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มาถึง
วินัแรกเหมอ่นพลัิงยัังไมห่มด หลิงัจากทิี�เทิยีัวิเขึ้า้ออก

รา้นนั�นรา้นนี�กนัอย่่ันาน กน็ก้ขึ้้�นไดว้ิา่ยัังไมไ่ดก้นิอะไร

เป้็นชีิ�นเป้็นอันสักอยั่าง มัวิแต่่กินจุบ้กินจิบ้กินจุบ้จิบ้ (ต่่อด้งต่่อด้งต่้ง)

จะวิา่อิ�มแล้ิวิก็ไมน่า่จะใช่ี เพราะขึ้องกินแต่ล่ิะอย่ัางก็ลิว้ินแล้ิวิแต่่แบ่้ง

ป้ันกันผ่านระบ้บ้คอมม่น อยั่างไก่ทิอดแผ่นยัักษ์ 大雞排 (ต่้าจีผายั) 

ก็แบ้่งกันกินคนลิะนิดลิะหน่อยัพอให้ร่้รสชีาต่ิ หร่อแม้แต่่ 阿宗麵線  

(อาจงเมี�ยันเซีี�ยัน) ทิี�เป็้นก๋วิยัเต่ี�ยัวิก็ยัังแบ่้งกันกินพอให้ได้ป้ระสบ้-

การณ์์เลิยั พ่ดไป้พ่ดมาสรุป้ก็ค่อยัังหิวิกันอยั่่นั�นแหลิะ...เร่�องราวิมัน

กเ็ลิยัจะไป้จบ้ทิี�สถานทีิ�อีกแหง่หน้�งซี้�งต่น้หนขึ้องเราไดท้ิำาการป้กัหมดุ

ไวิ้แลิ้วิวิ่า ถ้าไม่อิ�มจนเกินไป้ก็จะไป้จบ้ทิี�นี� สถานทิี�นั�นค่อ 寧夏夜市  

(ห้นิงเซึ่่�ย้เย้่�ย้ซึ่่�อ) แป้ลิเป้็นไทิยัได้วิ่า “ติล�ด้กล�งคำ่นห้นิงเซึ่่�ย้” 

ตลัาดำกลัางค์้นิหนิิงเซี่ี�ย”

ภาพูจัาก https://pengugu.pixnet.net/blog/post/35098708

ต่ลิาดนี�อย่่ัไม่ไกลิจากสถานีรถไฟัใต้่ดนิ Taipei Main Station 

เทิ่าไร เอาจริงๆ ก็สามารถเดินไป้ได้จากทิี�พักขึ้องเรา ได้ควิามดังนั�น

ชีาวิคณ์ะกเ็ลิยัออกเดนิทิางไป้หาอะไรกนิกนั (ต่อ่) ดว้ิยัควิามทีิ�ชี่�อบ้อก

วิา่เป็้น “ต่ลิาดกลิางคน่” หรอ่ Night Market กเ็ลิยัเกิดจนิต่นาการ แลิะ

ควิามคาดหวิังข้ึ้�นในหัวิเป้็นมโนภาพขึ้องต่ลิาดโต่้รุ่ง แนวิๆ เหม่อน

ต่ลิาดนัดหัวิหินหร่อต่ลิาดนัดรถไฟัอะไรแบ้บ้นั�น ทีิ�ต่้องคราครำ�าไป้

ด้วิยัผ่้คน แลิะขึ้องกินมากมายัลิะลิานต่าจนเลิ่อกกินไม่ไหวิแน่ๆ แต่่

ยิั�งเดนิกยิ็ั�งมด่ ไมม่อีะไรบ้ง่บ้อกเลิยัวิา่เป้น็สถานทิี�สดุคล่ิยัามราต่รใีน

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายสำานักพิมพ์

อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ผจญภัยุเมืองให้ม่ผจญภัยุเมืองให้ม่

แถบ้นี� หร่อเราจะมโนแจ่มไป้เอง...จนแลิ้วิจนรอดก็เดินมาถ้งบ้ริเวิณ์

หน้าทิางเขึ้้าต่ลิาดจนได้ จะวิ่าไป้ก็เม่�อยัขึ้าเบ้าๆ เหม่อนกันนะ ไม่ร่้

วิ่าเพราะเหน่�อยัสะสม หิวิ หร่อผสมกันก็ไม่ร่้ สภาพทีิ�เห็นขึ้้างหน้า

ค่อต่ลิาดจริงๆ คุณ์ แต่่ไม่ใชี่ต่ลิาดนัดนะ เพราะขึ้องส่วินใหญ่จะเป้็น

ขึ้องกินซีะเยัอะ มันน่าจะเรียักวิ่า “ต่ลิาดโต่้รุ่ง” มากกวิ่า (อันนี�ไม่

แน่ใจว่ิาคนกรุงเทิพฯ เขึ้าเรียักต่ลิาดแนวินี�แบ้บ้นี�หร่อเป้ลิ่า พอดีวิ่า

เป้็นคนต่่างจังหวิัด เลิยัค่อนขึ้้างคุ้นเคยักับ้ต่ลิาดโต่้รุ่งอะไรแนวิๆ นี� 

โฮีะๆ (เขึ้ินอายั)) คิดวิ่าไม่น่าจะโต่้รุ่ง แต่่ก็ชี่างเถอะ เราก็คงไม่ได้อยั่่

ทิี�นี�จนโต่้รุ่งเหม่อนกัน

ยัังไม่ทิันได้ก้าวิเทิ้าผ่านทิางเขึ้้าต่ลิาด ไอ้เพ่�อนต่ัวิดีก็เริ�ม

ป้ฏิิบ้ัติ่การไซีโคป้ั�นป้ระสาทิว่ิา มาถ้งต่ลิาดกลิางค่นไต่้หวิันทิั�งทิีจะ

พลิาด “ข้องกินข้่�นช่�อ” ขึ้องทีิ�นี�ไม่ได้เด็ดขึ้าด ไม่อยั่างนั�นถ่อวิ่ามา

ไม่ถ้ง (มันจะมาไม่ถ้งได้ไง ก็ย่ันอยั่่ทิี�นี�แลิ้วิ) เลิ่นใหญ่ใส่ฟัันหน่ต่รง 

คำาวิา่ “ขึ้องกนิขึ้้�นชี่�อ” ซีะขึ้นาดนี� แสดงวิา่มนัต้่องไมป่้กต่ ิแต่ต่่วัิมันนั�น

ออกต่วัิแรงจนแหกโค้งไป้แลิว้ิวิา่ “ไม่กนินะ” บ้า้หรอ่เป้ล่ิา ขึ้องทิี�หา้ม

พลิาดขึ้นาดไม่กนิไมไ่ด้ แต่เ่จา้ต่วัิกลิบั้ไม่กนิ มนัคอ่อะไร สดุทิา้ยัมนัก็

เฉลิยัวิา่เป้น็ “เติ�้ห้่้เห้มน็” หรอ่ 臭豆腐 (โชว่โติว้ฝ่)่ ขึ้องกนิเลิน่เลิ่�อง

ชี่�อเร่�องกลิิ�นทีิ�แรง แลิะรสชีาต่ิเฉพาะต่ัวิ มันสาธิยัายัวิ่าเราจะร่้ได้ 

ทินัทิวีิา่มรีา้นขึ้ายัเต่า้ห่เ้หมน็อยั่ใ่นระยัะใกลิ้ๆ  เพราะกลิิ�นจะแรงมาก

ลิอยัแหวิกอากาศมาเต่ะจม่กเลิยั ในใจต่อนนั�นก็ต่่�นเต่้น แลิะหวัิ�นๆ 

อย่่ัในทิ ีกไ็ด้แต่่คดิวิา่มนัจะแน่สกัแคไ่หนกนัเชียีัวิ เดี�ยัวิถา้เจอร้านไหน

ขึ้ายันะ พ่อจะลิองให้ร่้ จะได้ต่ายัต่าหลัิบ้เอากลัิบ้มาเขีึ้ยันบ้ทิควิาม 

ได้...ทิ้าทิายักันขึ้นาดนี�ก็ได้เวิลิาต่ะลิุยักินกันแลิ้วิ

ทิี�นี�ขึ้องกินเยัอะจริงๆ ลิักษณ์ะเป้็นเหม่อนถนนหร่อซีอยัลิ้กๆ

เดินเขึ้้าไป้ก็จะมีร้านขึ้ายัขึ้องกินสองขึ้้างทิางแน่นไป้หมด มีขึ้องกิน

ทิี�มาดังระเบ้ิดในบ้้านเราเพียับ้ วิ่าแล้ิวิก็อดไม่ได้ทีิ�จะลิองแบ้บ้ออริจิ

นัลิด่ เดินผ่านร้าน “วิุ้นกบ้” หร่อชี่�อร้านวิ่า 青蛙下蛋 (ชีิงวิาเซีี�ยัต่้าน) 

ไอ้เพ่�อนต่ัวิดีก็ชีี�ชีวินให้ลิองกิน แค่ชี่�อก็เรียักแขึ้กแลิ้วิ ไอ้เราก็ไม่ค่อยั

ถ่กกับ้กบ้ซีะด้วิยั แต่่จริงๆ แลิ้วิมันไม่ได้ทิำามาจากกบ้หรอก แค่โลิโก้

ร้านเป้็นร่ป้กบ้เฉยัๆ เป้็นร้านขึ้ายัเคร่�องด่�มนำ�าผ้�งมะนาวิผสมวิุ้นใสๆ 

ทิำาจากเม็ดอะไรสักอยั่าง (ทิี�ร่ป้ร่างเหม่อนไขึ้่กบ้) ด่�มแลิ้วิชีุ่มคอชี่�น

  

ตอนตอน กลับดัึก แต่ก็คึกเดัินตลาดั กลับดัึก แต่ก็คึกเดัินตลาดั
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Small Tips  

การเดินต่ลิาดสนุกจริงๆ ใครเป้็นสายัเดินกินต่ะลิุยักิน

รับ้รองว่ิาต่้องชีอบ้มากแน่ๆ แต่่สิ�งหน้�งทิี�ยัำ�าเสมอเวิลิาหาขึ้องกิน

ไม่ว่ิาจะป้ระเทิศไหนก็ค่อ ชี่�อขึ้องกินเป้็นสิ�งทิี�เดายัากมาก โดยั

เฉพาะพ่�นทีิ�ไหนทิี�เป้็นสไต่ลิ์ทิ้องถิ�นมากๆ จะไม่ค่อยัมีเมน่ภาษา

อ่�น หร่อกระทิั�งร่ป้ก็ไม่มีให้ชีี�เหม่อนกัน อาการใบ้้รับ้ป้ระทิานก็จะ

ถามหา ถ้าไม่มีอะไรให้ชีี�จริงๆ ก็อยัากให้ลิองจำาคำาศัพท์ิพ่�นฐาน

อยั่างพวิกหม่ ไก่ เน่�อสัต่วิ์ วิัวิ ขึ้้าวิ ไขึ้่ ฯลิฯ อะไรแนวิๆ นี� เต่รียัม

ไว้ิเผ่�อฉุกเฉินด้วิยั รวิมถ้งต่ัวิเลิขึ้ อาจจะไม่ได้ใชี้เวิลิาคิดเงิน แต่่

เวิลิาจะบ้อกจำานวินก็น่าจะได้ใชี้แน่ๆ กี�ชีาม กี�แก้วิ อะไรก็วิ่าไป้

ใจไม่ธิรรมดาจริงๆ (รสชีาติ่ก็ค่อนำ�าผ้�งมะนาวิดีๆ นี�แหลิะ) ขึ้ยัับ้ไป้

อีกนิดก็เจอร้านแพนเค้กไส้ไขึ้่มุก ! โอ้โฮี หน้าต่าบ้อกบุ้ญไม่รับ้เลิยั 

ค่อไส้ป้กต่ิก็มีนะ แต่่ทิำาไมต่้องกินแบ้บ้ป้กต่ิทิี�หาได้ทิั�วิไป้ด้วิยัลิ่ะ จัด

ไป้จ้ะ แพนเค้กไส้ไขึ้่มุก รสชีาต่ิก็ค่อจ่ดมากแม่ เหม่อนต่ัวิไขึ้่มุกมัน

ไม่ได้ไป้กับ้เน่�อแป้้ง มันแยักจากกัน แถมเม็ดไขึ้่มุกก็ดันร้อนดุจไฟั

นรก กว่ิาจะกินหมดก็ป้ากพองกันไป้ (แลิะใช่ีครับ้เรายัังคงใช้ีระบ้บ้

คอมม่นเหม่อนเดิม) เดินวินไป้วินมาอย่่ันานมากขึ้องกินก็ลิะลิาน

ต่าไป้หมด ทิำาไมเขึ้าทิำาน่ากินทิุกร้านเลิยั แต่่ไม่ได้ เราต่้องหาทีิ�ลิง

หลิักป้ักฐานได้แล้ิวิ สุดทิ้ายัก็ไป้จบ้ทิี�ร้านขึ้้าวิร้านหน้�ง เพราะขึ้้�นชี่�อ

วิ่าขึ้้าวิยัังไงก็ไม่น่าพลิาด แต่่ต่้องบ้อกวิ่าไม่เหม่อนร้านขึ้้าวิเทิ่าไร

เหม่อนสงครามกลิางเม่องมากกวิ่า คนรับ้ออเดอร์ก็ต่ะโกนขึ้้ามหัวิ

กันไป้มาเสียังดังโหวิกเหวิก คนทิำาขึ้้าวิก็ต่ะโกนกลิับ้มา คนนั�งเต่็ม

ทิุกโต่�ะ แต่่รอบ้หมุนขึ้องร้านค่อนขึ้้างไวิ ย่ันรอไม่นานก็ถ้งคิวิเราไป้

นั�งกินแลิ้วิ สไต่ลิ์ขึ้องร้านก็ค่อต่ลิาดโต่้รุ่งบ้้านเราดีๆ นี�แหลิะ มีโต่�ะ

พับ้สังกะสีกับ้เก้าอี�พลิาสต่ิก จบ้ ทิีมงานต่่างด้าวิไทิยัก็มัวิแต่่เลิ่อก

เมน่ทีิ�อ่านไม่ออกกันอย่่ันานสองนาน จนป้้าคนรับ้ออเดอร์มาต่าม

ถ้งทิี� เพิ�มควิามกดดันเขึ้้าไป้อีก ต่่างด้าวิไทิยัก็ยัังมะงุมมะงาหรากัน

ไม่เลิิก แลิะแลิ้วิก็จบ้ลิงทิี� 雞肉飯 (จ่โร่วฟ่�น) หร่อ ข้้�วห้น้�ไก่ฉ่ก

กับ้ 滷肉飯 (ห้ล่่โร่วฟ่�น) ห้ร่อข้้�วห้น้�ห้ม่ติุ�นพะโล้ มาในชีาม 

สแต่นเลิสใบ้เลิก็ๆ แต่ว่่ิาบ้ญุวิา่บ้าป้ อร่อยัอย่ัาบ้อกใครเชียีัวิ ให้ควิาม

ร่้ส้กแบ้บ้ต่ลิาดโต่้รุ่งบ้้านเราจริงๆ (นำ�าต่าไหลิ)

雞肉飯 (จีโร่วฟ่่านิ) ข้าวหนิ้าไก่ฉีีก 滷肉飯 (หลัู่โร่วฟ่่านิ) ข้าวหนิ้าหมูตุ�นิพิะโลั้

ภาพูจัาก @ekkislol Instagram
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จานหลิกัจบ้ไป้ กถ้็งเวิลิาทิี�ทิมีงานจะทิา้นรกกบั้ “เติ�้ห้่้เห้ม็น”

กันแลิ้วิ โน่นเลิยั กลิิ�นลิอยัมาแต่่ไกลิ ไอ้คนทิ้าทิายัก็เลิ่นใหญ่ไฟั

กะพริบ้ ป้ิดป้ากป้ิดจม่ก หน้�งหน่วิยักลิ้าต่ายัสั�งมา 1 ถ้วิยัขึ้นาด 

พอเหมาะ หน้าต่ามันเหม่อนเต่้าห้่ทิอดทิรงสี�เหลิี�ยัมทีิ�เราคุ้นเคยั 

นั�นแหลิะ แต่่นางราดนำ�าอะไรสักอยั่างใส่ไป้ด้วิยั...ไหน มันจะแน่

สักแค่ไหน เอ่�อก คำาแรกผ่านไป้ นี�วิ่ามันก็เฉยัๆ นะ กลิิ�นอาจจะแรง

แต่่รสชีาต่ิก็ไม่ได้เลิวิร้ายัอะไรมาก หันไป้ด่สหายักลิ้าต่ายัอีกคนทีิ�

อาสาทิ้าผี หน้าเหยัเกไป้แลิ้วิ ทิำาทิ่าเหม่อนจะอ้วิกให้ได้ พะอ่ดพะอม

อะไรขึ้นาดนั�น แลิะพ่ายัแพ้ไป้ในทิี�สุด ชีิ�นเดียัวิก็เสียัวิเลิยั วิ่าแต่่... 

แป้ลิวิ่าทิี�เหลิ่อในถ้วิยันี�ก็ขึ้องเราเหรอ พวิกแกจะทิำาแบ้บ้นี�กับ้ฉัน 

ไม่ได้ !

เต้าหู้เหม็นิ  臭豆腐 (โชื่่วโต้วฝูู)

ภาพูจัาก https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AD%E8%B1

%86%E8%85%90

แพินิเค์้กไสู้ไข่มุก
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