั้นเองที่ขน
ทั้งตัวผมลุกซู่ หัวใจเต้นรัวจนแทบจะหมดสติไปตรงนั้นเลย
“พวกเขาหัวเราะกันใหญ่ เพราะไม่มีใครห้อยหัวอยู่ตรงฝ้าเพดาน
เลยสักตน”

สิบคน กับครูหนึ่งท่าน อีกทั้งยังเรียนช่วงเย็นจนถึงค�่ำ  ท�ำให้บรรยากาศ
ภายในห้ อ งดู เ งี ย บเหงา มุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านปิ ด ไฟมื ด ไว้ เ พื่ อ ประหยั ด
พลังงาน แม้จะไม่อยากหันไปมอง แต่เหมือนมีบางอย่างสะกิดต่อมความ
อยากรู้ อยากเห็นให้ผมต้องหันหน้าไปยังมุมมืดของห้องทุกครั้งที่ลืมตัว
บริเวณนั้นเป็นทั้งที่เก็บของ อุปกรณ์ท�ำความสะอาด แต่ที่น่ากลัวคือ ตรง
นั้นดันมีหุ่นส�ำหรับลองชุดหน้าตาดุดัน กับหน้ากากโบราณที่ดูเหมือน
แสยะยิ้มอยู่ตลอดเวลา เมื่อผมเห็นพวกมันทีไรเป็นต้องสะดุ้งตกใจทุกที
แต่ในตอนนี้ ผมไม่มีเวลาสนใจเจ้าหุ่นกระป๋อง หรือหน้ากากงี่เง่า
นั่นหรอก เพราะวันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนรายบุคคล ด้วยการพูดบท
โมโนล็อค (Monologue) หรือการพูดคนเดียว ซึ่งมีทั้งการพูดบ่นเล่าเรื่อง
คนเดียว หรือการแสร้งสนทนากับบุคคลอื่น เช่น การสนทนาโต้ตอบกัน
ทางโทรศัพท์ มีจังหวะรับส่ง ทั้งที่มีนักแสดงเพียงหนึ่งคน จริงๆ ผมค่อน
ข้างมั่นใจในฝีมือการแสดงของตัวเองนะ ที่ผ่านมาก็ได้รับค�ำชมตลอด ไม่
เคยได้คะแนนแย่เลยสักครั้ง แต่คราวนี้ดันพลาดตรงที่ผมลืมท่องบททั้ง
แปดหน้า และครูก็เรียกชื่อผมคนแรกเสียด้วย!
ผมลุกขึ้นท่ามกลางเม็ดเหงื่อที่ผุดทั่วใบหน้าและล�ำคอ แม้จะวอร์ม
ร่างกายและเสียงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผมกลับตัวแข็งทื่อและเหมือนจะ
เป็นลม ผมเผลอมองเจ้าหุ่นโชว์ตัวนั้นกับหน้ากาก ดูเหมือนพวกมันก�ำลัง
หัวเราะเยาะผม ถ้ามันพูดได้คงจะบอกว่า สมน�้ำหน้า อยากเอาเวลาไปหลี
หญิงติดเกมเสียหมด วันนี้เอ็งสอบตกแน่...อืม แต่อันที่จริงพวกมันพูดไม่
ได้น่ะถูกแล้ว!
ผมแนะน�ำตัวเองด้วยน�้ำเสียงแหบพร่าคล้ายคนเป็นหวัด จึงแสร้ง
กระแอมไอหนึ่งทีพร้อมกับสูดหายใจยาว งานนี้คงต้องด้นสด (Improvisation) ไปก่อน อย่างน้อยน่าจะพอได้คะแนนบ้าง เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย!
ผมได้ รั บ บทเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหนุ ่ ม ขี้ วี น ที่ พั ก อยู ่ ใ นโรงแรมหรู
แต่พบปัญหาสารพัดในห้องพัก เช่น ไฟดับ น�้ำไม่ไหล แอร์ไม่เย็น จึง
โทรศัพท์ไปร้องเรียนพนักงาน แต่ดันต่อสายผิดเป็นห้องติดกัน ผมต้อง
แสดงให้ดูเหมือนก�ำลังคุยอยู่จริงๆ ด้วยอารมณ์โมโห เพราะเราจะถูก
ยียวนกวนประสาทกลับมาด้วย เช่น “ผมบอกว่ามีหนูครับ มีหนู ไม่ใช่มี
หมู แล้วก็ไม่ใช่อีหนูด้วย โว้ย! ท�ำไมเข้าใจอะไรยากจัง ไหนขอคุยกับผู้
จัดการหน่อย” จากนั้นก็บ่นต่อด้วยเรื่องฝนตกแล้วน�้ำรั่วลงมาจากเพดาน
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ภาพยนตร์อินเดียที่ไม่มีฉากวิ่งข้ามภูเขา เต้นระบ�ำกันแบบไม่ต้องเข้าใจเหตุผล แต่ท�ำให้เราเห็นภาพ
วัฒนธรรมการกินของคนอินเดีย และซาบซึ้งใจได้ไม่ต่างกันเลย
จะเป็นอย่างไร หากวันหนึ่ง สิ่งที่เคยเกิดเป็นประจ�ำทุกวัน มาวันหนึ่งมันไม่เหมือนเดิม หากคุณเป็น
เฟอร์นานเดส เจ้าหน้าทีว่ ยั เกือบเกษียณทีใ่ ช้ชวี ติ เป็นแบบแผน ไม่มอี ะไรใหม่ มีปมในอดีตกดทับชีวติ เอาไว้ แต่ใน
วันที่เขาพบว่าอาหารกลางวันในปิ่นโต ซึ่งเขาจะได้รับจากร้านอาหารที่น�ำมาส่งทุกวันนั้น มีรสชาติที่ต่างไปจากที่
เคยเป็น มันกลับอร่อยขึ้นอย่างเหลือเชื่อ เมื่อเขาสืบสาวราวเรื่องไปเรื่อยๆ ก็พบว่าปิ่นโตดังกล่าว เป็นของ อิลล่า
แม่บ้านที่เริ่มพบว่าชีวิตคู่ของเธอกับสามีก�ำลังจะล้มเหลว จึงพยายามตั้งใจท�ำปิ่นโตให้เป็นการมัดใจเอาไว้ แต่
เจ้าหน้าที่ส่งปิ่นโตกลับส่งมาที่โต๊ะของเขาเสียนี่ ถึงอย่างไร ความผิดพลาดดังกล่าวก็ได้ท�ำเกิดเหตุการณ์ตาม
มามากมาย ที่แม้จะเป็นเรื่องที่เขาสองคนโต้ตอบผ่านจดหมายและไม่เคยเห็นหน้ากัน แต่เขาทั้งสองก็ได้ค้นพบ
อีกด้านหนึ่งของชีวิต ที่มากกว่าความมืดมน ความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ และการแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต
นอกจากนี้ เรายังได้เห็นอาชีพการส่งปิน่ โตในเมืองใหญ่ของอินเดีย ซึง่ มีมาช้านานและแพร่หลาย กระทัง่ ใน
ปัจจุบนั กลายเป็นวิถชี วี ติ ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของวัฒนธรรมการกินในหมูค่ นท�ำงานออฟฟิศจากแดนภารตะไปแล้ว

series

Jamie Oliver’s
Food Revolution

คุณอาจสามารถจินตนาการถึงคนที่มีน�้ำหนักเกินจากการรับประทานอาหารที่มากเกินความจ�ำเป็น
แต่หากลองเปลี่ยนเป็นชุมชนที่มีแต่คนน�้ำหนักเกิน จนกลายเป็นเมืองที่มีคนอ้วนมากที่สุดในโลก คุณจะนึกภาพ
ของเมืองนั้นออกมาเป็นอย่างไร
เราก�ำลังกล่าวถึงเมืองฮันติงตัน ในสหรัฐอเมริกา เมืองทีถ่ กู จดสถิตวิ า่ มีพลเมืองน�ำ้ หนักเกินมาตรฐาน
โดยเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ในโลก มีการเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป ฟาสต์ฟดู้ มากกว่าทีจ่ ะปรุงเอง การไม่สนใจหลักโภชนาการ
ที่ควรได้รับในแต่ละวัน แต่กลับสนใจรสชาติและปริมาณที่เยอะไว้ก่อน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำชาวเมือง
ฮันติงตันอ้วนมากกว่าผอม
เรือ่ งราวของชาวเมืองฮันติงตัน ถูกแพร่สะพัดออกไป จนเชฟชือ่ ดังจากเกาะอังกฤษอย่าง เจมี่ โอลิเวอร์
เจ้าของรายการอาหารและหนังสือท�ำอาหารหลายเล่ม ผูเ้ คยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการกินของเด็กนักเรียนอังกฤษ
จนประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามมาแล้ว ตัดสินใจเดินทางจากอังกฤษมาทีเ่ มืองนี้ เพือ่ หาสาเหตุและหนทางคืน
ความผอมให้ชาวเมืองอย่างเร่งด่วน
และสิ่งที่โอลิเวอร์พบก็คือ ปัญหาที่เขาเจอที่นี่ไม่ได้ต่างจากในอังกฤษสักเท่าไหร่ แต่ปัญหาที่เขาจะ
ค่อยๆ เรียนรู้ ผ่านซีรี่ส์เรียลิตี้รายการนี้ก็คือ ที่นี่ไม่ใช่อังกฤษ แต่เป็นสหรัฐอเมริกา เมืองที่ผู้คนเคยชินวิถีฟาสต์ฟู้ด
และไม่คิดว่าสิ่งที่ตนก�ำลังเลือกเอาเข้าปากนั้น จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร โจทย์ที่คนแปลกหน้าในสายตา
ชาวเมือง จะต้องท�ำเพื่อให้ชาวเมืองฮันติงตันกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดี จึงไม่ใช่เรื่องง่าย รวมทั้งการชนะใจ
ชาวเมืองที่มองว่าเขาเข้ามาวุ่นวายมากกว่าช่วยเหลือ จึงเป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นกันว่า เขาจะท�ำส�ำเร็จหรือไม่
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ประวัติศาสตร์กินได้

An Edible History of Humanity
มนุษย์ยคุ หินอาจเดินถือหอกออกจากถ�ำ้ ไปล่าสัตว์
เพือ่ ความอยูร่ อดวันต่อวัน แต่นนั่ ก็ได้กลายเป็นจุดเริม่ ต้น
ของอารยธรรมอาหาร ที่ค่อยๆ พัฒนาไปตามช่วง
เวลา และเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการเปลีย่ นโฉมหน้า
ประวัตศิ าสตร์ ท�ำให้โลกไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย
ประวัติศาสตร์กินได้ เล่าเรื่องที่คุณนึกไม่ถึงมา
ก่อนว่า อาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น มีส่วนต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของอารยธรรมของโลกได้
มากเพียงใด โดยเริ่มจากวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของอารยธรรม คือข้าวสาลี ข้าวเจ้า และข้าวโพด
ไปสู ่ การปรุ ง แต่ ง อาหารจากสารพั ดวั ตถุ ดิบ ที่ เ ป็ น
มากกว่าปัจจัยเพื่อความอยู่รอด
การปรุ ง อาหารได้ ก ลายเป็ น อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
อย่างหนึ่ง เช่นในยุคที่เครื่องเทศเคยเป็นวัตถุดิบที่ชาว

ยุโรปน�ำเข้าจากอินเดียเพื่อหมักเนื้อสัตว์ แต่มีราคา
แพงกว่าเนื้อสัตว์เสียอีก การก�ำหนดราคาอาหารเพื่อ
กดดันทางการเมืองให้รัฐอื่นๆ ยอมศิโรราบ หรือใน
วันนี้ที่สับปะรดหาซื้อในตลาดสดอย่างง่ายดาย แต่
ครั้งหนึ่งกลับถูกจ�ำกัดให้รับประทานได้เฉพาะในเขต
พระราชวัง อาหารจึงไม่ใช่เพียงสิง่ ทีน่ ำ� มากินได้เท่านัน้
แต่มันมีเรื่องราวด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจที่แฝง
ตัวมากกว่ารสชาติและสีสันของอาหาร ผ่านการบอก
เล่าในหนังสือเล่มนี้
เชื่อว่าหลังจากที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หาก
ได้ลองก้มลงมองสิ่งที่อยู่ในอาหารมื้ออาหารต่อไป
ของคุณ อาจท�ำให้เห็นการเดินทางของมันที่ไกลกว่า
ห้องครัวหรือตลาด ก็เป็นได้

มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่น
Japanese Foods That Heal

อาหารญี่ ปุ ่ น เป็ น หนึ่ ง ในอาหารชั้ น น� ำของโลก
ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย แต่มีศิลปะ มีคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาติ ที่ อ ร่ อ ยไปพร้ อ มๆ กั น โดย
เฉพาะวิถเี ลือกวัตดุ บิ แบบดัง้ เดิมและการปรุงอาหารให้
สอดคล้องกับฤดูกาลและท้องถิน่ อาหารญีป่ นุ่ จึงเป็นที่
นิยมทั้งในหมู่นักชิมและผู้ต้องการสุขอนามัยที่ดี
มหั ศ จรรย์ อ าหารญี่ ปุ ่ น เป็ น หนั ง สื อ ที่ บ อกเล่ า
เรื่องราวของเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ผ่านวัตถุดิบ
กว่า 18 เมนู ที่พบเห็นในอาหารญี่ปุ่นเป็นประจ�ำ  ไม่
ว่าจะเป็น บะหมี่ เต้าหู้ มิโซะ โชยุ สาหร่ายทะเล
มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาที่ น ่ า สนใจ รวมถึ ง สรรพคุ ณ
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ทางยาของวัตถุดิบเหล่านี้ที่หลายคนอาจยังไม่เคย
รู้มาก่อน การเลือกซื้อและการน�ำมาใช้ ผ่านวิธีท�ำ
อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมสารพัดเมนู
เป็นเหมือนหนังสือสอนท�ำอาหารญี่ปุ่น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ฉายภาพกว้างให้เห็นวัฒนธรรมการ
กินของชาวอาทิตย์อุทัยได้อย่างชัดเจน ว่าพวกเขาไม่
ได้กินเพียงเพื่อประทังความหิวเท่านั้น แต่นี่คือวิถีชีวิต
อย่างหนึ่งที่ผ่านการคิดมาอย่างประณีตบรรจงดีแล้ว
แล้วอาหารญี่ปุ่นในความคิดคุณจะไม่มีเฉพาะ
แค่ซูชิหรือซาซิมิอีกต่อไป

TK Voice

คนส่วนใหญ่กินข้าววันละ 3 มื้อ หนึ่งเดือน 90 มื้อ หนึ่งปี 1,095 มื้อ แต่หากให้ลองนึกถึง
อาหารที่แปลกที่สุดในชีวิตแล้ว มื้อนั้นของชาวสมาชิก TK park จะเป็นอาหารแบบไหนกันหนอ?

อาหารทะเลแบบ แมงดาทะเล หรือหอย
อะไรไม่รู้สีด�ำๆ ก็กินได้นะ แต่ไม่อยาก
กินอีก

เพิ่งกิน อาหารซาอุดิอาระเบีย มา ตอน
ไปอเมริกา ลืมชื่อไปแล้ว เป็นจานใหญ่ๆ
มี ข ้ า วผสมเส้ น หมี่ อ บ แผ่ น แป้ ง โรตี

พีรดา ผดุงศิลป์ (ดีส)
นักศึกษา

เนื้อและไก่ย่าง แต่ที่แปลกคือซอสที่ราด
เป็นนมข้นๆ เปรี้ยวๆ เหมือนโยเกิร์ต ก็
อร่อยดี”

ชาโห้ง เป็นอาหารจีน เอาเส้นหมี่ เลือด
ต้นหอม เต้าหู้ ส่วนผสมทุกอย่างมาหัน
่

ภัทร เทพจันทร์ (ภัทร)

เป็นลูกเต๋า แล้วราดน�้ำหนืดๆ อาจไม่ได้
แปลก แต่หากินยาก

ตอนเด็กๆ ชอบกิน ด้วงสาคู เพราะเป็น
คนใต้ ที่นั่นมีต้นสาคูเยอะ คนใต้เลย

วรินธร เหลืองอมรสิริ (หยง)
ผู้ตรวจสอบภายใน

ชอบจับมาคัว่ แห้ง อีกอย่างทีแ่ ปลกก็คอื
ตัวอ่อนของตัวต่อ ที่อยู่ในรังค่ะ
สมศรี สอนสวัสดิ์ (แอ๊ะ)
ข้าราชการเกษียณ

ที่บ้านมีวิธีกิน ข้าวต้ม แบบแปลกๆ เอา
ข้าวต้มรีดน�้ำใส่ถ้วย โปะด้วยไข่ดิบ โปะ
ด้ ว ยข้ า วต้ ม รี ด น�้ ำ อี ก ชั้ น จากนั้ น โรย
เกลือ ปิดฝา แล้วคว�่ำถ้วย กินเสร็จไม่
เกิน 30 นาที ขับถ่ายดีแน่นอน

เคยลอง ตัก
๊ แตนทอด ก็กรอบๆ เหมือน
เปลือกอะไรสักอย่าง แล้วก็ไม่กน
ิ อีกเลย

อนันตญา เหลืองอมรสิริ (ลี่)

Assistant Dispatcher

ทัตพงศ์ แซ่ย่าง (ธง)
นักเรียน

เคยโดนหลอกให้กิน กบผัดเผ็ด ตอน

เต้าหู้เหม็นทอด ที่ไต้หวันเป็นของแพง
แต่เข้าปากแล้วกลืนไม่ลง กลั้นหายใจก็

แรกคิดว่าเนื้อหมูไม่ก็เนื้อไก่ แต่พอรู้ว่า
เป็นเนื้อกบก็ไม่กล้ากินอีกเลย

แล้ว สุดท้ายต้องแอบคายทิ้ง เหม็นยิ่ง
กว่าปลาร้าเสียอีก

จนัญญา ปุษปะวรรณ (เตย)
นักเรียน

นันทิยา สิทธิวรรณรักษ์ (กวาง)
พนักงานบริษัทเอกชน

พ่อเคยซื้อ แมงป่องทอด จากรถเข็นที่
ผ่านหน้าบ้านมาให้กิน ก็กรอบๆ มันๆ
เค็มๆ อร่อยดี

เป็นอาหารพม่า คล้ายๆ กับกะปิบ้าน
เรา เรียกว่า งาปิ สีเข้มๆ แต่กลิ่นไม่
เหมือนกัน เอามาท�ำเป็นน�ำ้ พริก กินกับ
ใบไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว ตอนแรกก็

ศิลายุทธ ต้นวิริยะ (ภูริช)
นักเรียน

แปลกๆ แต่กินไปกินมาก็อร่อยดี
สุธีรา สัตยพันธ์ (เต๋า)
นักอักษรศาสตร์
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Unseen TK

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
ประเภท Stop Motion ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ต

ร่วมพัฒนาไทย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท
Stop Motion ประจ�ำ ปี พ.ศ. 2557 ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park ) กล่าวว่า ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   มีภารกิจหลักในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้บนโลกไซเบอร์ ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เสมือนจริง www.tkpark.or.th โดย
การจัดท�ำระบบข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่
ในประเทศไทย ด้วยเนื้อหาสาระความรู้หลากหลายแขนง และเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
ภารกิจ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รว่ มกับมูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั อย่างสร้างสรรค์  จัดฝึกอบรมการสร้างสือ่ ดิจทิ ลั ประเภท Stop Motion ให้
กับครู นักเรียน นักศึกษา ทัว่ ประเทศ  เพือ่ พัฒนาทักษะการสร้างสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ และ

54

ส่งเสริมองค์ความรูท้ มี่ คี วามเป็นไทย มาจัดท�ำเป็นสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กและเยาวชน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึง่ ในปีนเี้ ป็นการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด และการแสวงหาความรู้ ผ่าน
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มี
คุณภาพ อันจะน�ำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นางอรชาติ สืบสิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธมี อบรางวัล กล่าวชืน่ ชมผลงานและโครงการประกวดสือ่ ดิจทิ ลั
ดังกล่าว ซึ่งมาช่วยตอบโจทย์การขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ดีๆ ส�ำหรับคนไทย และยังเป็นการจุด
ประกายให้กบั ครูและนักเรียนไทยในการใช้ ICT ในทางสร้างสรรค์อกี ทางหนึง่ ซึง่ คณะท�ำงานจะได้
คัดเลือกผลงานขึน้ ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ จัดท�ำส�ำเนา
เผยแพร่ให้กบั โรงเรียนและแหล่งเรียนรูใ้ นความดูแลของพระองค์ทา่ น และโรงเรียนอืน่ ๆ ต่อไป

ผลการตัดสินรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
ประเภท Stop Motion ประจ�ำปี 2557
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”
    โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จ.เชียงใหม่ ผลงาน “เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น”
    โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ผลงาน “กรุงเทพฯ ช้อปปิ้งออนไลน์”
ระดับอุ ดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผลงาน “ยังไม่สาย”
รองชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผลงาน “สึนามิ”
บุ คคลทัว่ ไป
รางวัลชนะเลิศ : ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ผลงาน
“เศรษฐกิจพอเพียง”
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/

