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ถี้า
ยังจำาควิามกันได้ ชี่วิงปิีถ้ง 2 ปิีก่อนห้น้านี� ก่อนชี่วิงทิี�โควิิด-19 

จะระบ้าด “ไต้หวิันิ” (臺灣) เป็ินอีกห้น้�ง...เอ่อ...จะพ่ดวิ่า

ปิระเทิศเดี�ยวิก็เปิ็นเร่�องขึ้้�นมาอีก เอาไงดี เอาเปิ็นวิ่าจุดห้มายปิลาย

ทิางไปิกอ่นแลว้ิกนัเนอะ ไตห้วินัิเปิน็อกีห้น้�งจดุห้มายปิลายทิางทิี�ทัิ�ง

ชีาวิไทิย และชีาวิต่างชีาตินิยมไปิเทีิ�ยวิกันมากๆ ขึ้นาดทีิ�นำาพาเอา

วิัฒนธิรรม “ชีานมไขึ้่มุก” (珍珠奶茶 เจินจ่ ห้น่ายฉา) ระบ้าดเขึ้้ามา

ในบ้า้นเรายิ�งกวิา่ไวิรสัโควิิด-19 ไปิอกี ใครไปิใครมาตา่งกพ่็ดกนัปิาก

ต่อปิากวิ่าเป็ินเม่องทีิ�ดีมาก ค่าเงินก็ไม่ต้องคิดมากเลย ตีซีะวิ่าเท่ิา

บ้า้นเรา เปิน็เห้มอ่นญี�ปิุน่ทีิ�ถ่กกวิา่ บ้ลาๆๆ แห้ม ่โดนปิา้ยยากนัขึ้นาด

นี� ก็ต้องขึ้อห้าโอกาสไปิเห้ยียบ้แผ่นดินนี�ให้้เด็กด่กันสักห้น่อย ปิักกิ�ง

ก็ตะลุยมาแล้วิ ย่นนานทิี�วิ่าแน่ๆ ก็ไปิมาแล้วิ กับ้...เอ่อ...เม่อง...ทิี�ใชี้

ภาษาจีนแบ้บ้นี�คงไม่ใชี่ค่่ม่อห้รอก ฮี�ๆ

วิ่าแล้วิก็จัดแจงรับ้สมัครพรรคพวิกร่วิมอุดมการณ์์กันขึ้้�นมา

ทิีมห้น้�ง เรานัดแนะกันทีิ�ร้านอาห้ารห้ร่ (?) ย่านชีานเม่องห่้างไกล

ผ่้คนเพ่�อวิางแผนการเดินทิางทิ่องเทิี�ยวิ และสิ�งจำาเปิ็นต่างๆ ณ์ เวิลา

นั�นก็มีแต่คนทีิ�สัมผัสไต้ห้วิันผ่านร่ปิภาพบ้นอินเทิอร์เน็ตกันทิั�งนั�น 
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ถามว่ิา “ไปิทีิ�ไห้นดี” กค็งจะตอบ้ไดแ้คว่ิา่ “ทิี�นั�น/ทีิ�นี�เขึ้าบ้อกวิา่ด”ี แต่

จะดีจริงห้ร่อเปิล่าก็ต้องไปิลองด้วิยตัวิเอง เห้็นดังนั�นพวิกเราก็เลยไล่

เรยีงรายการ “ทิี�ทิี�เขึ้าบ้อกวิา่ด”ี ไว้ิพอสมควิร แล้วิเริ�มจองตั�วิเคร่�องบิ้น

และทิี�พัก จะบ้อกวิ่าโชีคไม่ดี จังห้วิะนรก ห้ร่ออะไรก็ไม่ทิราบ้ แทินทิี�

จะได้บ้ินด้วิยตั�วิราคาปิระห้ยัด แต่ชี่วิงทิี�ทิีมงานตัดสินใจจะไปิราคา

ตั�วิดันขึ้้�นซีะอย่างนั�น แต่ทิำาไงได้ละ่ครับ้ แพงกว่ิานดิห้น่อยก็ตอ้งยอม

จา่ยไปิ แถมช่ีวิงนี�ทีิ�นั�นเขึ้าขึ้าข้ึ้�นซีะด้วิย ใครๆ กอ็ยากไปิทิั�งนั�น เอาว่ิา

กินน้อยๆ ใชี้น้อยๆ ก็น่าจะพอถัวิๆ กันได้บ้้าง
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Small Tips  

ปิัจจุบ้ันไต้ห้วิันยังเปิ็นส่วินห้น้�งขึ้องจีนแผ่นดินให้ญ่อย่่

แม้ว่ิาพี�จีนจะพยายามรวิบ้ต้งให้้เขึ้้ามาอย่่ในอ้อมอกแบ้บ้เต็ม

ร้อย แต่คนไต้ห้วัินเองก็ส่้มาก ไม่ยอมเป็ินอันขึ้าด นี�ก็เป็ินเห้ตุทีิ�

ไต้ห้วิันยังคงใชี้ภาษาจีนอย่่ แต่เปิ็นภาษาจีนทีิ�เรียกชี่�อเล่นๆ วิ่า 

“จีนิตัวิเต็ม” ค่อใชี้ตัวิอักษรจีนแต่เปิ็นแบ้บ้ 繁體字 (ฝึานิถึี�จ่�อ)

จะสังเกตวิ่าเส้นขึ้ีดจะยุบ้ยับ้ไปิห้มด ในขึ้ณ์ะทิี�จีนแผ่นดินให้ญ่จะ

ใชี้แบ้บ้ 简体字 (เจี�ยนถี�จ่�อ) ห้ร่อ “จันตัวิย่อ” กันห้มดแล้วิ เปิ็น

ควิามทิ้าทิายขึ้องคนเรียนภาษาจีนก็ค่อ ถ้งแม้วิ่าจะเรียนภาษา

จีนมาแต่ก็ต้องมาผจญกับ้ตัวิอักษรห้น้าตาไม่เห้ม่อนเดิม จะอ่าน

ทิีก็ต้องใชี้กำาลังภายในระล้กชีาติกันพอสมควิรว่ิาตัวินี� ๆๆ ตอน

เปิน็จีนตัวิย่อมันเคยห้น้าตายงัไงมาก่อน ยงัดีทีิ�การออกเสียงยังคง

เห้ม่อนกันทิั�งแบ้บ้ ไม่เห้ม่อนภาษาจีนกวิางตุ้ง (ฮ่องกง) ทิี�ห้น้าตา

เห้มอ่นจนีไต้ห้วัินแต่ออกเสียงคนละอย่าง เร่�องการส่�อสารผา่นการ

สนทินาจ้งไม่ใชี่ปิัญห้า

เทิี�ยวิบิ้นเจ้ากรรมทิี�ราคาส่ง (กว่ิาปิกติ) กบ็้งัคับ้ให้้เรามาถ้งทีิ�

สนามบิ้นตั�งแต่ไก่ยังไม่โห่้ เวิลานั�นคนเดินทิางกันเยอะมากจนน่า

ปิระห้ลาดใจ สนามบ้นิจง้คราครำ�าไปิดว้ิยผ่ค้นทิี�แนน่ขึ้นดัยิ�งกวิา่ทิา่รถ 

บ้ขึ้ส. ซีะอีก ตามกำาห้นดการณ์์ ค่อเราจะไปิถ้งไต้ห้วัินกันปิระมาณ์

ชีว่ิงบ้า่ยแก่ๆ  แกม่ากๆ ซี้�งทิี�นั�นจะห้า่งจากบ้า้นเราปิระมาณ์ 4 ชีั�วิโมง 

จะวิา่ไปิกน็านกวิา่ทีิ�คดิแฮะ ไมเ่ปิน็ไร นั�งสปัิห้งกกนัไปินี�แห้ละ...ไมช่ีา้

ไมน่านเคร่�องบ้นิกพ็าเรามาถ้งทีิ�สนามบ้นินานาชีาตเิถาห้ยวินกนัแลว้ิ

(臺灣桃園國際機場 เถาห้ยวิน กว๋ิอจี�จีฉ่าง) เถาห้ยวินนี�แปิลว่ิา 

“สวินล่กทิ้อ” แต่ไม่ยักเห้็นต้นทิ้อสักต้น (ห้ยอกๆ) สิ�งแรกทิี�คิดได้ค่อ 

“เขึ้า้ห้้องนำ�า” ถ่อเปิน็ควิามต่�นเตน้อนัให้ญห่้ลวิงสำาห้รบั้การมาเมอ่งทีิ�

มคีวิามเป็ินจีนสง่ๆ แบ้บ้นี� เราต้องพิสจ่น์ให้ไ้ด้วิา่ สว้ิมแบ้บ้จีนดั�งเดิม

มันควิรจะมีอย่่ทิี�จีนแผ่นดินให้ญ่ทิี�เดียวิ ไม่ควิรมามีอย่่ทิี�นี�ด้วิย แต่ก็

อกีแห้ละ นี�มนัสนามบิ้น ยงัวิดัอะไรไม่ไดม้าก เพราะสนามบิ้นทิี�ไห้นๆ 

กท็ิำาควิามสะอาดกนัจนเอี�ยมออ่งทิั�งนั�น เดี�ยวิรอไปิขึ้า้งนอกแลว้ิก็ร่ก้นั 

อีกภารกิจห้น้�งทีิ�สำาคัญต่อชีีวิิตมากก็ค่อ การซี่�อซีิมไต้ห้วัิน 

เพราะชีวิีิตนี�จะขึ้าดอินเทิอรเ์นต็ไมไ่ด ้ไมไ่ดจ้รงิๆ ทิี�ใกล้ๆ  กบั้ทิางออก

สนามบิ้นทิี�ชีั�น 1 จะมบี้ธ่ิติดต่อเร่�องซิีมการด์โดยเฉพาะอย่่ นกัท่ิองเทีิ�ยวิ

ก็กำาลังชุีลมุนวุ่ินวิายกันพอสมควิร ต่อคิวิกันอย่่สักพักก็ถ้งคิวิขึ้อง

พวิกเราแล้วิ คุณ์พระคุณ์เจ้า ! พนักงานพ่ดภาษาอังกฤษคล่องปิร๋อ

เลย เพราะทีิ�ได้ยินมาค่อว่ิา ไต้ห้วัินจะเป็ินจีนทิี�พัฒนาแล้วิ มีควิาม 

international ส่ง ก็ไม่แปิลกทิี�คนทิี�นี�จะไม่กลัวิภาษาอังกฤษ พร้อม

รับ้แรงกระแทิกทิุกร่ปิแบ้บ้ พวิกเราตัดสินใจซี่�อซีิมแบ้บ้ 7 วิันไปิเลย

จุกๆ จะได้สบ้ายใจ แถมใชี้เน็ตได้แบ้บ้ unlimited ซีะด้วิย สบ้ายเลย

สิ�งทีิ�ดีอีกอย่างห้น้�งขึ้องบ้่ธินี�ก็ค่อ เจ้าห้น้าทิี�สาวิสวิยจะดำาเนินการ

ให้้แทิบ้จะทิุกอย่าง รวิมไปิถ้งห้ยิบ้ม่อถ่อจากม่อเราไปิ แกะเคสออก

จิ�มถาดซีิม ใส่ซีิม แล้วิย่�นกลับ้มาให้้เราทิดสอบ้วิ่าใชี้งานได้ห้ร่อยัง 

เอาสิ ปิระทิับ้ใจไปิอีก

ห้ลังจากทิำาภารกิจเพ่�อชีีวิิตเสร็จเรียบ้ร้อยครบ้ทิุกคนแล้วิ 

ก็ได้เวิลาต่อรถไฟัเขึ้้าเม่องกันแล้วิ อีกบ้ริการห้น้�งทีิ�ไม่ใชี้บ้ริการ 

ไม่ได้เลยก็ค่อ บัริการบััตร EasyCard ห้ร่อทีิ�เรียกเปิ็นภาษาจีนวิ่า 

悠游卡 (โยวิโหยวิขึ้่า) แต่คนไทิยก็เรียกกันวิ่า “โยโย่ขึ้่า” กันไปิเลย

ซีะเลย เห้อะๆ เป็ินบั้ตรสารพัดน้ก นอกจากจะใช้ีขึ้้�นรถลงเร่อได้ 

เก่อบ้ทุิกร่ปิแบ้บ้แล้วิก็ยังสามารถใชี้ซี่�อขึ้อง ซี่�อขึ้้าวิปิลาอาห้ารตาม

ร้านอาห้ารต่างๆ ได้อีกด้วิย ร้านสะดวิกซี่�อก็บ้่ยั�น มันเลิศแห้ละ 

แต่ตอนนี�บ้ัตรนี�เปิ็นแบ้บ้ซี่�อขึ้าดห้มดแล้วิในราคา 100 NTD (New  

Taiwan Dollar) ค่อ ซี่�อมาเปิ็นทิรัพย์สินส่วินบุ้คคลไปิเลย ไม่มีมัดจำา

 ไม่มีค่นเงินใดๆ แต่เงินจะอย่่กับ้บ้ัตรไปิจนชีั�วิกัลปิาวิสานเรียกได้วิ่า

ใชี้ไม่ห้มดเอากลับ้มาบ้้านทีิ�ไทิยแล้วิกลับ้ไปิให้ม่ก็ใชี้ต่อได้เลย ก็ด่

สะดวิกดี...

ได้บ้ัตรเบ้่งมาแล้วิก็ได้เวิลาจับ้รถไฟัเขึ้้าตัวิเม่องกัน สภาพ

รถไฟัสายเข้ึ้าตัวิเม่องก็จะด่สวิยงามตามท้ิองเร่�องอย่่แล้วิ สะอาด

สะอ้านทีิมงานตัดสินใจลงทีิ�สถานีห้น้�งทีิ�คิดวิ่าใกล้กับ้ทีิ�พักขึ้องเรา

ทีิ�สุด วิ่าแต่...ทิำาไมมันด่ไม่ใกล้เลยล่ะ จากคำาให้้การขึ้องห้น้�งใน

ทิีมงานทีิ�ทิำาห้น้าทิี�จัดห้าทีิ�พักบ้อกวิ่า “เฮ้ย เราอย่่ใจกลางแห้ล่ง

ทิ่องเทีิ�ยวิเลยนะ” นี�น่ะเห้รอ แห้ล่งทิ่องเทีิ�ยวิขึ้องแก พอข้ึ้�นมาบ้น

ดินแล้วิทิำาไมเจอแต่ต้นไม้ใบ้ห้ญ้ารกคร้�มไปิห้มด มองไปิทิางไห้น

ก็เจอบ้้านเร่อนทิั�วิไปิ นี�แน่ใจใช่ีไห้ม เด่อนร้อนจนต้องพ้�งคุณ์พี� 

Google Map พอคำานวิณ์เส้นทิางออกมาปิุ�บ้ ปิ้าดติโธิ่ ห้่างจาก

ทิี�พักไกลมาก สรุปิแล้วิก็ค่อเราลงก่อนสถานีจริงๆ 1 สถานี เอา

ไงดีล่ะ ก็เดินสิครับ้จะรอออะไร พวิกเราพากันเดินขึ้บ้วินออกจาก

สถานีมุ่งห้น้าตามพิกัด GPS ไปิอย่างไม่ลดละ ไม่ว่ิากระเปิ๋าเดิน

ทิางจะต้องทิรมานกับ้พ่�นผิวิถนนทิี�ขึ้รุขึ้ระแค่ไห้นก็ต้องทินก้มห้น้า

ก้มตาเดินไปิ แต่เห้ม่อนเวิรกรรมในชีาติทีิ�แล้วิยังตามมาห้ลอก

ห้ลอน พิกัดในแผนทิี�ไปิชีี�อย่่ตรงกลางต้กต้กห้น้�ง แต่มันไม่มีทิาง

เขึ้้าน่ะ ค่อถ้งขึ้นาดเห้็นปิ้ายทิี�พักแล้วินะ แต่ห้าทิางเขึ้้าไม่เจอ 

จะบ้้าตายรายวัิน สรุปิ (อีกครั�ง) วิ่าเดินวินเป็ินวิงกลมอย่่นั�นจนเจอ

ทิางเขึ้้าเล็กๆ ทิี�เห้ม่อนทิางเขึ้้าโรงแรมจิ�งห้รีดจนได้...เอาแล้วิไง แค่
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