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อาทิตย นิิ ่มันิวล

สํานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

ผจญภัยเมืองใหม�
ตอน ตลาดปลาไทเป (ตอนที่ 2)

แล้วละ หัน่ไป็อ่กท่ี่ นั่งเพ่�อน่ตั้วดู่ก็เริ�มกระจายตั้วเหม่อน่ไวรัส์กลาย

พัน่ธ์ุุท่ี่�เข้าสู่์ร่างกาย ไป็กัน่คน่ละทิี่ศละที่าง เหม่อน่ไม่ไดู้มาดู้วยกัน่ 

ก็ว่าไม่ไดู้น่่ะน่ะ คน่เรามัน่ก็ม่ความชอบแต้กต่้างกัน่ไป็ อย่าง

ข้าพเจ้าเองก็ไม่ค่อยจะสั์น่ทัี่ดูเร่�องอาหารที่ะเลเท่ี่าไร จะมาส์ดูหร่อ

ไม่ส์ดูก็มองไม่ออกหรอก รู้แค่ว่าไม่เน่่าก็ค่อกิน่ไดู้น่่ะ...พวกเราจ่ง

ต้กลงกัน่ว่าต่้างคงต่้างเดิูน่ แล้วเดู่�ยวเวลาป็ระมาณิน่่�มาเจอกัน่ต้รง

แถว ๆ แคชเช่ยร์ก็ว่ากัน่ไป็ หลังจากต้กลงกัน่ไดู้เหล่าไวรัส์กลาย

พัน่ธ์ุุก็แต้กตั้วกระจายออกไป็ต้ามที่างของมัน่

อย่างท่ี่�เกริ�น่ไป็ว่าท่ี่�น่่�ม่กลิ�น่อายแบบญ่�ปุ่็น่ ๆ สู์งมาก 

แน่่น่อน่ว่าโซึ่น่ท่ี่�จะไม่ม่ไม่ไดู้ก็คงเป็็น่ “โซึ่น่ซูึ่ชิบาร์” ญ่�ปุ่็น่ไป็

มากกว่าน่่�ไม่ไดู้แล้ว แต่้ไม่แน่่ใจว่าที่ำาไมช่�อบน่ป้็ายถ่งใช้คำาว่า 立
春美食 (ล่�ชุน่ เหม่ยส่์อ) เหม่อน่กัน่ เพราะ 立春 มัน่ค่อวัน่ท่ี่�เริ�ม

เข้าสู่์ฤดููใบไม้ผู้ลิ ส่์วน่ 美食 ค่ออาหารท่ี่�ส์วยงามน่่ากิน่...แต่้ก็ช่าง

เถอะ ต้รงน่่�มัน่น่่าต่้�น่ต้าต่้�น่ใจจริง ๆ ซูึ่ชิที่ำาใหม่ ๆ ส์ดู ๆ หร่อกระทัี่�ง

ซูึ่ชิท่ี่�เป็็น่แพ็ค ๆ  ก็ม่เกล่�อน่กลาดูมากมายละลาน่ต้า ป็ลาดิูบง่� ส่์สั์น่

ส์วยงามจริง ๆ ทัี่กท่ี่องเท่ี่�ยวหลายคน่ท่ี่�ผู่้าน่มาที่างบาร์น่่�ค่อหอบ 

(ต้้องใช้คำาว่าหอบเลยละ) กัน่ไป็คน่ละหลายแพ็ค ท่ี่าที่างลุกล่�ลุกลน่

เหม่อน่ไม่เคยสั์มผัู้ส์มาก่อน่ใน่ช่วิต้ แต่้มัน่หยิบส์ะดูวกกิน่ส์บาย

จริง ๆ นั่�น่แหละ ราคาก็ว้าวซ่ึ่าใช้ไดู้เลย ใกล้ ๆ กัน่ก็จะเป็็น่โซึ่น่

ซูึ่เป็อร์มาร์เกต้ ม่ของคาวหวาน่ให้เล่อกชอป็มากมาย พวกขน่ม

ญ่�ปุ่็น่ พุดูดิู�ง เยลล่� เหล้าบ๊วย หร่อของกิน่เล่น่จุบจิบก็จะมารวมกัน่

ค
วามเดิูมต้อน่ท่ี่�แล้ว พวกเราจับรถเมล์มาเท่ี่�ยวกัน่ท่ี่� 

“ต้ลาดูป็ลาไที่เป็” หร่อ Taipei Fish Market หร่อ 臺
北魚市 (ไท่ี่เป่็ย หยฺว่ซ่ึ่�อ) เป็็น่ต้ลาดูขายผัู้ก ผู้ลไม้ และอาหารที่ะเล

ส์ดูช่�อดัูงของไต้้หวัน่ แต่้เน่่�องจากบริษัที่ผูู้้ก่อตั้�งเจ้าของพ่�น่ท่ี่�เดิูม

เป็็น่ชาวญ่�ปุ่็น่ ที่ำาให้ต้ลาดูแห่งน่่�ม่กลิ�น่อายแบบต้ลาดูญ่�ปุ่็น่อบอวล

อยู่เต็้มไป็หมดู ตั้�งแต่้ก้าวแรกท่ี่�เข้ามาท่ี่�น่่� โซึ่น่แรกท่ี่�ชาวคณิะไดู้มา

เย่�ยมชมกัน่ก็ค่อโซึ่น่ของอาหารที่ะเลส์ดู ส์ดูแบบยังเป็็น่ ๆ กัน่อยู่

เลย แหวกว่ายกัน่อยู่ต้ามแท็ี่งก์น่ำ�าท่ี่�จัดูส์รรปั็น่ส่์วน่ไว้ราวกับกระชัง

ก็ไม่ป็าน่ ม่ทัี่�งกุ้งลอบส์เต้อร์ตั้วใหญ่ ปู็อลาส์ก้าแขน่ขายาวเหย่ยดู 

หอย และป็ลาต่้าง ๆ เป็็น่ต้้น่ ไดู้มาดููตั้วจริงเป็็น่ ๆ แล้วมัน่น่่า

ต่้�น่เต้้น่ดู่จริง ๆ

หลังจากท่ี่�หลุดูจากโซึ่น่กระชังอาหารที่ะเลส์ดูก็จะเข้าสู่์โซึ่น่

ต้ลาดูติ้ดูแอร์ดู้าน่ใน่ พ่�น้่องผูู้้รักใน่อาหารชั�น่เลิศต่้างก็อัดูแน่่น่ และ

ส์าละวน่กัน่อยู่ต้ามเชลฟ์ีต่้าง ๆ จน่เดิูน่กัน่ลำาบาก โซึ่น่แอร์น่่�แบ่ง

เป็็น่โซึ่น่ย่อยต่้าง ๆ เยอะแยะเลย เอาจริง ๆ พ่�น่ท่ี่�เขาก็กว้างขวาง

น่ะ แต่้ของซ่ึ่�อของขายมัน่เยอะ คน่ก็เยอะ เลยดููแคบมากไป็ถนั่ดูต้า

อ่กอย่างค่อถ้ามองจากมุมมองบุคคลท่ี่� 1 แบบน่่�ก็คงไม่รู้ว่าเขาแบ่ง

เป็็น่โซึ่น่ย่อย ๆ ต้้องอาศัยว่าดููพ่�น่ท่ี่�จากแผู้น่ผัู้งแที่น่ แต่้คงไม่ทัี่น่



November 2021 | No. 299 |

56 TPA news

Bookmark

Small Tips

เอาจริง ๆ น่ะคุณิ เข้าเม่องต้าหลิ�ว บางครั�งไม่ต้้องหลิ�ว

ต้าต้ามก็ไดู้ บางคน่คิดูว่าก็ไม่ใช่ป็ระเที่ศฉัน่ ไม่ม่ใครรู้จัก 

ฉัน่จะที่ำาอะไรก็ไดู้ อย่างต้รงโซึ่น่ย่น่กิน่อาหารของต้ลาดู

ป็ลาแห่งน่่� คน่ร้อยพ่อพัน่แม่ ถ้าเราเริ�มคิดูว่าโต๊้ะนั่�น่ก็ที่ำา 

มัน่จะเป็็น่อะไรท่ี่�น่่ากลัวมาก บางโต๊้ะค่อทิี่�งขยะลงพ่�น่ กิน่

เลอะเที่อะกระจัดูกระจาย กิน่แล้วไม่เก็บ หร่อเส่์ยงดัูง

โหวกเหวกส์ร้างความรำาคาญ บางท่ี่ม่มารยาที่มากไป็ก็ดูู

เหม่อน่เรายอมเป็็น่ลูกไล่ไป็ต้ลอดู แต่้เช่�อเถอะ สั์งคมมัน่จะ

น่่าอยู่ข่�น่เยอะเลย

อยู่ต้รงน่่� เชลฟ์ีท่ี่�เป็็น่น่ำ�าส่์ ๆ  น่่�น่่าส์น่ใจมาก อยากจะรวบกลับไป็กิน่

ท่ี่�บ้าน่ใหเ้ต็้มคราบจรงิ ๆ  เย่�อง ๆ  ไป็หน่่อยจะเป็็น่โซึ่น่อาหารป็รงุสุ์ก 

โซึ่น่น่่�แหละไฮ้ไลท์ี่ท่ี่�แท้ี่จริง เพราะน่อกจากหมูหมากาไก่แล้ว ก็ม่

ต้รงน่่�แหละท่ี่�เราจะไดู้เห็น่กุ้งหอยปู็ป็ลาท่ี่�โดูน่ชำาแหละแล้วมาจัดู

เป็็น่เซ็ึ่ต้ ๆ  แบบพร้อมเสิ์ร์ฟี พร้อมหอบ บางแพ็คค่อขาปู็แที่บจะทิี่�ม

ต้าเลยละ และท่ี่�เก๋กว่านั่�น่ก็น่่าจะเป็็น่พวกอาหารกล่องหร่อ “เบน่โต้” 

ใช้ช่�อชิค ๆ ว่า 健康便當 (เจ่�ยน่คัง เปี็�ยน่ตั้ง) แป็ลต้รงตั้วว่า เบน่

โต้สุ์ขภาพ (ต้อน่น่่�ฉัน่เริ�มเข้าใจแล้วว่าที่ำาไมซูึ่ชิถ่งกลายเป็็น่ 立春
美食) ขอแที่รกส์าระสั์กหน่่อย คำาว่า 便當 ใน่ภาษาจ่น่น่่�ไม่ไดู้ม่

อะไรเก่�ยวข้องกับเบน่โต้ของญ่�ปุ่็น่หรอก (ญ่�ปุ่็น่เขาใช้คำาว่า お弁当
คน่ละแบบเลย) เพ่ยงแค่ว่าคำาว่าเบน่โต้มัน่ค่อน่ข้างแมส์แล้ว 

พูดูปุ็�บก็รู้เร่�องปั็�บ ไม่ต้้องขยายความกนั่อ่ก ภาษาจ่น่กเ็ลยทัี่บเส่์ยง

คำาท่ี่�ใกล้ ๆ กัน่มาซึ่ะเลย ซ่ึ่�งความหมายจริง ๆ ของ 便當 ค่อ 

ง่าย ๆ ส์ะดูวกส์บาย หยิบจับส์ะดูวก ก็คงจะเข้ากับเจ้าเบน่โต้ไดู้

เป็็น่อย่างดู่

 ดู้วยความท่ี่�ไอเดู่ยเร่�องของกิน่ใน่หัวก็ค่อว่างเป็ล่ามาก 

เดิูน่ไป็ที่างโน้่น่ท่ี่ที่างน่่�ท่ี่ น่ำ�าลายไหลย่ดู ๆ ไม่รู้เลยว่าอัน่ไหน่จะดู่

ไม่ดู่ ทุี่กอย่างมัน่น่่ากิน่ไป็หมดู ดู้วยความสิ์�น่คิดูน่่�ก็เลยไป็คว้าเอา

ไก่ที่อดูคาราอาเกะต้รงโซึ่น่ซูึ่เป็อร์มาร์เกต้มาแพ็คหน่่�ง จำาน่วน่ และ

หน้่าต้าก็ไม่น่่าผิู้ดูหวังเลย ก่อน่หน้่าน่่�ท่ี่�ชาวแก๊งนั่ดูแน่ะกัน่ว่าให้

แยกกัน่เดิูน่ สุ์ดูท้ี่ายก็ค่อถ้าใครไดู้ของกิน่อะไรมาก็เอามารวมกัน่

เป็็น่กองกลางแล้วกิน่ดู้วยกัน่น่่ะน่ะ แบบระบบคอมมูน่ ก็กลัวจะ

ที่ำาให้เพ่�อน่เส่์ยใจ กลับมาม่อเป็ล่า เลยค่อน่ข้างเคร่ยดูพอ

ส์มควร... เดิูน่วน่ไป็มาก็ไป็เจอกับโซึ่น่เล็ก ๆ  ท่ี่�เป็็น่ดูอกไม้ เอ้อ เอาสิ์ 

ใจกลางต้ลาดูป็ลาก็ขายดูอกไม้กับเขาดู้วย ม่ทัี่�งดูอกไม้ส์ดู ดูอกไม้

ป็ลอมส์ำาหรับป็ระดัูบต้กแต่้งต่้าง ๆ ของกระจุกกระจิกไว้วางต้าม

โต๊้ะกิน่ข้าว ฯลฯ เดิูน่ดููก็เพลิน่ ๆ ดู่เหม่อน่กัน่ แต่้จะซ่ึ่�อไป็ก็คงใช่ท่ี่� 

จากนั่�น่สั์กพักใหญ่เราก็กลับมาเจอกัน่ท่ี่�แคชเช่ยร์ต้ามนั่ดู โอ้โฮ้ 

คุณิเพ่�อน่ท่ี่�รักน่่�ไม่ม่ใครยอมใคร ม่น่างหน่่�งคว้าเซึ่ที่ซูึ่ชิใน่ถาดู 

(ลักษณิะเหม่อน่กล่อง) ส่์�เหล่�ยมมาแบบชวน่ต้ะล่ง อ่กน่างหอบ 

ส์ต้รอเบอร์ร่�แพ็คส่์แดูงส์ดูฉำ�ามา ซ่ึ่�งส์่วน่ตั้วแฮ้ป็ปี็�มาก พอเอา

ของกิน่มารวม ๆ กัน่แล้วก็น่่าจะเอาเร่�องอยู่น่ะ

 คิวจ่ายเงิน่ว่ายาวน่าน่อลังการแล้ว ส์งครามครั�งใหม่ก็

กำาลังจะเกิดูข่�น่ รอบ ๆ บริเวณิต้ลาดูต้ิดูแอร์จะม่โซึ่น่ส์ำาหรับ 

รับป็ระที่าน่อาหารใหบ้ริการอยู่ ถ้าเป็็น่โซึ่น่กลางแจง้น่อกอาคารไป็

เลยก็จะม่เป็็น่โต๊้ะ ๆ แต่้คิดูว่าจะทัี่น่เหรอครับ พ่�น่ท่ี่�ร้อยละกว่า 95 

เป็อร์เซ็ึ่น่ต์้ถูกจับจองไป็แล้วทัี่�งหมดู คน่ไหน่ บ้าน่ไหน่ หร่อแก๊งไหน่

ท่ี่�ยังไม่ม่ท่ี่�กิน่ก็เดิูน่หาท่ี่�กิน่กัน่อย่างบ้าคลั�ง พวกเราเองก็เป็็น่หน่่�ง

ใน่จำาน่วน่นั่�น่ ขน่าดูพ่�น่ท่ี่�แบบย่น่กิน่ยังไม่เหล่อเลยคุณิ พ่�น่ท่ี่�นั่�งก็

เป็็น่เร่�องต้ลกไป็เลย เดูนิ่หาอยู่น่าน่แส์น่น่าน่จน่เก่อบจะถอดูใจ เริ�ม

คุยกัน่ว่าเราหอบกลับไป็กิน่ท่ี่�ท่ี่�พักกัน่ไหม ทัี่น่ใดูนั่�น่เอง ส์ายต้าก็

เหล่อบไป็เห็น่โต๊้ะแบบย่น่กิน่เล็ก ๆ ท่ี่�ถูกครอบครัวนั่กท่ี่องเท่ี่�ยว

หลายครอบครวัซ่ึ่�งไม่ไดู้กิน่แค่อาหารที่ะเลป็รุงสุ์กอย่างเดู่ยว ยังกิน่

ท่ี่�ดู้วย...ย่น่กิน่พ่�น่ท่ี่�จน่โต๊้ะหายเข้าไป็ใน่ความม่ดู ณิ จุดูนั่�น่ค่อหัว

เส่์ยกัน่มาก เพราะพวกเขาดููจะไม่ย่�หระกับอะไรทัี่�งนั่�น่ กิน่ไป็พูดูคุย

กัน่ไป็อย่างออกรส์ จน่แล้วจน่รอดูก็ต้้องงัดูท่ี่าไม้ต้ายสุ์ส์าน่โบราณิ

มาต่้อกร เบ่ยดูเลยจ้ะ แส์ดูงความรู้ส่์กทัี่�งหมดูออกมาผู่้าน่แรง

กระแที่กท่ี่�ใส่์เข้าไป็ จน่ครอบครัวนั่กกิน่ท่ี่�บริเวณินั่�น่ต้้องแต้กออก

เป็็น่วง แต่้ก็ไม่วายจะย่น่ข่น่เหม่อน่เวลาเด็ูกงอแงอยากไดู้ของเล่น่

ต้ามห้างอยู่น่ะ และใน่ท่ี่�สุ์ดูเราก็ม่ท่ี่�หยัดูย่น่ ละทิี่�งโลกอัน่ขมข่�น่ไว้

เบ่�องหลัง แล้วเฉลิมฉลองกับอาหารเลิศรส์ท่ี่�อยู่ต้รงหน้่า กิน่ไป็กิน่

มากิน่ไม่หมดู เพราะเยอะเกิน่ไป็ ซูึ่ชิกลายร่างเป็็น่ภาระไป็ใน่บัดูดูล 

งงมาก แต่้น่่�ก็นั่บว่าเป็็น่ส์งคราม และป็ระส์บการณ์ิท่ี่�ดู่ใน่ต่้างแดูน่

น่ะ ต้้องมาแย่งท่ี่�กัน่กิน่ ต้้องมาย่น่กิน่ไป็เม่�อยขาไป็ จอยมาก




