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Miss 
Grand Lijiang หรือที่เราได้เรียกกันในนาม คุณพี่ 

ขณะน้ีได้พาเราซกิแซกแหวกวงล้อมของรถติดออก

มาจนถึงบริเวณชานเมืองแล้ว ทีมงานคุณภาพของเราท่ีพยายาม 

ข่มตานอน หนีจากความจริงอันโหดร้ายก็ไม่สามารถหลับได้ลงอีก 

ต่อไป ไหนจะรถติด ไหนจะถ้อยค�าผรุสวาทที่ปลิวว่อนไปทั่วทั้งคันรถ 

น่าแปลกที่อีกครอบครัวหนึ่งซึ่งโดยสารมากับเราด้วยกลับนิ่งเหมือน

อนุสาวรีย์ปูนปั้นไม่มีผิด (หรือจริงๆ แล้วปลงได้ก่อนเรา) ...ตั้งแต่พ้น

เขตเมืองมา ความสงบ ความเยน็ฉ�า่ ความธรรมชาตกิเ็ริม่เข้ามาแทนที่ 

ให้อารมณ์แบบออกต่างจังหวัดจริงๆ พอมองไปข้างหน้าก็เห็นภูเขา

ลูกใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ดูน่าเกรงขาม ใช่แล้ว นั่นคือจุดหมายปลาย-

ทางของเราในวนันี ้ยวีห่ลงเสวีย่ซาน หรอืภเูขาหมิะมงักรหยก（玉龙

雪山）แต่ทีน่่าตืน่เต้นกว่าคอืต้องมาคอยลุน้ว่าฝนจะตกลงมาให้ทรปิ

เราล่มหรอืไม่ เพราะการมาของฝนเท่ากบัเราจะท�ากจิกรรมไฮไลท์ขึน้

กระเช้าไปบนยอดเขาไม่ได้ และนั่นคือหายนะ

ระหว่างทางคุณพี่ได้พาชาวคณะแวะข้างทางอย่างงงๆ แต่ก็

พอสังเกตได้ว่า จุดนี้มีนักท่องเที่ยวแวะลงมาถ่ายรูปกันพอสมควร 

ลักษณะพื้นที่แถวนี้เป็นทุ่งกว้างๆ ริมถนน มีดอกไม้ขึ้นเบาๆ ให้ดูไม่

โล่งจนเกนิไป ฉากหลงัเป็นภเูขาหมิะมงักรหยกทีต่อนนีบ้นยอดเขาถกู

ปกคลุมด้วยเมฆทะมึน ชวนให้ลุ้นทุกวินาที คุณพี่หันมาแจ้งกับพวก

เราว่า 十五分 (สืออู่เฟิน) เรียบๆ แต่หนักแน่น เป็นอันรู้กันว่าให้เวลา 

15 นาทสี�าหรบั RC แรกนี ้ทนัใดนัน้เอง ครอบครวัสามพ่อแม่ลูกก็เปิด

ประตลูงรถไปโดยอตัโนมตั ิเหมอืนว่าใส่โปรแกรมมาแล้ว พร้อมกบัลง

ไปถ่ายรูปแบบเกร็งๆ พอเป็นพิธี ชาวเราเห็นดังนั้นก็เลยอัญเชิญองค์

บางแสน องค์หัวหินมาลง รีบวิ่งข้ามถนนไปถ่ายรูปกันอย่างบ้าคลั่ง 

ครีเอทท่าถ่ายรูปในแบบที่ไม่คิดว่าปกติส�าหรับคนแถวนั้น และหนึ่ง

ในนั้นต้องมีท่ากระโดดซิกเนเจอร์แบบบางแสนสไตล์ เรากระโดดกัน

อยู่นาน เปลี่ยนท่าไปหลายท่ามากจนเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ะ มันเกิน 15 นาที

แล้วนี่หว่า พลางหันไปมองที่รถซึ่งจอดอยู่อีกฝั่งของถนน เห็นเป็น 

ร่างของสามพ่อแม่ลูกนั่งรออยู่ในรถแล้ว พวกเรารีบทะยานออกจาก

จุดนั้นทันที เพราะถ้าไปช้ากว่านี้คุณพี่ได้เชือดเราทิ้งไว้ข้างทางแน่  

อพีวกคนไทยนีม่นัแย่จรงิๆ (คณุพีค่งคดิ) พอขึน้รถมาได้กท็�าไขสอืกนั

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

การเดินทางส�าคัญที่ระหว่างทาง
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Small Tips  

ก่อนมาเทีย่วครัง้นี ้เรารูอ้ยูแ่ล้วว่าจะต้องขึน้ทีส่งู แล้วไม่ใช่

สูงธรรมดา สูงจากระดับน�้าทะเลเป็นหลายพันเมตร ซึ่งความสูง

ระดับนี้จะท�าให้เกิดอาการที่เรียกว่า Altitude Sickness หรือ 高

山症 (เกาซานเจิ้ง - แปลตรงตัวก็คือ โรคภูเขาสูง) อาการนี้เกิด

จากภาวะขาดออกซิเจน ออกซิเจนไม่พอ ท�าให้เกิดอาการต่างๆ 

ตามมา เช่น ปวดหวั นอนไม่หลบั เหนือ่ยง่าย ฯลฯ และอาการอาจ

จะรุนแรงมากขึ้นจนเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะคนที่ยังฝืนเดินทางขึ้น

ที่สูงต่อ...ได้ยินแบบนี้แล้วเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเลยยังไงไม่รู้แฮะ 

วธิแีก้ไขเบือ้งต้นคอื เราสามารถกนิยา (เมด็) กนัไว้ก่อนเมือ่รูว่้าจะ

ต้องขึน้ทีส่งูขนาดนัน้ ห้ามลมืกนิเดด็ขาด แล้วเมือ่ไปถงึทีแ่ล้วกใ็ห้

ใช้ออกซิเจนกระป๋อง（氧气瓶）เป็นอีกตัวช่วยหนึ่ง ก็จะท�าให้

สามารถท่องเที่ยวต่อไปได้โดยสวัสดิภาพ

โดยมิได้นัดหมาย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เข้าใจว่าครอบครัวนี้คง

ถ่ายรูปช็อตที่เราเห็นนั้นแค่นั้นแล้วขึ้นรถเลย นี่ไม่คิดจะตื่นเต้นกัน

หน่อยหน่อยเหรอ...ว่าบาป ถึงเราจะมาช้า แต่คุณพี่ก็ไม่ยอมออกรถ 

แถมยังมีอาการเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ออกนอกเมือง เธอต่อสาย

โทรศัพท์หาเครือข่ายของเธอแล้วบ่นอะไรบางอย่างรัวๆ ท่าทาง

เหมือนจะบอกว่าเกดิเหตขุดัข้องบางประการท�าให้ยงัไม่สามารถออก

รถได้ แต่ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร ระหว่างนั้นเราก็ดื่มด�่าท่าทาง

กระวนกระวายของคุณพี่ไปจนสติเราจะแตกซะเอง

ในท่ีสดุชาวเราก็มาถึงจดุนดัพบจดุแรกกันซะท ีเป็นลานจอด

รถกว้างๆ ที่มีรถตู้ รถแวน และรถทัวร์มากมายทยอยเดินทางเข้ามา

จอดกนัเนอืง ๆ  เรากไ็ด้แต่มองดสูถานทีจ่ดัแสดงโชว์จางอีโ้หมวอย่าง

หมดอาลยัตายอยาก อยากยนืตรงนัน้ ทีฉ่นัเคย (จะได้) ยนื...หลงัจาก

ทีค่ณุพีจ่อดรถเข้าซองเสรจ็กบ็อกให้เรารอสกัครู ่แล้วหายตวัไปอย่าง

ไร้ร่องรอย ระหว่างน้ันก็สังเกตเห็นว่า คณะทัวร์อื่นๆ ที่มาพร้อมกัน

กบัเราต่างกส็วมใส่เสือ้กันหนาวนวมแบบคล้ายๆ กันท้ังน้ัน นวมแบบ

ยาวถึงหน้าแข้ง สภาพภายนอกดูหนาวเกินเบอร์จนให้ความรู้สึกว่า

เราก�าลังจะตะลุยหิมะในแถบไซบีเรีย และไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดกลับ

มาได้ ในมือของแต่ละคนมีอาวุธคู่ใจ เป็นกระป๋องยาวๆ คล้ายกับ 

ไบกอนบ้านเรา มันคือ “กระป๋องออกซิเจน” （氧气瓶 หย่างชี่ผิง）

ที่เราใฝ่ฝันและถามหามาตลอดนั่นเอง จากเครื่องเคราทั้งหมดย่ิง

ท�าให้เราอดรูส้กึไม่ได้ว่า “เราจะตายไหมนะ” มนัดเูป็นทรมานบนัเทงิ

ชอบกล อยู่บ้านดีๆ ไม่ชอบ ชอบออกมาแอดเวนเจอร์ เจอของแข็ง

เข้าให้แล้วสิ เอ๊ะ...แล้วพวกเราล่ะ ตอนนี้คณะเรามีแค่เสื้อกันหนาว

ไม่หนาไม่บางคนละตัว พร้อมพรอพที่คิดว่าน่าจะกันหนาวไหว เห็น

คันอื่นๆ เขาหยิบมาจากท้ายรถ คือมีเตรียมไว้แล้วพร้อมสรรพหยิบ

จับสะดวก แล้วพวกเราล่ะ...พอส้ินความคิดเท่านั้นแหละ คุณพี่ว่ิง

กระหดืกระหอบมาจากรถตูค้นัทีเ่พิง่จะจอดได้ไม่นานทางโน้นพร้อม

เสื้อกันหนาวนวม และกระป๋องออกซิเจนพะรุงพะรังตรงดิ่งมาทางนี้ 

ทีนี้ก็เลยถึงบางอ้อว่า อ๋อ ที่คุณพี่เขาดูนอยด์ๆ ดูไม่ค่อยพร้อม ต้อง

คอยโทรศัพท์เช้าเย็นขนาดน้ันก็เพราะคุณพี่เขาไม่พร้อมจริงๆ นั่น

แหละ (ตึ่งโป๊ะ) นางไม่มีจะให้ เลยต้องรอเครือข่ายรถเช่าด้วยกันเอา

มาให้สินะ โอเค เข้าใจได้ คุณพี่ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว

ตอนน้ีคุณพี่ได้แปลงร่างเป็นไกด์สาวผู้ปราดเปรียวไปแล้ว 

ไอ้เรากน็กึว่ามาส่งแล้วกร็อรบักลบั ทีไ่หนได้ นางมภีาระมากกว่านัน้ 

เธอน�าพวกเราตามฝูงชนเข้าไปในอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งมีคน

อัดอยู่ในนั้นประมาณค่อนโลกเห็นจะได้ ทุกคนสวมใส่เสื้อกันหนาว

นวมคล้ายๆ กันแต่คนละสี  ดูก็รู้ว่าสีเดียวกันคือมาด้วยกันเป็นคณะ 

มือก�ากระป๋องออกซิเจนแน่น และต่อคิวยาวไปจนถึงวงแหวนดาว

ยูเรนัส คือแถวยาวมาก ขดกันไปมาจนหาหัวแถวไม่เจอ ด้วยความ

ที่พวกเราใหม่กับฟีลด์นี้มาก ก็ได้แต่เดินตามครอบครัวสุขสันต์สาม

พ่อแม่ลกูไปตดิๆ อย่างไม่ลดละ เกดิอะไรขึน้อย่างน้อยเรากเ็พือ่นร่วม

ทาง อย่าทิ้งอย่าขว้างกันเลย จริงๆ แล้วเราก�าลังเข้าแถวเพื่อที่จะไป

สูจ่ดุหมายถัดไปคือบรเิวณตีนเขาหมิะมงักรหยกนัน่เอง แล้วแถวยาว

ขนาดนีจ้ะไปถงึกีโ่มงกนั...เริม่หนกัใจ แถมฝนข้างนอกกไ็ม่มทีท่ีาว่า

จะหยุด ถึงจะไม่ได้ตกหนักอะไรขนาดนั้น แต่ฝนก็เป็นศัตรูตัวฉกาจ

ของเราในวันนี้ เราไม่แฮปปี้กับฝน เท่าที่สังเกตรอบ ๆ ก็พบว่า มีแต่

คนจีนด้วยกันเองนี่แหละที่มาเที่ยว จะว่า 99% เลยก็ว่าได้ ยิ่งท�าให้

เราเคว้งคว้างหนักขึ้นไปอีก เฮ้อ ไม่คิดจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้าง

จรงิๆ เหรอ แต่คณุพีก่ท็�าให้เรารูส้กึอุน่ใจขึน้มาพอสมควร เพราะหลงั

จากที่ปล่อยเราเข้าไปในแถวแล้ว คุณพี่ก็หายไป ที่จริงแล้วเธอ

สังเกตการณ์อยู่ด้านนอก คอยมองหาเราว่าเราไม่ได้หลงไปไหนใช่

ไหม ยังอยู่ในแถวเนาะ อะไรประมาณนั้น ซึ้งใจมากครับคุณพี่... 
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