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วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น
“ข้าว” ถือเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีววิ ฒั นาการในการเพาะปลูกทางแถบทวีปเอเชีย
มากว่าสองพันปี แล้ว การรับประทานข้าวแต่ดงั เดิมนั้นจะรับประทานกับผักตามฤดูกาล ปลาและอาหารจากทะเล
จนกระทัง่ เข้าสู่ ยคุ สมัยเอโดะ (ปี ค.ศ.1600-1868) และยังคงรุ่ งเรื องจนกลายเป็ นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นถึงแม้วา่
ภายหลังญี่ปุ่นจะเปิ ดประเทศและรับเอาวัฒนธรรมและความหลากหลายของอาหารต่างๆเข้ามาก็ตาม

จุดกาเนิด
ภายหลังจากมีการเผยแพร่ ศาสนาพุทธเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นราวศตวรรษที่ 6 กฏหมายและพระบรมราช
โองการได้ได้ค่อยๆมีอิทธิ พลต่อการรับประทานเนื้ อสัตว์ต่างๆ โดยการปรุ งประกอบอาหารแบบมังสวิรัติที่ชื่อว่า
“shojin ryori” ได้รับความนิ ยมอย่างมากในนิ กายเซน และตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 จนถึ งปั จจุบนั นี้ จะพบว่าอาหาร
ญี่ปุ่นนั้นจะมีส่วนประกอบเป็ นพวกเต้าหู ้ มิโสะ ซอสถัว่ เหลือง และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่ทามาจากถัว่ เหลือง
และในช่วงขณะเวลาเดียวกันนั้นรู ปแบบการรับประทานแบบที่เป็ นทางการและมีความพิถีพิถนั ได้ถูกพัฒนาขึ้น
จากอิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม ชนชั้น สู ง เช่ น “honzen ryori” เป็ นอาหารในพิ ธี ก ารส าคัญ ต่ า งๆ ซึ่ งเสิ ร์ ฟ อาหารด้วย
“honzen” ซึ่ งเป็ นถาดที่มีขา ส่ วน “chakaiseki ryori” เป็ นอาหารในพิธีชงชาซึ่ งจะรั บประทานก่ อนเสิ ร์ฟ น้ าชา
ขณะที่ “keiseki ryori” เป็ นอาหารเลี้ ยงทัว่ ไปที่ได้รับการพัฒนาในช่ วงต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้ในการเสิ ร์ฟใน
ร้ านอาหารหรู โดยยังคงความพิถีพิถนั ในเรื่ องวัตถุ ดิบสดใหม่ตามฤดู กาลและความสวยงามในการนาเสนอ
อาหาร แต่ในเรื่ องของกฎระเบียบต่างๆนั้นไม่เข้มงวดทาให้ผรู ้ ับประทานรู ้ สึกผ่อนคลาย โดยจะมี“สาเก” เป็ น
เครื่ องดื่มที่นิยมดื่มในขณะที่รับประทานอาหาร แต่เนื่องจากไม่นิยมดื่มสาเกขณะรับประทานข้าว ดังนั้นจึงเสิ ร์ฟ
ข้าวเป็ นอย่างสุ ดท้าย ทั้งนี้ อาหารเรี ยกน้ าย่อยจะเป็ น “sashimi” หรื อปลาดิบแล่เป็ นชิ้นๆ “suimono” หรื อซุ ปใส
“yakimono” หรื ออาหารย่าง “mashimono” หรื ออาหารนึ่ ง “nimono” หรื ออาหารตุ๋น และ “aemono” หรื อสลัด
เสิ ร์ฟเป็ นลาดับแรก ตามมาด้วยซุ ปมิโสะ “tsukemono” หรื อของดอง ข้าว ขนมหวานและผลไม้ ทั้งนี้ จะมีการ
เสิ ร์ฟชาด้วยเช่ นกัน โดยทั้งหมดนี้ เป็ นคอร์ สของการเสิ ร์ฟอาหารเย็นแบบ “keiseki” ซึ่ งถื อว่าเป็ นพื้นฐานของ
อาหารญี่ปุ่นร่ วมสมัย
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รู ปแสดง honzen ryori meal

“ซูชิ” ซึ่ งมีส่วนผสมของข้าวและปลาดิบนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยในสมัยนั้นจะ
ขายเป็ นอาหารว่างและถื อว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของร้ านซู ชิในปั จจุบนั ทั้งนี้ ร้านซู ชิจะมีพ่อครัวซู ชิประจาร้ านคอย
เสิ ร์ฟซูชิให้กบั แขกที่เข้ามารับประทานภายในร้าน

รู ปแสดง ร้ านซู ชิในญี่ปุ่น
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การเข้ ามาของวัฒนธรรมต่ างชาติ
ญี่ปุ่นสัมผัสวัฒนธรรมตะวันตกครั้งแรกจากการเข้ามาของมิชชันนารี จากยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่
16 และในเวลานั้นจึงได้มีการผสมผสานเทคนิ คการปรุ งประกอบอาหารจากโปรตุ เกส สเปน จีน จนเกิ ดเป็ น
“tempura” ขึ้นมา โดยถือว่าเป็ นอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมที่นาเอาผักและเนื้ อสัตว์มาชุบแป้ งทอด
หลังจากการเปิ ดประเทศอีกครั้งในช่ วงกลางศตวรรษที่ 19 ได้มีการนาเอาวิธีการปรุ งประกอบอาหาร
และวิถีการบริ โภคใหม่ๆเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะการบริ โภคเนื้ อสัตว์ ทั้งนี้ "sukiyaki” ที่ประกอบด้วยเนื้ อสัตว์
และผักได้ถูกนามาเสิ ร์ฟครั้งแรกในภัตตาคารอาหารสไตล์ฝรั่ง ขณะที่ “tonkatsu” ก็ถูกพัฒนาในช่วงเวลานี้ โดย
ดัดแปลงเอาผงแกงกะหรี่ อินเดียที่นาเข้ามาจากอังกฤษมีใช้ร่วมกับข้าวญี่ปุ่นโดยมีผกั และเนื้ อสัตว์อยูใ่ นจานด้วย
นัน่ เอง

รู ปแสดง tempura
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การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
โดยปกติแล้วคนญี่ปุ่นจะนิ ยมทาอาหารรับประทานเอง อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงมีการส่ ง
อาหารถึ งบ้านเกิ ดขึ้น อย่างเช่ นการส่ งข้าวกล่อง “bento” ที่นิยมในเขตเมืองรวมไปถึงการส่ งพิซซ่ าและอาหาร
อื่นๆตามมาอีก มากมาย นอกจากนี้ แล้วการขยายตัวของจานวนร้ านสะดวกซื้ อส่ ง ผลให้มีการวางข้า วกล่ อง
“bento” จาหน่ายภายในร้านเป็ นจานวนมาก

รู ปแสดง Bento box

รายการอาหารทางโทรทัศน์
นอกเหนื อจากการเผยแพร่ วฒั นธรรมอาหารญี่ปุ่นจนเป็ นที่นิยมไปทัว่ โลกแล้วนั้น รายการอาหารทาง
โทรทัศน์อย่างเช่น “iron chef” ถือเป็ นรายการที่ผลิตช่วง ค.ศ.1993-1999 ซึ่ งส่ งผลถึงการผลิตหนังสื อการ์ ตูนที่มี
เรื่ องราวเกี่ยวกับการทาอาหาร ถือเป็ นการเผยแพร่ วฒั นธรรมอาหารญี่ปุ่นในอีกช่องทางหนึ่ง

