
ความเป็นอนิจจัง ของ อาหารจีนชั�นสูง ในกรุงเทพฯ : การเดินทางสู่เส้นทางของ อาหาร 

"ประชาธิปไตย" 
  

โดย ธเนศ วงศย์านนาวา อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

  
  

บทความนี	ปรับปรุงมาจาก "การเปลี�ยนแปลงของอาหารจีนชั	นสูงในประเทศไทย : เส้นทางของ
อาหาร "ประชาธิปไตย"" เอกสารประกอบการพูดคุยสังสรรค์ สถาบันจักรวาลวิทยา ครั	งที� ๑๐ และเนื�องใน
โอกาสการเกษียณอายุของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จังหวัดนครนายก วันที�  ๒๐-๒๒ มีนาคม 
๒๕๔๓ และบางส่วนของบทความชิ	นนี	เคยตัดตอนตีพิมพ์ลงใน เนชั�นสุดสัปดาห์ ปีที�  ๘ ฉบับที�  ๔๑๐ ๑๐-
๑๖ เมษายน ๒๕๔๓ หน้า ๘๐-๘๑ งานชิ	นนี	เป็นเพียงข้อสังเกตบางประการจากงานวิจัย "การเปลี�ยนแปลง
อาหารจีนในภัตตาคารชั	นสูงในกรุงเทพฯ"  

 
การบริโภคอาหารจีน โดยเฉพาะอย่างยิ%งอาหารจีนระดบัสูง อาจจะถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่

สาํหรับสังคมไทย ทั.งนี. มิไดห้มายความวา่การกินอาหารจีนเป็นสิ%งที%ไม่เคยมีอยูใ่นสังคมไทย 
  

อาหาร เป็นกระบวนการที%เกิดขึ.นจากการแลกเปลี%ยนกนัทางวฒันธรรมที%มีมานาน ไม่วา่จะเป็นการ
แพร่กระจายของเทคนิคและชนิดของพืชผลต่างๆ จากเอเชียเขา้ไปในยุโรปในสมยัที%อิสลามเรืองอาํนาจ ชน
ชั.นนาํชาวยโุรปจึงถูกโจมตีจากทางศาสนจกัร วา่วถีิชีวติของคนเหล่านั.นไดถู้กเปลี%ยนให้กลายเป็นตะวนัออก 
(Orientalised) เช่น ในสมยักลาง Bishop of Arce ก็เป็นตวัอยา่งที%ดี๑ (๑) 
  

การตาํหนิเรื%องราวที%คนหันไปใช้วิถีชีวิตแบบประเทศที%มีอาํนาจดูจะไม่จบสิ.น ครั. นเมื%อมาถึงชาว
ยุโรปมีอาํนาจในระยะไม่กี%ร้อยปีมานี.  ทุกอยา่งก็มุ่งไปสู่ศูนยก์ลางอาํนาจแบบที%เคยเป็นมาในอดีต ไม่ว่าจะ
เป็นโรมนั อินเดีย หรือจีน เพียงแต่วา่คราวนี. เป็นทีของยโุรป และสหรัฐอเมริกาเท่านั.น ดว้ยการมีอาํนาจนี%เอง
ที%มีบทบาทอย่างยิ%งต่อจาํแนก (classification) และจดัลาํดบัชั.นของตะวนัตกเองที%กระทาํต่อกนัเอง ทาํให้
อาหารฝรั%งเศสก็ยงัดาํรงตาํแหน่งสูงสุดเอาไวใ้นระดบัชั.นทางอาหาร แต่สถานการณ์แบบนี. ดูจะเปลี%ยนแปลง
ไปบา้ง ตามกระแสสาํหรับอนัดบัรองๆ ไป 

 
แน่นอน สําหรับหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ%งชาวตะวนัตกดว้ยแลว้ ยากที%จะยอมรับไดว้่า

อาหารจีนเป็นอาหารชั.นสูง โดยทั%วๆ ไปถา้จะเปรียบเทียบแลว้ก็ยงัเป็นรองอาหารญี%ปุ่นอยูม่าก 
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อาหารจีนในโลกโดยทั%วๆ ไป ก็ทาํให้นึกถึงอาหารขา้งถนน ร้านโทรมๆ ที%คราบเขม่าจบัติดกาํแพง 
พร้อมกบัเสียงโวยวายของพอ่ครัวและบริกรในร้าน นอกจากนั.นมารยาทที%ไม่ถูกตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัที%
ถือกาํเนิดมาจากชนชั.นและเป็นเครื% องแบ่งชนชั.น๒ก็ทาํให้เห็นว่าภตัตาคารจีนนั.นตํ%าช้าเกินไปกว่าที%จะ
ยกระดบัขึ.นมาเป็นอาหารชั.นสูงได ้สําหรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในตะวนัตกก็เป็นร้านที%เดินเขา้ไปซื.อ
เพื%อนาํกลบัไปทานที%บา้น ไม่มีอะไรวจิิตรพิสดาร อาหารจีนจึงมีรูปลกัษณ์ของอาหารชนชั.นตํ%า 
  

สําหรับในกรณีของไทย สถานะของอาหารจีนไม่ไดต้ ํ%าตอ้ยถึงขนาดนั.น ในทางตรงกนัขา้มอาหาร
จีนเป็นอาหารดีที%มีคุณค่า เป็นอาหารที%สัมพนัธ์กบัสถานะทางเศรษฐกิจ  
  

แน่นอน นี%ไม่ไดห้มายถึงก๋วยเตีQยวผดัหรือบะหมี% ที%ทาํกนัตามร้าน ซึ% งก็มีความรวดเร็วเสียยิ%งกว่า
อาหารฟาสตฟ์ู้ ด หรือ "อาหารด่วน" ของตะวนัตกเป็นไหนๆ  
  

ในช่วงการเปลี%ยนศตวรรษจากสิบเกา้มาเป็นยี%สิบ อาหารจีนระดบัสูงในกรุงเทพฯ นั.นมิไดเ้รียกกนั
ในนามอาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุ นั%นก็คือไม่ใช่การกินอาหารจีน แต่การกินอาหารจีนรู้จกักนัในนามการกิน 
"เกาเหลา" 
  

การกินเกาเหลาไม่ใช่เป็นเพียงการกินแกงจืดจีนที%ไม่ไดใ้ส่เส้น (หรือเป็นการไม่ถูกกนัทางการเมือง
แบบที%ใชก้นัอยูใ่นหนา้หนงัสือพิมพ)์ แต่เป็นการกินอาหารจีนชุดหนึ%งที%ประกอบดว้ยหลายๆ จาน 
  

การกินอาหารจีน หรือการกินเกาเหลา เป็นสิ% งที%ระบุไวใ้นตาํราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผูห้ญิง
เปลี%ยน ภาสกรวงศ์๓ตาํรากบัขา้วเล่มนี. ไดแ้รงบนัดาลใจจากหนงัสือ The Book of Household Management 
(1861) (๔) อนัเป็นตาํราการทาํอาหารและการดูแลครัวเรือนที%สําคญั และพิมพต์กทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
และยงัเป็นตาํราที%มีบทบาทสาํคญัในการเขียนตาํราอาหารในหมู่ประเทศอาณานิคมขององักฤษ (๕) 
  

แต่ถา้จะวา่ไปตามความเป็นจริงแลว้ หนงัสือเล่มนี.ไม่ใช่ตาํรากบัขา้ว แต่เป็นหนงัสือการจดัและดูแล
บา้น ซึ% งเป็นศาสตร์ที%มีความสาํคญั และสามารถที%จะยอ้นกลบัไปสู่ความคิดของกรีกโบราณในเรื%องการดูแล
จดัการครัวเรือน ที%ต่อมาไดก้ลายมาเป็นวชิาเศรษฐศาสตร์ 
  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ตาํราเล่มนี. จะขายดิบขายดี พิมพต่์อเนื%องกนัมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีในประเทศ
องักฤษ และไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงมาโดยตลอด ตาํราเล่มนี. ก็ยงัถูกโจมตีจากผูป้ระกอบอาหารรุ่นหลงัๆ 
ของประเทศองักฤษ วา่หนงัสือเล่มนี. เป็นตวัทาํลายวฒันธรรมอาหารองักฤษ 
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องักฤษมีชื%อเสียงวา่เป็นชาติที%ทาํอาหารไดเ้ลวที%สุดในยุโรปตะวนัตก เพราะอาหารองักฤษดั.งเดิมใน
ยุค Georgian นั.น มีรสชาติที%ไม่ยิ%งหยอ่นไปกวา่อาหารชาติอื%นๆ ของตะวนัตก แน่นอนอาหารแบบนี.หากิน
ไม่ได ้และก็ไม่มีใครทาํกนัอีกต่อไป แต่ถึงกระนั.นก็ดีมกัจะมีการอา้งวา่อาหารองักฤษดั.งเดิมที%มีรสชาติดี ก็
ยงัสามารถที%จะหาไดใ้นมลรัฐ Virginia ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏการณ์แบบนี. เป็นเรื%องที%เกิดขึ.นมาก
เมื%อมีการอพยพยา้ยถิ%น 
  

อยา่งไรก็ตาม หนงัสือเล่มนี.ของ Isabella Beeton กลบักลายเป็นหนงัสือที%ทรงคุณค่าสําหรับอนุชน
รุ่นหลงัในสังคมไทย เพราะกลบัทาํให้อาหารไทยและอาหารอื%นๆ ไดรั้บการบนัทึกเอาไว ้กลายเป็น "เสา
หลกั" ของตาํราอาหาร แมว้่าท่านผูห้ญิงเปลี%ยนจะไม่ได้ให้ความสําคญัแก่เรื% องของการจดัการครัวเรือน
เท่ากบังานของ Isabella Beeton เองก็ตาม 
  

แน่นอน การสถาปนาตาํรากบัขา้วเล่มนี. ให้เป็นตน้ตาํรับของตาํรากบัขา้วไทย ทาํให้ไม่ตอ้งมีการตั.ง
ขอ้สงสัยแบบคนทาํอาหารในประเทศองักฤษ วา่อาหารไทยแบบของท่านผูห้ญิงเปลี%ยนเป็นสิ%งที%ปฏิบติักนั
มาโดยไม่มีการเปลี%ยนแปลงกนัเลยหรือ? อาหารไทยเป็นแบบไหนก่อนหน้าที%จะมีผลงานของท่านผูห้ญิง
เปลี%ยน? อาหารไทยตามตาํราท่านผูห้ญิงเปลี%ยนถูก "เปลี%ยน" ไปมากนอ้ยแค่ไหน? เพราะอย่างน้อยที%สุด
ผลงานของท่านผูห้ญิงเปลี%ยน เป็นผลงานที%เกิดขึ.นจากการผสมผสานของหลายวฒันธรรมเรียบร้อยไปแลว้ 
  

แต่นั%นเป็นสิ%งที%ขดัแยง้กบัความเป็นจริงในทางประวติัศาสตร์ เพราะไม่วา่จะเป็นอยา่งไรก็ตาม การ
แสวงหาขอ้มูลมายนืยนัความถูกตอ้ง และ "ความอยากที%จะหาของแท"้ ก็เป็นสิ%งที%เป็นไปไม่ไดง่้ายนกั 
  

ผลงานตาํรากบัขา้วชิ.นนี. ของท่านผูห้ญิง กลบัเป็นการสร้างประวติัศาสตร์และจุดเริ%มตน้ให้กับ
อาหารไทย แต่ถึงกระนั.นก็ดีจะเห็นไดว้่าผลงานที%อาจจะนาํ "ความเสื%อม" มาให้แก่สังคมหนึ% ง ไม่มีความ
จาํเป็นอะไรที%จะตอ้งนาํความเสื%อมมาสู่อีกสังคมหนึ%งเสมอไป 
  

สาํหรับในกรณีนี.ก็หมายถึงการทาํลายหรือเปลี%ยนแปลงการทาํและรสชาติอาหาร งานการเลียนแบบ
ในระดบัของ "รูปแบบ" มากกวา่ที%จะเป็นเนื.อหาอย่างที%ปรากฏอยู่ในงานของท่านผูห้ญิงเปลี%ยน ตอกย ํ.าให้
เห็นถึงความลื%นไหลของตวับท (text) เอง แมว้า่นี%จะเป็นแค่ตาํรากบัขา้วเองก็ตาม 
  

ในทางตรงกนัขา้ม นี%ดูจะเป็นการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัวงการอาหารไทยเป็นอยา่งมาก 
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ความเป็นอนิจจังของอาหาร 

  
ความพยายามในการรักษาของเดิมไวใ้ห้ได ้(มากที%สุด) ดูจะเป็นความตอ้งการที%ไม่แตกต่างไปจาก

ความตอ้งการแบบอื%นๆ ที%ในที%สุดแลว้ก็ไม่สามารถที%จะรักษาไวไ้ด ้ตามหลกัแห่งการเป็นอนิจจงัที%นิยมกล่าว
กนั ไม่วา่นั%นจะเป็นความเชื%อที%แทจ้ริง หรือการปลอบประโลมใจก็ตามแต่ ดงัเป็นที%กล่าวกนัอยูโ่ดยตลอด วา่
อาหารจาํนวนมากไดสู้ญหายและเปลี%ยนแปลงไป อาหารและรสชาติในการกินของมนุษยเ์ปลี%ยนแปลงอยู่
โดยตลอด ในปัจจุบนัก็จะเห็นได้จากผูค้นหลายต่อหลายคนกล่าวชื%นชมอาหารไทยในลอสแองเจลิส ว่า
อร่อยกวา่อาหารไทยที%กรุงเทพฯ 
  

แน่นอน กรุงเทพฯ ไม่ใช่ประเทศไทย แต่กรุงเทพฯ ก็เป็น "กระเป๋าเงินของประเทศไทย" ที%มีความ
ผนัผวนและเปลี%ยนแปลงมากกวา่ส่วนอื%นๆ ของประเทศ 
  

"กรุงเทพฯ ในฐานะกระเป๋าเงิน" นั.น เป็นสถานะที%ทรงอิทธิพลขนาดไหน ก็คงจะเห็นไดจ้ากสภาพ
ทางเศรษฐกิจผา่นมาหลงัปี ๒๕๔๐ เป็นตน้มา 
  

สําหรับในกรณีของอาหารไทยในต่างแดนนั.น การแสดงตวัเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยในต่างประเทศ
นั.น แมว้า่จะมีความผนัผวน แต่การเผชิญหนา้กบัชาวต่างชาติก็ยอ่มกลบัทาํใหค้วามเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมีความ
เด่นชดั และมีความเหนียวแน่นมากขึ.น โดยเฉพาะอย่างยิ%งถา้อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุสามารถที%จะนาํความ
เจริญรุ่งเรืองมาใหก้บัคนเหล่านั.นได ้
  

ในแง่นี.การเผชิญกบัความเป็นอื%นจึงแสดงความเป็นตวัตนที%มีอตัลกัษณ์มากกวา่ปกติ 
  

ความพยายามที%จะเป็น "ไทย" ที%มากกว่าไทยปกติ เป็นสิ%งที%พบเห็นได้จากเงื%อนไขของการสร้าง
ความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุในต่างแดน ในทาํนองเดียวกนักบัคนองักฤษในอาณานิคมอินเดีย คนเหล่านี.ก็มีความ
เป็นองักฤษมากกวา่คนองักฤษที%อยู่ในลอนดอน คนพวกนี. จะทาํอะไรที%หรูหรามากกว่าคนองักฤษธรรมดา
เอง แน่นอนคนเหล่านี.อยูก่บั "บริติชราช" (British Raj) ที%มีสถานภาพ และจาํนวนมากก็เป็นคนหนุ่มๆ ที%อยู่
ในระบบราชการ และก็ไม่ใช่คนธรรมดาๆ ในแบบที%พบเห็นตามทอ้งถนนในกรุงลอนดอน นอกจากนั.นคน
พวกนี.จาํนวนมากก็หนัมาแสวงโชคในประเทศอาณานิคม คนเหล่านี.ตอ้งการแสดงออกถึงความยิ%งใหญ่ของ
ตน ดว้ยการแสดงสิ%งที%หรูหราทางวฒันธรรม (๖) 
  

ในแง่นี. จึงไม่ใช่เรื%องแปลกอะไร ที%จะกล่าวว่าคนไทยในต่างแดน เมื%อเผชิญหน้ากบัชาวต่างชาติ ก็
พยายามสร้างความเป็นไทยที%มากเสียยิ%งกวา่คนไทยในกรุงเทพฯ  
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แน่นอน ดว้ยเงื%อนไขของการเป็นชุมชนต่างชาติในต่างแดน ที%สามารถตอบสนองความตอ้งการที%จะ

รับเอาของแปลกๆ ใหม่ของคนทอ้งถิ%น อนัเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการสร้างรสนิยมและความเป็นตวัตน
ของคนตะวนัตกเองนั.น ก็ทาํให้อาหารต่างชาติกลายเป็นสิ%งที%พึงปรารถนา เพราะนั%นเท่ากบัเป็นการสร้างอตั
ลกัษณ์ใหก้บัตนเอง และความเป็นชนชั.นของตน 
  

ปรากฏการณ์แบบนี. ไม่ใช่มีอยู่แต่ในโลกตะวนัตก แต่เป็นสภาวการณ์ที%ยงัพบได้ในสถานที%
ท่องเที%ยวตามประเทศต่างๆ ทั%วโลก โดยอาหารเหล่านี.จะถูกดดัแปลงจนไม่สามารถที%จะหาร่องรอยไดว้า่เป็น
อาหารของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั.น (๗) เช่น ร้านอาหารไทยในย่านนักท่องเที%ยวแบกเป้ในกรุงกีโต ประเทศ
เอกวาดอร์ หรือร้านอาหารจีนในกรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เป็นตน้ 
  

แน่นอน ในกระบวนอาหารของโลก อาหารไทยก็เป็นหนึ% งในอาหารที%พึงปรารถนาในหมู่คน
ตะวนัตก แมว้า่จะดูจาํกดัอยู่แต่ในหมู่ประเทศอเมริกาเหนือและยุโรปตะวนัตก และมีขอ้ยกเวน้ในประเทศ
แถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น สเปน และอิตาลีก็ตาม แต่ถึงกระนั.นก็ดี สถานะของอาหารไทยก็ยงัไม่สูงเท่ากบั
อาหารฝรั%งเศสในโลกตะวนัตก 
  

ถึงกระนั.นก็ดีเส้นทางการไต่อนัดบัของอาหารไทยก็กาํลงัดาํเนินไปอยา่งไม่หยุดหยอ่น ในขณะนี.ถา้
นบัตามมาตรฐานตะวนัตก พอ่ครัวอาหารไทยที%ได ้"ดาวมิชเชลิ%น" (Michelin) ก็มีแลว้ เช่น ร้านอาหารไทยที%
กรุงลอนดอน แมว้า่จะไดเ้พียงดาวเดียวก็ตาม  
  

แต่สิ%งที%น่าสนใจก็คือวา่พ่อครัวคนนี. ไม่ใช่คนไทย แต่เป็นคนตะวนัตก และเขาก็ไม่ใช่พวกที%มาจาก
ประเทศในอาณาเขตประชาธิปไตยแอตแลนติกเหนือดว้ย พ่อครัวคนนี.มาจากซีกโลกใต ้การดาํเนินงานของ
เขาก็ทาํไปพร้อมกบัคนไทยที%นิยมเก็บตาํราอาหารไทยเก่าๆ ไวม้ากมาย 
  

จุดโฆษณาเพื%อการขายอาหารไทยของร้านที%วา่ที%อยูใ่นกรุงลอนดอนนี.  ก็คืออาหารของพ่อครัวคนนี.
ไม่มีการยอมใหร้สชาติหรือความตอ้งการของคนทอ้งถิ%นเป็นตวักาํหนด แบบอาหารไทยทั%วๆ ไปที%พบกนัใน
ต่างประเทศ 
  

การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความตอ้งการของคนทอ้งถิ%น หรือคนในประเทศนั.น ก็เป็นเรื% องที%
เกิดขึ.นเป็นปกติของการทาํอาหาร อาหารเม็กซิกนัที%ขายๆ และรู้จกักนัในสหรัฐอเมริกา ก็ไม่ใช่อาหารที%คน
เมก็ซิกนัในเมก็ซิโกกิน ในทาํนองเดียวกนัคนอิตาเลี%ยนในอิตาลีเอง ก็ยอมรับอาหารอิตาเลี%ยนที%ขายกนัอยา่ง
ดาษดื%นในสหรัฐอเมริกาไม่ได ้
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ในแง่นี. จึงทาํให้การแสดงความเป็น "ของแท"้ เป็นสิ%งที%ยืนยนัสถานะของความเป็นต่างชาติในต่าง

แดน เพราะคงไม่มีร้านอาหารไทยที%ไหนในประเทศไทยที%ตอ้งอา้งว่าอาหารร้านของตนเป็นของแท ้เพราะ
ป้ายโฆษณาแบบ "ของแท"้ ในอาหาร ก็จะมีแต่ในอาหารต่างชาติที%ขายในประเทศไทย (ซึ% งถา้จะวา่ไปแลว้ก็
มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ไม่มากสักเท่าใดนกั) และอาหารไทยที%ขายใหก้บัคนต่างชาติหรือนกัท่องเที%ยวเท่านั.น 
  
ความเป็นอนิจจังของอาหารจีนชั�นสูง 
  

แน่นอน การแสวงหารสชาติอาหารและชนิดอาหารแบบเดิมนั.น เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการโหย
หาอดีต โดยจะเห็นไดว้า่เป็นการอา้งอิงกบัชีวิตวยัเด็กที%ไม่มีวนัที%จะหวนกลบัคืนไปไดแ้ลว้ ทั.งนี. เพราะผูพู้ด
ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที%มีอายอุานามเป็นวยัรุ่นแต่อยา่งใด ทุกคนลว้นแลว้แต่เป็นรุ่นแยม้ฝาโลงแทบทั.งสิ.น 
  

นี%จึงเป็นการทดแทนการหลั%งนํ.าตาใหก้บัโลงศพ ที%จะบรรจุร่างของผูโ้หยหาอดีต 
  

ครั.นถา้จะพิจารณาจากอาหารจีนแลว้ ก็จะเห็นไดว้า่ไม่ใคร่จะมีใครโหยหาอาหารแบบเดิมอีกต่อไป 
เช่น เอน็กวาง เป็นตน้ นอกจากนั.นอาหารจีนจาํนวนหนึ%งก็กลายเป็นอาหารธรรมดาๆ ที%ใครก็สามารถที%จะหา
ซื.อกินได้ ตวัอย่างเช่น อาหารเปรี. ยวหวานเป็นอาหารธรรมดาเกินไปกว่าจะอยู่ในภตัตาคารจีนชั.นสูงใน
กรุงเทพฯ 
  

อาหารจีนระดบัสูง ก่อนการเปลี%ยนแปลงการปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในสมยัรัชกาลที%ห้าและหก
ที%มีไวส้าํหรับเซ่นเจา้นาย ที%เรียกวา่ "เคียงเกาเหลา" นั.น ประกอบไปดว้ยแกงจืดรังนก ตม้แกว้สมองปลา แกง
เอน็กวางกบัฮื%ออี.  (ลูกชิ.นปลา) แกงบาทเป็ดกบัปูทะเล ผดัลิ.นและเนื.อไก่เปรี. ยวหวาน ผดัหูปลาฉลาม สุกรยา่ง 
แฮ่กึpน หรือที%เรียกวา่ทอดมนัเจก๊ (๘) 
  

ทั.งหมดถา้เป็นอาหารประเภทนํ.า ก็จดัลงในหมอ้ยวนโลว้ที%มีไฟอยูข่า้งล่าง ในขณะที%อาหารประเภท
ผดัก็จะใส่ลงในจาน 
  

อยา่งไรก็ตาม ความเขา้ใจเรื%องเกาเหลาในฐานะอาหารผดัและทอดไดเ้ปลี%ยนแปลงไป 
  

เกาเหลา ได้กลายมาเป็นเพียงแค่แกงจืดจีน ปทานุกรมสําหรับโรงเรียนฉบบัปี ๒๔๖๓ ได้ให้
ความหมายของเกาเหลาวา่เป็น "แกงจีน เป็นลกัษณะที%เรียกวา่แกงจืด คือไม่ใช่แกงเผด็ แกงส้ม" (๙) ในขณะ
ที%ฉบบัพิมพปี์ ๒๔๗๒ ไดใ้ห้ความหมายวา่เป็น "แกงจืดของจีน" และยงัมีกาํกบัไวใ้นวงเล็บอีกดว้ยวา่ "มา
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จากชื%อหอสูงหรือตึกสูง" ส่วนสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ก็ยงัคงใชค้วามหมายของคาํวา่เกาเหลาใน
ความหมายของอาหารจีนอยูด่งัเดิม แมก้ระทั%งในช่วงที%เสด็จไปอยูที่%ปีนงัก็ตาม ดงัปรากฏอยูใ่นสาส์นสมเด็จ
เล่มต่างๆ 
  

ดงันั.น การกินเกาเหลาที%ไม่ใช่ความหมายแบบเจา้นายใช้แล้ว ก็คงจะเป็นเรื% องที%ไม่น่าจะมีอะไร
ตื%นเตน้ หรือเป็นกิจกรรมที%มีความพิเศษแต่อย่างใด เพราะในปัจจุบนัเกาเหลาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ% งของ
อาหารปกติที%หากินไดต้ามทอ้งถนน  
  

ในปัจจุบนัอาหารจีนที%เคยมีความสําคญัและอยู่ในระดบัสูงที%เคยเป็นเครื%องเซ่นเจา้นาย ก็ไม่ได้มี
ความสําคญัเช่นดงัเดิม อาหารจานที%เด่นชดัที%สุดที%ไม่ได้รับความนิยม และกลายเป็นที%ไม่มีใครคิดที%จะสั%ง 
หรือแมก้ระทั%งปรากฏอยูใ่นเมนูภตัตาคารจีนอีกต่อไป ก็คือประเภทเปรี. ยวหวาน 
  

เปรี. ยวหวาน ไม่ว่าจะเป็นไก่ กุ้ง หมู และลิ.น ไม่สามารถที%จะใช้นาํมาจดัอยู่ในชุดอาหารจีนตาม
ภตัตาคารไดอี้กต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่าอาหารเปรี. ยวหวานนั.นจะหายไปจากสารบบการ
ทาํอาหารจีนแต่อยา่งใด 
  

ภัตตาคารจีน โดยเฉพาะอย่างยิ%งที%ต้องตอบสนองต่อลูกค้าชาวตะวันตกแล้ว จานประเภท
เปรี. ยวหวานก็สามารถที%จะสั%งไดแ้มจ้ะไม่อยูใ่นรายการอาหารก็ตาม อาหารประเภทเปรี. ยวหวานกลายเป็นสิ%ง
ที%ไม่ค่อยไดรั้บความนิยมอีกต่อไป อาหารในทาํนองเดียวกนัอยา่งประเภทปีกไก่เหลา้แดง ก็กลายเป็นอาหาร
ที%ไม่ไดรั้บความนิยมอีกต่อไปในภตัตาคารจีนระดบัสูง  
  

ในทาํนองเดียวกบัลูกชิ.นกุง้ผดัผกัโสภณ แมว้่าอาหารสองจานนี. จะพอหาได้ในภตัตาคารที%ไม่ได้
หรูหราเท่าใดนัก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นอาหารที%ไดรั้บความนิยมในหมู่คนรุ่นหลงัๆ โดยเฉพาะอย่างยิ%งพวกที%
เติบโตมาพร้อมกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นบัตั.งแต่ยุค "โชติช่วงชชัวาล" แต่นั%นก็เป็น "ไฟ" ในอดีตที%
มอดมว้ยไปในทาํนองเดียวกนักบั "ไฟที%ยา่งเป็ดยา่งไฟแดง" 
  

เป็ดยา่งไฟแดง เป็นอาหารจานที%มีความยุง่ยากมากกวา่เป็ดปักกิ%งที%สามารถใส่ลงไปยา่งในถงัยา่งได้
เลย และก็สะดวกกวา่ เพราะกินแต่หนงัเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในประเทศไทย เป็ดปักกิ%งแบบติด
เนื.อมาด้วยอย่างที%กินกันในกรุงปักกิ%ง ก็กลายเป็นอาหารที%ไม่มีความอร่อยจากลิ.นของคนไทย แมว้่าใน
เริ%มแรกเมื%อเป็ดปักกิ%งเขา้มาในวงการอาหารจีน เนื.อและมนัจะติดมาไม่มากก็นอ้ยก็ตาม แต่ลกัษณะแบบนี.ได้
สูญสิ.นไปหมดแลว้ 
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สําหรับเป็ดยา่งไฟแดงนั.น จะตอ้งทาํการเสียบเป็ดยา่งในทาํนองเดียวกบัหมูหนั และนอกจากนั.นก็
ยงัตอ้งเอาไมข้นาดเล็กยดัภายในตวัเป็ดเพื%อคํ.าตวัเป็ดและอกใหตึ้งอีกดว้ย 
  

อาหารจานเด็ดอนัเป็นที%นิยมของชนชั.นสูงทั.งหลาย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างจอมพล ป. พิบูล
สงคราม หรือคนอื%นๆ ก็ตามนั.น ก็เป็นสิ%งที%หาไม่ไดอี้กแลว้ในรายการอาหารของภตัตาคารจีน สถานที%ที%มี
ชื%อเสียงมากในการทาํเป็ดย่างไฟแดงก็มี คือภตัตาคารกี%จนัเหลา ซึ% งตั.งอยูที่%สี%แยกราชวงศ ์อนัเป็นร้านที%เปิด
กิจการในวนัเดียวกนักบัที%มีการเปิดใชส้ะพานพระพุทธยอดฟ้า  
  

แน่นอน ภตัตาคารแห่งนี.ก็เช่นเดียวกนักบัภตัตาคารอื%นๆ ที%ตอ้งกลายเป็นเพียงอดีตไป 
  

ในขณะที%อาหารประเภทใส่หมอ้ยวนโลว้ อยา่งเช่น ตม้แกว้สมองปลานั.น ก็มิไดอ้ยูใ่นภตัตาคารจีน
ระดบัสูงอีกเช่นกนั 
  

การเปลี%ยนแปลงที%สาํคญัในเรื%องของการใชห้มอ้ยวนโลว้นั.น ดูจะหมดไปจากภตัตาคารจีนระดบัสูง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ%งเมื%อภตัตาคารจีนระดบัสูงพยายามที%จะยกระดบัใหแ้ตกต่างไปจากภตัตาคารจีนทั%วไป ทั.งนี.
ลกัษณะของหมอ้ยวนโลว้นั.นแสดงคุณลกัษณะที%ดาษดื%นจนเกินไป กลายเป็นสิ%งที%หากินที%ไหนก็ได ้
  

ในขณะเดียวกนัหมอ้ที%ใชก้นัไปเป็นเวลานานก็อยูใ่นสภาพที%ไม่น่าดูสาํหรับชนชั.นสูงอีกต่อไป หมอ้
เหล็กและอะลูมิเนียมก็ไม่เหมาะสมเท่ากับการใช้ชามกระเบื.องอนัเป็นสิ% งที%น่าดูกว่า แม้ว่าอาหารจะมี
ความสําคญัประการแรกอยู่ที%รสชาติ แต่ภาพที%นําเสนอไม่ว่าจะเป็นสีสันของอาหารและภาชนะ ก็เป็น
องคป์ระกอบสาํคญั  
  

การตกแต่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักอาหาร และประดับประดาจานชาม จะเป็น
ส่วนประกอบที%อาจจะเกินเลยความจาํเป็นในสายตาของพ่อครัวจีนรุ่นเก่าบางคน โดยเฉพาะพวกที%เริ% ม
ทาํงานในช่วง ๒๔๙๐ ความสวยงามแมจ้ะเป็นประเด็นสําคญั และการแกะสลกัอาหารจะเป็นส่วนหนึ%งของ
การจดัอาหารไทย แต่สําหรับในอาหารจีนแลว้ การจดัรูปแบบที%สวยงามต่างๆ เหล่านี.  เริ%มมีความสําคญัมาก
ขึ.นในช่วงที%ภตัตาคารจีนจา้งพอ่ครัวจากฮ่องกงเขา้มาทาํอาหาร มากกวา่ที%จะเป็นพอ่ครัวจีนเองโดยตรง 
  

พ่อครัวฮ่องกง เริ%มเขา้มามีบทบาทสําคญัในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิu  ธนะรัชต ์ภตัตาคาร Princess 
Garden ที%ตั.งอยูบ่ริเวณโรงภาพยนตร์กรุงเกษม ซึ% งในปัจจุบนัก็กลายเป็นห้องแถวไปหมดแลว้ ภตัตาคารแห่ง
นี.นาํเอาทั.งพอ่ครัวและพนกังานบริการ ตลอดจนหวัหนา้พนกังานเสิร์ฟอาหารมาจากฮ่องกงทั.งหมด 
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นี%นบัไดว้า่เป็นการเปิดโฉมหนา้ใหม่ของวงการอาหารจีน ภตัตาคารชั.นสูง 
  

อยา่งไรก็ตาม กิจการภตัตาคารแห่งนี. มีอายุอยูต่ามเกณฑ์เฉลี%ยของภตัตาคาร คืออยูไ่ดป้ระมาณ ๔-๕ 
ปีก็ตอ้งปิดกิจการลง ด้วยความที%ตอ้งใช้ตน้ทุนที%สูง อุปกรณ์และเครื%องใช้ไมส้อยทั.งหลายตอ้งสั%งมาจาก
ต่างประเทศ แม้ว่านายทุนใหญ่ผูส้นับสนุนกิจการภตัตาคารแห่งนี. จะเป็น นายชิน โสภณพนิช ก็ตาม 
เนื%องจากค่าใชจ่้ายนั.นสูงมากกวา่ภตัตาคารทั%วไป  
  

อย่างไรก็ตาม ภตัตาคารแห่งนี. ก็สร้างผลกระทบต่อรายไดข้องภตัตาคารอื%นๆ อยา่งมาก แมก้ระทั%ง
ภตัตาคารอยา่งหอ้ยเทียนเหลาเองก็ไดรั้บผลกระเทือนจากการเปิดกิจการของภตัตาคารแห่งนี.  
  

สาํหรับการขายอาหารวา่ง ประเภทขนมจีบ ซาลาเปา ฯลฯ หรือที%เรียกกนัวา่เป็น "ติ%มซาํ" อาหารที%ดู
เหมือนจะเป็นอาหารว่าง แต่เป็นอาหารหนกัที%กินกนัอย่างจริงจงั และที%น่าสนใจยิ%งไปกว่านั.น ก็คือมีขาย
เฉพาะในช่วงกลางวนัแต่เพียงอยา่งเดียว  
  

นี%ก็ดูจะเป็นวฒันธรรมการกินอาหารจีนแบบนี.ในภตัตาคารจีนที%มีชื%อเสียงของกรุงเทพฯ เท่านั.น 
  

ถา้จะวา่ไปแลว้ก็ไม่ใช่เรื%องแปลกอะไรที%อาหารจะถูกเปลี%ยนจากสถานะที% "ไม่มีเวลา" ให้กลายเป็น
สิ%งที% "มีเวลา" ดงัจะเห็นไดจ้ากการที%คนอิตาเลี%ยนจะกินคาปูชิโน่ตอนเช้า แต่วฒันธรรมอนันี. ก็ถูกอเมริกนั
เปลี%ยนแปลงมาเป็นดื%มเวลาไหนก็ได ้เป็นตน้ 
  

ภตัตาคาร Princess Garden ไดย้กเลิกระบบการนาํอาหารใส่ถาด แบบที%ให้คนเดินแขวนคอนาํมา
ขายดว้ยการเดินไปตามโตะ๊ต่างๆ 
  

นี%เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของภตัตาคารจีนในการขายอาหารวา่งแบบนี.  
  

ภตัตาคารจีนที%มีชื%อเสียงในอดีตและกลายเป็นอดีตไปแลว้อยา่ง เยาวยื%น ที%ตั.งอยูบ่นถนนเยาวราช ก็
เร่ขายอาหารประเภท "ติ%มซาํ" ในลกัษณะแบบนี.  การเร่ขายแบบนี.ทาํให้อาหารดูไม่สด อาหารประเภทนึ%งๆ 
หรือทอดทั.งหลายกลายเป็นอาหารจานเยน็ๆ และแห้ง มากกวา่ที%จะเป็นอาหารร้อนๆ ซึ% งเป็นเงื%อนไขสําคญั
ของการเป็นอาหารจีน 
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สาํหรับอาหารที%แปลกๆ ใหม่ๆ ในขณะนั.น ที%ภตัตาคารแห่งนี.นาํเขา้มา ก็คือ ซาลาเปาไส้ครีม นี%เป็น
อาหารจานสําคญัที%ทาํให้เปลี%ยนแปลงรูปโฉมของการทาํซาลาเปา โดยเฉพาะอยา่งยิ%งไส้หวาน ดงัจะเห็นได้
วา่ซาลาเปาไส้หวาน ไม่วา่จะเป็นไส้ถั%วดาํ หรือไส้ลูกบวัก็ตาม ไดห้มดความสาํคญัลง  
  

ถา้จะกล่าวอยา่งง่ายๆ ก็คือวา่ซาลาเปาไส้หวานแบบนี.ไม่อยูใ่นรายการอาหารของภตัตาคารจาํนวน
มากอีกต่อไป 
  

ทั.งนี.  การทาํซาลาเปาไส้ครีมนั.น มีความสะดวกและรวดเร็วมากกวา่ที%จะทาํซาลาเปาไส้ถั%วดาํหรือไส้
ลูกบวั ที%จะตอ้งเสียเวลาคั%วถั%ว จนกระทั%งทุกอย่างเขา้กนัดี เหนียวจนกระทั%งเรียกได้ว่าสามารถที%จะพลิก
กระทะแลว้ไม่หล่นลงมา 
  

ดงันั.น ถา้จะเปรียบเทียบกบัไส้ครีมที%ใชแ้ค่แป้ง ไข่ ตีผสมกนัเขา้ไปนั.น ซาลาเปาแบบไส้ถั%วดาํและ
ลูกบวันั.นยุง่ยากกวา่มาก นอกจากนั.นสีดาํที%ใส่อยูใ่นซาลาเปานั.น ก็กลายเป็นสิ%งที%ไม่น่าดู โดยเฉพาะอยา่งยิ%ง
ถา้อยูใ่นฐานะไส้ซาลาเปาที%มีผวิเป็นสีขาว 
  
ความเป็นอนิจจังของสังขารและอาหาร 
  

ในทาํนองเดียวกนัการใช้เครื%องปรุงและส่วนประกอบอาหารแบบอื%นๆ นํ. ามนัหมู ซึ% งถือวา่เป็นสุด
ยอดของนํ. ามนัในการปรุงอาหารจีน โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในการผดัผกั ก็ไดถู้กเปลี%ยนแปลงมาสู่การใชน้ํ. ามนั
พืชแทน 
  

การเปลี%ยนแปลงนี.สัมพนัธ์กบัสํานึกในเรื%องการมีสุขภาพที%ดี แมว้า่สํานึกในเรื%องการปรุงอาหารจะ
ไดรั้บอิทธิพลของหลกัการโภชนาการ มาตั.งแต่หลกัสูตรในการทาํอาหารและวิชาคหกรรมแพร่หลายอยา่ง
มากในช่วงหลงัสงครามโลกครั. งที%หนึ% ง แต่นั%นก็เป็นเพียงแค่การกินตามหมวดหมู่ของอาหาร ในแง่นี. แลว้
ความอร่อยจึงไม่ใช่เรื%องที%จาํเป็นที%จะตอ้งดีเสมอไป ตราบใดที%อาหารเหล่านี.ไม่มีคุณค่าทางอาหาร 
  

ความพยายามในการชกัจูงให้ผูค้นหันมากินอาหารตามหลกัโภชนาการ เป็นสิ%งที%รัฐบาลรณรงคม์า
ตั.งแต่ประกาศนโยบายสาธารณสุข ๒๔๗๗ เรื%องสุขภาพ จึงเป็นสิ%งที%ปรากฏให้เห็นอยูเ่นืองๆ แมว้า่จะไม่ได้
รับความนิยมเท่าที%ควรก็ตาม 
  

การรักษาสุขภาพก็กลบักลายเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ให้กบัชนชั.นใหม่ๆ ในสังคม สุขภาพเป็น
กลไกในการป้องกนัการเลียนแบบการกินของชนชั.นสูง ตาํราการครัวการเรือนจึงพยายามที%จะชี. ให้เห็น ว่า
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ชนชั.นสูงกินอาหารที%ไม่มีประโยชน์ สู้คนชั.นตํ%าไม่ได ้แมว้า่จะเป็นเสน่ห์ปลายจวกัที%ทาํให้ผวัรักจนตาย แต่
ถา้ไม่ถูกหลกัโภชนาการก็จะทาํใหค้วามรักนั.นไม่ยดืยาว เพราะมจัจุราชจะมาชิงตวัเอาไปเสียก่อน 
  

สุขภาพจึงเป็นเครื%องมือสําคญัในการต่อสู้ทางชนชั.น ที%จะดึงชนชั.นสูงและชนชั.นอื%นๆ ให้เสมอกนั 
ดว้ยเทคนิคของการใชค้วามกลวัตายเป็นแรงผลกัดนั ซึ% งเป็นเทคนิคในการต่อสู้และรณรงคส์ําคญัของสภาวะ
สมยัใหม่ (modernity) 
  

แต่ถึงกระนั.นก็ดีการบริโภคอาหารก็ตอ้งเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การนาํเสนอของตาํราการเรือนและการครัวอาหาร จึงมีสถานะของความเป็นวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกบัการ
เป็นศิลปะ 
  

แมว้่าอาหารประเภททอดทั.งหลาย จะเป็นสิ%งที%มีภาพพจน์ติดอยู่กบัการปรุงแบบจีน แต่ในสายตา
ของพอ่ครัวจีนในภตัตาคารแลว้ กลบัเห็นวา่คนจีนไม่ค่อยจะนิยมกินอาหารประเภททอด คนจีนในระดบัสูง
กลบันิยมกินอาหารที%ไม่ใช้หลกัการทอดแต่อยา่งใด ไม่ว่าจะเป็นเติ.งเสี%ยวผิง หรือเจา้หน้าที%สถานทูตจีนใน
ประเทศไทย (๑๐) ในขณะที%ความวติกกงัวลของการกินอาหารจีนประเภททอดในประเทศไทย ยงัอยูเ่พียงแค่
เรื% องของนํ. ามันหมูหรือไขมันสัตว์เสียมากกว่า นํ. ามันหมูเริ% มกลายมาเป็นสิ% งอันตราย มีการกล่าวถึง
ผลกระทบทางดา้นสุขภาพในดา้นหวัใจและความดนัโลหิตสูง 
  

นับตั. งแต่สมยัจอมพลถนอม กิติขจร เป็นต้นมา ซึ% งก็ดูเหมือนว่าจะดาํเนินไปพร้อมกับพวกมี
การศึกษารุ่นใหม่ และการเป็นนักเรียนนอกที%อยู่ภายใตก้ารศึกษาแบบอเมริกนันั.น ภตัตาคารจีนเริ%มให้
ความสําคญัแก่เรื%องสุขภาพมากขึ.น (ถา้จะนบัไปแลว้ก็อาจจะกล่าวไดว้่าสํานึกเรื%องสุขภาพก็ใช้เวลาเกือบ
สามสิบปีในการส่งผล) 
  

นอกเหนือไปจากสํานึกเรื%องผงชูรสแลว้ ความพยายามที%จะทดแทนนํ. ามนัหมูดว้ยนํ. ามนัพืชเริ%มมี
มากขึ.น แมว้า่นํ.ามนัพืชในขณะนั.นจะมีราคาแพง โดยเฉพาะอยา่งยิ%งนํ.ามนัขา้วโพดจากต่างประเทศ 
  

เมื%อนํ. ามนัพืชเริ%มแพร่หลายมากขึ.น นํ. ามนัพืชก็ได้กลายมาเป็นส่วนสําคญัของการปรุงอาหารจีน 
แมว้า่กลิ%นจะไม่หอมก็ตาม นอกจากนั.นความเงางามโดยเฉพาะอยา่งยิ%งในการผดัผกั หรือราดนํ. ามนัที%ราดบน
ตวัผกัก็มีน้อยกว่านํ. ามนัหมู แต่สุขภาพก็กลายเป็นสิ%งที%มีความสําคญัมากกว่ากลิ%นหอมและความงามของ
อาหาร 
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ในขณะเดียวกนัเมื%อภตัตาคารจีนจาํนวนมากเริ%มหนัมาใชเ้ครื%องปรับอากาศมากขึ.น ก็ยิ%งทาํให้นํ. ามนั
หมูหมดความสาํคญัลงไปอีก เนื%องจากวา่นํ.ามนัหมูเมื%อประกอบอาหารและนาํมาวางไวบ้นโต๊ะอาหาร จะทาํ
ใหน้ํ.ามนัหมูเริ%มจบัตวัเป็นไข ทาํใหอ้าหารหมดความสวยงามและไม่น่ากิน พร้อมกนันั.นก็ยิ%งเพิ%มความหวาด
วติกกบัลูกคา้ที%มีสาํนึกในเรื%องของสุขภาพมากขึ.นไปอีก 
  
ความเป็นอนิจจังของขั�นตอนการประกอบอาหารและความสด 
  

ขั.นตอนในการทาํอาหารจีนถูกตดัขั.นตอนเพื%อลดความยุ่งยาก เครื%องบดและเครื%องผสมอาหารถูก
นาํมาใชเ้พื%อสะดวกในการประกอบอาหาร  
  

แน่นอน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี. ช่วยกิจการภตัตาคารในการประกอบอาหารที%ต้องทาํ
ปริมาณอาหารเป็นจาํนวนมากไดเ้ป็นอยา่งดี ในแง่นี. แลว้ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในจาํนวนมากๆ นั.น เป็นสิ%งที%ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ%งพ่อคา้ที%เป็นชาวจีน
กวางตุง้ 
  

พ่อคา้ชาวจีนกวางตุง้นั.น ถ้าจะเปรียบเทียบกบัความสามารถในการประกอบอาหารให้กบัลูกคา้
จาํนวนมากแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่สามารถที%จะสู้กบัพ่อครัวและกิจการของชาวจีนแตจิ้Qวได้ กิจการโต๊ะจีน
ขนาดใหญ่ที%มีจาํนวนมากๆ เช่น กิจการโต๊ะจีนนครปฐมนั.น ลว้นแลว้แต่เป็นกิจการที%ทาํโดยชาวจีนแตจิ้Qว
เกือบทั.งสิ.น ในขณะที%พอ่ครัวจีนกวางตุง้ นั.นจาํกดัตวัเองอยูก่บัการทาํอาหารมีจาํนวนไม่มากนกั  
  

ทั.งนี. การทาํอาหารแบบกวางตุง้นั.น ก็จะมีการกล่าวกนัว่า "พ่อครัวผดั" นั.นมีความสําคญัมากกว่า 
"พ่อครัวหั%น" หรืออย่างที%เรียกว่า "กระทะ" กับ "เคียง" ในขณะที%ภตัตาคารจีนแต้จิQวนั. น "เคียง" จะมี
ความสาํคญักวา่ ถา้จะกล่าวอยา่งหยาบๆ ก็คือวา่ "เคียง" จะเป็นตวัคุมและกาํหนดรายรับรายจ่าย อาหารจาน
หนึ% งจะกาํไรหรือขาดทุนเท่าใดนั.นขึ.นอยู่กบั "เคียง" ที%จะเป็นผูจ้ดัปริมาณอาหาร ว่าอาหารจานราคาขนาด
หนึ%งนั.นควรจะใชข้องเท่าใด ในขณะที% "กระทะ" จะเป็นคนที%ควบคุมรสชาติวา่จะเป็นอยา่งไร  
  

ถึงกระนั.นก็ดีการเป็นพ่อครัวจีนก็จาํเป็นตอ้งมีความสามารถทั.งสองอยา่ง เพราะวา่ "กระทะ" เองก็
จะตอ้งรู้ในเรื%องการควบคุมคุณภาพของสินคา้ และปริมาณที% "เคียง" จะหั%นมาให้ไวใ้นจาน แน่นอนถา้ของมี
ปริมาณไม่ถึงและมีคุณภาพที%ไม่เหมาะสม ก็ยอ่มส่งผลต่อรสชาติอาหารอยา่งแน่นอน 
  

สําหรับในเรื%องความสดของอาหาร การทาํอาหารประเภทหมู เนื.อ ไก่ ก็จะมีความสดมากกวา่ปลา 
ทั.งนี.การฆ่าสัตวจ์าํนวนมากนั.นก็จะตอ้งกระทาํดว้ยตวัเอง เช่น การทาํหมูหนันั.น พ่อครัวก็จะตอ้งรู้จกัการฆ่า
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ลูกหมูด้วยการหนีบลูกหมูไวร้ะหว่างขา แล้วค่อยใช้เหล็กแหลมแทงคอ แล้วค่อยผ่าท้องล้างไส้ล้างพุง 
ภตัตาคารจึงเป็นกิจการที%เป็นบาป เพราะตอ้งมีการฆ่าสัตวต์ดัชีวติ (๑๑) 
  

แน่นอน ในปัจจุบนันี. ไม่มีใครที%จาํเป็นที%จะตอ้งเรียนรู้การฆ่าลูกหมูอีกต่อไป เพราะบริษทัที%ดูแล
เรื%องอาหารใหก้บัภตัตาคารจดัการใหเ้สร็จทุกอยา่ง 
  

ในขณะเดียวกนัการส่งอาหารที%ยงัไม่ไดป้รุง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในลกัษณะของวนัต่อวนั ของทุก
อย่างตอ้งพยายามใช้ให้หมดภายในหนึ% งวนั ทั.งนี. เนื%องจากไม่มีตูเ้ย็นไฟฟ้าที%อาํนวยความสะดวกแบบใน
ปัจจุบนั ตูเ้ก็บอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นตูน้ํ. าแข็งที%แบ่งเป็นชั.นๆ เมื%อมีการส่งนํ. าแข็งมา พนกังานก็จะตอ้งตดั
นํ. าแข็งออกเป็นกอ้นๆ เพื%อที%จะใช้วางรองและทบัอาหารสด การทาํภตัตาคารจึงเป็นกิจกรรมที%ตอ้งเริ%มขึ.น
ตั.งแต่ตอนเชา้ เพื%อมารอรับอาหารสดเพื%อจดัใส่เขา้ไปในตูแ้ช่ 
  

นอกจากนั.นก็ยงัมีอาหารบางประเภทที%ต้องเข้ามาเตรียมการแต่เช้า เช่น การเข้ามาห่อขนมจีบ
ซาลาเปาตั.งแต่เชา้ ในแง่นี.แลว้หมู ไก่ เนื.อ จึงมีความสด และไม่ไดแ้ช่แขง็แบบในปัจจุบนั 
  
ความอนิจจังของความเหนียวและความนุ่ม 
  

นอกจากนี.สายพนัธ์ุของเป็ด ไก่ ก็มีลกัษณะที%แตกต่างกนัออกไป ดงัจะเห็นไดจ้ากความพยายามใน
การนาํเสนอขาย "ไก่บา้น" 
  

อยา่งไรก็ตาม "ไก่บา้น" เหล่านี.ก็จะประสบปัญหากบัความเหนียวของเนื.อที%เหนียวมากกวา่ไก่ของ
อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ ดงันั.นจึงไม่ใช่เรื%องแปลกอะไรที%กิจการคา้อาหารประเภทจานด่วนใน
ดา้นของไก่ ไม่วา่จะเป็นไก่ยา่ง ไก่ทอด ในปัจจุบนันี.ก็เป็นไก่ที%เนื.อนุ่ม และไม่เหนียว จนกลายเป็นไก่เนื.อยุย่ 
แต่ไก่ในลกัษณะแบบนี. เป็นสิ%งที%ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในหมู่วยัรุ่นจนกระทั%งถึงวยัสามสิบเป็นอยา่ง
นอ้ย เพราะถา้เปรียบเทียบกบัไก่บา้นแลว้ ไก่แบบใหม่จะไม่เหนียว 
  

แน่นอน กิจการขายไก่ก่อนหน้าอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นย่านถนนมงักร 
หรือจะเป็นตรอกซุง (ถนนเจริญเวียงในปัจจุบนั) หนา้ตลาดบางรักซึ% งก็กลายเป็นศูนยก์ารคา้ไปแลว้นั.น ก็
เป็นยา่นขายไก่ที%ผูซื้.อแต่ละคนจะตอ้งคอยถามหาไก่อ่อนที%เนื.อไม่เหนียว เป็นตน้ 
  

สาํหรับการหาไก่เนื.อไม่เหนียวนั.น ไม่ใช่เป็นสิ%งที%หาง่ายๆ แมว้า่จะไปหาจากเจา้ประจาํก็ตาม 
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อยา่งไรก็ตาม ดว้ยการขยายตวัของอุตสาหกรรมสัตวปี์ก ทาํให้ "ไก่เนื.อเหนียว" กลบักลายเป็นไก่ที%
ไดรั้บความนิยมในคนรุ่น "โบราณ" เพราะอย่างน้อยที%สุดเด็กวยัรุ่นที%เคยชินกบัไก่ของบรรดาอาหารด่วน
ทั.งหลายก็คิดวา่ไก่แบบนี. เนื.อเหนียว 
  

ขนาดของไก่และเป็ดที%เลี.ยงกนัแบบเดิมๆ ก็มีขนาดที%แตกต่างกนัออกไป 
  

ขนาดของไก่และเป็ดที%ไม่ใช่มาจากอุตสาหกรรมการเกษตร ก็ไม่ไดมี้ขนาดใหญ่เท่ากบัที%มาจาก
อุตสาหกรรม ไก่ที%มาจากบา้นในอดีตนั.นจะมีอายุประมาณ ๑๓ อาทิตย ์หรือร้อยกวา่วนั หรือรอให้ออกไข่
ก่อนถึงจะนาํออกสู่ทอ้งตลาดขาย ในขณะที%เป็ดก็จะมีอายอุยูป่ระมาณ ๑๒๐ วนั ถึงจะนาํออกขาย แต่ในขณะ
ที%ปัจจุบนัเป็ดใช้เวลาประมาณ ๕๘-๖๐ วนั ไก่ใช้เวลาเลี. ยงประมาณ ๔๘ วนั ก็ไดน้ํ. าหนกัในขนาดเดียวกบั
เมื%อเลี.ยงร้อยกวา่วนัเมื%อหลายทศวรรษที%ผา่นมา อยา่งไรก็ตามถา้จะหนัมาเลี.ยงสัตวปี์กตามแบบในอดีต ก็จะ
ทาํใหร้าคาของสัตวปี์ก เช่น เป็ด ตกมากกวา่ ๔๐๐ บาทต่อตวั (๑๒) 
  

ในขณะที%สัตว์ทั. งหลายหมดความสดลงไป เพราะไม่ได้มีการฆ่าสด ไม่มีการหลั%งเลือดในครัว
แบบเดิมๆ พ่อครัวไม่จาํเป็นตอ้งฆ่าสัตวต์ดัชีวิตให้เป็นบาปอีกต่อไป ปลา โดยเฉพาะอยา่งยิ%งปลาทะเลที%ใน
อดีตนั.นเป็นเรื%องที%ไม่ง่ายนกัที%จะหาปลาสด การแยง่กนัซื.อที%ตลาดปลาที%องคก์ารสะพานปลาเพื%อจะไดป้ลา
สดจากเรือนั.นก็เป็นสิ%งที%กระทาํกนัได ้
  

ตลาดปลาสําคญัๆ ก็เช่นเดียวกบัการจดัซื.ออาหารประเภทอื%นๆ ของภตัตาคาร ก็จาํเป็นที%จะตอ้งไป
ซื.อที%ตลาดเก่าบนถนนเยาวราช แต่ในปัจจุบนัปลาทะเลสดๆ กลายเป็นอาหารที%สดที%สุดในบรรดาอาหารของ
ภตัตาคารจีนชั.นสูง สดกวา่หมู ไก่ เนื.อ เป็นไหนๆ 
  

แมว้่าการนาํปลามาไวใ้นตูเ้พื%อให้ลูกคา้เลือกปลานั.น จะเป็นสิ%งที%มีก่อนหน้านี. แลว้ แต่การนาํปลา
ทะเลเป็นๆ มาไวใ้นตูเ้พื%อใหลู้กคา้เลือกแบบที%ปฏิบติักนัในฮ่องกงนั.น กลบัเป็นกิจกรรมที%เริ%มขยายตวัในช่วง
ตน้ทศวรรษที% ๑๙๘๐ โดยชาวฮ่องกงที%เป็นเจา้ของภตัตาคาร เทียน เทียน บนถนนพฒันพงษ ์ไดน้าํเอายุทธวิธี
การขายปลาแบบนี.มาเป็นแห่งแรกๆ  
  

การตลาดแบบนี. เป็นที%ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ปลาทะเลหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็นปลาเก๋า 
ปลานกแกว้ ฯลฯ ไดเ้ขา้มาแทนที%ปลาที%เคยนิยมกนัอยา่งมาก เช่น ปลาจะละเม็ด ทั.งนี.ปลาจะละเม็ดที%มีราคา
แพงและหาความสดไม่ค่อยไดน้ั.น กลายเป็นที%ไม่ไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภค เนื%องจากมีการใส่นํ. ายาฟอร์มาลินเพื%อ
ทาํใหป้ลาอยูใ่นสภาพที%ดูสดไดน้านๆ ปลาจะละเม็ดจึงไดต้กอนัดบัจากความเป็นปลายอดนิยมไป อยา่งไรก็
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ตามความพยายามที%จะนาํปลาจะละเม็ดมาไวใ้นตูน้ั.นไม่ประสบความสําเร็จ เพราะปลาจะละเม็ดไม่สามารถ
ที%จะทนอยูใ่นตูก้ระจกไดน้านพอ 
  
ความเป็นอนิจจังในการกนิของท้องถิ+น 

  
อาหารจาํนวนมากแปรเปลี%ยนไปตามกระแสนิยม สิ%งที%เห็นไดช้ัดเจนมากที%สุดก็ไดแ้ก่สัตวป่์า ใน

ปัจจุบนัก็คงจะไม่มีอาหารป่าที%จะหากินไดง่้ายๆ เหมือนเช่นในอดีต ลิ.นเลียงผาอนัเป็นสิ%งที%กรมหลวงชุมพร
ฯ กิน (๑๓) นั.น ก็คงไม่ไดห้าไดด้งัเดิม หรือการกินแกงนกยงู (๑๔) เป็นตน้ 
  

อาหารยอดนิยมที%เคยนิยมในหมู่คนไทยและคนจีนที%ไดห้มดความนิยมลงไป แมว้า่สาํหรับในอาหาร
จีน ตะพาบนํ. าจะเป็นสิ%งที%นิยมกนัอยูก่็ตาม หรือแมก้ระทั%งชะมดซึ% งในอดีตก็เป็นที%นิยมกนัอย่างมาก ซึ% งพ่อ
ครัวเองก็ตอ้งรู้วธีิในการฆ่า อาหารจานสาํคญัเหล่านี.กลบัมีความนิยมนอ้ยลงไปอยา่งมาก 
  

สาํหรับในผูบ้ริโภคชาวไทยที%ไม่คุน้เคยกบัการกินตะพาบและกินเต่านั.น ก็จะมีความเชื%อวา่เป็นการ
ทาํบาปอยา่งมหนัต์ ทั.งๆ ที%เต่าเป็นอาหารเนื.อสัตวด์ั.งเดิมของมนุษยม์าแต่โบราณเกือบทุกมุมโลก (๑๕) เต่า
กบัตะพาบก็เป็นบญัชีอาหารที%ระบุอยูใ่นตาํราอาหารไทยอยูเ่ป็นประจาํ 
  

สาํนึกในเรื%องของบุญบาปที%เกิดขึ.นจากการปล่อยเต่า น่าจะเป็นอิทธิพลสาํคญัที%ทาํให้ปริมาณการกิน
อาหารประเภทนี.ลดลงไปอยา่งมาก ชนชั.นที%สามารถกินอาหารจีนราคาแพง ก็ดูจะเป็นพวกที%มีความตอ้งการ
ทางศีลธรรมที%กาํกบัดว้ยความเชื%อทางศาสนาเขา้มาเกี%ยวขอ้งมากขึ.น สัตวน์ํ. าไดถู้กแยกประเภทวา่ประเภท
ไหนเหมาะสําหรับการทาํบุญที%จะไดบุ้ญในรูปแบบต่างๆ กนัออกไป เช่น การปล่อยปลาหมอก็จะทาํให้ผู ้
ปล่อยมีความอดทน ในขณะที%ปลาไหลก็จะทาํใหทุ้กอยา่งลื%นไหลไม่ติดขดัอะไร 
  

ชื%อของสัตวแ์ละพฤติกรรมของมนั ไดถู้กนาํมาใหมี้ความเกี%ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์แน่นอน
คุณลกัษณะของการใช้คาํที%แสดงถึงความเป็นมงคลนี.  ก็เป็นสิ% งที%ปรากฏอยู่ในการบริโภคอาหารจีน เช่น 
อาหารประเภทรวมมิตร อย่างฉุนฟาก๊ก ที%พ่อครัวจีนจดัว่าเป็นเกาเหลาซึ% งไม่เกี%ยวขอ้งกบัการไม่กินเส้นแต่
อย่างใด ก็เป็นอาหารที%เคยปรุงกนั เช่น ในประเพณีการเลี. ยงแต่งงาน แต่ในปัจจุบนันี. แทบจะไม่มีอาหาร
ประเภทนี. ในงานเลี. ยงแต่อยา่งใด ทั.งนี.ก็เนื%องจากวา่อาหารประเภทนี. ถูกจดัวา่เป็นอาหารราคาถูก ไม่เหมาะ
แก่ฐานะที%จะจดัเลี.ยงใหก้บัแขกผูมี้เกียรติทั.งหลาย 
  

รูปแบบของการกินอาหาร ไดก้ลายมาเป็นสิ%งที%มีความสําคญัในการระบุถึงความแตกต่างทางชนชั.น
และสถานะทางสังคม อย่างไรก็ตาม อาหารประเภทสมองปลาและหัวปลานั.น กลบักลายเป็นอาหารที%ถูก
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นาํมาเสนอขายในร้านอาหารจีนแบบพิเศษที%เรียกว่า หัวปลาหมอ้ไฟ ในขณะที%อาหารจีนจาํนวนหนึ% งก็
สามารถที%จะรักษาความสาํคญัและเป็นที%นิยมไดด้งัเดิม ไม่วา่จะเป็นผดัหูฉลาม, สุกรยา่ง (หนั) อยา่งไรก็ตาม
สาํหรับอาหารจานเด็ดสองจานนี.ก็มีความเปลี%ยนแปลงไปอยา่งมาก นบัตั.งแต่การขายสุกรหนัเป็นชิ.นที%นิยม
ขายกนัในร้านอาหารจีนในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภตัตาคารเยาวยื%น หรือแม้กระทั%งห้อยเทียนเหลาก็ตาม แต่
กาลเวลาที%เปลี%ยนแปลงไปทาํให้การขายหมูหนัเป็นชิ.นหาไม่ไดอี้กต่อไป แมว้่าสิ%งต่างๆ เหล่านี. จะหาไดใ้น
ภตัตาคารจีนในประเทศต่างๆ ก็ตาม 
  

สําหรับอาหารประเภทที%ถูกจดัเตรียมมาเรียบร้อยแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ%งการขายอาหารแบบบุฟเฟ่ 
อย่างไรก็ตาม นี% เป็นสิ%งไม่ใคร่นิยมทาํกนัในอาหารจีน ที%จะนาํอาหารมาวางเรียงบนโต๊ะให้คนเดินตกัเอา
แบบในอาหารตะวนัตกและอาหารไทย ทั.งนี. เพราะอาหารจะเยน็ อนัเป็นการขดักบัหลกัการกินอาหารจีน
เป็นอยา่งยิ%ง  
  

อาหารแบบนี.ไม่ไดเ้ป็นการปรุงหลงัจากลูกคา้สั%งแต่อยา่งใด สุกรหนัเมื%อถูกตดันาํเอามาขายเป็นชิ.น 
โอกาสที%จะเย็นและทาํให้หนังไม่มีความกรอบนั.นเป็นไปได้สูงมาก ในขณะเดียวกันการกินสุกรหันใน
ภตัตาคารจีนในประเทศไทยนั.น นอกเหนือไปจากการกินกบัซีอิpวหวานแลว้ ก็เป็นการกินแต่หนงัที%โอกาส
จะกลายเป็นสุกรหนงัเหนียวก็เป็นไปไดม้าก ในขณะที%ชาวจีนโพน้ทะเลในดินแดนอื%นๆ ก็มกัจะกินสุกรหนั
ทั.งเนื.อและหนงั โอกาสของการทดแทนดว้ยคุณภาพของเนื.อก็เป็นไปไดสู้ง 
  

ในทาํนองเดียวกนักบัการกินหูฉลาม ที%ตอ้งการกินหูฉลามที%มีรสชาติเขม้ขน้ของหูฉลาม แบบนํ. า
แดงที%ใช้ซีอิpวหรือนํ. ามนัหอยลงไปตีนํ. ากบัแป้งเพื%อให้เหนียว ที%เป็นการปรุงแบบแตจิ้Qวในประเทศไทยนั.น 
เป็นสิ%งที%ไดรั้บความนิยมมากกว่าที%จะเกิดขึ.นจากการปรุงหัวนํ. าซุปที%ไดจ้ากเนื.อหมูแดง ไก่แก่ทั.งตวั (ทั.งนี.
เพราะตม้ไดน้าน) ไม่ใช่แค่ซี%โครงหมูหรือกระดูกหมู แฮมยูนนาน ซึ% งถือวา่เป็นส่วนประกอบสําคญัในการ
ทาํนํ.าซุป 
  

อยา่งไรก็ตาม การใส่นํ.ามนัหอยซึ%งรสจดันั.นถือวา่เป็นการทาํลายความหอมของนํ. าซุป ซุปเป็นหวัใจ
ของการทาํอาหารกวางตุง้ และมีการกล่าววา่นํ.าซุปถือเป็น "ศาสนา" ในการทาํอาหารจีนกวางตุง้ ในแง่นี. แลว้
ความนิยมของการกินซุปหูฉลาม ประเภทนํ. าแดงก็จะเป็นที%นิยมมากกว่านํ. าใสในภตัตาคารจีนในประเทศ
ไทย 
  

ในการกินหูฉลามนั.น ก็สามารถที%จะแยกนํ.าซุปออกจากหูฉลาม แลว้กินแยกกนัคนละที%ก็เป็นที%นิยม
กนั คือ กินหูฉลามจานหนึ%ง แลว้กินนํ.าซุปตามจากอีกจานหนึ%งก็เป็นที%นิยมกนั 
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นอกจากนั.นแล้วมาตรฐานในการบริโภคหูฉลามนั.นก็มีความแตกต่างไปจากจีนฮ่องกง เพราะ
ความสาํคญัของหูฉลามในประเทศไทย (ทั.งหมดสั%งมาจากต่างประเทศ เช่น โอมาน ออสเตรเลีย ศรีลงักา ซึ% ง
แต่ละประเทศก็มีคุณภาพในการทาํที%แตกต่างกนั) อยูที่%วา่เป็นแผน่หรือไม่เป็นแผน่ แต่ในขณะที%พ่อครัวชาว
ฮ่องกงเน้นความสําคญัของขนาดของเส้น คือเส้นตอ้งใหญ่ (๑๖) นอกจากนี. ชนิดของสีนั.นก็ตอ้งเป็นสีทอง 
ในขณะที%คาํแนะนําที%เกิดขึ.นในท้องถิ%นแห่งนี. ให้ความสําคญักับว่าเป็นสีขาวหรือไม่ขาว ดังนั.นการใช้
โซดาไฟเพื%อกดัให้หูฉลามเป็นสีขาวจึงเป็นที%นิยมกนั นอกจากนี. แล้วเมือกของหูฉลามอนัเป็นสิ%งที%ถือว่า
สําคญัในการบาํรุงของจีนนั.น กลบักลายเป็นของสกปรกที%ตอ้งลา้งให้สะอาด แน่นอนการลา้งเอาทรายหรือ
กระดูกขนาดเล็กออกจากหูฉลามก็เป็นสิ%งสาํคญัที%ละเลยไปไม่ได ้
  

อยา่งไรก็ตาม การบริโภคหูฉลามก็กาํลงักลายเป็นสิ%งที%ไม่ถูกตอ้งเช่นเดียวกนักบัการบริโภคสัตวป่์า 
เพราะปริมาณของฉลามกาํลงัลดลงอยา่งมาก การรณรงคต่์อตา้นการกินหูฉลามกาํลงัดาํเนินไปอยา่งเขม้ขน้ 
ดงันั.นต่อไปการกินหูฉลามก็เป็นสิ% งที%ไม่ถูกตอ้งทั.งในโลกทศัน์และชีวทศัน์ ซึ% งทั.งหมดก็จะนาํไปสู่การ
เปลี%ยนแปลงนิสัยในการกินอาหาร 
  

การเปลี%ยนแปลงอาหารจึงขึ.นอยูก่บัรสชาติของแต่ละทอ้งถิ%น ที%จะถือวา่สิ%งใดเป็นสิ%งที%ถูกกบั "ลิ.น" 
ของแต่ละทอ้งถิ%น นอกจากนี. ยุคสมยัต่างๆ ก็ทาํให้รสชาติและชนิดของอาหารแตกต่างกนัออกไป แมว้่าใน
อดีตพ่อครัวชาวจีนจะมีหลกัค่อนขา้งตายตวัในการทาํอาหารว่าอะไรจะตอ้งเป็นอะไร ลูกคา้หรือคนกินไม่
สามารถที%จะมากําหนดว่าอาหารจานนั. นจะต้องเป็นอย่างไร แต่ในปัจจุบันลูกค้าเป็นคนที%ถูกเสมอ 
เพราะฉะนั.นการกินก็ตอ้งแปรเปลี%ยนไปตามความตอ้งการของลูกคา้ พ่อครัวจีนที%มีอายุมากแลว้จาํนวนมาก
ก็ไม่สามารถที%จะยอมรับความตอ้งการของตลาดได ้
  

ภตัตาคารจีนในอดีตจะไม่ยอมทาํตามสิ%งที%ลูกคา้เรียกร้องให้ปรุงหรือใส่เครื%องปรุงบางชนิดลงไป 
เพราะฉะนั.นเท่ากบัเป็นการละเมิดรูปแบบในการทาํอาหาร ในทาํนองเดียวกนักบัการเรียกหาซอสมะเขือเทศ
ในภตัตาคารฝรั%งเศสหรูๆ ทั.งหลาย ภตัตาคารจีนก็มีวธีิการปฏิเสธลูกคา้ดว้ยการบอกวา่อาหารแบบนี.ไม่มีที%นี% 
เช่น ภตัตาคารอาหารจีนที%ใช้ชื%อไทยใกล้ๆ กบัถนนสุรวงศ์และถนนมเหสักข์ ก็เคยไดชื้%อว่าเป็นแบบนี. ใน
อดีต 
  

แต่นั%นก็เป็นรากเหงา้ของความคิดแบบดั.งเดิมที%ไม่มีวนัที%จะหาไดอี้กต่อไป  
  

สําหรับปรากฏการณ์ในลกัษณะที%ถือไดว้่าเป็น "เผด็จการ" ของ "ชนชั.นพ่อครัว" นี.  ไดห้มดไปใน
โลกของประชาชนหรือผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ 
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ถา้จะวา่ไปแลว้อาหารก็มีความเป็น "ประชาธิปไตย" และมีความหลากหลายมากขึ.น ตามหลกัความ
ตอ้งการของ "ประชาชนเป็นใหญ่" ที%ความถูกตอ้งและประเพณีต่างๆ นั.นก็จะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัประเพณี
ของ "ประชาชนเป็นใหญ่" หลักการอันนี. เป็นสิ% งที%แม้กระทั%งบริษัทขายอาหารจานด่วนทั. งหลายจาก
ต่างประเทศเองก็ยงัตอ้งยอมรับเรื%องความตอ้งการและรสชาติที%ทอ้งถิ%นตอ้งการ (๑๗) 
  

ความพยายามในการรักษามาตรฐานด้วยการสร้างตาํราอาหารนั.น กลับเป็นสิ%งที%นํามาซึ% งความ
หลากหลาย มากกว่าที%จะเกิดรูปแบบในการทาํอาหารที%ตายตวั นี%ก็เป็นสิ%งที%รัฐบาลไทยพยายามที%จะทาํให้
เกิดขึ.น กบัการสร้างมาตรฐานใหก้บัอาหารไทยเพื%อการรับรองความถูกตอ้ง ดงัราวกบัวา่อาหารสามารถที%จะ
จดทะเบียนขึ.นลิขสิทธิu ได ้
  

การอาศยัตาํราที%เกิดขึ.นจากภาษาเขียน ดูจะไม่ไดเ้ป็นตวัที%ทาํให้ทุกอย่างตายตวัและมีเอกภาพแต่
อยา่งใด ตาํราอาหารตอ้งการอะไรที%มากไปกว่าสิ%งที%เห็นในตาํรา แมว้่าจะไม่ตอ้งการการตีความแบบตวับท
อื%นๆ ก็ตาม ตาํราอาหารจึงเป็นสิ%งที%ไม่เตม็ ตาํราอาหารจึง "ขาด" อยูเ่สมอ 
  

ตาํราอาหารเป็นสิ%งที%ไม่ไดใ้ห ้"เคล็ดลบั" ในการปรุงอาหาร ตาํราอาหารให้ความเป็นอาหารสําหรับ
อาหารจานนั.นเพียงแค่สี% สิบเปอร์เซ็นต ์ส่วนที%เหลือเป็นเรื%องที%ผูอ่้านจะตอ้งใชป้ระสบการณ์และความรู้ใน
ดา้นปรุงอาหารเขา้ช่วย เพื%อประเมินวา่อาหารจานนั.นควรจะเป็นอยา่งไร นี%เป็น "ความลบั" ที%ตอ้งการอะไรที%
มากไปกว่า "เคล็ด" ในการที%จะทาํให้เป็นสิ%งที% "ไม่ลบั" การทาํอาหารจากตาํราจึงตอ้งการการดน้และการ
ผสมผสานมากกวา่ที%จะมีมาตรฐานที%มีเพียงอนัเดียว 
  

อาหาร เป็นเรื%องของความนิยมที%แปรเปลี%ยนไปโดยตลอด เช่น การทาํไอศกรีมในศตวรรษที%สิบแปด 
ก็จะตอ้งมีเนื.อเนียนมากกวา่ที%จะใส่อะไรลงไปผสมมากมายแบบที%นิยมกนัในปัจจุบนั ในศตวรรษที%สิบเจ็ด
และสิบแปดรสชาติของไอศกรีมก็ทาํมาจากดอกไมเ้ป็นส่วนใหญ่ เช่น แจสมีน ดอกส้ม หรือแมก้ระทั%ง
กุหลาบ วานิลลาเป็นของแพงและหายากเกินไปกว่าที%จะได้รับความนิยม ความนิยมวานิลลากว่าจะ
แพร่หลายก็กลางศตวรรษที%สิบเกา้ (๑๘) 
  

ถ้าอาหารเป็นสิ%งที%เกี%ยวขอ้งกับร่างกายโดยตรง ครั. นถ้าร่างกายเป็นสิ%งที%ไม่มีความเที%ยงแทแ้ล้ว 
ร่างกายเป็นจุดที%เด่นชดัในการแสดงความเป็นอนิจจงัแลว้ 
  

นั+นกห็มายความว่า อาหารกเ็ป็นสิ+งที+มีความเป็นอนิจจังไปด้วย 
  
------------------------------------------------------------------- 
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