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ตาม
ก�าหนดการแล้ว วันน้ีทางทีมงานจะปักหลักอยู่ที่กู่เฉิง 

（丽江古城）ยาวไปท้ังวัน เราจึงกะว่าจะเดินเล่น

ไปเรือ่ยๆ เพราะดทู่าทางแล้วทีน่ีน่่าจะมอีะไรให้ดเูยอะแยะพอสมควร 

ก้มไปมองนาฬิกาข้อมือ อุ้ย...11 โมงแล้วนะ อีกประเดี๋ยวคงได้เวลา

หาอะไรรองท้องกันอีกรอบแล้ว แต่รอบนี้คงต้องจัดหนักหน่อยให้สม

กับความอุตสาหะที่ตรากตร�าพาร่างมาถึงที่นี่ได้

คณะเดินทางค่อยๆ เดินไปตามถนนในกู่เฉิงเรื่อยๆ พบเจอ

อะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่สุดของทริปนี้ 

และจะต้องโดนให้ได้ก็คือ เนื้อจามรี หรือที่คนที่นี่เรียกกันว่า 牦牛 

(เหมาหนวิ) จะว่าไปจามรก็ีเป็นววัชนิดหนึง่น่ีแหละ เคยเหน็แต่ในรปู

ว่าเป็นววัทีข่นหนายาวประข้อเท้า ปกตาปิดหนาแทบมองอะไรไม่เหน็ 

เป็นวัวเท่ๆ พันธุ์หนึ่ง ท�าให้รู้สึกว่าไม่น่าจะหวาดเสียวหรืออันตราย

อะไรมากมาย คงไม่เหมือนกับกินปลาดาว แมงป่อง หรืออะไรแนวๆ นี้

ที่เคยไปเจอมาที่ปักกิ่งหรอกมั้ง ทันใดนั้นก็เจอร้านขายเนื้อจามรีเข้า

ให้ แก๊งกะเหร่ียงจงึไม่รอช้า รบีเข้าชาร์จทนัท ีร้านนีข้ายแบบเสยีบไม้ 

คือหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเสียบไม้ยาวๆ ยาวแบบเกินเบอร์มาก ให้

อารมณ์แบบบาร์บคิีว ย่างบนตะแกรงเหนอืเตาถ่านร้อนๆ ควนัพวยพุง่

ยิง่กว่าหวัรถจกัรไอน�า้กนัเลยทเีดยีว จากนัน้พ่อหนุม่คนปรงุทีย่นืหน้า

มันอยูห่น้าเตากห็นัมาถามพวกเราว่า 吃辣吗？(ชอืล่ามา) บอกตรงๆ 

ว่าตอนน้ันแอบสะดุดนิดๆ ว่า “ล่าคืออะไรวะ” คิดไปคิดมา อ๋อ ล่า 

แปลว่า เผ็ด ประโยคนั้นจึงหมายถึง กินเผ็ดไหม...แน่นอนว่า เราชาว

ไทย เกดิกไ็ทย ตายกไ็ทย เราอยูก่บัของกนิเผด็ๆ กนัมาแต่อ้อนแต่ออก 

การถามว่ากินเผ็ดไหมจึงเหมือนกับจงใจหยามกันชัดๆ (ว่าไปนั่น) ก็

เลยตอบไปแบบชัดถ้อยชัดค�าว่า 吃 (ชือ) แต่พ่อหนุ่มหน้ามันยังไม่

ยอมจบแค่นั้น รัวค�าถามใส่มาอีกว่า 要小辣、中辣、大

辣？(เย่าเสีย่วล่า, จงล่า, ต้าล่า) กพ็อจะเดาออกว่ามรีะดบัความเผด็

ให้เลอืกด้วย โอ้โฮ หยามอะไรหยามได้แต่ไม่ใช่เรือ่งนี ้กเ็ลยเลอืกระดบั 

中辣  หรือ เผ็ดระดับกลางไป...คือก็กลัวๆ เหมือนกันนั่นแหละ 

ขอเซฟๆ กระเพาะไว้ใช้งานต่อน่าจะดีกว่า ว่าแล้วเชฟของเราก็โรยผง

พริกที่มีลักษณะคล้ายกับผงปาปริก้าลงไปจนท่วมทั้งไม้ แล้วยื่นให้ 

พอลองกินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสแตกต่างจากเนื้อวัวหรือเนื้อ

ทั่วๆ ไปมาก แต่สิ่งที่พิเศษกว่าเนื้อทั่วไปคือ กลิ่นของมันจะค่อนข้าง

เฉพาะตวั เป็นกลิน่ทีถ้่าคนชอบกค็งชอบไปเลย ถ้าไม่ชอบกค็งเกลยีด

ไปเลย และระหว่างทางก็ได้ผ่านร้านขายผลิตภัณฑ์จากจามรีอีก

มากมาย ทั้งขน ทั้งนม ทั้งเนื้อ ตอนนี้ขอเหล่ๆ ไว้ก่อน เด๋ียวค่อยมา

สอยทีเดียวเลย

นอกจากจามรีของดีล่ีเจียงแล้ว ยังมีอีกส่ิงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็น

ของขึ้นชื่อของที่นี่หรืออย่างไร เพราะมีขายเยอะมาก นั่นก็คือ 

ผลิตภัณฑ์จากบุปผชาตินานาพันธุ์ ใช้ค�าว่าขยันเอามาท�าของกินน่า

จะตรงกว่า แล้วโดยเฉพาะ “ดอกกุหลาบ”（玫瑰 เหมยกุย）โอ้โฮ 

เดนิไปไหนกก็ลิน่ฟุง้ไปทัว่ ชาดอกไม้ทีน่ีก่ข็ายกนัเกลือ่น ส�าหรบัคนไม่

ชอบกลิ่นแนวนี้อย่างเราก็เลยรู้สึกเอียนๆ ชอบกล แต่พอมีโอกาสได้

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

และความหวังของหมู่บ้าน
จามรี กุหลาบ
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Small Tips  

ร้านอาหารหลายๆ แห่งในแถบยนูนานมกัจะถามเราเสมอ

ว่า “กินเผ็ดไหม” ทุกครั้งที่สั่งเมนูที่มีแนวโน้มว่าจะเผ็ด ฉะนั้น ถ้า

จ�าค�าศพัท์เกีย่วกบัอาหารอะไรไม่ได้ ขอให้จ�าค�าว่า 辣 อ่านว่า ล่า 

แปลว่า เผ็ด ไว้สักค�า รับรองว่าได้ใช้งานแน่ และนอกจากจะมี

ระดับความเผ็ด 小辣 (เสี่ยวล่า – เผ็ดน้อย) 中辣 (จงล่า – เผ็ด

ปานกลาง) 大辣 (ต้าล่า – เผ็ดมาก) แล้ว ก็ยังมีอีกระดับที่เราค้น

พบคือ 特辣 (เท่อล่า – เผ็ดพิเศษ (เผ็ดกว่าเผ็ดมาก)) เอาไว้จะ

เล่าให้ฟังถึงวีรกรรม “เท่อล่า” ในตอนต่อ ๆ  ไป รบัรอบว่าแซ่บถงึใจ

และเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยทีเดียว

ชิมก็เข้าท่าทีเดียว คือเขาไม่ได้โบกดอกไม้ลงไปเพียวๆ ชาบางตัวก็

ผสมผลไม้ด้วย เช่น สตรอเบอร์รี่ ส้ม ฯลฯ หลังจากที่เดินตากแดดได้

สกัพกั (แดดทีน่ีก่แ็รงใช้ได้เลย ถงึแม้ว่าจะมลีมเยน็ๆ พดัผ่านมาบ้าง

ก็แค่พอช่วยได้บ้าง) ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าต้องหาบริษัททัวร์ส�าหรับวัน

พรุ่งนี้นี่นา เราจึงแวะตามบริษัททัวร์ท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ใน 

กู่เฉิงแห่งนี้ และได้พบว่าร้อยละ 90 ไม่พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่าง

ชาติเลย ใช้วิธีว่าถ้ามีชาวต่างชาติต่างถิ่นเข้าไปก็จะไม่สบตา ไม่มา

อี๋อ๋อ บางรายที่เป็นตัวของตัวเองมากๆ ก็ปฏิเสธใส่หน้ากันชัดๆ เลย

ว่าไม่พูดภาษาอังกฤษนะ เล่นเอาหน้าชาผสมหน้ามืดพอสมควร จน

กระทั่งเดินเข้าไปในบริษัทหนึ่ง พนักงานปรี่เข้ามาต้อนรับขับสู้อย่าง

แข็งขันด้วยภาษาอังกฤษท่ีคล่องแคล่วและดีกว่าเราเสียอีก เหมือน

ฝนตกตอนหน้าแล้ง เหมอืนเหน็สายรุง้ขึน้กลางแจ้ง เหมอืนลมหนาว

เดือนเมษา เหมือนใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่ง งานพี่ปุ๊ต้องมาแล้ว...

ยกภูเขาออกจากอกกันเลยทีเดียว ท่ีต้องการผู้ให้บริการที่

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็เพราะว่า ทัวร์อะไรแบบนี้มันมีราย

ละเอียด มันมีเรื่องเงิน เรื่องการเดินทาง จุดนัดพบต่างๆ มาเกี่ยวข้อง 

ซึง่ถ้าผดิพลาดนดิเดยีวทัวร์อาจจะล่มไปเลยก็ได้ ท่ีน่ีมบีรกิารทรปิมาก 

มายแบบเหมารายวนัหรอืจะหลายวนักไ็ด้ สถานทีท่่องเทีย่วรายทาง

ก็มากมี เราเลือกจองทัวร์ที่มีภูเขามังกรหิมะ（玉龙雪山หยวี่หลง

เสวี่ยซาน）หรือที่เรียกกันว่า Jade Dragon Snow Mountain (ชื่อ

คล้ายๆ ติ่มซ�าเนาะ) แต่กระนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงในจุดหนึ่งว่า ถ้า

ฝนตก ก็จะไม่ได้เดินเล่นบนเขา แต่มาถึงที่แล้วยังไงก็ต้องเสี่ยง ที่เก๋

อีกอย่างของทริปนี้คือเราจะได้ดูโชว์ Impression of Lijiang หรือที่

รู้จักกันในนาม โชว์จางอี้โหมว แค่คิดก็สนุกแล้ว สนนราคาสุทธิต่อ

หัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน น่าจะหนักที่สุดของทริปนี้แล้ว และก่อน

จะปิดจ็อบจองทัวร์ พนักงานสาวสวยที่สร้างความประทับใจให้เรา

อย่างมากมายก็ขอเบอร์ติดต่อเราไว้ เพื่อยืนยันนัดหมายหรือถ้ามี

อะไรก็จะแจ้งให้ทราบทันที ดีว่าเราโหลดแอพฯ WeChat หรือที่คน

ท้องถิ่นเรียกว่า 微信 (เวยซิ่น) ติดมือถือกันไว้ตั้งแต่ก่อนมา ก็เลย

ให้เธอสแกน QR Code ไปเลย สะดวกมาก แล้วเธอก็ให้ WeChat 

ของสารถทีีจ่ะพาเราไปเทีย่วกนั พอเหน็รปูโปรไฟล์เท่านัน้แหละคณุ

เอ๊ย นี่มัน Miss Grand Lijiang ชัดๆ เป็นภาพของหญิงสาวในชุด

อุปรากรจีนโบราณ แต่มีความเซ็กซี่ขี้เล่นอยู่ในที อลังการดาวล้าน

ดวงมาก ท�าเอาอยากให้ถึงพรุ่งนี้ไวๆ จริงๆ TPA
news


