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พาเที่ยว Cupnoodles Museum (ภาคจบ)

สวัสดี

ค่ะ คุณผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน Small Talk ฉบับ
ที่แล้วเราได้เข้าสู่พิพิธภัณฑ์คัพนูดเดิลส์และเดินชม
บะหมี่ถ้วยยุคสมัยต่าง ๆ ในห้อง Instant Noodles History Cube ไป
แล้ว คราวนี้เคลื่อนกายย้ายไปสู่ห้องถัดไปกันดีกว่า นั่นคือห้อง Momofuku Theater หรือห้องฉายภาพยนตร์ ส�ำหรับชาวต่างชาตินั้นไม่
ต้องกลัวว่าจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะที่นี่มีหูฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ใส่ตอนทีด่ ภู าพยนตร์ดว้ ย เมือ่ ผูค้ นเข้ามาจนเต็มโรงแล้วไฟก็ดบั ลง
จอสีขาวกลางห้องค่อย ๆ ปรากฏภาพขึ้น แน่นอนว่าภาพยนตร์ที่ได้
ดูคอื ประวัตคิ วามเป็นมาของบะหมีส่ ำ� เร็จรูป ซึง่ เล่าย้อนไปตัง้ แต่สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยุคนั้นประสบปัญหาสภาวะขาดแคลน
อาหาร ท�ำให้ผู้คนเป็นโรคขาดสารอาหาร “อันโด โมโมฟุกุ” ก็มีความ
คิดว่า...น่าจะผลิตอาหารอะไรสักอย่างทีเ่ ก็บไว้กนิ ได้นาน ๆ เขาจึงให้
ความสนใจไปที่ “บะหมี”่ แต่หลังจากทดลองอยูห่ ลายครัง้ เขาก็ยงั ไม่
สามารถท�ำให้บะหมีแ่ ห้งสนิทพอทีจ่ ะเก็บไว้นาน ๆ ได้สกั ที จนวันหนึง่
เขาเห็นภรรยาทอดปลาอยู่ในครัว จึงคิดได้ว่าการทอดน่าจะช่วยไล่
ความชื้นออกจากบะหมี่ได้
ก็เลยลองเอาไป “ทอด” ดู และได้เป็นบะหมี่แห้ง ๆ กรอบ ๆ ที่
เก็บไว้ได้นานตามต้องการ ถือได้ว่าจุดก�ำเนิดของบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
นั้นมาจาก “ห้องครัว” นั่นเอง หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และท�ำออกจ�ำหน่ายในทีส่ ดุ สินค้าตัวแรกคือ “ชิกเก้นราเมง”...บะหมี่
รสไก่ ซึง่ เป็นรสชาติทไี่ ม่วา่ จะเป็นคนเพศใด วัยใด ศาสนาหรือชาติใด
ก็กนิ ได้ ต่อมาจากบะหมีซ่ องก็พฒ
ั นาเป็น “บะหมีถ่ ว้ ย” พอดูมาถึงตรง
นีผ้ เู้ ขียนประทับใจความช่างคิดของคนญีป่ นุ่ มาก เพราะตอนแรกคุณ
อันโดประสบปัญหาว่าจะ ท�ำอย่างไรจึงบรรจุบะหมี่เข้าไปในถ้วยได้
สุดท้ายแล้วเขาก็เกิดปิง๊ ไอเดียนอกกรอบขึน้ มาว่า แทนทีจ่ ะเอาบะหมี่
ใส่ ใ นถ้ ว ย...ก็ ใ ห้ ก ลั บ กั น เอาถ้ ว ยมาครอบบะหมี่ เ สี ย จะง่ า ยกว่ า

แล้วภาพบะหมี่ก็จะกลายเป็นบะหมี่ที่ท่วมน�้ำมันพร้อมกับเสียง
ซาวนด์ฉฉู่ า่ ประกอบ และเมือ่ ออกจากกระท่อมก็จะเจอก�ำแพงชีวประวัติ
ของอันโด โมโมฟุกุ ซึ่งนอกจากบรรยายประวัติของคุณอันโดแล้ว
ยังมีความเป็นมาของบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปและบะหมีถ่ ว้ ยอย่างละเอียด
ซึ่งตรงส่วนนี้คนญี่ปุ่นให้ความสนใจกันมาก ค่อย ๆ เดินทอดน่อง
อ่านกันไป เห็นแล้วไม่แปลกใจเลยทีบ่ า้ นเมืองจะพัฒนาติดอันดับต้น ๆ
ของโลก
เดินทั่วชั้น 2 แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 3 เสียที ชั้นนี้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ โซนส�ำหรับท�ำ My Cupnoodles Factory
(ท�ำบะหมี่ถ้วยด้วยตัวเอง) ซึ่งจะเป็นลานโล่งที่มีโต๊ะกลมและเก้าอี้
จัดเป็นกลุ่ม ๆ อยู่หลายชุด พื้นที่ด้านในถัดจากกลุ่มโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้
จะเป็นโรงงานท�ำบะหมีถ่ ว้ ยจ�ำลองแบบ 360 องศา ทีใ่ ห้ผทู้ ำ� กิจกรรม
เดินวนรอบ ๆ ชมวิธีการบรรจุบะหมี่ถ้วยในแต่ละขั้นตอนได้ ส่วนอีก
โซนหนึง่ กัน้ เป็นห้องกระจกใสภายในคือทีท่ ำ� กิจกรรม Chicken Ramen
Factory (ท�ำบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปด้วยตัวเอง) ซึ่งคนที่จองรอบไม่ทัน
อย่างเราก็ไปยืนกระจกก�ำแพงแก้วดูกจิ กรรมนีไ้ ด้ โดยจะเริม่ ตัง้ แต่ให้
ดูวดิ โี อบรรยายวิธกี ารท�ำ จากนัน้ จะให้ทงั้ เด็กและผูป้ กครองเริม่ ลงมือ
ท�ำกันเองตั้งแต่กระบวนการนวดแป้งไปจนถึงตัดออกมาเป็นเส้น
จากชั้น 3 ผ่านขึ้นไปชั้น 4 ชั้นนี้จะมีโซนเครื่องเล่นส�ำหรับเด็ก
คือ Cupnoodles Park ให้เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่นกัน หรือถ้าใครหิวก็หิ้วท้อง
กันไปกินบะหมีห่ ลากหลายรสชาติโซน Noodles Bazaar ก็ได้ เพราะ
นอกจากบะหมี่รสไก่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้ว ยังมีบะหมี่จาก
ประเทศต่าง ๆ ไม่วา่ ไทย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ไปจนถึงจีน เกาหลี
และอาหารเส้นอย่างพาสต้าอิตาเลี่ยนก็มี แถมยังมีมุมเล็กมุมน้อยที่
จัดโชว์ของประจ�ำชาติต่าง ๆ ด้วย อย่างประเทศไทยก็จ�ำลองเป็น
บรรยากาศริมฟุตบาท มีแผงขายหนังสือ มีป้ายโฆษณาภาษาไทย
แถมยังมีเสียงรถตุ๊กตุ๊กประกอบให้รู้สึกคิดถึงบ้านอีกต่างหาก แต่ถ้า
ใครไม่หวิ อยากนัง่ พักผ่อนชิลล์ ๆ ทีช่ นั้ นีก้ ม็ สี ว่ นทีเ่ ป็นระเบียงเปิดโล่ง
ให้ออกมานัง่ ชมทัศนียภาพอ่าวโยโกฮาม่าแบบพาโนรามาด้วย ผูเ้ ขียน
และเพื่อนก็ได้ชักภาพอ่าวโยโกฮาม่าและสถาปัตยกรรมรายรอบไป
หลายรู ป เหมื อ นกั น จนล่ ว งถึ ง เวลาโพล้ เ พล้ แล้ ว ค่ อ ยจากลา
พิพิธภัณฑ์คัพนูดเดิลส์แห่งนี้เมื่อพลบค�่ำ TPA
news

หลังจากหนังฉายจบ...ไฟเปิด...ทุกคนทยอยออกจากห้อง สิ่ง
ต่อไปที่รอเราอยู่คือ Momofuku’s Work Shed หรือกระท่อมท�ำงาน
ของอันโด โมโมฟุกุ ในนัน้ จะมีอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการท�ำบะหมี่ และ
มีกระทะจ�ำลองการทอดบะหมี่ให้ได้ดูกัน ความพิเศษของมันคือ พอ
เราเอามือไปแตะภาพบะหมีท่ อี่ ยูต่ รงกลางกระทะ เซนเซอร์กจ็ ะท�ำงาน
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