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บะหมี่ในฐานะอาหารโลก
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บะหมี่ที่ชาวจีนเรียกวา Chow mein และชาวญี่ปุ นเรียกวา ramen มี 
ประวัติศาสตรอันยาวไกล บะหมี่ทํ าจากแปงขาวสาลี ชาวอาหรับรูจักผลิตแปงขาวสาลีต้ังแต 
5,000 ปกอนคริสตกาล โดยที่ชาวจีนรูจักผลิตอาหารประเภทแปง รวมทั้งบะหมี่ต้ังแตคริสต
ศตวรรษที่ 4 การติดตอสัมพันธระหวางจีนกับญ่ีปุน ทํ าใหในเวลาตอมาชาติทั้งสองแลกเปลี่ยน
ความรูเกีย่วกบัการผลิตบะหมี่ อยางไรก็ตาม ชาวเกาหลีกลาวอางวา ตนเปนชาติแรกที่ผลิตบะหมี่ 
และถายทอดความรูใหแกชาวญี่ปุนในการผลิตบะหมี่ Soba ในคริสตศตวรรษที่ 12  บะหมี่เร่ิมเขา
สูกระแสสากลานุวัตร เมื่อ Marco Polo ทองเมอืงจนี แลวนํ าบะหมี่กลับไปสูบานเกิดเมืองนอนใน 
อิตาลีในคริสตศตวรรษที่ 14

ในชวงเวลากวา 700 ปที่ผานมานี้ บะหมี่ถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารโลก (Global 
Food) การอพยพแรงงานของชนชาติในอาเซยีตะวนัออก โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและญี่ปุนมีผลตอ
กระแสสากลานุวัตรของบะหมี่ ซึ่งมีพลวัตมากขึ้นไปอีกเมื่อกระแสโลกานุวัตรเขมแข็งในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง บะหมี่มิใชอาหารเฉพาะของชนชาติในอาเซยีตะวันออกอีกตอไป ประชาชน
ในยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกาเริ่มยอมรับบะหมี่เปนอาหาร

การขยายตัวอยางรวดเร็วของกระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่ทํ าใหผูผลิตเริ่ม
สนใจที่จะผลิตบะหมี่เพื่อสนองตอบรสนิยมของผูบริโภคมากขึ้น วัตถุดิบสํ าคัญของบะหมี่ คือ  
แปงขาวสาลี การพัฒนาพันธุขาวสาลีจึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญ ดวยเหตุที่ชนชาติตางๆมีรสนิยม 
แตกตางกัน บะหมี่ที่ผลิตจากแปงขาวสาลีตางพันธุกันใหรสชาติที่แตกตางกัน บะหมี่ที่ผลิตใน 
อาเซยีตะวันออกอาศัยขาวสาลีจากออสเตรเลยีเปนดานหลัก กระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่
มผีลโดยตรงตอการผลิตและการสงออกขาวสาลี ดวยเหตุดังนี้ US Wheat Marketing Center จึง
สนใจพัฒนาพันธุขาวสาลี เพื่อใหไดพันธุที่สามารถสนองรสนิยมที่แตกตางกันของชนแตละชาติ  
ในการนี้ US Wheat Marketing Center ระดมนักวิจัยจากอาเซยีตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซยี และไทย เพื่อทํ าวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองนี้
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บะหมี่อยูในรายการอาหารของรานอาหารหรือภัตตาคารจีนมาเปนเวลาชานาน 
รานอาหารจนีเคลื่อนยายตามการอพยพของชนชาวจีน ดวยเหตุดังนี้ chow mein จงึเขาสูกระบวน
การสากลานุวัตร เร่ิมตนดวยอุษาคเนย ตามมาดวยประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ยุโรปตะวันตก 
และอเมริกาเหนือ รานอาหารจีนผุดขึ้นในแดนดินใด chow mein ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น

นบัต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เมื่อญ่ีปุนถีบตัวขึ้นมาเปนมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่ติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนยอมตองการมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับชาวญี่ปุน รวมทั้งวัฒนธรรมดานอาหารการกินดวย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุน (กอนการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในป 2534) ทํ าใหชาวญี่ปุนเดินทางทองเที่ยว  
พกัผอนหยอนใจ และเลนกอลฟในประเทศตางๆ มิจํ าเพาะแตประเทศริมขอบสมุทรแปซิฟค หาก
ยงัครอบคลุมถึงยุโรปและอเมรกิาดวย สถานตากอากาศ ภัตตาคาร รวมทั้งบริการสนัทนาการอื่นๆ 
ผุดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุน ภัตตาคารญี่ปุนเขาสู
กระบวนการสากลานุวัตรตามหลังภัตตาคารจีน ภัตตาคารญี่ปุนผุดขึ้นในแดนดินใด ramen, udon
และ soba ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น

บะหมี่มิไดติดไปกับกระบวนการสากลานุวัตรของภัตตาคารจีนและญี่ปุนเทานั้น 
ในเวลาไมชาไมนานตอมา รานอาหารที่ขายบะหมี่โดยเฉพาะเริ่มผุดขึ้นในโลกตะวันตก มิไดจํ ากัด
เฉพาะอาเซยีตะวันออกดังปางกอน ในเบื้องตน รานบะหมี่ผุดขึ้นในยาน China Town ของประเทศ
ตางๆ ตอเมื่อความนิยมบริโภคบะหมี่ขยายตัว รานบะหมี่เร่ิมขยายออกไปจาก China Town  
นบัต้ังแตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา มีรายงานขาวเกี่ยวกับการจัดตั้งรานบะหมี่ในเมืองตางๆ
ในสหรฐัอเมริกา ไมวาจะเปนนครชิคาโก บอสตัน วอชิงตัน ดีซี ฯลฯ

เมือ่ความนยิมบะหมี่เติบโตจนไดที่ รานอาหารบะหมี่เร่ิมพัฒนาเปน Fast Food 
Chain ดุจเดียวกับรานอาหาร ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ แบบอเมริกนั ตัวอยางของรานอาหารบะหมี่ที่เปน 
Fast Food Chain ไดแก California Beef Noodle King ซึง่ประสบความสํ าเร็จในการขยายสาขา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2530

บัดนี ้บะหมีม่ีฐานะเปนอาหารโลกแลว บะหมี่สํ าเร็จรูป (Instant Noodles) กํ าลัง
ถบีตัวตามขึ้นไป
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