
B
o
o
k
m

a
r
k

53TPA news

Bookmark

April 2019 ●  No. 268

หลัง
จากที่ทางคณะกะเหรี่ยงไทยเดินเท้าตามหาที่พักใน

ย่านเมืองเก่าแห่งลี่เจี่ยงกันอยู่นานสองนาน เรียกว่า

เป็นการเบิกฟ้ายามอรุณรุ่งที่สุดแสนทรหด เนื้อตัวเหม็นเหนียวกัน 

ยิ่งกว่า สุดท้ายก็ได้เจอที่ที่จะลงหลักปักฐานตลอด 3 วันนี้จนได้ เรา

ไม่รอช้า รีบหอบสัมภาระอันรุงรังเข้าไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้

เรียบร้อย จะได้จบไปเป็นอย่างๆ ที่พักแห่งนี้เป็นแนวจีนโบราณ ที่ (ดู

แล้วมคีวาม) พยายามผสมผสานความทนัสมยัเข้าไปอย่างเตม็ก�าลงั 

สงัเกตได้จากว่ามศีลิปะหลากหลายแขนง หลากหลายสไตล์จนงงไป

หมด อินเดีย ศรีลังกา ทิเบต ยุโรป คือมาหมด...ยืนเอ๋อกันอยู่ได้สัก

พักก็มีสาวสวยผมสั้นท่าทางเหมือนเพิ่งตื่นนอนปรี่เข้ามาต้อนรับเรา

ด้วยส�าเนียงภาษาอังกฤษที่ต้องยอมรับว่าฟังยากมากๆ รัว และเร็ว

สุดๆ แต่ก็ท�าให้สบายใจไปได้ว่าอย่างน้อยเธอก็พยายามจะสื่อสาร

กบัชาวต่างชาตด้ิวยภาษาสากล ฟังไปฟังมาเริม่รูส้กึว่าไม่น่าจะได้การ

ละ ทีมงานเร่ิมฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง เลยตัดสินใจแทรกภาษาจีน

แบบ Broken Chinese เข้าไปเสริม อย่างน้อยคนฟังก็น่าจะรู้สึก 

ผ่อนคลายขึน้ เราพดูคยุกันออกรสออกชาตอิย่างไม่น่าเชือ่ผ่านการใช้

ภาษาแบบ Bilingual เมาท์มอยยาวไปถึงเรื่องว่า เมื่อวันก่อน 你的

公主 (หนี่ เตอะ กงจู่) เพิ่งมาที่นี่ ออกข่าวด้วยนะ ตอนนั้นก็งงว่า 公

主 มนัคุ้นๆ นะค�านี ้อ๋อ ! “เจ้าหญงิ” เจ้าหญงิทีพ่ดูภาษาจนีเก่งๆ เขยีน

ภาษาจีนเก่งๆ น่ะ เท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลย บุคคลท่านนั้นก็คือ 

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เสดจ็เยอืนเมอืง

โบราณลีเ่จีย่งเมือ่ประมาณ 2 วนัก่อน ท�าเอาขนลกุไปหมด และท�าให้

สมัผสัได้ว่า คนจนีค่อนข้างรูจ้กั และยกย่องเจ้าหญงิของไทยพระองค์

นี้พอสมควรทีเดียว

ด้วยความที่คิดว่า หนทางข้างหน้าเราอาจจะไม่โชคดีเจอคน

จนีทีพ่ดูภาษาองักฤษได้อกี กเ็ลยสอบถามเกีย่วกบัการจองทัวร์ “ภูเขำ

มังกรหิมะ (玉龙雪山 หยวี่หลงเสวี่ยซำน)” จากเธอซะ และได้

เบาะแสมาว่าสามารถจองกับเธอได้เลย (ตึ่งโป๊ะ) ได้ยินแบบนั้นก็หัน

ไปมองหน้ากันโดยอัตโนมัติ พร้อมกับปฏิเสธไปเบาๆ เพราะไม่อยาก

จะปิดกั้นโอกาสถ้าเราจะได้เจอสิ่งที่ดี (ถูก) กว่า แต่ที่กู่เฉิงก็มีตัวแทน

ขายทัวร์เยอะแยะไปหมด ก็เลยลงความเห็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆ เดิน

เที่ยวไปมองหาร้านตัวแทนไปด้วยก็ได้นะ ยังไม่รีบ แต่ขอให้ได้ดีลดีๆ 

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

เมอืงทอ่งเทีย่ว ( ในประเทศ) ?
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Small Tips  

ว่าก็ว่านะ เมืองในแถบยูนนานเกือบทั้งหมดเป็นเมือง 

ท่องเที่ยว แต่ตามร้านรวงทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่ตามสถานที่ท่องเที่ยว

หลักๆ ไม่ยักเอื้อต่อชาวต่างชาติเท่าไร เรียกว่าถ้าไม่รู้ภาษาจีนมา

บ้างเลยคอืเหนือ่ยแน่นอน ภาษามอืล้วนๆ ซึง่ส่วนตวักไ็ม่ได้เตรยีม

ใจว่าจะยากอะไรขนาดนั้น ฉะนั้น ก่อนมาควรเตรียมตัวเรื่อง

ของกินอย่างหนัก เอาว่าสิ่งที่จะกินเป็นเนื้ออะไร ไก่ หมู (แต่เนื้อ

ส่วนใหญ่ที่คนแถวนี้กินกันจะเป็นเนื้อวัว) มีรูปให้ชี้ก็ชี้ แต่ต้องลุ้น

เอานะว่ามนัคืออะไร เตรยีมเรือ่งตัวเลขมาด้วย ได้ใช้บ่อยสดุ ๆ  แต่

เอาจริง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง Google Translate ช่วยได้

อีกแรง คือพิมพ์ แปล ยื่นให้อ่าน อีกฝ่ายก็จะพิมพ์ แปล แล้วยื่น

ให้เราอ่านเหมือนกัน อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ได้เรื่องอยู่นะ 

แต่ให้ซื้อซิมจากบ้านเราไป ไม่อย่างนั้นจะโดนบล็อก Google 

อีกทอด...

ก็พอ จากนั้นก็ท�าการฝากกระเป๋าไว้เพราะยังไม่ถึงเวลาเช็คอิน แล้ว

รบีท�าธรุะส่วนตวั แต่งองค์ทรงเครือ่งใหม่ ล้างความเน่าหนอนออกไป

พอเป็นพธิ ีตอนน้ีหวิพอสมควร เราควรจะไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนท�า

อะไรอย่างอื่นนะ...

พวกเราเดนิออกไปทีบ่รเิวณรอบนอกหน้าทางเข้ากูเ่ฉงิ พบว่า 

มนีกัท่องเทีย่วทยอยมากนับ้างแล้ว คกึคกัๆ กบัปักกิง่สดุๆ ระหว่างที่

เดินมองร้านอาหารเช้าอยู่นั้นก็เจอของดีท้องถิ่นเข้าอย่างจัง ขากมา

ตัง้แต่ไกลเลยจ้ะ ขากดงั ขากนาน ขากแบบไม่สนสีส่นแปดใดๆ ขนาด

ว่าทีมงานพอจะมีภูมิต้านทานขึ้นบ้างแล้ว แต่มันไม่ไหวจริงๆ คุณพี่

จดัเตม็มาก แถมมาหย่อนต่อหน้าเราอกี จะอ้วกอะ พดูเลย ทนัใดนัน้

เรากเ็จอกบัร้านข้าวต้ม (粥 โจว) ทีเ่อาปาท่องโก๋ (油条 โหยวเถยีว) 

ทรงยาวผดิปกตมิาล่อตาล่อใจ จนสดุท้ายกข็อฝากท้องไว้กบัทีน่ี ่และ

อย่างที่เคยบอกไป การส่ังอาหารกินในเมืองแถบยูนนานน่ีเป็นอะไร

ที่วัดใจมากๆ เมนูตามร้านในท้องถิ่นไม่เคยมีภาษาอังกฤษก�ากับ 

มีแต่ตัวจีน และภาพท่ีพอจะใช้จิ้มๆ ชี้ๆ เอาได้ แต่ก็อีกแหละ ไม่มี

ทางรู้เลยว่าจะได้กนิอะไร เนือ้อะไร ถ้าไม่รูภ้าษาจนีตดิตวัไปสกัหน่อย 

นีข่นาดเมอืงท่องเทีย่วยงัขนาดนี ้สงสัยท่องเท่ียวในประเทศซะละมัง้

ด้วยความหิวท�าให้เกิดอาการหน้ามืดสั่งของกินมากันบาน

เบอะ แต่สุดท้ายก็กินหมดน่ะนะ รสชาติใช้ได้เลย อาจจะมีอาหาร 

บางอย่างท่ีเราไม่คุน้เคยบ้าง กแ็ปลกๆ ด ีภารกจิแรกในวนันีข้องทาง

คณะก�าลังจะเร่ิมต้นขึ้น เราต้องไปจองรถทัวร์ส�าหรับเดินทางไปที ่

แชงกรีลา (香格里拉) เมืองที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือของลี่เจียงอีกที 

และเป็นที่หมายสุดท้ายของทริปนี้ จริงๆ แล้วสามารถเดินทางไปได้

หลายทางมาก นัง่เคร่ืองบนิไปก็ได้ รถไฟไปก็ด ีแต่ไม่จ้ะ เราไปรถทวัร์

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แถมเวลาที่ใช้ก็พอๆ กับรถไฟอีกต่างหาก ซึ่ง

ท่ารถ บขส. (เรียกซะเหมือนแถวบ้านเลย) ของเมืองนี้อยู่ไม่ไกลจาก

กู่เฉิงเลย เดินออกไป เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก แล้วเดินตรงไปอีกนิดก็เจอ

แล้ว (อันนี้เถ้าแก่เนี๊ยะสาวสวยบอกมา) 

ทีมงานจงึค่อยๆ เดนิไปตามลายแทงทีไ่ด้รบัมา เดนิๆ ไปกไ็ม่

ถึงสักที จนชาวคณะเริ่มบ่น งอแง และเริ่มวางแผนว่าขากลับจะใช้

วิธีเดิมแก้ปัญหา...เงินครับ เงินช่วยท่านได้ เอาจริงๆ มันก็ไม่ได้ไกล

อย่างทีเ่ขาบอกแหละ แต่น่าจะด้วยความเหนือ่ยสะสม รวมกบัความ

ขีเ้กยีจ เลยไม่อยากจะเดนิกัน แล้วเราก็มาหยุดอยู่ท่ีหน้าทางเข้า บขส.

จนได้ 

วธิกีารจองตัว๋รถทวัร์กไ็ม่ได้ยากเยน็จนเกนิไป เริม่จากต้องดู

ตารางเวลารถออกซะก่อน ต้องรู้ก่อนว่าจะไปที่ไหน และกะว่าจะไป

เมือ่ไร พอเถยีงเรือ่งฤกษ์งามยามดกัีนเสรจ็ ก็ให้ไปต่อควิทีเ่คาน์เตอร์

เปน็ซองๆ ซองไหนก็ได้ ส่วนข้อมลูที่ควรเตรยีมไว้ในหัวเพื่อเจรจากบั

เจ้าหน้าที่จองตั๋ว คือ จะไปไหน วันไหน เมื่อไร เดินทางกี่คน ตอนนั้น

คิดในใจว่า ข้อมูลพวกน้ีเป็นรูปแบบการใช้ภาษาพื้นฐานที่คนเรียน

ภาษาจีนมาบ้างน่าจะพอส่ือสารได้ เลยตัดสินใจใช้ภาษาจีนแทน

ภาษาอังกฤษ (หลังจากอกหกั ถูกปฏเิสธการใช้งานภาษาองักฤษมา

ตลอดการเดินทาง) เปิดฉากรัวข้อมูลใส่คุณพี่ที่อยู่หลังฉากอะครีลิก

หนาจนนางแทบไม่ต้องตอบโต้อะไรมาเลย แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเลือกที่นั่ง

ได้ด้วยแฮะ จัดการเลือกที่นั่งเสร็จสรรพอย่างเหนือระดับ พร้อมได้

รับตั๋วมาไว้ครอบครองเรียบร้อย ดีใจมากที่สามารถผ่านบททดสอบ

แรกไปได้อย่างสวยงามที่สุด ไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีก 3 วันข้างหน้านะ 

ตอนนี้คงต้องจับแท็กซี่กลับกู่เฉิงกันก่อน เพราะยังมีอีกภารกิจหลัก

สุดท้าทายรอเราอยู่...


