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ความ
เดิมตอนที่แล้ว เรา...ในฐานะแห่งบุตร และธิดา

สุลต่านบรูไนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก

พนักงานที่เลานจ์ของการทางรถไฟคุนหมิง รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็น

อย่างยิง่ เช้านีเ้ราลมืตาต่ืนขึน้มาด้วยเสียงตามสายหวานๆ ไม่รอ็คมาก 

รู้สึกตัวอีกทีก็ถึงท่ีหมายที่สถานีรถไฟลี่เจียงแล้ว（丽江火车站）

คนขับขับนิ่มใช้ได้แฮะ หลับสนิทตลอดคืน (น�้าลาย) ไม่ซึมเปื้อนด้าน

ไหนเลย ใช่ครับ เราอยู่กันที่เมืองลี่เจียง（丽江）เป็นเมอืงทีข่ยับขึน้

มาทางเหนือของคุนหมิงเล็กน้อย ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานาน

แล้วว่า ธรรมชาตขิองท่ีนีค่อืสดุยอดมาก ทางทมีงานกเ็ลยใส่โปรแกรม

ชมธรรมชาติไว้แน่นยาวตลอด 2 วันต่อจากนี้ แต่ก่อนที่จะไปถึง 

จุดนั้น เรารีบเข้าที่พักเพื่อแปลงร่างกันก่อนดีกว่า เพราะเหนียวเกิน

ทนแล้ว

ทันทีที่ เดินออกมาด้านหน้าของสถานีรถไฟ บรรดาพี่ๆ  

แฟนคลับ และสื่อมวลชนก็ดาหน้ากันมาห้อมล้อมอย่างอบอุ่น พร้อม

ตะโกนขายทัวร์ และแพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยวในเมืองลี่เจียงกันอื้อ

องึไปหมด คนทีน่ีต่ือ๊เก่ง และไม่สนใจด้วยว่าเราจะมาจากไหน เพราะ

พีแ่กประเคนภาษาจนีใส่รวัๆ รวัแบบไม่เหน็ใจคนเดนิทางไกลทีต่ืน่เช้า

เลย สิ่งหนึ่งที่ดีใจเมื่อมาที่นี่คือ เราเจอชาวต่างชาติบ้างแล้ว ที่ใช้ค�า

ว่า “บ้าง” เพราะเป็นส่วนน้อยเหลือเกิน น้อยจนว้าเหว่ ไม่มีใครคิดจะ

มาผจญภยัแบบเราบ้างเลยเหรอ เมอืงท่องเทีย่วนะ...นัน่ไม่ใช่ประเดน็ 

ประเด็นคือเราวางแผนไว้ว่ามาถึงจุดนี้แล้วจะนั่งรถเมล์ไปที่เมือง

โบราณลี่เจียง หรือ 丽江古城 (ลี่เจียง กู่เฉิง) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

และช็อปปิ้งที่น่าจะดูเมือง ครึกครื้น และเก๋ไก๋ที่สุดย่านนี้แล้ว (จริงๆ 

แล้วมี 古城 อีกที่หนึ่งทางเหนือขึ้นไปอีก) ที่พักของเราก็อยู่ในนี้ด้วย 

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ความสนุกของการท่องเที่ยว

อยู่ที่การเดินทาง (?)
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Small Tips  

จรงิๆ แล้วแทก็ซีใ่นภาษาจนีจะใช้ค�าว่า 的士 (ตีซ่ื๋อ) เป็น

ค�าทบัศัพท์ และใช้กันในฮ่องกงซะเป็นส่วนใหญ่ ค�าว่า โบกแทก็ซี่

จะใช้ค�ากรยิา 打的 (ต่าต)ี ออกแนวค�าสแลง แต่ในความเป็นจรงิ

คนท้องถิ่นใช้ค�าว่า 出租车 (ชูจูเชอ) แปลตรงตัวว่า รถเช่า ซึ่ง

ที่เจอมาก็เหมารวมทั้งแท็กซี่ทั้งรถตู้เช่าน่ะนะ ป้าย “ว่าง” ของ

แท็กซี่ใช้ค�าว่า 空车 (ค่งเชอ) แปลว่า รถว่าง ถ้ามีผู้โดยสารแล้ว

จะขึ้นว่า 有人 (โหย่วเหริน) แปลตรงๆ เลยคือ “มีคน” ให้จ�าไว้

ว่าแท็กซี่ลี่เจียงป้ายว่างจะสีเขียว ไม่ว่างจะสีแดง (แล้วใครจะ

ไปรูว่้าเมอืงอืน่มนัจะสลบัสกีนั...เอาไว้จะเล่าให้ฟังในโอกาสถดัไป 

สะพรึงมาก)

และอย่างที่ทราบกันดีว่า รถเมล์ของจีนราคาถูกมาก 1 หยวน

ตลอดสาย (ประมาณ 5 บาท) ใครล่ะจะไม่อยากใช้บริการ แต่

พอดูจากคู่แข่งท่ียืนรอรถกันตรงป้ายรถแล้วก็เหนื่อยใจ ไม่รู้ว่า

กว่าจะได้ขึน้จะต้องรอไปอกีกีค่นั แซงควิกนัหน้าตาเฉยกอ็ย่างละ 

สูบบุหรี่กันควันโขมงก็อีกอย่าง ไม่สามารถทนยืนอยู่ตรงป้ายรถ

ได้นานกต้็องเดนิเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ไหนจะพี่ๆ  สือ่มวลชนทีค่อยดกั

สัมภาษณ์เราอีก จนชาวเราเริ่มจะทนไม่ไหว ขอใช้เงินแก้ปัญหา

ตามสไตล์คนมีสตางค์

เราเบนเข็มไปที่รถตู้เช่า（出租车 ชูจูเชอ）ที่เรียงราย

กันอยู่ตรงลานจอดรถห่างออกไปจากสถานีเล็กน้อย จากการ

สงัเกตพบว่าเป็นการเช่าแบบทางเดยีวกันไปด้วยกัน แต่ถ้าอยาก

เสียเงินมากกว่านั้นก็เอาแบบเช่าเหมาล�าก็ได้ แต่แบบทาง

เดียวกันไปด้วยกันจะมีที่นั่ง 10 ที่ ที่ละ 10 หยวน ณ ตอนนั้นรู้สึก

ว่าแพงจัง ระยะทางก็ไม่ไกลมาก น่าจะได้ถูกกว่านั้นนะ ท�าไปท�ามา

ก็ยังไม่ปลงใจที่รถตู้เช่า จนเวลาล่วงเลยไป ชักทนไม่ไหว เหนื่อย 

เต็มที่แล้ว นาทีนี้มีเท่าไรก็จัดไปไม่ต้องกังวลเรื่องถูกแพง โบกแท็กซี่

ซะเลยจ้ะ แน่นอน แทก็ซีไ่ม่ปฏิเสธเรา และคดิค่าเดนิทางตามมเิตอร์ 

สตาร์ทที่ประมาณ 6 หยวนเห็นจะได้ สบายกายสบายใจ นั่งรถไปก็

ชวนคณุพีค่นขบั (ผูห้ญงิ) คยุไปเบาๆ กไ็ด้รูว่้าแกเป็นชนเผ่าหนึง่ของ

จีน ไม่ได้เป็นคนเมืองแท้ๆ แถมชื่อแกฟังยากซะด้วย แต่อัธยาศัยดี

มากๆ ระหว่างนัน้กแ็อบมองมเิตอร์เป็นระยะๆ อุย๊...29 หยวนแล้วละ 

ยังไม่ถึงเลยอีกนิดเดียวเอง แล้วก็ผ่านระยะ 30 หยวนมาจนได้ นั่น

แปลว่า ถ้าเรานั่งรถตู้เช่ามากันตั้งแต่แรกเราก็จะจ่ายแค่คนละ 10 

หยวนแล้ว (บ้าทีส่ดุเลย) ด้วยความทีป่ระทบัใจคณุพีค่นขบัมากกเ็ลย

แถมทิปให้แกไปเล็กๆ น้อยๆ เป็นสินน�้าใจ

เอาละ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ 丽江古城南口 (ลี่เจียง กู่เฉิง 

หนานโข่ว) หรือประตูเมืองโบราณฝั่งทิศใต้ คนจอแจเจี๊ยวจ๊าวพอ

สมควร นี่ขนาดยังเช้าอยู่นะ พอเดินข้ามถนนมาก็ยืนงงกันเล็กน้อย 

เพราะในข้อมูลที่หามาคือว่า เราจะต้องจ่ายค่าเข้าเมืองโบราณแบบ

เหมาคนละ 80 หยวนเลยนะ ! แล้วก็จะได้บัตรแข็งประทับตราและ

วันที่มา ลักษณะจะเหมือนเป็นบัตรเบ่ง เอาไว้สามารถเข้าออกที่นี่

เมื่อไรก็ได้ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายเป็นรายเข้าออก เข้าทีจ่ายท ี

ไม่เอาด้วยหรอก...แถมโดนกดดันมาว่า ถ้าไม่จ่ายจะมีแก๊งชายชุด

ด�าหน้าโหดๆ คอยเรียกเก็บเงินหน้าทางเข้า ไอ้เราก็ปอดแหกเนาะ 

จ่ายๆ ไปเถอะ แต่ไม่ยักเห็นแก๊งชายชุดด�าที่ว่า มิหน�าซ�้า บูธเก็บเงิน

ค่าเข้าก็ดูจะไม่ค่อยใส่ใจกับการเก็บเงินเท่าไร นี่ถึงขั้นเดินหน้าซื่อ 

ตาใสเข้าไปเอาเงินให้เลยนะ ท�าให้รูส้กึว่า “หรอืไม่จ่ายกไ็ด้...” ในหวั 

อยู่ตลอดเวลา ช่างเถอะ เราคนไทยใจซื่อ อะไรที่จะกระทบกับ 

ช่ือเสียงประเทศในฐานะของตัวแทนประเทศขนาดนี้ก็อย่าท�าดีกว่า 

(ว่าไปนั่น)

 ภายในเมอืงโบราณแห่งนีส้วยงามมากจรงิๆ สถาปัตยกรรม

ต่างๆ มีความเก่าแก่ผสมผสานความทันสมัยอย่างลงตัว ร้านรวง ณ 

ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเต็มที่ มีแต่ร้านอาหารเช้าเท่านั้นที่เปิดให้บริการ

แล้ว และที่ส�าคัญคือ ที่นี่มีที่พักกระจายอยู่โดยทั่ว พลาดจากตรง

ไหนก็ไปหาที่ใหม่ได้เลย ประเด็นอยู่ตรงที่ที่พักของเราหายากมาก 

มากจนหาไม่เจอ อาจจะด้วยความทีเ่รายงัใหม่กบัตรอกซอกซอยใน

เมืองนี้ก็ได้มั้ง Google Map หรือแอพแผนที่ท้องถิ่นก็ไม่ช่วยอะไร 

เดินลากกระเป๋าวนกันอยู่นานสองนาน (พื้นถนนที่นี่ปูด้วยอิฐก้อน

ใหญ่ๆ ขรุขระๆ ใครจะน�ากระเป๋าลากมาลากสวยๆ ขอให้คิดใหม่ได้

เลย) จนต้องไปถามสาวน้อยพนกังานของทีพ่กัแห่งหนึง่ ถงึอย่างนัน้

เจ้าตัวยังงงเลยว่าที่ที่เราจะไปนี่มันอยู่ตรงไหน ไม่เคยได้ยิน...หน้า

ซีดสิครับ โดนหลอกเหรอ ไม่มั้ง แต่สุดท้ายน้องเขาก็พาเราลัดเลาะ

ไปตามตรอกในเมอืงโบราณจนเจอจนได้ ดจูากสภาพแล้วกไ็ม่สงสยั

แล้วว่าท�าไมถึงหาไม่เจอ...


