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อาทิตย์ น์ิ่มน์วีล

สำานักพิิมพิ์ภาษาแลัะวัฒนธรรม

ผจญภัยเมืองใหม�ผจญภัยเมืองใหม�ผจญภัยเมืองใหม�ผจญภัยเมืองใหม�ผจญภัยเมืองใหม�
ต็อนต็อน หอคอยร�อยเอ็ดกับขบวนการห�าสี หอคอยร�อยเอ็ดกับขบวนการห�าสี

ในลิฟต์ิที่�แออัดีไม่ต่ิางจากกระปองปลาแมค่เค่อเรลในนำ�าเกลือ 

กำาลังฉายวีัดิีทั่ศึน์แนะนำาค่วัามเร็วัสุดียอดีของลิฟต์ิ ที่�จะใชิ�เวัลาเพียง 

37 วิันาที่เพื�อพาพวักเราขึ�นมาที่�ชัิ�น 89 ของตึิกไท่เป 101 คื่อมันอึดีใจ

เดีียวัจริงๆ นะ ถึ�าจะติายก็คื่อไม่ทั่นร้�สึกตัิวัหรอก ในลิฟต์ิจะมีพนักงาน

กดีลิฟต์ิประจำาอย่้ 1 ค่น เธุอมีหน�าที่�อย่้ในลิฟต์ิแล�วัขึ�นลงๆ แบิบินี�ไป

เรื�อยๆ นี�ก็อดีสงสัยไม่ไดี�ว่ัา เธุอจะมีปัญหาเกี�ยวักับิสารเค่มีในร่างกาย

บิ�างไหม เพราะมันเป็นลิฟต์ินะ ไม่ใช่ิบิ�าน จะมาประจำาอย่้เป็นชัิ�วัโมงๆ 

แล�วัขึ�นลงติ�านแรงโน�มถ่ึวังของโลกอย่้ติลอดีๆ แบิบินี�จะดีีเหรอ...ทั่นที่

ที่�ลิฟต์ิเปิดีออกเราก็ไดี�เจอกับิ Observation Deck หรือหอสังเกติการณ์ 

แต่ิที่�ชัิ�น 89 นี�จะเป็นหอสังเกติการณ์ในร่ม สามารถึมองวิัวัทิ่วัทั่ศึน์ของ

เมืองไท่เปไดี�แบิบิ 360 องศึา ผู่้านผู้นังที่�ท่ำาจากกระจก บิางดี�านมี

ตัิวัอักษรกำากับิว่ัา ถึ�าเรามองออกไปจากจุดีที่�ยืนอย่้นี�เป็นระยะท่างเท่่า

นี�ๆ จะเป็นประเท่ศึอะไร ก็เป็นกิมมิกที่�เก๋ไก๋ดีี

ก่อนที่�จะเดิีนสำารวัจรอบิๆ ว่ัาอะไรเป็นอะไร มีสิ�งหนึ�งที่�น่าสนใจ

มากๆ ที่�ค่วัรจะติ�องไปด้ี สงสัยกันไหมว่ัา เวัลาตึิกที่�ค่รั�งหนึ�งเค่ยไดี�ชืิ�อ

ว่ัาส้งที่�สุดีในโลกโดีนไติ�ฝุ่ึนตัิวัร�ายพัดีใส่หรือโดีนแผู่้นดิีนไหวัโจมตีิ

หนักๆ มันจะอย่้อย่างไร ? วิัศึวักรรมโค่รงสร�างของตึิกก็เลยมีข�อม้ลที่�

น่าร้�เต็ิมไปหมดี หนึ�งในนั�นคื่อระบิบิป้องกันการสั�นไหวัหรือการโน�ม

เอียงของตึิกเมื�อติ�องเผู้ชิิญกับิภััยธุรรมชิาติิ ใกล�ๆ กันนั�นมีท่างเดิีนที่�

เชืิ�อมต่ิอเข�าไปยังใจกลางของตึิก เราไดี�พบิกับิ “ลูกตุ้มยักษ์” หรือใน

ภัาษาจีนคื่อ 調質阻尼器 (เตีิ�ยวัจื�อจ่้หนีชีิ�) และภัาษาอังกฤษเรียกว่ัา 

Tuned Mass Damper มีลักษณะเป็นท่รงกลมทึ่บิแสงขนาดีใหญ่ พื�น

ผิู้วัภัายนอกเป็นรอยริ�วัเหมือนมะเขือเท่ศึที่�โดีนหั�นเป็นแว่ัน แต่ิสีท่อง

อร่ามมากๆ มีนำ�าหนักถึึง 660 เมติริกตัิน เจ�าล้กตุิ�มนี�จะแขวันลงมาจาก

ชัิ�น 92 ห�อยลงไปที่�ชัิ�น 87 นักท่่องเที่�ยวัที่�อย่้ติามชัิ�นที่�ว่ัานี�ก็จะไดี�เห็น

ค่วัามอลังการของสถึาปัติยกรรม และวิัศึวักรรมโค่รงสร�างที่�น่าทึ่�ง มัน

ช่ิวัยรักษาสมดุีล และประค่องให�ตึิกทั่�งหลังยังค่งตัิ�งติรงอย่้ไดี� จะกี�

ไติ�ฝุ่ึนหรือกี�แผู่้นดิีนไหวัก็ไม่มีดีราม่า ไม่หวัั�นแม�วัันมามาก (เห็นว่ัาตึิก

ไท่เป 101 นางตัิ�งอย่้ในเขติไติ�ฝุ่ึน และแผู่้นดิีนไหวัซึ่ะดี�วัย ท่�ามฤติย้มาก)

ที่�ติ�องลงรายละเอียดีของล้กตุิ�มยักษ์นี�ค่่อนข�างเยอะเพราะมัน

เชืิ�อมโยงกับิเรื�องที่�กำาลังจะเล่าต่ิอไปนี� คื่อตัิ�งแต่ิติอนที่�เข�ามาในลิฟต์ิ

เพื�อขึ�นมาที่�ชัิ�น 89 ก็สังเกติว่ัาจะมี “มาสคอต” หรือตัิวัการ์ต้ินที่�เป็น

เหมือนสัญลักษณ์หรือตัิวัแท่นของสถึานที่�ใดีสถึานที่�หนึ�ง ซึึ่�งมาสค่อติ

ของที่�นี�จะหน�าติาเป็นเด็ีกหัวักลมๆ ตัิวักลมๆ ดีวังติา และปากท่ำา

มาจากตัิวัเลข 101 ใส่เสื�อผู้�าลายขวัางค่ล�ายกับิริ�วัของเจ�าล้กตุิ�มเหล็ก

ใช่ิแล�วั มาสคอตตัวนี�มีช่่อว่า Damper Baby ทั่�งแก๊งมีอย่้ 5 สีดี�วัย

กัน มีชืิ�อเรียก และคุ่ณสมบัิติิที่�แติกต่ิางกันไป ไดี�แก่ สีแดง 紅金寶
(หงจินเป่า) หรือ Lucky Red ตัิวัแท่นแห่งโชิค่ดีี / สีทอง (สารภัาพว่ัา

ที่แรกคิ่ดีว่ัาสีเหลืองทั่�วัไป) 金有錢 (จินโหย่วเฉียน) หรือ Rich Gold 

ผจญภัยเมืองใหม�
ต็อน หอคอยร�อยเอ็ดกับขบวนการห�าสี

TPA News 292.indb   53TPA News 292.indb   53 31/3/2564 BE   11:0331/3/2564 BE   11:03



April 2021 | No. 292 |

54 TPA news

Bookmark

Small Tips

 เกร็ดีเล็กๆ น�อยๆ สำาหรับิน�องๆ Damper Baby ก็คื่อ ผู้้�พัฒนา

ตึิกนี� ถึึงขั�นไปจ�างผู้้�ออกแบิบิค่าแรกเติอร์จากท่าง Sanrio

ประเท่ศึญี�ปุ่นมาออกแบิบิให�เลยนะ ถึึงว่ัา มันด้ีติะมุติะมิแบิบิมีนัย 

และมันก็มี ecosystem เป็นของตัิวัเองดี�วัย คิ่ดีมาแล�วัจริงๆ อีกสิ�ง

หนึ�งก็คื่อ ที่�ชัิ�น 91 จะเป็นชัิ�น Observation Deck อีกส่วัน แต่ิเป็น

ส่วันนอกอาค่าร สามารถึออกไปรับิลมชิมวิัวั 360 องศึาไดี�เช่ินกัน 

และไม่ติ�องห่วังว่ัาจะร่วังลงไปเพราะถึ�าคุ่ณไม่พยายามฆ่าตัิวัติาย 

ระบิบิการป้องกันบินชัิ�นนี�ก็เชืิ�อถืึอไดี�แน่นอน ไม่ติ�องขึ�นลิฟต์ิมานะ 

เดิีนขึ�นมาท่างบัินไดีไดี�เลย 2 ชัิ�นเอง จะว่ัาไปชัิ�น 91 นี�เป็นชัิ�นที่�ส้ง

ที่�สุดีที่�สามัญชินจะขึ�นมาถึึงไดี�แล�วั ส่วันชัิ�นที่� 101 ว่ัากันว่ัาติ�องจอง

ล่วังหน�าถึึงจะไปถึึงไดี� แถึมรับิไดี�แค่่วัันละ 36 ค่นเท่่านั�น อ่อนแอ

ก็แพ�ไปเดี�อ

ตัิวัแท่นแห่งค่วัามมั�งคั่�ง / สีเงิน 銀絲卷 (หยินซ่็อจ่วน) หรือ Smart 

Silver ตัิวัแท่นแห่งปัญญา / 黑巧客 (เฮยเฉ่ียวเค่อ) หรือ Cool Black 

ตัิวัแท่นแห่งค่วัามเท่่ (ว่ัาซัึ่�น) / และน�องใหม่ล่าสุดีที่�เพิ�งเพิ�มเข�ามา

สีเขี้ยว 綠荳兵 (หลว่ีโต้วปง) หรือ Happy Green ตัิวัแท่นแห่งค่วัาม

สุขสดีใส

ซึึ่�งน�องทั่�ง 5 นี�จะกระจายอย่้ทุ่กหนทุ่กแห่งในบิริเวัณ Observa-

tion Deck ในร�านขายของฝึากก็ไม่ติ�องพ้ดีถึึง มีของขวััญของฝึาก

สารพัดีร้ปแบิบิให�เลือกสรร

และถึ�ายังจำากันไดี� ที่มงานของเราติอนนี�แบ่ิงเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม

หนึ�งไปที่� เซีึ่�ยงซึ่าน หรือ ภ้ัเขาชิ�าง อีกกลุ่มก็คื่ออย่้ที่�ตึิกไท่เป 101 นี� 

เป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ�งที่�จะค่่อยๆ ต่ิอนยอนต๊ิะต่ิอนยอนเดิีนหาของ

ขวััญไปเรื�อยๆ และน�องๆ ขบิวันการ 5 สีนี�ก็ช่ิางเหมาะสมดี�วัยประการ

ทั่�งปวัง ไหนจะเป็นตัิวัแท่นของตึิกไท่เป 101 ไหนจะเป็นแลนด์ีมาร์ค่

ของไติ�หวััน โอ๊ย แฮปป้ี

แต่ิดี�วัยค่วัามที่�ของที่�ระลึกที่�นี�น่ารักไปหมดีเลย หลากหลาย

จนเลือกไม่ถ้ึก แต่ิถึึงจะเลือกถ้ึก ก็ไม่แน่ว่ัาจะถ้ึกใจค่นรับิหรือเปล่า 

ดี�วัยเหตุินี� เอง ชิาวัค่ณะก็เลยลงค่วัามเห็นว่ัาค่วัรจะซืึ่�ออะไรที่�

ค่วับิคุ่มไม่ไดี�มากกว่ัา จะไดี�อะไรก็ไม่มีใค่รร้� ค่นซืึ่�อก็ไม่ร้� ค่นรับิก็ยิ�ง

ไม่มีท่างร้�แน่ๆ มันก็คื่อ “กล่องสุ่ม (หรือ กาชิาปอง)” ที่�ร�านขายของที่�

ระลึกมีกล่องสุ่มจำานวันมหาศึาลเรียงรายอย่้ ในป้ายชีิ�แจงที่�วัางอย่้ต่ิอ

หน�าพวักเรานี�จาระไนของเล่นที่�อย่้ในกล่องว่ัาจะมีอะไรบิ�าง มีทั่�งตัิวัที่�

น่ารักโค่ติรๆ ค่นซืึ่�อยังอยากไดี�เองเลย กับิ

บิางตัิวัที่�แบิบิว่ัา...นึกออกป่ะ คื่อแบิบิ เออ ไม่

พ้ดีดีีกว่ัา...นี�จึงเป็นค่วัามท่�าท่ายที่�สมนำ�าสม

เนื�อที่�สุดี

มัวัแต่ิเดิีนซืึ่�อของ ลืมบิอกเลยว่ัาบินนี�

มีโซึ่นที่�เป็นพิพิธุภััณฑ์ดี�วัยนะ คื่อเขาจะ

แนะนำาประวััติิค่วัามเป็นมาของตึิกไท่เป 101 

ซึึ่�งไม่ไดี�เป็นป้ายนิเท่ศึกระดีาษแปะทั่�วัๆ แต่ิ

เป็นวิัดิีทั่ศึน์ต่ิางๆ แสงสีเสียงสื�อผู้สม มีช่ิวัง

หนึ�งที่�เป็นท่างเดิีนมืดีๆ แล�วัฉายภัาพจาก

สไลด์ีเป็นภัาพของตึิกไท่เป 101 และ

บิรรยากาศึโดียรอบิ ค่่อยๆ เปลี�ยนจากแสง

ในยามเชิ�าไปจนถึึงราติรีอันมืดีมิดีพร�อมแสง

ไฟระยิบิระยับิ เวัลาไปยืนติรงที่�ภัาพมันฉาย

ลงมา ภัาพมันก็จะทั่บิร่างเราไปดี�วัย แบิบิที่�เขาฮิติๆ ถ่ึายกัน ค่นเลยแห่

มายืนให�แสงส่องกันเป็นว่ัาเล่น ที่มงานใชิ�เวัลาติรงนี�ค่่อนข�างมากเลย

ละ เพราะกว่ัาจะไดี�ร้ปดีีๆ สวัยๆ ก็ติ�องรอจนภัาพมันเวีัยนมาถึึงช่ิวัง

กลางคื่น พอมันเลยไปแล�วัก็ติ�องรอใหม่ (แล�วัดัีนสวัยแต่ิติอนกลางคื่น

ดี�วัยนะ แหม่) จะบิอกว่ัาบิน Observation Deck นี�ถ่ึายภัาพให�สวัย

ยากมาก เพราะมันย�อนแสงทุ่กจุดี ถ่ึายออกมาคื่อ silhouette ฉำ�าๆ มืดี

ซึ่ะ แต่ิถึ�าใค่รชิอบิแนวันี�ก็ค่งจะหามุมอาร์ติๆ ไดี�ไม่ยาก...หลังจากใชิ�

เวัลาหอมปากหอมค่อ (และคุ่�มค่่ากับิค่่าเข�าชิม) แล�วัก็ไดี�เวัลาลงไปหา

อะไรกินกันที่�ดี�านล่างตึิก และนัดีกับิเพื�อนอีกที่มมาเจอกันที่แรกตัิ�งใจ

ว่ัาจะเล่าจนถึึงจบิวัันเลยนะ แต่ิเนื�อที่�หมดีซึ่ะก่อน เอาไวั�มาติิดีติาม

ติอนต่ิอไปใน TPA News ฉบัิบิต่ิอๆ ไปนะค่รับิ
ขอบิคุ่ณภัาพ  damper-baby-set
https://99percentinvisible.org/episode/supertall-101/

ตัิวัแท่นแห่งค่วัามมั�งคั่�ง /ตัิวัแท่นแห่งค่วัามมั�งคั่�ง / หรือ Smart หรือ Smart 
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