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อาทิตีย์ นิ�มนวล

ส�านักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรรม

ผจญภัยเมืองใหม่
ตอน  แล้วพบกันใหม่

ห่
ลุ่ดูจาก Taipei Main Station มาไดู้ก็หิวเอาเร้้�องอยู่

เหม้อนี้กันี้ ต้้นี้หนี้ของเร้าก็เล่ยพามาเปีล้่�ยนี้สถึานี้ท้่�

ชิอ็ปีปีิ�งใหม ่แล่ะจะแวะหาอะไร้กนิี้กนัี้ท่้� Ximending...วา้วซึ่า่มาก 

อยูท่่้�นี้้�มาหล่ายวนัี้ ไมเ่บั้�อหร้อ้ไง แล่ว้มนัี้ใหมต่้ร้งไหนี้ แต้แ่ล่ว้เพ้�อนี้

ต้ัวดู้ก็พามาจอดูท่้�แหล่่งชิ็อปีปิี�งท่้�เส้นี้ผู้มบัังภูเขาหนี้ักกว่าเดูิมค้อ 

Shinjuku Plaza ชิ้�อก็บั่งบัอกสัญชิาต้ิเล่ยว่าเปี็นี้แหล่่งร้วมความ

ฮีติ้ความเอยใดู ๆ  แบับัญ้�ปีุน่ี้ ๆ  แน่ี้นี้อนี้ วา่แต้ม่นัี้มาอยูต่้ร้งนี้้�ต้ั�งแต้่

เม้�อไร้ อยูม่าจนี้จะกลั่บัท่ำไมไม่เคยเห็นี้กร้ะท่ั�งหน้ี้าหา้งเล่ย บัา้จริ้ง 

ท่้�นี้้�ให้อาร้มณี์แบับัต้ึกแถึว 2-3 คูหาต้้ท่ะลุ่ถึึงกันี้ ม้ปีร้ะมาณี 6 ชิั�นี้

ไมส่งูมาก ชิั�นี้แร้ก ๆ  เร้ากค็งจะไม่สนี้ใจอะไร้มากนี้กั เพร้าะก็เดูมิ ๆ  

คอ้เส้�อผู้า้ร้องเท่า้แบัร้นี้ด์ูเนี้ม แต้ช่ิั�นี้บันี้ ๆ  นี้างแอบัซ่ึ่อนี้ความปีงัไว้ 

เพร้าะมันี้เต้ม็ไปีดูว้ยร้า้นี้ฟิักเกอร์้ ของเล่น่ี้ แล่ะเกมแบับัญ้�ปีุ�นี้ญ้�ปีุน่ี้

ยังไงล่ะ บัางมุมของท่้�นี้้�ว่าเหม้อนี้ญ้�ปีุ่นี้แล่้ว ในี้นี้้�ค้อหนี้ักยิ�งกว่า

สิ�งท่้�นี้่าปีร้ะหล่าดูใจกว่าการ้เจอท่้�นี้้� นี้่าจะเปี็นี้การ้ไดู้เจอ

กับัเพ้�อนี้ท่้�พล่ัดูพร้ากจากกันี้ไปีเม้�อหัววันี้ ต้อนี้นี้้�นี้างร้ะหกร้ะเหินี้

ไปีเร้้�อย ๆ จนี้มาเจอกับัพวกเร้าสองคนี้ ถึามแล่้วไดู้ความว่า นี้าง 

กบััเพ้�อนี้ของเร้าอก้คนี้อยูท่่้�นี้้�มาต้ั�งแต่้ต้น้ี้ เพร้าะไม่รู้ว่้าจะไปีท่้�ไหนี้ดู ้

ก็เล่ยเดิูนี้หาของกินี้ไปีเร้้�อยเปืี�อย (แล่ะต้อนี้นี้้�เพ้�อนี้ของเร้าคนี้ 

นี้ั�นี้ก็ยังเร้้�อยเปีื�อยต้่อไปีท่้�ไหนี้สักแห่งหนี้ึ�งในี้ล่ะแวกน้ี้�) เร้าก็เล่ย

ไดู้สมาชิิกร้่วมท่างมาต้ะลุ่ย Shinjuku Plaza อ้กคนี้ พวกเร้าท่ั�ง

สามคนี้พุ่งขึ�นี้ไปีท่้�ชิั�นี้บันี้ ๆ เพ้�อแยกต้ัวกันี้ไปีสิงอยู่ต้ามร้้านี้ต้่าง ๆ 

จนี้ล่้มความหิวไปีเล่ย คนี้หนึี้�งก็ไปีมุดูอยู่ท่้�ร้้านี้มังงะ อ้กคนี้ก็ไปี

ดู้อม ๆ มอง ๆ นี้�ำล่ายไหล่ย้ดูอยู่แถึวร้้านี้ฟัิกเกอร้์ ส่วนี้ข้าพเจ้า

นี้ั�นี้ก็วนี้เว้ยนี้ต้ัดูสินี้ใจไม่ไดู้อยู่ท่้�ร้้านี้ขายของท่้�ร้ะล่ึกเก้�ยวกับัเกม 

ของท่้�น้ี้�หล่ากหล่ายกว่าท่้� Taipei City Mall อย่างนี้่าปีร้ะหล่าดู 

การ้จัดูเชิล่ฟ์ัหร้้อดิูสเพล่ย์ต้่าง ๆ ไม่ไดู้สวยงามเท่่า เน้ี้นี้วางสุม ๆ 

กอง ๆ  กนัี้ไว ้เพร้าะพ้�นี้ท่้�คอ่นี้ขา้งแคบั แต้เ่ล่อ้กดูสูนี้กุมาก ไมม่ใ้คร้

สนี้ใจใคร้ ต้่างคนี้ต้่างคุ้ยต้่างหยิบัดููกันี้คนี้ล่ะมุม ใคร้ถึูกใจชิิ�นี้ไหนี้ 

กเ็อาไปีคดิูเงนิี้ แต้จ่นี้แล่ว้จนี้ร้อดูกไ็มป่ีล่งใจสกัท่ ้จนี้เพ้�อนี้เร้ิ�มเออ้ม

ว่าจะคิดูเยอะไปีถึึงไหนี้

แต้่แล่้วท่้องเจ้ากร้ร้มก็ท่นี้ไม่ไหว ร้้องร้ะงมให้คนี้ข้าง ๆ 

ไดู้ยินี้ ชิาวคณีะจึงต้ั�งสต้ิแล่้วไปีหาอะไร้กินี้กันี้คั�นี้เวล่าก่อนี้ เร้ามา

อยูก่นัี้ท่้�ร้า้นี้สเต็้กร้า้นี้หนี้ึ�ง ซึึ่�งอยูใ่นี้ต้กึนี้้� ท่างเขา้ล่กึล่บััซึ่บััซึ่อ้นี้มาก 

หล่ังคาก็เต้้�ยอ้ก คนี้ก็เยอะมาก เจ้าของร้้านี้ส่งให้เร้าขึ�นี้มาท่้�ชิั�นี้ 2 

เพร้าะเปิีดูแอร์้อยู่ ผูู้้คนี้ท่้�มากินี้ท่้�นี้้�ดููจะเป็ีนี้วัยรุ้่นี้ทั่�งนี้ั�นี้ เส้ยงดัูง

โหวกเหวกโวยวายไม่เกร้งใจลุ่งเล่ย จนี้สุดูท่้ายก็ไดู้ท่้�นี้ั�งดู้านี้ในี้สุดู 

หล่บัหล้่บัยิ�งกว่า นี้าท้่นัี้�นี้ความหิวท่ำให้เล้่อกของกินี้แบับัไม่ม้สต้ิ 

ชิ้�สั�งสเต็้กไก่ท่อดูมาหนึี้�งท้่� ท้่แร้กก็คิดูว่าจะม้น้ี้องพนัี้กงานี้มารั้บั

ออเดูอร้์ ท่้�ไหนี้ไดู้ต้้องกำโพยวิ�งล่งไปีให้ลุ่งท่้�เต้ร้้ยมอาหาร้กันี้หนี้้า

ดูำคร้�ำเคร้้ยดูข้างล่่าง แล้่วจะรู้้เร้้�องกันี้ไหมน่ี้ะ หิวนี้ะโว้ย (โมโห

แล่ว้) ...อาหาร้มาชิา้มาก จนี้ชิาวไท่ยท่ั�งสามท่้�นี้ั�งต้ร้งนี้้�ฟัวิสข์าดู วิ�ง

ล่งไปีหมายจะเอาชิ้วิต้ลุ่ง แต้่โชิคยังดู้ท่้�ม้สาวนี้้อยคนี้หนี้ึ�งเดูินี้สวนี้

ถึ้อของท่้�สั�งมาเสิร้์ฟัไดู้ท่ันี้เวล่า ส่วนี้เร้้�องปีร้ิมาณีนี้ะเหร้อ ขอบัอก

ว่าสมพร้ะเดูชิพร้ะคุณี ใหญ่โต้อล่ังการ้จนี้เพ้�อนี้ของเร้ากินี้ไม่หมดู 

จากต้อนี้แร้กท้่�โมโหหวิจนี้จะนี้องเล้่อดู ต้อนี้น้ี้�ต้้องกล่วัท่างร้า้นี้เอา

เร้้�องท่้�กินี้ไม่หมดูแท่นี้แล่้ว...
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 ณี ต้อนี้นี้้�ก็บั่าย ๆ เข้าไปีแล่้ว ใกล่้จะไดู้เวล่าท่้�ชิาวแก�ง

แบับัฟัลู่ท่ม้ต้อ้งมาร้วมต้วักนัี้เพ้�อไปีท่้�สนี้ามบันิี้ แต้เ่ร้ายงัไมไ่ดูข้อง

เล่ย มัวแต่้คิดูว่าจะเอาดู้ไม่เอาดู้ จนี้สุดูท้่ายก็ต้้องบัอกให้เพ้�อนี้

ร้อแล่้ววิ�งหนี้้าต้ั�งกล่ับัไปีท่้�ร้้านี้นี้ั�นี้เพ้�อคว้าไอ้เจ้าท่้�ท่ำให้ลั่งเล่มา 

จนี้ไดู ้เสร้จ็แล่ว้กต็้อ้งร้บ้ัมาเจอเพ้�อนี้ ๆ  แกะกร้ะเปีา๋เดูนิี้ท่างเพ้�อยดัู

เจ้ากล่่องนี้้�ล่งไปีอ้ก เร้้ยกไดู้ว่าท่ำต้ัวนี้่าร้ังเก้ยจแบับัสุดู ๆ ...พวก

เร้ากล่ับัมาพร้้อมหนี้้ากันี้อ้กครั้�ง ท่ำการ้ร้ับักร้ะเปี๋าค้นี้ ล่้างหนี้้า 

ล่้างต้าร้อบัสุดูท้่ายแล่้วบัอกล่า Ximending ท่้�ร้ักเพ้�อมุ่งหนี้้าไปีท่้�

ของดูบ้้ัางของไมดู่บ้้ัางกไ็มว่า่กนัี้ จากนี้ั�นี้ก็ไดูเ้วล่าจาก “เมอ้งใหม”่ 

ไท่เปี ไต้้หวันี้กันี้จร้ิง ๆ แล่้ว นี้ึก ๆ ดููแล่้วท่ร้ิปีน้ี้�ก็สนีุ้กไปีอ้กแบับั 

ปีกติ้ก็ไดู้แต่้เท่้�ยวคนี้เดู้ยว พอมากับัเพ้�อนี้ ๆ ก็เล่ยอาจจะม้เร้้�อง

อาร้มณี์มาเก้�ยวค่อนี้ข้างเยอะต้ามสไต้ล่์คนี้หมู่มาก ก็ต้้องท่ำใจ

ร้ับัสภาพให้ไดู้ ก่อนี้จากกันี้ไปีก็อยากจะท่ิ�งท้่ายว่า ใคร้ท่้�อยาก

สมัผู้สับัร้ร้ยากาศแบับัจน้ี้ แต่้ใจไม่กล่า้พอท่้�จะไปีผู้จญช้ิวิต้ในี้แผู่้นี้

ดูินี้ใหญ่จร้ิง ๆ ก็สามาร้ถึมาล่องเปีิดูปีร้ะสบัการ้ณี์ท่้�ไต้้หวันี้ก่อนี้

ไดู้ ผูู้้คนี้ท่้�นี้้�เปี็นี้มิต้ร้ ไม่นี้่ากล่ัว ส้�อสาร้ภาษาอังกฤษไดู้ค่อนี้ข้างดู้ 

ม้ความผู้สมผู้สานี้วัฒ่นี้ธีร้ร้มท่้�หล่ากหล่าย 

ให้ความรู้้สึกคุ้นี้เคยเหม้อนี้อยู่ล่ะแวกบ้ัานี้ 

ค่าเงินี้ก็พอ ๆ กับับ้ัานี้เร้า คำนี้วณีไม่ยาก 

แล่ะก็ต้้องขอขอบัพร้ะคุณีผูู้้อ่านี้ทุ่กท่่านี้ท่้�

ต้ามอ่านี้เร้้�องร้าวเปีิ�นี้ ๆ บั้า ๆ บัอ ๆ ม้สาร้ะ

บั้างไม่ม้สาร้ะบั้างมาต้ั�งแต้่แร้ก ๆ จนี้มาถึึง

ต้อนี้น้ี้�เปี็นี้ต้อนี้สุดูท้่ายของซ้ึ่ร้้ส์ไต้้หวันี้แล่้ว 

สามาร้ถึต้ามย้อนี้อ่านี้แบับัออนี้ไล่นี้์กันี้

ไดู้ท่้�เว็บัไซึ่ต้์ www.tpa.or.th นี้ะคร้ับั ไม่ใชิ่

เฉพาะคอลั่มน์ี้นี้้�นี้ะ ยังม้คอลั่มน์ี้อ้�นี้ ๆ ท่้� 

นี้่าสนี้ใจอ้กเพ้ยบัเล่ย

Small Tips

ต้อนี้สุดูท้่ายน้ี้�ก็คงไม่ม้ทิ่ปีอะไร้จะให้ นี้อกจาก

ข่าวสาร้เล่็ก ๆ นี้้อย ๆ ว่าคอล่ัมนี้์นี้้�จะเปี็นี้คร้ั�งสุดูท่้ายท่้�จะ

ไดูอ้า่นี้กนัี้ในี้ TPA News แล่ว้นี้ะคร้บัั ต้อ้งขอขอบัคณุีพ้�นี้ท่้�

ต้ร้งน้ี้�ท้่�ไดู้ให้โอกาสมาแบั่งปีันี้ปีร้ะสบัการ้ณี์ แล่ะความรู้้ 

ในี้แบับัสบัาย ๆ  ไม่ซึ่เ้ร้ย้ส หวงัว่าผูู้อ่้านี้ท่กุท่่านี้จะชิอบัคอล่มัน์ี้ 

Bookmark ท่้�คั�นี้หนัี้งส้อแผู้่นี้น้ี้อย ๆ ท่้�ท่ั�งผูู้้เข้ยนี้ แล่ะ 

ท่ม้งานี้ต้ั�งใจร้งัสร้ร้ค์ออกมากนัี้ไม่มากกน้็ี้อย แล้่วพบักนัี้ใหม่ 

ในี้โอกาสถัึดูไปี ไม่ว่าจะรู้ปีแบับัไหนี้ก็อย่าล่้มติ้ดูต้าม

ข่าวสาร้จากท่าง ส.ส.ท่. กันี้ไว้ต้ล่อดู ๆ นี้ะคร้ับั 再见！

ภาพปีร้ะกอบั

https://th.readme.me/p/12739.

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3883174

สถึานี้้ Taipei Main Station (อ้กคร้ั�ง) เพิ�งรู้้ (อ้กแล่้ว) ว่าสำหร้ับั

ขาออก ท่้�สถึานี้้นี้้�ม้บัร้ิการ้สแกนี้บัาร้์โค้ดูจากต้ั�วเคร้้�องบัินี้ แล่้วส่ง

กร้ะเปี๋าเร้าไปีร้อท่้�สนี้ามบัินี้ก่อนี้ไดู้เล่ย ! ต้้�นี้เต้้นี้ไม่ไหว เพร้าะต้ร้ง

นี้้�มันี้ไกล่จากสนี้ามบิันี้มากเล่ยนี้ะ อะไร้จะสะดูวกสบัายขนี้าดูน้ี้� 

แต้น่ี้้�คอ้เหตุ้การ้ณ์ีหล่งัจากเหตุ้การ้ณ์ีนี้้�ครั้บั จำไดู้ไหมท่้�ต้อนี้ท่้�แล่ว้

เร้าเล็่งไว้ว่าจะมาร้ับันี้้องกล่ับับั้านี้ จังหวะท่้�เพ้�อนี้ ๆ กำลั่งจะเดิูนี้

เข้าโซึ่นี้ขาออก ข้าพเจ้าก็ไดู้ท่ำตั้วนี้่าเกล้่ยดูอ้กครั้�ง ค้อบัอกให้ร้อ 

ฝึากกร้ะเปี๋า แล่้ววิ�งต้ร้งดูิ�งล่งไปีชิั�นี้ล่่างท่้� Taipei City Mall เพ้�อไปี

ท่ำต้ามสัญญา ขอเวล่าอ้กแปี�บัหนี้ึ�ง แล่ะร้ับันี้้องมาไว้ในี้อ้อมกอดู

ในี้ท่้�สุดู แล่้วก็ต้้องกล่ับัมาแงะกร้ะเปี๋าใส่อ้ก (อย่างท่้�เคยบัอก อย่า

ล่ังเล่เยอะ มิฉะนี้ั�นี้อาจเปี็นี้เชิ่นี้นี้้�)

เร้าสแกนี้ต้ั�วเคร้้�องบัินี้แล่้วปีล่่อยให้กร้ะเปี๋าเดูินี้ท่าง 

ปีล่ดิูปีล่วิไปีต้ามสายพานี้แหง่โชิคชิะต้า เพ้�อไปีเจอกนัี้ใหมท่่้�ปีล่าย

ท่าง สะดูวกจนี้ไม่รู้จ้ะอธิีบัายยังไง ร้ะหว่างท่างท่้�จะเดิูนี้ไปียังร้ถึไฟั

ไปีสนี้ามบันิี้กม็ตู้้ก้าชิาปีองไว้ “ท่ำล่ายเหร้ย้ญ” มากมาย ชิาวคณีะ

ท่้�ม้เงินี้เหร้้ยญติ้ดูต้ัวเยอะ ๆ แล่ะไม่อยากจะเอากลั่บับั้านี้ไปีดูู 

ต้่างหน้ี้าก็ท่ยอยหยอดูกาชิาปีองเส้�ยงดูวงกันี้อย่างคร้้�นี้เคร้ง ไดู้
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