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กนิฎฐา มัตสุโอะ

	“เบนโตบะโกะ” กล่่องข้้าวทำำาจากไม้้ล่งรััก รัะบายได้้ดี้ ข้องไม้่บูด้เน่าง่าย

“ซัทสุุงะกุุ”:
เบ็็ดเตลี่็ดเกี�ยวกับ็ญี่ี�ป่�น (1)

“ซ้ทัี่สงุะก”ุ（雑学）แปลต้ร่งตั้ว

ได้ว่า “เร่่�องเล็ก ๆ นี้้อย ๆ” “เร่่�องไม่เป็นี้

เร่่�อง” หร่่อ “เร่่�องเบั็ดเต้ล็ด” ท้�บั่อยคร่ั�ง

ไมไ่ดส้ลกัสำคญัอะไร่ ไมรู่่ก้ไ็มไ่ดท้ำให้

ชิว้ติ้เปล้�ยนี้แปลงใด ๆ  แต่้บัางคร่ั�งพื่อรู่เ้ข้า 

ก็อดท้�จะร่้องโห อ้าปากค้างไปก็ม้

ผู้ เ ข้ ย นี้ จ ะ ล อ ง ห ยิ บั เ ร่่� อ ง

เบั็ดเต้ล็ดเก้�ยวกับัญ้�ปุ�นี้มาถึ่ายทอดให้

ฟังักันี้สกั 2-3 คร่ั�ง คร่ั�งนี้้�เร่ิ�มจาก “ปิ�นโติ” “บัริ่การ่ของหา้งร่า้นี้ญ้�ปุ�นี้

ในี้วันี้ฝ่นี้ต้ก” และ “ธ์ร่ร่มเนี้้ยมการ่แพื่็คของ การ่ร่ับั และทอนี้เงินี้

ของญ้�ปุ�นี้” กันี้เป็นี้อย่างแร่ก 

1) “เบุนโติ” ไปมาอยา่งไร่ หลงัโควดิ-19 ร่ะบัาด เปน็ี้ต้น้ี้มา 

ผู้เข้ยนี้มักจะต้่�นี้มาเต้ร่้ยมปิ�นี้โต้ม่�อกลางวันี้ให้คนี้ ท้�บั้านี้ต้ิดไปกินี้

ท้�ท้�ทำงานี้เก่อบัทุกวันี้ กับัข้าวส่วนี้ใหญ่เป็นี้วัต้ถุึดิบัของม่�อเย็นี้ 

วนัี้กอ่นี้ เอามาปร่งุร่สใหม ่อยา่งเกง่กเ็พื่ิ�มกบััท้�ต้า่งกบััม่�อเยน็ี้เขา้ไป

อ้กอย่าง บั๊วยดอง (อุเมะโบัะชิิ) นี้ั�นี้ นี้อกจากจะชิ่วยเปล้�ยนี้ร่สชิาต้ิ

ม้เปร่้�ยวเต้ิมแล้ว บั๊วยดองยังชิ่วยถึนี้อมไม่ให้ปิ�นี้โต้บัูดด้วย
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“เบันี้โต้” สนัี้นี้ษิฐานี้วา่เปน็ี้ศพัื่ทท้์�มาจากการ่จา่ยอาหาร่ให้

นี้ักร่บัร่ะหว่างไป สงคร่าม (ไฮโต้ โอะ เบันี้ซุร่ะ) หร่่อไม่ก็มาจาก 

คำว่า 「便當」(เบันี้โต้) ในี้ภาษาจ้นี้สมัยร่าชิวงศ์ซ้องท้�หมายถึึง 

“อาหาร่ท้�กินี้สะดวก”

จากหลักฐานี้ทางโบัร่าณคด้ พื่บัว่าคนี้ญ้�ปุ�นี้นี้ำเอาข้าวปั�นี้ 

(โอะนิี้งิร่ิ) ไปกินี้กลางทางร่ะหว่างทำไร่่นี้ามาต้ั�งแต้่สมัยยาโยะอิ 

และพื่อเปล้�ยนี้มาเป็นี้สังคมล่าสัต้ว์ร่าวศต้วร่ร่ษท้� 5 ก็พื่กข้าว 

ต้ากแห้งต้ดิต้วัไปกนิี้กลางทางด้วย ข้าว และปลาต้ากแห้งนี้้� เป็นี้อาหาร่ 

กลางวนัี้ของแร่งงานี้ญ้�ปุ�นี้เร่่�อยมา จนี้ถึงึร่าวศต้วร่ร่ษท้� 10 ปิ�นี้โต้หรู่ 

ทำจากไมล้งร่กัลงยาเร่ิ�มปร่ากฏิใหเ้หน็ี้คร่ั�งแร่กสมยัอะสจุ ิโมะโมะ

ยามา่ (ค.ศ.1573-1603) แต่้ใชิก้นัี้เฉพื่าะในี้หมูขุ่นี้นี้างนัี้กร่บัชิั�นี้สงู

เวลาไปชิมดอกไม้ หร่่อไปร่่วมวงนี้�ำชิา เพื่ิ�งจะมาใชิ้บัร่ร่จุอาหาร่

กลางวันี้กันี้จร่ิงจังเม่�อเข้าสมัยเอโดะ แล้วเม่�อบั้านี้เม่องสงบั ผู้คนี้

เร่ิ�มกนิี้ขา้วคร่บัสามม่�อกนัี้ หลายคนี้ออกเดินี้ทางทอ่งเท้�ยว แวะหา

ปิ�นี้โต้กินี้กลางทาง ฯลฯ และดูเหม่อนี้ว่าในี้ปลายสมัยเอโดะนี้้�ก็ม้ 

“เบันี้โต้ยะ” หร่่อร่้านี้ขายอาหาร่ปิ�นี้โต้เปิดทำการ่แล้ว

ข้าร่าชิการ่ในี้สมัยเมจิก็ยังพื่กปิ�นี้โต้ติ้ดต้ัวไปกินี้ท้�ท้�ทำงานี้ 

เพื่ร่าะสมัยนี้ั�นี้ยังไม่ม้ ร่้านี้อาหาร่นี้อกบั้านี้เท่าใดนี้ักร่ัฐบัาลเมจิก็

กร่ะตุ้้นี้ให้พื่ลเม่องบัำรุ่งร่่างกาย พื่กปิ�นี้โต้ไปกินี้กลางวันี้กันี้ 

เดก็นี้กัเร่ย้นี้ และครู่ท้�สมยันี้ั�นี้ยงัไม่มอ้าหาร่กลางวันี้ของโร่งเร่ย้นี้ก็ต้้อง 

พื่กปิ�นี้โต้ไปกันี้เอง ชิว่งนี้้�เองท้�เกิดปิ�นี้โต้สาร่พื่ดัแบับั เชิน่ี้ “เอกเิบันี้” 

	พนักงานรั้านเอาข้องทำี่ซื้้้อใส่่ถุุง แล่ะส่วม้พล่าส่ติกด้้านนอกให้้อีกทำี

(ปิ�นี้โต้ต้ามสถึานี้้ร่ถึไฟั),  “มะคุโนี้ะอุจิ เบันี้โต้” (ปิ�นี้โต้เวลาไปชิม

ละคร่คาบักู)ิ, “ฮโินี้ะมาร่ ุเบันี้โต้” (ปิ�นี้โต้ท้�มแ้ต้ข่า้วขาวกบัับัว๊ยแดง

ดังธ์งชิาต้ิญ้�ปุ�นี้) เป็นี้ปิ�นี้โต้ของคนี้ยากจนี้ไม่ม้กับัอ่�นี้ เป็นี้ต้้นี้ 

ปัจจุบัันี้นี้้�โร่งเร่้ยนี้ปร่ะถึมต้้นี้ทุกแห่งในี้ญ้�ปุ�นี้ ม้อาหาร่ 

กลางวันี้ของครู่ และเด็ก ไม่ต้้องหิ�วปิ�นี้โต้ไปกันี้ แต้่โร่งเร่้ยนี้มัธ์ยม

ส่วนี้ใหญ่เด็ก ๆ ยังต้้องเอาปิ�นี้โต้ไปกินี้กันี้ท้�โร่งเร่้ยนี้ เด็กบัางคนี้ท้�

แม่ทำงานี้ไม่ม้เวลาทำปิ�นี้โต้ให้ ก็แวะซ่�อเอาจากร่้านี้สะดวกซ่�อ 

ใกล ้ๆ  บัา้ง หนีุ้ม่สาวต้ามออฟัฟิัศชิว่งนี้้�กน็ี้ยิมซ่�อปิ�นี้โต้กินี้กันี้กลาง

วันี้ งบัปร่ะมาณร่าว 500-600 เยนี้เป็นี้หลัก

ผู้เขย้นี้ทำปิ�นี้โต้เพื่ร่าะว่า เล้�ยงไม่ต้้องกินี้นี้อกบ้ัานี้เปิดปาก

เปิดจมูกชิ่วงโควิดนี้้� และทั�งข้าวสวย และกับัข้าวสำหร่ับัสองคนี้ก็

มกัจะเหล่อปร่ะจำ การ่ทำปิ�นี้โต้ชิ่วยใหใ้ชิอ้าหาร่ไดห้มดไมต่้้องทิ�ง 

ว่ากันี้ว่าเคล็ดลับัในี้การ่ทำปิ�นี้โต้นี้ั�นี้นี้อกจากต้้องพื่ิจาร่ณาสมดุล

ด้านี้คุณค่าอาหาร่แล้ว ยังต้้องเล่อกวัต้ถึุดิบัท้�ไม่ม้กลิ�นี้แร่ง หาไม่

เชิ่นี้นัี้�นี้กลิ�นี้จะกลบัอาหาร่อ่�นี้เม่�อปิดฝ่าแล้ว ไม่เล่อกของสดหร่่อ

กับัข้าวท้�ม้นี้�ำขลุกขลิก และทิ�งไว้ให้เย็นี้ก่อนี้ท้�จะปิดฝ่าอาหาร่จะ

ได้ไม่บัูด เป็นี้ต้้นี้ 

2) บุริการข้องห้างร้านญ่�ปุ�นในวันฝนติก เม่�อแวะไปซ่�อ

เค้กกลับับ้ัานี้ท้�ร่้านี้เค้กแห่งหนี้ึ�งย่านี้กิองในี้เก้ยวโต้ในี้บ่ัายวันี้ 

ฝ่นี้พื่ร่ำ เจ้าหน้ี้าท้�ร่้านี้ร่้บัเอาพื่ลาสติ้กสำหรั่บัคลุมถุึงกร่ะดาษมา

สวมให้กันี้ถึุงกร่ะดาษเปียกขาดทันี้ท้ 
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	ตรัึงข้นม้แต่ล่ะชิ้ิ้นติด้พ้้นแล่ะพนังกล่่อง แต่ล่ะชิ้ิ้นยังม้ีกรัะด้าษกั้นไม่้ให้้เบียด้กัน

ในี้ญ้�ปุ�นี้แทบัทุกห้างร่้านี้ ไม่ว่าลูกค้าจะซ่�อมากซ่�อนี้้อย 

พื่นี้ักงานี้จะหาพื่ลาสต้ิกมาคลุมถึุงให้ทุกคร่ั�ง แม้ว่าหลัง ๆ มานี้้�จะ

ม้ลูกค้าบัางร่ายปฏิิ เสธ์ เพื่ร่าะไม่ต้้องการ่เป็นี้ภาร่ะด้านี้ 

สภาพื่แวดลอ้ม เจา้หนี้า้ท้�ร่า้นี้จึงมกัถึามความพื่อใจของลกูคา้กอ่นี้

ทุกคร่ั�ง ว่าต้้องการ่ถึุงพื่ลาสต้ิกสวมทับัอ้กชิั�นี้หนี้ึ�งหร่่อไม่ และหาก

เป็นี้ห้างสร่ร่พื่สินี้ค้า พื่นี้กังานี้จะรั่บัรู่ทั้นี้ทว่้าข้างนี้อกฝ่นี้ต้กเม่�อทาง

ห้างเปิดเพื่ลงเฉพื่าะเป็นี้ BGM

ไมว่า่จะซ่�อนี้อ้ยซ่�อมาก เงินี้เดอ่นี้พื่นัี้กงานี้จะลดลง เงินี้เยนี้

จะม้ค่าต้�ำลงเท่าใด การ่บัร่ิการ่ของญ้�ปุ�นี้ก็ยังเต้็มท้�เหม่อนี้เดิม แม้

หลายปีมานี้้�จะม้เส้ยงเห็นี้อกเห็นี้ใจ คนี้ทำงานี้ว่าเบั้�ยเล้�ยงไม่มาก

แต้ล่กูค้ายังเร่ย้กร้่องการ่บัริ่การ่ร่ะดับัเดิมอยู ่(แถึมยังเจอลูกค้าขอ

ให้ยกถึุงถึ่ายรู่ปอ้กด้วย)

3) บุริการแบุบุญ่�ปุ�น: แพื่็คเกจจิ�งสวยอย่างเด้ยวไม่พื่อ 

ของข้างในี้ต้้องไม่ล้ม ไม่เละเทะ การ่ร่ับัเงินี้ทอนี้เงินี้ต้้องเป๊ะ

ดเูหมอ่นี้จะเป็นี้ธ์ร่ร่มเนี้ย้มไปแล้วสำหร่บััร้่านี้เค้กญ้�ปุ�นี้ท้�จะต้้องบัร่ร่จุ 

ขนี้มในี้กล่อง ไม่ให้ล้ม ไม่ให้หกเละเทะเส้ยหาย ทุกคร่ั�งท้�ซ่�อเค้ก 

ไม่ว่าจะต้ามร่้านี้เด้�ยว ๆ หร่่อต้ามบัูธ์ในี้ห้างสร่ร่พื่สินี้ค้า พื่นี้ักงานี้

จะถึามคำถึาม และเต้ร่้ยมการ่บัร่ร่จุให้เหม่อนี้ ๆ กันี้ทุกแห่ง

3.1) เร่ิ�มจากคำถึามท้�ว่า “ใชิ้เวลาในี้การ่เดินี้ทางปร่ะมาณ

ก้�ชิั�วโมง?” พื่นี้ักงานี้จะได้เต้ร้่ยมนี้�ำแข็งแห้ง หร่่อ Ice Pack ในี้

ปร่มิาณท้�เพื่ย้งพื่อให้ได้ ปกติ้หากไม่เกนิี้ 2 ชิั�วโมงจะไม่เสย้ค่าใช้ิจ่าย 

เพื่ิ�ม

3.2) เม่�อพื่นัี้กงานี้นี้ำเค้กท้�ลกูค้าสั�งขึ�นี้มาเร่ย้งบันี้ถึาดสินี้ค้า 

ต้ร่วจสอบัว่าไม่ผิดชิิ�นี้ ผิดจำนี้วนี้แล้วก็จะบัร่ร่จุลงกล่องกร่ะดาษ

ต้ามขนี้าดหร่่อจำนี้วนี้ชิิ�นี้

3.3) เค้กจะถึูกเร่้ยงในี้กล่องไม่ให้ล้มเบั้ยดกันี้เละ หร่่อโค่นี้

ลงกลางทาง เค้กแต้่ละชิิ�นี้ท้�ม้ถึาดพื่ลาสต้ิกร่องด้านี้ล่างจะถึูกต้ร่ึง

กบััพื่่�นี้กลอ่งด้วยเทป และมก้ร่ะดาษกลมบ้ัางเหล้�ยมบัา้ง กั�นี้ไมใ่ห้

เนี้่�อเคก้แต้ล่ะชิิ�นี้สห้ร่อ่เบัย้ดกนัี้กร่ะดาษเอง กถ็ึกูต้ร่งึกบััขอบักลอ่ง

อ้กด้วย แม้ลูกค้าจะซ่�อเพื่้ยงชิิ�นี้เด้ยว กล่องโล่งว่าง พื่นี้ักงานี้ก็จะ

ต้ร่ึงไม่ให้ล้ม

4) หลังบุรรจุเสร็จ พื่นี้ักงานี้จะยกกล่องโดยไม่ปิดฝ่ามา

ให้ลกูคา้ต้ร่วจอก้คร่ั�งวา่ไม่ผดิชิิ�นี้ไม่ผดิจำนี้วนี้ จะได้ไมม่ป้ญัหาว่า

ของขาดหร่่อของผิดหลังลูกค้าไปถึึงบั้านี้

5) เม่�อลูกค้้าส่งเงินให้ พนักงานจะรับุมา และออก

เส่ยงดัง ๆ เชิ่นี้ “ร่ับัมา 5,000 เยนี้ ทอนี้ไป 3,270 เยนี้” และท้�

เหม่อนี้กันี้ทุกร่้านี้ทุกแห่งในี้ญ้�ปุ�นี้ ค่อพื่นี้ักงานี้จะส่งเศษเหร่้ยญ 

ให้ก่อนี้ ต้ามด้วยธ์นี้บัตั้ร่ท้�จะนี้บััแยกให้ดตู่้อหน้ี้าลกูค้า พื่ร้่อมเปล่งเสย้ง 

ดัง ๆ ว่า “หนี้ึ�งพื่ันี้ สองพื่ันี้ สามพื่ันี้” ต้ามลำดับั วิธ์้นี้้�ทำให้ไม่พื่บั

ปัญหาทอนี้ผิด ยังไม่ได้ทอนี้ ฯลฯ 

ท้�นี้า่ทึ�งน่ี้าเลย้นี้แบับัท้�สดุคอ่ แทบัทุกร่า้นี้ทั�วปร่ะเทศปฏิบัิัติ้

เหมอ่นี้กนัี้หมด โดยเฉพื่าะการ่ทบัทวนี้สนิี้คา้ การ่จา่ย และทอนี้เงนิี้ 

เป็นี้เหม่อนี้กันี้ทุกแห่งทั�วปร่ะเทศ จากปร่ะสบัการ่ณ์เก่อบั 40 ปี 

ในี้ญ้�ปุ�นี้ของผู้เข้ยนี้ บัอกได้เลยค่ะว่าญ้�ปุ�นี้สร้่างคู่ม่อได้เก่งมาก 

และท้�สำคัญค่อ อบัร่มคนี้ให้ทำงานี้ได้มาต้ร่ฐานี้เด้ยวกันี้จริ่ง ๆ 

(นี้อกจากคู่ม่อ  และวิธ์้

อบัร่มแล้ว มาต้ร่ฐานี้ด้านี้

การ่ศึกษาขั�นี้ต้�ำท้�เทา่เทย้ม

กันี้ของคนี้ญ้�ปุ�นี้ นี้่าจะเป็นี้

ปัจจัยร่องรั่บัท้�สำคัญอ้ก

ปร่ะการ่หนึี้�งด้วย) ป.ล.แต้่

ก็ เป็นี้ความจร่ิงท้�ว่าการ่ 

ยึดต้ิดคู่ม่อเกินี้ไป บัางคร่ั�ง

ทำให้ญ้�ปุ�นี้ไม่ย่ดหยุ่นี้

“ซัทสุงะกุ” เหล่านี้้� 

ไม่รู่้ก็ไม่ได้เส้ยหาย แต้่ได้รู่้

ก็ เหม่อนี้ได้นี้�ำจิ�มสมอง 

พื่อให้เกิดความบัันี้เทิงได้ 

คร่ั� งต้่ อ ไปจะหยิบั เ ร่่� อ ง

เบั็ดเต้ล็ดมาถ่ึายทอดอ้ก

นี้ะคะ


