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อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผิจญภััยเมีืองใหมี่
ตอน งานมีหกรืรืมีหนังสืือนานาชีาติไทเป

ห
ล่งจากท่�ฟิื้นก่บชิานม่ไข่มุ่กระด่บอภิม่หาต้ำานานบานบุร่

อย่าง 春水堂 (ชุินสุ่ยถาง) ก่นไป หน่งท้องตึ้ง หน่งต้าก็

เริ�ม่หย่อน ว่าไม่่ได้หรอก เพราะย่ดก่นเข้าไปท่�งอาหารคาวหวานครบ

คอร์สต่้�งแต่้เช้ิาต้ร่้ จริงๆ เวลาต้อนน่�น่าจะแค่เท่�ยงๆ บ่ายๆ หน่อยๆ เอง 

แต่้สม่าชิิกทำาท่าเหม้่อนแบต้จะหม่ดซุะให้ได้ ออกอาการท่�ภาษา 

ชิาวบ้านเขาเร่ยกก่นว่า “ง่�เง่า” ก่นระงม่ ไม่่ได้คร่บ เพราะย่งเหล้อ RC 

ใหญ่ม่ากๆ ของว่นน่�อย่้ เราจ้ะไปักัินท่ี่�ต่ิกิไที่เปั 101 หรือ 台北101 

(ไถเปั�ย อ่ หลิง อ่) กัิน เป็ันสุถานท่ี่�ท่ี่�เป็ันแลนด์้มาร์กิท่ี่�สุำาคัญข่อง

ไที่เปั ไต้ิหวัน ก็ิว่าได้้ ใครท่�ม่าเท่�ยวท่�ไต้้หว่นแล้วจะไม่่ม่าท่�ตึ้กน่�ขอบ

อกเลยว่าเอาต่้�วเคร้�องบินฉ่กทิ�ง ผสม่นำ�าก่บกาวในกะละม่่ง แล้วทำาเป็น

เปเปอร์ม่าเช่ิไปเลย ! ไม่่ได้เว่อร์นะ (เหรอ) แต่้ม่่นเป็นแบบน่�นจริงๆ แต่้

เอาเข้าจริงชิาวคณ์ะย่งไม่่พุ่งไปท่�น่�นต้อนน่�หรอก ย่งม่่อ่เวนท์สำาค่ญอ่ก

หนึ�งอย่างท่�ต้้องไปทำาให้สำาเร็จ

ในละแวกตึ้กไทเป 101 ม่่สถานท่�ท่�คล้ายก่บศ้นย์ประชุิม่

สำาหร่บจ่ดอ่เวนท์อย่้ ซึุ�งเม้่�อคร่�งท่�วางแผนก่นว่าจะม่าท่�ไต้้หว่นแล้วหา 

สถานท่�ท่องเท่�ยว กาลก็ประจวบก่บการจ่ด “งานมหกิรรมหนังสืุอ

นานาช้าติิไที่เปั” หร้อ Taipei International Book Exhibition หร้อ 
台北國際書展 (ไถเป�ย กว๋อจ่� ซุ้จ่าน) พอดิบพอด่เลยแม่่ ในฐานะของ

คนท่�ทำางานเก่�ยวก่บหน่งส้อ (เพ่ยงคนเด่ยวในกลุ่ม่สม่าชิิกผ้้ร่วม่ทริป) 

น่�จะเป็นคร่�งแรกในช่ิวิต้ท่�ได้ม่าด้งานหน่งส้อในต่้างประเทศ และถ้อ

เป็นโอกาสท่�ด่สำาหร่บการทำางานม่ากๆ โอ้โฮี เอาความ่ด่ใส่ต่้วสดุๆ เลย

จ่ดการม่่ดม้่อชิกว่าขอแวบไปงานน่�ส่กหนึ�งส่กหน่อย และก็ไม่่วายเปรย

ทิ�งท้ายไว้เผ้�อคนอ้�นเขาไม่่อินด้วยว่า หร้อใครจะล่วงหน้าไปท่�ไทเป 101 

เลยก็ได้นะ เราโอเค...แต่้เพ้�อนๆ ก็ลงความ่เห็นว่าไหนๆ ก็ไปแล้วก็ไป

ได้แหละ น่�นจึงเป็นท่�ม่าของการท่�เราม่าย้นเอ๋อๆ ก่นอย่้หน้าพ้�นท่� 

จ่ดงานน่�น่�เอง

บริเวณ์หน้างานคนค่อนข้างเยอะพอสม่ควร เร่ยงคิวต่้อแถวก่น

ไม่่แพ้ก่บงานหน่งส้อท่�บ้านเราเลย ว่าแต่้ ม่่นเหม้่อนม่่อะไรบางอย่าง

ท่�ไม่่เหม้่อนก่บงานในบ้านเรานะ เลยต่้ดสินใจสละแถวท่�กำาล่งทยอย

ไหลเข้าส่้ต่้วงานออกม่าต่้�งสติ้ก่อน หล่งจากท่�ชิะเง้อชิะแง้แลหาความ่

จริงอย่้ก็พบก่บความ่จริงว่า “งานน่�ไม่ฟัร่” จ้้ะ พูด้ง่ายๆ ก็ิคือต้ิอง

เสุ่ยค่าเข้่าด้้วย แล้วคือราคาคนละ 100 ด้อลลาร์ไต้ิหวันเลยนะ 

น่�ม่่นค่ดคนเขา้งานช่ิดๆ เข้าใจว่าคนท่�ม่าต้้องสนใจจรงิๆ ถึงจะยอม่เส่ย

เงินจำานวนน่�เข้าไปด้ ราคาน่�ต่้เป็นเงินไทยก็ราวๆ 100 บาท ทำาเอาเกิด

อาการสองจิต้สองใจก่นขึ�นม่าในหม่้่ชิาวแก๊งท่�ไม่่ค่อยจะอินเท่าไร แต่้

แล้วสุดท้ายทุกคนก็พร้อม่ใจยอม่เส่ยเงินเพ้�อเข้าไปเดินชิม่งานก่น พอ

จ่ายเงินแล้วเราก็จะได้บ่ต้รเข้างานม่าคนละใบ ในน่�นระบุว่าสาม่ารถ

เข้าร่วม่งานในโซุนท่� 1 และ 3 ได้ ซึุ�งก็ไม่่ร้้ว่าอะไรเหม้่อนก่น แต่้ก็น่า
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ถ้าพ้ดถึงงานหน่งส้อ และพ้ดถึงไต้้หว่นแล้วด้วย ช้ิ�อ

หนึ�งท่�น่าจะเป็นท่�ร้้จ่กของใครหลายคนก็คงหน่ไม่่พ้น Jimmy 

Liao หร้อ จิม่ม่่� เล่�ยว หร้อช้ิ�อจ่นค้อ 廖福彬 (เล่�ยว ฝ้้ปิน) เขา

เป็นน่กวาดภาพประกอบ และเป็นน่กเข่ยนหน่งส้อภาพคนด่ง

ของไต้้หว่น ม่่ลายเส้นท่�เป็นเอกล่กษณ์์ม่ากๆ เห็นแล้วร้้เลยว่า

เป็นงานของเขา เช่ิน การใช้ิส่ส่นท่�ฉ้ดฉาด ม่่ภาพของต่้วละคร

เอกเล็กๆ ก่บพ้�นหล่งกว้างโล่ง โชิว์บรรยากาศเร้�องราวท่�ส้�อถึง

เด็ก โลก ธรรม่ชิาติ้ หร้อความ่เหงา เป็นต้้น หน่งส้อของเขาถ้ก

นำาม่าทำาเป็นหน่ง ละคร ซุ่ร่ส์ การ์ต้้น รวม่ถึงสินค้าต่้างๆ 

ม่ากม่าย ถ้กแปลเป็นหลายภาษา และจ่ดจำาหน่ายไปท่�วโลก 

ใครท่�ช้ิ�นชิอบจิม่ม่่� เล่�ยวร่บรองว่าม่างานน่�ฟิื้นแน่ เพราะม่่บ้ธ

แยกต่้างหากด้วยนะ

จะเพ่ยงพอแล้วละ พวกเรากล่บม่าต่้อแถวก่นอ่กคร่�งเพ้�อผ่านน้องๆ 

น่กศึกษาพาร์ทไทม์่ (อ่นน่�เดาเอาเอง เพราะร้ปพรรณ์ส่นฐานค้อเหม้่อน

ก่บน้องๆ ท่�ม่าช่ิวยงานหน่งส้อในบ้านเราเลย) ท่�คอยต้รวจบ่ต้รพร้อม่

ก่บปั�ม่แขนด้วยเทคโนโลย่ต้ราปั�ม่ไร้ส่ไร้กลิ�น แต่้ส่องสว่างในความ่ม้่ด 

(เว่อร์ไป)

พอเข้าม่าในงานแล้วก็ต้้องร้องว้าวก่นเลย เพราะงานคอ่นข้าง

ใหญ่พอสม่ควร เป็นอาคารท่�เพดานส้งม่าก อากาศถ่ายเท บ้ธต่้างๆ 

ท่�ม่าออกงานก็จ่ดเต็้ม่ จริงจ่ง ต้กแต่้งดิสเพลย์ต่้างๆ ก่นอย่างสวยงาม่ 

และน่าเดินด้ม่ากๆ ก่อนท่�จะเดินด้งานก่นจริงๆ จ่งๆ ชิาวคณ์ะก็ม่าทำา

ข้อต้กลงร่วม่ก่นค้อ คิดว่าทุกคนคงไม่่อยากจะร่ๆ รอๆ ก่นและก่น และ

ความ่สนใจก็คงไม่่เหม้่อนก่น เราจึงใช้ิวิธ่ต่้างคนต้่างแยกก่นไปต้าม่

ทางของต่้วเอง อยากเดินด้อะไรก็ไป แล้วประม่าณ์ส่ก 4 โม่งเย็นก็ม่า

เจอก่นท่�จุดน่ดหม่าย หร้อถ้าม่่อะไรเป็นพิเศษก็ส่งข้อความ่ติ้ดต่้อก่น 

ต้าม่น่� ! ว่าแล้วเราก็แยกก่นต้รงน่� ส่วนต่้วข้าพเจ้าแล้วอยากจะเดินด้

บรรยากาศโดยภาพรวม่ของงานว่าในต้่างประเทศเขาย่งสนใจอ่าน

หน่งส้อก่นขนาดไหน แล้วธุรกิจหน่งส้อด้จะม่่ทิศทางย่งไงต่้อไปใน

อนาคต้ (ก็ว่าไป) โซุนแรกๆ แถวๆ ทางเข้าน่�จะเป็นหน่งส้อในประเทศ

ท่�วๆ ไป ม่่ท่�งแนวนิยาย พ่ฒนาต่้วเอง บริหารธุรกิจ หร้อการ์ต้้นก็ม่่อย่้

ให้เห็นพอสม่ควร คนเดินเยอะม่าก เยอะจนเราก็อิจฉา หว่งให้ผ้้อ่าน

ในไทยสนใจการอ่านหน่งส้อแบบน่�ก่บเขาบ้าง เจ้าหน้าท่�ท่�แจกโบรช่ิวร์

ของท่�น่�เขาเป็นมิ่ต้รด่ม่ากเลย ค้อด้จากระยะ 10 เม่ต้รกร้้็ว่าเราไม่่ใชิค่น

ท้องถิ�น แต่้นางก็พยายาม่ชิวนคุย ชิวนอ้อล้อแบบไม่่หว่�นไอ้อ่หน้าไหน

ท่�งน่�น ถ้าสาม่ารถจ้อได้ม่ากกว่าน่�ก็อยากจะคุยก่นส่กพ่กแหละคร่บ 

แต่้พอด่ว่าวิทยายุทธไม่่ถึง ข้าน้อยย่งอ่อนห่ดน่ก เลยได้แค่ยิ�ม่แห้งๆ 

ให้แล้วร่บโบรช่ิวร์ม่า โซุนถ่ดไปเป็นโซุนหน่งส้อนานาชิาติ้ท่�แท้จริง 

ม่่บ้ธของประเทศต่้างๆ ขนาดใหญ่โต้พอสม่ควรอย่้ก่นเต็้ม่เลย ม่่ท่�งม่า

จากประเทศญ่�ปุ�น เกาหล่ใต้้ อินโดน่เซุ่ย ฟิื้ลิปปินส์ ฯลฯ รวม่ถึงบ้ธของ

ประเทศไทยด้วยนะ เซุอร์ไพรส์ม่ากๆ ว่าม่าก่บเขาด้วย เลยต้้องขอไป

แวะเว่ยนก่นส่กนิดหนึ�ง (แต่้ไม่่ม่่หน่งส้อจากสำาน่กพิม่พ์ภาษาและ

ว่ฒนธรรม่นะ แหะๆ) บ้ธหน่งส้อนานาชิาติ้ส่วนใหญ่ไม่่ใช่ิบ้ธท่�ขาย

หน่งส้อโดยต้รง แต้่เป็นบ้ธสำาหร่บแสดงผลงาน และเจรจาต้ิดต่้อ

ลิขสิทธิ�ก่นม่ากกว่า อย่างบ้ธของประเทศญ่�ปุ�นน่�ค้อช่ิดเจน ม่่โต๊้ะเจรจา

ลิขสิทธิ�ก่นเป็นเร้�องเป็นราว เหม้่อนม่าเพ้�อสิ�งน่�เลย สิ�งท่�เป็นเอกล่กษณ์์

ม่ากๆ ของแต่้ละประเทศก็จะแสดงออกม่าทางปกหน่งส้อน่�แหละ อย่าง

ของฮ่ีองกงก็จะม่าแนวน่� เกาหล่ม่าแนวน่� อะไรแบบน่�น

เร้�องราวของงานม่หกรรม่หน่งส้อนานาชิาติ้ไทเปย่งไม่่จบ 

แต่้เพ่ยงแค่น่�ง่ายๆ หรอกนะคร่บ เอาไว้ติ้ดต้าม่อ่านก่นต่้อใน TPA 

News ฉบ่บถ่ดไป ฉบ่บน่�อยากให้เห็นภาพบรรยากาศก่นเยอะๆ ด่กว่า 

ไจ้เจ่�ยน


