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อาทิตีย์ นิ�มนวล

ส�านักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรรม

ผจญภััยเมืืองใหมื่
ตอน สติแตก กระเป๋๋าสตางค์์ก็แหก

ห่
ลังจากทุี�ไปเย่้อนแหล่งรวิม่เทุคโนโลยี่นานาชื้นิด

อย่่าง Syntrend (三創生活 ซึ่านช่ื้วิง เซิึ่งหัวิ) 

ม่าแล้วิ แต่ิทุี�นั�นกไ็ม่่สาม่ารถดด้กลน้เงินไปจากข้าพื่เจ้าได้เลย่แม้่แต่ิ 

NTD เดีย่วิ ไม่่ม่ีวิันควิาม่รักกันไม่่ได้ ไม่่ใชื้่วิ่าไม่่ม่ีของดี ๆ กลับ้กัน 

ม่ีแติ่ของดี ๆ แติ่แค่วิ่าเป็นของทุี�ย่ังไม่่ได้อย่ากได้เทุ่านั�นเอง (แถม่

ราคาส้งด้วิย่นะแติ่ละอย่่าง) แติ่ภารกิจในวิันสุดทุ้าย่ก่อนบ้าย่เธอ

ย่ังไม่่จบ้ง่าย่ ๆ แค่นี� ย่ังม่ีแหล่งอ้�น ๆ ทุี�น่าสนใจทุี�ติ้องไปติำกันอีก 

ย่งัไงวินันี�กต็ิอ้งไดข้องติดิไม่ต้ิดิม่อ้กลบั้บ้า้นไปบ้า้งละนะ...พื่วิกเรา

ติัดสินใจเดินทุางไปย่ังทุี�ถัดไปค้อ สถาน่ Taipei Main Station นี� 

กง็งไปสวิิา่ไปทุำไม่ ติน้หนผู้้น้ำทุางของเราก็สาธย่าย่วิา่ ทุี�ดา้นลี่า่ง 

ของสถานเ่ปน็แหลี่ง่ชิอ็ปปิ�งท่�นา่สนใจุมาก ม่พีื่วิกร้านเกม่ร้าน

อะไรด้วิย่นะ โอ้โฮี้ เส้นผู้ม่บ้ังภ้เขาสุด ๆ สถานีหลักสถานีนี�ม่ันน่า

พื่ิศวิงจริง ๆ

ติัดภาพื่ม่าทุี�สถานี Taipei Main Station เราดิ�งติรง 

ลงไปทุี�ชื้ั�นล่างสุด ลงไปลึกจริง ๆ ติอนขาม่าได้แค่ผู่้าน ๆ แล้วิก็

เดินขึ�นอย่่างเดีย่วิเลย่ ทุี�นี�ม่ีชื้้�ออย่่างเป็นทุางการว่ิา Taipei City 

Mall หร้อทุี�คนทุั�วิไปเรีย่กกันจนติิดปากวิ่า Taipei Main Under-

ground Shopping Street (ย่าวิกวิา่ติั�งเย่อะ ทุำไม่ไม่จ่ำชื้้�อแรก...) 

สภาพื่ภาย่นอกค้อเป็นทุางเดินติรงย่าวิ ๆ ย่าวิม่าก แล้วิม่ีร้านค้า 

ติ่าง ๆ  ขนาบ้อย่้่ 2 ข้างทุาง แล้วิทุางเดินนี�แบ้่งเป็น 2 สาย่ติีค้่กันไป

อีก แติ่ละสาย่จะแบ้่งโซึ่นของสินค้าออกเป็น 4 โซึ่น ได้แก่ แฟัชื้ั�น 

เบ้ด็เติลด็ สนิคา้อเิลก็ทุรอนิกส ์และอาหาร แต่ิเทุา่ทุี�สาย่ติาม่องไป 

ณ์ จดุนี�ค้อเส้�อผู้า้เพื่ยี่บ้เลย่ คดิวิา่เดนิติรงเขา้ไปนา่จะม่อีย่า่งอ้�นให้

ดอ้กี ทุี�แน ่ๆ  ระหวิา่งทุางจะม่ ี“ติ้ก้าชื้า่” หรอ้ “กาชื้าปอง” ガチャポン 

(กาชื้าปง) แบ้บ้ทุี�ญี�ปุ่นเลย่ เรีย่งราย่รอด้ดเงินเป็นระย่ะ ๆ อย่่าง 

ทุี�บ้อกไปวิ่าทุี�ไทุเปนี� ค่อนข้างม่ีควิาม่หลากหลาย่ทุางวิัฒนธรรม่

ส้งม่าก ม่ากจนบ้างทุีก็ล้ม่ ๆ ไปวิ่าอย่้่ไติ้หวิัน ทุี� Taipei City Mall 

นี�ก็ไม่่เวิ้น เพื่ราะโซึ่นเส้�อผู้้าก็จะด้จีน ๆ นี�แหละ แติ่พื่อหลุดเข้าไป

โซึ่นเบ้็ดเติล็ดค้อ เหม่้อนหลุดเข้าไปทีุ�ญี�ปุ่นไม่่ม่ีผิู้ด ระหวิ่างทุี�เดิน

ผู้่านโซึ่นเส้�อผู้้าก็เหล้อบ้ไปเห็นอะไรบ้างอย่่าง 买五送五 (หม่าย่ 

อ้่ ซึ่่ง อ้่) ถ้าคุณ์จะจำอะไรในภาษาจีนไม่่ได้เลย่ ขอให้จำวิลีนี�ให้

ขึ�นใจเพื่ีย่งวิลีเดีย่วิ นอกนั�นไปวิดักนัหนา้งาน 买…送… (หม่าย่...

ซึ่่ง...) ทุี�แปลวิ่า ซึ่้�อ...แถม่... ใชื้่ครับ้ 买五送五 ก็จะเทุ่ากับ้ ซึ่้�อ 5 

แถม่ 5 คุณ์พื่ระคุณ์เจ้า ถุงเทุ้าซึ่้�อ 5 ค้่แถม่ 5 ค้่ รีบ้โกย่เลย่จ้ะ ลอง

คำนวิณ์ราคาด้แล้วิก็ถ้กวิ่าบ้้านเราอย่้่ประม่าณ์หนึ�ง ใครจะไปร้้วิ่า

ม่าไติ้หวิันแล้วิจะได้ถุงเทุ้าซึ่้�อ 5 แถม่ 5 กลับ้ไป บ้้าจริง

หลุดจากโซึ่นเส้�อผู้้าม่าได้ก็ม่าเจอกับ้อาณ์าจักรของเล่น 

ร้านเกม่ และฟัิกเกอร์ ละลานติาม่ากเรีย่งราย่อย่้่ทุั�ง 2 ข้างทุาง ได้
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อารม่ณ์แ์บ้บ้อากฮิี้าบ้าระในญี�ปุน่ม่าก ญี�ปุน่ไปกวิา่นี�ไม่ไ่ดแ้ลว้ิ ใคร

ทุี�เป็นสาย่สะสม่ฟักิเกอรค์อ้ นา่จะลม้่ติาย่กนัไปขา้งหนึ�ง คำถาม่ค้อ 

แล้วิม่ันติ่างจากทุี� Syntrend ย่ังไง ? ม่ันก็ไม่่ติ่างกันม่ากเทุ่าไร ทุี�

ติา่งกนักน็า่จะเร้�องราคา และบ้รรย่ากาศทุี�ดบ้้า้น ๆ  กว่ิาพื่อสม่ควิร 

เพื่ราะของขึ�นหา้งอย่า่ง Syntrend กน็า่จะโดนบ้วิกราคายั่บ้ใชื้ไ้ดอ้ย่้่ 

นะ ร้านเกม่ และของพื่รีเม่ีย่ม่เกี�ย่วิกับ้เกม่ของทุี�นี�ค่อนข้างราคา

ดีเลย่ทีุเดีย่วิ พื่วิกเราต่ิางจิติหลุดกันทุั�งค้่ จากทุี�เดินไปพื่ร้อม่กัน 

เริ�ม่หาย่ไปอย่้ต่ิาม่ร้านต่ิาง ๆ  คณุ์ภาพื่สนิค้าก็ไม่่ได้ไก่กาแบ้บ้ทุี�หลาย่ 

คนจะกลัวิว่ิา “ของจีนเหรอ ?” เวิลาเล้อกซ้ึ่�อก็พื่ลิก ๆ ด้ฉลากกัน 

นิดหนึ�ง บ้างชื้ิ�นเป็น Made in Japan เลย่นะ ร้านนั�นก็ดี ร้านนี�ก็

น่าโดน ปัญหาค้อ ใดใดในโลกล้วิน ม่ีกล่อง กล่องเป็นสิ�งจำเป็น

ม่ากสำหรับ้สินค้าแนวินี� เพื่ราะสาม่ารถขาย่ติ่อได้ในราคาทุี�ดีกวิ่า 

ย่ิ�งสภาพื่กล่องสม่บ้้รณ์์ราวินางฟั้านางสวิรรค์แค่ไหน คนซึ่้�อก็ยิ่�ง

ติอ้งการม่ากเทุา่นั�น แติป่ญัหาคอ้ กลอ่งม่นักนิทุี�ม่าก ถอ้ไปกล็ำบ้าก 

ใส่กระเป๋าก็ย่ับ้เย่ินอีก นี�ย่ังไม่่รวิม่เวิลาทุี�จะจัดลงกระเป๋าเดินทุาง

อีกนะ งานกระเป๋าระเบิ้ดต้ิองม่าแล้วินาทีุนี� ม่ันมี่ของชื้ิ�นหนึ�งทีุ�

อย่ากได้ม่าก แติ่กล่องนางเป็นสี�เหลี�ย่ม่จัติุรัสขนาดพื่อสม่ควิร เรา

ม่ีกระเป๋าเป้ม่านะ แติ่ม่ันใส่ไม่่ได้แน่ ๆ ขณ์ะทุี�กำลังพื่ิจารณ์า และ

พื่ย่ากรณ์์ควิาม่น่าจะเป็นอย่้่นั�น เพื่้�อนทุี�น่ารักก็ม่ากระซึ่ิบ้วิ่า “ด้

ไวิ้ก่อนก็ได้ เดี�ย่วิเราก็ติ้องม่าขึ�นรถไฟัไปสนาม่บ้ินทุี�นี�อีก” เทุ่านั�น

แหละ ดวิงติาเห็นธรรม่สุด ๆ โล่งอกโล่งใจขึ�นม่าเป็นปลิดทุิ�ง

ขอคั�นด้วิย่อุทุาหรณ์์สอนใจขาชื้็อปนิดหนึ�ง ด้วิย่ควิาม่ทีุ� 

ติัวิเองก็ไม่่ได้ชื้�ำชื้องเร้�องการชื้็อปปิ�งสักเทุ่าไร แติ่สิ�งหนึ�งทุี�ได้เรีย่น

ร้้จากการซ้ึ่�อของค้อ อย่่าลังเลเย่อะ ของบ้างชื้ิ�นนี�ย่ิ�งกว่ิาผีู้อีก ค้อ

เราก็จำได้แหละวิ่าเคย่เห็นอย่้่ทุี�ร้านนี� กลับ้ม่าอีกทีุไม่่เจอจ้ะ หร้อ

บ้างทุีกไ็ม่เ่จอรา้นนั�น ๆ  เลย่ด้วิย่ซึ่�ำ งงไปหม่ด ถา้คณุ์ม่ีเงนิ ม่คีวิาม่

สาม่ารถทุี�จะหอบ้หิ�วิม่ันไปด้วิย่ได้อย่่างไม่่ลำบ้าก ซึ่้�อไปเลย่ ย่ิ�งถ้า

เป็นประเภทุเปรีย่บ้เทุีย่บ้ราคาหลาย่เจ้าด้วิย่นะ สนุกกวิ่าเดิม่ ติ้อง

จำราคาเพื่ิ�ม่...จากคำพื่้ดของม่ิติรสหาย่ทุี�ม่าเติ้อนสติิ เราก็เลย่

ทุำการเหล่ของชื้ิ�นหนึ�งไวิ้ หวิังใจวิ่าจะกลับ้ม่ารับ้ม่ันกลับ้บ้้านด้วิย่

เป็นแม่่นม่ั�น แติ่เอ๊ะ คำพื่้ดม่ันแปลก ๆ อย่้่นะ หม่าย่ควิาม่วิ่าย่ังม่ี

แหล่งอ้�นทุี�จะไปเดินกันอีกเหรอ คำติอบ้ค้อใชื้่ซึ่ะด้วิย่ เอาละเหวิย่ 

สม่กบั้เปน็วินัสดุทุา้ย่กอ่นบ้าย่เธอจรงิ ๆ  เดนิย่บั้ ชื้อ็ปย่บั้ เดนิดข้อง

ไปม่าก็เริ�ม่หิวิขึ�นม่าอีก แต่ิพื่วิกเราก็ตัิดสินใจว่ิาจะไปหาอะไรกิน

แถวิแหล่งชื้็อปปิ�งแหล่งใหม่่ เอาละ เจ้ากล่องน้อย่ แล้วิฉันจะกลับ้

ม่ารับ้นาย่แน่ ๆ สัญญา !

Small Tips

นอกจาก 买…送… (หม่าย่...ซึ่่ง...) ทุี�อย่ากให้ 

จำไวิใ้ชื้แ้ลว้ิ กย็่งัม่อีกีคำทุี�โดนพื่ด้ใสแ่บ้บ้ไม่ร่้เ้น้�อร้ต้ิวัิค้อ 要

袋子吗？(เย่่า ไติ้จ้�อ ม่า ?) แปลง่าย่ ๆ เลย่ค้อ ติ้องการ

ถุงไหม่ แติ่ก็แปลกเหม่้อนกันทุี�ร้านอ้�น ๆ ทุี�เคย่ไปซึ่้�อของ

ไม่่ค่อย่ถาม่ แติ่ม่าถ้กถาม่เอาติอนทุี�เดินเทุี�ย่วิ Taipei City 

Mall สันนิษฐานวิ่า ถ้าสินค้าทุี�ซึ่้�อม่าในลักษณ์ะของกล่อง 

คนก็จะถ้อกล่องไปเลย่ แต่ิกรณ์ีทีุ�กล่องใหญ่หร้อด้ทุ่าทุาง

พื่ะรุงพื่ะรัง เจ้าของร้านก็จะถาม่ขึ�นม่า แติ่ถุงในทุี�นี�ขอรับ้

ได้ฟัรี ไม่่คิดค่าถุงเพื่ิ�ม่นะ ถ้าต้ิองการก็บ้อกไปเลย่ว่ิา 要 

(เย่่า) แติ่ถ้าไม่่ติ้องการก็บ้อกวิ่า 不要 (ป้๋เย่่า) หร้อ 没关

系 (เหม่ย่กวินสิ - ไม่่เป็นไร)

ขอบ้คุณ์ภาพื่ประกอบ้

https://www.travelking.com.tw/eng/tourguide/scen-

ery102495.html

https://www.travel.taipei/en/attraction/details/2145




