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 การได้ลิ้มลองรสชาติของ “ซูชิ” นับ

ว่าเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่สน

ใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น 

แม้จะเป็นเพียงอาหารที่ดูง่ายๆ มีแค่ชิ้นปลาวาง

บนข้าวที่ปั้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำ แต่ซูชิก็มี

เสน่ห์และมีความน่าหลงใหลในตัวของมันเอง

ชนิดที่เราแทบไม่รู้ตัว

 ปัจจุบันเรารับรู้กันมาว่าซูชิเป็นอาหาร

ที่เกิดมาจากประเทศญี่ปุ่น แต่หากจะย้อนถึงที่มา

แล้ว อาหารชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศ

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการบริโภค

อาหารทะเลในปริมาณที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเป็น

แถบที่มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แรกเริ่ม

นั ้นซูชิกำเนิดมาจากความคิดในการต้องการ

ถนอมอาหารประเภทปลาไว้ เพื่อให้สามารถเก็บ

ไว้บริโภคได้เป็นเวลานานๆ จึงมีการนำมาปลามา

ผ่านการปรุงโดยใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลัก 

ตัวอย่างเช่นการทำปลาส้มของบ้านเรา ที่ทำการ

หมักปลาโดยใช้เกลือ และเก็บเอาไว้เป็นเวลานาน

จนการกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 การบริโภคปลาหมักกับข้าว ได้ถูกเผย

แพร่ออกไปในประเทศจีน เกาหลี จนถึงญี่ปุ่น ใน

ญี่ปุ่นมีการถนอมอาหารประเภทปลาโดยใช้เกลือ

และข้าวเป็นส่วนประกอบ โดยหมักปลากับเกลือ

ไว้ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นนำมาหมักต่อโดยใช้ข้าว

สุกวางทับตัวปลาและหมักต่อเป็นเวลานาน ต่อ

มาจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค เนื่อง

จากกระบวนการข้างต้นจำเป็นต้องเวลามาก 

ชาวญี่ปุ ่นจึงเปลี่ยนมาใช้ปลาสดแทนปลาหมัก 

ส่วนรสชาติความเปรี้ยวของการหมักนั้น ก็ถูก

เปลี่ยนเป็นที่ตัวข้าวแทน

 การทำซูชิในยุคแรกๆ เกิดขึ้นที่เมือง

เอโดะ (ช่ือเดมิของโตเกียว) มีการนำนำ้ส้มมาผสม

กับข้าวสุกเพื่อให้เกิดรสชาติ ก่อนจะนำมารับประ

ทานกับอาหารทะเลชนิดต่างๆ ก่อนจะพัฒนาขั้น

ตอนการทำและการปรุงแต่งรสชาติจนกลายมา

เป็นซูชิที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

 ซูชิ มีอยู่หลายประเภท ที่ได้รับความ

นิยมที่สุดคือ “นิงิริซูชิ” ซึ่งก็คือซูชิแบบธรรมดา

ที่เราคุ้นตากัน ประกอบด้วยข้าวสุกปรุงรสด้วย

น้ำส้ม ปั้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำ มีอาหารทะเล

ชนิดต่างๆ มาวางไว้ด้านบน ซูชิชนิดนี้ได้รับการ

พัฒนาขึ้นโดยพ่อครัวชาวเอโดะที่ชื่อ โยเฮอิ 

ฮานายะ (ค.ศ. 1799-1858) ซูชิในสมัยนั้นเป็น

อาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจาก

มีรสชาติถูกปากชาวญี่ปุ่นและยังทำได้อย่างรวด

เร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำออกไปรับประทาน

นอกสถานที่ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

 เดิมทีนั้น นิงิริซูชิ เป็นอาหารท้องถิ่น

ของชาวเอโดะ แต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้ง

ใหญ่ในแถบคันโต เมื่อปี ค.ศ. 1923 รวมไปถึงภาย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ่อครัวชาวเอโดะหลาย

คนได้ออกเดินทางไปทำมาหารกินยังต่างเมือง 

และได้นำซูชิออกไปเผยแพร่จนกลายเป็นอาหารที่

ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ

 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป และประกอบกับ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการสร้างตู้

แช่แข็งเพื่อให้ถนอมอาหาร มีการผลิตอาหารแช่

แข็งอย่างแพร่หลาย ซูชิจึงไม่จำเป็นต้องใช้ของสด

มาปรุงอีกต่อไป แต่ด้วยเหตุที่ใช้อาหารแช่แข็งจึง

ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปจากต้นตำรับ พ่อครัวซูชิ

จึงต้องมีการปรุงแต่งรสชาติและคิดค้นสูตรใหม่ๆ 

เพื่อครองใจผู้บริโภค

 ปัจจุบันมีร้านซูชิมากมายนับพันร้าน

กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ละร้านก็จะคิดค้

นสูตรเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป และบางร้าน

ก็ยังคงรักษารสชาติซูชิแบบดั้งเดิม ซึ่งร้านหนึ่งที่

มีชื่อเสียงมาก คือ ภัตตาคารคิวเบ (Kyubey 

Restaurant) ที่เปิดกิจการมากว่า 70 ปี 

หัวหน้าเชฟคนปัจจุบันคือ โยสุเกะ อิมาดะ ที่

เป็นพ่อครัวซูชิฝีมืออันดับต้นๆ ของประเทศ โดย 

อิมาดะ ได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำซูชิมาจาก

ผู้เป็นบิดา

 อิมาดะ เชื่อว่า เพราะญี่ปุ่นมีสภาพภูมิ

ประเทศที่เป็นเกาะ จึงได้ถือกำเนิดอาหารที่วิเศษ

ชนิดนี้ขึ้นมา อาหารทะเลจัดเป็นอาหารหลักของ

ชาวญี่ปุ่น ซึ่งการนำอาหารทะเลมาทำซูชินั้น มิ

ใช่ว่าจะเอาอะไรมาทำก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงรสชาติ 

ความสด และของที่มีตามฤดูกาล ว่าฤดูไหนควร

จะนำปลาชนิดไหนมาทำซูชิถึงจะอร่อยที่สุด หรือ

ซ้าย : โยเฮอิ ฮานายะ ผู้ให้กำเนิด นิงิริซูชิ

ล่าง : ร้านอาหารของ โยเฮอิ



แม้กระทั่งการปรุงรสข้าว ก็ต้องคำนึงถึงชนิด

ของน้ำส้มที่ใช้และระยะเวลาในการหมักข้าว แม้ก

ระทั่งอุณหภูมิของข้าวก็ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก 

ซูชิจึงถือว่าเป็นอาหารที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน

มากในแต่ละขั้นตอนการปรุง

ประเภทของซูชิ

เราสามารถแบ่งซูชิตามลักษณะได้ 4 ประเภท

 1. นิงิริซูช ิ เป็นซูชิรูปแบบดังเดิม โดย

ใช้ข้าวสุกปรุงรสด้วยน้ำส้มปั้นเป็นก้อนขนาดพอ

ดีคำ ป้ายวาซาบิบนข้าวเล็กน้อยก่อนจะวางทับ

ด้วยอาหารทะเลชนิดต่างๆ ตามแต่ฤดูกาล เช่น 

ปลาเนื้อขาว ปลาทะเล กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ อาจ

ใช้ของทะเลสดๆ หรือทำให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ 

ก็ได้

 2. มากิซูชิ คือการน้ำข้าวสุกมาม้วน

รวมกับไส้ที่ทำจากอาหารทะเลชนิดต่างๆ และ

แผ่นสาหร่าย โดยอาจม้วนโดยให้สาหร่ายอยู่ด้าน

นอกหรืออยู่ด้านในก็ได้ รวมทั้งยังมีการคิดค้น

ด้วยการม้วนแผ่นสาหร่ายเป็นรูปกรวยและใส่

ข้าวรวมกับเครื่องปรุงไว้ด้านใน

 3. โอชิซูชิ  เป็นการน้ำข้าวมาอัดลงใน

แม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำ และวางของ

ทะเลไว้ด้านบน

 4. ชิราชิซูชิ เป็นการนำอาหารทะเล

และผักต่างๆ มาจัดเรียงไว้บนข้าวที่ใส่ไว้ในภาชนะ

 ซูชิ ยังคงได้รับการพัฒนาจากพ่อครัว

รุ่นใหม่อยู่เสมอ เมนูแปลกใหม่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น

ไม่เว้นแต่ละวัน จากที่เคยจำกัดอยู่แต่เพียงอาหาร

ทะเล แต่ปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบหลากหลาย

ประเภทมาใช้ทำซูชิ  ทั้งเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ รวม

ไปถึงผักนานาชนิด นักนิยมซูชิจึงเฝ้ารอที่จะได้

ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ อยู่เสมอ 

บน : ปัจจุบันมีร้านซูชิในญี่ปุ่นมากมาย ทั้งร้านเล็ก ๆ 

ไปจนถึงระดับภัตตาคารห้าดาว

กลาง : โยสุเกะ อิมาดะ เชฟใหญ่ของร้านคิวเบ

ล่าง : ปัจจุบันชาวตะวันตกเริ่มหันมาสนใจทานซูชิกัน

มากขึ้น



แถวบนสุด (จากซ้ายไปขวา) 

ซูชิหน้าโอโทโร่ หรือปลาทูน่าบริเวณที่มีไขมัน / 

หน้า อาคามิ หรือทูน่าไร้ไขมัน / หน้าปลาหมึก

สด ทั้ง 3 ชนิดล้วนเป็นหน้าที่ได้รับความนิยมสูง 

และมีราคาแพง

แถวที่สอง (จากซ้ายไปขวา)

หน้าปลาไท / หน้าหอยชนิดต่างๆ / 

หน้าปลาโคฮาดะ

แถวที่สาม

มากิซูชิแบบต่างๆ ทั้งแบบที่ม้วนสาหร่ายไว้ด้านใน 

และม้วนสาหร่ายไว้ด้านนอก

แถวที่สี่ (จากซ้ายไปขวา)

แม่พิมพ์สำหรับทำโอชิซูชิ 

เมื่อสำเร็จออกมาจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม

แถวที่ห้า

ชิราชิซูชิ หน้าต่างๆ ที่จัดลงกล่อง 

สามารถนำกลับไปทานที่บ้านได้ ร้านซูชิส่วนใหญ่

จะมีบริการส่งถึงบ้าน หรือจะหาซื้อได้ตาม

ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มี


