
ราคา 275 บาท
HOKKAIDO HOME-MADE

“เราอ�าน ‘อิตาดาคิมัส’ ด�วยอารมณ�ท่ีโคตรจะ
ว�าวุ�น ต�องหาของกินรองท�องตลอด ระหว�าง 
อ�านกน็กึบ�นอจิฉาในใจ และลุกข�น้มาดปูฏทินิ
ในมือถือว�ามีเวลาไหนบ�างที่จะได�ออกไป
ท�องโลกกว�าง ตามหาความเร�าใจในชีว�ตบ�าง 
คราวนี้ เ รา ให�สัญญากับตัว เองว� าจะ
ไม�ให�อารมณ�ตง�ดอยากเที่ยว มันหายไปกับ
คอมฟอร�ทโซนของตัวเองเด็ดขาด”

เอิ�ต ภัทรว� ศร�สันติสุข
Wishes On The Earth

“แวววรรณกลายเป�นนักเข�ยนในดวงใจ ท่ีเรามอบคําว�า 
“ไว�ใจ” ให�ไปแล�ว ไม�ว�าจะออกหนังสืออะไร เราก็ไว�ใจที่
จะซื้อมาอ�านด�วยความมั่นใจว�ามันจะสนุกแน�ๆ 

และแน�นอนหนังสือ ‘อิตาดาคิมัส’ เล�มนี้ก็ไม�ทําให�เรา
ผิดหวัง โดยเฉพาะคนชอบกิน กินจ� และกินทุกอย�าง
อย�างเรา!!! ยิ�งอ�านก็ยิ�งหิว ยิ�งพลิกหน�า ท�องก็ยิ�ง
ร�อง (ขนาดนั้นเลยแหละ) จนอยากจะจองตั๋วบินไป
กินตามลายแทงให�มันรู�แล�วรู�รอด!! และนอกจาก
เร�่องกินแล�ว เสน�ห� ในการเล�าเร�่องของแวววรรณ
ยังคงเหมือนเดิม รับรองว�าอ�านแล�วจะวางไม�ลง
แบบเล่มก่อนๆแน่ (ขออวดตรงนี้ว่าเราทําสถิติ
อ�าน  HOKKAIDO HOME-MADE จบภายใน 
3 ชั่วโมง เท�านั้น!!!)”
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หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยอาการท้องร้องตลอดเวลา

ตวั
อย
่าง



หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยอาการท้องร้องตลอดเวลา
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	 ทุกคร้ังท่ีเราอ่านหนังสือของพ่ีแวว	จะเกิดความรู้สึกบางอย่าง	 มันเป็นความ 
รู้สึกแปลกๆ	 มีความอิจฉาผสมกันกับความต่ืนเต้น	อาจเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิต
ประจำาวันจนรู้สึกอยากจะทำาอะไรซักอย่างเพ่ือเพ่ิมจังหวะให้ชีวิตจังเลย	 ให้รู้สึก
เร้าใจ	ให้รู้สึกว่าโลกมันแสนกว้างใหญ่	เพราะแหม	ชีวิตวัยรุ่นมันสับสนจะตายเนอะ	
	 เราเช่ือว่าทุกคนต้องเคยถามตัวเองแหละว่า	 ชีวิตคืออะไร	 เราเกิดมาทำาไม	
อยากออกไปจากโลกแคบๆท่ีอยู่ตอนน้ีจังเลย	อยากออกไปเจอโลกกว้าง	เราอ่าน
หนังสือพ่ีแววแล้วรู้สึกเหมือนได้คำาตอบอะไรบางอย่าง	ท้ังๆท่ีเค้าไม่ได้ตอบคำาถาม
พวกน้ีซะหน่อย	คำาตอบท่ีเราได้มาคือ	คนเราเกิดมาเพ่ือสัมผัสส่ิงรอบๆตัว	 รักคน
ข้างๆตัว	 เสพความสุข	และความทุกข์	 ในทุกๆวัน	และมันดีจังเลยท่ีเราได้รู้สึกถึง
ส่ิงเหล่าน้ัน	
	 จาก	Wish	Us	Luck	 สู่	HOKKAIDO	HOME-MADE	 เราบอกตัวเอง 
มาตลอดว่า	พ่ีแววเป็นคนท่ีโคตรน่าอิจฉา	วันหน่ึงเราอยากจะทำาแบบน้ันบ้าง	อยาก
มีประสบการณ์ชีวิตท่ีสนุกสนานแบบน้ันบ้างจังเลย	แต่เราจะไม่มีทางมีมันหรอก	
ถ้าเราปล่อยให้ตัวหนังสือสร้างแค่แรงบันดาลใจแล้วก็จากไปง่ายๆ	มันจะไม่มีทาง
หรอก	ถ้าเราไม่ออกเดินทางด้วยตัวเองบ้าง
	 เราอ่าน	“อิตาดาคิมัส”	ด้วยอารมณ์ท่ีโคตรจะว้าวุ่น	ต้องหาอะไรรองท้องตลอด
ระหว่างอ่านก็นึกบ่นอิจฉาในใจและลุกข้ึนมาดูปฏิทินในมือถือว่าจะมีเวลาไหน
บ้างท่ีจะได้ออกไปท่องโลกกว้าง	ตามหาความเร้าใจในชีวิตบ้าง	และให้สัญญากับ 
ตัวเองว่า	คราวน้ีจะไม่ให้อารมณ์ตงิดอยากเท่ียวมันหายไปกับคอมฟอร์ทโซนของ
ตัวเองเด็ดขาด
	 ไม่รู้แหละ!	 เราคิดว่าในโลกท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวาย	 เราควรจะตักตวง 
ความสุขให้ได้มากท่ีสุด	และไม่มีอะไรจะทำาให้เราสุขได้ง่ายเท่ากับการกินของอร่อย	
เพราะฉะน้ัน	พ่ีแววคะ!	เด๋ียวเอ๊ิตจะไปกินตามนะ!	หึหึหึ

- เอ๊ิต ภัทรวี ศรีสันติสุข
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	 “ถ้าออกหนังสือใหม่จะไปต่อคิวขอลายเซ็นแวววรรณดีม้ัย...??”	
	 น่ีคือส่ิงแรกท่ีแวบเข้ามาในหัวหลังจากอ่านหนังสือ	Wish	Us	Luck	จบ…	
	 การเดินทางด้วยรถไฟจากลอนดอนกลับมากรุงเทพฯ	 น้ันเท่เป็นบ้า!!	 
ย่ิงสำาหรับคนท่ีชอบเท่ียวชอบเดินทางแบบเราแล้วด้วย	มันเหมือนเป็นความฝันสูงสุด 
อย่างหน่ึงว่าจะมีโอกาสได้ทำาแบบน้ันกับเขาบ้างซักคร้ังในชีวิต	 (แต่ติดตรงตอนน้ี
ยังไม่กล้าและเท่พอ)...
	 แต่ไม่น่าเช่ือว่าหลังจากทริปเท่ๆทริปน้ัน	แวววรรณจะกลับมาให้ต่ิงอย่างเรา
ต้องเซอร์ไพรส์	ด้วยหนังสือท่องเท่ียวเชิงลูกเป็ดอย่าง	HOKKAIDO	HOME-MADE	
ซ่ึงน่าแปลก	แวววรรณทำาให้ผู้ซ่ึงไม่เคยพิสมัยการท่องเท่ียวแบบกลุ่มใหญ่และ 
การน่ังรถทัวร์มาตลอดชีวิตอย่างเรา	 เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือเล่มน้ีมาก 
ซะจนรู้สึกสนิทกับลูกเป็ดกลุ่มน้ีไปแล้วในชีวิตจริง
	 แวววรรณกลายเป็นนักเขียนในดวงใจ	 ท่ีเราเช่ือว่าแฟนหนังสือทุกๆคนก็
คงรู้สึกไม่ต่างจากเรา	 คือมอบคำาว่า	 “ไว้ใจ”	 ไปให้แล้ว	 ไม่ว่าจะออกหนังสืออะไร	 
เราก็ไว้ใจท่ีจะซ้ือมาอ่านด้วยความม่ันใจว่าเราจะสนุกไปกับมันได้แน่ๆ	
	 และแน่นอน	หนังสือ	 “อิตาดาคิิมัส”	 เล่มน้ีก็ไม่ทำาให้เราผิดหวัง	 โดยเฉพาะ
คนชอบกิน	กินจุ	และกินทุกอย่าง	อย่างเรา!!!	 ย่ิงอ่านก็ย่ิงหิว	 ย่ิงพลิกหน้า	ท้องก็
ย่ิงร้อง	(ขนาดน้ันเลยแหละ)	จนอยากจะจองต๋ัวบินไปกินตามลายแทงให้มันรู้แล้ว 
รู้รอด!!	และนอกจากเร่ืองกินแล้ว	เสน่ห์ในการเล่าเร่ืองของแวววรรณยังคงเหมือน
เดิม	รับรองว่าอ่านแล้วจะวางไม่ลงแบบเล่มก่อนๆแน่	(ขออวดตรงน้ีว่าเราทำาสถิติ
อ่าน	HOKKAIDO	HOME-MADE	จบภายใน	3	ช่ัวโมง	เท่าน้ัน!!!)
	 เขียนมายืดยาว	สุดท้ายขอสรุปส้ันๆแบบสโลแกนร้านอาหารดีกว่า
 “อิตาดาคิมัส”	อ่านแล้วเหมือนได้ไปทัวร์กินด้วยกัน	อ่านแล้วเหมือนเราสนิทกัน...	
(คิดได้ไงเน่ีย)	
	 ขอให้มีความสุขกับหนังสือเล่มน้ีในมือท่านนะคะ	

- แป้งโกะ
จินตนัดดา ลัมะกานนท์
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อยู่เพื่อกิน
 
	 กินเพื่ออยู	่หรือ	อยู่เพื่อกิน?
	 ฉันเป็นคนแบบที่สองอย่างไม่ต้องสงสัย…ด้วยความที่แวดล้อมด้วยเรื่อง
อาหารการกินมาแต่เด็ก	เพราะธุรกิจของครอบครัวผลิตหนังสืออาหาร	ช่วงไหน
พ่อกำาลังศึกษาเรื่องปลานำ้าจืด	ปลานำ้าจืดทุกสายพันธุ์ก็จะวนเวียนอยู่บนโต๊ะ
อาหารที่บ้านเรา	ช่วงไหนแม่กำาลังอินกับไข่เค็ม	แม่ก็จะไปตามล่าหาสุดยอด 
ไข่เคม็	ซ่ึงความยากคือต้องเป็นไข่เคม็ดบิ	เพราะบ้านเราไม่กนิแบบต้มธรรมดา… 
มันต้องเอาไข่เค็มดิบมาดาว	บีบมะนาว	โรยพริกป่น	กินกับข้าวสวยร้อนๆ	โอ้ย	
สุดยอด…
	 ส่ิงแวดล้อมที่บ้านสร้างประสบการณ์ทางการกินอย่างโชกโชนให้กับฉัน	
จึงต้องโทษพวกเขาที่ทำาให้ฉันกลายเป็นคน	“อยู่เพื่อกิน”	ก็เรื่องกินน่ะ	เป็นเรื่อง
ใหญ่เสมอ	สอบจะไม่ผ่าน	งานจะไม่เดิน	เที่ยวจะไม่สนุก	ถ้าไม่ได้กินของอร่อย
ใช่!	เที่ยวจะไม่สนุก	ถ้าไม่มีของอร่อย	ในทางตรงกันข้าม	มันจะสนุกและอยาก
กลับไปเที่ยวอีกซำ้าๆ	ถ้าที่นั่นมีของอร่อย…ญี่ปุ่น	เป็นที่นั่นสำาหรับฉัน
	 การเดินทาง	11	 วันในโตเกียว-โอซาก้า-โกเบครั้งนี้	 คำาท่ีเราพูดกันบ่อย	
หลายครัง้ต่อวนัคอืคำาว่า	“อติาดาคมิสั”	(いただきます)	ในการ์ตนูมงังะจะแปล
วลีนี้ว่า	“จะกินแล้วน้าาาา~”	(ยิ่งลากเสียงยาวยิ่งแสดงอาการอยากกิน)	แต่ถ้า
ให้อธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆ	 “อิตาดาคิมัส”	 เป็นคำากล่าวก่อนรับประทาน
อาหาร	เพือ่แสดงคำาขอบคณุต่อทัง้อาหารและทกุๆสิง่ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับอาหาร
ตรงหน้า	ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก	สัตว์	ธรรมชาติ	นำ้า	ดิน	ชาวนา	ชาวประมง	คนเลี้ยง
สัตว์	คนทำาอาหาร	และอื่นๆทั้งองคาพยพ
	 และด้วยความที่แต่ละร้านที่เราไปกินมันอร่อยมาก	อร่อยเวอร์	อร่อยสุดๆ	
จนอยากจะร้องตะโกนป่าวประกาศให้คนอื่นมากินกันบ้าง	 จึงเกิดเป็นหนังสือ
เล่มนี้	“อิตาดาคิมัส - ทริปกินแหลกล้างโลก” 
	 แต่!	 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ไกด์บุ๊กร้านอาหาร	มันคือบันทึกประสบการณ ์
การกิน	ความชอบ	ความรู้สึกส่วนตัวของฉันและเพื่อนร่วมอุดมการณ	์“อยู่เพื่อ
กิน”	ล้วนๆ...แต่เชื่อเหอะว่า...อร่อยแน่
	 ฉันเอาพุงเป็นประกัน!

- แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
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สารบัญ

06 อยู่เพื่อกิน
10 เที่ยวเพื่อกิน
16  ญี่ปุ่นชนบท+ฝรั่งเศสหรู
	 Roppongi

26 ความอร่อยไหลเยิ้ม
	 ใจกลางชิบุย่า
 Shibuya

34 เดพาชิกะ	สวรรค์ชั้นใต้ดิน
	 Shibuya	•	Ginza	

46 รสหวานอมขม
	 ที่แสงสีสาดไปไม่ถึง
	 Shinjukugyoenmae	

54 ของเหลือแสนอร่อย 
	 Ikebukuro	

64 	 สุดยอดโซบะ
	 ในซอกหลืบของโตเกียว
	 Higashinagasagi

76 เดินทางไกลสู่ร้านเค้ก
	 อันดับหนึ่งของโตเกียว	
	 Nishiogikubo	
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สารบัญ

84	 ย่านที่น่ากินที่สุด	
	 Jiyugaoka

98 ร้านเค้กอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น 
	 กับความต่างชั้นของ
	 ทศนิยมตำาแหน่งที่สอง
	 Yokohama

108 รสชาติที่ภูมิใจนำาเสนอ
	 Tsukiji

118	ประสบการณ์ซูชิครั้งหนึ่ง
	 ในชีวิตตลาดปลาซึกิจิ
	 Tsukijishijo

130 แค่ได้กินข้าวห่อไข่
	 ก็มีความสุขแล้ว
	 Umeda	

142 ดิน	น้ำา	ลม	ไฟ	-	
	 ขนมเค้กของซามุไร
	 Kitahama

156 จิบชายามบ่ายกับ
	 แม่บ้านญี่ปุ่น
 Kitahama	

164 รำาลึกความหลังกับ
	 ยากิโทริ
	 Matsuyamachi	

174 ชีสเค้กในตำานาน
	 Namba

182 เดินไปกินไปทัวร์
 Namba

198 ความอร่อยระดับโลก	(1)
	 Kobe

206 ความอร่อยระดับโลก	(2)
	 Kobe

218 ชาบูชาบูเนื้อ
	 ที่ต้องกินในญี่ปุ่น
	 Nipponbashi	

226 ฝันหวานใน
	 ร้านไคเซ็นยากิ
	 Nipponbashi

238 ของอร่อยในร้านสะดวกซื้อ
	 Konbini	

253 อิ-ตา-ดา-คิ-มัส
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	 ทันทีที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย	 เพื่อตอบแทนที่เรา
เป็นสมาชิกแฟนคลับมาเนิ่นนานตั้งแต่ก่อนที่กระแสเกาหลีอินเทรนด์จะเข้ามา
แย่งตลาด	 เหล่าคนไทยหัวใจคลั่งไคล้ความคูลของพี่ยุ่น	ก็ยกโขยงเดินทางไป
เที่ยวญี่ปุ่นกันปานว่าตั๋วเครื่องบินแจกฟรี	 นอกจากนั้น	 กระแสต่อเนื่องใน 
โซเชยีลมีเดยียิง่ต่อยอดให้การโปรโมตการท่องเทีย่วญีปุ่น่ตดิยอดคลืน่สงูเข้าไป
กันใหญ่	 เดี๋ยวคนนั้นก็เช็กอินที่ชินจูกุ	 คนนั้นก็โพสต์รูปทุ่งลาเวนเดอร์	 อีกคน 
ก็ตั้งสเตตัสว่า	 “โอฮาโยโกไซมัส”	 (สวัสดีตอนเช้า)	 มันยิ่งทำาให้เราที่เหลือ- 
พวกไม่ได้ไปเที่ยวไหน-ได้รับผลข้างเคียง	 เกิดอาการอยากไปญี่ปุ่นจนตัวสั่น	 
จนทำาให้ธุรกิจท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโต้คลื่นกันอย่างสนุกสนาน	
	 เราไปทำาอะไรกนันกักนัหนาทีญ่ีปุ่น่?	บางคนไปชอ็ปเครือ่งสำาอางจากร้าน
ขายยาจนสาแก่ใจ	บางคนไปแช่ออนเซน็จนตวัเป่ือย	บางคนไปสดูอากาศบริสทุธิ์
จนเตม็ปอดท่ามกลางธรรมชาตอินัสวยงาม	บางคนอยากลองไปให้สาวๆคาวาอี้
เอาใจทีเ่มดคาเฟ่สกัครัง้	บางคนยอมอดทนเบยีดเสยีดฝงูชนเพือ่ไปดดูอกซากรุะ
บานสะพรั่ง	บางคนอินดี้หน่อย	ออกตามหาโลเคชั่นหนังญี่ปุ่นในดวงใจ	แม้จะ
หลืบแค่ไหนก็ไม่ย่ัน	หรือบางคนที่เติบโตมากับมังงะญี่ปุ่น	 ก็หวังอยากไป 
เยี่ยมยานแม่สักคร้ังในชีวิต...แต่เช่ือสิ	 เหนือสิ่งอื่นใด	ทุกคนต้องไป...กิน! 
ฉันเอาพุงเป็นประกัน
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	 ฉันก็เป็นอีกคนที่หลงเสน่ห์ประเทศญ่ีปุ่นเข้าอย่างจัง	มันเป็นประเทศ
อาถรรพ์ทีใ่ครได้ไปแล้วจะอยากกลบัไปอกีซำา้ๆ	โดยเฉพาะเรือ่งอาหาร	กป็ระเทศ
บ้าอะไร...แม้แต่ไข่ต้มยงัอร่อย	และในฤดรู้อนปีนี.้..ฉนัและเพือ่นร่วมอดุมการณ์	
“อยู่เพื่อกิน”	อีก	2	คนได้ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่นเพื่อ	“กิน”	โดยเฉพาะ	เป้าหมายคือ
โตเกียว	โอซาก้า	และโกเบ	เพื่อตามหาสุดยอดร้านอาหารและร้านขนมที่อร่อย
จนอยากบอกต่อ
	 แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เดินดุ่ยๆไปกินร้านไหนก็อร่อยไปเสียหมด	 
แต่เพื่อให้ได้ไปกินร้านท่ีอร่อยเหนืออร่อย	ก่อนออกเดินทางเราจึงต้องรวบรวม
ข้อมูลร้านอาหารและขนมที่เขาว่าเจ๋งจาก	tabelog.co.jp	เสียก่อน	
	 tabelog	 เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของคนญี่ปุ่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้าน
อาหารทั้งประเทศไว	้เป็นทั้ง	search	engine	หรือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือกูเกิล
สำาหรับร้านอาหารในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ	 เป็นทั้งแหล่งรวบรวมรีวิวร้านอาหาร	 
เป็นทั้งฐานข้อมูล	เวลาเปิดปิด	เบอร์ติดต่อ	อาหารแนะนำา	จำานวนที่นั่ง	แผนท่ง
แผนที.่..tabelog	มีให้หมด	จำานวนดาวของแต่ละร้านจะถกูประมวลจากคะแนน
การรีวิวของแต่ละคนที่ได้ไปกินมาจริงๆ	แบ่งย่อยเป็น	5	ด้าน	คือ	รสชาติอาหาร	
การบรกิาร	บรรยากาศ	ราคา	และเครือ่งดืม่	ซึง่ดาวของแต่ละร้านจะเปลีย่นแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลาที่มีคนเข้ามาโหวตหรือรีวิวเพิ่ม	 และขอบอกว่า	 tabelog	
ไม่เคยให้ดาวใครง่ายๆ	ยากมากที่ร้านไหนจะได้	 5	ดาวเต็ม	 ขนาดร้านซูชิใน
ตำานานของจิโร่ซัง	(Jiro	Dream	of	Sushi)	ที่ติดอันดับใน	Top	100	ของเว็บนี้	
ยังได้คะแนน	4.32	ดาวเท่านั้น!	ดังนั้น	ร้านที่ได	้3-4	ดาวก็ถือว่าอร่อยเวอร์แล้ว	
พวกได	้4	ดาวขึ้นไปจะเป็นร้านอร่อยเวอร์ๆๆและแพงมากๆๆ	ระดับ	Michelin	
Stars	ต้องจองล่วงหน้ากนัเป็นเดือนๆ	ซึง่ทรปิน้ีฉนัขอกนิจนท้องแตก	แต่กระเป๋า
ไม่แหกจะดีกว่า	การเลือกร้านจึงเป็นไปอย่างปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราจะไป
ได้	ราคาแพงระดบักลาง	(หลงัจากทรปิอาจจะต้องเข้าสูโ่หมดกนิอยูอ่ย่างประหยดั
กันบ้าง	ถือว่าลดความอ้วนไปในตัว)	 เดินทางง่าย	แต่กับบางร้านที่เขาว่าหลืบ
แต่เด็ดมาก	เราก็ขอกัดฟันดั้นด้นไป
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	 ฉันตั้งชื่อการเดินทางครั้งนี้ว่า	 “ทริปกินแหลกล้างโลก”	 ไม่มีชื่อไหนจะ
เหมาะสมและได้อารมณ์ไปมากกว่านี้แล้ว	 วันหน่ึงๆเรากินกัน	 6-7	มื้อ	 กินๆๆ
เพื่อท้าพิสูจน์ความอร่อยให้ครบทุกที่	 ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตรางวัลระดับโลก	
ร้านเค้กอันดับหน่ึงของญี่ปุ่น	 ซูชิคิวยาวแห่งตลาดซึกิจิ	 สุดยอดโซบะทำามือ	 
ชีสเค้กละลายในปาก	ยันของอร่อยจากร้านสะดวกซื้อ
	 ขอยำ้าอีกครั้งว่า	ทุกร้านที่เลือกมาอร่อยมาก	อร่อยจริงๆ	 เขียนเองอยาก
กลับไปกินเอง	และเขียนด้วยอาการท้องร้องตลอดเวลา	ต้องขอขอบคุณข้อมูล
จากเว็บไซต์	tabelog.co.jp	มา	ณ	ที่นี้ด้วย

	 ก่อนจะลงมือกิน	(อ่าน)	ในหน้าถัดไป	อย่าลืมเปล่งเสียงว่า...
 “อิตาดาคิมัส”
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	 วันแรกที่เดินทางถึงโตเกียว	 เราก็หอบหิ้วท้องอันหิวโซเข้าเมืองไปเริ่มต้น
ทรปิกนิแหลกทีย่่านชบิยุ่ากนัเลย	แม้ว่าระหว่างทางจะมร้ีานอาหารอืน่ๆมากมาย	
ที่เต็มไปด้วยรูปอาหารหน้าตาน่ากิน	บางร้านถึงขั้นส่งกลิ่นหอมออกมายั่วยวน	
แต่เรากอ็ดทนกดัฟัน	รบีมุง่หน้าเดนิทางไปให้ถึงร้านทีเ่ป็นเป้าหมายแรกในย่านชบิยุ่า	
บนถนนรปปงหง	ิร้านมชีือ่ว่า “มนิยิอน ซะกะโนะอเุอะ” (Miniyon Sakanoue / 
ミニヨン サカノウエ)	 ด้วยคำาโฆษณาว่าอาหารกึง่ญีปุ่น่กึง่ฝรัง่เศสของร้านนี้
อร่อยมาก	คุณภาพดี	และย่ิงถ้าเป็นชดุอาหารกลางวนัราคาไม่แพงมาก	เหมาะกับ
คนเท่ียวเพือ่กนิ	แต่ไม่มกีำาลงัจ่ายอย่างพวกเราเป็นทีส่ดุ...หวังว่านำา้ย่อยท่ีพร้อม
จะล้างผลาญทกุสิง่ในกระเพาะของฉนัตอนน้ี	จะเป็นนำา้จิม้รสเลิศให้อาหารร้านนี้
อร่อยย่ิงขึน้ไปอกี	
	 มือ้นีฉ้นัและพวกกะซดัแหลกเอาให้สมกับทีท่นหวิมาตลอดทาง...แต่พวก
เราช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย	ทันทีที่โผล่หัวขึ้นบนดิน	ความใหญ่โตของสถานีชิบุย่า
ทำาเอาเรางุนงง	ไปไม่ถูก	สมกับเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นโตเกียว	เทียบได้กับ
สยามสแควร์ของบ้านเรา	 แต่ในสเกลใหญ่กว่ามาก	 คนเดินเร็วกว่ามาก	 
คนยั้วเยี้ยกว่ามาก	 และซอกซอยเยอะกว่ามาก	 หลังจากเดินวนผ่านแยก 
ชิบุย่า	 (หรือหลายคนเรียกว่าแยกถ่ายหนัง	 เพราะภาพยนตร์หลายเรื่องมาถ่าย
ที่แยกนี้)	 ได้สัมผัสกับนาทีมหัศจรรย์ที่ไฟคนข้ามถนนของห้าแยกชิบุย่าเปลี่ยน
เป็นสีเขียวพร้อมกันทุกแยก	และถูกซัดกลิ้งไปกับคลื่นมหาชนที่กรูกันข้ามถนน
แบบทุกทิศทาง	 เราจึงได้รู้ว่า...เดินมาผิดทาง!!	 เราควรจะมุ่งหน้าไปทางถนน 
รปปงหงิต่างหากล่ะ	แล้วยิ่งหันมาดูนาฬิกาบอกเวลาใกล้บ่ายสอง	ซึ่งเป็นเวลา
ปิดภาคบ่ายของร้าน	ทำาให้เรายิ่งต้องเร่งฝีเท้าขึ้นอีก
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