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อาทิติย นิ่มนวล

สุํานักพิมิพ์ภูาษาแลิะวัิฒนธรรมิ

ติิด้ส่อยห่�อยติามกันไปเพื่รัาะชิอบอะไรัเห่ม่อน ๆ กัน ซึึ่�งเทุ่ากับ

1 คน...โอเค เส่รั็จกิจแลั�วมาเจอกันแลั�วกันนะ

เรัาส่องคนรัีบพืุ่่งไปทีุ�ห่�างส่รัรัพื่สิ่นค�าชิ่�อด้ังแห่่งห่นึ�งของ

ไทุเปชิ่�อว่า Syntrend ห่รั่อชิ่�อเติ็ม ๆ  คือ Syntrend Creative Park

ชิ่�อภาษาจีนว่า 三創生活 (ซึ่านช้่วง เซึ่ิงห้ัว) ย่อมาจากชิ่�อเติ็ม ๆ  

ยาว ๆ ค่อ 三創數位生活園區 (ซึ่านช้่วง ซึ่้่เว่ย เซึ่ิงห้ัว ห้ยวน

ช้ว่) ไอ�เรัากไ็มร่ั้�ห่รัอกวา่มนัด้มีนังามยงัไง แติต่ิ�นห่นของเรัานำเส่นอ

มาว่าติ�องไปให่�ได้� เพื่รัาะเป็นห่�างทีุ�เต็ิมไปด้�วยสิ่นค�าเทุคโนโลัยี

ทุั�งนั�นเลัย (เพื่รัาะมนัมคีำวา่ 數位 ทุี�แปลัวา่ ด้จิทิุลัั อย้)่ อะ วา่แลั�ว

ก็ลัองไปด้้ให่�เห็่นกับติา ฝ่นเจ�ากรัรัมก็ติกเข�าไปอีก เอาเข�าไป เรัา

เด้ินทุางด้�วยรัถึไฟ้ใติ�ด้ินเชิ่นเคย นั�งมาโผู้ลั่เอาใกลั� ๆ กับทุางเข�า

เลัย แติ่ฝ่นก็ยังไม่ห่ยุด้ติกง่าย ๆ แติ่ไม่เป็นไรั ในห่�างมีแอรั์ เด้ี๋ยวก็

แห่�ง ส่ถึาปัติยกรัรัมภายนอกของทุี�นี�ก็ด้้ทุันส่มัยลั�ำยุคส่มชิ่�อจรัิง ๆ 

พื่ด้้ให่�เข�าใจกนักค็อ่ ทุี�นี�มคีวาม Fortune Tower ผู้ส่มรัวมกบั Zeer 

รังัส่ติิ ผู้ส่มพื่นัธุท์ุพิื่ย ์แติม่คีวามเปน็ห่�างส่รัรัพื่ส่นิค�ามากกวา่ มแีบง่

เป็นชิั�น ๆ แติ่ลัะชิั�นก็มีส่ินค�าแบ่งติามปรัะเภทุกันไป แติ่ทุั�งห่มด้

ทุั�งมวลัจะเน�นไปทุี�สิ่นค�าไอทุ ีแลัะเทุคโนโลัยตีิา่ง ๆ  ปรัะเด้มิชัิ�นแรัก 

ช้ั�น 1 ด้้วยช้ั�นที่่�เรีย่ก้วา่ 未來生活 (เวย่ห้ลาย เซึ่งิห้วั) ห่รัอ่ การัใชิ�

ชิีวิติในโลักอนาคติ เอาสิ่ แค่ชิ่�อชิั�นก็มาเต็ิมขนาด้นี� ชิั�นนี�มีส่ินค�า

แมส่ ๆ อย่างโทุรัศัพื่ทุ์ม่อถึ่อเจ�าติ่าง ๆ มีรั�านกาแฟ้เก ๆ ทุี�คนเขา

ชิอบด้่�มกันอย่างรั�านกาแฟ้นางเง่อก เป็นติ�น ณ์ ติอนนั�นโทุรัศัพื่ทุ์

ม่อถึ่อรุ่ันให่ม่ ๆ ทีุ�บ�านเรัายังไม่มีก็เรัิ�มมาเปิด้ติัวทุี�นี�ก่อนแลั�ว

แติ่ก็นะ รัาคามันไม่ได้�ถึ้กกว่าเทุ่าไรัห่รัอกคุณ์ ได้�แต่ิด้้ความให่ม่ 

เชั่้า
วันนี�เป็นวันสุ่ด้ทุ�ายทุี�ไติ�ห่วันของพื่วกเรัา ถึ�าให่�

ปรัะมวลัเรั่�องรัาวติ่าง ๆ ทุี�ผู้่านมาในแติ่ลัะวันค่อ

แอบงงอย้่เห่ม่อนกันว่า “ทุำไมจำอะไรัไม่ค่อยได้�เลัย” ยิ�งพื่วก

เส่�นทุางไปน้่นมานี� ห่รั่อเส่�นทุางรัถึไฟ้ใติ�ด้ินค่อจำผู้ิด้ ๆ ถึ้ก ๆ ทุุกทุี

เวลัาไปต่ิางปรัะเทุศได้�ส่กัส่องวนัส่ามวนัจะเรัิ�มจำทุางได้�แบบไม่ติ�องง�อ

แผู้นทุี�แลั�ว แติ่ครัั�งนี�แปลักกว่าทุุกครัั�ง ลัองวิเครัาะห่์ด้้แลั�วน่าจะ

มาจากการัทุี�ไม่ได้�รับัห่น�าทีุ�เป็นคนนำทุวัร์ัเทุ่าไรั รับัห่น�าทีุ�เป็นล่ัามซึ่ะ

มากกว่า ก็เลัยไม่ค่อยได้�จำเส่�นทุาง อาศัยว่าเด้ินติาม ๆ เพื่่�อนไป 

เพื่่�อนว่าติรังไห่นด้ีก็ไปติรังนั�น บ�าจรัิง (ผู้้�อ่านทุี�อ่านมาถึึงติอนนี�

น่าจะส่ัมผู้ัส่ได้�ว่า การัเด้ินทุางครัั�งนี�ไม่ค่อยเลั่าถึึงวิธีการัเดิ้นทุาง

เทุ่าไรั เน�นเลั่ารัายลัะเอียด้ของส่ถึานทุี�มากกว่า ซึ่ึ�งนี�ก็ค่อเห่ติุผู้ลั 

(แถึ) นั�นเอง...)

 แลัะวันนี�ก็จะเป็นอีกห่นึ�งวันทุี�พื่วกเรัาติัด้สิ่นใจจะแยก

ทุางกันเด้ิน แยกทุางกันช็ิอปปิง (วันนี�ทุั�งวันจะเทุคิวให่�แก่การัซึ่่�อ

ของขวัญของฝ่ากกัน) ห่ลัังจากทุี�ได้�ชิิมลัางแยกกันเทีุ�ยวคนลัะทิุศ

ลัะทุางมาแลั�วในติอนก่อนห่น�านี� แติ่วันนี�จะติ่างจากครัั�งก่อนติรัง

ทุี�ไมไ่ด้�เกดิ้จากความเออ่มกนัเองแติอ่ยา่งใด้ ชิาวคณ์ะติกลังกนัมา

กอ่นแลั�ววา่จะเปน็แบบนี� เพื่รัาะเข�าใจด้วีา่ทุกุคนชิอบไมเ่ห่มอ่นกนั

แห่ง ๆ  เรั่�องรัาวทุี�จะเลัา่ส่้ก่นัฟ้งัติอ่จากนี�กเ็ลัยจะเปน็การัเด้นิทุางใน

มุมทุี�แทุบจะไม่เกี�ยวกับเพื่่�อน ๆ  เลัย จะมีแค่เพื่่�อนบางคนเทุ่านั�นทุี�

ผจญภัยเมืองใหม�
ตอน วันแรกของวันสุดท�าย
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ความลั�ำให่�น�ำลัายย่ด้เฉย ๆ ชิั�นนี�ก็เลัยขอผู้่านไปก่อน

มาติ่อกันทุี�ชิั�นถึัด้ไป (อ่านมาถึึงติรังนี�คงคิด้ว่าใจคอจะเลั่า

ให่�ฟ้ังทุุกชิั�นเลัยเห่รัอ มันก็ไม่ขนาด้นั�นห่รัอกครัับ เอาว่าชิั�นไห่น 

ทุี�ส่่วนติัวเด้ินนานเป็นพื่ิเศษก็จะพื่้ด้ถึึงชัิ�นนั�นเยอะห่น่อย) ช้ั�นที่่� 

ได้้ช้ื�อว่า 數位潮流 (ซึ่้่เว่ย เฉาห้ลิว) ห้รีือ ด้ิจิที่ัลเที่รีนด์้ 

ว่าง่าย ๆ ก็ ชัิ�นคอมพิื่วเติอร์ั จบ...แต่ิบอกเลัยว่านวัติกรัรัมการั 

ปรัะกอบคอมฯ บ�านเรัาน่าจะลัะลัานติากว่า จรัิง ๆ  ปรัะเทุศอ่�นเขา

ก็มีคอมฯ ปรัะกอบกันแห่ลัะ แต่ิเห่ม่อนบ�านเรัาคลัั�งกว่า ชิัด้เจน

กว่า ชิั�นนี�มีแบรันด์้ด้ัง ๆ เรีัยงรัายมากมาย ทุี�น่าส่นใจน่าจะเป็น

คอมฯ ยี�ห่�อจีน ทุี�เอาเข�าจรัิงก็เลั่นเรั่�องส่เปกเส่ียจนอลัังการัมาก

เว่อรั์ ในรัาคาทุี�นึกว่าของปลัอม ส่รัุปค่อไม่กลั�าซ่ึ่�อนะ รัีบผู่้านไป

ชิั�นถึัด้ไปเลัย

ช้ั�น 3 เป็นช้ั�นก้ล้อง ห้รีือ 觸動影像 (ช้้่ต่้ง ห้ยิ�งเซึ่่�ยง) 

ยิ�งแลั�วไปให่ญ่ ค่อเด้ินด้้ เด้ินน�ำลัายย่ด้ได้�อย่างเด้ียว เพื่รัาะรัาคา

กลั�องทุั�งด้ิจิทุัลั ทุั�งโปรั ทุั�งเลันส่์ มันไม่ได้�แบบว่านึกเด้ินผู่้านแลั�ว

ซึ่่�อกลัับบ�านได้�น่ะ มันติ�องติั�งใจมาแลั�ว ฉะนั�นก็ผู้่านไปก่อนนะ 

ช้ั�น 4 風格生活 (เฟิิงเก้๋อ เซึ่ิงห้ัว) ห่รั่อ การัใชิ�ชิีวิติอย่างมีส่ไติลั์ 

เอาเข�าจรัิงชิั�นนี�น่าส่นใจมาก เพื่รัาะเติ็มไปด้�วย gadget ส่ิ�งลัะอัน

พื่ันลัะน�อยน่ารััก ๆ เติ็มไปห่มด้เลัย ค่อได้�แติ่เด้ินด้้แลั�วก็ถึามว่า 

อนันี�ไว�ใชิ�ทุำอะไรั อนันี�ลัะ่ ฯลัฯ มนันา่ซึ่่�อไปห่มด้ ถึามวา่ซึ่่�อไห่ม กไ็ม่ 

ช้ั�น 5 เป็นช้ั�นเครีื�องเส่ยง (流行影音 ห้ลิวซึ่ิง ห้ยิ�งอิน) ผู้่าน 

ได้�เลัย ด้้ได้�นะ แติ่ไม่รั้�เรั่�องน่ะ...

ชิั�นนี�ด้ีกว่า ชิั�นทุี�เกิด้มาเพื่่�อเรัาอย่างแทุ�จรัิง ช้ั�น 6 動漫基

地 (ต่้งม่าน จ่ต่่�) ห้รีือ ฐานที่ัพก้ารี์ต่้น แปลัชิ่�อเว่อรั์ ๆ ไว�ก่อน 

จรัิง ๆ แลั�วก็ค่อชิั�นการ์ัติ้น แลัะเกมคอนโซึ่ลันั�นเอง ใครัเป็นส่าย 

อานิเมะ ส่ายเกม คงได้�ลั�มติายกันอย้่ทุี�ชิั�นนี� อย่างทุี�เคยเกรัิ�นไป 

เม่�อติอนแรัก ๆ  เลัยวา่ ไติ�ห่วนัจะมคีวามผู้ส่มผู้ส่านของห่ลัากห่ลัาย

วัฒนธรัรัมมาก อย่างทุี�ซีึ่เห่มินติิงติรังทุี�พื่ักของเรัา บางมุมก็จะมี

ความคลั�ายญี�ปุ่นห่นักมาก รั�านขายของแน่นขนัด้เรัียงกันเว่อรั์ ๆ 

บางมุมก็จะมีความติะวันติกห่นักมาก ห่ร่ัอกรัะทุั�งเกาห่ลีั แฟ้ชิั�น

เอยอะไรัเอยเห่ม่อนถึอด้แบบมาเป๊ะ ๆ  บางมุมก็เห่ม่อนไทุยแลันด้์

แด้นมหั่ศจรัรัย์นี�แห่ลัะ ยิ�งถึนนห่นทุางนี�นะ เห่ม่อนจนงงไปห่มด้ 

แติส่่ดุ้ทุ�ายกย็งัมคีวามเปน็จนีอย้ ่แต่ิเปน็จนีทุี�ไมก่ลััวภาษาอังกฤษ 

ไม่กลััวนักทุ่องเทุี�ยว เป็นจีนทุี�เป็นมิติรั

ทุี�ชิั�น 6 นี�มีความเป็นญี�ปุ่นส่้งมาก รั�านขายฟิ้กเกอร์ั

แนน่ขนดั้ แต่ิลัะรั�านก็จะแติกต่ิางกนัอย้บ่�าง แต่ิส่ว่นให่ญ่กค็ลั�าย ๆ  

กันพื่อส่มควรั บางรั�านใชิ�รัะบบคลั�าย ๆ กับของทุี�ญี�ปุ่นค่อ ติัวโชิว์

ก็เอาไว�ด้้อย่างเด้ียว ถึ�าอยากได้�ก็เชิิญห่ยิบบัติรัใบเลั็ก ๆ  ทุี�อย้่ห่น�า

ติ้�ไปย่�นให่�คนขายห่ยิบให่�อีกทุี (เพื่รัาะถึ�าห่ยิบกันเองมีห่วังพื่ัง

เลัะเทุะห่มด้) ติอนไปญี�ปุน่คอ่ไม่เข�าใจว่ามันคอ่อะไรั เลัยค่อนข�าง

เกรัง็กบัการัเข�ารั�านปรัะเภทุนี� รัะบบนี�จะรัวมไปถึงึแผู้น่เกมด้�วยนะ 

คอ่กลัอ่งแผู้น่เกมทุี�โชิวก์จ็ะเปน็กลัอ่งเปลัา่ มไีว�โชิว ์ถึ�าอยากได้�แผู้น่

ไห่นก็ห่ยิบไปให่�คนขายทุี�เคาน์เติอรั์โน่น ส่ิ�งทุี�น่าส่นใจค่อนอกจาก

ส่นิค�าญี�ปุน่ ๆ  แลั�ว พื่วกคอมมิกติะวันติกก็มรีั�านขายด้�วย รั�านพื่วกนี� 

จะขายสิ่นค�าลิัขสิ่ทุธิ�ทีุ�ห่าซึ่่�อติามข�างนอกไม่ได้�ด้�วย รัวมถึึงตุ๊ิกติุ่น

ติุ๊กติานุ่มนิ�มก็มีเชิ่นกัน เรัาส่องคนเด้ินเข�ารั�านโน�นออกรั�านนี�อย้่

นานพื่อส่มควรั คอ่ด้แ้ลั�วมันก็เพื่ลิัน ซึ่่�อก็คงไม่ซึ่่�อ (แต่ิไอ�เพื่่�อนตัิวดี้

มันซึ่่�อด้�วยลัะ) จรัิง ๆ  ทุี�นี�มีถึึง 12 ชิั�นเลัยนะ ก็ขอเลั่าข�าม ๆ  ไปบ�าง

อะไรับ�าง แลั�วเห่ม่อนยังไม่ค่อยมีอะไรัโด้นใจ รัอไปติำกันอีกทุี�ด้ี

กว่า แติ่ก็ติ�องคิด้ด้ี ๆ เพื่รัาะคงไม่ได้�วนกลัับมาทุี�นี�อีก ทุี�อ่�นทุี�ว่าจะ

ใกลั�กบัทุี�พื่กัมากกว่า ฉะนั�น อยากได้�อะไรัติ�องห่ยิบเลัย ในส่ว่นของ

ข�าพื่เจ�านั�นติัด้ส่ินใจแลั�วว่าจะยังไม่เส่ียเงินกับทุี�นี�จ�ะ

Small Tips

ทุี�ชิั�น 6 ของ Syntrend มีรั�านทุี�ชิ่�อน่าส่นใจอย้่ เชิ่น 玩

具e哥 (ห่วานจวี� อี เกอ) ให่�ติายเถึอะ นึกไม่ออกห่รัอก

นะว่าค่อรั�านอะไรั ชิ่�อรั�านภาษาอังกฤษค่อ TOYeGO ซึ่ึ�ง

เป็นการัเลั่นคำแบบผู้ส่มผู้ส่าน 2 ชิั�น 玩具 (ห่วานจวี�) 

แปลัวา่ ของเลัน่ 哥 (เกอ) เสี่ยงใกลั�เคยีงกับคำวา่ GO กเ็ลัย

ทุบัศพัื่ทุซ์ึ่ะเลัย อกีรั�านชิ่�อ 哈玩具 (ฮ่า ห่วานจวี�) คำนี�คำเด้มิ 

เรัิ�มคุ�นแลั�วใชิไ่ห่มลัะ่ ชิ่�อรั�านภาษาองักฤษคอ่ Hobby Toy 

ก็คิด้ไปได้�เนาะ ทัุ�ง 2 รั�านขายส่ินค�าจำพื่วกโมเด้ลัห่รั่อ 

ฟ้ิกเกอรั์ เรัียกเป็นภาษาจีนว่า 模型 (โห่มฺส่ิง) ส่่วน “ชิั�น” 

ติ่าง ๆ  นอกจากติัวเลัขกับติัว F แลั�ว (เชิ่น 1F 2F) ภาษาจีน 

จะใชิ�วา่ 樓 (โห่ลัว) เรัยีกเปน็ 1樓 2樓 ห่นึ�งโห่ลัว ส่องโห่ลัว 

เป็นติ�น ลั�อเลั่น ๆ :p

ขอบคุณ์ภาพปรีะก้อบ

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%89

%B5%E6%95%B8%E4%BD%8D%E7%94%9F%E6%B4%B

B%E5%9C%92%E5%8D%80


