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กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

(อุุนางิิ โนะ คาบายากิิ) เมนูสััญลัักิษณ์์ “อาหารญ่ี่�ปุ่่�น”
ปุ่ลาไหลย่่างปุ่ลาไหลย่่าง

แมป้ล�ไหลย��งจำะมขี้�ยทัี่�งปก็ีัต�ม แต�ผ่ค้่นมกััจำะพ�กััน

กัินปล�ไหลย��งม�กัขึ้�นในหน้�ร้อน โดืยเฉพ�ะในวัน 

“โดืะโย โนะ อ่ช่ิโนะฮิ” 

“โด้ะโย่” เป็นกั�รค่ำ�นวณ์วันต�มค่ว�มเชื่�อฮวงจ้่ำยข้องจีำน 

มองห�วนั “ธ�ต่ดืนิ” (โดืะโย) ในช่�วง 18 วันกั�อนเปลี�ยนฤด่ืเป็นวสัู่นต์ 

คิ่มหันต์ สู่�รที่ และเหมันต์ แต�ละปีจำะมี 4 ค่รั�ง 

สู่�วน “อุชิีโนะฮิ” นั�นหม�ยถึงวันทีี่�ค่ำ�นวณ์ต�มปีนักัษัตร 12 ปี 

ข้องจีำนเช่�นกััน หม�ยถึงวัน วัว หรือ “อ่ชิ่” 

“โด้ะโย่ โนะ อุชิีโนะฮิ” จึำงหม�ยถึงวันวัวทีี่�ตรงกัับัธ�ต่ดิืน 

ปกัติจำะมปีีละ 4 ค่รั�งเช่�นกััน เดืมิทีี่ไม�ได้ืเกีั�ยวข้้องกัับัธรรมเนยีมกั�ร

กิันปล�ไหลเลยแม้แต�น้อย เพิ�งจำะม�เริ�มกัันในสู่มัยเอโดืะ 

ร�วปีค่.ศั.1722-1788 เมื�อพ�อค้่�ปล�ไหลย��งเจ้ำ�หนึ�งในกัร่งเอโดืะ 

พย�ย�มแกั้ปัญห�ปล�ไหลข้�ยไม�ดืีในหน้�ร้อนด้ืวยกั�รนำ�ป้�ย 

Catch Copy ม�ปักัหน้�ร้�นโฆ่ษณ์�ว�� “วันนี�วันอ่ชิ่โนะฮิ” ค่วรกิัน

อ�ห�รทีี่�มีค่ำ�ว�� “อ่” นำ�หน้� ปร�กัฏิว��ข้�ยดิืบัข้�ยดีืเป็นเที่นำ��เที่ที่�� 

ร้�นปล�ไหลย��งอื�น ๆ จึำงพ�กัันเลียนแบับั ไม�น�นนักัก็ัเกิัดื

ธรรมเนียมกั�รกิัน “อ่น�งิ” หรือปล�ไหลย��งในวัน “โดืะโย โนะ อ่ชิ่

โนะฮิ” ในหน้�ร้อนไปทัี่�วประเที่ศั และจำ�กัค่ว�มทีี่�ปล�ไหลย��งมี

วิต�มิน A และ B สู่่ง ผ้่ค่นจึำงปักัใจำเชื่�อว��กั�รกิันปล�ไหลย��งในวัน 

“โดืะโย โนะ อ่ชิ่โนะฮิ” ในหน้�ร้อนจำะช่�วยให้ร��งกั�ยแข็้งแรงผ��น

หน้�ร้อนทีี่�อบัอ้�วเจ็ำบัป่วยง��ยไปได้ือย��งร�บัรื�น 

จำ�กัหลักัฐ�นที่�งโบัร�ณ์ค่ดืพีบัว�� ค่นญี�ป่่นนั�นกิันปล�ไหล

กัันม�ตั�งแต�ดึืกัดืำ�บัรรพ์ ต�อม�ในสู่มัยน�ร� ชื่�อข้องปล�ไหล 

“ม่น�งิ” ได้ืปร�กัฏิในหนังสืู่อเพลง “มันโยช่่” บั�อย ๆ และก็ัได้ืกัล�ยม� 

เป็นเมน่ยอดืนิยมข้องผ้่ค่นทัี่�วไปเมื�อเข้้�สู่มัยเอโดืะหลังจำ�กัทีี่�ช่��ง

ที่ำ�มีดื ประดิืษฐ์มีดืเฉพ�ะขึ้�นม� และพ�อค่รัวก็ัปร่งนำ��ซีอสู่ “ที่�เละ” 

จำ�กัโช่ย่ และมิรินเค่รื�องปร่งรสู่ข้องญี�ป่่นทีี่�ม�จำ�กักั�รบั�ม

 หม้้อดิิน่สุ่�งทำำาพิเศษ ดิ้าน่ขวาม้ือเป็็น่หม้้อสุำาหรั่บหุงข้าวเฉพาะคน่

 ข้าวสุวยหุงแบบเช็็ดิน่ำ�ารั้อน่ ๆ 

 แยกปลาไหลออกมาต่่างหาก เพื่่�อท่�จะได้้สััมผััสัรสัหวานของข้าวสัวย เปล่าๆ 
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ปล�ไหลเป็นปล�ทีี่�ไม�มีเกัล็ดื ลำ�ตัวลื�นจำนจัำบัไม�อย่�แม้จำะ

จัำบัขึ้�นบักัม�น�นหล�ยชั่�วโมง ก็ัยังดิื�นยังเป็น ๆ อย่�ได้ื ย�กัต�อกั�ร

ช่ำ�แหล�ะ พ�อค่รัวต้องใช้่ลิ�มตอกัไปทีี่�หัวปล�บันเขี้ยงไม้ย�วใหญ� 

เพื�อตรึงตัวปล� กั�อนทีี่�จำะใช้่มีดืหน้�กัว้�งข้น�ดืสัู่�น ลงมือแล� พ�อ

ค่รัวที่�งคั่นโต (โตเกัียว) จำะแล�จำ�กัหลังปล�ในข้ณ์ะที่ี�พ�อค่รัวที่�ง

คั่นไซี (โอ ซี�กั�) จำะแล�จำ�กัท้ี่องปล� เล�ะเอ�กัระด่ืกั และก้ั�งออกั 

ตัดืค่รีบัทัี่�งหมดือย��งรวดืเร็วกั�อนทีี่�จำะหั�นเป็นชิ่�น ๆ หลังจำ�กันั�น 

พ�อค่รัวคั่นไซีจำะใช้่ไม้เสีู่ยบันำ�ไปย��งร�ดืซีอสู่ให้หอมกัรอบั และเกัรียม 

ในข้ณ์ะทีี่�พ�อค่รัวคั่นโตจำะเอ�ไปนึ�งให้ฟ่ักั�อนหลังปิ�งลวกั ๆ  แล้วค่รั�ง

หนึ�ง กั�อนทีี่�จำะนำ�ม�ย��งร�ดืซีอสู่อีกัค่รั�ง ปล�ไหลย��งที่�งคั่นโตจึำง

ออกักัรอบันอกันิ�มใน สู่�วนปล�ไหลย��งที่�งค่ันไซีจำะกัรอบัหอม 

อร�อยกัลมกัล�อม ต��งกัันไป ร้�นปล�ไหลย��งบั�งแห�งนำ�ปล�ไหล

ย��งหั�นเป็นชิ่�นเล็กั ๆ ซี�อนไว้ตรงกัล�งข้้�วด้ืวย ทัี่�ง ๆ ทีี่�มีปล�ไหล

ชิ่�นใหญ�อย่�ด้ื�นบันข้้�วแล้ว ที่ำ�ให้ด่ืหร่หร�ม�กัขึ้�น ตบัท้ี่�ยด้ืวยกั�รร�ดืนำ��ช่� 

ร้อน ๆ  เย�ะว�ซี�บิั ต้นหอม และสู่�หร��ยลงไปในช่�ม ได้ืรสู่ช่�ติทีี่�ต��งกัันในปล�

ไหลถ�ดืเดีืยวกััน ที่�งร้�นตั�งชื่�อเมน่ว�� “โอะฮิที่ สู่่ม�ม่ชิ่” ม�จำ�กักั�รนำ�ปล�ไหล

สู่อดืไว้ตรงกัล�งข้้�วสู่วย และอบัให้น่�มเข้้�เนื�อกัับัข้้�ว (มะม่ซึี) ตักัยกัใสู่�ม�ใน

ถ�ดืไม้กัลมใหญ� “โอะฮิที่สู่่”

ผ้่เขี้ยนกิันได้ืไม�ม�กันักั จึำงมักัเลือกัข้้�วหน้�ปล�ไหลย��ง “โจำอ่น�จ่ำ” ทีี่�ใช้่

ปล�ไหลทัี่�งตัว ใสู่�ข้้�วน้อย เสู่ริ�ฟัพร้อมซ่ีปตับัปล�ไหล และผักัดือง ร้�นโปรดืมี 

 บรัรัยากาศสุไตำล์์ Machiya ช็่วยเจรัิญอาหารัไดิ้ไม้่น่้อย 

 รั้าน่ Kuniya Manbei/Kyoto ม้ีทำี�น่่�งเพียง 10 ทำี� 

 Jo-Unaju รั้าน่ Kamenoike Naniwa/Osaka เน่ื�อป็ล์าเตำ็ม้หน่่�งตำ่ว 

 ช็่�น่สุองของรั้าน่ Gion U คล์าสุสุิคม้าก
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2-3 เจ้ำ�ด้ืวยกััน เจ้ำ�หนึ�งลงท่ี่นใช้่หม้อดิืนพิเศัษห่งข้้�วสู่ำ�หรับัล่กัค้่�

ทีี่ละค่น ๆ หลังๆ ออร์เดือร์กัว��จำะได้ืกิันก็ัร�ว 30 น�ทีี่ ย�มหิวจัำดื ๆ 

นี�ฟั�ดืหมดืโถในไม�กีั�น�ทีี่ ซ่ีปตับัปล�ไหลนั�นจำะใสู่ออกัหว�นนิดื ๆ 

อร�อยตรงตับัชิ่�นกัระจิำดืริดืทีี่�กัร่�บั ๆ ใสู่�ม�ในถ้วย  

ร้�นปล�ไหลย��งดัืง ๆ  เหล��นี� มักัเลือกัใช้่แต�ปล�ไหลญี�ป่่น 

และเจำ�ะจำงใช้่ถ��นบิันโจำทัี่น ซึี�งให้ค่ว�มร้อนสู่่ง และน�นกัว��ถ��น

ทัี่�วไป ย��งได้ืสู่่กัเร็วถึงข้้�งใน นำ��ซีอสู่ที่�เละ มักัเป็นสู่่ตรเกั��แกั�เป็น

ค่ว�มลับัข้องแต�ละร้�น ๆ 

ผ้่เขี้ยนช่อบัซีอสู่ที่ี�ออกัเค่ม็นำ� 

ม�กักัว��หว�นนำ� มีพริกัไที่ย

ซัีนโช่หรือพริกัป่นอิจิำมิหรือชิ่จิำมิ 

เย�ะด้ืวย ยิ�งถ่กัป�กัค่นไที่ย 

หล�ยปีม�นี�ปัญห�

ใหญ�ข้องร้�นปล�ไหลคื่อ 

ผ้่ค่นพ�กัันกัินปล�ไหลเพิ�ม

ขึ้�น นักัที่�องเทีี่�ยวต��งช่�ติกั็

แวะเวียนม�ตลอดืปี จำนปล�

ไหลญี�ป่่นจำริง ๆ ข้�ดืแค่ลน 

ต้องสัู่�งปล�ไหลเลี�ยงจำ�กัเมืองจีำนหรือไต้หวันทีี่�ไปเอ�ล่กัปล�นำ�เข้้�

ม�จำ�กัย่โรปอีกัที่อดืหนึ�ง ไม�สู่�ม�รถค่่มกั�รจำับัล่กัปล�ในแต�ละ

ฤด่ืกั�ลได้ื ปล�ไหลก็ัยิ�งพลอยลดืจำำ�นวนลงเรื�อย ๆ จำนต้องมีกั�ร

ระดืมออกัข้้อบัังคั่บัจำำ�นวนกั�รจัำบัล่กัปล� และกั�รสู่�งออกั น�น�

ประเที่ศักัำ�ลังเร�งที่ำ�ข้้อตกัลงร�วมกัันในกั�รจัำบัปล�ไม�ให้สู่่ญพันธ์่ มี

กิันไปถึงร่�นล่กัร่�นหล�นได้ื 

ปีนี� “โดืะโย โนะ อ่น�งิ” ตรงกัับัวันทีี่� 28 กัรกัฏิ�ค่ม เป็นช่�วง

ทีี่�เมืองใหญ� ๆ  หล�ยเมอืงอย่�ภ�ยใต้สู่ถ�นกั�รณ์์ฉ่กัเฉิน ร้�นอ�ห�ร

ต้องปิดืให้บัริกั�รกั�อนสู่องท่ี่�ม และต้องงดืให้บัริกั�รเค่รื�องดืื�ม 

แอลกัอฮอลล์หลังท่ี่�มหนึ�งไปแล้ว กัระนั�นก็ัยังมีข้�ประจำำ�หล�ยค่น

ทีี่�ไปต�อคิ่วรอกิันข้้�วปล�ไหลย��งออกัจำ�กัเต�ใหม� ๆ กััน 

ห�กัไม�มีมีดืแล�กัระด่ืกั และลิ�มพิเศัษ พ�อค่รัวก็ัค่งแล�ปล�ไหล 

ไม�ได้ืงดืง�ม เล�ะกั้�งออกัไดื้ไม�หมดื และถ้�ไม�มีโช่ย่ และมิริน 

รสู่เลิศั ซีอสู่ที่�เละที่ี�เหม�ะกัับัปล�ไหลย��ง และข้้�วนิ�ม ๆ  ข้องญี�ป่่น

ก็ัค่งไม�อร�อยเที่��นี� เรียกัได้ืว�� “อ่น�งิ โนะ ค่�บั�ย�กิั” เป็นสัู่ญลักัษณ์์

ทีี่�รวมเอ�ฝีมือข้องช่��งที่ำ�มีดื ช่��งที่ำ�โช่ย่ ช่��งที่ำ�มิริน และพ�อค่รัว

ญี�ป่่นทีี่�ไม�พบัในช่�ติอื�น ๆ 

ห�กักั�รลดืจำำ�นวนค่รั�งในกั�รกัินปล�ไหลย��งจำะช่�วยเพิ�ม

จำำ�นวนล่กัปล�ได้ืในอน�ค่ตก็ัเป็นสิู่�งทีี่�น��ที่ำ�อย��งยิ�ง เพร�ะท้ี่�ยสู่่ดื

ก็ัจำะนำ�ไปสู่่�กั�รอน่รักัษ์วัฒนธรรม กั�รกิันทีี่�ถ��ยที่อดืกัันม�กัว�� 400 

ปีข้้�งต้นด้ืวย

 เจ้าของรั้าน่ Okuniya Nanbei ม้ีรั้าน่ขายป็ล์าไหล์ใน่ตำล์าดิ Nishiki ม้าสุาม้รัุ่น่แล์้ว 

 หน่้ารั้าน่สุไตำล์์ห้องแถว Machiya 

 ป็ล์าไหล์ย่างสุไตำล์์ค่น่โตำยกม้าใน่ถ่งไม้้สุำาหรั่บ 3 คน่ 




