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หลัง
จากท่ีเดินลัดเลาะหลบหลีกยานยนต์ไร้เสียงกันไป

อย่างบ้าระห�่าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เราก็มาถึง

สถานีรถไฟคุนหมิง (昆明火车站) จนได้ แต่คือว่า...นี่วันธรรมดานะ 

แล้วก็ไม่ใช่หน้า High Season แต่อย่างใด ท�าไมมวลมหาประชาชน

มันมากมายล้นหลามขนาดนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานีรถไฟแห่งนี้ 

ใหญ่มากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่พอเจอคล่ืนมนุษย์เข้าไปก็ดูแคบไป

ถนัดตาเลย และแน่นอนว่าเราไม่เจอกับส่ิงมีชีวิตสัญชาติอื่นเลย

นอกจากสัญชาติจีนล้วนๆ มาท�าอะไรกันครับ พี่ครับ

ตามข้อมูลท่ีหามา เราจะต้องเห็นอนุสาวรีย์กระทิงแดงก่อน

ถึงจะม่ันใจได้ว่ามาถูกทาง แต่เจ้ากระทิงที่ว่านี้อยู่ด้านในเข้าไปนะ 

ไม่ได้ตระหง่านเป็นสง่าอยู่ด้านนอก เราก็เลยต้องสุ่มเดินเข้าไปตาย

เอาดาบหน้าก่อน สภาพตอนนัน้คอืค่อนข้างแย่ประมาณหนึง่ มอืลาก

กระเป๋าคนละใบ หลังสะพายเป้คนละใบ แล้วมาเจอคนเยอะๆ อีก 

เหนื่อยมากจริงๆ ด้านหน้าของเราเป็นเหมือนประตูเหล็กกั้นไว้ด่าน

หนึ่ง ขณะที่ก�าลังงัดหนังสือเดินทางออกมาเป็นใบเบิกทาง เพื่อจะ

ผ่านด่านแรกนี้ไป ก็ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนที่นี่ เป็น

วฒันธรรมทีเ่รากเ็ตรยีมใจมาในระดบัหนึง่ว่า จะต้องได้เจอส ิไม่เจอก็

เหมือนมาไม่ถึงเมืองจีน ใช่ครับ เราก�าลังถูก “แซงคิว” คนแรกผ่านไป 

แซงกนัหน้าตาเฉย อารมณ์แบบไหลๆ ตามคลืน่มนษุย์มา ฉนัไม่รูเ้รือ่ง

ด้วยนะ ถึงขั้นต้องสะกิดกันว่า นี่ไงๆ โดนแซงแล้ว แกเห็นป่ะ แต่ไม่ได้

จบแค่คนแรกนี่สิ คนต่อๆ ไปก็พยายามจะแซงเราเหมือนกัน เห็น 

ดังนั้นก็เหมือนเปิดระบบต่อต้านของพวกเราทั้งคณะ แซงเหรอ 

อย่างหวังเลย เราท�าทกุวิถีทางให้ยังเกาะกลุ่มกันได้ และไม่ถกูแซงควิ 

ณ ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี คนชรา ก็ไม่สามารถหยุดแรงแค้น

ของเราชาวไทยไว้ได้ และเราท�าได้ดี จนกระทั่งผ่านด่านแรกเข้ามา

เจอน้องกระทงิแดงตัง้ตระหง่านอยูห่น้าสถานจีนต้องขอชกัภาพไว้เป็น

ที่ระลึกสักหน่อย แล้วรีบผ่านด่านที่ 2 เข้าไปด้วยยุทธวิธีเดิม ซึ่งก็ได้

ผลดี

ที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่า เราได้ท�าการจองต๋ัวรถนอนไว้เพื่อจะ

โดยสารไปที่ลี่เจียงซึง่เป็นจุดหมายต่อไป เอาตรงๆ กค็ือคนุหมิงนี่เปน็

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

คนเยอะ เรื่องแยะ
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Small Tips  

จากทีส่งัเกตคือ เหมอืนคนทีน่ีจ่ะไม่ค่อยระวังเรือ่งกระเป๋า

เป้กันเลย ทุกคนสะพายไว้ข้างหลังตามปกติเหมือนไม่คิดว่าจะมี

อาชญากรรมเกิดขึ้น แต่ด้วยความที่เราไม่คิดจะไว้ใจเท่าไร ก็เลย

พยายามเอามาสะพายไว้ข้างหน้าแทบจะตลอด กนัไว้ดกีว่าแก้นะ 

ตอนที่จะไปฝากกระเป๋ากันก็อยากให้สังเกตป้ายนิดหนึ่ง เพราะพี่

แกเล่นท�าป้ายเหมอืนกนัเป๊ะ ถ้าไม่ระวงักจ็ะเด๋อด๋าได้ ถ้าป้ายเขยีน

ว่า 取包处 (ฉวีเ่ปาฉวี)่ แปลว่าเป็นประตสู�าหรบัรบักระเป๋า ถ้าเขยีน

ว่า 存包处 (ฉุนเปาฉว่ี) แปลว่าเป็นประตูส�าหรับฝากกระเป๋า 

นั่นเอง

เมืองทางผ่านเฉยๆ เลย ไม่ได้อินอะไรเท่าไร ขั้นตอนการจองก็

สามารถเข้าไปท่ีเว็บไซต์ www.travelchinaguide.com ระบุ 

รายละเอียดพวกวันที่จะเดินทางให้ดีๆ เพราะถ้าเกิดอะไรข้ึนมาจะ

เดอืดร้อน (มาก) ใส่ชือ่ผูร่้วมเดนิทางเข้าไปด้วยภาษาองักฤษ กดจ่าย

เงินให้เรียบร้อย แล้วพิมพ์ใบจองติดตัวไว้เพื่อมาย่ืนรับตั๋วรถตัวจริง 

ที่นี่ ฟังดูก็เหมือนจะง่ายนะครับ แต่ที่มันท�าให้ไม่มั่นใจก็คือ เว็บไซต์

ทีจ่องนีเ่หมือนเวบ็เถือ่นซะไม่ม ีจองไปก็เกิดความรูส้กึว่า “จะโดนโกง

ไหมนะ” อยู่ตลอดเวลา แต่ก็แหละ ใครๆ เขาก็แนะน�าเว็บนี้กัน เราก็

ต้องเชื่อใจกันหน่อย

ด้วยความที่สามารถส่ือสารภาษาจีนพอได้ (บ้าง) ก็เลยได ้

รับเลือกจากทางคณะให้ไปจัดการเรื่องแลกตั๋ว นาทีนั้นบอกเลยว่า

ท�าเป็นใจดีสู้เสือ จะไม่กลัวได้ยังไงกัน ก็คนข้างหน้าเราเล่นมีปัญหา

กบัเคาน์เตอร์แลกตัว๋แทบจะทกุคน นัน่ขนาดคนจนีด้วยกนัยงัดูร่อแร่ 

แล้วกะเหร่ียงอย่างเราล่ะจะเป็นยังไง หน้าเคาน์เตอร์แต่ละเคาน์เตอร์

แยกเป็นซองให้เดินเข้าไปติดต่อ กั้นด้วยราวเหล็กแบบ one-way ดู

แขง็แรงมาก ตดิต่อเสรจ็แล้วกว็นออกไป แต่กย็งัไม่วาย สาวน้อยคน

ข้างหน้าพยายามจะลากกระเป๋าเดนิทางเดนิย้อนสวนกลบัมาทางเดมิ 

ซ่ึงมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย คนรอต่อคิวเยอะมาก ซองแคบมาก  

หนูไม่สามารถสานฝันได้เด็ดขาด ถึงท�าได้ก็ต้องโดนย�าสามกรอบ

แหงๆ เหน็ดงันัน้เรากเ็ลยเกิดความสงสารปนโมโหยกกระเป๋าคณุน้อง

ไปในซองขาออก แล้วชี้ให้นางไปทางนั้น เหตุการณ์ก็เลยสงบลง

...ถงึควิแล้ว ! เราจดัแจงยืน่เอกสารทัง้หมดทีค่ดิว่าควรจะได้

ใช้งานผ่านเคาน์เตอร์กระจกหนาเข้าไปให้คุณพี่ผู้หญิงวัยกลางคน 

หน้าตาถมงึทงึ กระจกเคาน์เตอร์ทีว่่านีม้ช่ีองให้สนทนากบัคนข้างใน

น้อยมาก แม้ว่าคนข้างในจะมีไมค์เพื่อให้เสียงดังขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะ

ไม่ท�าให้อะไรดขีึน้เท่าไร เสียงอ้ืออึงจนฟังไม่ค่อยรูเ้รือ่ง นกึในใจตอน

นัน้ว่า ตายแล้ว ถ้าคณุพีเ่ขาถามอะไรขึน้มาจะตอบรูเ้รือ่งไหมน่ะ กาล

กลบัเป็นว่าเราไม่ได้สนทนาอะไรกนัเลยแม้แต่ค�าเดยีว คณุพีท่่านนัน้

แค่กรอกชื่อของเราทั้งคณะลงไปในระบบทีละคนๆ (แอบเห็นว่าคุณ

พี่พยายามสะกดชื่อให้ถูกต้อง เพราะดันมีสมาชิกของเราคนหนึ่ง

นามสกุลภาษาอังกฤษยาวมากเว่อร์ ดูแล้วใสๆ ตลกดี) ใส่หมายเลข

หนังสือเดินทาง ใส่จุดหมายปลายทาง แล้วพิมพ์ตั๋วรถไฟแผ่นเล็กๆ 

ออกมายื่นให้ ใบจองที่พิมพ์กันมาก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะ เพราะระบบดู

จากหมายเลขหนังสือเดินทางก็มีข้อมูลพร้อมเลย ทึ่งมาก อยากจะ

ปรบมือให้ดังๆ

เอาละ ภาระหนกัใจของเราก็จบลงด้วยดีมากๆ ถึงเวลาทีต้่อง

สละสมัภาระทีห่นกักายท�าให้ตวัเราสบายสกัท ีว่าแล้วกเ็ดนิตามทาง

ไปยังจุดรับฝากกระเป๋า (小件寄存处 เสี่ยวเจี้ยน จี้ฉุนฉวี่) หน้าตา

คล้ายๆ โรงรับจ�าน�า มีทางเข้า และทางออกฝั่งละทาง ชาวแก๊งก็

ประเดิมความเด๋อด้วยการพุง่เข้าไปทีฝ่ั่งรับกระเป๋า... (กล็มืดปู้ายนีน่า) 

สนนราคาฝากกระเป๋าต่อใบอยู่ที่ 8 หยวน (ราว 40 บาท) ก็ถือว่าไม่

แพงนะ เพราะสามารถฝากได้เกือบจะทั้งวัน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

จะตาย ฝากเสรจ็กข็อแวะห้องน�า้เพือ่เตรยีมตวัให้สดชืน่ก่อนออกเดนิ

ทางอกีครัง้กนัสกันดิ บอกตามตรงว่าไม่คาดหวงัอะไรเลยกบัห้องน�้า

ในที่แบบนี้ เพราะยังไงก็ต้องเละแน่นอน พอเข้าไปก็...อืม พอใช้ได้ 

พื้นห้องน�้าแฉะเว่อร์ น�้าหยดรัวๆ คนก็แซงคิวกันเข้าไปอีก แต่ยังดีที่

มีพัดลม (วางพื้น) เป่าระบายอากาศซึ่งเอาจริงๆ ก็ไม่ได้ช่วยอะไร

เท่าไร เอาน่า ไม่ได้หวงัอะไรอยูแ่ล้วนี ่แต่ทีน่่าแปลกกว่านัน้คอื คนใน

บริเวณนี้ชอบมองหน้าเรา คือเข้าใจแหละว่าเป็นคนต่างถิ่น เป็น

กะเหรี่ยงมา แต่ต้องมองกันขนาดนั้นเลยเหรอ บางคนถึงขั้นมอง 

เหลียวหลังอะ อยากเคลียร์ก็เจอได้นะพี่ //มองขึ้นลง


