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อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ห้
ลังจำ�กัท่ี่�เสร็จำสิ�นภ�รกิัจำพิชิิต้ฝั่นบันต้้กัไที่เป 101 แล้ว 

เร�ยงัไม่ลืมนะว่�เพื�อนของเร�อ่กัท่ี่มยังม่ตั้วต้นอย่้ พวกั

น�งกัำ�ลังค่อยๆ เดิืนที่�งม�จำ�กัภ้เข�ช้ิ�งอย่�งที่ะลักัทุี่เล ไม่ใช่ิเพร�ะว่� 

กั�รเดิืนที่�งไม่สะดืวกัหรือว่�อะไร แต่้เพร�ะนั�นมันภ้เข�น่ะ ข้�นก็ั 

ภ้เข� ลงก็ัภ้เข� จำ�กัคำ�ให้กั�รที่ำ�ให้ที่ร�บัว่� ข�ของพวกัน�งสั�นระริกั 

ก่ั�รกิัเต้อร์ไม่ที่ร�บัได้ื แที่บัยืนไม่อย่้ ไอ้เร�สงส�รก็ัสงส�รนะ ต้ลกัก็ัต้ลกั 

คนไมค่่อยได้ืออกักัำ�ลังกั�ยก็ัง่� ก็ัเลยต้อบักัลบััข้อคว�มไปว�่ค่อยๆ ม�

แล้วกััน จำะได้ืม�พักักิันข้�วกััน ใช่ิแล้ว เพร�ะท่ี่�ด้ื�นล่�งของต้้กัไที่เป 

101 แห่งน่�ม่ Shopping Mall ขน�ดืใหญ่อย่้ ม่ทัี่�งสินค้�แบัรนดื์เนม 

ทัี่�งร้�นอ�ห�ร ทัี่�งร้�นของขวัญของฝ่�กัเต็้มไปหมดื ระหว่�งท่ี่�กัำ�ลังรอ

สม�ชิิกัยุรย�ต้รม�ถ้ง ท่ี่มง�นที่�งน่�ลงคว�มเห็นว่�ควรจำะไปด้ืล�ดืเล�

ร้�นอ�ห�รท่ี่�จำะไปกิันกัันก่ัอนจำะด่ืกัว่� จำองต้งจำองโต๊้ะอะไรให้เร่ยบัร้อย 

จำะได้ืไม่เส่ยเวล�

ร้�นอ�ห�รท่ี่�จำะจัำดืกัันในคำ��คืนน่�ก็ัคือ ร้�นติ้�นไท่ี่ฟัง (Din Tai 

Fung หรือ 鼎泰豐) ด้ืวยคว�มสัต้ย์จำริง ไม่เคยได้ืยินชืิ�อร้�นน่�ม�ก่ัอน 

แต่้ผ้้จัำดืกั�รท่ี่มท่ี่�เสนอร้�นน่�ม�บัอกัว่� ร้�นน่�เป็นต้ำ�น�นนะ (อ่กัแล้ว 

ต้ำ�น�นหล�ยต้ำ�น�นเหลือเกิัน ต้ำ�น�นจำนแหลกั) เรื�องมันก็ัเลยม�

ลงเอยท่ี่�ว่� อะ ต้ำ�น�นก็ัต้ำ�น�น สงสัยเร�จำะไม่ได้ือย่้ในวงกั�ร ขอลอง

สักัท่ี่จำะได้ืไม่เส่ยชิ�ติ้เกิัดื...คุณ์พระคุณ์เจ้ำ�ช่ิวยกัล้วยไหม้ ! น่�มันอะไร

ผู้จญภัยเมื่องใหมื่
ตอน บริการทุุกระด้ับประทุับใจจริง ๆ

กััน !! มวลมห�ประชิ�ชินในละแวกัน่�ไม่คิดืจำะรับัประที่�นอะไรอย่�ง

อื�นกัันเลยเหรอครับั คนเยอะม�กั เยอะจำนห�ที่�งเข้�ร้�นไม่เจำอ น�ท่ี่

นั�นจำำ�ได้ืว่�เร่ยกัประชุิมด่ืวนกัันเลยท่ี่เด่ืยว เอ�อย่�งไรด่ืเร� คนมันเยอะ

ม�กั คิวย�วม�กั จำะถอดืใจำจำ�กัต้ำ�น�นไหม แต่้ด้ืวยคว�มวิริยะ

อุต้ส�หะ ชิ�วคณ์ะจ้ำงต้กัลงว่�ยังไงก็ัจำะรอ เร�ส่งน�งน�ต้�ชิ�เข้�ไป

รับัคิวม� เลขคิวปัจำจุำบัันกัับัเลขคิวท่ี่�เร�ได้ืมันช่ิ�งห่�งไกัลเหลือเกิัน 

คืนน่�ร้�นจำะปิดืก่ัอนไหมน่� ฮืือ

สิ�งท่ี่�ที่ำ�ให้ยังพอยิ�มได้ืในสถ�นกั�รณ์์แบับัน่�ก็ัคือ เมน้อ�ห�รท่ี่�

พนักัง�นส�วส่งให้ม�เลือกัไว้ล่วงหน้�มันเป็นภ�ษ�ไที่ยละ เธุอร้้ได้ื 

ยังไงว่�อ่พวกัน่�เป็นคนไที่ย หรือว่�เบ้ั�หน้�มันประจำ�นตั้วเองออกัม� 

ช่ิ�งเถอะ ร�ยกั�รอ�ห�รในเมน้ก็ันะ เป็นภ�ษ�ไที่ยท่ี่�ขัดืเกัล�ม�แล้ว

ประม�ณ์ 80% อ่กั 20% ท่ี่�เหลือก็ัจำะเป็นกั�รใช้ิคำ�ศัพท์ี่ และโวห�รท่ี่�

ยังแปร่งๆ อย่้ บั�งจุำดืคืออดืจำะปร๊้ฟัให้ไม่ได้ืเลย แหะๆ แต่้แค่น่�ก็ัประทัี่บั

ใจำม�กัแลว้ เร�สุมหัวกัันจิำ�มสิ�งท่ี่�คิดืว่�น่�จำะอรอ่ย เพร�ะเกัอืบัทัี่�งหมดื

นั�นไม่เคยกิัน ถ้งชืิ�อจำะคล�้ยๆ กัับัร้�นอื�น ก็ัไม่ร้้ว่�รสชิ�ต้เิป็นยังไง แลว้

สม�ชิิกัท่ี่�เหลือของเร�จำะกิันได้ืไหม เอ�ว่�เลือกัม�แล้วกัล�งๆ กิันได้ืก็ั

กิัน กิันไม่ได้ืก็ัไม่ต้้องกิัน ! ยิ�งเลือกัน�น คิวก็ัจำะยิ�งย�วไปอ่กั น�งน�ต้�ชิ� 

วิ�งกัลับัไปยื�นร�ยกั�รอ�ห�รด้ืวยคว�มรวดืเร็วพร้อมกัับัค�บัคว�มลับั

ม�บัอกัด้ืวย เธุอเล่�ว่� เมน้อ�ห�รจำริงๆ แล้วม่หล�ยภ�ษ�ม�กัๆ ทัี่�ง
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Small Tips

 เมน้อ�ห�รของร้�นติ้�นไท่ี่ฟังจำริงๆ แล้วไม่ได้ืม่เยอะม�กั 

แถมหน�้ต้�ก็ัคล้�ย ๆ  กััน เพ่ยงแต้วั่ต้ถุดิืบัท่ี่�ใช้ิในแต่้ละเมน้จำะ

แต้กัต่้�งกัันไปเฉยๆ คำ�ศัพท์ี่ในเมน้อ�ห�รท่ี่�น่�สนใจำ เช่ิน 開
胃菜 (ไคเว่ยไช่ิ - อ�ห�รเร่ยกันำ��ย่อย) 餃類 (เจ่ำ�ยวเล่ย - พวกั

เก่ั�ยวน้�ง) 燒賣 (เซ�ไม่ - เก่ั�ยวที่อดื) 大包 (ต้้�เป� - ซ�ล�เป�

กัับัหม่�นโถว) 湯品 (ที่�งผิ�น - ซุปหรืออ�ห�รต้้มๆ) 盤菜 (ผ�น

ไช่ิ - ผักัเป็นจำ�น ๆ ) 燒飯 (เซ�ฟ่ั�น - ข้�วผัดื) 湯麵 (ที่�งเม่�ยน 

- ก๋ัวยเต่้�ยว) เป็นต้้น

ภ�พประกัอบั
https://dintaifungusa.com/
https://www.thetravelmentor.com/2018/01/original-din-tai-fung-location-
on-xinyi-road-in-taipei-taiwan/

ภ�ษ�จ่ำน (default) ภ�ษ�อังกัฤษ ภ�ษ�ญ่�ปุ่น ภ�ษ�ไที่ย ภ�ษ�อินเด่ืย

ก็ัม่นะแกั ค�ดืว่�พนักัง�นจำะเดื�จำ�กัสำ�เน่ยง และหนังหน้�ว่�ควรจำะ

เอ�เมน้ภ�ษ�อะไรให้ด่ื หรือถ้�ใครท่ี่�ร้้อย่้แล้วก็ัร้องขอไปได้ืเลย เอ�สิ 

ต่้หัวเข้�ร้�นตั้�งแต่้เมน้เลยละ

 เวล�ท่ี่�เหลืออย่้จำะที่ำ�อะไรไดื้นอกัจำ�กัเดืินชิอปปิ�งไปเรื�อยๆ 

รอเพื�อนภ้เข�ช้ิ�งด้ืวย ไม่น�น (เหรอ) เพื�อนสม�ชิิกัก็ัม�สมที่บั พวกัน่�

ก็ัเก่ังนะ บัอกัพิกััดืไปอย่�งคร่�วเลยแต่้ก็ัห�เจำอ เร�ได้ืเล่�สิ�งท่ี่�เกิัดืข้�น

ให้ฟัังแล้วก็ักัระจำ�ยตั้วกัันไปชิอปปิ�งต่้อ ของฝ่�กัจำ�กั Shopping Mall 

น่�ด้ืจำะหนักัไปที่�งขนมเปี�ยะซะเยอะเลย ม่หล�ยร้�นม�กัๆ ส�รพัดืไส้ 

ยิ�งไส้แปลกัๆ แบับัไส้กุัหล�บัง่� เพ่ยบั คนอื�นเข�คงชิอบักัันแหละ แต่้น่�

ไม่ชิอบั หอมจำนเว่ยนหัว...ขนมอ่กัอย่�งท่ี่�จำริงๆ ก็ัเป็นไฮืไลท์ี่ของไต้้หวัน

ก็ัคือ พ�ยสับัปะรดื (鳳梨酥เฟิั�งหล่ซ้) หน้�ต้�น่�รักัน่�กิัน ตั้วเองก็ัเคย

กิันม�บ้ั�งเวล�ม่คนท่ี่�ออฟัฟิัศม�เท่ี่�ยวแล้วซื�อกัลับัม�ฝ่�กั ส่วนตั้วคือ

รักัเลยแหละ ไม่ได้ืแค่ชิอบั แต่้ร�ค�น่�ก็ัต้้องบัอกัว่�ไม่ธุรรมดื� จำำ�นวน

ไม่เยอะ ชิิ�นเล็กัๆ 6 ชิิ�น 8 ชิิ�น 12 ชิิ�น แต่้ร�ค�อลงักั�รม�กั ไมทั่ี่นข�ดืคำ� 

ผ้้จัำดืกั�รท่ี่มมันม�อ่กัแล้ว ม�กัระซิบัว่�ยังไม่ต้้องซื�อ เพร�ะเด่ื�ยว 

วันถัดืๆ ไปจำะพ�ไปซื�อท่ี่�แหล่ง ต้ำ�น�นเลยนะ...เอ�จำริงๆ เบืั�อคำ�ว่�

ต้ำ�น�นของมันม�กั แต่้เร�ก็ัเชืิ�อมันทุี่กัท่ี่ ให้ต้�ยเถอะ

 หลังจำ�กัท่ี่�เดิืนวนด้ืสนิค้�ม�กัม�ยต้ระกั�รต้�กัันจำนเว่ยนหัว

แล้ว (เว่ยนหัวจำ�กัขนมเปี�ยะไส้กุัหล�บัแหละ) ก็ัขอม�ยืนรอคิวแถวๆ 

หน้�ร้�นอย่�งน่�เวที่น�ด่ืกัว่� ชิ�วแก๊ังยืนคุยกัันสัพเพเหระกัันไปม�

จำนหมดืเรื�องจำะคุยแล้ว แต่้ ณ์ ต้อนน่�เร�ก็ัยังไม่เปิดืเผยเรื�องของขวัญ

วันเกิัดืนะ ยังไม่ถ้งเวล� จำนแล้วจำนรอดืก็ัใกัล้ได้ืคิวของเร�แล้ว เอ๊ะ 

ฟัังเส่ยงเร่ยกัคิว (ผ่�นระบับักัระจำ�ยเส่ยง) เข�เร่ยกัด้ืวยภ�ษ�อื�นด้ืวย

น่� ต้ะก่ั�ก็ัเร่ยกัภ�ษ�ญ่�ปุ่นกัับัอังกัฤษไป ต้อนน่�เลยเริ�มตื้�นเต้้นแล้วว่�ถ้ง

คิวเร�จำะยังไง และแน่นอน เร่ยกัเป็นภ�ษ�ไที่ยจำ้ะ จำะน่�รักัไปไหน 

คนทัี่�งโลกัต้รงนั�นก็ัร้้เลยว่�พวกัคนไที่ยมันม�

แล้ว ท่ี่�น่�ท้ี่�งคือกั�รประส�นกัันระหว่�ง

พนักัง�นรับัคิว เมน้อ�ห�ร และระบับัเร่ยกัคิว 

สอดืประส�นกัันอย่�งน่�ประทัี่บัใจำ 

พนักัง�นพ�เร�ม�ท่ี่�โต้ะ๊ พร้อมกัับัเข็น

รถเขน็ม�เท่ี่ยบัข้�งๆ น่�ก็ังงว่�เข็นม�ที่ำ�ไม อ๋อ 

เข�เอ�ไว้ว�งสัมภ�ระน่ะ แถมม่ผ้�คลุมกัันนำ��ล�ยแห่งคว�มอร่อยของ

ล้กัค้�จำะกัระเซ็นไปโดืนให้ด้ืวย นำ��ต้�จำะไหล ทุี่กัท่ี่ก็ัคือว�งต้�มม่ต้�ม

เกิัดืม�กั เมน้หน้�งท่ี่�ข้�นชืิ�อสำ�หรับัร้�นน่�เลยก็ัคือ เส่�ยวหลงเป� (小籠
包) ก็ัคงไม่ต้้องบัรรย�ยอะไรม�กั น่�จำะร้้จัำกักัันเป็นอย่�งด่ื แล้วก็ัอร่อย

สมคำ�รำ��ลือจำริงๆ จำำ�ไม่ได้ืแล้วว่�กิันอะไรไปบ้ั�ง ส่วนใหญ่จำะอร่อย 

ทัี่�งสิ�น พวกัจำ�นผักัน่�กัเ็ด็ืดืดืวงไม่แพ้กััน ผักัเข�ด่ืม�กั แต่้จำำ�ได้ืล�งๆ ว่�

ข้�วผัดืยังไม่ค่อยโอเคเท่ี่�ไร ยังธุรรมดื�เกิันไป ส่วนค่�เส่ยห�ยในมื�อ

น่�ก็ัต้้องบัอกัว่� “สมร�ค�” คือเท่ี่ยบักัับัเงินไที่ยก็ัจำ�นละเป็นร้อยนะ 

ร้อยข้�นไป โชิคด่ืว่�ม�กัันหล�ยคนก็ัเลยไม่เจ็ำบัตั้วม�กั ก่ัอนออกัจำ�กั

ร้�นก็ัยังม่หม�กัฝ่รั�งให้ดัืบักัลิ�นป�กัอ่กั โอย จำะให้ประทัี่บัใจำอะไรกััน

นักัหน�นะ




