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หลังจากท่ีหันหลังให้กับ “มุมมหาช่น” ของจ่ิวเฟิั�น (九份老街 

จ่ิวเฟิั�น เหล่าเจี�ย) อย่างสะเทือนใจเป็นท่ีสุด ช่าวคณะก็ได้แต่หอบหิ�ว

ร่างไร้สติสัมปชั่ญญะเดินกลับเข้าไปเดินตลาดอีกครั�ง ก่อนจะลาจาก

ท่ีน่ีไปก็น่กข่�นได้ว่า ไหนๆ ก็มาถ่ึงแหล่งเดินเท่ียวสุดชิ่คของไต้หวันแล้ว 

ต้องหาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝัากกันสักหน่อย ถ้ึาน่กถ่ึง

ไต้หวันเราจะน่กถ่ึงอะไรครับ...แน่นอน งานช่าไข่มุกต้องมาแล้วแม่ 

ตระเวนหาร้านท่ีพ่งใจอยู่ไม่นานก็เจอกับร้านขายแม่เหล็กติดตู้เย็น 

และของกิฟัต์ช็่อป ร้านนี�ของเยอะมาก แต่ร้านแคบมาก กลายเป็นว่า

ของเยอะกว่าคนซะอีก จะเดินจะเลือกอะไรก็ต้องท�าตัวลีบๆ เดี�ยวจะ

ไปกวาดของเขาร่วงลงมาหมด

พูดถ่ึงช่าไข่มุก ผลิตภัณฑ์์ท่ีส่ือถ่ึงช่าไข่มุกน่ีก็เยอะมาก หลาก

หลายรูปแบบ แม่เหล็กมีแน่นอน กระท่ังตุ๊กตายังอุตส่าห์ท�าออกมาได้ 

น่าเอ็นดูจริงๆ ทันใดนั�นเองหางตาก็เหลือบไปเห็นส่ิงหน่่งท่ีคาดไม่ถ่ึง 

ท�าไมถึง่น่กไม่ออกนะ มันเหมือนเส้นผมบังภูเขา ถ้ึาพูดถ่ึงไตห้วันก็ต้อง

น่กถ่ึง “เต้ิาหู้้เห้ม็น” (臭豆腐 โช่้วโต้ิวฝูู) สิ แล้วก็นะ ช่าไข่มุกว่า

อัศุจรรย์แล้ว มีของท่ีระล่กเป็นเต้าหู้เหม็นได้ไปอีก ! ของแมสๆ อย่าง

อ่ืนคือไม่น่าสนใจไปเลย จนสดุท้ายก็ได้แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปเต้าหู้เหมน็

มาหน่่งหน่วย รู้ส่กภาคภูมิใจมาก ถึามว่าถ้ึาเอาให้ใครดูจะรู้ไหมว่าน่ี

คือรูปอะไร บอกได้เลยว่าไม่มีใครรู้หรอก เพราะมันเป็นก้อนเหล่ียมๆ 

เหมือนซุปหมูกอ้นน่ะ...ตอนนี�เดอะแก๊งของเราก็กระจัดกระจายกันไป

ตามร้านต่างๆ เพ่ือเสาะหาของขวัญของฝัากท่ีดีท่ีสุดกัน พอถ่ึงเวลาก็

นัดแนะว่าไปรวมกันท่ีทางออก

พาหนะท่ีจะพาเรากลับเข้าเมืองได้ก็คือรถึบัสน่ันเอง ขามาว่า

ลุ้นแล้ว ขากลับลุ้นย่ิงกว่า เพราะรถึสายท่ีจะเข้าเมืองแบบตรงยาวไป

เลยมีแค่สายเดียว แล้วดูน่ันสิ คนต่อคิวกันย่ิงกว่าแจกของฟัรีซะอีก 

ฝันเร่ิมเท ฟ้ัาเร่ิมมืด บรรยากาศุมันช่่างสุดยอดไปเลย ระหว่างรอก็มี

อาการขลุกขลักเล็กน้อยถ่ึงปานกลาง เพราะแถึวท่ียืนๆ กันอยู่น่ีเช่ื่อว่า

เกิน 90% ไม่รู้ว่าตัวเองยืนถูึกต�าแหน่งหรือเปล่า การขีดสีตีเส้นบนพื�น

ถึนนก็มีอย่างหลากหลาย แต่น่าจะหลากหลายไป แล้วสวรรค์ก็ไม่

ปล่อยให้นักท่องเท่ียวยืนงงนาน ปรากฏิรถึบัสปริศุนาคันหน่่งเข้ามา

เทียบท่า พยายามลองอ่านท่ีป้ายบนรถึดู สรุป ยืนผิดท่ีกันทั�งแถึวเลยจ้า 

เอาละ ไม่เป็นไร เรายังมีเวลาอีกทั�งคืนเนาะ (ฮ่้ก) สถึานการณ์ 

ณ ตอนนั�นต่งเครียดพอสมควร ช่าวต่างช่าติอ่ืนๆ ก็พยายามจะมาถึาม

เราว่าตรงนี�คือยืนรอรถึเข้าเมืองใช่่ไหม ไอ้เราเองก็พยายามจะถึามคน

อ่ืนอยู่เหมือนกัน แล้วสวรรค์ก็ส่งรถึบัสคันท่ีใช่่ในเวลาท่ีใช่่มาจนได้ 

สอบถึามพนักงานแล้วคิดว่าใช่่ ต้องใช่่แน่ๆ ดูออกเลยว่าผู้คนบริเวณนั�น 

อาทิตีย์ นิ �มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผจญภััยเมืืองใหมื่ผู้จญภัยุเม่องใหม่
ตอน เต้าหู้้้เหู้ม็็นกัับหู้ม็้พะโล้้ติอน เติ้าหู้เหม็นกัับหมูพะโล้
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คือคิดเหมือนกันว่า “ฉันต้องได้ไป” แต่เสียใจจ้ะ ฉันข่�นมากันครบแล้ว 

ได้ท่ีน่ังซะท้ายรถึสุดเลยพ่ีจ�า พอรถึเต็มแล้วก็ได้เวลากลับท่ีพักกันสัก

ที วันอันยาวนานก็ก�าลังจะจบลง แล้วทุกคนก็ตัดสินใจถึอดปลั�กตัวเอง 

นอนสลบกันทั�งคันรถึเหมือนโดนรมแก๊สยังไงยังงั�น

เช้่าวันรุ่งข่�นตารางทอ่งเท่ียวของคณะเดนิทางก็ยังแน่นไม่เส่ือม

คลาย แน่นเหมือนจะไม่มาท่ีน่ีกันอีก แน่นจนบางคนเร่ิมงอแงแล้ว 

เราเร่ิมเช้่าวันใหม่ด้วยการแสวงหารา้นอาหารเช่า้เจ้าดังท่ีใครต่อใครก็

ต้องบอกกันปากต่อปาก ร้านช่ื่อว่า 金峰魯肉飯 (จินเฟิัง หลู่โหรวฟ่ัาน) 

โดดเด่นเร่ืองข้าวหน้าเนื�อพะโล้ต่างๆ แต่ส่ิงหน่่งท่ีรู้ส่กได้เวลามาเท่ียว

ไต้หวันก็คือ ท�าไมเหมือนเรดาร์หรือเนวิเกเตอร์น�าทางในสมองช่�ารุด 

ใช้่การไม่ได้ช่ั่วขณะ อยา่งร้านข้าวร้านนี�เดินวนเวียนๆ หากนัอยู่สักพัก

ก็ไม่เจอ ไอ้เราก็พยายามจะช่่วยเหลือเพ่ือนเท่าท่ีจะท�าได้ กลายเป็นว่า

หลงทิศุหลงทางไปหมด ความจ�าก็เลอะเลือน ท่ีพักท่ีพักมา 2-3 วันนี� 

ก็ยังจ�าทางเดินกลับไม่ได้ ให้ตายเถึอะ...สุดท้ายก็มาถ่ึงจนได้ สภาพ

ร้านต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาอะไรเลย อยู่มุมต่กเลยนะ 

แต่ไม่เป็นท่ีสังเกตเท่าไร ป้ายร้านก็ออกจะใหญ่โต (เอ๊ะ หรือจะเพราะ

ว่าเรดาร์เราเสียนะ) ร้านเขาคนเยอะจริงอะไรจริง มีพื�นท่ีให้น่ังกินเป็น

พื�นท่ีรูปทรงตัวแอล (L) อาจจะเพราะว่าคนแน่นก็เลยท�าให้ร้านดูเล็ก

ไปถึนัดตา ผลก็คือได้โต๊ะแถึวๆ ทางเดินเข้าไปหลังครัวโน่นแน่ะ 

พอแลนดิ�งได้ก็ต้องเร่ิมส่ังอาหารกัน เป็นหน้าท่ีของเราในการส่ือสาร

อีกตามเคย เขามเีมนูภาษาอังกฤษให้นะ แถึมภาษาญ่ีปุ่นให้อีกภาษา

ด้วยเอ้า แต่เวลาจะส่ังต้องจดลงในกระดาษออเดอร์ท่ีมีแต่ภาษาจีน

ล้วน (หัวเราะ) แน่นอน ท่ีน่ีโดดเด่นเร่ืองหมูพะโล้ ทุกคนก็เลยบรรเลง

ส่ังกันแต่ข้าวหน้าหมูพะโล้มาเป็นจานหลัก สามารถึเลือกได้ว่าจะเอา

ขนาดไหน 大 (ต้า - ใหญ่) 中 (จง - กลาง) 小 (เส่ียว - เล็ก) ราคาลด

หล่ันกันไป

นอกจากเนื�อพะโล้ก็จะมีพวกน��าแกงหรือ

ก�วยเตี�ยวต่างๆ ท่ีเป็นท่ีข่�นช่ื่อ แล้วก็มีหน่วยกล้าตาย

ส่ังซุปอะไรสักอย่างมาลองกินเป็นจานกลาง ก็ตาม

สไตลค์นจีนเนาะ เสยีงจะล่ันๆ นิดหน่่ง ท�าอะไรรวดเรว็ 

เพ่ิงย่ืนออเดอร์ไปแหมบๆ เจ๊คนหน่่งก็พุ่งตัวเอามา

เสิร์ฟัแล้ว จ�ากันได้ไหมว่าเม่ือตอนก่อนๆ หน้านี�เราได้

ลองกินข้าวหน้าหมูพะโล้ท่ีตลาดกลางคืนกันไปแล้ว

ครั�งหน่่ง (สามารถึหาอ่านย้อนหลังได้ในฉบับเดือน

กันยายน 2563 นะครับ) แต่ก็ต้องยอมรับว่าของร้านนี� 

เขาดีจริง หลายคนมอบให้ร้านนี�เป็น “ท่ีสุด” หมูพะโล้

เป็นเนื�อติดมัน คล้ายๆ หมูสามชั่�นแต่ไม่ใช่่มั�ง แล้วคือ

นุ่มมาก ละลายในปากเว่อร์ น��าพะโล้ท่ีซ่มซาบใน 

เนื�อหมูก็คือเข้มข้นก�าลังดี ถ้ึวยช่ามอาจจะมันๆ ไปนิด

หน่่งแต่รสช่าติอาหารกนั็วมาก แนะน�าวา่ให้ส่ังช่ามใหญม่าเลย เพราะ

ต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ยังไม่สาแก่ใจอยู่ดี ถ้ึามัวแต่สงวนท่าทีส่ังช่ามเล็ก

มา บอกเลย พลาด...หลังจากท่ีด่ืมด�่ากับอาหารชั่�นเลิศุกันไปแล้วก็ได้

เวลาเข้าสู่โลกของความจริงว่าเรามีภารกิจอ่ืนต้องท�า จะมาลากยาว

อยู่ท่ีน่ีท่ีเดียวไม่ได้ จังหวะคิดเงินก็ตลกมาก เจ๊คนหน่่งเดินมาคิดเงินท่ี

โต๊ะ หน่วยล่ามกิตติมศัุกดิ�ก็ฟัังไม่ทันไปหลายรอบ ระหว่างท่ีก�าลัง

รวบรวมเงนิจากหลายๆ มือมารวมกนั ก็เกิดอาการเมาเหรยีญ น่ังสับสน

กันอยู่ มองหน้าเจ๊แกอยู่นานสองนาน จนเจ๊เขาคงจะร�าคาญแล้ว 

ฉันจะได้ไปบริการโต๊ะอ่ืนต่อ แกเลยอาสาเข้ามาจัดการให้ ไล่ดูเงินใน

มือแต่ละคน แล้วโยกสลับอย่างคล่องแคล่วราวกับว่าเงินนี�เป็นของแก

มาก่อน (คือจริงๆ พวกแกมันโง่เอง) จนครบจ�านวน พวกคนไทยท่ีไม่

เจริญอย่างเราเลยถ่ึงกับต้องปรบมือให้ และท�าให้ได้เห็นรอยยิ�มจางๆ 

บนใบหน้าของเจ๊มือไวคนนี�

Small Tips

คนค้าคนขายของในไต้หวันค่อนข้างเป็นมิตรกับ 

นักท่องเท่ียวมาก คือไม่ค่อยจะมีอาการเหว่ียงใส่หรือเอือม

เวลาท่ีคุยกันไม่รู้เร่ือง และเป็นจีนพัฒนาแล้วในแบบท่ีค่อน

ข้าง international พูดจีนไม่ได้ สาดภาษาอังกฤษไปก็พร้อมสู้ 

ถ่ึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูหน้าตาไม่ค่อยรับแขก พร้อมบวก 

พร้อมรับประทานศีุรษะอยู่ตลอดเวลา แต่พอได้ส่ือสาร 

พูดคุยกันก็ไม่ใช่่อย่างท่ีเห็น ร้านอาหารข้างทางท่ีอร่อยๆ 

อาจจะไม่ได้เอ่ียมอ่องสวยงาม บางร้านดูอุดอู้เพราะพื�นท่ีแคบ 

ถ้ึารับตรงนี�ได้ก็จะเท่ียวไต้หวันอย่างเข้าใจ และสนุกมากข่�น

ไปอีก




