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ตอนที่
แล้วเรำเอำตัว๋รถไฟพมิพ์เองไปแลกตัว๋รถไฟตวั

จริงกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ถือว่ำสบำยใจ

สุดๆ ยังไงชีวิตก็ไปต่อได้แน่นอน สิ่งที่จะมำขวำงเรำได้ก็คงเป็นกำร

ตกรถ แต่จะตกรถได้ยังไงในเม่ือกว่ำจะออกเดินทำงกันจริงๆ ก็ดึกๆ 

โน่นแน่ะ ได้ควำมดังนั้นก็เลยนึกคึกไปท่องเที่ยวตำมแหล่งท่องเที่ยว

ในเมอืงกนัหน่อยดกีว่ำ เรำลงควำมเห็น กันว่ำจะไปท่องขนุเขำประจมิ

กัน (เรียกให้เว่อร์ไปอย่ำงนั้นเอง) หรือภำษำท้องถิ่นเรียกว่ำ ซีซาน 

(西山 Western Hills) ตัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกของเมอืงคนุหมงิ นัง่รถไฟ

ใต้ดินไปสุดสำยเลย ไกลมำก หลำยสถำนีมำก แต่ค่ำเดินทำงแค่ 5 

RMB คูณด้วย 5 เข้ำไปก็เท่ำกับ 25 บำทเท่ำนั้น ! ระหว่ำงทำงก็เช่น

เคย เสียงดังเจื้อยแจ้วล้งเล้งๆๆ ดังที่สุด ดังเท่ำที่จะดังได้ เรำก็กะจะ

เอนหลังพักสำยตำสักแป๊บคงไม่ไหว แต่ที่ไหนได้ ป๊อกกันทั้งคณะจ้ำ 

ดีนะลงสุดสำย ไม่อย่ำงนั้นคงแย่

พอออกมำจำกสถำนีเรำก็พบกับเชิงเขำเวิ้งว้ำง เป็นลำน 

กว้ำงๆ เหมือนจะให้ทัวร์มำลง ซึง่ก็มมีำลงจรงิๆ และทีแ่น่นอนกว่ำนัน้

คือ ทัวร์ผี และไกด์ผีต่ำงๆ เข้ำชำร์จถึงตัวแบบรวดเร็วมำก และสำด

ภำษำจีนใส่รำวกับว่ำเรำเป็นชำวต่ำงชำติที่ใช้ภำษำจีนเป็นภำษำแม่ 

ปฏิเสธยังไงก็ไม่ย่อท้อ ตำมล่ำตำมล้ำงเรำไปตลอดทำง แล้วตอนนั้น

ก็ก�ำลังเถียงกันเรื่องเส้นทำงอยู่ด้วยนะ ไม่รู้จะฟังใครก่อน เลยต้องใช้

ไม้ตำย เดินหนีไปเลย เรำมีทำงให้เลือกแค่ซ้ำยหรือขวำ เรำตัดสินใจ

ไปทำงขวำตำมสัญชำตญำณ ยังคิดในใจอยู่เลยว่ำ ถ้ำทำงนี้ผิดแล้ว

เรำต้องเดินย้อนกลับไป ป้ำพวกนั้นจะต้องสะใจที่สุดในโลก ถือว่ำ

พยำยำมมอบสิง่ดีๆ  ให้แล้วดนัเล่นตวัอวดด ี(กค็ดิไปถงึโน่น) แต่เผอญิ

ว่ำทำงนี้ถูกจ้ำ เบื้องหน้ำของเรำเป็นลำนจอดรถกอล์ฟ และรถทัวร ์

สีเขียวสดใส พร้อมแถวต่อคิวขึ้นรถทัวร์ ทัวร์ของที่นี่มีบริกำรรถทัวร์

ขนส่งขึ้นไปที่จุดสตำร์ท ทีแรกดูแผนที่แล้วก็กะจะเดินด้วยนะ เพรำะ

ควำมขี้เหนียวล้วนๆ แต่เอำเข้ำจริงมันต้องขึ้นเขำเลยนะคุณ และ 

เรำเหนื่อยกันพอสมควร ไม่อยำกเอำชีวิตมำทิ้งที่นี่ เลยต้องใช้เงิน 

แก้ปัญหำ...ใจหนึง่กด็ใีจ ใจหนึง่กแ็อบกงัวลเลก็ๆ เพรำะคนทีน่ีเ่ขำไม่

พูดภำษำอังกฤษกัน กลัวได้ซื้อตั๋วผิดๆ ระหว่ำงที่ก�ำลังยืนจ้องป้ำย

แนะน�ำเส้นทำงอยูน่ัน้เองกไ็ด้ยนิเสยีงบรรยำยภำษำองักฤษดงัมำจำก

ควิข้ำงๆ โอ้โฮ สวรรค์มำโปรด รบีพุง่ตวัไปขอควำมช่วยเหลอืเขำกนัใน

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ไม่มา...ถือว่าไม่ได้มา
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ถ้ำไม่รูภ้ำษำจนีแต่อยำกท่องเทีย่วในจนี อย่ำงน้อยอยำก

ให้จ�ำพวกตัวเลขกับหน่วยเงินไว้ก็จะดีนะ มันจะมีควำมซับซ้อน

เล็กๆ ตรงหน่วยเงิน คือ หน่วยเงินราชการของจีนเรียกว่า 人民币 

(เหรนิหมนิป้ี) ตัวย่อภำษำอังกฤษคือ RMB แต่เวลำพดูกันในชวีติ

ประจ�ำวันแบบภำษำบ้ำน ๆ  เข้ำใจกันจะพูดว่ำ หยวน (元) และถ้ำ

จะให้บ้ำนไปกว่ำนั้นแบบคนท้องถิ่นสื่อสำรกันจะพูดว่ำ ไคว่ (块)  

แทน ซึ่งส่วนใหญ่จะพูดว่ำ ไคว่ เป็นหลัก ฉะนั้น เวลำถำมรำคำไป

แล้วเจ้ำของร้ำนตอบว่ำ “...ไคว่” ก็อย่ำตกใจ ให้ลืมค�ำว่ำ ไคว่ 

แล้วไปจับประเด็นที่ตัวเลขด้ำนหน้ำดีกว่ำ (ยิ่งเลข 4 (四 ซื่อ) กับ

เลข 10 (十 สือ) นะคุณ สนุกเพิ่ม)

ทันที เรำตัดสินใจเลือกทัวร์แบบเหมำทั้งเขำเลย ได้นั่งรถขึ้น นั่ง

กระเช้ำ นั่งรถลง แล้วก็นั่งกลับมำที่นี่ สรุปคือเลิศ คือคุ้ม โดนกันไป 

88 RMB

ไฮไลท์ของซีซำน คือ ประตูมังกร (龙门 หลงเหมิน (Dragon 

Gate)) มีค�ำกล่ำวว่ำ (ใครกล่ำวก็ไม่ทรำบ) “มำคุนหมิงแล้วไม่มำ 

ซีซำน ก็เหมือนไม่ได้มำคุนหมิง แล้วถ้ำมำซีซำนแล้วไม่มำที่ประตู

มังกร ก็เหมือนไม่ได้มำซีซำนเหมือนกัน” ได้ ! ยอมที่ไหน ระหว่ำงที่

นัง่รถทวัร์ขึน้มำยงัจดุสตำร์ทก็รูสึ้กว่ำคดิถูก อย่ำลืมว่ำซซีำนเป็นภเูขำ 

และกำรเดินขึ้นเขำไม่ใช่เรื่องสนุก รถทัวร์คุณพี่เขำก็ฉวัดเฉวียนมำก 

เส้นทำงแคบๆ แต่ขับได้เหมือนปำรีสดำกำร์ไปอีก หลุดโค้งไปก็เจอ

กันข้ำงล่ำงเลย ที่สะพรึงกว่ำนั้นคือมีคนเดินขึ้นจ้ำ ไอ๋หยำ ไม่กลัวรถ 

ไม่กลวัตกเขำ ไม่กลวัเหนือ่ยกนัเลยนะพวกเธอ พอมำถงึทีจ่ดุสตำร์ท

ก็เจอเวิ้งกว้ำง ซุ้มประตู และทำงขึ้นให้เลือกได้ตำมใจชอบ จะเวียน

ขวำเวยีนซ้ำยกส็ดุแต่ใจจะไขว่คว้ำ เรำเลอืกทีจ่ะเวยีนซ้ำยตำมกระแส

สังคม เพรำะจะเริ่มจำกกำรขึ้นกระเช้ำ วนผ่ำนไปที่ประตูมังกร แล้ว 

กลับมำที่จุดสตำร์ท เพอร์เฟกต์สุดๆ

ข้ำงหน้ำนัน่คอืควิรอขึน้กระเช้ำ น่ำตืน่เต้นมำก แต่ทีน่่ำตืน่เต้น

กว่ำคือสภำพของกระเช้ำ เป็นโครงเหล็กบำงๆ เบำๆ อำรมณ์แบบ

เก้ำอี้เหล็กดัดในสวนหลังบ้ำน สั่นๆ สองที่นั่งถ้วน มีจังหวะให้เรำ

กระโดดขึน้ประมำณ 3 วนิำท ีไม่มเีวลำจดัระเบยีบร่ำงกำยให้สวยงำม 

มีแต่เวลำเอำตัวรอด ข้ำพเจ้ำเลือกส่งเพื่อนๆ ที่รักไปเสวยสุขกันก่อน

เพื่อดูท่ำที เพรำะยังไงเรำต้องนั่งเดี่ยวอยู่แล้ว เพื่อนๆ ท�ำได้ดี แม้ว่ำ

ท่ำจะไม่สวยมำก แต่ถือว่ำท�ำได้ดี พอถึงตำเรำก็ผ่ำนไปได้ด้วยดี แต่

ต้องบำลำนซ์น�ำ้หนกัดีๆ  เพรำะถ้ำกระเช้ำเอยีงไปข้ำงหนึง่คงตกลงไป

ตำย ครั้งนี้เป็นกำรนั่งกระเช้ำที่ฟินมำก สูงมำก เสียวมำก ไกลมำก 

ไกลจนรู้สึกคุ้ม พอถึงชั้นบนสุดแล้วก็ได้เวลำกระโดดลงให้เร็วเท่ำ 

ขำขึ้น ไม่อย่ำงนั้นจะโดนกระเช้ำงัดได้ เรำเดินตำมทำงไปเรื่อยๆ 

อย่ำงไร้จุดหมำย ผ่ำนซุ้มประตูย่อยๆ มำกมำย แต่ก็ไม่ยักเจอประตู

มงักรสกัท ีจนกระทัง่เจอมวลมหำประชำชนรมุกนัอยูท่ีซุ่ม้ประตหูนึง่

ตรงริมหน้ำผำสูง แคบๆ เล็กๆ ประตูมังกรนั่นเอง เห็นคนก�ำลังท�ำท่ำ

ลูบคล�ำปุ ่มหินใต้ซุ ้มประตูก็นึกคึกอยำกลองท�ำบ้ำง โอ้โฮ ต้อง

วำงแผนกันว่ำใครจะแตะก่อน ใครจะถ่ำยรูป เพรำะคนเยอะมำก 

แคบมำก ไม่มใีครยอมใคร ทกุคนจะแตะให้ได้ ภำพกเ็ลยออกมำเตม็

ไปด้วยหัวคน...ถือว่ำจบภำรกิจพิชิตประตูมังกรแบบงงๆ และกลับ

กันลงมำแบบงงๆ เพื่อไปหำอะไรกินกัน ที่เห็นเล่ำมำสั้นๆ นี่เรำผ่ำน

มำหลำยประตูมำกนะ ขำนี่สั่นผับๆ เลยละ หิวจนตำลำยไปหมด ถ้ำ

จะเอำให้ครบแบบไม่ต้องกลับมำที่นี่อีกจะมีอีกที่หนึ่งคือ นั่งกระเช้ำ

ข้ำมทะเลสำบเตียนฉือ (滇池) ไปไหว้พระฝั่งกระโน้น แต่ก็ขอบำย

เพรำะเวลำไม่ค่อยดี แถมขำลงเขำฝนตกไปอีก...เอำเข้ำไป

 


