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อาหารอาเซียน 

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอาเซียน 

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอาเซียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีรากฐาน
ของวัฒนธรรมอันยาวนานต้ังแต่อดีตกาล ซึ่งเป็นการ  หลอมรวมทางสังคมท่ีเกิดจากความคล้ายคลึงกัน       
ทางสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมก่อให้เกิดอัตราลักษณ์ท่ีส าคัญซึ่งสามารถบ่งบอกวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมอาหารและการ บริโภคของคนในอาเซียนท่ีมีร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยประเทศในกลุ่มอาเซียน      
มีการถ่ายเทวัฒนธรรมกันเองและยังได้รับ  วัฒนธรรมจากประเทศอื่นในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย  และ       
อารยะธรรมของประเทศทางตะวันตก ในยุคล่าอาณานิคม เช่น วัฒนธรรมโปรตุเกส ฮอลแลนด์สเปน ฝรั่งเศส 
และอังกฤษ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนั้นมีปัจจัยส าคัญท่ีเป็น ตัวก าหนด คือปัจจัยด้านธรรมชาติอัน ได้แก่
ลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ บวกกับปัจจัยจาก ความเช่ือและศาสนา ปัจจัยจากการ
ถ่ายเททางวัฒนธรรมของ ชาติพันธุ์ในภูมิภาคเดียวกันและจากประเทศทางตะวันตกใน  ยุคล่าอาณานิคม      
โดยใช้ภูมิปัญญาและการลองผิดลองถูกของ บรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากสังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง 
สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศคือส่ิงท่ีก าหนด พืชพรรณ ธัญญาหาร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ค่อนข้างเหมาะสมในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ จึงท าให้  วัตถุดิบอาหารของชาวอาเซียนนั้น         
อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีตามสภาพภูมิศาสตร์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้          
คือ บริเวณท่ีราบลาดเนินตะกอนเชิงเขาและทิวเขา ได้แก่ ทิวเขาอะระกันในเมียนมาต่อเนื่องไปในทะเล      
อันดามัน แนวกลางเป็นทิวเขาด้านทิศตะวันออกของพม่าต่อเนื่องลงไปถึง  ภาคเหนือของไทยจนถึงภาคใต้  
แนวทิศตะวันออก คือ ทิวเขา ในลาวและเวียดนาม. บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าพบอยู่สองฝ่ังของแม่น้ าสาย ต่าง ๆ 
เช่น ท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในประเทศไทย ท่ีราบลุ่ม แม่น้ าอิรวดีในประเทศเมียนมา ท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขง     
ในประเทศ กัมพูชาและลาว ท่ีราบลุ่มแม่น้ าแดงของประเทศเวียดนาม.  ท่ีราบชายฝ่ังทะเลซึ่งพบได้ใน         
ทุกประเทศของภูมิภาค ยกเว้นประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีไม่มี อาณาเขตติดทะเล นอกจากนี้
ยังมีประเทศท่ีต้ังอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นคาบสมุทรและหมู่เกาะ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ในด้านสภาพอากาศของภูมิภาคนี้จะสลับระหว่าง อากาศร้อนและร้อนช้ืนในฤดูร้อน ความชุ่มช้ืนใน
ฤดูฝน และ ความแห้งแล้งในฤดูแล้งอย่างชัดเจนในประเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม โดยเขตนี้มี
พืชผักผลไม้ซึ่งสามารถเก็บ กินได้มีท้ังไม้พุ่ม ไม้เล้ือย ไม้ยืนต้น ส่วนประเทศท่ีเป็นหมู่ เกาะจ านวนมาก เช่น 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์นั้นได้รับ อิทธิพลจากลมทะเล และลมมรสุมตลอดท้ังปีจึงท าให้มีฝนตกชุกและ      
มีพืชพรรณ สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ ให้บริโภคเช่น กัน ด้วยเหตุอันเกิดจากธรรมชาตินี้ท าให้แต่ละพื้นท่ี   
มีอาหารการกินท่ีแตกต่างกัน นอกเหนือจากการเพาะปลูกแล้ว เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าและเขตท่ีติดกับชายฝ่ังทะเล 
ยังท าให้มีสัตว์น้ ามากมายท่ีสามารถน ามาประกอบอาหารได้ เมื่อวัตถุดิบมี มากจนรับประทานไม่หมดก็มีการ
น าอาหารเหล่านั้นมายืดอายุ การเก็บรักษาเพื่อน าไปใช้ในการปรุงรสอาหารหรือรับประทาน ในรูปแบบอื่น
ต่อไป เป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษชาวอาเซียนสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันเช่น ปลาเค็ม 
ปลาแห้ง ปลาร้า ปลาจ่อม น้ าปลา เป็นต้น 

อิทธิพลจากความเช่ือและศาสนามักมีความเช่ือมโยง กับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคม
เนื่องจากทุกศาสนามีข้อก าหนดเพื่อให้ยึดเป็นหลักในการด ารงชีวิต โดย  ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณี      
เช่น ศาสนาอิสลามมีข้อ ก าหนดในการกิน เนื้อสัตว์ท่ีกินได้(ฮาลาล) เนื้อสัตว์ท่ีไม่อนุมัติ ให้กิน (หะรอม)      
ชาวคริสต์จะรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณ พระเจ้าหรือเทศกาลคริสต์มาส ชาวพุทธไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระ   
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ชาวฮินดูไม่รับประทานเนื้อวัว รวมไปถึงความเช่ือพื้นบ้าน ต่างๆของชาวอาเซียนเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารของหญิง มีครรภ์หญิงให้นมบุตร และเด็ก เป็นต้น อิทธิพลจากการถ่ายเททางวัฒนธรรม กลุ่มประเทศ 
ในอาเซียนนั้นมีการถ่ายเทวัฒนธรรมกันเองในภูมิภาคต้ังแต่ยัง  เป็นอาณาจักรต่างๆก่อนจะเกิดรัฐชาติ        
เช่นปัจจุบันนี้ ในยุคนั้นมี การอพยพ กวาดต้อน และเคล่ือนย้ายของประชากรอาณาจักร  หนึ่งไปยังอีก
อาณาจักรหนึ่งหลังจากผลแพ้ชนะสงครามท าให้ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนาหรือแม้แต่วัฒนธรรม
อาหาร ถูกถ่ายเทไปมาระหว่างภูมิภาค จนยากท่ีจะแบ่งแยกความ ชัดเจนว่าเป็นของชาติใด นอกจากนี้ภูมิภาค
อาเซียนยังได้รับอิทธิพลทาง วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆในเอเชียโดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับภูมิภาคอาเซียนท้ังการถ่ายเทโดยตรง และโดยอ้อม เช่น การใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารของ 
เวียดนามนั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีน ส่วนการรับ ประทานอาหารด้วยมือของประเทศต่างๆ         
ในอาเซียนนั้นส่วน ใหญ่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย เป็นต้น นอกจากการ  ถ่ายเทวัฒนธรรมกันเอง       
ในเอเชียแล้วยังได้รับอิทธิพลจาก ประเทศทางตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมอีกด้วย เช่น วัฒนธรรมการด่ืมชา
ของคนพม่าท่ีได้รับจากประเทศอังกฤษ วัฒนธรรมการด่ืมกาแฟของประเทศต่างๆในอาเซียนท่ีได้รับ อิทธิพล
จากประเทศฝรั่งเศส หรือแม้แต่ในด้านของพืชผักผล ไม้ต่างถิ่นท่ีแพร่กระจายเข้ามาพร้อมกับชาวต่างชาติ    
จนกลาย เป็นส่วนผสมส าคัญในอาหารอาเซียนอย่าง พริก ซึ่งเริ่มเข้ามาสู่ ดินแดนนี้ใน ศริสต์ ศตวรรษท่ี 17      
โดยโคลัมบัสน าไปปลูกใน ยุโรปต่อมาพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสน ามาปลูกท่ีอินเดีย ก่อนจะแพร่หลายมายัง
พม่าและประเทศอื่นๆในอาเซียน เป็นต้น 
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ประเทศมาเลเซีย 
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อาหารมาเลเซีย 

อาหารมาเลเซีย เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากหลายวัฒนธรรมท่ัวโลก อิทธิพลหลักมาจากชาวมลายู 
ชาวจีน และชาวอินเดีย นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากชาวเปอรานากันและยูเรเซีย ชาวโอรังอัสลี และ      
ชนเผ่าต่าง ๆ ในซาราวะก์และซาบะฮ์ อาหารมาเลเซียจึงมีความหลากหลายมากโดยรวมท้ังการปรุงอาหารของ
มลายู จีน อินเดีย อินโดนีเซียโดยเฉพาะในเกาะบอร์เนียว และได้รับอิทธิพลในส่วนน้อยมาจากไทย โปรตุเกส 
อังกฤษ อาหรับ ท าให้อาหารมาเลเซียมีความหลากหลายท้ังรสชาติ วิธีการ และมีความซับซ้อนมาก 

อาหารหลัก 
ข้าว 
ข้าวเป็นอาหารหลักท่ีส าคัญในมาเลเซีย อาหารจากข้าวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ นาซิเลอมัก          

ซึ่งเป็นข้าวที่หุงด้วยกะทิ กินกับปลา ถั่วลิสง แตงกวาหั่น ไข่ต้มและซัมบัล นาซีเลอมะก์รับประทานกับอาหาร
ได้หลายชนิดรวมท้ังเรินดัง นาซีเลอมะก์ถือเป็นอาหารประจ าชาติของมาเลเซีย อาหารมาเลเซียท่ีได้รับอิทธิพล
จากอาหารอินเดียจะใช้ซัมบัลท่ีมีรสค่อนข้างเผ็ด ส่วนซัมบัลท่ีใส่ในนาซีเลอมะก์จะมีรสหวานเล็กน้อย         
นาซีเลอมะก์นั้นมักจะสับสนกับนาซีดากังท่ีเป็นท่ีนิยมทางชายฝ่ังตะวันออกของมาเลเซียในบริเวณกลันตัน    
และตรังกานู 

ก๋วยเต๋ียว 

ก๋วยเต๋ียวพบมากในอาหารของชาวมลายูเช้ือสายจีน มีหลายประเภท เช่น บีหุน  

ขนมปัง 

ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดีย เช่น โรตีจาไน โดไซ ปูรี รวมท้ังขนมปังแบบตะวันตก 

เนื้อสัตว์ 

สัตว์ปีกด าเนินการด้วยมาตรฐานฮาลาล เนื้อวัวไม่พบในอาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดีย 
เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่เป็นท่ีนิยมในอาหารมุสลิมใช้ท าต้ม แกง หรืออบ และ   
เนื้อวัวนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล เนื้อหมูจะบริโภคในกลุ่มท่ีไม่ใช่มุสลิม ได้แก่ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน 
และชนพื้นเมืองเช่น ชาวอีบัน ชาวกาดาซัน ชาวโอรังอัสลี เนื้อแพะมีความส าคัญในอาหารมลายูมากกว่า     
เนื้อแกะ เป็นท่ีนิยมในอาหารมลายูท่ีได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดีย 

อาหารทะเล 

ในมาเลเซียรับประทานอาหารอินเดียหลายชนิด ท้ังกุ้ง ปู หมึก ปลาดุก หอย ปลิงทะเล ชนทุกเช้ือ
ชาตินิยมรับประทานอาหารทะเล 

ปลา 

ในมาเลเซียนิยมรับประทานปลาท่ีจับได้ในท้องถิ่น ส่วนปลาน าเข้าเป็นปลาคอด ปลาแซลมอน        
ซึ่งจะอยู่ในรูปปลาแช่แข็ง 
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ผัก 

ผักสามารถปลูกในมาเลเซียได้ตลอดปี แต่ราคาอาจแปรผันไปตามปริมาณการผลิต 

ผลไม้ 

ในมาเลเซียมีผลไม้ตลอดท้งปี ผลไม้เขตร้อนส่วนใหญ่ปลูกได้ในมาเลเซียหรือน าเข้าจากประเทศเพื่อน
บ้าน ผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ล้ินจ่ี มะม่วง ล าไย ฝรั่ง ล้ินจ่ี 

ชนิดอาหาร 

อาหารมาเลเซียมีความคล้ายคลึงกับอาหารอินโดนี เซียโดยเฉพาะในบริ เวณเกาะสุมาตรา          
อาหารมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารไทย และประเทศอื่นๆ อาหารมาเลเซีย
หลายชนิดใส่เริมปะห์ ท่ีเป็นส่วนผสมของเครื่องเทศคล้ายกับผงมะสะหล่าของอินเดีย 
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ข้าวมันมลายู (Nasi lemak) 

ส่วนผสมข้าวหุงกะทิ 

กะทิความเข้มข้นปานกลาง 2 ถ้วยตวง  น้ าเปล่า   2  ถ้วยตวง 

ขิงผง    ¼ ช้อนขา  ขิงสดซอยบางๆ  1  หัว 

เกลือป่น    ¼ ช้อนขา  ใบกระวาน  1  ใบ 

ใบเตย    3 ใบ   ข้าวสาร   2  ถ้วยตวง 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนผสมน้ าพริกปลาจิ้งจั้ง 

น้ ามันพืช  2 ช้อนโต๊ะ  หอมหัวใหญ่หั่นบางๆ  1 หัว 

กระเทียมซอยบางๆ 3 กลีบ   หอแดงซอยบางๆ   3 หัว 

น้ าพริกเผา  2 ช้อนชา  น้ าตาลทราย   3 ช้อนโต๊ะ 

น้ ามะขามเปียก  ¼ ถ้วยตวง  เกลือป่นตามชอบ 

ปลาข้าวสารหรือปลาจ้ิงจ้ัง 150 กรัม (ล้างและซับน้ าให้แห้ง) 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนผสมอื่นๆ 

 ถั่งลิสง   1 ถ้วยตวง 

 แตงกวาหั่นแว่นๆ  2 ลูก 

 ไข่ต้มให้สุกแข็ง  4 ฟอง 

 ปลาข้าวสารหรือปลาจ้ิงจ้ัง(ล้างและซับน้ าให้แห้ง) 150 กรัม 

 น้ ามันพืชส าหรับทอด  

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ถั่วเขียวต้มกะทิ(Bubur kacang) 

ส่วนผสม 

 ถั่วเขียว   250  กรัม 

 หัวกะทิ   250  มิลลิลิตร 

 สาคู   25  กรัม 

 ใบเตย   3  ใบ 

 น้ าเปล่า   500  มิลิลิตร 

 น้ าตาลทรายแดงตามชอบ 

 เกลือป่น 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเทศลาว 

(Laos) 
 

 

 

 

 

อาหารลาว 
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อาหารลาวมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารลาวให้อิทธิพล          
แก่อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นอย่างมาก และอิทธิพลของอาหารลาวก็แผ่ไปถึงประเทศ
กัมพูชา และภาคเหนือของไทย ( ล้านนา ) อาหารหลักของลาวได้แก่ข้าวเหนียว ซึ่งจะรับประทานด้วยมือ      
ในความเป็นจริงชาวลาวจะรับประทานข้าวเหนียวมากกว่ากลุ่มใด ๆ ในโลก ข้าวเหนียวถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ี
หมายถึงการเป็น ชาวลาว ชาวลาวหลายคนมักเรียกตนเองว่าลูกข้าวเหนียว ซึงแปลว่า เด็ก หรือ ลูกหลานของ
ข้าวเหนียว ข่า,ตะไคร้ และ ปลาแดก(ปลาร้าในช่ือไทย) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในอาหารลาว อาหารลาว    

ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ลาบ ( ลาว : ລາບ ; องักฤษ ： laap ) โดยน าเนื้อสัตว์ที่ยังดิบผสมคลุกเข้ากับเครื่องเทศ 

และอาหารหลักของลาวอีกอย่างคือ ต าหมากหุ่ง ( ลาว : ຕໍາໝາກຫຸ່ງ ；อังกฤษ ：Tam mak 

Hoong ) โดยน ามะละกอ ( ลาว： ໝາກຫຸ່ງ ；หมากหุ่ง ) มาต าลงพร้อมพริก กระเทียม มะเขือเทศ 

มะนาว และอื่น ๆ ต าหมากหุ่ง หรือช่ือเรียกท่ีเป็นท่ีรู้จักกันมากคือ ส้มต า อาหารลาวจะมีความแตกต่างกันไป
ตามภูมิภาคต่าง ๆ และยังคงมีอิทธิพลของอาหารฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมหลงเหลืออยู่และยังเป็นท่ี
นิยมในลาว โดยเฉพาะข้าวจ่ีปาเต้ หรือข้าวจ่ีลาวท่ีน าขนมปังฝรั่งเศสมายัดไส้ต่างๆ เช่น หมูยอ หมู หยอง     
แจ่วบอง ผักสด ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ข้าวจ่ีปาเต้นี้ยังเป็นท่ีนิยมในประเทศแถบอินโดจีนอย่าง
เวียดนามและกัมพูชาอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอาะหลาม (Or Lam) 

ส่วนผสม 
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ซี่โครงหมูห่ันท่อน   350 กรัม 

หนังหมูหรือหนังวาย   100 กรัม 

เกลือป่น     2 ช้อนโต๊ะ 

สะค่านขนาดประมาณ3นิ้วหั่นบาง  1 ช้ิน 

พริกไทยป่น    1 ช้อนชา 

น้ าปลาร้าต้มสุก    2 ช้อนชา 

ตะไคร้ทุบ    2 ต้น 

พริกขี้หนูทุบ    10 เม็ด 

มะเขือเปราะ    9 ลูก 

เห็ดหูหนู    1 ถ้วยตวง 

พริกหยวกหั่นเฉียง   2 เม็ด 

ถั่วฝักยาวหั่นท่อน   1 ถ้วยตวง 

ข้าวเบือ(ข้าวเหนียวแช่น้ า 

โขลกละเอียด)    2 ช้อนโต๊ะ 

ใบต าลึง     1 ½ ถ้วยตวง 

 

ใบแมงลัก    1 ถ้วยตวง 

ผักชีลาว     ½ ถ้วยตวง 

น้ าเปล่า 

 

 

 

 

วิธีท า 
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ข้าวเปียกกล้วย (Khao Piak Kuay) 

 

ส่วนผสม 

ข้าวเหนียวด า   ½ ถ้วยตวง 

ข้าวเหนียวขาว   ¼ ถ้วยตวง 

น้ าเปล่า    3 ¼ ถ้วยตวง 

น้ าตาลทราย   ¾ ถ้วยตวง 

กล้วยน้ าว้าห่ามนึ่งสุกหั่นแว่น 1 ถ้วยตวง 

หัวกะทิ    ½ ถ้วยตวง 

เกลือป่น    ½ ช้อนชา  

อบเชยป่น   1 ช้อนชา  

น้ าเปล่าส าหรับซาวข้าว 

 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 
 

(Brunei darussalam) 
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อาหารบรูไน 
อาหารบรู ไน มี ลักษณะคล้ายกับอาหารของประเทศเพื่ อ นบ้านได้แก่  มาเลเซีย สิงคโปร์               

และอินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากอินเดีย จีน ไทย และญี่ปุ่น ปลาและข้าวเป็น       
อาหารหลัก  เนื้ อ วั ว รับประทานน้อยเพราะมี ร าคาแพง  เนื่ อ งจากอิทธิพลของศาสนาอิ สลาม                 
อาหารที่รับประทานจึงเป็นอาหารฮาลาล หลีกเล่ียงเนื้อหมู และห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ในบรูไน 

อาหารบรูไนมักจะมีรสเผ็ดและปกติกินกับข้าวหรือก๋วยเต๋ียว อาหารท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ เรินดังเนื้อ   
นาซีเลอมะก์ และปูเตอรีนานัซ ของหวานท่ีนิยมในประเทศบรูไนคืออัมบูยัต ท าจากสาคูห่อด้วยไม้ไผ่และจ้ิม
ซอสผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องด่ืมท่ัวไป ได้แก่ น้ าผลไม้ ชาและกาแฟ อาหารจากจีนและอินเดียมีอยู่ในบรูไน     
มากเช่นกัน 
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อูดัง ซัมบัล เซอไร เบอร์ซันตัน (Udaang sambal serai bersantan) 

ส่วนผสม 

กุ้งกุลาด า  500  กรัม 

หอมหัวใหญ่หั่นช้ิน ½  ถ้วยตวง 

น้ ามันพืช  ¼  ถ้วยตวง 

เกลือป่น   1  ช้อนชา 

น้ าตาลทราย  1  ช้อนชา 

น้ ามะขามเปียก  2  ช้อนชา 

ผักชี   1  ต้นเล็ก 

ข้าวสวย 

น้ าเปล่า 

ส่วนผสมน้ าพริกแกง 

พริกช้ีฟ้าแดง  3-5  เม็ด 

กะป ิ   2  ช้อนชา 

กระเทียม  6  ช้อนโต๊ะ 

หอมแดง  3  ช้อนโต๊ะ 

ตะไคร้ซอย  2  ต้น 

ขม้ินยาว   1  เซนติเมตร 1 ช้ิน 

เกลือป่น   1  ช้อนชา 
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วิธีท า 
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ปูลุต อินตี (Pulut Inti) 

ส่วนผสมหน้ากระฉีก 

น้ าตาลปี๊บ   100  กรัม 

น้ าเปล่า    75  มิลิลิตร 

มะพร้าวทึนทึกขูด  100  กรัม 

ใบเตยมัดให้เป็นปม 

ส่วนผสมข้าวเหนียว 

ข้าวเหนียว แช่น้ าเปล่าค้างคืน 300  กรัม 

เกลือป่นหยาบ   ½  ช้อนชา 

หัวกะทิ    150  มิลิลิตร 

ใบตองส าหรับหอ 

วิธีท า 
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ประเทศฟิลิปปนิส์ 

(Philippines) 
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อาหารฟิลิปปินส์ 

อาหารฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยอาหาร วิธีการเตรียมและประเพณีการรับประทานอาหาร                
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ รูปแบบของการท าอาหารและอาหารท่ีเกี่ยวข้องมีการพัฒนาตลอด
ระยะหลายศตวรรษจากวัฒนธรรมด้ังเดิมของกลุ่มชนท่ีพูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียนผสมกับอาหารสเปน
และโปรตุเกส จีน อเมริกัน และอาหารอื่น ๆ ในเอเชียท่ีปรับให้เข้ากับส่วนผสมพื้นเมืองและความนิยมใน
ท้องถิ่น 

อาหารมีต้ังแต่ง่ายมากเช่นปลาทอดเค็มและข้าวและอาหารท่ีมีความประณีต อาหารยอดนิยม
ฟิลิปปินส์ยอดนิยมได้แก่ เลชอน (lechón หมูย่างท้ังตัว), ลองกานิซา (longganisa ไส้กรอกฟิลิปปินส์), ตาปา 
(tapa ท าจากเนื้อวัว), ตอร์ตา (torta ไข่เจียว), อาโดโบ (adobo ไก่และ/หรือหมูต้มในกระเทียม น้ าส้มสายชู 
น้ ามัน และซอสถั่วเหลืองเค่ียวจนแห้ง) , กัลเดเรตา (kaldereta สตูเนื้อในซอสมะเขือเทศ), เมชาโด 
(mechado เนื้อปรุงกับถั่วเหลืองและซอสมะเขือเทศ), โปเชโร (pochero กล้วยและเนื้อในซอสมะเขือเทศ), 
อาฟริตาดา (afritada ไก่หรือหมูในซอสมะเขือเทศกับผัก), การี-กาเร (kari-kare หางวัว และผักสุกในซอสถั่ว
ลิสง), ปาตากรอบ (ขาหมูทอด), ฮาโมนาโด (hamonado หมูหวานในซอสสับปะรด), อาหารทะเลในน้ าซุปรส
เปรี้ยว, ปันสิต (pancit ก๋วยเต๋ียว) และลุมเปีย (lumpia ปอเปี๊ยะสดหรือทอด) 

ลักษณะเฉพาะ 

อาหารฟิลิปปินส์มีเอกลักษณ์เนื่องจากมีการผสมผสานของอาหารท่ีมีรสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม     
โดยการจับคู่อาหารท่ีมีรสต่างกันมารับประทานพร้อมกัน เช่น จานหนึ่งรสหวาน อีกจานหนึ่งรสเค็ม 
ตัวอย่างเช่น ชัมโปราโด (โจ๊กรสหวาน) คู่กับตูโย (ปลาเค็มตากแห้ง) ดีนูกูอัน (สตูว์เลือดหมูรสเปรี้ยว) กินกับปู
โต (ขนมท าจากข้าวนึ่ง รสหวาน) ผลไม้ดิบรสเปรี้ยวจ้ิมกับเกลือหรือกะปิ เป็นต้น น้ าส้มสายชูเป็นเครื่องปรุงท่ี
พบได้ท่ัวไป อะโดโบเป็นอาหารชนิดหนึ่งท่ีเป็นท่ินิยมเพราะเตรียมได้ง่าย และยังเก็บไว้ได้นาน ตีนาปาเป็นปลา
รมควัน ส่วน ตูโย ดาอิง และดางิตเป็นปลาตากแห้งท่ีเก็บได้นาน ชาวฟิลิปปินส์รับประทานอาหารสามมื้อ    
คือเช้า กลางวัน และเย็น และของว่างในช่วงบ่าย มื้อเช้าและมื้อกลางวันจะเป็นมื้อส าคัญ ใช้ส้อมและมีดในการ
รับประทานอาหารเพราะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก แต่อาหารบางชนิดก็นิยมรับประทานด้วยมือ เช่น อีนีฮอว์
หรือปรีโต 

อาหารทั่วไป 

อาหารหลักในฟิลิปปินส์คือข้าว นิยมหุง นึ่ง บางครั้งน าไปผัดกับกระเทียมได้เป็นซีนางัก ซึ่งนิยมกิน
เป็นอาหารเช้าคู่กับไข่ทอดและไส้กรอก ในบางท้องท่ีจะน าข้าวไปผสมกับเกลือ นมระเหย โกโก้หรือกาแฟ   
แป้งข้าวเจ้าใช้ท าของหวาน และยังรับประทานขนมปังโดยท่ัวไป มีผักและผลไม้ท่ีหลากหลายในการปรุงอาหาร 
ท่ีนิยมคือกล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และสับปะรด ผักท่ีส าคัญคือผักบุ้ง ผักกาด กะหล่ าปลี มะเขือ ถั่วฝักยาว 
มะพร้าวนิยมใช้ท าขนม กะทิใช้ปรุงอาหาร น้ ามันมะพร้าวใช้ทอด พืชหัวท่ีใช้มีหลายชนิด เช่น มันฝรั่ง แครอท 
เผือก มันส าปะหลัง กลอย และมันเทศ ใช้มะเขือเทศ กระเทียม หัวหอมในอาหารหลายชนิด เนื้อสัตว์ท่ีบริโภค
มีท้ัง เนื้อหมู เนื้อวัวและปลา อาหารทะเลเป็นท่ีนิยมเพราะเป็นพื้นท่ีเป็นเกาะและน ามาปรุงอาหารได้หลายวิธี 
ซอสท่ีใช้มีหลายแบบ เช่น น้ าส้มสายชู ซอสถั่วเหลือง น้ าปลา กะปิ 
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หมูอโดโบ (Pork Adobo) 

ส่วนผสม 

หมูสามช้ันหั่นช้ินพอดีค า  500  กรัม 
          กระเทียมสับ   1  ช้อนโต๊ะ 
           ใบกระวาน   2  ใบ 
           น้ าเปล่า    4  ถ้วยตวง 
          น้ าส้มสายชู   3  ช้อนโต๊ะ 
          โชยุ    ¼  ถ้วยตวง 
          น้ ามันพืช   ½  ถ้วยตวง 
          เกลือป่น    1  ช้อนโต๊ะ 
           ซีอิ๊วด า    1  ช้อนต๊ะ 
วิธีท า 
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แกงบวชรวมมิตร(Guiataan) 

ส่วนผสม 

กล้วยน้ าว้าปอกเปลือกหั่นช้ินตามขวาง 3  ลูก 

มันเทศหั่นช้ินพอค า   150  กรัม 

เผือกหั่นช้ินพอค า   150  กรัม 

สาคูลเม็ดเล็กต้มสุก   ½  ถ้วยตวง 

ขนุนหั่นเส้น    ¼ ถ้วยตวง 

น้ าตาลทราย    ¾  ถ้วยตวง 

หัวกะทิ     1 ½  ถ้วยตวง 

น้ าเปล่า     1 ½  ถ้วยตวง 

วิธีท า 
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ประเทศสิงคโปร์ 

(Singapore) 
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อาหารสิงคโปร์ 
อาหารสิงคโปร์ เป็นตัวบ่งช้ีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสิงคโปร์ ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย 

และได้มีปฏิ สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมานานนับศตวรรษ อาหารได้รับอิทธิพลจากชาวพื้นเมืองมลายู            
ชาวจีน อินโดนีเซีย เปอรานากัน วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมาจากอังกฤษ และกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลโปรตุเกส       
ซึ่งเรียกชาวคริสตัง อิทธิพลจากพื้นท่ีอื่นๆ เช่น ศรีลังกา ไทย ฟิลิปปินส์ และตะวันออกกลาง พบในอาหาร
พื้นเมืองเช่นกัน ในสิงคโปร์ อาหารถือเป็นส่ิงส าคัญ ในการก าหนดเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นหนึ่งเดียว 
ซึ่งในสิงคโปร์ การพบปะและรับประทานอาหารระหว่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติ อาหารสิงคโปร์ถูกส่งเสริมเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดเทศกาลอาหารสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมเพื่อส่งเสริมอาหารสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กท่ีมีประชากรหนาแน่นมาก ท่ีดินเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีจ าเป็นส าหรับ
อุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์และเครื่องปรุงส่วนใหญ่น าเข้ามา แม้ว่าจะมีกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก    
ท่ีปลูกผัก ผลไม้ หรือสัตว์ปีกและปลา เนื่องจากสิงคโปร์ต้ังอยู่บนเส้นทางการค้าท่ีส าคัญ จึงสามารถพบ
ผลิตภัณฑ์และเครื่องปรุงท่ัวโลกได้ท่ีนี่ 

อาหารหลักและของว่าง 

อาหารจีน 

อาหารส่วนใหญ่ท่ีเข้ามายังสิงคโปร์มาจากผู้อพยพจากจีนตอนใต้รุ่นแรกๆ (ฮกเกี้ยน แต้จ๋ิว ฮากกา 
และไหหล า) และมีการปรับปรุงให้เข้ากับเครื่องปรุงในท้องถิ่น และรับอิทธิพลจากอาหารมลายู อินเดีย      
และอื่นๆเข้ามา อาหารจีนในสิงคโปร์จะได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนฮกเกี้ยน แต้จ๋ิว ไหหล า กวางตุ้ง ซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรหลักของชาวจีนในสิงคโปร์ ช่ือของอาหารจีนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ ได้มาจากส าเนียงทางจีนตอน
ใต้ โดยภาษาจีนฮกเกี้ยนเป็นส าเนียงท่ีใช้มากท่ีสุด และการออกเสียงยังต่างไปตามส าเนียงย่อยของท้องถิ่น
นั้นๆด้วย เช่น โงเฮี่ยว (五香) เป็นการออกเสียงของภาษาจีนฮกเกี้ยนในฉางโจว 

อาหารมาเลย์ 

เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารของชาวมาเลย์ในคาบสมุทรมาเลย์ เกาะสุมาตรา เกาะชวาและ
หมู่เกาะรีเยา เครื่องเทศและกะทิเป็นเครื่องปรุงท่ีพบได้โดยท่ัวไป แต่ก็จะใช้เครื่องปรุงของชาวจีน เช่นเต้าหู้ 
ด้วย ชาวจีนและชาวทมิฬได้น าอาหารของชาวมาเลย์ไปประยุกต์เช่นกัน 
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ลักซา (loksa) 

ส่วนผสม 

เส้นบะหมี่กลมใหญ่  250  กรัม  ตะไคร้ซอย 3  ต้น 

กุ้งสดปอกเปลือกลวกสุก  6  ตัว  กุ้งแห้งป่น 50  กรัม 

หอยแครงลวกแกะเอาแต่เนื้อ ½ ถ้วยตวง  น้ ามันพืช 3  ช้อนโต๊ะ 

ปลาหมึกลวก   2  ตัว  น้ าเปล่า  2  ถ้วยตวง 

ไข่ต้มผ่าครึ่ง   3  ฟอง  หัวกะทิ  2  ถ้วยตวง 

เต้าหู้แข็งทอดหั่นช้ิน  1  ก้อน  เกลือป่น  2  ช้อนชา 

ถั่วงอกลวก   200  กรัม  น้ าตาลทราย 2  ช้อนชา 

หอมแดงเจียว   2  ช้อนโต๊ะ  ผักแพวสับ 2  ช้อนชา 

มะนาวหั่นเส้ียว   2  ลูก  ผักชีสับหยาบ 1  ช้อนโต๊ะ 

ผักแพวซอยส าหรับโรย     พริกช้ีฟ้าแดงหั่นแว่นส าหรับโรย 

น้ าเปล่าส าหรับลวก 

ส่วนผสมน้ าพริก  

พริกช้ีฟ้าแห้งแช่พอนุ่ม  10 เม็ด   ข่าซอย  2  ช้อนชา 

พริกช้ีฟ้าสีแดง   2 เม็ด   ขิงซอย  2  ช้อนชา 

หอมแดง   10 หัว   ขม้ินซอย 2  ช้อนชา 

กระเทียม   10 กลีบ   กะป ิ  1 ½  ช้อนชา 
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วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาหารอาเซียน แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หนา้ 27 

 

เต้าส่วนสิงคโปร์(sweet mung bean soup) 

ส่วนผสม 

ถั่วเขียวเลาะเปลือก  ½  ถ้วยตวง 

น้ าตาลทราย   ½  ถ้วยตวง 

น้ าเปล่าส าหรับต้ม  2  ถ้วยตวง 

เกลือป่น    ½  ช้อนชา 

แป้งมันส าปะหลัง  ¼  ถ้วยตวง 

ปาท่องโก๋หั่นหนาประมาณ  1  เซนติเมตร 

วิธีท า 
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ประเทศเมียนมาร ์

(Myanmar) 
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อาหารพม่า 

อาหารพม่า (พม่า: မြန်မာ့ အစားအစာ) เป็นอาหารของท้ังชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า 

มีส่วนประกอบเป็นปลาหลายชนิด เช่น น้ าปลาและงะปิหรือกะปิ อาหารพม่าได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน 
อาหารอินเดียและอาหารไทย โมนฮีนกาเป็นอาหารประจ าชาติของพม่า อาหารทะเลเป็นท่ีนิยมตามแนวชายฝ่ัง
เช่น ซิตตเว เจาะพยู่ เมาะล าเลิง มะริด และทวาย ส่วนเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกเป็นอาหารส าคัญทางตอนบนของ
ประเทศ เช่น มัณฑะเลย์ ปลาและกุ้งน้ าจืดเป็นท่ีนิยมท้ังในรูปรับประทานสดหรือท าเค็ม ตากแห้ง หมักให้
เปรี้ยว หรือบดเป็นกะปิ 

อาหารพม่ามีหลายรูปแบบเช่น ย าหรือสลัด อาหารจ าพวกแป้งเป็นข้าว และเส้นหมี่จากข้าว ขนมจีน 
เครื่องปรุงนอกจากนั้นมีมันฝรั่ง ขิง มะเขือเทศ ใบมะกรูด ถั่วฝักยาว ใบเมี่ยงหรือละแพะ และงะปิ ย ามัก
รับประทานเป็นอาหารจานด่วนในพม่า 

วัฒนธรรมการกิน 

ชาวพม่านิยมรับประทานอาหารแบบล้อมวง โดยใช้โต๊ะขนาดเล็กหรือบนเส่ือไม้ไผ่ อาหารหนึ่งมื้อ
ประกอบด้วยข้าว แกงปลาน้ าจืด ปลาเค็มหรือปลาแห้ง แกงเนื้อหรือสัตว์ปีก ซุปใสหรือซุปเปรี้ยว จะตักอาหาร
ให้ผู้สูงอายุในวงก่อน ปกติรับประทานด้วยตะเกียบโดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน ซึ่งชาวพม่านิยมใช้
ตะเกียบมาก ตะเกียบท่ีชาวพม่าใช้จะเรียกว่า ทู่ว์ (တူ) ใช้ส าหรับรับประทานอาหารปกติและอาหารประเภท

เส้น หรือไม่ก็จะใช้ช้อน ส้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และรับประทานด้วยมือส าหรับผลไม้และผัก           
ส่วนเครื่องด่ืมท่ีนิยมเป็นชาท้ังแบบร้อนและเย็น 

อิทธิพล 

ความหลากหลายทางศาสนามีผลต่ออาหารเช่นชาวพุทธไม่รับประทานเนื้อวัว ชาว มุสลิมไม่
รับประทานเนื้อหมู อาหารเจเป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวพุทธ ประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกับพม่า เช่น ไทย จีน 
อินเดีย มีอิทธิพลต่ออาหารพม่า[2] อิทธิพลของอาหารอินเดียต่ออาหารพม่าเห็นได้จากซาโมซา บิรยานี และ
แกงแบบอินเดียท่ีใส่เครื่องเทศและขนมปังเช่นนานและปาราทา อิทธิพลของอาหารจีนเห็นได้จากการใช้เต้าหู้
และซอสถั่วเหลือง เส้นหมี่หลายชนิด เทคนิคการผัด ส่วนอิทธิพลจากไทยและลาวได้แก่แมลงทอดท่ีกิน       
เป็นอาหารว่าง 
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ซาโม่ซ่า (Samosa) 

ส่วนผสม 

เนื้อวัวสับ  ½  ถ้วยตวง  มันฝรั่งต้มสุกหั่น  1  ถ้วยตวง 

หอมหัวใหญ่หั่นช้ินเล็ก ½  ถ้วยตวง  ถั่วลันเตาต้มสุก  ¼  ถ้วยตวง 

กระเทียมสับละเอียด 1  ช้อนโต๊ะ  ยี่หร่าค่ัว   2  ช้อนชา 

ยี่หร่าป่น  1  ช้อนชา  น้ าตาลทราย  1  ช้อนชา 

เมล็ดผักชีป่น  1  ช้อนชา  ผงมัสล่า   2  ช้อนชา 

พริกปาปริก้า  1  ช้อนชา  เกลือป่น   1  ช้อนชา 

น้ ามันพืชส าหรับผัดและทอด   น้ าเปล่า 

แผ่นแป้งเปาะเป๊ียะ 

วิธีท า 
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มัสล่าปลา (Nga Si Bryan) 

ส่วนผสม 

ปลากะพงหั่นช้ินส่ีเหล่ียม   300  กรัม     

พริกช้ีฟ้าแห้งแช่น้ าหั่นช้ินเล็ก  2  ช้อนโต๊ะ 

หอมแดงสับละเอียด   2  ช้อนโต๊ะ   

ขิงสับละเอียด    1  ช้อนโต๊ะ 

พริกปาปริก้า                                1  ช้อนชา   

พริกขี้หนูสีเขียว    6  เม็ด 

เกลือป่น                                      1  ช้อนชา  

กระเทียมสับ    3  ช้อนโต๊ะ 

น้ าสต๊อกปลา                                  1  ลิตร  

เนื้อมะเขือเทศบดละเอียด   1  ½ ถ้วยตวง 

ลูกผักชีค่ัวป่น                                 2  ช้อนชา        

ยี่หร่า     2  ช้อนชา 

ผงมัสล่า                                       2  ช้อนชา  

ผงขม้ิน     ¼   ช้อนชา 

น้ าปลา                                      2  ช้อนโต๊ะ  

น้ ามันพืชส าหรับผัดละทอดปลา 

ผักชีส าหรับโรยหน้า 

วิธีท า 
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ประเทศอินโดนเีซีย 

(Indonesia) 
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อาหารอินโดนีเซีย 
อาหารอินโดนีเซีย  เป็นอาหารทีมีความหลากหลายทางด้านรูปลักษณ์และสีสันเพราะประกอบด้วย

ประชากรจากเกาะต่าง ๆ ท่ีมีคนอยู่อาศัยประมาณ 6,000 เกาะจากท้ังหมด 18,000 เกาะ มีอาหารเฉพาะถิ่น
จ านวนมาก และได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ท าให้อาหารอินโดนีเซียมีความหลากหลายตามพื้นท่ีและ         
มีอิทธิพลจากต่างชาติท่ีหลากหลาย อินโดนีเซียมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้ามาแต่อดีต มีเทคนิคและ
ส่วนผสมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ตะวันออกกลาง จีน และท้ายท่ีสุดคือยุโรป พ่อค้า     
ชาวสเปนและโปรตุเกสได้น าผลิตภัณฑ์จากโลกใหม่เข้ามาก่อนท่ีชาวดัตช์จะเข้ามายึดครองหมู่เกาะเกือบ
ท้ังหมดเป็นอาณานิคม หมู่เกาะโมลุกกะหรือมาลูกูของอินโดนีเซียได้รับสมญาว่าหมู่เกาะเครื่องเทศ ซึ่งเป็น
แหล่งของเครื่องเทศ เช่น กานพลู จันทน์เทศ วิธีการปรุงอาหารหลัก ๆ ของอินโดนีเซียได้แก่ ผัด ย่าง ทอด ต้ม 
และนึ่ง อาหารอินโดนีเซียท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ นาซีโกเร็งหรือข้าวผัด กาโดกาโด สะเต๊ะ และโซโต ซึ่งเป็นอาหาร
ท่ีมีลักษณะเฉพาะและถือเป็นอาหารประจ าชาติ 

อาหารสุมาตราได้รับอิทธิพลจากอาหารตะวันออกกลางและอาหารอินเดีย โดยเฉพาะแกงเนื้อและผัก
เช่นกูไลและการี ในขณะท่ีอาหารชวามีลักษณะเป็นท้องถิ่นมากกว่า[2] อาหารของอินโดนีเซียตะวันออกคล้าย
กับอาหารพอลินีเซียและเมลานีเซีย มีบางส่วนท่ีได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน เช่น บักหมี่หรือเส้นหมี่          
บะก์โซ (ลูกช้ินปลาหรือเนื้อ) และลุมเปียหรือเปาะเป๊ียะ 

อาหารหลายชนิดท่ีมีจุดก าเนิดในอินโดนีเซียได้กลายเป็นอาหารท่ีแพร่หลายไปท่ัวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อาหารอินโดนีเซีย เช่น สะเต๊ะ เรินดังเนื้อ ซัมบัล เป็นท่ีนิยมในมาเลเซียและสิงคโปร์ อาหารท่ีท าจาก
ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ เต็มเป ก็เป็นท่ีนิยมด้วย เต็มเปนั้นถือว่ามีจุดก าเนิดในชวา อาหารหมักดองอีกชนิดหนึ่ง
คืออนจมซึ่งคล้ายเต็มเปแต่ใช้ส่วนผสมอื่นท่ีไม่ใช่ถั่วเหลือง และหมักด้วยราท่ีต่างออกไป และเป็นท่ีนิยมในชวา
ตะวันตก 

อาหารหลัก 

ข้าว 

ข้าวเป็นอาหารหลักของชนทุกกลุ่มในอินโดนีเซียและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ในอินโดนีเซีย       
มีเทวีศรีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวในชวาและบาหลีแต่โบราณ มีการเฉลิมฉลองตามเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับข้าวใน
ชนบท อาหารที่ท าจากข้าวในอินโดนีเซียมีหลายรูปแบบ เช่นนาซิอูดุก (ข้าวหุงกับกะทิ) นาซิกูนิง (ข้าวหุงกับ
กะทิและขม้ิน) เกอตูปัต (ข้าวนึ่งห่อด้วยใบมะพร้าว) ลนตง (ข้าวนึ่งห่อด้วยใบตอง) อินติบหรือเริงกีนัง (แครก
เกอร์ท าจากข้าว) ขนม เส้นก๋วยเต๋ียวจากข้าว อารักเบอรัส (ไวน์ข้าว) และนาซิโกเรง (ข้าวผัด) 

อาหารหลักอื่นๆ 

อาหารหลักอื่นๆในอินโดนีเซียเป็นหัวของพืชท่ีมีแป้ง เช่น กลอย มันเทศ มันฝรั่ง เผือก และมัน
ส าปะหลัง ผลไม้เช่นสาเกและขนุน และธัญพืชเช่นข้าวโพด และข้าวสาลี โจ๊กท่ีท าจากสาคูเรียกปาเปอดา    
เป็นอาหารหลักในมาลูกูและปาปัว  สาคูมักจะน าไปผสมกับน้ าและปรุงเป็นแพนเค้กแบบง่าย ผู้คน             
ในอินโดนีเซียตะวันออกจะกินหัวของพืชป่าเป็นอาหารหลัก 
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ข้าวผัดนาซีโกเร็ง (Nasi Goreng) 

ส่วนผสม 

เนื้อไก่หั่นเป็นเส้น  250  กรัม 

ข้าวสวย    350  กรัม 

ไข่ไก ่    3  ฟอง 

พริกหวานสีเขียวหั่นช้ินพอค า ½  ถ้วยตวง 

ต้นกระเทียมหั่นฝอย  ½  ถ้วยตวง 

ผงยี่หรา    1  ช้อนชา 

หอมแดงหั่น   1  ช้อนโต๊ะ 

กระเทียมสับ   1  กลีบ 

ผักชีหั่นฝอย   1  ช้อนชา 

ซอสถั่วเหลือง   2  ช้อนโต๊ะ 

ซอสมะเขือเทศ   3  ช้อนโต๊ะ 

น้ ามันพืช 

 

 

 

วิธีท า 
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ตะโก้ใบเตย (Kuih talam) 

ส่วนผสมตัวขนม 

แป้งข้าวเจ้า  50  กรัม 

แป้งถั่วเขียว  1  ช้อนโต๊ะ 

แป้งมันส าปะหลัง ¼  ถ้วยตวง 

น้ าตาลทราย  100  กรัม 

น้ าใบเตย  350  กรัม 

วิธีท า 
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ประเทศเวียดนาม 

 

(Vietnam) 
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อาหารเวียดนาม 
อาหารเวียดนามเป็นอาหารประจ าชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นอาหารท่ีมีลักษณะโดดเด่นเป็นของ

ตัวเอง ชาวเวียดนามกินข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใช้เครื่องปรุง
รสท่ีเป็นของหมักดองเช่นเดียวกัน เนื่องจากเวียดนามเคยถูกจีนและฝรั่งเศสปกครองจึงมีอิทธิพลของท้ังสอง
ชาติปรากฏอยู่บ้าง นอกจากนั้น เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีทอดยาวตามแนวชายฝ่ัง ท าให้อาหารเวียดนาม  
แต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน อาหารเวียดนามท่ีคนไทยรู้ จักดีและเป็นเอกลักษณ์คือแหนมเนือง            
และขนมเบ้ืองญวน 

อาหารหลัก 

ชาวเวียดนามกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก แต่ก็รับประทานข้าวเหนียวด้วย อาหารท่ีปรุงด้วยแป้ง      
และมีไส้ รวมถึงขนมปังฝรั่งเศส ชาวเวียดนามเรียกว่า "บั๊ญ" (bánh) อาหารท่ีปรุงด้วยข้าวเหนียวท่ีเป็นท่ีนิยม
ในเวียดนามได้แก่ ข้าวไข่เจียวหมูสับ 

แบ๋งจึง (bánh chưng) ข้าวต้มไส้ถั่ว ห่อด้วยใบตองเป็นรูปส่ีเหล่ียม 

แบ๋งเส่ย (bánh giầy) ข้าวต้มไส้ถั่ว ห่อด้วยใบตองเป็นรูปทรงกลม เสิร์ฟคู่กับหมูยอ 

แบ๋งกาย (bánh gai) ขนมท าจากแป้งข้าวเหนียว นวดกับใบป่านจนด า ไส้ท าจากถั่ว 

ชาวเวียดนามมีอาหารท่ีได้รับอิทธิพลจากก๋วยเต๋ียวของจีน เรียกว่า "เฝอ" (phở) ซึ่งได้ปรับปรุงจนมี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ขนมจีนในภาษาเวียดนามเรียก "บู๋น" (bún) ซึ่งมีรูปแบบการปรุงท่ีหลากหลาย เช่น 

บู๋นถิตเหนือง (bún thịt nướng) ขนมจีนหมูย่าง 

บู๋นบ่อ (bún bò) ขนมจีนหน้าเนื้อ 

บู๋นบ่อเฮว๋ (bún bò Huế) เป็นขนมจีนน้ าใส่เนื้อวัวหรือเนื้อหมู เป็นอาหารที่มีช่ือเสียงของเมืองเว้ 
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เฝอเนื้อ (Php Nuea) 

ส่วนผสมน้ าสต๊อกเฝอเนื้อ 

กระดูกข้อวัว  1 กิโลกรัม  กระเทียบบุบ  2 ช้อนชา 

พริกไทยบุบ  1 ช้อนชา  ขิงหั่นแว่น  1 แง่ง 

อบเชย   1 ช้ิน  รากผักชีบุบ  1 ช้อนโต๊ะ 

หอยแดงย่างทุบพอแตก 2 หัว  ซอสปรุงรส  4 ช้อนชา 

เกลือป่น   1 ช้อนชา  น้ าตาลทราย  1 ช้อนชา 

หัวไช้เท้าหั่นหนา  1 หัว  น้ าเปล่า   3 ลิตร 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เนื้อน่องลาย 1 กิโลกรัม 

ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ 

เกลือป่น  1 ช้อนชา 

ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ 

น้ าเปล่า 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนผสมเฝอเนือ้ 

เส้นเล็ก   120  กรัม 

เนื้อเป่ือย  25  กรัม 

เนื้อสดหั่นช้ินบางๆลวกสุก 30  กรัม 

ลูกช้ินเนื้อ  4  ลูก 

ถั่วงอก    20  กรัม 

หอยหัวใหญ่หั่นบางๆ  2  ช้อนโต๊ะ 

ต้นหอยซอย   1  ช้อนโต๊ะ 

ขึ้นฉ่ายซอย  1  ช้อนโต๊ะ 

กระเทียมเจียว  1  ช้อนโต๊ะ 

มะนาวผ่าซีก 

พริกขี้หนูอ่อนเผา 

กะปิเผา 

ซอสพริกศรีราชา 

น้ าเปล่า 

ผักเคียง เช่น ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว โหระพา ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ ผักแพว ถั่วงอก 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สาคูแคนตาลูปนมสด (Saku Cantaloupe) 

ส่วนผสม 

สาคูเม็ดเล็ก  ½ ถ้วยตวง 

น้ าเปล่า   1 ถ้วยตวง 

น้ าตาลทราย  150 กรัม 

เกลือป่น   1/2 ช้อนชา  

นมสด   600 มิลลิลิตร 

แคนตาลูป  ½ ลูก 

น้ าเปล่าส าหรับต้มสาคู 

น้ าเย็น 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเทศกัมพูชา 

(Cambodia) 
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อาหารกัมพูชา 
อาหารกัมพูชา หรือ อาหารเขมร เป็นอาหารท่ีบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซีย 

อาหารของกัมพูชามี ท้ังผลไม้ ข้าว ก๋วยเต๋ียว เครื่องด่ืม ขนมและซุปต่างๆ ท่ีรับประทานเกือบทุกมื้อ            
แต่ก๋วยเต๋ียวยังเป็นท่ีนิยม กับข้าวมีความหลากหลายท้ังท่ีเป็นแกง ซุป ทอดและผัด มีพันธุ์ข้าวจ านวนมาก      
ในประเทศกัมพูชารวมท้ังข้าวหอมและข้าวเหนียว ข้าวเหนียวนิยมรับประทานเป็นของหวานกับกับผลไม้     
เช่น มะม่วง 

อาหารเขมรส่วนมากมีความคล้ายคลึงกับอาหารของเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยแม้ว่าโดยท่ัวไปจะไม่
เผ็ดเท่า และเวียดนามท่ีมีประวั ติศาสตร์ร่วมกันในการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นอกจากนี้ยั ง ไ ด้รับอิทธิพลจากอาหารจีนและฝรั่ ง เศสท่ีเคยมีอิทธิพลต่อกัมพูชาในประวั ติศาสตร์             
อาหารประเภทแกงหรือท่ีเรียกว่าการี (เขมร: ការ ី) แสดงร่องรอยของอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาหาร
อินเดีย ก๋วยเต๋ียวเส้นหลายรูปแบบแสดงอิทธิพลของอาหารจีน กะทิเป็นส่วนผสมหลักของแกงกะหรี่เขมร     
และของหวาน 

ขนมปังฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม ซึ่งชาวกัมพูชามักจะกินกับปลากระป๋อง
หรือไข่ กาแฟปรุงด้วยนมข้นหวาน เป็นตัวอย่างของอาหารเช้ากัมพูชาในกัมพูชาแบบหนึ่ง 

ประวัติและอิทธิพล 

น้ า ข้าว และปลาน้ าจืดเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากต่ออาหารกัมพูชา แม่น้ าโขงไหลผ่านใจกลางประเทศ
กัมพูชา เมืองหลวงของประเทศคือพนมเปญต้ังอยู่ระหว่างจุดตัดของแม่น้ าโขงกับแม่น้ าโตนเลสาบและแม่น้ า
บาสัก ท าให้กัมพูชามีปลาน้ าจืดอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการปลูกข้าว ในปัจจุบันอาหารกัมพูชา           
มีความใกล้เคียงกับอาหารของประเทศเพื่อนบ้านคืออาหารไทยในด้านการใช้พริก น้ าตาลหรือกะทิ และอาหาร
เวียดนามในด้านท่ีได้รับอิทธิพลจากอาหารฝรั่งเศสเช่นกัน และยังได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนอีกด้วย 
โดยเฉพาะอาหารจ าพวกท่ีใช้เส้นก๋วยเต๋ียว อาหารจ าพวกแกงท่ีในภาษาเขมรเรียกว่า การี (ការ)ី แสดงถึง
อิทธิพลของอาหารอินเดีย และยังมีอิทธิพลบางส่วนจากอาหารโปรตุเกสและอาหารสเปน ซึ่งเป็นผลจากการ
ติดต่อค้าขาย อย่างไรก็ตามอาหารกัมพูชาไม่ได้มีรสจัดเท่าอาหารไทย อาหารลาว และอาหารมาเลเซีย 

อิทธิพลจากอาหารฝรั่งเศสท่ีส าคัญคือบาแกตท่ีเรียกนมปังในภาษาเขมร ชาวกัมพูชากินนมปังกับปลา
ซาร์ดีนหรือไข่ หรือกาแฟใส่นม อาจจะน าบาแกตไปท าแซนด์วิชซึ่งเรียกนมปังเช่นกัน โดยจะใส่แฮมกับเนื้อย่าง 
คล้ายกับอาหารเวียดนามท่ีเรียกบัญหมี่  นอกจากนั้น ฝรั่งเศสยังได้น าเบี ยร์ เนย กาแฟ ช็อกโกแลต            
หัวหอม   แครอท บร็อกโคลี มันฝรั่งและอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในอาหารกัมพูชา  โดยปกติ         
อาหารกัมพูชาในแต่ละมื้อจะมี 3-4 อย่าง โดยท่ังไปประกอบด้วยซุปหรือสัมลอร์กินคู่กับอาหารจานหลัก        
ท่ีมีรสชาติได้ท้ัง หวาน เปรียว เค็ม ขม จัดพริกแห้ง พริกสด พริกดอง พริกแห้งมาพร้อมกับอาหาร เพื่อปรุง
แต่งรสตามชอบ 
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หมี่ย าเขมร (Mee Yum) 

ส่วนผสม 

 เส้นหมี่แช่น้ านุ่ม  100 กรัม 

 เนื้อหมูบดลวกสุก 100 กรัม 

 กุ้งกุลาด าลวกสุก  10 ตัว 

 ถั่วลิสงทอด  ½ ถ้วยตวง 

 ตะไคร้ซอย  ½ ถ้วยตวง 

 ต้นหอมซอย  2-3 ช้อยโต๊ะ 

 ผักชีหั่นหยาบ  2-3 ช้อยโต๊ะ 

 น้ ามะขามเปียก  2 ช้อนโต๊ะ 

 พริกป่น   2 ช้อนชา 

 น้ าปลา   2 ½ ช้อนโต๊ะ 

 น้ าตาลปี๊บ  2 ช้อนโต๊ะ 

 พริกขี้หนูสดซอย  1 ช้อนโต๊ะ 

 น้ าเย็น 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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อาม็อก (Amok) 

ส่วนผสม 

เนื้อปลาช่อนหั่นช้ินเล็ก  350 กรัม   

กระเทียม   1 ช้อนโต๊ะ 

พริกช้ีฟ้าแห้งแช่น้ าพอนุ่ม  4 เม็ด   

ตะไคร้ซอย   1 ช้อนโต๊ะ 

หอมแดง   2 ช้อนโต๊ะ   

ขม้ินสดสับละเอียด  1 ช้อนชา 

ข่าซอย    ½ ช้อนชา   

เกลือป่น    1 ช้อนชา 

กะป ิ    1 ช้อนชา   

ไข่ไก ่    1 ฟอง 

หัวกะทิ    1 ¼ ช้อนชา   

น้ าปลา    1 ช้อนโต๊ะ 

พริกช้ีฟ้าสีแดงหั่นแฉลบ  1 เม็ด   

แป้งข้าวเจ้า   1 ช้อนชา 

ใบตองส าหรับห่อ      

ข้าวสวย 

ต้นหอม ใบมะกรูดซอยส าหรับโรยหน้า 

วิธีท า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเทศญี่ปุ่น 

(Japan) 
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อาหารญี่ปุ่น 
อาหารญี่ปุ่น ในค าจ ากัดความปัจจุบัน หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นก่อนการส้ินสุดการ

ปิดประเทศหรือซะโกกุ (鎖国 Sakoku) เมื่อค.ศ. 1868 แต่ในความหมายท่ีกว้างขึ้นนั้นจะรวมถึงอาหาร       

ท่ีใช้ส่วนผสมและวิธีการท าอาหารซึ่งรับมาจากต่างประเทศภายหลังการเปิดประเทศ แต่ชาวญี่ปุ่นก็ได้ประยุกต์
ให้เข้ากับตนเอง อาหารญี่ปุ่นนั้นมีช่ือเสียงด้านการเน้นอาหารตามฤดูกาล (旬shun) คุณภาพของวัตถุดิบ      
และการจัดวาง 

อาหารญี่ปุ่นถูกพัฒนามานานหลายศตวรรษ อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเมือง
ในประเทศ อาหารญี่ปุ่นถูกเปล่ียนแปลงอย่างมากเมื่อเข้าสู่สมัยกลางซึ่งเป็นสมัยท่ีญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบอบ
ศักดินาอันน าโดยโชกุน ต่อมาในช่วงต้นยุคใหม่หลังการเปิดประเทศ ญี่ ปุ่นรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลท าให้วัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุ่นเปล่ียนแปลงอย่างมาก 

อาหารญ่ีปุ่นในปัจจุบัน 

อาหารญี่ปุ่นอยู่บนพื้นฐานของการจัดส ารับอันประกอบด้วยอาหารจานหลัก (主食 shushoku) โดย

เป็นข้าวหรืออาหารเส้น ซุป และกับข้าวหรือโอะกะซุ (おかずokazu) ซึ่งท าจาก ปลา เนื้อสัตว์ ผัก และเต้าหู้ 
ปรุงรสด้วยดะชิ (หัวเช้ือน้ าซุป) มิโซะ (เต้าเจ้ียวญี่ปุ่น) และโชยุ (ซีอิ๊วญี่ปุ่น) ท าให้อาหารญี่ปุ่นส่วนมาก          
มีไขมันต่ า แต่มีปริมาณเกลือสูง ส ารับอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานประกอบด้วยกับข้าวอย่างน้อยหนึ่งอย่าง         
ข้าวญี่ปุ่น (御飯 gohan) หนึ่งชาม ซุปหนึ่งถ้วย และผักดองหรือสึเกะโมะโนะ (漬物 tsukemono)              
เป็นเครื่องเคียง 

ส ารับญี่ปุ่นมาตรฐานส่วนมาก จะใช้เทคนิคการจัดท่ีเรียกว่า อิชิจู-ซันไซ (一汁三菜 ichijū-sansai) 
หรือซุปหนึ่งอย่างกับข้าวสามอย่าง กับข้าวน ามาจัดส ารับจะปรุงด้วยหลากหลายวิธี ท้ังแบบดิบ (ซะชิมิ)       
การย่าง การตุ๋นหรือการต้ม การนึ่ง การทอด การดอง หรือการย า (สลัด) มุมมองของคนญี่ปุ่นต่ออาหารนั้น    
ถูกสะท้อนในการจัดบทในต าราอาหารโดยจะจัดแยกตามวิธีการปรุงอาหาร ไม่ได้จัดตามประเภทวัตถุดิบ    
หรืออาจจัดเป็นแยกเป็นประเภท ซุป ซูชิ ข้าว อาหารเส้น และของหวาน  เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีเป็น
เกาะ ชาวญี่ปุ่นจึงบริโภคอาหารทะเลในปริมาณมาก ในอดีตชาวญี่ปุ่นไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ จนเมื่อมีการ
เปิดประเทศ ชาวญี่ปุ่นจึงรับวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อสัตว์เข้ามา และเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ            
จนปัจจุบัน 

อาหารเส้นก็เป็นอาหารท่ีส าคัญประเภทหนึ่งในอาหารญี่ปุ่น อาจรับประทานเป็นอาหารจานเดียว     
จัดส ารับแทนข้าว หรือจัดคู่กับข้าวเลยก็ได้ อาหารเส้นท่ีเป็นท่ีรู้ จักกันดี ได้แก่  โซบะ (เส้นเล็กสีน้ าตาล        
ท าจากแป้งบัควีท) และอุด้ง (เส้นหนาสีขาว ท าจากแป้งสาลี) อาหารเส้นสามารถรับประทานแบบร้อนและเย็น 
คู่กับน้ าซุปท่ีท าจากดะชิผสมโชยุ อาหารเส้นอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษท่ีผ่าน
มาคือ ราเม็ง ซึ่งเป็นบะหมี่ในน้ าซุปแบบจีนท่ีท าจากเนื้อสัตว์ และปรับปรุงโดยชาวญี่ปุ่นจนมีเอกลักษณ์       
ของตนเอง 
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อาหารญ่ีปุ่นที่เป็นที่นิยม 

อาหารจานหลัก (主食 ) 

ข้าว (御飯 ) 

ต้ังแต่ชาวญี่ปุ่นรู้จักการท านาเมื่อ 2,000 พันปีท่ีแล้ว ข้าว ก็เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของญี่ปุ่น 
ความส าคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น สะท้อนได้จากในอดีต ข้าวถูกใช้เหมือนเงินตราในการแลกเปล่ียน
สินค้าและเครื่องแสดงความมั่งค่ัง ค าว่าข้าว ในภาษาญี่ปุ่น คือ โกะฮัง (御飯 gohan) และ เมะชิ (飯 meshi) 

(นิยมใช้เฉพาะผู้ชาย) เมื่อจะบอกว่ารับประทานอาหาร ชาวญี่ปุ่นจะบอกว่ากินข้าว ซึ่งหมายถึงมื้ออาหาร
นั่นเอง เช่น 朝ご飯 (asagohan) แปลตามตัวได้ว่า ข้าวเช้า หรือหมายถึง อาหารเช้า 

ข้าวญี่ปุ่นมีเมล็ดส้ัน และเมื่อสุกแล้วจะเหนียวเล็กน้อย ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานข้าวขาว               
(白米 hakumai) คือข้าวท่ีถูกขัดสีจะไม่เหลือเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่เลย ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เช่ือว่าข้าวกล้อง            

(玄米 genmai) หรือข้าวท่ียังมีเยื่อหุ้มเมล็ดติดอยู่นั้นอร่อยน้อยกว่า แต่ข้าวกล้องก็ได้รับความนิยมมากขึ้น

เรื่อยๆ ในฐานะท่ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ข้าวธรรมดาแล้ว ชาวญี่ปุ่นยังนิยมรับประทานโมจิ           
(餅 mochi) ซึ่งท าจากข้าวเหนียว น าไปท าให้สุกและทุบจนเหนียวเป็นก้อน น าไปปรุงได้ท้ังของคาว (ใส่ซุป) 
และของหวาน (ปิ้งรับประทานกับซอสหวาน หรือกับถ่ัวแดงกวน) 

ข้าวยังสามารถน าประกอบอาหารต่างๆได้อีกหลายชนิด เช่น ซูชิ (寿司 sushi) ดมบุริ (丼 donburi) 

โจ๊ก (お粥 okayu) เซ็มเบ (煎餅 senbei) วะงะชิ (和菓子 wagashi) และสาเก (酒 sake) เป็นต้น 

อาหารเส้น (麺類 men-rui) 

อาหารเส้นอาจรับประทานเป็นอาหารจานเดียว จัดส ารับแทนข้าว หรือจัดคู่กับข้าวเลยก็ได้       
อาหารเส้นท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี สามารถรับประทานแบบร้อนในน้ าซุป หรือแบบเย็นจุ่มซอสก็ได้ 

ขนมปัง (パン pan) 

ญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมการรับประทานขนมปังมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 จนถึงปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่น
พัฒนาขนมปังจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนิยมรับประทานกันโดยท่ัวไป ค าว่าขนมปังในภาษาญี่ปุ่นคือ      
พัง (ญี่ปุ่น: パン pan ?) ซึ่งมาจากภาษาโปรตุเกส 

กับข้าว (おかず okazu) 

กับข้าว (おかず okazu) ท่ีชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกันท่ัวไป มีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น 

อาหารต้มหรือตุ๋น (煮物 nimono) 
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อาหารผัด (炒め物 itamemono) 

อาหารทอด (揚げ物 agemono) 

อาหารย่าง หรือทอดบนกระทะแบน (焼き物 yakimono) 

อาหารนึ่ง (蒸し物 mushimono) 

ซะชิมิ (刺身 sashimi) 

ซุป (吸い物 หรือ 汁物 suimono หรือ shirumono) 

ขนมหวาน (お菓子 okashi) และของทานเล่น (お八つ oyatsu) 

วะงะชิ (和菓子 wagashi) : ขนมหวานแบบญี่ปุ่น 

ดะงะชิ (駄菓子 dagashi) : ขนมหวานแบบญี่ปุ่นโบราณ 

โยงะชิ (洋菓子 yōgashi) : ขนมหวานแบบตะวันตก 

คะชิปัง (菓子パン kashi pan) : ขนมปังแบบหวาน 
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ชูชิ (Su Shi) 

  ส่วนผสมข้าวชูชิ 

 ข้าวสารญี่ปุ่น 1 ½  ถ้วย 

 น้ าเปล่า  2 ถ้วย 

 น้ าส้มสายชูกล่ัน  ¼ ถ้วย บวก 1 ช้อนโต๊ะ 

 น้ าตาลทราย ¼  ถ้วย 

 เกลือ  1 ½  ช้อนชา 

วิธีท า 
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ประเทศเกาหลีใต้ 

(South Korea) 
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อาหารเกาหลี 
อาหารเกาหลี เป็นอาหารประจ าชาติของชาวเกาหลีในประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้         

อาหารเกาหลีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดคือกิมจิ (เกาหลี: 김치, MC: Gimchi, MR: Kimch'i คิมชี) ซึ่งเป็นผักดองท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาหลี การรับประทานอาหารของชาวเกาหลีจะจัดอาหารขึ้นโต๊ะพร้อมกันทุกอย่าง
เรียกว่า "ฮันจ็องชิก" (한정식) โดยในหนึ่งส ารับประกอบด้วย ข้าว ซุป และกิมจิเป็นหลัก นอกจากนั้นมี
กับข้าวที่ทุกคนกินร่วมกัน และบันซันซึ่งเป็นเครื่องเคียงจานเล็ก ๆ จ านวนบันซันจะมากหรือน้อยขึ้นกับฐานะ
ทางสังคม ส่วนใหญ่สามัญชนมี 3 อย่าง ถ้าเป็นเช้ือพระวงศ์อาจมีถึง 12 อย่าง เครื่องเคียงเหล่านี้  ได้แก่       
ผักลวก ผักนึ่ง และอาหารทะเลแห้ง 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกินอาหารของชาวเกาหลี ได้แก่ชามหินใบใหญ่ท่ีเก็บความร้อนได้ดีใช้ใส่อาหารร้อน 
ชามโลหะส าหรับอาหารเย็น ช้อนด้ามยาว และตะเกียบโลหะ 

ประวัติ 

แรกเริ่มเดิมทีเกาหลีเป็นประเทศเกษตรกรรม และชาวเกาหลีเพาะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาต้ังแต่
โบราณกาล มาในสมัยนี้อาหารเกาหลีจะเป็นต าหรับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นานาชนิด ปลา พร้อมด้วย     
พืชสีเขียวและผักต่าง ๆ อาหารหมักดองต่าง ๆ เช่น กิมจิ ช็อดกัล (젓갈 - อาหารทะเลหมักเกลือ)     

และท็อนจัง (된장 - ถั่วเหลืองหมักเหลว) ขึ้นช่ือในรสชาติโดยเฉพาะและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

จุดเด่นในการต้ังโต๊ะอาหารเกาหลีคืออาหารจานต่าง ๆ ถูกน ามาจัดวางในคราวเดียวกัน โดยการ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการเสิร์ฟอาหารประเภทเรียกน้ าย่อยเริ่มจากอาหาร 3 ชนิด ส าหรับสามัญชนถึง       
12 ชนิดส าหรับชนช้ันวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะอาหารต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการเสิร์ฟอาหารจานก๋วยเต๋ียว    
หรือเนื้อหรือไม่ มีการแสดงการจัดโต๊ะอาหารตามกฎระเบียบให้ผู้สนใจเรื่องอาหารและการรับประทานอาหาร
ได้เห็น หากจะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและญี่ปุ่นแล้ว เกาหลีนิยมใช้ช้อนมากกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเสิร์ฟน้ าซุป 

คนเกาหลีนิยมทานผักสด จะเห็นทุกครั้งบนโต๊ะอาหาร ก็คือ กิมจิ โดยในแต่ละมื้อจะต้องประกอบ     
3 ส่ิง คือ ข้าว ซุป และกิมจิ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากซอสถั่วเหลือง ถั่วหมัก และน้ ามันงา ซึ่งได้แก่
วิตามินและเกลือแร่ 

รสชาติ 

อาหารเกาหลีในปัจจุบันส่วนใหญ่มีรสชาติจัดจ้านและเค็ม โดยเฉพาะอาหารทางภูมิภาคทางตอนใต้ 
แต่ถ้าเป็นอาหารทางภูมิภาคตอนเหนือ รสชาติจะนุ่มนวลกว่า 
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บิบิมบับ 
ส่วนผสม 

ข้าวสวย ตามความชอบของแต่ละคน 

งาขาวค่ัว(มีหรือไม่มีก็ได้) 

แครอท 

ข้าวโพดอ่อน 

กวางตุ้งหรือปวยเล้ง 

ถั่วงอก หรือ หัวไชเท้า 

สันคอหมู หรือกุ้ง 

เห็ดหอม สดหรือแห้ง 

ซุคินี่ หรือแตงญี่ปุ่น 

พริกหวานสีต่างๆ 

หมูสับ 1 ถ้วย 

โคชูจัง 1/2 ถ้วย 

น้ าเปล่า 1 ถ้วย 

น้ าตาล 1/4 ถ้วย 

น้ ามันงา 

กระเทียมสับ เยอะๆ 

ไข่ไก่ 2 ฟอง 

เกลือ 

ซีอิ๊วขาว 
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ประเทศอินเดีย 
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อาหารอินเดีย 

อาหารอินเดีย เป็นช่ือเรียกโดยรวมของอาหารในอนุทวีปอินเดียซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือใช้เครื่องเทศ 
สมุนไพรและผักหรือผลไม้มาก มีท้ังพืชผักท่ีปลูกในประเทศอินเดียและจากท่ีอื่นๆ นิยมกินอาหารมังสวิรัติใน
สังคมชาวอินเดีย แต่ละครอบครัวจะเลือกสรรและพัฒนาเทคนิคการท าอาหารท าให้มีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านประชากรในอินเดีย  ความเช่ือของชาวฮินดู         
และวัฒนธรรมมีบทบาทต่อวิวัฒนาการของอาหารอินเดีย. แต่ในภาพรวม อาหารท่ัวประเทศอินเดียพัฒนามา
จากปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมท้ังจากชาวมองโกลและยุโรปท าให้ได้อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การค้า
เครื่องเทศระหว่างอินเดียและยุโรปเป็นตัวเร่งหลักส าหรับการค้นพบอินเดียของชาวยุโรป[4] ยุคอาณานิคมได้
ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างอาหารยุโรปกับอาหารอินเดียเพิ่มความยืดหยุ่นท าให้เกิดความหลากหลายมาก
ขึ้น อาหารอินเดียมีอิทธิพลต่ออาหารทั่วโลกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแคริบเบียน 

ส่วนผสม 

เครื่องปรุงท่ีโดดเด่นของอาหารอินเดีย ได้แก่ ข้าว, อัตตะ (atta) (แป้งสาลีโฮลวีท) และเมล็ดถั่วหลาย
ชนิด ท่ีส าคัญได้แก่ masoor (ส่วนใหญ่เป็นเม็ดถั่วเลนทิลสีแดง) channa (ถั่วเขียวเบงกอล) toor urad และ
ถั่วเขียว เมล็ดถั่วอาจรับประทานท้ังเม็ด แบบเป็นซีก หรือท าเป็นแป้ง แกงแบบอินเดียส่วนใหญ่ปรุงด้วยน้ ามัน
พืช ในภาคเหนือและตะวันตกของอินเดียนิยมน้ ามันถั่วลิสงส าหรับการท าอาหารในขณะท่ีในภาคตะวันออก
ของอินเดียมีการใช้น้ ามันมัสตาร์ดมาก น้ ามันมะพร้าวใช้กันอย่างแพร่หลายตามแนวชายฝ่ังตะวันตกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรัฐเกรละ น้ ามันงานิยมท่ัวไปในภาคใต้ ในปัจจุบัน น้ ามันเมล็ดทานตะวันและน้ ามันถั่วเหลืองได้รับ
ความนิยมท่ัวไปในอินเดีย เนยเทียมหรือท่ีเรียกว่า ghee Vanaspati เป็นท่ีนิยมมากขึ้น ฆีแบบด้ังเดิมมีการใช้
น้อยลง เครื่องเทศท่ีส าคัญและใช้บ่อยในอาหารอินเดียมีพริกขี้หนู เมล็ดมัสตาร์ดสีด า ( rai) ยี่หร่า (jeera) 
ขมิ้นชัน (haldi, manjal) เมล็ดฟีนูกรีก (methi) ขิง (adrak, inji) ผักชี (dhania) และกระเทียม (lehsun, 
poondu) เครื่องเทศผสมท่ีนิยมคือการัม มะสะล่า garam masala ผงท่ีมักจะมีเครื่องเทศแห้งห้าอย่างหรือ
มากกว่าโดยเฉพาะ กระวาน อบเชย และกานพลู Goda masala เป็นเครื่องเทศผสมท่ีคล้ายกันเป็นท่ีนิยมใน
รัฐมหาราษฏระ ใบไม้ท่ีใช้โดยท่ัวไปคือใบกระวาน ใบผักชี ใบฟีนูกรีก และใบสะระแหน่ พบในอาหารอินเดียใต้ 
อาหารหวานนิยมปรุงรสด้วยกระวาน, หญ้าฝรั่น ลูกจันทน์เทศและกล่ินกุหลาบ 
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