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เรื่องเล่าประวัติศาสตร์...บนเส้นทางอาหาร
จารุณี วรรณศิริกุล*
		
“อาหาร” หนึง่ ในปัจจัยสีท่ มี่ คี วามจำ�เป็น
ต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย แต่
อีกมุมหนึ่งที่ย่ิงไปกว่านั้น “อาหาร” ยังเป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา รวมถึงเป็นเครื่องมือทางการทหาร และอื่น ๆ
อีกมากมาย ซึ่งหนังสือ “ประวัติศาสตร์กินได้” (An
Edible History of Humanity) ของ Tom Standage
โดยสำ�นักพิมพ์โอเพ่นเวิลดส์ แปลเป็นไทยโดย คุณ
โตมร ศุขปรีชา นัน้ เป็นการเล่าถึงประวัตศิ าสตร์ทผี่ กู
โยงกับอาหารในแง่มุมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
Tom Standage เริม่ เรือ่ งด้วยการชีใ้ ห้เห็นถึงบทบาท
ของอาหารในฐานะที่เป็นรากแห่งอารยธรรมทั้งปวง
โดยเฉพาะพืชหลักที่สำ�คัญทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี
ข้าวเจ้า และ ข้าวโพด ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงพืชป่าที่ใน
ที่สุดแล้วก็ถูกทำ�ให้กลายมาเป็นพืชเพาะปลูกหรือพืช
เกษตร ด้วยความพยายามของมนุษย์ อันส่งผลให้เกิด
การพัฒนาและการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะแก่การ
บริโภคของมนุษย์ นอกจากพืชหลักทัง้ สามแล้ว หนังสือ
เล่มนี้ยังกล่าวถึงเครื่องเทศและอาหารประเภทอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างประวัติศาสตร์โลก
หนังสือเล่มนีแ้ บ่งเนือ้ หาทีส่ �ำ คัญออกเป็น 6 ส่วน โดยใช้ภาษาในการตัง้ ชือ่ ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย
1) รากฐานทางอาหารของอารยธรรม 2) อาหารและโครงสร้างสังคม 3) ทางด่วนระดับโลกของอาหาร 4) อาหาร
พลังงาน และการพัฒนาอุตสาหกรรม 5) ใช้อาหารเป็นอาวุธ และ 6) อาหาร ประชาการ และการพัฒนา
ส่วนทีห่ นึง่ : รากฐานทางอาหารของอารยธรรม เป็นการเริม่ ต้นด้วยการทำ�ความคุน้ เคยกับ “ข้าวโพด” หรือ Maize
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในอเมริกาว่า Corn ซึ่งมีพัฒนาการจากเทโอซินทีด้วยความพยายามของมนุษย์ จนกระทั่ง
ข้าวโพดได้กลายมาเป็นพืชอาหารหลัก มนุษย์เริม่ มีการตัง้ รกรากครัง้ ใหญ่ โดยหันมาทำ�การเกษตรแทนการหาพืช
ป่าและการล่าสัตว์ จนเรียกได้ว่า “มนุษย์คือสัตว์การเกษตร”
ส่วนที่สอง: อาหารและโครงสร้างสังคม เป็นการเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องจากส่วนที่หนึ่ง โดยสะท้อนให้เห็น
ว่าการเกษตรทำ�ให้คนตัง้ รกราก และเมือ่ ทำ�การเกษตรเข้มข้นขึน้ ก็ท�ำ ให้เกิดการแบ่งฐานะและชนชัน้ ไม่วา่ จะเป็น
คนรวยกับคนจน ผูป้ กครองกับชาวไร่ชาวนา โดยอาหารมีบทบาทในฐานะเงินตรา ซึง่ แสดงให้เห็นว่า “การควบคุม
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อาหารคืออำ�นาจ” นอกจากนี้ อาหารยังถูกโยงใยเข้า
กับความเชื่อและธรรมเนียมทางศาสนาอีกด้วย
ส่วนที่สาม: ทางด่วนระดับโลกของอาหาร
เป็นการเล่าถึง “เครือ่ งเทศ” ซึง่ เป็นสินค้านำ�เข้าราคา
แพง และ เชื่อกันว่าเครื่องเทศคือเศษไม้แห่งสวรรค์ที่
หล่นลงมายังโลก ดังนัน้ เครือ่ งเทศจึงมีคณ
ุ ค่าในฐานะ
สัญลักษณ์ของสถานะ พร้อมกับนัยที่แฝงความวิเศษ
ทางศาสนา ซึง่ เป็นสาเหตุของการค้นพบโลกใหม่ดว้ ย
การสร้างเส้นทางการเดินเรือระหว่างยุโรป อเมริกา
และ เอเชีย รวมถึงการตั้งอาณานิคมนอกประเทศใน
ยุคแรกๆ ของประเทศในยุโรป
ส่วนที่สี่: อาหาร พลังงาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นเรื่องราวของ “สับปะรด” ในฐานะ
“ผลไม้แห่งกษัตริย”์ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึง
อำ�นาจของกษัตริย์ และ ที่มาของ “การแลกเปลี่ยน
โคลัมบัส” (Columbian Exchange) หรือการแลก
เปลี่ยนธัญพืชระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ นอกจากนี้
ยังได้กล่าวถึงที่มาของ “มันฝรั่ง” ที่ได้รับการยกย่อง
ให้เป็น “อาหารมหัศจรรย์จากโลกใหม่” อีกด้วย
ส่วนที่ห้า: ใช้อาหารเป็นอาวุธ เป็นส่วนที่
สะท้อนให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึง่ ของอาหารในฐานะ
เชื้อเพลิงแห่งสงคราม และอาวุธทางอุดมการณ์ โดย
มีการสอดแทรกเรือ่ งราวการทำ�สงครามเพือ่ ยึดครอง
อาหารและเชื่อมโยงเรื่องราวของการคิดค้นอาหาร
กระป๋องในยุคนั้น นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง

ความหายนะ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากการส่งอาหารทีผ่ ลิตไป
เลีย้ งคนเมืองทำ�ให้กลุม่ ชาวนาหรือผูผ้ ลิตอาหารเผชิญ
หน้ากับความอดอยาก รวมถึงความล้มเหลวของ
นโยบายการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในจีน และ ความ
สำ�คัญของอาหารที่มีต่อการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียต เป็นต้น
ส่วนทีห่ ก: อาหาร ประชากร และการพัฒนา
ได้เล่าถึงการริเริ่มใช้ปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ที่ทำ�ให้
ผลผลิตสูงในโลกกำ�ลังพัฒนา หรือที่เรียกว่า “การ
ปฏิวัติเขียว” และการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ “ต้น
แคระ” เพือ่ รองรับช่อเมล็ดทีม่ ขี นาดและน้�ำ หนักมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
“ช่ ว งการเปลี่ ย นสภาพทางประชากร” (Demographic Transition) และ อัตราการเกิดโรคอ้วนใน
ประเทศทีร่ �่ำ รวยเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มการก
ลับคืนสู่สามัญ คือ พยายามหันกลับไปใช้วิธีดั้งเดิม
และการเกษตรอินทรีย์ โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยให้
น้อยลง
เมื่ อ มองในภาพรวมแล้ ว หนั ง สื อ เล่ ม นี้
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์ โดยดึง
ความสำ�คัญของ “อาหาร” มาดำ�เนินเรื่องได้อย่าง
กลมกลื น สมเหตุ ส มผล และมี วิ ธี ก ารนำ � เสนอที่
แยบยลทำ�ให้ประวัตศิ าสตร์เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีเ่ ข้าถึงได้
ง่าย และยังสะท้อนให้เห็นภาพของคำ�กล่าวทีว่ า่ “โลก
สร้างอาหาร อาหารสร้างโลก” ได้อย่างชัดเจน
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