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คริาวั
ท่�แล้ว้ชาวคณะเดนิทางห้าท่�พักไม่เจอ เดนิวนเว่ยัน

ไปวนเว่ยันมาเห้ม่อนห้น้ติดจั�น ค่อถู้าวนตึก 

ข้้างห้น้าน่�ครบ 3 รอบคิดว่าก็คงจะข้ึ�นเมรุเผาได้แล้้วล้ะ สัปเห้ร่อน่า

จะพร้อมนานแล้้ว บ้าจริง แต่พอห้าทางเข้้าได้แล้้วก็ร้้สึกตกใจกับ

สภาพเล็้กน้อยั ล้็อบบ่�ข้องโรงแรม (?) ห้น้าตาคล้้ายักับร้านอาห้าร

ห้ร่อโรงอาห้ารในโรงเร่ยันท่�ม่โต๊ะสแตนเล้สยัาวๆ กับม้านั�งยัาวเป็น

แถูวๆ อย่้ัฝ้ั�งห้นึ�ง กับส่วนท่�เป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธิ์อ่กฝ้ั�งห้นึ�ง 

แสงไฟั แล้ะการตกแต่งทำาให้้สามารถูอนุมานได้ว่า “ท่�น่�ไม่ธิรรมดา” 

น่าจะม่คาราโอเกะห้ร่อสิ�งบันเทิงยัามคำ�าค่นท่�น่าค้นห้าอย่้ัแน่ๆ 

เอาจริงๆ ตอนนั�นก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายัแล้้วล้ะ ข้อแค่เช็กอิน

เอากระเป๋าไปเก็บก็โล้่งไปเปล้าะห้นึ�งแล้้ว...

เจ้าห้น้าท่�โรงแรมพ้ดภาษาอังกฤษไฟัแล้บมาก รัว เร็ว 

จนฟัังแทบไม่ทัน แต่ท่มงานก็ค่อนข้้างพอใจกว่าตอนท่�ไปคุนห้มิง

เพราะรอบนั�นน่�ค่อไม่ยัอมพ้ดภาษาอ่�นเล้ยั ล้ำาบากสุดๆ เช็กอินเสร็จ 

เจ้าห้น้าท่�ก็ผายัม่อนำาทางเราไปท่�ล้ิฟัต์เพ่�อขึ้�นไปท่�ห้้องพัก เป็น

ล้ิฟัต์โดยัสารข้นาด 7 คนเต็มเห้็นจะได้ นอกจากเรากันเองแล้้วก็ม่

กระทาชายันายัห้นึ�งโดยัสารมากับเราด้วยั ด้วยัความท่�เป็นคนไทยั 

แล้ะม่มารยัาทด่มากๆ อะเนาะ ก็เล้ยัถูามพ่อคุณเข้าว่าจะไปชั�นไห้น

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายสำานักพิมพ์

อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ผจญภัยเมืองใหม�ผจญภัยเมืองใหม�

(เด่�ยัวกดล้ิฟัต์ให้้) เข้าก็ด้จะอึ�งๆ เล้็กน้อยักับธิรรมเน่ยัมท่�แตกต่าง

น่� ถูึงกับพ้ดกล้ับมาด้วยัท่าท่เล้ิ�กล้ั�กว่า “ชั�น 4” ระห้ว่างท่�ล้ิฟัต์กำาล้ัง

ค่อยัๆ ไต่ความส้งข้ึ�นไปก็เผอิญ่เห้ล้่อบไปเห้็นโทรศูัพท์ม่อถู่อในม่อ

ชายัห้นุ่มรายันั�น พบว่าเป็นชาวเกาห้ล่้ ก็เล้ยัคิดอะไรสนุกๆ ข้ึ�นมา 

ไม่ก่�อึดใจลิ้ฟัต์ก็เปิดออกท่�ชั�น 4 แต่ก็ไม่เร็วไปกว่าปากข้องข้้าพเจ้า

ท่�บอกล้าชายัชาวเกาห้ล้่ไปว่า 안녕히 가세요 (ล้าก่อน) ทำาให้้เข้า

ถูึงกับออกอาการเห้วอสุดข้่ด ประมาณว่า โฮ่ พวกแกร้้ภาษาเกาห้ล้่

อยั่างนั�นเห้รอ! ก่อนท่�ประต้ล้ิฟัต์จะปิดไปพร้อมกับทิ�งความอึ�งนั�นไว้

แล้้วพาพวกเราต่อไปท่�ชั�น 9

วา่บญุ่ว่าบาป ภายัในห้้องพกัน่�สะอาดสะอา้น แล้ะกวา้งข้วาง

อยั่างไม่น่าเช่�อ ห้้องห้นึ�งสามารถูพักได้ 3 คนแบบสบายัๆ ห้้องนำ�าก็ม่

ชักโครกท่�ด่ (รอดตายัแล้้วเรา) มาพร้อมกับพ่�นท่�อาบนำ�าฝ้ักบัวแบบ

เซ็กซ่�สุดๆ ม่แต่กระจกฝ้้าบางๆ ท่�กั�นตรงกล้างเท่านั�น...พวกเราต่าง

กน็อนเกล้อ่กกล้ิ�งทิ�งรา่งกันด้วยัความเห้นด็เห้น่�อยั เพราะตกล้งกันวา่

ข้อพักสักห้น่อยั เพ่�อท่�ช่วงโพล้้เพล้้ผ่ตากผ้าอ้อมจะล้งไปเริงร่าท้าล้ม

ห้นาวช่วงเยั็นกัน ก็อยั่างท่�เคยับอกไป โรงแรมน่�ตั�งอยั้่ซะกล้างแห้ล้่ง

ท่องเท่�ยัวช่�อดังข้องไต้ห้วันเล้ยันะ จะล้งไปชอปปิงเม่�อไรก็ได้ ฮ่�ๆ แต่

พอทิ�งร่างล้งบนท่�นอนเท่านั�นแห้ล้ะคุณ ปล้ั�กห้ลุ้ด สล้บกันยัาวเล้ยั

  

ติอนติอน กินไม�ยั�ง ปังไม�ไหว กินไม�ยั�ง ปังไม�ไหว
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Small Tips  

ไต้ห้วนัขึ้�นช่�อวา่เปน็ตน้ตำารบัชิานมไขม่กุิ (珍珠奶茶 เจ้นิจู้ 

หน่ายฉา) ม่ร้านข้ายัชานมไข้่มุกห้ล้ากห้ล้ายัยั่�ห้้ออย่้ัแทบจะ 

ทกุท่� วา่กนัวา่แตล่้ะท่�กจ็ะมร่สชาติ แล้ะสไตล์้ท่�แตกตา่งกนัไป ข้อง

ข้วญั่ข้องฝ้ากข้องท่�ระล้กึกล็้ำ�าจนิตนาการมาก ใครจะไปร้ว้า่จะเอา 

ชานมไข้ม่กุมาทำาเปน็พวงกญุ่แจห้รอ่ตุก๊ตาข้ายัได ้สว่นคำาวา่ “ไขม่กุิ” 

ท่�พ้ดกันจนติดปากน่�ทำาให้้ช่�อข้องชานมไข่้มุกม่ความห้ล้ากห้ล้ายั

มาก ไม่ว่าจะ bubble tea, pearl milk tea, boba tea, tapioca 

milk tea ฯล้ฯ ภาษาจ่นจะใช้อยั้่ 2 คำาค่อ 波霸 (โปีปี้า) กับ 粉圓

(เฝ่่�นหยวน) ท่�ห้มายัถูงึเจา้ไข้ม่กุน่� ซึ�งคำาว่า tapioca คอ่แป้งท่�สกดั

มาจากรากข้องพ่ชชนิดห้นึ�งอ่กท่ ดังนั�น ไม่ว่าจะเห้็นร้านไห้นใช้

ช่�ออะไรเร่ยักก็จะห้มายัถูึง “ชานมไข้่มุก” เห้ม่อนกันห้มดเล้ยัจ้ะ

อากาศูช่วงเยั็นยัำ�าก็ค่อนข้้างจะห้นาวพอสมควร แต่ก็ไม่ได้

ห้นาวแบบทนไม่ไห้ว อาจจะเพราะว่าคนเยัอะด้วยั ก็เล้ยัมาช่วยักัน

แชร์ความห้นาวกันไป ต่�นมาแล้้วก็แทบจะล้่มไปเล้ยัว่ายัังไม่ม่อะไร

ตกถูงึทอ้งเล้ยั แตท่างเล้ข้าธิิการคณะกไ็ด้วางแผนการตระเวนกนิใน

ช่วงคำ�าวันน่�ไว้ห้มดแล้้ว เริ�มกันท่� 阿宗麵線 (อาจงเม่�ยันเซ่�ยัน) ห้ร่อ

ท่�ร้้จักกันในนาม Ay-Chung Flour-Rice Noodle จะบอกว่าอะไรด่ 

มนัเห้มอ่นราดห้น้าผสมกระเพาะปล้ายัังไงชอบกล้ คอ่ เป็นก๋วยัเต่�ยัว

เสน้ห้ม่�ในนำ�าซปุข้น้ๆ คล้้ายักับนำ�าราดห้น้า ความเกอ๋ย่้ัท่�ใครท่�ซ่�อมาก็

ต้องมาย่ันกินมันท่�ห้น้าร้านนั�นแห้ล้ะ ท่�สำาคัญ่ค่อคิวยัาวมาก เราจึง

ได้ส่งตัวแทนไปเข้้าคิวเร่ยับร้อยั สังเกตว่าท่�ห้น้าร้านจะม่พวงเคร่�อง

ปรุงให้้ปรุงด้วยั ไม่คิดไม่ฝั้นว่าจะเจอแบบบ้านเราแฮะ เร่�องการ 

สั�งอาห้ารก็ไม่ได้ล้ำาบากอะไร เพราะร้านรวงท่�ไต้ห้วันส่วนให้ญ่่จะ

พ้ดภาษาอังกฤษได้แทบทั�งนั�น ไม่เว้นแม้แต่ร้านรถูเข็้นข้ายัมันเผา 

ข้้างทาง เพ่�อนๆ ก็เล้ยัค่อนข้้างแฮปปี�พอสมควร ไม่นานก๋วยัเต่�ยัวใน

ชามกระดาษใบโตก็มาอยั้่ในม่อเราจนได้ พ้ดถูึงรสชาติ...ส่วนตัวคิด

ว่าก็เฉยัๆ ธิรรมดา ไม่ได้ว้าวอะไรข้นาดนั�น แต่ไม่ข้่�เห้ร่ แบ่งกันกิน

คนล้ะห้นุบคนล้ะห้นับก็บนัเทิงไปอก่แบบ สงสัยัคนอ่�นๆ ในล้ะแวกนั�น

ก็จะแบ่งกันกินกับเพ่�อนเห้ม่อนกัน พ่�นห้น้าร้านก็เล้ยัเล้ะพอสมควร 

เศูร้าใจแทนคุณพ่�คนกวาดถูนนมาก แล้้วก็มาต่อกันท่�น่�เล้ยั 豪大大

雞排 (ห้าวต้าต้าจ่ผายั) ห้ร่อ Hot-Star Fried Chicken เป็นร้านข้ายั

ไก่ทอดน่�แห้ล้ะ ความพิเศูษอย่้ัท่�เมน้ 大雞排 ท่�เป็นเน่�ออกไก่ล้้วนๆ 

แผ่เป็นแผ่นให้ญ่่โตมโห้ฬาร ให้ญ่่จริงๆ นะ ค่อเวล้าใครซ่�อเดินถู่อ

ออกมาจากร้านก็ต้องมาถู่ายัร้ปกันทุกคน เห้็นเด่นมาแต่ไกล้ แผ่น

ให้ญ่่เท่าฝ้าบ้าน ใครจะไปอดใจไห้วใช่ไห้มครับ ว่าแล้้วก็ส่งสายัล้ับ

สาวไปต่อคิวอ่กเช่นเคยั แอบสังเกตว่าข้นาดแผ่นไก่ข้องแต่ล้ะคน 

ไม่เท่ากันน่ะ บางคนได้ให้ญ่่มากเว่อร์ บางคนก็เล้็กล้งมาห้น่อยั โชค

ดท่่�ควิไม่ได้ยัาวเท่าร้านก่อนห้น้าน่�กเ็ล้ยัได้กนิในเวล้าไม่นาน น่�ไมใ่ช ่

ไก่ทอดธิรรมดา แต่มันปรุงรสด้วยันะ (อารมณ์แบบผงปาปริก้า)

ซึ�งชอบมาก ผมร่วงด่นักแล้ แล้ะเช่นเคยั เอามาแบ่งกันกินเป็น

ประสบการณ์คนล้ะห้นุบคนล้ะห้นับ จุกใช้ได้อยั้่

เดินวนกินอาห้ารร้านดังอย่้ัสักพัก เข้้าร้านโน้น ออกร้านน่�

เพ่�อนสาวคนห้นึ�งข้องเราก็นึกข้ึ�นได้ว่าเธิอมาเย่ัอนไต้ห้วันเพ่�อทำา

ภารกิจอันให้ญ่่ห้ล้วงอยั่างห้นึ�ง แล้ะแบกเอาความคาดห้วังข้องคน

เก่อบทั�งห้ม้่บ้านไว้บนบ่าข้องเธิอด้วยั ภารกิจนั�นก็ค่อ การตามล่้า 

ชานมไต้ห้วัน (奶茶) เวอร์ชั�นกระบอกในร้านสะดวกซ่�อ...นั�นสินะ 

เรามาถูงึถิู�นชานมข้นาดน่�ทำาไมถึูงล้ม่ภารกจิน่�ไปได้ ทนัใดนั�นเองเธิอ

กร็บ่พุ่งเข้า้ไปในร้านสะดวกซ่�อเจา้ดงัท่�ช่�อเปน็ตวัเล้ข้แบบไม่แครโ์ล้ก

อ่กต่อไป ไอ้เรารึก็อยัากจะเห้็นจริงๆ เล้ยั ชานมท่�ทำาให้้คนคล้ั�งถูึง

ข้นาดตอ้งมาท่�ไตห้้วนั ข้อไปดห้้นอ่ยั เป็นกระบอกคล้า้ยัๆ กระบอกนำ�า 

ข้นาดเห้มาะม่อ แต่ข้้างในนั�นเป็นชานมห้ล้ากห้ล้ายัรสชาติเกินจะ

จินตนาการ สาข้าท่�เราเข้้ามาน่�ม่รสชาติห้ล้ากห้ล้ายัประมาณห้นึ�ง
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 ข้ณะท่�ต้นเร่�องกำาล้ังกว้านซ่�อชานมกระบอกรสต่างๆ ไปรอคิดเงิน

อยั้่นั�น ก็ถูึงตาเราล้องบ้าง ด้วยัความท่�ไม่ได้เป็นแฟันชานมสักเท่าไร

 เล้ยัเล้่อกกล้ิ�น “กุห้ล้าบ” มาล้อง กระบอกส่ชมพาสเทล้ห้วานใส พอ

เปิดจิบเท่านั�นแห้ล้ะ กล้ิ�นกุห้ล้าบต่เข้้าห้น้าแรงมาก แรงจนเว่ยันห้ัว 

ยัิ�งด่�มเข้้าไปแล้้วด้วยันะ มันเอ่ยันๆ ชอบกล้ ไม่น่าเล้ยั...




