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และแล้ว
เวลำในตัวเมืองคุนหมิงของเรำก็หมดลง 

อะไรมันจะส้ันปำนน้ัน จะเรียกว่ำเป็นเมือง

ทำงผ่ำนก็คงไม่ผิดอะไร ได้ไปใช้ (ฆ่ำ) เวลำในสถำนที่ท่องเที่ยวมำ 1 

แห่งถ้วน ดูเวลำแล้วเรำก็น่ำจะได้เวลำไปเตร็ดเตร่แถวๆ สถำนีรถไฟ

เพื่อรอขึ้นรถไฟในช่วงค�่ำกันซะที สภำพของทีมนักเดินทำงตอนนี้ 

ไม่ต่ำงอะไรกบัผูพ้ลดัถิน่ หลบัสลบคอพบัคออ่อนกนัมำในรถไฟใต้ดนิ

แบบอ้ำปำกน�้ำลำยยืดกันเลยทีเดียว เพรำะเล่นน่ังไปจนสุดสำยเลย

นี่นะ และถ้ำยังจ�ำกันได้ ตั้งแต่ลงเครื่องบินมำ คณะเรำยังไม่ได้เข้ำ

ท่ีพักกันเลย น�้ำก็ไม่ได้อำบด้วย และจะเป็นแบบนี้ไปจนกว่ำจะเย็น

วันพรุ่งนี้...คุณเอ๊ย ไม่อยำกคิดสภำพ

ทันทีที่มำถึงสถำนีรถไฟก็ต้องรีบหำอะไรรองท้องให้เป็น

กจิจะลกัษณะกนัก่อน แต่ด้วยควำมทีย่งัหวัน่ๆ กบัร้ำนอำหำรท้องถ่ิน

ตำมฟู้ดคอร์ดละแวกนั้น เลยตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนฟำสต์ฟู้ด

แบรนด์ท้องถิน่ของทีน่ี่ชือ่ dicos หน้ำตำละม้ำยคล้ำยร้ำนผูพ้นัไก่ทอด

ผสมกับร้ำนเบอร์เกอร์เอ็มเหลืองชื่อดังในบ้ำนเรำ จำกประสบกำรณ์

ที่ผ่ำนมำ ร้ำนประเภทนี้จะรำคำสูงพอสมควร (เมื่อคูณกลับเป็นเงิน

บำทไทยแล้ว) แต่ก็ไม่มีทำงเลือกอื่น เรำลงควำมเห็นว่ำจะกินเป็น 

เซทกลำงๆ ที่มีอำหำรพียงพอส�ำหรับชำวคณะแค่นั้น พอได้ของที่สั่ง 

ก็มำสังเกตกันว่ำ เอ๊ะ ไม่มีพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศให้เหรอ งำน

หยำบแล้วละ ว่ำแล้วเพื่อนนำงหนึ่งก็ปรี่เข้ำไปถำมที่เคำน์เตอร์หำ 

ketchup (ซอสมะเขือเทศ) เห็นถำมกันอยู่นำน ท�ำท่ำว่ำจะไม่ได้ผล 

แล้วใครจะไปคิดว่ำวันหนึ่งจะได้ใช้ศัพท์ค�ำว่ำ ซอสมะเขือเทศ ที่จีน

ขึ้นมำ เรียนมำก็น้อยด้วย สรุปเลยต้องขอ ฟานเฉียเจี้ยง (番茄酱) 

หรือก็คือ ซอสมะเขือเทศ นี่แหละ ถึงจะอ๋อกันทั้งร้ำน และที่บันเทิง

กว่ำนั้นคือร้ำนนี้ไม่มีบริกำรมีด（刀子 เตำจื่อ）ไปอีก อะ มือก็มือ... 

(ไม่อยำกจะเมำท์ว่ำ ถ้ำเป็นไปได้อย่ำกินร้ำนนี้ ไม่อร่อยเลย)

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

รถนอน ต้อง ได้นอน
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Small Tips  

ร้าน dicos（德克士 เต๋อเค่อซือ่）ทีก่ล่ำวถงึไปข้ำงต้น

คืออำจจะแล้วแต่คนชอบก็ได้นะ แต่ส่วนตัวรู้สึกว่ำ ขนมปังบน

เบอร์เกอร์ของเขำมนัไม่โอเคเอำซะเลย ไก่ทอดกไ็ม่เชงิสกุกรอบซะ

ทเีดยีว (ไม่ได้สกุยนักระดกูแบบไก่ทอดหำดใหญ่) ทีส่�ำคญัคอืไม่มี

บริกำรซอสต่ำงๆ และมีดส้อมด้วยนะ หรืออำจจะเป็นบำงสำขำ 

แต่ก็ไม่น่ำมั้ง...และที่ส�ำคัญไปกว่ำนั้น พนักงำนสื่อสำรภำษำ

อังกฤษแทบไม่ได้เลย เวลำเจอภำษำอังกฤษเข้ำไป พนักงำนก็จะ

สะกิดเรียกกันมำช่วยเจรจำอย่ำงบ้ำคลั่ง เห็นแบบนั้นแล้วก็...

ขอโทษที่ท�ำให้ล�ำบำกนะ

ในที่สุดก็ได้เวลำเข้ำไปรอด้ำนใน บขส. กันซะที (ขออภัยที่

ต้องเปรียบเทียบแบบนี้ แต่มันเหมือนจริงๆ) ระหว่ำงที่เข้ำคิวรอผ่ำน

เคำน์เตอร์ตรวจตัว๋เข้ำไป กย็งัไม่วำยมคีนท�ำท่ำจะแซงควิอกีแล้ว แต่

บอกเลยว่ำรอบนีย้ำก เรำตัง้ค่ำยกลเกำะดอกท้อขึน้ในแถวนัน้ จนไม่

สำมำรถมีใครแซงเรำได้อีก ภัยพิบัติต่อไปคือ ขำกเสมหะ ซองข้ำงๆ 

ชำร์จขำกเสียงดังลั่นมำแต่ไกล แล้วก็มำถุยใส่แถวๆ จุดที่เรำยืน คือ

ต้องสะกิดกันแล้วบอกว่ำ อย่ำมองๆ ๆ รู ้สึกสงสำรตัวเองมำกที ่

เวรกรรมไม่หมดไปซะท ีจนกระทัง่หลดุเข้ำมำด้ำนในจนได้...เอ๊ะ ป้ำย

ไฟวิ่งสีแดงๆ ที่หลบมุมอยู่ตรงนั้นคืออะไร ท�ำไมมีค�ำว่ำ Soft Sleep 

ด้วย (อน่ึง ตั๋วรถไฟท่ีทำงคณะจองผ่ำนอินเทอร์เน็ตกันมำเป็นแบบ 

Soft Sleep หรือแบบตู้นอนเหยียดยำวได้ มันจะมีอีกแบบคือ Hard 

Sleep กค็อืแบบนัง่หลบันกเอำ รำคำจะแตกต่ำงกนัอยูป่ระมำณหนึง่ 

แต่เมื่อพิจำรณำว่ำต้องน่ังข้ำมเมือง ข้ำมคืน ในวันท่ีร่ำงกำยเน่ำจน

เกือบจะถึงขีดสุด ยอมจ่ำยแพงหน่อยดีกว่ำ) พอเข้ำไปอ่ำนรำยละ

เอียดใกล้ๆ ก็ได้ควำมว่ำ ข้ำงหลังป้ำยนี้เป็น lounge ของสถำนีรถไฟ

แห่งนี้ ใครที่เดินทำงด้วยตั๋วแบบ Soft Sleep สำมำรถใช้บริกำรได้ ! 

เท่ำนั้นแหละคุณ แทบจะขี่พำยุทะลุป้ำยเข้ำไปเลยละ เอกสำรที่ต้อง

ใช้กค็อื ตัว๋โดยสำร และหนงัสอืเดนิทำง (ของทกุคนในทมี) แค่นัน้เอง 

แล้วพนักงำนก็จะพินอบพิเทำพำเรำเข้ำมำด้ำนใน

คณุพระคณุเจ้ำช่วย ทีน่ีม่นัช่ำงต่ำงจำกโลกภำยนอกอนัโหด

ร้ำยซะจริงๆ มันโอ่อ่ำ กว้ำงขวำง สะอำดสะอ้ำน เงยีบสงบ มสีิง่อ�ำนวย

ควำมสะดวกครบครัน ท้ังโซฟำนุ่มๆ เก้ำอ้ีนวด ห้องน�้ำแบบอำบน�้ำ

ได้ (ตนิดิเดยีว ถ้ำห้องน�ำ้สะอำดกว่ำนีห้รอืมชีกัโครกมำกกว่ำนีอี้กนดิ

จะได้ 5 ดำวเลย) มนี�ำ้ให้กดกินได้ทัง้ร้อนเย็น พนกังำนก็พอจะสือ่สำร

ภำษำอังกฤษได้บ้ำง ไม่ยืนงง นำทีนั้นพร้อมปำกระเป๋ำทิ้งแล้วนอน

สงบในท่ำศพอำสนะมำก ขนำดรอเป็นชั่วโมงก็รู้สึกว่ำไม่เบื่อเลย รอ

ได้ๆ จนกระทั่งใกล้ถึงเวลำรถไฟใกล้ออกอีกรำว 15 นำที กะเหรี่ยง

ไทยทีมนี้ก็ยังชิลล์ จนเจ้ำหน้ำท่ีเดินมำสะกิดเรียกว่ำไปได้แล้วพวก

เอ็ง แล้วเจ้ำหน้ำท่ีก็กุลีกุจอน�ำทำงพำเรำออกไปที่ชำนชำลำ ผ่ำน

ประตูลับที่มีเฉพำะลูกค้ำจำกใน lounge เท่ำนั้นถึงจะผ่ำนไปได้ ลง

ลิฟต์ลับที่ไปโผล่ตรงชำนชำลำเลย ยังไม่พอ ยังพำเรำไปส่งถึงประตู

ขึ้นรถไฟเลยด้วย ประทับใจจนไม่รู้จะประทับใจยังไงแล้ว ยังอีก ยัง

จะอุตส่ำห์ฝำกฝังกับนำยท่ำว่ำ “พวกเขำเป็นชำวต่ำงชำติ สื่อสำร

ภำษำจีนไม่ค่อยได้ ฝำกดูแลด้วยนะคะ” อันนี้เรำฟังออกทั้งหมด 

น�้ำตำไหลได้ไหลแล้ว แต่ไม่ทันจะร�่ำลำกันให้สำแก่ควำมมีน�้ำใจก็

ต้องรบีขึน้รถไฟกันแล้ว (มำคิดอีกทก็ีเป็นได้หลำยสำเหตุ หรอืเพรำะ

เรำเป็นต่ำงชำติ หรอืเพรำะเรำใช้บรกิำร lounge หรอืเพรำะเรำชกัช้ำ

ไม่ยอมไปรอขึ้นรถไฟสักที หรืออะไรกันแน่ที่ท�ำให้พนักงำนต้อง

บริกำรเรำขนำดนั้น...)

บนรถไฟแต่ละตู้แบ่งเป็นห้องเล็กๆ แต่ละห้องมีเตียง 2 ชั้น

ขนำบ 2 ฝั่ง เท่ำกับว่ำนอนได้ 4 คน แต่ทำงคณะมีอยู่ 3 นั่นแปลว่ำ

จะมีคนแปลกหน้ำมำร่วมหลับนอนกับเรำด้วย 1 คน และคนคนนั้น

คือ ชำยวัยกลำงคนที่ครอบครัวอยู ่ห้องถัดไป ท�ำท่ำทำงใจดีสู ้

กะเหรี่ยงไทย อำจจะดูประหม่ำนิดๆ แต่ก็เก็บอำกำรเนียน (ลูกสำว

แกวิง่มำหำพ่อกช็ะงกัไปเหมอืนกนั) เตยีงนอนไม่ได้ขีเ้หร่เลยนะ นอน

ดี นุ่ม แข็งแรง สงบ และไม่จอแจ เผลอแป๊บเดียวคุณพ่อก็ชิงเข้ำเฝ้ำ

พระอินทร์ไปก่อน (หรือพยำยำมข่มตำหลับก็ไม่ทรำบ) แล้วชำวเรำ

ก็ค่อยๆ ภำพตัดกันไปทีละคนๆ ช่ำงเป็นวันที่เหนื่อยเหนียวจริงๆ

 




