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เม่อ
ฉบับก่อนชิำวคณ์ะเรำก็มัวแต่้เดินวนไปวนมำในห้ม่่บ้ำน 

ชิริำคำวำโกะ（白川郷）กนัจนงงไปห้มด เดนิไปทำงไห้น

ก็มีแต้่หิ้มะขำวโพลน สลับกับฝ่นที่โปรยปรำยลงมำเรื่อยๆ ย่ิงเพ่ิม

ควำมห้นำวเปน็ทวค่ีณ์ จำกแรกๆ ทีต่้ืน่เต้น้กนัสดุพลงั เพรำะจะวำ่ไป

นี่ก็เป็นห้ิมะแรกของชิีวิต้เลยก็ว่ำได้มั�ง ไปเที่ยวที่ไห้นก็ไม่เคยจะเจอ

เลยห้มิะน่ี ห้นำวขนำดไห้นห้มิะกไ็มต่้ก ร่สึ้กเปน็บญุมำกท่ีมำท่ีน่ีแลว้

เจอจังๆ สกัที แต่้ในควำมสวยงำม ควำมต้ืน่ต้ำต้ืน่ใจก็มอีนัต้รำยซึ่อ่น

อย่่ จ�ำท่ีเคยเล่ำให้้ฟัังได้ไห้มครับว่ำ เครื่องห้่อร่ำงท่ีพกมำในทริปนี�

ของทุกคนไม่ได้ต้ั�งใจมำโดนควำมห้นำวเย็นระดับห้ิมะต้กเลยสักคน 

ไม่มีชิิ�นไห้นป้องกันได้เลยสักชิิ�น ถุงมือเห้รอ โอ้โฮิ มือห้งิกไปสิ ขำมำ

ให้ม่ๆ ก็ต้ั�งท่ำถ่ำยร่ปกับหิ้มะโปรยปรำยกันลืมห้นำว ห้ยิบกล้องเข้ำ

ออกๆ รัวๆ มำต้อนนี�นิ�วแข็งมำก ถุงมือเจ้ำกรรมไม่ชิ่วยอะไร จะกด

ชิัต้เต้อร์แต้่ละทีคือยำกมำก ห้น้ำต้ำท่ีเคยเปื�อนรอยยิ�มกว้ำงขวำง 

ต้อนนี�ขยับปำกจะพ่ดแต่้ละทคีอืเพี�ยนไปห้มด ปำกแขง็ ขยับยำกมำก

อำรมณ์์แบบต้ึงโบท็อกซึ่์...แต้่ที่มันห้รรษำย่ิงกว่ำนั�นก็คือ “รองเท้ำ” 

เพรำะอะไรนะ่เห้รอ เพรำะห้มิะท่ีรว่งลงส่พื่�นดนิแลว้จบัต้วักนัเปน็กอ้น

ห้ิมะสีขำวโพลนทั่วบริเวณ์มันกลำยสภำพได้ยังไงล่ะ เริ่มจำกกำร

ละลำย พอละลำยก็กลำยเป็นน��ำ พอย�่ำไปน��ำก็เริ่มซึ่ึมเข้ำมำทำงพื�น

รองเท้ำ ฮิือ เย็นด้วย แฉะด้วย ไม่ชิอบเลย ยังจ้ะ พอคนเดินเห้ยียบ

จุดเดิมๆ กันมำกเข้ำ ห้ิมะก็รวมต้ัวกันกลำยเป็นห้ิมะแข็งๆ ใสๆ และ

ลืน่มำก มำกจนระแวงไปห้มด เปลีย่นจำกเดนิฉบัๆ มำเปน็ย่องเห้มอืน

ขโมยขึ�นบ้ำนแทน จะไม่ให้้ระแวงได้ยังไง คุณ์พ่ีคนข้ำงห้น้ำนั่นก้น

จ��ำเบ้ำไปแล้วห้นึ่ง สภำพแต่้ละคนต้อนลื่นล้มน่ีคือต้้องบอกเลยว่ำ 

“เจบ็ไมเ่ทำ่อำย” เรำไมส่ำมำรถคดิทำ่สวยๆ ต้อนแลนดิ�งได้เลย มแีต้่

ท่ำต้ะเกียกต้ะกำย เอำมือแห้วกอำกำศูมั่วไปห้มดก่อนที่จะกระแทก

พื�น...

มัวแต้่สำละวนอย่่กับมฤต้ย่ห้ิมะกินคนอย่่ได้ ห้น้ำท่ีของชิำว

เรำต้อนนี�คือต้้องห้ำทำงขึ�นไปชิมวิวที่มุมมห้ำชินให้้ได้สิ ถ้ำใครนึก

ภำพไม่ออก ลองนึกถึงภำพห้ม่่บ้ำนที่มีห้ลังคำทรงสำมเห้ลี่ยมมีห้ิมะ

ปกคลุม ถ้ำเป็นภำพกลำงคืนก็จะมีกำรเปิดไฟัสว่ำงไสว ถ่ำยลงมำ

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายสำานักพิมพ์

อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ทรมานบันเทิงทรมานบันเทิง
รื่นเริงท�ามฤตย้รื่นเริงท�ามฤตย้

จำกมุมด้ำนบนให้้เห้็นเป็นบ้ำนห้ลำยๆ ห้ลังต้ิดๆ ๆ กันเป็นกลุ่มก้อน

นั่นแห้ละครับ เรำต้้องกำรมุมนั�น เดินไปเดินมำก็เจอป้ำยรถส�ำห้รับ

พำคณ์ะทัวร์ขึ�นเขำไปชิมวิวกัน แต้่คุณ์พระคุณ์เจ้ำ แถวยำวอีกแล้ว

มีนักท่องเท่ียวจำกห้ลำกห้ลำยประเทศูร่วมผจญภัยไปกับเรำใน 

ครั�งนี� ต้่ำงคนต้่ำงก็มำในชิุดพร้อมรบสุดๆ ไม่เห้มือนอีพวกนี�ที่ยืนรอ

รถไปก็สั่นไป ผ่ำนไปคันแล้วคันเล่ำ ในที่สุดก็ถึงคิวเรำจนได้ นำทีนั�น

คอืจ�ำได้เลยว่ำป้ำคนจีนน่ีร้ำยกำจจริงๆ พยำยำมแทรกตั้วขึ�นรถแบบ

ห้นำ้ไมอ่ำยเฮิอะ แต้จ่�ำไว้ว่ำฉนัไมใ่ชิเ่ห้ย่ือของพวกแกอกีต้อ่ไป ดนัมำ

ดนักลบั พวกฉนัต้อ้งไดไ้ปพรอ้มกนั ! กอ่นจะขึ�นไปกต็้อ้งห้ยอดเงนิกัน

ก่อนนะ ห้ยอดเสร็จก็เข้ำไปอัดกันอย่่ในรถบัสคันเล็กๆ สภำพคล้ำยๆ

กับสิ่งที่เรียกว่ำ “รถกระป๊อ” น่ะ (จะบอกว่ำสุดท้ำยแก๊งป้ำมห้ำภัย 

ก็โดนสังคมพิพำกษำ ต้้องรอคันต่้อไปจนได้ สำแก่ใจอีช้ิอยนัก) แต่้
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Small Tips  

พวงกุญแจร่ปคนท่ีซึ่ื�อมำเป็นของท่ีระลึกน่ันจริงๆ แล้ว

เรียกมันว่ำ さるぼぼ (ซึ่ำรุโบโบะ) ทีแรกเข้ำใจว่ำคงเป็นลิงมั�ง 

เพรำะ さる แปลว่ำ ลิง แต้่ต้ำมประวัต้ิแล้วก็เป็นตุ้๊กต้ำคนอย่ำง

ที่เห้็นนั่นแห้ละ เป็นเครื่องรำงขึ�นชิื่อของเมืองทำคำยำมะ ในแถบ

จังห้วัดกิฟัุ ลักษณ์ะเด่นอีกอย่ำงคือเป็นตุ๊้กต้ำท่ีไม่มีใบห้น้ำ ต้ำม

ประวตั้ ิ(อกีแลว้) เลำ่ว่ำมหี้ลำยทีม่ำ บำ้งกบ็อกวำ่แต้เ่ดมิเปน็ตุ้ก๊ต้ำ

ที่คุณ์ย่ำคุณ์ยำยเย็บให้้ล่กห้ลำนเล่น ท�ำจำกเศูษผ้ำเห้ลือๆ ก็คง

ท�ำให้้เห้มือนคนเป๊ะๆ คงจะไม่ได้ บ้ำงก็ว่ำที่ไม่มีใบห้น้ำเพรำะจะ

ได้ให้้เจ้ำของ “จิ�น” เอำว่ำ ณ์ อำรมณ์์ของเรำต้อนนั�นเจ้ำตุ้๊กต้ำนี�

จะท�ำห้น้ำต้ำยังไง ที่ส�ำคัญคือมีห้ลำยสีห้ลำยขนำดมำก บำงตั้ว

ให้ญ่เกือบเท่ำเด็กเลยก็มี แต้่ละสีเชิื่อมโยงกับโชิครำงที่แต้กต้่ำง

กัน ได้แก่ สีแดง (赤) ครอบครัว / สีเห้ลือง (黄) เงินทอง / สีชิมพ่ 

(ピンク) ควำมรัก คนรัก / สีเขียว (緑) สุขภำพ / สีม่วง (紫) ควำม

ส�ำเร็จ / สีน��ำเงิน (青) กำรงำน กำรเรียน / สีด�ำ (黒) ปัดเป่ำสิ่งชิั่ว

ร้ำย / สีส้ม (オレンジ) เพื่อน ล่กห้ลำน กำรเดินทำง นอกจำกนี�ก็

ยังมีสีลับอีก 2 สีที่ไม่ขำย ณ์ ต้รงนั�นด้วย (ไปเจออีกทีโดยบังเอิญ

ต้อนขำกลับไปต้่อรถเข้ำเมือง แถมร่ปร่ำงอลังกำรกว่ำไปอีก) คือ

สีทอง (金) เงินทอง / สีเงิน (銀) ควำมเปลี่ยนแปลง ถ้ำได้ลองมำ

เที่ยวแถวๆ นี�ก็ซึ่ื�อกลับไปฝ่ำกเพื่อนฝ่่งด่นะ

แม่เจ้ำโว๊ย คุณ์ลุงคนขับคือซึ่ิ่งมำก เข้ำใจว่ำแกคงท�ำรอบแห้ละ  

ทำงขึ�นเขำเห้รอ กระจอก ! เลนสวนเห้รอ อ่อนห้ัด ! ถนนมันลื่นนะลุง

ลุงร้่ใชิ่ไห้ม !! วนซึ่้ำยเวียนขวำได้สักพัก ลุงก็พำทุกคนมำอย่่บนจุด

ชิมวิวด้ำนบนเขำห่้ำงจำกห้ม่่บ้ำนออกมำนิดห้น่อย ท่ำมกลำงห้ิมะ

ที่ต้กลงมำระห้�่ำกว่ำที่เคย เชิ็กอำกำศูต้อนนี�ก็ -4 ใสๆ ไปเลยจ้ำแม่

ขึ�นชิื่อว่ำมุมมห้ำชินก็สมชิื่อนะ ข้ำงห้น้ำเรำนี�จะเห้็นเป็น

ชิะง่อนผำเล็กๆ มีรั�วกั�นกันพอเป็นพิธุี ซึ่ึ่งถ้ำโพสท่ำถ่ำยร่ปร่ำเริงเกิน

เห้ตุ้อำจจะต้กเขำไปต้ำยได้ ด่แล้วก็ไม่น่ำจะทันได้พิกำรซึ่ะด้วย

ชิะง่อนเล็กมำก แต้่คนเยอะมำก ก็เลยต้้องพยำยำมผลัดกันชิ่วงชิิง

จังห้วะเข้ำไปโพสท่ำ และต้้องเต้รียมท่ำมำก่อนด้วยนะ ถึงเวลำปุ๊บ

โพส แชิะ แล้วออกเลย ต้ำมมำรยำทอันดีส�ำห้รับคนถัดไป มำถึง

ต้อนนี�ร้่สึกเจ็บใจนิดๆ ต้รงท่ีเต้รียมอุปกรณ์์ไปไม่พร้อมเท่ำไร ท�ำให้้

ได้ภำพในฝั่นมำแค่พอประมำณ์ ไม่ได้สวยสมกับที่เสี่ยงต้ำยขึ�นมำ

บนนี� และไม่สมกับที่ค้นฟั้ำคว้ำดำวดั�นด้นมำจนถึงที่นี่สักเท่ำไร แต้่

ผลงำนก็ออกมำพอใชิ้ได้นะ

ขณ์ะท่ีก�ำลังชิ่วงชิิงจังห้วะถ่ำยภำพในมุมท่ีดีท่ีสุดอย่่นั�นก็

นึกขึ�นได้ว่ำ เอ๊ะ สมำชิิกทัวร์ห้ำยไปไห้นห้มด เห้ลียวซึ่้ำยแลขวำ โธุ่ 

ไปอย่่ในร้ำนขำยของท่ีระลึกกันห้มดเลยให้้ต้ำยเถอะ จะว่ำไปก็ขอ

เข้ำไปด่สักห้น่อยว่ำมีอะไรให้้ชิ็อปบ้ำง ของขวัญของฝ่ำกละลำน

ต้ำจริงๆ แต้่สิ่งห้นึ่งที่เป็นดำวส�ำห้รับที่นี่คือพวงกุญแจตุ้๊กต้ำอะไร 

สกัอย่ำง คล้ำยๆ คน มหี้ลำยสีมำกๆ พออ่ำนฉลำกทีติ่้ดอย่่กพ็อจะร่ว่้ำ

แต้ล่ะสีให้้ผลลัพธ์ุท่ีแต้กต่้ำงกัน ทีเ่ห็้นอย่่น่ีก็ 8 สเีข้ำไปแล้ว ดเีลย ถำ้จะ

ซึ่ื�อไปฝ่ำกเพ่ือนๆ กด็จ่ะบนัเทงิด ีเลอืกให้้คนละส ีคนละประสทิธุภิำพ 

คณุ์เอ๊ย เลือกมันมำกจนแทบลืมเวลำว่ำเรำต้้องรีบลงเขำกันแล้ว (รถ

ลงเขำห้มดต้อน 4 โมงเย็น) ว่ำแล้วก็จกน้องๆ จ�ำนวนห้นึ่งใส่ต้ะกร้ำ

ไปคิดเงิน แล้วรีบพุ่งไปรอรถทันที จุดรอรถข้ำงบนเขำนี่มันสุดยอด

กว่ำข้ำงล่ำงห้ลำยขุมอย่่ ห้นำวกว่ำ ห้ิมะลงท่วมกว่ำ แถวยำวกว่ำ

ต้้องนับถือคนอื่นๆ มำกเพรำะเขำด่ชิิลล์กันมำกเลย แต้่พอห้ันมำด่

ต้ัวเอง...สั่นเป็นผีเข้ำเลยจ้ะ เอำเป็นว่ำนี่ก็คือชิ่วงสุดท้ำยของทริป

ห้ม่่บ้ำนชิิรำคำวำโกะกันแล้ว สนุกสมใจมำก อะไรที่ไม่คิดว่ำจะเจอ

ก็เจอ อะไรที่อยำกจะเจอก็ได้เจอ แค่นี�ก็แฮิปปี�แล้ว TPA
news


