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อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

จะได้กินอะไรนะ...

สวัสดี
เพือ่นๆ นกัอ่านชาว TPA News ทกุคนครบั คอลมัน์ 

Small Talk ฉบบันีเ้รากลบัมาอยูก่นัทีป่ระเทศญีปุ่น่

เมืองฟ้าอมรกันอีกเช่นเคย พอพูดถึงญี่ปุ่นทีไร ก็อดนึกถึงอาหารคาว

หวานหลากรสไม่ได้ เดินไปทางไหนก็มีอาหาร และขนมอร่อยๆ ให้ได้

ลองลิ้มชิมรสกันตลอดเส้นทาง กระท่ังขนมในร้านสะดวกซ้ือ 24 ชม. 

แบรนด์ต่างๆ เองกเ็ป็นอูข้่าวอูน่�า้ส�าหรบัขาประหยดัอย่างข้าพเจ้าและ

อีกหลายๆ คนเลยก็ว่าได้ (ว่าไม่ได้นะครับ ขนม (โดยเฉพาะเบเกอรี่) 

ในร้านสะดวกซื้อเหล่านี้มีรสชาติอยู่ในระดับเอกอุ คือลืมภาพหลอนๆ 

กบัความโหดรา้ยของรา้นสะดวกซื้อในประเทศไทยไปให้หมด ลืม-ให-้

หมด ! แล้วไปลองอาหารประเภทข้าวกล่อง โอเด้ง อะไรพวกนี้ดู  

คุณเอ๊ย ล้มละลายมานักต่อนักแล้ว) แต่ครั้นจะฝากท้องไว้กับร้าน

สะดวกซื้อตลอดเวลาก็ดูจะหดหู่ไปหน่อย ไปเที่ยวหรือไปบ�าเพ็ญตบะ

ไม่ทราบ มันต้องลองเข้าร้านอาหารตามข้างทางดูครับ ถึงจะเรียกได้

ว่ามาถึงญี่ปุ่นอย่างแท้จริง แล้วเรื่องสนุกๆ ก็เริ่มต้นขึ้น...

พวกร้านขนมต่างๆ นี่ขอไม่พูดถึงนะครับ เพราะที่มันสนุกสุด

แสนเที่ยวแดนเนรมิตก็ต้องร้านอาหารคาวครับ อ๊ะๆ คงก�าลังนึกในใจ

ว่า ก็ใช้กระบวนเพลงยุทธ์ดัชนีพิฆาตมารสั่งสินะ...เอ็งผิดแล้วไอ้สอง 

ถ้าเป็นร้านทีท่�าแบบนัน้ได้มนัจะสนกุสดุแสนได้ยงัไงกนั ครัง้หนึง่สมยั

ทีเ่พิง่ไปลองของทีด่นิแดนอาทิตย์อุทัยแรกๆ เรือ่งกินเป็นเรือ่งใหญ่พอๆ 

กับเรื่องเดินทาง เราไปคนเดียว อะไรต่างๆ ก็ใหม่ไปหมด กลัวไปหมด 

เด๋อด๋าไปหมด (ถ้าไปกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนกลุ่มใหญ่ๆ เราจะ

ก๋ากั่นลูกสาวก�านันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยละ) อาศัยฝากชีวิตไว้

กบัร้านสะดวกซือ้เป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่อยากลองของ อยากกินอะไร

ที่มันไม่แร้นแค้นขนาดนั้นบ้าง จะได้เอาไปคุยกับคนอื่นได้ เลยสูด

หายใจเข้าลึกๆ แล้วพุ่งเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่ง เป็นร้านอาหาร

เสียบไม้ (串カツ คุชิคัทสึ) (นี่ก็ไม่คิดเลยเนาะ เปิดตัวซะยาก) ในร้าน

ไม่มีภาษาอังกฤษเลย ไม่-มี-เลย...หดหู่มาก กวาดตามองรอบๆ หา

อักษรญี่ปุ่นที่เรียนมาจากต�าราก็พอจะเจอบ้าง เอาวะ ตายเป็นตาย 

เลยสั่ง “บุตะ (ぶた หมู)” กับ “ทามาโกะ (たまご ไข่)” ไป แก ฉันอ่าน

สองตวันีอ้อก ฉนั-อ่าน-ออก ! เจ้าของร้านกพ็ยกัหน้าเป็นเชงิเข้าใจ แล้ว

ส่งอาหารทอดๆ เสยีบไม้มา 2 ไม้ เรือ่งราวมนัยงัไม่จบสคิรบั เพราะร้าน

เป็นแบบเคาน์เตอร์ยืนกิน กินก็กินต่อหน้าเจ้าของร้านนั่นแหละ ท�าไง

จะไม่ให้รู้ว่าเด๋อ ข้างหน้ามันมีแทงก์ใส่น�้าซอสอยู่ ถ้าจุ่มลงไปเลยเขา

จะว่าอุบาทว์ไหม หรือต้องตักมาราดเบาๆ แบบอาหารอิตาเลียน 

เจ้าของร้านเหน็ดงันัน้คงอดรนทนไม่ได้ แกพยายามท�าท่าท�าทางบอก

ว่าให้เอาจุ่มลงไปในแทงก์ข้างหน้า (ก็ได้) แล้วค่อยกิน อร่อยนะ (ค�านี้

ฉันฟังออกแก !) เราก็ท�าตาม กินไปก็อยากจะร้องไห้ไป เรียกได้ว่า

เป็นการประเดมิการใช้ภาษาญีปุ่น่อย่างเป็นทางการได้บดัซบมาก กลวั

ร้านแบบนี้ไปเลย
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แต่คนเรามันจะไม่พัฒนากันเลยเชียวหรือ และแล้วก็ไปลอง

ร้านข้าวหน้าต่างๆ บ้าง (かつ丼 คทัสดึง) มนัคงง่ายกว่ามาก พอเข้าไป

ปุ๊บ บริกรก็เอาเมนูมาให้ หวานเลยจ้ะ ก็พยายามอ่านเท่าที่อ่านได้ 

เพราะเขามีรูปประกอบช่วยอยู่ แต่มันไม่ได้มีประกอบครบทุกเมนูไง 

นึกออกไหม...เอาวะ หลับตาสั่งข้าวหน้าหมูหงิกๆ มา 1 ชาม กับน�้า

เปล่างงๆ 1 แก้ว แต่ก็เอาน่า ถือว่าส�าเร็จไปอีกขั้น ไม่อดตายแล้วเหวย 

และด้วยความกระหยิ่มใจ ตกเย็นวันนั้นเลยไปลองของที่ร้านราเมนดู 

พอกดประตูเปิดเข้าไปนั่งปั๊บ ไม่เจอเมนู ไม่มีบริกรมาสนใจเราเลย  

นาทีนั้นคิดว่าท�าไมหยิ่งล่ะ ท�าไมไม่เทคแคร์ เริ่มเหงื่อแตก พยายาม

มองหาตัวช่วยรอบๆ ร้าน อ๋อ พ่อเจ้าประคุณ มันต้องไปกดเอาใบสั่งที่

ตู้สั่งอาหารหน้าร้านก่อน แล้วมันกดยังไง...พยายามอ่านเท่าที่อ่านได้ 

(อีกแล้ว) ค�าน้ีมันอ่านว่า เมนรุย (麺類) มันอยู่บนสุด ต้องเบสิคสุด

แน่นอน ค�านี้อ่านว่า ท็อปปิ้ง (トッピング) อย่างกับไอศกรีมแน่ะ ค�านี้

อ่านว่า เซท (セット) ใช่แล้ว นี่แหละ ไม่ต้องคิดอะไรมาก สั่งแบบเซท

ไปเลย แต่ท�าไมราคาเซทมันถูกจัง เริ่มไม่มั่นใจอีกครั้ง แถมยังเด๋อต่อ

ไปว่า “กดสั่งก่อนหรือใส่เงินก่อน” ยืนแอคท�าเป็นคิดอยู่นานมาก จนตู้

ข้าง ๆ มีคนมาใช้บริการ เราก็เลยอาศัยแอบดูเป็นวิทยาทานเอา เขา

กดด้วยความเรว็จนเรามองไม่ทนั เอาว่าเราเลยกดปุม่บนสดุมาสกัเมนู 

คงไม่อดตาย แล้วก็ได้เป็นราเมนหน้าตาบ้านๆ มา 1 ชาม น�้าเปล่ากด

เองได้กค่็อยยงัชัว่ เรียกได้ว่าระทกึไปอกี 1 มือ้...กาลเวลาผ่านไป เลเวล

เราพฒันาขึน้ ร้านต่างๆ ทีผ่่านมาท�าอะไรเราไม่ได้อกี จนกระทัง่มาเจอ

ความท้าทายใหม่คอืมากับเพือ่น เพือ่นแต่ละคนพกความเยอะมาจาก

ประเทศไทยแตกต่างกัน เช่น ไม่ใส่ผัก ไม่กินเผ็ด ฯลฯ ก็จะเป็นหน้าที่

ของเราที่จะคัดสรรเมนูตามสั่งเหล่านั้น บางร้านเป็นแบบสั่งปากเปล่า 

แต่เมนูไม่มีภาษาอังกฤษเลย ก็ต้องอาศัยแต้มบุญช่วย แต่ด้วยความ

ที่วิทยายุทธค่อนข้างแก่กล้าแล้ว ก็เลยสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่น 

อิม่ท้องกนัถ้วนหน้า (ไปกบัเพือ่นมนัดอียูอ่ย่างตรงทีว่่า เราจะมแีรงฮดึ

ที่จะเผชิญกับภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น แต่ไม่ใช่อะไร เรากลัวหน้าแตก...)

Small Tips  

หลักการสั่งอาหารจากตู้กดสั่งอัตโนมัติในร้านอาหาร

ญี่ปุ่นเอาเข้าจริงไม่ยากเลยครับ คือให้จ�าเมนูที่เราต้องการไว้

ก่อนจากกระดานเมนทูีม่ ี(หรอืถ้าไม่มกีอ่็านเอา...) แล้วหยอดเงนิ

ใส่ไปตามราคาที่ระบุ ไฟที่เครื่องจะติดให้เรากดเลือกเมนูนั้นๆ 

ได้ พอกดเสร็จก็จะมีใบออเดอร์เล็กๆ หล่นลงมาพร้อมเงินทอน 

(ถ้าม)ี กรณทีีส่ัง่น�า้ด้วย สัง่เครือ่งเคยีงด้วย กจ็ะหล่นลงมาหลาย

ใบหน่อย เราก็ท�าการรวบตึงไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วรอเรียก

ได้เลย (สะพรึงไปอีก เธอต้องฟังให้ออกว่าเขาเรียกเธอด้วยนะ 

(หัวเราะลั่น))


