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อาทิตย นิ่มนวล

สํานัักพัิมพั์ภาษาและวัฒนัธรัรัม store ท่�ซึ่่เหมินติิง ไทเปุ่ แห่งแรกิปุ่ระมาณ์ปุ่ี 2018 ติรงแถึว ๆ  ซึ่อียี

ท่�เข่าเร่ยีกิว่าเปุ่็น American Street เปุ่็นซึ่อียีชิิค ๆ ท่�ม่สินค้า และ

ไลฟั์สไติล์แบบอีเมริกิัน ๆ ติลอีดซึ่อียี แต่ิมันสะกิดจิติมากิเลยีนะ 

เห็นคนใส่กัินจนร่้สึกิว่า เอี๊ะ หร่อีต้ิอีงซึ่่�อีสักิตัิวไหม ใส่กิันจนเปุ่็น

ยี่นิฟัอีร์มไปุ่แล้ว

 เราเลอ่ีกิรา้นเส่�อีผา้รา้นหนึ�งในยีา่นน่�เพั่�อีข่ึ�นไปุ่ถึลม่ และ

ใชิ้เวลาเล่อีกิซึ่่�อีจนกิว่าจะหนำใจ ท่�ชิั�น 2 จะเปุ่็นโซึ่นข่อีงรอีงเท้า

ล้วน ๆ  เลยี และม่ผ่้คนมากิมายีกิำลังเล่อีกิซึ่่�อีเล่อีกิลอีงรอีงเท้ากิัน

หนา้ดำคร�ำเครย่ีด กิเ็ปุ่น็อีนัวา่ไดเ้วลาผสมโรง เพั่�อีนข่อีงเราบางคน

อียีากิได้รอีงเทา้วิ�ง (跑鞋 เผ่าเส่ยี) กิไ็ปุ่เดินด่ติามโซึ่นรอีงเทา้วิ�ง แติ่

ทางเรานั�นต้ิอีงกิารรอีงเท้าเดินด่ ๆ สักิค่่ ปุ่กิติิใส่รอีงเท้าแติะแล้ว

ร่ส้กึิวา่เดนินาน ๆ  แลว้มนัไมค่อ่ียีโอีเคกิบัสข่่ภาพัสกัิเทา่ไร รอีงเทา้

เดินภาษาจ่นจะเร่ยีกิว่า 走鞋 (โจ่วเส่ยี) โจ่ว ในท่�น่�แปุ่ลว่า เดิน

น่�แหละ แติ่ถึ้าจะเน้นไปุ่ท่�รอีงเท้าเดินเพั่�อีส่ข่ภาพัก็ิจะเร่ยีกิว่า 健

走鞋 (เจ่�ยีนโจ่วเส่ยี) เจ่�ยีน มาจากิคำว่า 健康 (เจ่�ยีนคัง) แปุ่ลว่า 

ส่ข่ภาพั กิ็ติรง ๆ ติัวกิันไปุ่เลยี

พันักิงานท่�น่�ค่อีนข่้างเปุ่็นมิติรนะ ท่�สำคัญี่ค่อีสามารถึ

ส่�อีสารภาษาอีงักิฤษไดด้ท่เ่ดย่ีว พันกัิงาน 1 คนคอ่ีติอ้ีงวิ�งหนกัิมากิ 

ไหนจะไปุ่หยีิบรอีงเท้าเบอีร์ท่�ล่กิค้าอียีากิลอีง (แค่ลอีงด้วยีนะ

ยีังไม่ได้จะซึ่่�อี) มากิอีง ๆ ให้ลอีงกิัน ถึ้าระหว่างท่�วิ�งไปุ่เจอีล่กิค้า

คนอี่�นเข่้าชิาร์จกิ็ติ้อีงชิ่วยีเหล่อีเข่าอี่กิ หน้าติึงไม่ติึงไม่ร่้ แติ่สัมผัส

ไมไ่ดว้า่กิำลงัเหว่�ยีงเพัราะรำคาญี่ลก่ิคา้เร่�อีงมากิอียี่ ่ถึอ่ีวา่เปุ่น็บญ่ี่

ภา
รกิจิหลงัจากิท่�ชิาวคณ์ะกิลบัมารวมติวักินัอีก่ิครั�ง 

หลงัจากิท่�วงแติกิแยีกิกินัไปุ่คนละทศิละทางกิ ็คอ่ี 

กิารพัักิผ่อีนสบายี ๆ ผ่านกิารชิอีปุ่ปุ่ิงรอีงเท้าวิ�งหร่อีรอีงเท้าเดิน

ด ่ๆ  สกัิค่่แถึว ๆ  ซึ่เ่หมนิติงิ (西門町) เพัราะไดยิ้ีนมาแติไ่หนแติไ่รวา่ 

ท่�ไติห้วนัน่�ข่ึ�นชิ่�อีลอ่ีชิาเร่�อีงรอีงเทา้ราคาถึก่ิ ยีิ�งพัวกิรอีงเทา้กิฬ่าหรอ่ี

พัวกิรอีงเท้าแบรนด์ดัง ๆ ติ่าง ๆ กิ็ค่อีลดราคากิัน 30-40% ถึ่กิกิว่า

บ้านเราเหน็ ๆ  ทแ่รกิกิไ็มค่อ่ียีอียีากิจะสนใจเทา่ไรนะ เพัราะกิระเปุ่า

เดินทางเรากิ็ใบเล็กิ ๆ จะยีัดรอีงเท้ากิลับไปุ่กิ็น่าจะลำบากิ แติ่พัอี

ร่้ว่าลดราคากิันระห�ำแติกิข่นาดน่� จ่่ ๆ กิระเปุ่าเดินทางกิ็เหม่อีนจะ

ใส่รอีงเท้าค่่ใหม่ได้ข่ึ�นมาซึ่ะอียี่างนั�น อีัศจรรยี์จริง ๆ เลยี พั่ดแล้ว

กิ็ข่นล่กิเปุ่็นติึกิแถึว...

 กิ่อีนจะไปุ่ถึึงรอีงเท้า ข่อีแวะมาพั่ดถึึงเส่�อีผ้าท่�วัยีร่่น

ไติ้หวัน (ไทเปุ่) เข่านิยีมใส่กัินสักิหน่อียี จะบอีกิว่ากิว่า 60-70% 

ข่อีงวยัีร่น่ท่�น่�ติอ้ีงใสเ่ส่�อีผา้ยี่�หอ้ี Champion กินัทั�งหมดทั�งมวล ดว้ยี

ความท่�อีากิาศเยีน็ ๆ  ดว้ยี กิจ็ะเจอีคนใสส่เวติเติอีรห์รอ่ีเส่�อีกินัหนาว

ยี่�ห้อีน่�กิันข่วักิไข่ว่ เดินไปุ่ทางไหนก็ิติ้อีงเจอีคนใส่สักิหนึ�งคนเปุ่็น

อียี่างติ�ำ จนทำให้คิดว่าน่�อีาจจะเปุ่็นแบรนด์แห่งชิาติิเข่าก็ิได้ แต่ิ

พัอีมาค้นปุ่ระวัติิด่แล้วกิลายีเปุ่็นว่า Champion Sportwear น่�เปุ่็น

แบรนดส์ญัี่ชิาติอิีเมรกิินั ไมไ่ดม้ค่วามเกิ่�ยีวข่อ้ีงอีะไรกิบัไต้ิหวนัเลยี 

จะม่เกิ่�ยีวข่้อีงจริง ๆ กิ็น่าจะเปุ่็นเร่�อีงว่า แบรนด์น่�มาเปุ่ิด flagship 

ผจญภัยเมืองใหม�
ตอน อีเหละเขละขละ



January 2022 | No. 301 |

56 TPA news

Bookmark

เปุ่็นกิ่ศลมากิ สร่ปุ่แล้วผลปุ่ระกิอีบกิารข่อีงคณ์ะทัวร์กิ็ค่อี รอีงเท้า

วิ�ง และเดินคนละค่่ จบสวยีมากิ //ปุ่รบม่อี และใชิ่ครับ ยีัยีคนท่�ได้

รอีงเท้าไปุ่แล้วค่่หนึ�งท่�คาร์ฟั่ร์กิ็มาได้อี่กิค่่ท่�น่�...

 หลังจากิท่�ดำดิ�งไปุ่กิับกิารเล่อีกิซ่ึ่�อีรอีงเท้ากิันอียี่าง 

บ้าคลั�ง ร่้ติัวอี่กิท่อีอีกิมาจากิร้านกิ็เยี็นยี�ำเข้่าไปุ่แล้ว ได้เวลา

ข่อีงอีาหารเย็ีน นาท่นั�นบอีกิติรง ๆ ว่าคิดอีะไรไม่อีอีกิแล้ววันน่� 

วนเว่ยีนอียี่่แติ่กิับรอีงเท้าจนหลอีนไปุ่หมด กิ็เลยีลอีงไปุ่เดิน ๆ ด่

อีาหารริมถึนนแถึว ๆ  ท่�โรงแรมท่�พักัิข่อีงเรา (อ่ีกิแล้ว) น่�แหละ ติอีน 

เยี็น ๆ น่�ติ่างจากิติอีนกิลางวันลิบลับ ร้านอีาหารท่�ไม่เคยีเห็นยีาม

ท่�พัระอีาทิติย์ีข่ึ�นก็ิโผล่มา งงมากิ ส่ดท้ายีแล้วก็ิไปุ่จบกัินท่� 滷肉

飯 (หล่่โร่วฟั�าน) หร่อีข่้าวหน้าเน่�อีติ่�นอี่กิเชิ่นเคยี มาในชิามเล็กิ ๆ 

ท่�กิินไม่เคยีอีิ�ม (และพัอี) สักิครั�ง แติ่รสชิาติิน่�ติ้อีงบอีกิว่ากิินเม่�อีไร

กิ็เด็ดข่าดท่กิครั�งจริง ๆ ไม่ร่้ติ่�นกิับอีะไร แล้วกิินมาหลายีร้านก็ิ

กิลมกิล่อีมทก่ิร้านเลยีนะ สิ�งท่�พัค่มันไม่ใช่ิข่อีงคาวหรอีกิ มนัคอ่ีข่อีง

หวานติ่างหากิ ค่อีพัอีกิินข่อีงคาวกัินแล้วกิ็ติ้อีงติบด้วยีข่อีงหวาน

ติามธ์รรมเน่ยีม เพัราะถึ้ากิินคาวไม่กิินหวานสันดานไพัร่...ว่าซึ่ั�น

พัวกิเราไปุ่ไหนได้ไม่ไกิลจากิโซึ่นน่� แล้วเผอิีญี่ว่ามันม่ร้าน

ข่นมท่�น่าสนใจร้านหนึ�งผ่ดขึ่�นมา เป็ุ่นร้านเล็กิ ๆ ท่�กิางโต๊ิะเหล็กิ

พับั และเก้ิาอี่�เหลก็ิไวห้นา้ร้านจำนวนหนึ�ง มเ่มนท่่�แปุ่ะไวพ้ัรอ้ีมรปุ่่ท่�

หนา้รา้นดแ่ลว้นา่จะอีอีกิแนว “ข่นมน�ำ” แบบบา้นเรา พัวกิเฉัากิว๊ยี 

แปุ่ะกิ๊วยี บัวลอียี ลอีดชิ่อีง ซึ่่าหริ�ม น�ำแข่็งไส อีะไรแบบน่� ส่วนชิ่�อี

เมนก่ิส็ด่แติใ่จจะไข่วค่วา้ แลว้แติบ่ญ่ี่แติก่ิรรม อีกัิษรจน่ติวัเติม็คอ่ี

แนน่มากิ เดาไมถ่ึก่ิเลยี (อียีา่งท่�เคยีบน่ ๆ  ใหฟ้ังัวา่ ภาษาจน่จะยีากิ

ท่�ส่ดกิ็ติอีนสั�งข่้าวกิินน่�แหละ เพัราะติัวอีักิษรจะยี่บยีับเปุ่็นพัิเศษ) 

กิ็เลยีใชิ้วิธ์่ชิ่�ร่ปุ่เอีาจากิเมน่หน้าร้านเอีา หวยีไปุ่อีอีกิท่�ข่นมน�ำ

หนา้ติาเหมอ่ีนบวัลอียี หนา้ติามนันา่กินิมากินะ เมด็บวัลอียีดเ่ติง่ติงึ 

อีันท่�กิินจะเป็ุ่นแบบร้อีน แล้วเหม่อีนอี่ปุ่าทานหม่่ สั�งเหม่อีนกิัน

ไปุ่อี่กิ ไม่ม่คนแติกิแถึวกิระจายีความเส่�ยีงเลยี สั�ง

ปุ่่๊บพัริบติาเด่ยีวก็ิมาเสิร์ฟั (น่าจะทำง่ายีนะ) พัอี

กิินเข่้าไปุ่คำแรกิเท่านั�นแหละค่ณ์เอี๊ยี จ่ดสนิท...

กิ็เริ�มไม่แน่ใจว่าคิดไปุ่เอีงหร่อีเปุ่ล่า เลยีลอีงอ่ีกิสักิคำซิึ่ จ่ดสนิท

เหม่อีนเคยี จากินั�นเรากิ็เงยีหน้าข่ึ�นมามอีงติากิันปุ่ริบ ๆ ว่า “มัน

ไม่โอีเคว่ะแกิ” มันจ่ดแบบอีาหารส่ข่ภาพั ไม่ม่กิารแต่ิงกิลิ�น ส่ 

รสชิาติิใด ๆ ถึ้าติรงนั�นม่น�ำปุ่ลาพัริกิก็ิคงเหยีาะลงไปุ่แล้วเอีาด่ ๆ 

เส่ยีดายีเงินกิ็เส่ยีดายี พัยีายีามจะกิล่นมันลงไปุ่ให้หมด แติ่มัน

เยีอีะเหล่อีเกิินพั่�จ�า สร่ปุ่ เหล่อีทิ�งกิันหมด อีาแปุ่ะเห็นคงสาปุ่ส่ง

แน่ ๆ ระหว่างท่�เรากิำลังพั่ดถึึง (นินทา) กิันอียี่่ กิ็ม่ชิาวติ่างชิาติิวัยี

ร่่นอี่กิกิล่่มมานั�งกิินโติ๊ะข่้าง ๆ ได้ยีินว่าไม่ร่้จะสั�งอีะไรด่ สั�งอีันนั�น

ด่ไหม (บัวลอียี) ได้ยีินดังนั�นกิ็เลยีข่อีอีน่ญี่าติสอีดปุ่ากิเข่้าไปุ่ให้ 

คำแนะนำว่า “อีันอี่�นน่าจะอีร่อียีกิว่านะ”

Small Tips

วัติถึ่ทรงกิลมท่�มาในร่ปุ่แบบคล้ายีกัิบบัวลอียีท่�เล่าให้ฟััง

ไปุ่น่�มาทราบท่หลังว่ามันเร่ยีกิว่า 湯圓 (ทังหยีวน) มาจากิ

คำว่า 湯 (ทัง) ท่�แปุ่ลว่า น�ำซึ่่ปุ่ น�ำร้อีน น�ำแกิง อีะไรแบบน่� 

กิับคำว่า 圓 (หยีวน) แปุ่ลว่า ทรงกิลม รวม ๆ  กิันกิ็ค่อี ข่นม

ทรงกิลมในน�ำซึ่่ปุ่ อีย่ีางท่�เคยีบ่นมาหลายีครั�งว่า ชิ่�อีเมน่

อีาหารภาษาจน่น่�เป็ุ่นอีะไรท่�ปุ่ราบเซึ่ย่ีนสด่ ๆ  ถึา้ไม่เป็ุ่นช่ิ�อี

เฉัพัาะท่�คนท้อีงถึิ�นเท่านั�นท่�ร้่ว่ามนัคอ่ีอีะไร กิจ็ะเปุ่น็ชิ่�อียีาว ๆ  

ท่�เป็ุ่นกิารบรรยีายีสรรพัค่ณ์ และส่วนปุ่ระกิอีบข่อีงอีาหาร

จานนั�น ๆ แทน เชิ่น ผัดผักิบ่้งไฟัแดงรสเผ็ดใส่หม่สับ ผัด

เติา้ห่เ้ผด็ใสถ่ึั�วแระสดสเ่ข่ย่ีวกิบัพัรกิิสดหั�นเปุ่น็ชิิ�น ๆ  เป็ุ่นต้ิน 

ซึ่ึ�งถึ้าพัอีจะถึอีดรหัสได้ อียี่างน้อียีกิ็จะอียี่่รอีดไปุ่อี่กิ 1 วัน

ข่อีบค่ณ์ร่ปุ่ภาพั
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https://www.marieclaire.com.tw/share/fb/39782/2856ab/ps

https://sometimesblue.blog/2020/12/21/riceballs/


