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ส
วัสดู้เดู้อนี้เมษายนี้ เดู้อนี้ท่้�ร้้อนี้สุดูของปีร้ะเท่ศไท่ย 

แต้ป่ีร้ะเท่ศญ้�ปีุน่ี้เป็ีนี้เดูอ้นี้แห่งการ้เร้ิ�มต้น้ี้ท่ั�งการ้เข้า

โร้งเร้้ยนี้ การ้เข้าท่ำงานี้ เปี็นี้ชิ่วงท่้�ดูอกซึ่ากุร้ะบัานี้ ในี้ต้อนี้นี้้�ผู้มจะ

ขอเล่่าเก้�ยวกับัการ้์ตู้นี้ขนี้มปีัง แล่ะจะโยงเข้ากับัขนี้มปีังถึั�วแดูงท่้�

คนี้ญ้�ปีุ่นี้เร้้ยกว่าอัมปีัง (あんぱん) กันี้คร้ับั ขนี้มปีังใส่ไส้ถึั�วแดูงนี้้�

เป็ีนี้ขนี้มปีงัท่้�มต้้น้ี้กำเนี้ดิูในี้ปีร้ะเท่ศญ้�ปีุน่ี้ถึกูสร้า้งขึ�นี้ในี้ยคุเมจเิพ้�อ

ถึวายแกจ่กัร้พร้ร้ดูเิมจใินี้วนัี้ท่้� 4 เมษายนี้ ปีเีมจทิ่้� 8 หร้อ้ ค.ศ. 1875 

เพ้�อร้ะล่ึกถึึงเหตุ้การ้ณี์ในี้วันี้นี้ั�นี้ วันี้ท่้� 4 เมษายนี้ของทุ่กปีี

จึงเปี็นี้วันี้อัมปีังคร้ับั จากข้อมูล่ของร้้านี้คิมูร้ะยะซึ่ึ�งเปี็นี้ต้้นี้กำเนี้ิดู

ของอัมปีังนี้้�เล่่าว่า อัม่ปีังถีูกสร้างขึ�นเพื�อถีวัายแก่จักรพรรดีิ 

เม่จิเพื�อเปี็นขนม่สำหรับทานคืู่กับชา (ในภัาษาญี�ปีุ�นขนม่

ปีระเภัทนี�เรียกวั่า Chagashi 茶菓子) ในี้การ้เสดู็จชิมดูอกไม้ท่้�

มูโคจิมา พ่อลู่กคร้อบัครั้วคิมูร้ะจึงใช้ิกล่้บัซึ่ากุร้ะแชิ่เกล่้อใส่ล่งไปี

ในี้ขนี้มปีังถึั�วแดูงดู้วย ซึ่ึ� งจักร้พร้ร้ดูิ เมจิท่ร้งชิมว่าถึูกปีาก 

เพร้าะฉะนี้ั�นี้ ร้้านี้คิมูร้ะจึงเปี็นี้ร้้านี้ดูังของอัมปีัง แล่ะซึ่ากุร้ะอัมปีัง

มาต้ั�งแต้่นัี้�นี้เปี็นี้ต้้นี้มา [1] ส่วนี้ต้ัวแล่้วเคยท่านี้อัมปีังของร้้านี้ 

คมิรู้ะยะท่ั�งแบับัปีกติ้ แล่ะซึ่ากุร้ะ แต่้ไม่ไดู้ถ่ึายรู้ปีเกบ็ัไว้ เล่ยเอารู้ปี 

อมัปัีงท่้�ซึ่้�อจากร้้านี้สะดูวกซึ่้�อมาให้ท่่านี้ผูู้อ่้านี้ดูกูนัี้นี้ะคร้บัั จร้งิ ๆ  แล้่ว 

ผู้มชิอบัอัมปัีงท่้�ใส่คร้้มสดูมากกว่า เพร้าะมันี้ร้สชิาต้ิจะล่ะมุนี้กว่า 

แชมเปี้้�ยนขนมปี้ัง (ยาคิิเทเตะเจปี้ัง)ตอนท่� 14

หากท่่านี้ผูู้้อ่านี้ไดู้ไปีญ้�ปีุ่นี้ สามาร้ถึหาซึ่้�อไดู้ต้ามร้้านี้ขนี้มปีัง แล่ะ

ไดูย้นิี้ข่าววา่ร้า้นี้สะดูวกซึ่้�อบัางเจา้กเ็ร้ิ�มขายอมัปีงัท่้�ใสค่ร้ม้สดูแล่ว้

ดู้วย

พอพดููถึงึไส้ถึั�วแดูงแล้่วต้อ้งล่งลึ่กไปีดู้วยว่า จริ้ง ๆ  ม ้2 แบับั 

ค้อ โคชิิอันี้ แล่ะสึบัุอันี้ โคชิิอันี้ค้อถึั�วแดูงท่้�ต้้มนี้ำมาบัดูแล่้วกร้อง

เอาเปีล่้อกออก ท่ำให้ร้สชิาต้ิล่ะมุนี้ล่ิ�นี้กว่า แต้่สึบัุอันี้จะพยายาม

ให้เหล้่อความเป็ีนี้เม็ดู ๆ ของเมล็่ดูถัึ�วแดูงไว้ สำหรั้บัความชิอบั 

แบับัไหนี้มากกวา่กนัี้นัี้�นี้เปีน็ี้ขอ้ถึกเถึย้งกนัี้ แล่ะม้การ้ท่ำสำร้วจมา

เร้้�อย ๆ โดูยผู้ล่สำร้วจปีี ค.ศ. 2018 โดูย Weathernews พบัว่า 

สึบัุอันี้ไดู้ร้ับัความนิี้ยมมากกว่าโคชิิอันี้ แต่้พบัว่าในี้กลุ่่มคนี้ 

อายุนี้้อยจะชิอบัโคชิิอันี้มากกว่า [2]

พอพูดูถึึงอัมปีังก็อยากจะพูดูถึึงการ์ต์ูนท่้�ชิ้�อ อัม่ปีังแม่น 

ผูู้้แต้่งเร้้�องอัมปีังแมนี้ค้อคุณียานี้าเซึ่ะ ท่าคาชิิ  

การ์้ต้นูี้เร้้�องนี้้�เป็ีนี้การ้ต์้นูี้เด็ูกท่้�นี้ยิมต้ั�งแต่้อดูต้้ถึงึปัีจจุบันัี้ในี้

ปีร้ะเท่ศญ้�ปีุ่นี้ ต้ัวเอกของเร้าค้อ อัมปีังแมนี้ ซึึ่�งชิ้�อภาษาญ้�ปุ่ีนี้จะ

เข้ยนี้ดู้วยต้ัวคาต้ากานี้ะท่ั�งหมดูแบับันี้้�  アンパンマンอัมปีังแมนี้

เดูิมเปี็นี้หนี้ังส้อภาพต้้พิมพ์คร้ั�งแร้กในี้ปีี ค.ศ. 1973  ซึ่ึ�งในี้ยุคนี้ั�นี้

ยงัใช้ิต้วัฮีริ้ากานี้ะว่า あんぱんまんในี้ปีี ค.ศ. 1988 ไดู้มก้าร้ท่ำเป็ีนี้ 

อานี้ิเมะฉายในี้โท่ร้ท่ัศนี้์ ซึ่ึ�งฉายมาแล่้วกว่า 30 ปีี 

การ้์ตู้นี้เร้้�องน้ี้�เกิดูขึ�นี้ในี้โล่กของอัมปีัง ซึ่ึ�งในี้โล่กนี้้�ม้ฤดูู

เหมอ้นี้โล่กของพวกเร้า แต่้ไม่มก้าร้ใช้ิเงนิี้ เป็ีนี้ร้ะบับัการ้แล่กเปีล่้�ยนี้ 

การ้์ตู้นี้เร้้�องนี้้�ม้หัวใจหล่ักอยู่ท่้�คำว่า ความร้ัก 愛 แล่ะความกล่้า

หาญ 勇気 โดูยคู่ปีรั้บัของอัมปัีงแมนี้ ค้อ ไบัคิงแมนี้ (ไบัคิง ในี้

ภาษาญ้�ปีุ่นี้ หมายถึึง แบัคท่้เร้้ย) อัมปีังแมนี้ถึ้าเกิดูศ้ร้ษะเปีียก 

จะท่ำให้หมดูพล่ังจึงต้้องเปีล่้�ยนี้ศ้ร้ษะใหม่แล่้วจะกล่ับัมาพล่ัง

เหม้อนี้เดูิม 

สิ�งท่้�ผู้มต้กใจหล่ังจากไปีอ่านี้ Q&A จากเว็บัอัมปีังแมนี้ค้อ 

อัมปีังแมนี้ไม่ม้วันี้หยุดู ออกล่าดูต้ร้ะเวนี้ทุ่กวันี้ โดูยวันี้ท่้�ฝึนี้ต้กจะ

สวมหมวกแก้วใส อาจจะเป็ีนี้การ์้ต้นูี้ เล่ยไม่มใ้คร้คิดูวา่ อมัปีงัแมนี้

ควร้ม้วันี้หยุดูพักบ้ัาง อ้กอย่างหนึี้�งค้อไส้ถึั�วแดูงของอัมปัีงแมนี้ 

เปี็นี้แบับัไหนี้กันี้แนี้่ ต้าม Q&A ไดู้บัอกว่าเปี็นี้ สึบัุอันี้ คร้ับั ซึ่ึ�ง 
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ใคร้ ๆ ในี้โล่กของอัมปีังแมนี้บัอกว่าอร้่อยมาก [3]  หล่ายท่่านี้อาจ

จะสงสัยว่าทุ่กคนี้บัอกว่าอร้่อยแปีล่ว่าเคยท่านี้แล่้วหร้้อ ถึ้าหาก

ท่่านี้ไดู้เคยชิมอานิี้เมะจะพบัว่า อัมปัีงแมนี้จะบิัดูหน้ี้าตั้วเองให้ 

คนี้อ้�นี้ไดู้ท่านี้ดู้วย 

แชิมเปี�ย่นข้นมปัง	(ย่าคิเทเตะเจัปัง)

แชิมเปีี�ยนี้ขนี้มปีัง  หร้้อในี้ชิ้�อภาษาญ้�ปีุ่นี้ 焼きたて!!ジャ
ぱんผูู้้เข้ยนี้การ้์ตู้นี้เร้้�องนี้้�ค้อคุณีฮีาชิิกุจิ ท่าคาชิิ การ้์ตู้นี้เร้้�องนี้้� 

ต้้พิมพ์ต้ั�งแต้่ปีี ค.ศ. 2001 ถึึง ค.ศ. 2007  เป็ีนี้การ้์ตู้นี้ท้่�เก่าพอ

สมควร้ แต้่ผู้มเหน็ี้ว่ากล่ับัมาฉายใหม่ในี้ชิ่อง Muse Thailand ท่าง 

YouTube จึงขอแนี้ะนี้ำการ์้ตู้นี้เร้้�องนี้้� คำว่า 焼きたて แปีลัว่ัา 

อบใหม่่ ๆ  เพิ�งออกจากเต์า เปี็นี้การ้ใชิ้แกร้มม่าของกร้ิยารู้ปีต้ัดู 

masu + tate  เปี็นี้แกร้มม่าในี้ N2 ใชิ้เพ้�อเนี้้นี้ความสดูใหม่ 

สว่นี้คำวา่ ジャぱん เป็ีนการเน้นว่ัา ขนม่ปัีงที�ทำเพื�อให้ถีกูปีาก

คืนญี�ปีุ�น การ้์ตู้นี้เร้้�องนี้้�เคยจัดูพิมพ์เปี็นี้ภาษาไท่ยโดูยสำนี้ักพิมพ์

บังกชิ แล่ะอานิี้เมะก็เคยฉายในี้ปีร้ะเท่ศไท่ยแล้่วในี้ชิว่ง พ.ศ. 2549 

สำหร้ับัมังงะผู้มเหม้อนี้เคยซ้ึ่�ออ่านี้เล่่มแร้ก ๆ แต่้ก็ไม่ไดู้ต้าม 

ต้่อเนี้้�อง ส่วนี้อานิี้เมะท่้�ฉายนี้ั�นี้ผู้มอยู่ปีร้ะเท่ศญ้�ปุ่ีนี้แล้่วเล่ยไม่ม้

โอกาสไดู้ร้ับัชิม 

การ้์ตู้นี้แชิมเปีี�ยนี้ขนี้มปัีงเปี็นี้เร้้�องของเดู็กหนุ่ี้มอายุ 16 ปี ี

ท่้�ชิ้�ออาซูึ่มะ คาซูึ่มะ (東和馬Azuma Kazuma)เป็ีนี้คนี้จังหวัดู 

นี้้กาต้ะ (Niigata) ท่้�ม้หัต้ถึ์ต้ะวันี้ (ในี้ภาษาญ้�ปีุ่นี้ใชิ้คำว่า 太陽の
手Taiyou no Te) ซึ่ึ�งมค้วามหมายวา่เปีน็ี้มอ้ท่้�อบัอุน่ี้เหมาะแกก่าร้

ท่้�ย้สต้์จะเจร้ิญเต้ิบัโต้ชิ่วยส่งเสร้ิมการ้หมัก

การ้์ตู้นี้เร้้�องนี้้�ให้ความรู้้เก้�ยวการ้ท่ำขนี้มปีัง แล่ะปีร้ะวัติ้

ขนี้มปีงั ร้วมท่ั�งขนี้มปัีงท่้�มแ้ต้ใ่นี้เฉพาะญ้�ปีุน่ี้ เช่ินี้ อมัปีงั เมล่อ่นี้ปัีง 

ผู้มจำไดู้ว่าต้อนี้ไปีปีร้ะเท่ศญ้�ปีุน่ี้คร้ั�งแร้ก เหน็ี้เมล่่อนี้ปัีง (ซึ่ึ�งต้อนี้นี้ั�นี้ 

ก็ยังงงว่า เมล่่อนี้ต้ร้งไหนี้) แล้่วก็ซึ่้�อกินี้ในี้ 7-11 อยู่บ่ัอย ๆ เล่ย 

เพร้าะไม่เหม้อนี้ขนี้มปัีงอ้�นี้ ๆ ข้างนี้อกกร้อบัม้นี้�ำต้าล่โร้ย เพร้าะ

ภายนี้อกท่ำจากแป้ีงท่ำคุกก้� แต่้ภายในี้ท่ำจากแป้ีงขนี้มปัีง สำหรั้บั

คนี้ไท่ยอาจจะรู้้จัก เพร้าะเคยม้ช่ิวงหนี้ึ�งท่้�คนี้ไท่ยชิอบัไปีท่านี้ 

เมล่่อนี้ปีังต้ร้งวัดูอาซึ่าคูซึ่ะ

สิ�งท้่�อยากให้สังเกต้ค้อ จะม้การ้ใชิ้สำเน้ี้ยงท่้�แต้กต้่างกันี้

ออกไปีเพร้าะอาซึู่มะเปี็นี้คนี้นี้้กาต้ะ แล่ะอยู่กับัคร้อบัคร้ัวซึ่ึ�งม้คนี้

แก่อยู่ การ้พูดูจะออกแนี้วคนี้แก่พูดู แต่้ในี้ร้้านี้ขนี้มปัีงท่้�อาซูึ่มะ

ท่ำงานี้อยู่ ม้ต้ัวล่ะคร้ท่้�พูดูแบับัคันี้ไซึ่ ชิ้�อคาวาจิ ท่ำให้เร้าสามาร้ถึ

ฟัังสำเน้ี้ยงคันี้โต้ คันี้ไซึ่ แล่ะสำเน้ี้ยงถิึ�นี้ไดู้ แล่ะจุดูเดู่นี้อ้กอย่าง

สำหร้บััเร้้�องนี้้�ค้อ ร้แ้อคชิั�นี้เวล่าชิิมขนี้มปัีง ซึึ่�งปีกติ้จะพดููแคว่า่อร้อ่ย 

แต้ใ่นี้การ้ต์้นูี้เร้้�องนี้้� การ้แสดูงร้แ้อคชิั�นี้จะมากกว่าปีกติ้ บัางคร้ั�งจะ

ท่ำเปีน็ี้เร้้�องร้าวไปีผู้กูหร้อ้ล่อ้เล้่ยนี้การ้ตู์้นี้ ภาพยนี้ต้ร้ ์หร้อ้เหต้กุาร้ณี์

ต้่าง ๆ หากไม่ไดู้ต้ิดูต้าม หร้้อม้ความรู้้อยู่ก่อนี้ อาจจะไม่เข้าใจว่า

หมายถึึงอะไร้ เพร้าะเปี็นี้การ้์ตู้นี้เก่าในี้ชิ่วงปีี ค.ศ. 2000 แต้่โดูย

ร้วมแล่้วเปี็นี้การ้์ตู้นี้ท่้�นี้่าสนี้ใจ ซึ่ึ�งผู้มคอยต้ิดูต้ามชิมทุ่กวันี้ เพร้าะ

จะล่งฉายในี้ชิ่อง Muse Thailand ทุ่กวันี้ วันี้ล่ะต้อนี้ เวล่าสองทุ่่ม
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