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▲ ผักเกียวโต และอาหารทะเลปรุงรส ยกมาบนถาดรูปร่างเหมือนพัดปีใหม่

วัฒนธรรมด้านอาหารอันหลากหลายและอลังการใน

“นิทรรศการอาหารเกียวโต”
ทันที
▲ ข้าวปั้นของเกียวโตก้อนเล็กๆ

ใช้เครื่องโรยด้านนอกแทน
การยัดไส้ด้านใน ดูน่ากิน ก้อนเล็ก หยิบกินง่าย

▲ “Nimono” ผักเกียวโตนานาประเภทน�ำมาต้มหวานเค็ม

กนิฎฐา มัตสุโอะ

ที่ซื้อบัตรเข้าไปใน “มิยาโกะเมสเสะ” คอนเวนชั่นขนาดใหญ่
กลางกรุงเกียวโต ผูเ้ ขียนก็พลันอยูใ่ นอาการอ้าปากค้าง ตกอก
ตกใจ กับอาหารญีป่ นุ่ ทีเ่ รียงรายจากปากทางเข้าไปจรดกลางห้องโถงชัน้ สาม
เป็นทิวแถวซ้อนกันกว่า 7-8 ชั้น รวมเป็นจ�ำนวนกว่า 100 ชุดในภาชนะลงรัก
ปิดทองอลังการแบบที่ไม่เคยพบเคยเห็นที่ใดมาก่อน ปลาซาบะถูกแล่เป็น
สี่เหลี่ยมเล็กๆ ทรงลูกเต๋า 4 ชิ้น 2 ชิ้นเป็นส่วนท้องปลาออกสีขาวๆ อีก 2 ชิ้น
เป็นหลังปลาออกสีดำ� ๆ แช่นำ�้ ส้มสายชูหวานเค็ม น�ำมาวางซ้อนบนข้าวซูชไิ ล่
ระดับกัน 2 ก้อน ด้านหลังมีกับง่ายๆ ห่อมาในใบไผ่สีเขียวสดมัดด้วยเชือก
ใบไม้แห้งเป็นโบว์เล็กๆ เครือ่ งเคียงเป็นขิงเมียวงะดอง ประดับด้วยใบสากากิ
ไม้มงคลของเทพเจ้า เพียงเท่านี้เจ้าปลาซาบะก็กลายเป็นอาหาร “เรียวเต”
(ภัตตาคาร) หรูหราแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดี่ยว อาหารปีใหม่ ซุปสารพัดชนิด อาหารเจ
ผักดอง ฯลฯ ต่างก็ถูกปรุง และตบแต่งมาเนี๊ยบ ตั้งแต่ยอดจรดโคน และเมื่อ
ไปลองชิมอาหารซึ่งภัตตาคารดังๆ หลายเจ้าน�ำมาเสริฟ์ในงานด้วยแล้ว ก็ยิ่ง
ได้รสชาติ “ความเป็นเกียวโต” อย่างชัดเจน
“นิทรรศการอาหารเกียวโต” (“เคียวเรียวริ” ไดเทนจิไก) เป็น
หนึ่งในเทศกาลประจ�ำฤดูหนาวของเกียวโต จัดขึ้นราวกลางเดือนธันวาคม
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❶

❷

❸

❹

❶ อาหารปิ่นโตมื้อกลางวันจาก “เรียวเต” ดังในเกียวโต
❷ เผือกเอะบิอโิ มะรูปร่างเรียวยาว เนือ้ แน่นหวานต้มกับน�ำ้ สต็อกรสชาติหวาน เค็มอ่อนๆ โรย

ด้วยงาบด
❸ อาหารมงคล ด้านหน้าใช้ลูกไช้เท้า “Kyo-kabura” นึ่งให้นิ่ม ด้านในบรรจุปลา และผักต้ม
หวานเค็ม ด้านหน้าเป็นซาชิมิกุ้งอิเสะเอบิ
❹ พ่อครัวในอาภรณ์เฮอันก�ำลังบรรจงใช้มีด และตะเกียบแล่ปลาตะเพียนโดยไม่ใช้มือจับตัว
ปลา
❺ เกียวโตมีรา้ นท�ำอาหารส่งให้ตามภัตตาคารใหญ่หรือส�ำนักเกอิชาต่างๆ มากมาย ถังกลมๆ
ก้นตื้นๆ มีที่จับเหมาะส�ำหรับใส่อาหารหิ้วไปส่งลูกค้ามาก

❺
เป็นเวลาติดกันสองวันทุกปี นอกจากอาหารสารพัดแบบของเกียวโตแล้ว บนเวทียังมีการสาธิตการสกัดน�้ำซุป (ดาชิ) จากปลาคัทสุโอบุชิแห้ง
และสาหร่ายคอมบุ หัวใจส�ำคัญของอาหารเกียวโต การแสดงการใช้มีดแล่ปลาหรือสัตว์ปีกโดยไม่ใช้มือจับต้องวัสดุ “ชิกิโฮโจ” ของพ่อครัวใน
อาภรณ์ขนุ นางเฮอัน การร่ายร�ำของไมโกะ ด้านล่างเวทีกม็ บี ธู จัดแสดงพร้อมขายผักสด และผักดองเกียวโต อุปกรณ์ครัว เครือ่ งถ้วยชามตะเกียบ
และบูธของภัตตาคารดังให้บริการอาหารกลางวัน เรียกได้ว่าเนื้อหาคับแก้วมาก เพลินกันได้กว่าครึ่งค่อนวันทีเดียว

▲ พ่อครัวก�ำลังทอดเทมปุระในงาน
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▲ ซูชิปลาซาบะกับขิงเมียวกะ
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▲ ผักดังของเกียวโต

▲ วัตถุดิบหลักๆ ของอาหารญี่ปุ่น

▲ ชามเล็กชามน้อยหลากสี

▲ ปรมาจารย์ประจ�ำส�ำนักมีด แสดงการแล่ปลาให้เป็นสายต่อกันไม่ขาด

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมาเป็นการจัดนิทรรศการ
ครั้งที่ 113 โดยมีสมาพันธ์ผู้ค้า และประกอบอาหารเกียวโตเป็นโต้โผ
ใหญ่ นิทรรศการดังกล่าวเริม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี 1899 เมือ่ สมาพันธ์
เล็งเห็นความถดถอยด้านเศรษฐกิจหลังจากทีร่ ฐั บาลย้ายเมืองหลวง
จากเกียวโต ไปยังกรุงโตเกียว บรรดาภัตตาคารร้านค้าอาหาร และ
วัสดุกว่าร้อยรายจึงพร้อมใจกันจัดนิทรรศการแสดงฝีมอื การปรุง และ
ตบแต่งอาหารเกียวโตขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ยกเว้นช่วงก่อน และหลังสงครามที่หาวัสดุไม่ได้เท่านั้น นิทรรศการ
ดังกล่าวก็ด�ำเนินมาติดต่อกันกว่าร้อยปีจนทุกวันนี้
นอกจากความต่อเนื่องกว่าร้อยปีข้างต้นแล้ว สิ่งที่น่าทึ่งของ
ผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมอาหารเกียวโต คือ ความพยายามที่จะ
รักษา และพัฒนาอาหารของตนมาโดยตลอด แม้จะไม่มีหลักฐาน
แน่ชัดว่าสมาพันธ์รวมตัวกันได้ชัดเจนตั้งแต่เมื่อใด แต่ก็เชื่อกันว่ามี
รากฐานมาจากกลุม่ “ซันทานะโค” ทีป่ ระกอบไปด้วยพ่อค้าแม่คา้ ปลา
และสัตว์ปีกในตลาดนิชิกิโนะทานะ ตลาดคามิโนะทานะ และตลาด
ชิโมะโนะทานะ ซึ่งก่อตั้งราวปี 1745
▲

อาหารญี่ปุ่นไม่ได้เสริฟในชามลายเดียวกัน
เป็นชุดหมด มักเปลี่ยนลาย และสีตามชนิดของอาหาร

ส้มซาบงถูกน�ำมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร สีสันงดงาม กลิ่นหอมของส้มยัง
จับที่อาหารด้วย
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▲ ซุ ป ใส

มีลูกชิ้นฮัมเปง ด้านบนประดับด้วย
ถั่วแดง และลูกอาราเร่ สีสันงดงาม

▲ ถ้วยน�้ำจิ้ม จอกเหล้าสาเกหน้าตาน่าเอ็นดู

กิจกรรมหลักเบื้องต้นของพวกเขาคือ การจัดพิธีท�ำบุญให้
วิญญานสัตว์ทถี่ กู น�ำมาเป็นอาหาร ต่อมาก็ได้รบั หน้าทีเ่ ตรียมเครือ่ งเซ่น
ถวายเทพเจ้าในเทศกาล “จิไดมัทซุริ” ในส�ำนักพระราชวัง เป็นต้น
จากกิจกรรมเหล่านี้ พ่อครัวแม่ครัวของร้านอาหารต่างๆ ก็
พยายามหาเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิด และ
พัฒนาเมนูใหม่ๆ ที่เข้ากับพิธีมงคล เทศกาลส�ำคัญๆ ฯลฯ พร้อมเพิ่ม
ความงามด้วยเทคนิคแกะสลักผักผลไม้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นต้นมา จนได้เอกลักษณ์ของ “อาหารเกียวโต” (เคียวเรียวริ) ที่
งดงามเช่นทุกวันนี้
อะไรคือ “เคียวเรียวริ”? ผู้รู้นิยามไว้ว่าเป็น “อาหารที่ผสม
ผสานอาหารญีป่ นุ่ 5 ชนิดทีฟ่ อร์มตัวจากธรรมชาติ และประวัตศิ าสตร์
ของเกียวโตเข้าไว้ด้วยกัน อาหารเหล่านั้นได้แก่
1. อาหารในงานเลีย้ งรับรองของราชส�ำนัก “ไดเคียวเรียวริ”
2. อาหารเจแบบเซน “โชจินเรียวริ”
3. อาหารรับรองของตระกูลนักรบ “ฮงเซนเรียวริ”

▲ ถ้วยชามลงรักปิดทองอลังการมาก
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▲ ไมโกะสองคนจากส�ำนัก

ฟ้อนให้ชมบนเวที

Gion Higashi ก�ำลัง

4. อาหาร “ไคเสะกิ” ที่นิยมกันในหมู่คหบดี และ
5. อาหาร “บันไซ” ทีใ่ ช้ผกั สารพัดชนิดของท้องถิน่ ปรุงง่ายๆ”
พื้นฐานส�ำคัญอยู่ที่ “ดาชิ” หรือน�้ำซุปที่สกัดจากสาหร่าย
คอมบุ และปลาคัทซุโอะบุชแิ ห้ง เน้นรสชาติจากวัตถุดบิ น�ำ นอกจากนัน้
ยังเป็นอาหารที่บรรจงจัดแต่งให้งดงามบนภาชนะที่เข้ากับฤดูกาล
และห้องจัดเลี้ยง
จากความทีเ่ กียวโตไม่ได้อยูต่ ดิ ทะเลเหมือนโอซากา ห้อมล้อม
ไปด้วยขุนเขา 4 ด้าน ในสมัยโบราณอาหารทะเลสดๆ จึงหากินได้ยาก
แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น�้ำล�ำธารที่ใสสะอาด และที่ส�ำคัญคือ
ในอดีตเกียวโตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ และยังเป็นที่ตั้งของ
วัดพุทธศูนย์กลางของนิกายส�ำคัญๆ ในประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุผล
ข้างต้นท�ำให้ไดเมียวจากทุกภูมภิ าคส่งผักนานาพันธุม์ าถวายจักรพรรดิ
อย่างต่อเนื่อง คนเกียวโตได้น�ำผักเหล่านี้มาแปลงพันธุ์จนเกิดเป็น
ผักรสชาติหน้าตาดี ขึ้นแบรนด์ว่า “เคียวยาไส” หรือ “ผักเกียวโต” มา
ตัง้ แต่สมัยเมจิ ผักเหล่านีไ้ ด้ถกู น�ำมาดัดแปลงเป็นอาหารในราชส�ำนัก
อาหารตามภัตตาคารหรู และอาหารเจของพระสงฆ์เซน และยังเป็น
ทีม่ าของผักดองเกียวโต เครือ่ งเคียงทีจ่ ะขาดไม่ได้แทบทุกมือ้ ของชาว
เมืองเกียวโต
“นิทรรศการอาหารเกียวโต” จึงเป็นเสมือนผลึกของวัฒนธรรม
ด้านอาหารอันหลากหลาย และอลังการนับร้อยๆ ปีที่สะสมกันมา
ช้านาน ผู้อ่านที่อยากสัมผัสอาหารเกียวโตแท้ๆ ควรหาโอกาสมาชม
นิทรรศการดังกล่าวสักครั้ง ราวกลางเดือนธันวาคมทุกปีที่มิยาโกะ
เมสเสะ ใกล้ๆ ศาลเฮอันจินกู กลางกรุงเกียวโต รับรองได้ว่าท่านจะ
อ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้เขียน เมื่อย่างเท้าเข้ามาในงาน อย่าลืมถือ
โอกาสชิมปิ่นโตที่วางขายในงานด้วย ร้านดังๆ ไปช้าจะหมดเร็วทุกปี
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