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กนิฎฐา มัตสุโอะ

	 ซุปใส	 ใชุ้กุ้งสดข้�ดท้ำาลูกชิุ�น	 ด้านในม่ัแปะก�วย่	 เห็ด	

	 ฯลฯ	หอ่มัคลุ้งห้อ่งทั้นท่้ท้่�	เปิดฝาถ้้วย่	

“ชื่ินิเสะ” (老舗) หมายีถึึง “ร้านค้าหร่อีบริษัทเกิ่าแกิ่ม่อีายี่มากิ” ดำเนิน

กิจิกิารติอ่ีเน่�อีงมาร่น่แลว้ร่น่เลา่ จากิกิารสำรวจข่อีงบรษิทันคิเคอี ิBP คอีนซึ่ลัติิ�ง 

ณ์ ปุ่ี 2019 พับว่าในญ่ี่�ปุ่่�นม่ร้านค้าหร่อีบริษัทท่�ดำเนินกิิจกิารมานานกิว่า 100 

ปุ่ีราว 33,259 แห่ง คิดเปุ่็นร้อียีละ 2.27 ข่อีงจำนวนบริษัทร้านค้าทั�งหมด ใน

จำนวนดังกิล่าวเปุ่็นบริษัทผ่้ผลิติสินค้าอี่ปุ่โภคบริโภค 8,344 แห่ง (ร้อียีละ 25.1)

รา้นคา้ปุ่ลก่ิ 7,782 แหง่ (รอ้ียีละ 23.4) รา้นคา้สง่ 7,359 แห่ง (รอ้ียีละ 22.1) จงัหวดั

ท่�มบ่รษิทัท่�เติบิโติเปุ่น็ “ชินิเิสะ” สง่ท่�สด่คอ่ีเกิย่ีวโติ รวมทั�งสิ�น 1,403 แหง่ เทา่กิบั

ร้อียีละ 4.73 

จากิปุ่ระสบกิารณ์เ์กินิ 100 ปุ่ ีผา่นทั�งสงครามกิลางเมอ่ีง และสงครามโลกิ 

วิกิฤติเศรษฐกิิจ และวิกิฤติล่าส่ดจากิกิารระบาดข่อีงโคโรนาไวรัสในครั�งน่� กิ็

ยี่นยีันได้ว่า “ชิินิเสะ” นั�นม่กิารปุ่รับติัวท่�ย่ีดหย่่ีน นำพัากิิจกิารรอีดพั้นวิกิฤติมา

ได้อียี่างน่าศึกิษา

เม่�อีติน้เดอ่ีนธ์นัวาคมน่� ผ่เ้ข่ย่ีนมโ่อีกิาสไปุ่กินิ

อีาหารกิลางวันท่�ร้าน “ยามาบานะ เฮีฮีัที่จิ จายะ”

ด้วยีความบังเอีิญี่ โดยีไม่ร่้ปุ่ระวัติิความเปุ่็นมา

ข่อีงร้านมากิ่อีน นอีกิจากิอีาหารชิ่ดท่�รสชิาติิอี่อีน ๆ 

สามารถึสัมผัสความสดหวานข่อีงวัติถึ่ดิบท่�ใช้ิแล้ว 

ยีังอีดปุ่ระทับใจกิับกิารติ้อีนรับระดับ 5 ดาวข่อีง

พันักิงานไม่ได้ แม้ว่าอีาหารม่�อีท่�ทานจะเปุ่็นเพั่ยีง

อีาหารชิ่ดง่ายี ๆ ราคาเพั่ยีง 7,700 เยีน 

ทันท่ท่�ก้ิาวเข้่าไปุ่ในสวข่อีงร้าน กิ็พับกิับ

พันักิงานติ้อีนรับอีอีกิมาเชิ็ครายีชิ่�อีผ่้ท่�จอีงไว้ และ

เดินนำไปุ่ท่�ห้อีงส่วนติัวข่นาดราว 6 เส่�อี ม่ห้อีงน�ำ

ทันสมัยีภายีในม่ระเบ่ยีงกิว้างติิดกิับริมแม่น�ำ

ทากิาโนะกิาวา่ ท่�เมเปุ่ิ�ลกิำลังเปุ่ล่�ยีนสส่วยีงาม ฝีง่นกิ

กิระสาข่าวก็ิวนเว่ยีนจับปุ่ลาในน�ำ ปุ่ระหนึ�งดังภาพั

เข่ย่ีน บนโติะ๊มฉ่ัากิกิระจกิใสกิั�นกิลาง มเ่คร่�อีงระบายี

อีากิาศ และเคร่�อีงวัดปุ่ริมาณ์คาร์บอีนไดอีอีกิไซึ่ด์ 

ติรวจจับความหนาแน่นข่อีงอีากิาศ เติร่ยีมปุ้่อีงกิัน

กิารแพัร่กิระจายีข่อีงไวรัสอียี่างด่ พันักิงานในช่ิด

กิิโมโนสไติล์ “โอีฮึาร่าเมะ” (หญี่ิงชิาวบ้านติำบล

โอีฮึาร่า) กิ็เดินนำอีาหารเข่้ามาท่ละจาน ๆ จากินั�น

“โอีคามิซึ่ัง” ภรรยีาเจ้าข่อีงร้าน และพ่ัอีครัวคน

ปุ่จัจบ่นักิย็ีกิน�ำชิามาเสริฟ์ั พัรอ้ีมทกัิทายีลก่ิค้า ติาม

มาด้วยีโอีคามิซึ่ังอี่กิคนหนึ�ง อีายี่ราว 70 ปุ่ีปุ่ลายี ๆ 

ท่�เข่้ามากิ้มศ่รษะติ�ำติิดพั่�นทักิทายีอียี่างอี่อีนหวาน

	 Okami-san	รีุ้่นท่้�	21	เดินผ่านมัาท่้�ท้างเข้้ารี้้าน

	 พอ่ด่	

“ÂÒมีÒบÒนÐ เÎÎั·¨ิ ¨ÒÂÐ”
รานอาหารเกาแก (ชินิเสะ) อายุ 440 ป 	 แผนกต้อ่นรัี้บข้อ่งรี้้านอ่ยู่่ในสวน

	 อ่อ่รี้์เดิรี้์ฟจัานแรี้ก	มั่ซูชิุปลาซาบะ	

	 และเต้าหู้มััน	Tororo-imo
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อีาหารชิ่ดม่�อีกิลางวันท่�สั�งนั�นเริ�มติั�งแต่ิอีอีร์เดิร์ฟั โอีซึ่าชิิมิ ซึ่่ปุ่ล่กิชิิ�นก้่ิง 

นิโมะโนะหัวเผ่อีกิฝีักิทอีง ปุ่ลาซึ่าวาระรสมิโซึ่ะย่ีาง หัวไชิ้เท้าคาบ่ระบดราดน�ำ

ข่ล่กิข่ลิกิ ปุ่่ซึ่่ไวคานิคล่กิน�ำส้มเปุ่ร่�ยีวหวาน และ “ม่งิเมะชิิ โทโระโระ” ปุ่ิดท้ายี

ด้วยีข่อีงหวานเปุ่็นเยีลล่�กิับ ผลไม้สามชินิด

“มุงิเมะชื่ิ โที่โระโระ” หร่อีข่้าวสวยีผสมล่กิเด่อียี ราดด้วยีมันทส่

กิ่เนะอีิโมะบด ม่ผักิดอีง เปุ่็นเคร่�อีงเค่ยีงพัร้อีมซ่ึ่ปุ่มิโซึ่ะนั�น เปุ่็นเมน่ดั�งเดิม

ตัิ�งแต่ิร้านเริ�มเปิุ่ดทำกิารเม่�อีปีุ่ 1576 สมัยีอีาส่จิโมะโมะยีาม่า ยี่านท่�ร้านติั�ง

	 ปลา	Sawara	หมัักมิัโซะย่่างไฟอ่่อ่น	ๆ	กินกับหัวไข้้เท้้าสดดอ่งเปรี้้�ย่ว	ๆ	หวาน	ๆ	

	 ปลาดิบสดข้าดไมั่ได้สำาหรี้ับอ่าหารี้ชุุด 

	 สไตล์	Kyo-ryori	

อียี่่สมัยีนั�นเป็ุ่นเส้นทางคมนาคมสำคัญี่ เช่ิ�อีม

ระหว่างอี่าววาคาสากิิ ริมทะเลญี่่�ปุ่่�นกิับเก่ิยีวโติ 

เม่อีงหลวง นักิเดินทาง และพั่อีค้าแม่ค้าพัากิัน 

ใช้ิเสน้ทางวาคาสากิไิคโดน่� นำปุ่ลาทะเล โดยีเฉัพัาะ 

ปุ่ลาซึ่าบะ และสินค้าอี่�น ๆ มาข่ายีในเกิ่ยีวโติ 

ระหว่างทางกิ็มักิจะแวะค้างแรมหร่อีกิินอีาหารกิัน

แถึบน่� สมัยีนั�นข่้าวข่าวเป็ุ่นส่วยีสำคัญี่นำส่งให้

ข่่นนางนักิรบม่ราคาแพัง ยีากิท่�ชิาวบ้านทั�วไปุ่จะ

หากิินได้เติ็มท้อีง พั่อีครัวข่อีงร้านเฮึฮึัทจิ จึงผสมล่กิ

เด่อียีท่�ม่ค่ณ์ค่าอีาหารส่งลงไปุ่ และเพ่ั�อีให้ล่�นคอี 

จึงเติิมมันปุ่�าบดปุ่ร่งรสราดข่้าวอี่กิท่ พั่อีค้าแม่ค้า

สามารถึกิินได้อีร่อียี อียี่างรวดเร็วกิ่อีนม่่งหน้าเดิน

ทางต่ิอีไปุ่ยัีงท่�หมายี ร้านเฮึฮัึทจิจึงเป็ุ่นท่�ร้่จักิกัิน

ระหว่างนักิเดินทาง นับติั�งแติ่สมัยีเอีโดะเปุ่็นติ้นมา

ผ่้เข่่ยีนลอีงชิิมเจ้ามุงิเมะชื่ิ โที่โระโระ แล้ว 

	 ปู	 Suwai-gani	 กับหัวไชุ้เท้้า	 Kabura	 คลุกนำ�าส้มัสาย่ชุู	 

	 Sampaisu	

	 นกกรี้ะสา	มัาคอ่ย่จัับปลาท่้�แมั่นำ�า	Takano-gawa	นั�งชุมัได้จัากในห้อ่งอ่าหารี้ติัวมันบดอีอีอีกิหวานนิด ๆ 

กินิพัร้อีมผักิดอีงชิบิะทสเ่กิะ 

ข่อีงเกิ่ยีวโติจะลงตัิวด่มากิ 

ข่้อีม่ลด้ านโภชินากิารก็ิ

ยี่นยีันว่า ล่กิเด่อียีท่�ผสม

มาในข้่าวสวยีนั�นม่วิติามิน 

บ่ 1 และ บ่ 2 เพั่ยีบพัร้อีม 

มันทส่กิ่เนะท่�ราดมาม่ทั�ง

โปุ่รติ่น และไดแอีสเติส ซึ่ึ�ง

เปุ่น็เอีนไซึ่ม์ชิว่ยีย่ีอียีอีาหาร

โดยีเฉัพัาะล่กิเด่อียีท่�ยี่อียียีากิได้ หลังกิินเสร็จ จึงไม่ร่้สึกิจ่กิ

อีอีกิเดนิทางไดค้ลอ่ีงแคลว่ทนัท ่นบัแติน่ั�นมา รา้นเฮึฮึทัจกิิใ็หบ้รกิิาร 

มง่เิมะชิิ โทโระโระ ในฐานะเมนเ่ด่นข่อีงร้านมาโดยีติลอีดจนทก่ิวันน่�

หนึ�งในเคล็ดลับท่�เฮึฮึัทจิสามารถึบริหารกิิจกิาร และรักิษา 

ทั�งเมน่ และรสชิาติิอีาหารข่อีงตินมาได้กิว่า 400 ปุ่ีนั�นอียี่่ท่� 

คำสอีนข่อีงบรรพับร่ษ่ท่�ถึา่ยีทอีดกินัมา 3 ปุ่ระกิารคอ่ี 1) เจา้ข่อีงจะ

ติ้อีงเปุ่็นพั่อีครัวเอีง 2) กิิจกิารหลักิค่อีร้านอีาหารเจ้าข่อีงติ้อีงเปุ่็น 

ผ่้บริหาร ด้วยีตินเอีง และ 3) กิิจกิารทั�งหมดเปุ่็นข่อีงครอีบครัว ใน 

ร่น่ใดท่�เจา้ข่อีงมล่ก่ิชิายี มากิกิว่า 2 คนข่ึ�นไปุ่ คนอ่ี�น ๆ  จะต้ิอีงอีอีกิไปุ่ 

ทำกิิจกิารอ่ี�น ไม่มาย่่ีงเก่ิ�ยีวกัิบกิิจกิารร้าน เจ้าข่อีงนอีกิจากิจะทำ

อีาหารเอีงแล้ว ยีังติ้อีงร่้จักิด่แลกิิจกิารบริหารกิารเงิน และคนได้

ด้วยี และด้วยีเง่�อีนไข่ดังกิล่าว ทำให้ร้านไม่สามารถึข่ยีายีกิิจกิาร

เปุ่ิดสาข่าท่�อี่�นได้ยีังคงเป็ุ่นกิิจกิารในครอีบครัวท่�เจ้าข่อีงทำเอีง
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	 วิวปลาย่ฤดูใบไมั้รี้่วงนั�งชุมัจัากห้อ่งอ่าหารี้	สงบงดงามั	

	 ข้อ่งหวานง่าย่	ๆ	เป็นผลไมั้ปรี้ะจัำาฤดูกาลสามัอ่ย่่างกับเย่ลล่�ไวน์	

	 ปิดท้้าย่ด้วย่	Mugimeshi	Tororo	อ่รี้่อ่ย่จันต้อ่งข้อ่เติมั	ข้า้ว 

	 อ่่กถ้้วย่	

	 หัวไชุ้เท้้า	Kabura	หัวกลมั	ๆ	นำามัาบดละเอ่่ย่ด 

	 ห่อ่ปลาไหลย่่างด้านในรี้าดด้วย่นำ�าปรีุ้งรี้ส 

	 ข้ลุกข้ลิก	

ด่แลทั�วถึึง กิารบริกิาร และรสชิาติิไม่เปุ่ล่�ยีนแปุ่ลง 

นอีกิเหนอ่ีไปุ่จากินั�น เฮึฮึทัจยิีงัคงใชิว้ตัิถึด่บิท่�ไดจ้ากิ

เกิย่ีวโติ หรอ่ีจากิทะเลญี่่�ปุ่่�นเป็ุ่นหลกัิ เท่ากิบัเปุ่น็กิาร

ทำปุ่ระโยีชิน์ให้ท้อีงถึิ�นท่�ตินเปุ่ิดกิิจกิารด้วยี 

คณ่์โซึ่ะโนะเบ ชิินโงะ เจา้ข่อีงรา้นคนปุ่จัจบ่นั

เล่าว่า “ใน 440 ปุ่ีท่�ผ่านมาเราได้เปุ่ล่�ยีนหลายีสิ�ง

หลายีอีย่ีาง ให้เข่้ากัิบสมัยีติลอีดมา 

พัร้อีม ๆ กิับ กิารรักิษาเอีกิลักิษณ์์หลักิ ๆ 

ข่อีงร้าน หลังผมจบจากิกิารฝึีกิงานในร้าน

อีาหารเกิ่าแกิ่ท่�โอีซึ่ากิาราว 3 ปุ่ี กิ็เข่้ามา

เปุ่็นพันักิงานคนหนึ�งข่อีงเฮึฮัึทจิ และก็ิ

เล่�อีนมาเป็ุ่นพ่ัอีครัวหลักิ ผมได้อีอีกิหา 

ข่า้วสารใหมท่่�เข่า้กิบัลก่ิเดอ่ียีไดด้ท่า้ยีสด่ 

ไปุ่ได้ข้้าวพัันธุ์อาซ็าฮ่ี  จากิจังหวัด 

โอีคายีามา่ ซึ่ึ�งดั�งเดมิเปุ่น็ข่า้วข่อีงเกิย่ีวโติ น�ำซ็ปุ เอีงกิเ็ปุ่ล่�ยีนวธิ์ปุ่่รง่โดยีใชิข้่อ้ีมล่

วิทยีาศาสติร์เข่้ามาชิ่วยีแติ่ท่กิครั�งกิารปุ่ร่งแติ่งส่ดท้ายี ติ้อีงข่ึ�นอียี่่กิับพั่อีครัว 

เพัราะวัติถึ่ดิบแติ่ละครั�งยี่อีมแติกิติ่างกิันเล็กิ ๆ น้อียี ๆ วิธ์่ปุ่ร่งแติกิติ่างกิับร่่นพั่อี

ผมบ้าง แต่ิรสชิาติิใกิล้เค่ยีงกัิน นอีกิจากินั�นผมกิับเพ่ั�อีน ๆ พั่อีครัวร้านเกิ่าแก่ิ 

ทั�งหลายีในเก่ิยีวโติกิไ็ดร้ว่มกินัจดักิารอีบรใหเ้ดก็ิ ๆ  ร่จ้กัิรสชิาติอิีาหารญ่ี่�ปุ่่�นท่�แท้

จริง เราอียีากิถึ่ายีทอีดวัฒนธ์รรมไปุ่ ยีังคนร่่นติ่อี ๆ ไปุ่ด้วยี

ค่ณ์โซึ่ะโนะเบเช่ิ�อีว่า “แม้จะไม่เข้่าใจสิ�งท่�เข่าพัยีายีามถ่ึายีทอีดได้ 

ลึกิซึ่ึ�งติอีนน่�กิ็ติาม แต่ิอีาหารท่�ได้กิินได้เห็นก็ิจะทำให้ผ่้สัมผัสร่้สึกิภาคภ่มิใจใน

วัฒนธ์รรมข่อีงติน และในอีนาคติอีาจเปุ่็นกิ่ญี่แจไปุ่ส่่ความเข่้าใจติ่อีหลายี ๆ สิ�ง 

ท่�เดินเข่้ามาในชิ่วิติได้” 

สำหรับผ่้เข่่ยีน อีาหารกิลางวันม่�อีเล็กิ ๆ ในปุ่ลายีฤด่ใบไม้ร่วงท่� “ยีามา

บานะ เฮึฮึัทจิ จายีะ” ร้านอีาหารเกิ่าแกิ่ (ชิินิเสะ) อีายี่ 440 ปุ่ี ครั�งน่�ไม่ได้ทำให้

อีิ�มอีร่อียีท้อีงเท่านั�น แติ่ยีังทำให้สมอีงเอีิบอีิ�มไปุ่หลายีวันท่เด่ยีว

* รา้น ยามาบามะ เฮีฮัีที่จิ จายะ เปุ่ดิบรกิิารทก่ิวันยีกิเวน้วนัพัธ่์ อีาหาร

กิลางวัน เวลา 11.30.-15.00 น. อีาหารเยี็น เวลา 17.00.-21.30 น. (ควรจอีง 

ล่วงหน้า) เดินราว 5 นาท่จากิสถึาน่ Shugakuin/Eizan Train


