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� � บทนำ�

 ด้วยความที่การเรียงรูปประโยคของภาษาจีนค่อนข้างจะ 
เหมือนภาษาไทยอยู่ไม่น้อยเลย คือ ประธาน+กริยา+กรรม 
ประมาณว่า ฉันกินข้าว ภาษาจีนก็ 我吃饭。(หว่อ ชือ ฟ่าน.) 
ไปเลยอะไรแบบน้ี และการออกเสียงแต่ละคำาค่อนข้างจะตายตัว 
ไม่เหมือนกับภาษาญี่ปุ่นที่อักษรคันจิ 1 ตัวจะมีเสียงอ่านได้ 
หลากหลายเสียง ย้ายไปตรงไหนก็เปล่ียนเสียงตามเขาไปซะหมด 
เราก็เลยอ่านและพูดภาษาจีนได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเลย 
สักนิด จะเรียกว่าเรียนแล้วสามารถพูดเป็นได้เร็วที่สุดเลยก็คง 
ไม่น่าจะผิด
 ได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนก็คงใจชื้นขึ้นเยอะ พอจะมีแรง 
บันดาลใจในการไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนกันบ้างไม่มากก็น้อย 
แต่สิ่งที่ทำาให้แรงบันดาลใจถูกบั่นทอนลงไปก็เห็นจะเป็น “เรื่อง 
เล่าปากต่อปาก” และ “กิตติศัพท์” ของประเทศจีนที่กระฉ่อน 
โลกซะขนาดนั้น เช่น เรื่องห้องน้ำา การพูดคุย การซื้อของ ฯลฯ 
ก็เล่นเอาหวั่นๆ ใจ จะไปเที่ยวดีไหมนี่...แต่อยากจะบอกท่าน 
ผู้อ่านจริงๆ ว่า “มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งประเทศ” แล้วตอนนี้ 
เขาก็พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิม 
เยอะ ! แต่ถ้าใจไม่ด้านพอก็ลองไปที่ที่เจริญแล้วดูก่อนอย่าง 
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ อะไรแบบนี้ เชื่อสิ อย่าได้แคร์
 บรรยากาศในหนังสือ “เจ๊าะแจ๊ะ [ภาษา] จีน” จะเป็น 
บรรยากาศของกรุงปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง （北京） เมืองหลวงของ 
ประเทศจีนนั่นเอง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้ไปสัมผัส 
ทุกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแสนนาน แต่จะมาเล่าเรื่อง 
อะไรไปเรื่อยเปื่อยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่อง เอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้ 
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ภาษาจีนแบบเอาชีวิต (ให้) รอดกันดู ควบคู่ไปกับท่องเที่ยว 
เพลินๆ ชิลล์ๆ ดีกว่า
 แล้วจะช้าอยู่ไย ออกเดินทางโลด !

	แลนดิ้งที่ปักกิ่ง
 เนื่องจากช่วงที่ไปเที่ยวเมืองจีนนี่ คนจีนเขากำาลังเห่อของ 
ใหม่กันอยู่เลย ของใหม่ที่ว่านี่ก็คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
2009 (2009 年甲型 H1N1 流感 เอ้อร์ หลิง หลิง จิ่ว เหนียน 
เจี่ยสิง เอช อี เอ็น อี หลิวก่าน (ยาวได้อีกนะ)) หรือ ไข้หวัดหมู 
แต่ตอนนี้คงอัพเกรดเป็น 2013 ไปแล้วละ...นี่ไม่ได้ใหม่เฉพาะที่ 
จีนนะ ใหม่ไปทั้งโลกเลย ก่อนจะตัดสินใจมาที่นี่ก็มีญาติสนิท 
มิตรสหายเป็นห่วงเป็นใย ไหนจะ “อย่าไปเลย” “กลับมาอย่า 
เอาโรคกลับมาด้วยนะ” หรือแม้แต่ “ไปแล้วอย่าไปลับนะ” ซึ่ง 
ณ จุดนั้นก็ค่อนข้างประทับใจในไมตรีจิตมากๆ...
 มาตรการของทางประเทศจีนในเรื่องไข้หวัดที่รุนแรงนี้เขา 
ใช้วิธีการตรวจสอบหลายๆ อย่าง (ขอเท้าความว่า จริงๆ แล้ว 
ต้องกักบริเวณของคนที่ติดเชื้อเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ แล้วเชื้อที่ว่านี่ 
ก็ดันติดต่อกันทางละอองลมหายใจซะด้วย พูดง่ายๆ ก็คือถ้า 
โดนใครจามใส่ก็เตรียมลุ้นรางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้เลย ดีไม่ดีก็ 
อาจจะได้แจ็คพอต) บนเครื่องบินท่านก็จะได้รับแจกเอกสาร 
1 ฉบับ จ่าหน้าว่าเป็นใบตรวจสอบเรื่องสุขภาพ สีเหลืองๆ 
บางๆ ดูน่ากลัว (Health Declaration Form on Entry/Exit) เขา 
จะให้เราติ๊กและกรอกว่าเราพกโรคอะไรมาเข้าประเทศเขาบ้าง 
(เอ่อ...คิดว่าน่าจะส่งออกมากกว่านำาเข้านะจ๊ะ) ก็จะมีอาการ 
ของโรคมากมาย และเขาขอความกรุณาให้กรอกความจริง 
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แต่ในตัวเอกสารเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ ก็คงไม่น่ามีปัญหา 
ก็เลยจะขอแนะนำาศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับอาการของโรคที่เขา 
ระบุไว้ในใบนั้นสักนิดคงไม่ว่ากันนะ

 เป็นหวัด ก่านเม่า 感冒 
 ไอ เขอ 咳
 เจ็บคอ เหยียนโหวท่ง 咽喉痛
 ปวดหัว โถวท่ง 头痛
 ท้องร่วง ฟู่เซี่ย 腹泻
 อาเจียน โอ่วทู่ 呕吐
 คลื่นไส้ เอ่อซิน 恶心
 คัดจมูก ปี๋เซ่อ 鼻塞

 เรามาเพิ่มความรุนแรงของคำาศัพท์ด้วยโรคร้ายดูบ้าง เผื่อ 
ใครเป็นอะไรจะได้บอกหมอถูกและหาทางรักษาได้ทันท่วงที ไง (ย้ิม)

คำ�ศัพท์เพิ่มเติม
 เอดส์ อ้ายจือปิ้ง 艾滋病  
 มะเร็ง อ๋ายเจิง้ 癌症
 หัด หมาเจิ่น 麻疹  
 เบาหวาน ถางเนี่ยวปิ้ง 糖尿病
 ไอกรน ป่าย-รื่อเขอ 百日咳  
 ตาแดง เจี๋ยโหมฺเหยียน 结膜炎  
 ซิฟิลิส เหม่ย์ตู๋ 梅毒  
 วัณโรค เจี๋ยเหอ 结核 
 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หน่าวโหมฺเหยียน 脑膜炎  
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	 ออกเดินทางเก็บ	RC

	 ตื่นแต่เช้าออกเดินทางไปยังสถานที่แรกกันดีกว่า	 เกริ่น	
ไปบ้างแล้วเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่ง	ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับถนน	
คนเดินหวังฝูจิ ่งนัก	 และไม่จำาเป็นต้องเสียค่าเดินทางด้วย	
เพราะว่าเดินเอาก็ได้ง่ายจัง	หรือใครจะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน	
ก็สะดวกดี	มีสถานีไปถึงเลย	ใช่แล้ว	ท่ีน่ีคือ	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	

（天安门）	ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	ผ่าน	
เรื่องราวมาก็มากมาย	และเชื่อแน่ว่าจะยังคงมีมนต์ขลังแบบนี้	
ตลอดไป
	 ลักษณะจะเป็นลานกว้างๆ	รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า	 (แหงละ	
ไม่อย่างนั้นจะเรียกจัตุรัสเหรอ)	แล้วไม่ได้กว้างธรรมดา	กว้าง	
มาก	 (ก.ไก่	หมดโลก)	ขนาดที่ว่าสามารถเอาคนมายืนชิดๆ	กัน	
ในพื้นที่นี้ได้เป็นล้านคนเชียวนะเออ	ตรงกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย	์
วีรชนตั้งตระหง่านอยู่	 แต่เขาไม่ได้ให้เข้าไปได้ง่ายๆ	หรอกนะ	
มีรั ้วกั้นไว้	 ใครเผลอล้ำาเส้นเข้าไปละก็จะโดนพี่ทหารแถวนั้น	
ตะโกนไล่เลยละ	นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นและลงจาก	
ยอดเสาโดยกองทหารเกียรติยศในแต่ละวันด้วย	 (เขาเดินออก	
มาจากพระราชวังต้องห้าม	ข้ามถนนมา)	แต่ก็ไม่ได	้8	โมงเช้า	6	
โมงเย็นแบบบ้านเรา	 เพราะเขาจะดูจากเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น	
และตกเป็นหลัก
	 แม้จะมีคำากล่าวว่า	 ใครมาที่ปักกิ่งควรจะมาสัมผัสความ	
ยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมินแห่งนี้	 เหมือนใครไปอยุธยา	
ก็ต้องซื้อสายไหมกลับมาด้วย	 (เกี่ยวกันไหมน่ะ...)	แต่กระนั้น...	
ข้าพเจ้าขอบายแล้วกัน	 ไม่ใช่ว่าจะไม่ดื่มด่ำากับความอลังการนะ	
แต่มองจากฝั่งกระนี้คือฝั่งหน้าประตูเทียนอันเหมินที่จะเข้าไปสู	่
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พระราชวังต้องห้ามแล้วเพลีย	 คนเยอะมากท่านผู้ชม	 แล้ว	
ถนนฉางอัน	（长安）	ที่กั้นกลางระหว่างเราอยู่ก็กว้างแสนกว้าง	
น่าจะประมาณถนนซูเปอร์ไฮเวย์แปดเลนได้เลยมั้ง	นั่นไม่ใช	่
ประเด็น	ประเด็นคือเขามีอุโมงค์ลอดใต้ถนนให้	พอมองลอด	
อุโมงค์เข้าไป...ฆ่ากันเลยไหม	คนแน่นมาก	ขอตัวก่อนแล้วกันนะ	
ขอชื่นชมห่างๆ	อย่างห่วงๆ	แบบนี้ดีกว่า	เพราะจัตุรัสเทียนอัน	
เหมินอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเราในเช้าวันนี	้แต่เป็น	
สถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นมากกว่า

	 พระราชวังต้องห้าม	(พลาด)

	 ช่วงที่เดินหน้ามุ่งสู่สถานที่ที่ตั้งใจไว้ซะเหลือเกินว่าจะต้อง	
มาเป็นที่แรกให้ได้เมื่อมาปักกิ่ง	 ก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่าง	
(โอเว่อร์มาก)	คือเห็นซุ้มประตูเทียนอันเหมินขนาดมหึมาอยู	่
ตรงหน้า	มีภาพท่านประธานเหมา เจ๋อตง	 ( 毛泽东	อ่านว่า	
เหมา	เจ๋อตง	นะไม่ใช่	ตุง)	แปะอยู่ที่กลางซุ้มอย่างที่เราเคยเห็น	
ในทีวี	มันยิ่งกว่าฝันที่เป็นจริง	แต่พลังอีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได	้ตัว
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อย่างชัดเจนเลยก็คือ	ผู้คน	อะไรมันจะเยอะขนาดนี	้ว่าฝั่งจัตุรัส	
เยอะแล้ว	ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเลย	อากาศก็ค่อนข้างอบอ้าว	แต่ละ	
คนก็จะกางร่มทำาให้พื้นที่ในการเดินน้อยลงไปอีก	 (เผลอกางร่ม	
เกี่ยวหน้าคนจีนใกล้ๆ	ไปหนึ่งที	 เกี่ยวหน้าชนิดว่าถ้าเป็นวิกคง	
หลุดติดมาแล้ว	 และด้วยความเป็นไทยสูงจึงหันไป	 “ขอโทษ	
(ภาษาไทย)”	เขาซะอย่างนั้น	แต่เขากลับไม่แคร์	ก็เลยรอดตัวไป)

	 เห็นช่องทางในการเข้าสู่ตัวพระราชวังแล้วก็เกิดความกลัว	
ด้านหน้าทางเข้าประตูจะมีสะพานเล็กๆ	หลายสะพานทอด	
เข้าสู่ปากทางเข้า	แล้วแต่ละสะพานก็แน่นไปด้วยผู้คน	นึกในใจ	
ว่าไหนๆ	ก็มาแล้ว	จะพลาดไปทั้ง	2	อย่างก็กระไรอยู	่ตัดสินใจ	
เดินฝ่าเข้าไป	อารมณ์จะคล้ายๆ	กับช่วงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่	
เซ็นทรัลเวิลด์จริงๆ	 ไม่ต้องเดินเลยจ้า	 ใช้วิธีไหลไปกับคลื่น	
มหาชน...ผ ่านซุ ้มประตูเข ้าไปสู ่ภายในอาณาบริเวณของ	
พระราชวัง

ตัว
อย่
าง



40

	 หลักการเอาตัวรอดอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวคือ	
การหาอะไรกิน	จริงๆ	แล้วในภาษาจีนก็มีรูปประโยคง่ายๆ	ที่	
เอาไว้ขอสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่ต้องการ	อย่างในกรณีของร้าน	
อาหารในพระราชวังต้องห้าม	ถ้าเราจะบอกว่า	“อยากกิน.../
ขอ...”	ก็ลองพูดตามนี้ดู

	 1.	 我要	+	สิ่งที่ต้องการ
	 	 หว่อ	ย่าว	+	สิ่งที่ต้องการ	=	ฉันอยากได้...
	 2.	 我想吃	+	อาหารที่อยากกิน
	 	 หว๋อ	เสี่ยง	ชือ	+	อาหารที่อยากกิน	=	ฉันอยากกิน...

	 กรณีแรก	 (1.)	 ใช้พูดเวลาที่อยากได้โน่นนั่นนี่	 แต่อาจจะ	
ไม่ได้อยากจะเอาเข้าปากนะ	อาจจะเป็นเสื้อผ้า	สิ่งของ	หรือ	
อะไรอย่างอื่นก็ได้	เพียงแทนที่	สิ่งที่ต้องการ	ด้วยอะไรก็ตามที	่
บอกไป	ส่วนกรณีที่สอง	(2.)	แน่นอนว่าต้องถามหาของกินแน่ๆ	
เพราะ	吃	(ชือ)	แปลว่า	กิน	เช่น	ฉันอยากกินแกงส้มชะอมชุบไข่	
ก็เอาคำาว่า	 “แกงส้มชะอมชุบไข่”	 ไปแทนที่	อาหารที่อยากกิน	
ก็รู้เรื่องแล้ว	 (แต่จะหากินที่ไหนในจีนได้ล่ะนี่	ฮ่าๆ)	ส่วนถ้าใคร	
จะสั่งเครื่องดื่มร่วมด้วยก็ให้เปลี่ยน	吃	เป็น	喝	(เฮอ)	ที่แปลว่า	
ดื่ม	แทน
	 สำาหรับมือใหม่ที่ไม่ได้ช่ำาชองภาษาจีนมากนัก	แค่พออ่าน	
ออกเขียนได้	อาจจะไม่สันทัดชื่ออาหารจีนที่เห็นในเมนู	แนะนำา	
ให้ใช้วิธ	ี “จิ้มหรือชี้”	 ไปที่เมนูนั้นๆ	ร่วมด้วย	แต่จะชี้อย่างเดียว	
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แล้วทำาท่าเอ๊าะแอ๊ะเป็นคนใบ้ก็ออกจะดูถูกกันเกินไป	ลองใช้	2	
คำานี้แทนเกือบจะทุกสิ่งบนโลกที่คุณนึกชื่อไม่ออกหรือไม่รู้ว่า	
จะบอกคนขายว่าอะไรดู

	 这个	 เจ้อ	เกอะ	 สิ่งนี้/อันนี้
	 那个	 น่า	เกอะ	 สิ่งนั้น/อันนั้น

	 น่าจะพอมองภาพออกแล้วว่าอะไรยังไง	ถ้ายังนึกไม่ออก	
ว่าจะสั่งอะไรกินดี	ลองดูอาหารพวกนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะ

吃喝玩乐
ชือ	เฮอ	หวาน	เล่อ	–	กิน	ดื่ม	เที่ยว	เล่น

	 ไก่ทอด	 จ้าจี	 炸鸡	 	
	 เป็ดปักกิ่ง	 เป่ย์จิง	ข่าวยา	 北京烤鸭	 	
	 ข้าวสวย	 หมี่ฟ่าน	 米饭	 	
	 โจ๊ก	 โจว	 粥	 	
	 ก๋วยเตี๋ยว	 เมี่ยนเถียว	 面条	 	
	 ข้าวผัด	 เฉ่าฟ่าน	 炒饭	 	
	 ผัดผัก	 เฉ่าช่าย	 炒菜	 	
	 ไข่เจียว	 เจียนต้าน	 煎蛋	 	
	 ไข่ดาว	 เหอเปาต้าน	 荷包蛋

	 น้ำาเปล่า	 ป๋ายสุ่ย	 白水
	 น้ำาเย็น	 ปิงสุ่ย	 冰水
	 น้ำาแข็ง	 ปิงไคว	่ 冰块
	 โคล่า	 เข่อเล่อ	 可乐
	 น้ำาเต้าหู้	 โต้วเจียง	 豆浆
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สวนจิงซาน
	 เดินทางนับหมื่นลี้	ทะลุเมืองต้องห้ามที่แสนอลังการของ	
ปักกิ่งมาทางทิศเหนือ	ผ่านคูเมืองที่ล้อมรอบอาณาบริเวณของ	
พระราชวังไว้ก็จะได้พบกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี	“ไม่ธรรมดา”	เลย	
อีกแห่งหนึ่ง	ที่นี่คือ	景山公园	 (จิงซาน	กงหย่วน)	หรือ	 “สวน	
จิงซาน”	นั่นเอง	โดยลักษณะทางกายภาพแล้วมันคือ	ภูเขา	แต	่
ท่ี	ไม่ธรรมดาคือภูเขาลูกน้ีสร้างข้ึนจากน้ำามือของมนุษย์	ใช้แรงงาน	
จากคนและสัตว์แบบดิบๆ	แบบนี้เลย	สุดยอดมาก	คำาถามคือ	
ดินที่เอามาถมทำาเป็นภูเขาเอามาจากไหน...ใช่แล้ว	มันก็มาจาก	
เมื่อครั้งที่เขาขุดคูเมืองรอบๆ	พระราชวังต้องห้ามนั่นแหละ	
อีกส่วนหนึ่งก็มาจากคลองใกล้ๆ	กันนั้น	บูม...กลายเป็นภูเขา	
จิงขึ้นมา	(ซาน	แปลว่า	ภูเขา	ก็เลยไม่จำาเป็นต้อง	“ภูเขาจิงซาน”	
อีกนะจ๊ะ)	ภูเขาลูกนี้ยังมีประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ด้วย	 เพราะ	
สามารถช่วยป้องกันกระแสลมหนาวที่มาจากทางเหนือพัดเข้าสู	่
พระราชวังได้	ว่าแล้วก็ตีตั๋วเข้าไปชมภายในกันดีกว่าตัว
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	 คุณพระคุณเจ้าช่วย	ค่าเข้า	2	หยวน	 (คูณ	5	 เข้าไปก	็10	
บาท	!!)	 ถูกขนาดนี้จะรอช้าอยู่ไย	ประตูเข้าด้านข้างก็มีร้าน	
ขายของเล็กๆ	น้อยๆ	 ใครใคร่ซื ้อแผนที่ก็เชิญได้ตามสบาย	
ภายในสวนสาธารณะหรือภูเขาแห่งนี ้เต ็มไปด้วยพฤกษา	
นานาพันธุ์	 ร่มรื่นอย่างแรง	ระหว่างที่กำาลังยืนงงว่าจะเริ่มเดิน	
ไปทางไหนก็ไปพบกับแก๊ง	สว.	(สวยว๊ิง)	หลายนางกำาลังต้ังท่าจะ	
แสดงจินตลีลาประกอบเพลงเต้นแอโรบิกกัน	 เลยขอแวะชม	
ความพลิ้วซะหน่อย	 โอ้โฮ	แต่ละนางนี่ถอดแบบมาจาก	Paula	
Abdul	ก็ไม่ปาน	ดูแล้วก็เพลิน	 เพลินแล้วก็ง่วง...ทันทีที่เรียก	
สติกลับคืนมาได้ก็ออกเดินทางต่อ	 เดินลัดเลาะแนวต้นไม้ใหญ	่
ไปเรื่อยๆ	ก็เจอกับทางเดินขึ้นภูเขา	 ในใจแวบแรกก็คิดว่า	 โอ๊ย	
ภูเขาลูกนิดเดียว	 เด็กๆ	น่า	พอเอาเข้าจริงก็เกิดอาการหน้ามืด	
ตาลาย	คล้ายจะเป็นลม	ทำาท่าจะลังกาหลังเกลียวรอบครึ่ง	
ลงจากภูเขาให้ได้	 สงสัยตอนปีนจะลืมไปว่าเพิ ่งไปเดินเล่น	

ตัว
อย่
าง



55

พระราชวังต้องห้ามที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมา...เจอ	
ศาลาเล็กๆ	ที่ไหนก็แวะพักไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งพิชิตยอดเขา	
ได้ในที่สุด
	 แต่ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ	 เพราะจากจุดนี้ท่านจะ	
ได้เห็นหลังคาตำาหนักของพระราชวังต้องห้ามแทบจะทุกหลัง	
เลยก็ว่าได้	วิวสวยมาก	อากาศก็เย็นกำาลังดี	ลมโกรกพอประมาณ	
น่านอนสุดๆ	แต่วิวจะสวยกว่านี้ถ้าวันนั้นไม่มีเมฆหมอกมัวมา	
บดบังทัศนวิสัย	ศาลาที่ยอดภูเขานี้ยังมีมุมสำาหรับแต่งตัวเป็น	
ฮ่องเต้	 ฮองเฮา	 ไทเฮา	 ให้แอคท่าถ่ายรูปกันด้วย	แต่ข้าพเจ้า	
ขอบายดีกว่า	อายชาวจีนละแวกน้ันกลัวจะคิดว่าพวกมองโกลบุก

	 จากน้ันก็ไต่ลงจากเขามาเจอกับประเด็นของสวนสาธารณะ	
แห่งนี้	ที่บอกว่าประเด็นก็เพราะ	ณ	ปัจจุบัน	สวนจิงซานเป็น	
สถานที่ที่คนเฒ่าคนแก่	ผู้สูงอายุจะมารวมตัวและทำากิจกรรม	
พื้นเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน	 ไม่ว่าจะขับร้อง	
เพลง	เล่นดนตรีจีน	เล่นไพ่นกกระจอก	( 麻将	หมาเจี้ยง)	หรือ	
เต้นรำา	 โดยเฉพาะไพ่นกกระจอกนี่นะ	อย่าให้พูดเลยคุณเอ๋ย	
จริงจังยิ่งกว่าอะไรในโลก	 (ไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆ	กลัวไม่ได	้
กลับประเทศ)
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