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อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

ผิจ้ญภััยเมืองใหม่
ต้อน หอคอยร้้อยเอ็ด

เรู้า
ยังอย่้กัันที� “ง�นมีห้กัรรมีห้นังสืำอน�น�ช้�ต่ิไทเป” 

ห้รือ Taipei International Book Exhibition ห้รือ 

台北國際書展 (ไถึเป�ย กัว๋อจีำ� ซ้ีจ่ำ�น) กัันอย่้ ให้้คุ้มีกัับัค่�เข้� 100 

ดือลล�ร์ไต้่ห้วันที�เสีำยไป จำริงๆ แค่ได้ืเข้�มี�เดิืนๆ ด้ื ร้้เรื�องบ้ั�งไม่ีร้้เรื�อง

บ้ั�ง แอบัส่ำองนวัต่กัรรมีด้ื�นกั�รผ่ลิต่ห้นังสืำอในต่ล�ดืวงกั�รห้นังสืำอ

ของเพื�อนร่วมีวิช้�ชี้พในต่่�งประเทศึบ้ั�งก็ัคุ้มีแล้วละ อ้อ เกืัอบัลืมีเล่�

ไป ถึึงแม้ีว่�สำเกัลโดืยรวมีของง�นจำะทุ่มีไปที�กั�รจัำดืแสำดืงห้นังสืำอเป็น

ห้ลักั (ซึี�งก็ัควรต้่องเป็นแบับันั�น) แต่่ก็ัยังมีีบั�งโซีนที�เป็นโซีนของง�น

ฝี่มืีอ ของทำ�มืีอ ของกัระจุำกักัระจิำกัด้ืวย เร�ก็ัไม่ีได้ืสำนใจำอะไรมี�กัมี�ย 

แค่รับัร้้ถึึงกั�รมีีอย่้ของมัีนเฉยๆ แต่่ไม่ีใช่้กัับัเพื�อนของเร�...ห้ลังจำ�กัที�

ใช้้เวล�กัันพอสำมีควรแลว้ก็ัส่ำงสัำญี่ญี่�ณนัดืห้มี�ยให้้มี�รวมีต่วักัันที�จุำดื

นัดืพบัเพื�อไปยังสำถึ�นที�ต่่อไป แต่่จำนแล้วจำนรอดืเพื�อนก็ัไม่ีโผ่ล่มี� เอ�ะ 

ห้รือว่�จำะห้�พิกััดืไม่ีเจำอ รออย่้สัำกัคร่้แกั�งเพื�อนตั่วดีืก็ัวิ�งกัระหื้ดืกัระห้อบั

มี�พร้อมีกัับัอวดืพวงกุัญี่แจำทำ�มืีอ พวกัน�งให้้กั�รว่�ตั่�งแต่่เดิืนไปเจำอ

บ้ัธิทำ�พวงกุัญี่แจำทำ�มืีอที�ว่�นี� ก็ัอย่้ที�นั�นมี�ต่ลอดื แทบัไม่ีได้ืเดิืนด้ืง�น

เลย เพลินมี�กั ปล่อยใจำฝ่ันไปเรื�อยๆ ทำ�ไมี่เสำร็จำสัำกัที แล้วก็ัด้ืจำะ 

ภ�คภ้มิีใจำและอิ�มีเอมีกัับัง�นฝี่มืีอในมืีอมี�กั เร�ก็ัได้ืแต่่ยินดีืกัับัเพื�อน

ที�พบัท�งของตั่วเองแล้ว

 ทีมีง�นเจำรจำ�กัันว่� สำถึ�นที�ต่่อไปที�เร�จำะไปกัันก็ัคือ 

ตึิกไทีเปุ่ 101 หรืู้อ 台北101 (ไถึเปุ่�ย อ่ หลิง อ่) ซึี�งอย่้ไม่ีไกัลจำ�กั

ที�นี�เลย เพร�ะแค่มีองออกัไปกั็เห็้นตึ่กัตั่�งต่ระห้ง่�นอย่้ต่่อห้น้� ห้�ไมี่

เจำอก็ัไม่ีร้้จำะว่�ไงแล้ว และอย่�งที�เกัริ�นไป ถ้ึ�มี�เที�ยวไต้่ห้วันแล้วไม่ีได้ื

มี�เห้ยียบัที�ตึ่กัไทเป 101 ก็ัเอ�ตั่�วเครื�องบิันไปฉีกัทำ�เปเปอร์มี�เช่้ได้ืเลย 

แต่่ไม่ีใช่้กัับัเพื�อนของเร�...พวกัน�งยังคงมีีอุดืมีกั�รณ์อันแรงกัล้�เกิัน

กัว่�ที�คนทั�วไปจำะเข้�ถึึง ยังคงถึวิลห้�ง�นกัระจุำกักัระจิำกัทำ�มืีอที�พวกั

น�งภ้มิีใจำ มัีนคือห้ย�ดืเห้งื�อแรงง�นที�แลกัมี�ด้ืวยคว�มีอดืทน และ

พวกัน�งตั่ดืสิำนใจำแล้วว่�จำะไม่ีไปเที�ยวตึ่กัไทเป 101 กัับัเร� จำะขอใช้้

เวล�ที�เห้ลืออย่้ทำ�ง�นฝี่มืีออีกัสัำกัชิ้�น เพื�อพิส้ำจำน์ว่�คว�มีตั่�งใจำของพวกั

น�งเป็นของจำริง แต่่ก็ัอดืห่้วงใยสัำงคมีไม่ีได้ื จึำงลั�นว�จำ�ว่�จำะต่�มีไป

โดืยเร็วห้ลังจำ�กัที�ทำ�เสำร็จำ พวกัเร�ช้�วแกั�งไทเป 101 ก็ัคงไม่ีเห้ลือ

เห้ตุ่ผ่ลอะไรจำะไปทัดืท�นกัระแสำนำ��ที�เชี้�ยวกัร�กันี�ได้ือีกั จำำ�เป็นต้่อง

ปล่อยเพื�อนของเร�ไปต่�มีสำ�ยธิ�รแห้ง่ชี้วิต่ ช้�วไทเป 101 เดืนิท�งออกั

จำ�กับัริเวณง�นมีห้กัรรมีห้นังสืำอน�น�ช้�ติ่ไปโดืยไม่ีหั้นห้ลังกัลับั 

(เพร�ะจำะต้่องเสีำยเงินอีกัรอบั) มุ่ีงห้น้�ส่้ำที�ห้มี�ยถัึดืไป
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ตึ่กัไทเป 101 มีีทั�งห้มีดื 101 ชั้�น ก็ัไม่ีได้ืมีีนัยห้รืออะไร

ซัีบัซ้ีอนอย่�งทกุัคนคดิืห้รอกั แต่่ไม่ีใช่้ทุกัชั้�นที�จำะใช้้ง�น ห้ล�ย ๆ  

ชั้�นเป็นของเครื�องยนต์่กัลไกัของต่กึั ตึ่กันี�เคยได้ืชื้�อว่�เป็นตึ่กัที�

ส้ำงที�สุำดืในโลกัถึึง 5 ปีซ้ีอน ตั่�งแต่่ปี 2004-2009 ก่ัอนจำะเสีำย

แช้มีป์ให้้กัับัตึ่กับุัรจำญ์ี่เค�ะลีฟัะฮ์ (แค่ชื้�อก็ัช้นะแล้ว) ห้รือ 

ห้อคอยด้ืไบั ชั้�นที�ท�งเร�สำนใจำก็ัคือชั้�นใต้่ดิืนที�เป็นโซีนห้้�ง

สำรรพสิำนค้�กัับัชั้�นที�เป็นห้อสัำงเกัต่กั�รณ์ 360 องศึ� อย่้ที�ชั้�นที� 

89-90 ส่ำวนชั้�นที� 101 จำะเป็นห้อสัำงเกัต่กั�รณ์เห้มืีอนกััน แต่่จำะ

เป็นโซีนนอกัอ�ค�ร สำ�มี�รถึออกัไปช้ะโงกัห้น้�ช้มีวิวได้ื 

ในเวล�ที�มีีง�นสำำ�คัญี่ๆ ต่่�ง ๆ  เช่้น วันว�เลนไทน์ วันสิำ�นปี ฯลฯ 

ตึ่กันี�ก็ัจำะประดัืบัประดื� และมีีกั�รแสำดืงไฟัแสำงสีำเสีำยงสืำ�อผ่สำมี

อย่�งอลังกั�ร และทุกัวันก็ัจำะมีีกั�รเปิดืไฟัโช้ว์ในช่้วงคำ��ๆ ด้ืวย 

ใครได้ืมี�ก็ัคงต้่องห้�โอกั�สำด้ืให้้ได้ืสัำกัครั�ง

 ตึ่กัไทเป 101 มีองจำ�กัข้�งนอกัแล้วลักัษณะเห้มีือนข้�ว

บั�ร์เลย์เห้มืีอนกัันนะ คือ เป็นข้อๆ ปล้องๆ ขน�ดืเท่�ๆ กัันส้ำงช้ะล้ดืขึ�น

ไปจำนแต่ะก้ัอนเมีฆบั�งๆ บันท้องฟ้ั� กั�รพย�ย�มีถ่ึ�ยภ�พของตึ่กัให้้

ได้ืครบัตั่�งแต่่ฐ�นจำนถึึงยอดืจำ�กัจุำดืที�ยืนอย่้นี�มัีนช่้�งเป็นอะไรที�ท้�ท�ย

แล้วก็ัน่�ตื่�นเต้่นมี�กั มีองไปรอบัๆ ก็ัมีีนักัท่องเที�ยวห้ล�ยคนพย�ย�มี

แบับันั�นอย่้เห้มืีอนกััน แต่่สำภ�พของทุกัคนก็ัสุำดืจำะบัรรย�ย ห้กัล้มีห้กั

ลุกักััน ย่อแล้วย่ออีกั ย่อจำนติ่ดืพื�น บั�งคนก็ัเงยห้น้�จำนจำะอย่้ในท่�

สำะพ�นโค้งแล้ว นี�ขน�ดืพระอ�ทิต่ย์ยังไม่ีต่กัดิืนนะ แต่่ทุกัคนก็ัไม่ีสำงวน

ท่�ทีกัันเลย เร�เดิืนต่รงเข้�ไปยังล็อบับีั�ที�ชั้�น 1 ของตึ่กั จำะว่�ไปก็ัแอบั

เวิ�งว้�งเห้มืีอนกัันแฮะ มัีนกัว้�งขว�งไปห้น่อยจำนห้�ท�งเดิืนไปต่่อไม่ี

ค่อยจำะเจำอ ก็ัเลยต่้องด้ืป้�ยแล้วเดิืนสุ่ำมีไปเรื�อยๆ จำนกัระทั�งเจำอ 

“ห้�งแถึว” ที�ค�ดืว่�น่�จำะเป็นแถึวเพื�อที�จำะขึ�นไปชั้�นบันๆ แต่่ก่ัอนที�จำะ

ขึ�นไปก็ัต้่องไปซืี�อตั่�วกัันก่ัอน สำนนร�ค�อย่้ที�ร�ว 600 ดือลล�ร์ไต้่ห้วัน 

เรียกัได้ืว่�ห้น้�สัำ�นกัันเลยทีเดีืยว ได้ืแต่่มีองห้น้�กัันแล้วปลอบัใจำว่� 

มี�ถึึงที�แล้วจำะไม่ีขึ�นห้รือไง ? ซืี�อตั่�วเสำร็จำก็ัได้ืเวล�วิ�งไปต่่อคิว ช่้�งเป็นคิว 

ที�น่�สิำ�นห้วังอะไรขน�ดืนี� เพร�ะแถึวย�วมี�กั ย�วแบับัเลื�อยไปต่�มี

ท�งเดืนิ อ้อมีห้ลังลิฟัต์่ไปอีกั อ�รมีณว่์�มีีกั�รจำำ�กััดืจำำ�นวนคนขึ�นลิฟัต์่ 

แล้วก็ัจำำ�กััดืคนที�จำะขึ�นไปชั้�นบันๆ ด้ืวย ยืนรอกัันอย่้สัำกัพักัข้อคว�มีใน

มืีอถืึอก็ัเด้ืงขึ�นมี�ว่� “ไม่ีไปแล้วนะ เดีื�ยวจำะไปเดิืนเล่นที�ภ้เข�ช้้�งแทน” 

ภ้เขาชี�าง หรืู้อ Elephant Mountain ห้รือ 象山 (เซ่ึ่�ยงซึ่าน) 

เป็นภ้เข�ล้กัเล็กัๆ ที�อย่้ไม่ีไกัลจำ�กัตึ่กัไทเป 101 เท่�ไร เป็นจุำดืช้มีวิว

ยอดืนิยมีจุำดืห้นึ�งของนักัท่องเที�ยว และนักัถ่ึ�ยภ�พ เพร�ะจำะมีีจุำดืที�

สำ�มี�รถึถ่ึ�ยภ�พตึ่กัไทเป 101 และบัริเวณโดืยรอบัได้ือย่�งสำวยง�มี

กัว่�ที�อื�นๆ แต่่กัว่�ที�จำะขึ�นไปฟิันจำนถึึงจุำดืที�ว่�นี�ได้ื ก็ัต้่องผ่่�นบัันไดืขั�น

เตี่�ยระยะท�งกัว่� 600 เมีต่รให้้ได้ืเสีำยก่ัอน

 ห้ลังจำ�กัที�อ่�นข้อคว�มีนั�นเสำร็จำ ช้�วคณะที�อย่้ ณ ตึ่กัไทเป 

101 ก็ัคลี�ยิ�มีบั�งๆ ออกัมี�โดืยมิีได้ืนัดืห้มี�ย ไม่ีใช่้อะไรห้รอกั เพร�ะ

จำริงๆ แลว้วันนี�เป็นวันคล้�ยวนัเกิัดืของช้�วสำมี�ช้กิั ณ ภ้เข�ช้้�งนั�นเอง 

กั�รจำะเซีอรไ์พรส์ำวันเกิัดืที�พย�ย�มีคิดืมี�ตั่�งแต่่เริ�มีเดิืนท�งก็ัน่�จำะง่�ย

ขึ�น เพร�ะพวกัห้ล่อนไม่ีมีีท�งจำะล่วงร้้แผ่นกั�รลับัของพวกัเร�ได้ื แล้ว

พวกัเร�ก็ัไม่ีต้่องออกัแรงโกัห้กัต่ลบัต่ะแลงให้้เห้นื�อย...

ตั่ดืกัลบััมี�ที�แถึวรอขึ�นลิฟัต์่ อีกัไมีกี่ั�อึดืใจำก็ัถึึงเวล�ของพวกัเร�

แล้ว เอ�ะ นั�นอะไร อ๋อ ก่ัอนที�จำะขึ�นลิฟัต์่ เข�มีีบัริกั�รชั้กัภ�พห้ม่้ีร่วมีกััน

ก่ัอนด้ืวย (อ�รมีณ์คล้�ยๆ กั�รถ่ึ�ยร้ปลงจำ�นที�ระลึกัสำมัียก่ัอน 

นั�นแห้ละ) ด้ืจำ�กัลีล�ของนกััท่องเที�ยวคนห้น�้ๆ เร�แลว้ก็ัร้้สึำกัว่�จำะเกัรง็

กัันไปทำ�ไมี คนเร�เจำอกัันครั�งเดีืยว มี�ถึึงที�ทั�งทีมัีนต้่องน่�จำดืจำำ� 

มัีนต้่องเป็นต่ำ�น�น ! พวกัเร�พย�ย�มีคิดืว่�จำะสำร้�งปร�กัฏิกั�รณ์ยัง

ไงให้้กัับัคนแถึวนี� และตึ่กัไทเป 101 กัันได้ืไม่ีน�น ก็ัถึึงคิวที�เร�จำะต้่อง

ถ่ึ�ยแล้ว ทันใดืนั�นเอง สัำญี่ช้�ต่ญี่�ณคว�มีเป็นนักัท่องเที�ยวไทยก็ั

แสำดืงออกัมี� เข้�ใจำว่�ในใจำของทุกัคนคิดืว่�มัีนต้่องปัง แต่่แล้วคว�มี

บั�งแสำน คว�มีอินดีื� คว�มีกัล้�ๆ กัลัวๆ เลยผ่สำมีปนเปกัันจำนคิดืว่� 

ภ�พห้ม่้ีของเร�น่�จำะห่้วยที�สำุดืก็ัได้ื ช่้�งน่�อดืส้ำจำริงๆ เสีำยชื้�อตั่วแทน

ประเทศึไทยห้มีดื เมืี�อถึึงห้น้�ลิฟัต์่ เจ้ำ�ห้น้�ที�ก็ัพย�ย�มีบัรรย�ยคว�มี

ดีืง�มีของลิฟัต์่ตั่วนี�ให้้ฟััง จัำบัใจำคว�มีไดืว่้� จำ�กัชั้�นนี�สำ�มี�รถึพุ่งทะย�น

ขึ�นไปถึึงชั้�น 89 ได้ืในเวล�เพียง 37 วิน�ทีเท่�นั�น คุณพระคุณเจ้ำ� 

ฉันจำะหั้วใจำว�ยต่�ยไห้มีนี�




