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บะหมี่ในฐานะอาหารโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
บะหมี่ ที่ ช าวจี น เรี ย กว า Chow mein และชาวญี่ปุน เรีย กว า ramen มี
ประวัติศาสตรอันยาวไกล บะหมี่ทํ าจากแปงขาวสาลี ชาวอาหรับรูจักผลิตแปงขาวสาลีตั้งแต
5,000 ปกอนคริสตกาล โดยที่ชาวจีนรูจักผลิตอาหารประเภทแปง รวมทั้งบะหมี่ตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่ 4 การติดตอสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุน ทําใหในเวลาตอมาชาติทั้งสองแลกเปลี่ยน
ความรูเ กีย่ วกับการผลิตบะหมี่ อยางไรก็ตาม ชาวเกาหลีกลาวอางวา ตนเปนชาติแรกที่ผลิตบะหมี่
และถายทอดความรูใหแกชาวญี่ปุนในการผลิตบะหมี่ Soba ในคริสตศตวรรษที่ 12 บะหมี่เริ่มเขา
สูก ระแสสากลานุวัตร เมื่อ Marco Polo ทองเมืองจีน แลวนําบะหมี่กลับไปสูบานเกิดเมืองนอนใน
อิตาลีในคริสตศตวรรษที่ 14
ในชวงเวลากวา 700 ปที่ผานมานี้ บะหมี่ถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารโลก (Global
Food) การอพยพแรงงานของชนชาติในอาเซียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและญี่ปุนมีผลตอ
กระแสสากลานุวัตรของบะหมี่ ซึ่งมีพลวัตมากขึ้นไปอีกเมื่อกระแสโลกานุวัตรเขมแข็งในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง บะหมี่มิใชอาหารเฉพาะของชนชาติในอาเซียตะวันออกอีกตอไป ประชาชน
ในยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกาเริ่มยอมรับบะหมี่เปนอาหาร
การขยายตัวอยางรวดเร็วของกระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่ทําใหผูผลิตเริ่ม
สนใจที่จะผลิตบะหมี่เพื่อสนองตอบรสนิยมของผูบริโภคมากขึ้น วัตถุดิบสําคัญของบะหมี่ คือ
แปงขาวสาลี การพัฒนาพันธุขาวสาลีจึงเปนปมเงื่อนสําคัญ ดวยเหตุที่ชนชาติตางๆมีรสนิยม
แตกตางกัน บะหมี่ที่ผลิตจากแปงขาวสาลีตางพันธุกันใหรสชาติที่แตกตางกัน บะหมี่ที่ผลิตใน
อาเซียตะวันออกอาศัยขาวสาลีจากออสเตรเลียเปนดานหลัก กระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่
มีผลโดยตรงตอการผลิตและการสงออกขาวสาลี ดวยเหตุดังนี้ US Wheat Marketing Center จึง
สนใจพัฒนาพันธุขาวสาลี เพื่อใหไดพันธุที่สามารถสนองรสนิยมที่แตกตางกันของชนแตละชาติ
ในการนี้ US Wheat Marketing Center ระดมนักวิจัยจากอาเซียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และไทย เพื่อทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
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บะหมี่อยูในรายการอาหารของรานอาหารหรือภัตตาคารจีนมาเปนเวลาชานาน
รานอาหารจีนเคลื่อนยายตามการอพยพของชนชาวจีน ดวยเหตุดังนี้ chow mein จึงเขาสูกระบวน
การสากลานุวัตร เริ่มตนดวยอุษาคเนย ตามมาดวยประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ยุโรปตะวันตก
และอเมริกาเหนือ รานอาหารจีนผุดขึ้นในแดนดินใด chow mein ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น
นับตัง้ แตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เมื่อญี่ปุนถีบตัวขึ้นมาเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่ติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญี่ปุนยอมตองการมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับชาวญี่ปุน รวมทั้งวัฒนธรรมดานอาหารการกินดวย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของ
ญี่ปุน (กอนการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในป 2534) ทําใหชาวญี่ปุนเดินทางทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจ และเลนกอลฟในประเทศตางๆ มิจําเพาะแตประเทศริมขอบสมุทรแปซิฟค หาก
ยังครอบคลุมถึงยุโรปและอเมริกาดวย สถานตากอากาศ ภัตตาคาร รวมทั้งบริการสันทนาการอื่นๆ
ผุดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุน ภัตตาคารญี่ปุนเขาสู
กระบวนการสากลานุวัตรตามหลังภัตตาคารจีน ภัตตาคารญี่ปุนผุดขึ้นในแดนดินใด ramen, udon
และ soba ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น
บะหมี่มิไดติดไปกับกระบวนการสากลานุวัตรของภัตตาคารจีนและญี่ปุนเทานั้น
ในเวลาไมชา ไมนานตอมา รานอาหารที่ขายบะหมี่โดยเฉพาะเริ่มผุดขึ้นในโลกตะวันตก มิไดจํากัด
เฉพาะอาเซียตะวันออกดังปางกอน ในเบื้องตน รานบะหมี่ผุดขึ้นในยาน China Town ของประเทศ
ตางๆ ตอเมื่อความนิยมบริโภคบะหมี่ขยายตัว รานบะหมี่เริ่มขยายออกไปจาก China Town
นับตัง้ แตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา มีรายงานขาวเกี่ยวกับการจัดตั้งรานบะหมี่ในเมืองตางๆ
ในสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนนครชิคาโก บอสตัน วอชิงตัน ดีซี ฯลฯ
เมือ่ ความนิยมบะหมี่เติบโตจนไดที่ รานอาหารบะหมี่เริ่มพัฒนาเปน Fast Food
Chain ดุจเดียวกับรานอาหาร ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ แบบอเมริกนั ตัวอยางของรานอาหารบะหมี่ที่เปน
Fast Food Chain ไดแก California Beef Noodle King ซึง่ ประสบความสําเร็จในการขยายสาขา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2530
บัดนี้ บะหมีม่ ีฐานะเปนอาหารโลกแลว บะหมี่สําเร็จรูป (Instant Noodles) กําลัง
ถีบตัวตามขึ้นไป

3

หมายเหตุ
1. ชาติใดคิดคนบะหมี่เปนชาติแรกเปนวิวาทะในวงวิชาการประวัติศาสตร ประเทศที่กลาว
อางเปนผูคิดคนบะหมี่เปนชาติแรก มีตั้งแตจีน ญี่ปุน เกาหลี เยอรมนี ฝรั่งเศส รวมทั้งอิตาลี
โปรดอาน Maguelonne Toussaint-Samat, A History of Food (Oxford : Blackwell, 1993),
pp. 187 - 194
2. นักประวัตศิ าสตรบางกลุมเชื่อที่วา อาหารประเภทแปงที่เรียกวา pasta ถือกําเนิดใน
ยุโรป อันเปนกระแสธารแหงประวัติศาสตรคนละสายกับเสนทางของบะหมี่ในอาเซียตะวันออก
ตามทัศนะของนักประวัติศาสตรกลุมนี้ ความเชื่อวา Marco Polo เปนผูน ําบะหมี่จากเมืองจีนไปสู
ยุโรปเปนความเชือ่ ที่ปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริง ความเขาใจผิดดังกลาวนี้เปนผลงานของ
Ramusio ผูท าหน
ํ าที่บรรณาธิการบันทึกการเดินทางของ Marco Polo ฉบับการตีพิมพครั้งแรก
โปรดอาน A History of Food ทีอ่ า งอิงในขอ 2
3. การวิจยั เพือ่ พัฒนาพันธุขาวสาลี โปรดอานรายงานขาวของ Nao Nakanishi สํานักขาว
รอยเตอรส เรื่อง “Noodles Win Global Appeal”, Bangkok Post (March 14, 2000) รายงาน
ขาวนี้เมื่อตีพิมพใน The Nation (March 19, 2000) ใชชื่อเรื่องวา “Will Asian Noodles Be the
Future World National Dish?”
4. การเติบโตของรานบะหมี่ในสหรัฐอเมริกา ดูรายงานขาวของ Laura Shapiro and
Jeanne Gordon, “That Giant Sucking Sounds”, Newsweek, Vol. 125, Issue 5 (January
30, 1995).
5. หุน สวนสําคัญของ California Beef Noodle King เปนนายทุนอเมริกันเชื้อสายจีน
ไดแก Lee Pei-Chi และ Julie Wu Jinghong ตอมาทัง้ สองมีผลประโยชนขัดกัน ดูรายงานขาวของ
Bruce Gilley, “What’s Cooking?” Far Eastern Economic Review (January 30, 1997)

