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ความเดิมต่อนท่่�แล�ว...เล่นกับแมวยังไม่สาแก่ใจเลย ฝ่น 

เจ�ากรรมก็เท่ลงมาแบบไม่ล่มห้ล่มต่า ค่อไม่ได�หนักเม็ดมาก แต่่ก็ท่ำาให�

ร้�สึกไม่ค่อยสบายเน่�อสบายตั่วเวลาจะย�ายร่างไป็ท่่�ไหน ม่อหนึ�งก็ต่�อง

คอยกางร่ม อ่กม่อก็ต่�องลั�นชัิต่เต่อร์ สภาพค่อพังไม่ไหว หลังจากท่่�หลบฝ่น 

อย่้ในคาเฟ่ิแมวน่ารักๆ กันจนรากงอกแล�ว (นั�งนานมาก อาจจะด�วย

ความเม่�อยด�วยส่วนหนึ�ง) ก็ได�เวลาออกเดินท่างกันอ่กครั�ง จริงๆ แล�ว

ไฮึไลท่์ของวันน่�มันอย่้ท่่�สถึานท่่�ถัึดไป็น่�แหละ ท่่�อ่�นๆ ก็แค่ตั่วหลอก 

คั�นเวลาเฉยๆ และด�วยความท่่�ท่่มงานมวัแต่่มะงุมมะงาหราเริ�มออกเดนิ 

ท่างชิ�ามาตั่�งแต่่ขาออกแล�ว ต่ารางเวลาทั่�งหมดก็เลยพินาศไป็ด�วย 

ต่�องท่ำาการป็รับแผู้นกันใหม่ จาก RC จำานวนมากท่่�ตั่�งใจไว�ก็ค่อยๆ 

ตั่ดท่อนลงไป็จนสิ�นซึ่าก เหล่อแค่ท่่�สุดท่�ายของวันน่�ท่่�เด่ยว อนาถึใจมาก

สถึานท่่�ไฮึไลท์่ (ท่่�เหล่อท่่�เด่ยว) ของวันน่�ค่อ Jiufen Old Street 

หร่อ 九份老街 (จิ�วเฟิั�น เหลั�าเจ่�ย) เป็็นเม่องเล็กๆ ท่่�ถึ�าด้จากแผู้นท่่�

ก็จะเห็นว่าอย่้ติ่ดกับท่ะเลเลย เส่ยงล่อเส่ยงเลา่อ�างวา่กันว่าเป็็นแหลง่

รวม Street Food ท่่�น่าสนใจมากๆ ของไต่�หวัน ม่เอกลักษณ์ 

ต่รงบรรยากาศโดยรวมของท่่�นั�นจะด้ย�อนยุคไป็สัก 100 ปี็เห็นจะได� 

(ขนาดนั�นเลย...) และนอกจากอาหารจะอรอ่ยแล�ว ท่่�นั�นยังเคยเป็็นต่�น

แบบของการ์ต้่นแอนิเมชัิ�นเร่�อง Spirited Away ของ Studio Ghibli 

ด�วย (スタジオジブリ  ซุึ่ต่าจิโอ จิบุริ) แต่่ด�วยความท่่�เคยเห็นการ์ต้่น

เร่�องน่�แค่ผู่้านๆ เลยม่แววว่าจะอินกับของกินมากกว่า แหะๆ...จิ�วเฟิิ�น

ไม่ม่รถึไฟิไป็ถึึง ก็เลยจำาเป็็นต่�องใชิ�วิธุ่ต่่อรถึกันอ่กเชิ่นเคย ชิาวคณะ

กร่ฑ์าทั่พออกจากหม่้บ�านแมว เพ่�อต่่อรถึไฟิกลับไป็ตั่�งหลักท่่�สถึาน่

รถึไฟิรุ่ยฟิาง (瑞芳車站 รุ่ยฟิาง เชิอจ�าน) เขาบอกว่าท่่�หน�าสถึาน่น่�จะ

ม่ป้็ายรถึเมล์สายท่่�วิ�งต่รงไป็ท่่�จิ�วเฟิิ�นอย่้ ค่อร้�นะว่าสายอะไร แต่่มันต่�อง

ขึ�นฝั่�งไหนล่ะ ท่่�ตั่วป้็ายรถึก็...จะว่าชัิดเจนก็คงชัิดเจนในแบบของเขา

แหละ ฉันคงโง่เกินไป็ เราย่นกางร่มท่่ามกลางสายฝ่นอย่้พักใหญ่ๆ 

ก็ยังไม่ม่ว่�แววว่ารถึเมล์สายท่่�ป็รารถึนาจะผู่้านมา ย่นไป็ย่นมาคนท่่�

ป้็ายก็เริ�มเยอะขึ�น ด้ท่รงแล�วทั่�งหมดน่�ก็คงไป็ท่่�เด่ยวกันกับเราน่�แหละ 

สงครามจิต่วิท่ยาจึงได�เริ�มต่�นขึ�นอย่างเง่ยบๆ

และแล�วรถึเมล์ก็มา จริงๆ แล�วมวลชินก็พากันต่่อแถึวขึ�นรถึ

กันด่ๆ นะ แต่่รถึคันแค่น่�คงไม่พอให�คนท่่�ย่นอย่้ต่รงน่�ทั่�งหมดไป็หรอก 

นั�นไม่สำาคัญ เพราะสิ�งสำาคัญค่อฉันจำาเป็็นต่�องได�ขึ�นรอบน่� ! นับว่าบุญ

กุศลยังคงม่ และท่ำางานได�ด่ คณะเราทั่�งหมดผู่้านขึ�นมาบนรถึได�แบบ

เฉ่ยดฉิวพริบต่าเด่ยวท่่�นั�งก็เต็่ม จากน่�จะใชิ�เวลาราวๆ 1 ชัิ�วโมงเพ่�อไป็

ท่่�จิ�วเฟิิ�น แน่นอนครับ คันไหนคันนั�น แรกๆ ก็ต่่�นเต่�นกร่�ดกร�าดกัน 

แต่่แป๊็บเด่ยวเท่่านั�นแหละ นอนหลับเละเท่ะไม่ร้�เร่�องร้�ราว บางราย 

อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผจญภััยเมืืองใหมื่
ตอน ผจญภััยเมืืองเก่่า

ผจ้ญภััยุเมืองใหม่
ตอน ผจ้ญภััยุเมืองเกั่า
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อ�าป็ากหวอ บางรายเอนจนจะต่กเก�าอ่�อย่้แล�ว ซึึ่�งเป็็นภาพท่่�พบเห็นได�

ทั่�วไป็ ระหว่างท่างก็ม่คนลงกันต่ามป้็ายต่่างๆ พอสมควร ท่ำาไป็ท่ำามา

เหล่ออย่้บนรถึไม่ค่อยเท่่าไร ด�วยความท่่�ภ้มิป็ระเท่ศแถึวน่�เป็็นเนินเขา 

รถึเมล์ของเราจึงค่อยๆ ไต่่ระดับความชิันขึ�นเร่�อยๆ ถึนนก็ไม่ได� 

กว�างขวางอะไรมาก กลวัสาดโค�งอย่้จะไป็เก่�ยวคนท่่�เดินอย่้ข�างท่างเข�า

จริงๆ สักพักคนริมถึนนก็เริ�มหนาต่าขึ�น ความท่�าท่ายต่่อไป็ค่อ แล�วลง

ป้็ายไหน ? เพราะมาถึึงท่่�น่�ทุ่กป้็ายค่อจิ�วเฟิิ�นหมด ใชิ�วิธุ่ลงป้็ายท่่�คนลง

เยอะๆ ก็ไม่ได�ซึ่ะด�วย เลยตั่ดสินใจขึ�นไป็ป้็ายท่่�ส้งอ่กหน่อย และคน 

ริมถึนนเยอะสุดแล�วลง บิงโก ! ลงถ้ึกแฮึะ สายฝ่นยังคงโป็รยป็รายอย่าง

ต่่อเน่�อง แต่่ด้เหม่อนทุ่กคนจะไม่ย่�หระสักนิด เดินดุ่มๆ ร่มเริ�มไม่กาง

กันหรอก

คนมาเท่่�ยวท่่�น่�เยอะมากจริงๆ และมองด�วยสายต่าผู่้านๆ ก็ 

ร้�เลยว่าส่วนใหญ่เป็็นทั่วร์จ่นทั่�งนั�น แต่่เอ...ท่่�น่�ก็จ่นน่�นา เอาว่าน่าจะจ่น 

แผู่้นดินใหญ่แหละ รองลงมาก็ค่อญ่�ปุ่็นกับเกาหล่ใต่�พอๆ กัน สังเกต่

จากป้็ายร�านรวงต่่างๆ จะเป็็นแบบ trilingual ทุ่กร�าน ท่่�บอกว่า

บรรยากาศของท่่�จิ�วเฟิิ�นน่�จะเหม่อนย�อนยุคไป็ 100 ปี็ ส่วนตั่วคิดว่า 

ไม่น่าจะขนาดนั�นมั�ง หร่ออาจจะเพราะวา่มันได�รับการพัฒนามาเร่�อยๆ 

จนไม่ร้�สึกว่าเก่าขนาดนั�น แต่่ได�อารมณ์แบบต่ลาดบ�านๆ ม่ร�านรวง

แน่นๆ เต็่มสองข�างท่าง ไล่ยาวเร่ยงกันไป็ต่ามลักษณะพ่�นท่่�ท่่�เป็็น 

เนินเขา ยิ�งเดินยิ�งเหม่อนออกกำาลังกายไป็ด�วย ขากับน่องน่�แน่นกระชัิบ

เช่ิยวละ สามารถึมาเดินเท่่�ยวได�ทั่�งกลางวัน และกลางค่น แต่่ละช่ิวง

เวลาก็จะให�อารมณ์ท่่�แต่กต่่างกันไป็ ร�านขายของม่หลากหลาย 

ป็ระเภท่มากๆ ทั่�งของกิน ของใชิ� ของท่่�ระลึก ของกินน่�ก็ค่อพ้ดได�ว่า 

ฉำ�ามาก มาหมดทั่�งนำ�าแห�ง คาวหวาน คนขายก็เร่ยกแขกเก่งมากเหม่อน

กัน จะว่าไป็นักท่่องเท่่�ยวท่่�น่�ก็ม่คนญ่�ปุ่็นมาเดนิเท่่�ยวเยอะไมแ่พ�คนจ่น

เลย ท่่�สำาคัญค่อคนขายแต่่ละร�านน่�สามารถึพ้ดได�อย่างต่ำ�าๆ ก็ 3 ภาษา

แล�ว (ถึ�าอยากจะกวาดนักท่่องเท่่�ยวหลักๆ ทั่�งหมดน่ะนะ) ในน่�ม่ร�าน

อาหารไท่ยด�วยนะ เป็็นร�านขายขนมบัวลอยเผู่้อก แต่่เหม่อนว่าเจ�าของ

ร�านจะไม่ใช่ิคนไท่ย และไม่ได�พ้ดไท่ยได�จ๋าๆ แค่พอส่�อสารได�บ�าง (บางคำา) 

เล่อดไท่ย ณ ต่อนนั�นก็เลยพุ่งพล่านมาก ร่วมด�วยช่ิวยกันสนับสนุน 

เร่�องรสชิาติ่ก็...ไป็พิส้จน์กันเองด่กว่า

ไฮึไลท์่ของจิ�วเฟิิ�นนอกจากจะเป็็นเร่�องของกินแล�ว ยังม่ “มุม

มหาชิน” ท่่�ทุ่กคนจะต่�องไป็ถึ่ายร้ป็กัน เป็็นมุมท่่�พอเราค�นหาคำาว่า

จิ�วเฟิิ�นในก้เกิลก็จะต่�องม่ภาพมุมน่�โผู้ล่ขึ�นมา มุมท่่�ว่าน่�เป็็นมุมของโรง

นำ�าชิาโบราณขนาดใหญ ่ตั่�งไล่อย่้ต่ามระดบัของเนินเขา เอกลกัษณ์ค่อ

โคมไฟิส่แดงท่่�จะส่องสว่างในยามคำ�าค่น เป็็นต่�นแบบฉากหนึ�งของ

การ์ต้่นแอนิเมชัิ�นเร่�อง Spirited Away ท่่�พ้ดถึึงไป็ก่อนหน�าน่� โรงนำ�าชิา

แห่งน่�ช่ิ�อว่า Sky Castle Teahouse หร่อ 阿妹茶樓 (อาเหม่ย ฉาโหลว) 

แต่่จำาท่่�บรรยายไป็ต่อนท่่�มาถึึงท่่�น่�แรกๆ ได�ไหมเอ่ย เรามาพร�อมกับ

สายฝ่นโป็รย ท่�องฟ้ิาม่ดครึ�มวิป็ริต่แป็รป็รวนทั่นใด ภาพข�างหน�า 

ท่่มงานไท่ย ณ ต่อนน่�ค่อมองไม่เห็นอะไรเลย ม่แต่่ฝ่นกับเมฆ ไม่เห็นค่อ 

ไม่เห็นจริงๆ ขนาดพ่�นนำ�าท่ะเลใกล�ๆ  กันยังไม่เห็น โรงนำ�าชิาก็ค่อล่มไป็

ได�เลย ม่ผู้้�ร่วมเหตุ่การณ์ในวันนั�นค่อนข�างเยอะท่่�มาย่นเกาะกำาแพง

แบบมึนๆ งงๆ แล�วก็ลั�นชัิต่เต่อร์ใส่ความเวิ�งว�างท่่�เห็นเบ่�องหน�า อา...

ช่ิางเป็็นโมเมนต์่ท่่�สะเท่่อนใจจริงๆ อยากร�องไห�แต่่ก็ร�องไม่ออก ได�แต่่

เดินกลับหลังงงๆ แล�วหาอะไรกินต่่อ

Small Tips

ถึ�าอยากฟิินเต็่มท่่�กับจิ�วเฟิิ�น แนะนำาว่าควรจะมาใน

ช่ิวงท่่�ไม่ม่ฝ่น เพราะถึึงฝ่นจะโรแมนติ่กแค่ไหน ทุ่กอย่างก็จะ

พังลงได�ในพริบต่า จริงอย่้ท่่�ท่่�น่�ม่ร�านขายของกินเยอะมาก

หลากหลาย แต่่เร่�องรสชิาติ่น่�ก็ต่�องบอกกันต่รงๆ ว่าไม่ได�ว�าว

เท่่าบรรยากาศนะ ส่วนใหญ่ค่อค่อนไป็ท่างกลางๆ จ่ดๆ ซึ่ะ

มากกว่า เร่�องบรรยากาศน่�ต่�องให� ค่อเดินสนุกมาก ละลานต่า

ไป็หมด และถึึงแม�ว่าจะไม่ได�ภาษาจ่นเลย ก็ยังสามารถึซ่ึ่�อ

ของได�อย่างสนุก เพราะภาษาอังกฤษได�กันหมดเป็็นทุ่นอย่้

แล�ว แถึมน่�ได�ภาษาญ่�ปุ่็นกับเกาหล่อ่กต่่างหาก เย่�ยมไป็เลย




