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ก่
อนจะไปีติ้ดต้าม่การผ่จญภัยเม่่องใหม่่กันต่้อ ต้้องขอสวัสดีปีีใหม่่ 

2564 แล้วก็ปีรบัม่่อดังๆ ให้กับัผู้่อ่านทุกท่านที�ยังได้อ่านบัทความ่

นี�อยู่นะครับั เพื่ราะว่าปีี 2563 ที�ผ่่านม่า โควิด-19 เล่นเราซ่ะอ่วม่ใช้ีได้

เลย แพื่ลนทุกอย่างพัื่งพิื่นาศไม่่มี่ชิี�นดี หวังว่าในปีี 2564 นี� เราๆ ท่านๆ 

จะได้มี่โอกาสได้สู้ชีีวิต้กันต่้อไปี และโบัยบัินไปีสู่โลกอันกว้างใหญ่ 

กันบ้ัาง ไม่่อย่างนั�นคงไม่่มี่เร่�องราวอะไรม่าเล่าสู่กันฟัังสนุกๆ แบับันี�

อีกแน่เลย

ความ่เดิม่ต้อนที�แล้ว เช้ีาวันใหม่่อันแสนสดใส ชีาวคณะเริ�ม่

วันใหม่่กันด้วยอาหารยอดคุณสุดฮิต้ในย่านนั�นก็ค่อ “ข้าวหน้าเน่�อ

พื่ะโล้” ที�ร้าน 金峰魯肉飯 (จินเฟิัง หลู่โหรวฟ่ัาน) นุ่ม่ละมุ่นลิ�น ละลาย

ในปีาก ไม่่ทันละลายในม่่อ จริงๆ แล้วร้านนี�เป็ีนแค่จุดแวะพัื่กกินอาหาร

เช้ีาเฉยๆ เพื่ราะจุดมุ่่งหม่ายที�แท้จริงของเราก็ยังอยู่ในย่านเดียวกันนี� 

เดินไปีได้ ห่างกันไม่่ไกลเลย สถ์านที�ที�ว่านี�ก็ค่อ อนุสรณ์สถ์าน

เจียงไคเชีก หร่อ 中正紀念堂 (จงเจิ�ง จี�เนี�ยนถ์าง) หร่อ 

National Chiang Kai-Shek Memorial Hall พูื่ดต้รงๆ เลยว่า

ได้ยินช่ี�อเสียงเรียงนาม่ของท่านม่านานแสนนาน แต่้ไม่่เคยรู้

เลยว่าท่านมี่คุณงาม่ความ่ดีอะไรยังไง ฉันนี�มั่นช่ีางเป็ีน 

นักท่องเที�ยวชัี�นเลวจริงๆ ...เอาละ วันนี�จะได้ม่าซึ่ม่ซั่บั และ

ซ่าบัซึ่�งกันถึ์งถิ์�นพื่ำานักกันเลยทีเดียว แค่เดินข้าม่ถ์นนม่าก็ถึ์งแล้วจ้า

ลักษณะทางภมิู่ศาสต้ร์ของที�นี�จะว่าไปีน่าจะเรียกว่า จัตุ้รัส (ม่า

รู้ทีหลังว่าช่ี�อ จัตุ้รัสเสรีภาพื่ (Freedom Square)) เพื่ราะเป็ีนพ่ื่�นที�โล่ง

กว้าง มี่สถ์าปัีต้ยกรรม่เปี็นอาคารใหญ่ๆ อยู่บัริเวณโดยรอบั หน้าต้า

อาคารหลังหนึ�งจะมี่ความ่พิื่เศษกว่าหลังอ่�นๆ ดูออกเลยว่าต้้องเป็ีน 

จุดหม่ายหลักแน่นอน เลยจะขอเอาไว้ช่ีวงท้ายๆ ไปีเลยเพ่ื่�อความ่ฟิัน 

กลางจัตุ้รัสเป็ีนสวนสวยขนาบัสองฝัี�ง ต้อนนี�ก็เริ�ม่จะสายๆ แล้ว อากาศ

ที�เคยหนาวๆ เม่่�อช่ีวงเช้ีาต้รู่ก็เริ�ม่สลายหายไปี เหล่อไว้แต่้แดด แรงพื่อ

ให้เหง่�อออกไดดี้แถ์ม่ต้าหยสู้ีแสงไม่่ไหวไปีอกี ด้วยความ่ที�พ่ื่�นที�มั่นโล่ง

กว้างเหล่อเกิน เลยต้้องขอชัีกภาพื่เป็ีนที�ระลึกกันสักหน่อย เท่านั�น

แหละ วิญญาณนักท่องเที�ยวไทยแท้แต่้โบัราณก็เข้าสิง ม่าหม่ดเลยทั�ง 

portrait, group shot, ท่ากระโดดชีายหาดบัางแสน ฯลฯ หาได้แคร์

อาทิตีย์ นิ่มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผจญภััยเมืืองใหมื่ผจญภััยเม่่องใหม่่
ตอน เจีียงไคเชกตอน เจียงไคุเชีก
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สายต้านักท่องเที�ยวแถ์วๆ นั�นที�เดินถ่์ายรูปีกันอย่างมี่อารยะกว่านี�ม่ากไม่่...ดี�ด๊าเป็ีน

ปีลากระดี�ได้นำ�ากันอยู่ได้ไม่่นานก็เริ�ม่พ่ื่ายแพ้ื่ให้กับัแสงแดดอนัแผ่ดเผ่า รีบัพื่ากันเก็บั

ข้าวของมุ่่งหน้าหนีต้ายกันไปีที�อาคารสี ขาวขนาดใหญ่มุ่งหลังคาทรงแปีดเหลี�ยม่ 

สีนำ�าเงินเข้ม่ที�ตั้�งต้ระหง่านอยู่ที�ปีลายบัันไดสูงๆ ข้างหน้าโน้น ค่อพื่อหนแีดดร้อนๆ ม่า

เจอบัันไดสูงๆ เข้าไปีก็แอบัจะหน้าม่่ดเหม่่อนกันนะ

พื่อก้าวข้าม่บัันไดสูงชัีนขึ�นม่าหลบัแดดใต้้ร่ม่เงาได้ ลม่หนาวๆ ก็พัื่ดม่า

กระแทกหน้าอีกครั�ง นักท่องเที�ยวม่ามุ่งอะไรกันแถ์วนี�เยอะแยะก็ไม่่ทราบั ด้านใน

อาคารหลังนี�มี่รูปีปัี�นทองสัม่ฤทธิ�ขนาดใหญ่ของท่านเจียงในท่านั�งตั้�งอยู่ ที�พิื่เศษค่อ

เป็ีนรูปีปัี�นที�ใบัหน้ายิ�ม่แฉ่งเลย ยิ�ม่แบับัเต็้ม่ความ่กว้างของรูปีปีาก (น้อยครั�งที�จะได้

เห็นรูปีปัี�นในอิริยาบัถ์นี�เนอะ) แต่้ย่นถ่์ายรูปีได้ในรัศมี่ปีระม่าณนี�เท่านั�น เข้าไปีใกล้

ม่ากไม่่ได้เพื่ราะมี่แผ่งกั�นกับัทหารย่นกันอยู่ สักพัื่กก็มี่เหตุ้การณ์ที�นักท่องเที�ยวอย่าง

เราต้้องต่้�นต้ะลึง เพื่ราะได้เวลาสำาหรับั “พิื่ธีเปีลี�ยนเวรทหาร” ซึ่�งจะเปีลี�ยนทุกๆ 

ต้้นชัี�วโม่งตั้�งแต่้ 10 โม่งเช้ีาจนถึ์ง 4 โม่งเย็นทุกวัน โอ้โฮ อะไรมั่นจะ good timing 

ขนาดนี� ม่ากันงงๆ ก็ได้เจอกับัพิื่ธีสำาคัญๆ กับัเขาได้ หลักๆ เลยจะมี่ทหารเฝ้ีายาม่ 2 คน 

ส่วนทหารที�จะม่าเปีลี�ยนเวรก็เรียงแถ์วกันม่าจำานวนหนึ�ง เดินกันอย่างแข็งขัน เผ่ลอ

แป๊ีบัเดียวคนก็ม่ามุ่งกันเต็้ม่พ่ื่�นที�ไปีหม่ด ต่้างคนต่้างก็ชูีไม้่ชูีม่่อ ชูีกล้องถ่์ายรูปี กล้อง

ม่่อถ่์อกันพื่รึบั คนม่าทีหลังก็แนะนำาว่าให้รอรอบัหน้าจะดีกว่า...ใช้ีเวลาไม่่นานพื่ิธี

เปีลี�ยนเวรทหารก็สิ�นสุดลง กระชีับัดีม่ากครับั แต่้ก็ยังคงเข้าไปีใกล้รูปีปัี�นไม่่ได้อยู่ดี 

เอาว่ากิจกรรม่สำาหรับัต้รงนี�ก็น่าจะหม่ดแค่นี�

ด้วยความ่ที�เราอยู่บันบัันไดความ่สูง 89 ขั�น (เท่ากับัอายุของท่านเจียง) อาคาร

หลังนี�ก็เลยมี่ชัี�นล่างให้ชีาวแก๊งต้าม่ลงไปีเผ่่อกได้ด้วย ที�ชัี�นล่าง

ของอนุสรณ์สถ์านเจียงไคเชีกเป็ีนห้องจัดแสดงปีระวัติ้ มี่พื่วก

ข้าวของเคร่�องใช้ีส่วนตั้ว ภาพื่ถ่์าย แล้วก็เร่�องราวของการ

พัื่ฒนาไต้้หวันให้ชีม่เต็้ม่ไปีหม่ด และที�แน่ยิ�งกว่าแช่ีแป้ีงก็ค่อ

มี่ร้านขายของที�ระลึกด้วยละ ราคาก็สม่นำ�าสม่เน่�อกับัความ่

สำาคัญของสถ์านที�ดีครับั บัางอย่างน่าซ่่�อม่าก แต่้คิดว่าซ่่�อที�

อ่�นน่าจะราคาดีกว่านี� แหะๆ ทางเราจึงใช้ีชัี�นล่างของ

อนุสรณ์สถ์านสำาหรับัการแวะพัื่กเข้าห้องนำ�าห้องท่ากันซ่ะ

ม่ากกวา่ พื่อตั้�งหลักกันได้ สม่าชิีกของเราทา่นหนึ�งก็เอ่ยขึ�น

ว่า “จริงๆ แล้วที�นี�มี่อีก RC หนึ�งที�จะแวะกันอยู่แล้ว แวะ

เลยไหม่ล่ะ” โอ้โฮ อะไรม่ันจะทำาเลทองขนาดนี� 3 in 1 

สุดๆ ที�ที�เราจะแวะกันนี�ได้ช่ี�อว่าเป็ีนร้านชีานม่ไข่มุ่กที�

เป็ีนแม่่ของชีานม่ไข่มุ่กทั�งปีวง เพื่ราะเปี็นเจ้าแรกของ

โลก ! กิต้ติ้ศัพื่ท์อลังการขนาดนี�ไม่่แวะไม่่ไหว ช่ี�อร้าน

ว่า 春水堂 (ชุีนสุ่ยถ์าง) ร้านเป็ีนร้านใหญ่พื่อสม่ควร 

ตั้�งอยู่ในอาคารถ์ัดไปีจากอนุสรณ์สถ์านไม่่ไกล แอร์เย็น 

บัรรยากาศแบับัสลัวๆ เพื่ดานไม่่สูงม่าก ไฟั warm light 

นัวๆ เนียนๆ ต้้องสั�งอาหารก่อนแล้วถึ์งจะมี่โต๊้ะนั�ง แน่นอน

ว่าเราต้้องสั�งชีานม่ไข่มุ่กกันคนละแก้วให้สาสม่กับัช่ี�อเสียง 

Small Tips

อดีต้ปีระธานาธบิัดีเจียง ไคเชีก หร่อ 蔣
中正 (เจี�ยง จงเจิ�ง) หร่อที�คนจีนเรียกว่า 蒋介
石 (เจี�ยง เจี�ยส่อ) เป็ีนผู้่นำาทางการเม่่อง และ

การทหารของจีนภายใต้้พื่รรคก๊กมิ่นตั้�ง แต่้ 

พ่ื่ายแพ้ื่ให้กับัท่านปีระธานเหม่า เจ๋อต้งใน

สงคราม่กลางเม่่อง จึงได้หลบัม่าอยู่ที�เกาะ

ไต้้หวัน ก่อตั้�งรัฐบัาลใหม่่ขึ�นม่า แล้วพัื่ฒนา

ไต้้หวันจนมี่ความ่ก้าวหน้า และทันสมั่ยอย่าง

ในปัีจจุบััน จนกระทั�งถ์ึงแก่อาสัญกรรม่ที�เกาะ

ไต้้หวันแห่งนี� ท่านจึงเป็ีนบุัคคลที�สำาคัญอย่าง

ยิ�งของไต้้หวัน

กับัจานกลางเบัาๆ สักอย่างให้ดูไม่่น่าเกลียดจนเกินไปี 

รอสักพัื่กชีานม่ก็ม่าส่งถึ์งโต๊้ะ รสชีาติ้ก็ต้้องบัอกว่า 

ดีเยี�ยม่เลยทีเดียว รสชีาติ้ผู้่ดีม่าก ไม่่หวานแหลม่หร่อจ่ด 

จนเกินไปี เม็่ดไข่มุ่กก็ขนาดไม่่ใหญ่ม่าก พื่อให้เคี�ยวได้

กรุบัๆ ปีระทับัใจม่าก สม่กับัช่ี�อเสียงที�การันตี้ซ่ะขนาด

นั�น




