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เรา
ยนืเข้าแถวกนันานพอสมควร เส้ือผ้านวมหนาทีต่ืน่เต้นเมือ่

ได้ใส่เริ่มกลายเป็นภาระไปในบัดดล เพราะมันเปียกฝน 

มาจากขาเข้าในตกึนี ้ทแีรกก็หนาวด ีตอนนีค้นแน่นขนดัจนกลายเป็น

ร้อนไปเลย แทบอยากจะถอดแล้วเหวี่ยงทิ้งไว้ข้างทาง แต่ก็ท�าไม่ได้

น่ะนะ เอ๊ะ นัน่หวัแถวนีน่า ลกัษณะทีเ่หน็เป็นประตอูอกไปหาแสงสว่าง

ข้างนอก แล้วนั่นมันรถทัวร์เล็กไม่ใช่เหรอน่ะ...แปลว่าอะไร แปลว่า 

เรานั่งรถตู้มาเข้าคิวเพื่อมาขึ้นรถทัวร์อีกทียังไงล่ะ นี่ยังไม่ถึงภูเขาอีก

เหรอ !! เล่าเรื่องมาตั้งหลายฉบับแล้วยังไม่ถึงตีนเขาเลยพ่อจ๋าแม่จ๋า 

เอาละ อย่างน้อยก็ใกล้ความจริงแล้ว พอถึงคิวเราจะขึ้นรถทัวร์ ด้วย

ความท่ีทีน่ี่คอืประเทศจนีเนาะ แล้วชาวแก๊งของเรากไ็ม่ใช่คนท้องถิน่ 

ถ้าเกิดรถเต็มแล้วต้องแยกกัน ต้องเป็นหายนะครั้งใหม่แน่ นึกได ้

ดงัน้ันกร็บีวางแผนกนัอย่างรวดเรว็ว่า ไม่ว่ายงัไงกต้็องขึน้คนัเดียวกัน

ให้ได้นะ แล้วเหมือนสวรรค์จะเล่นตลกอีกครั้ง เพราะจังหวะที ่

เจ้าหน้าทีก่�าลงัตรวจเอกสารเราก่อนขึน้รถ รถก็ท�าท่าจะเตม็แล้ว (ชาว

ต่างชาติจะถูกตรวจนานกว่าคนจีนเล็กน้อย) พอหลุดไปได้เท่านั้น

แหละคุณ สวมวิญญาณคนไทยแท้แต่โบราณแย่งขึ้นรถกันแบบไม่

สนสี่สนแปดใดๆ นั่งแยกก็ได้ ขอให้รวมกลุ่มกันไว้ สรุปคือเราท�าได้ดี

ครับ (แถมคุณพี่โชว์เหนือด้วยการขึ้นทีหลังลูกทัวร์แต่มีที่นั่งจ้า)

รถทวัร์ขบัออกไปได้ไม่นานก็มาจอดทีแ่หล่งท่องเทีย่วแห่งหนึง่ 

บรรยากาศคร่าวๆ คือเป็นตีนเขา มีแม่น�้าสีฟ้าไหลผ่าน และที่ส�าคัญ 

มีจามรีด้วย ! (牦牛 เหมาหนิว) โอ๊ยตาย ตื่นเต้นมาก บริเวณนี้เรียก

ว่า 白水河 (ไป๋สุ่ยเหอ) แปลตรงตัวว่า แม่น�้าน�้า (สี) ขาว เข้าใจว่าน่าจะ

หมายถึงว่า “น�้าใส” แหละ...พอรถจอดปุ๊บ เราต่างก็ทยอยลงกันแบบ 

งงๆ เพราะไม่รูเ้ลยว่ามนัคอืทีไ่หน ยงัไงแล้วต้องท�าอะไรต่อ รูน้ะว่าเป็น

แหล่งท่องเที่ยว แล้วยังไงต่อ ไม่รู้แหละขอตามคุณพี่ไปก่อน คุณพี่ก็

เรยีกระดมพลครัง้มโหฬารยิง่กว่างานเฟอร์นเิจอร์แฟร์บรเิวณหน้าส้วม

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ธารนำ้าใสไหลเย็นเห็นจามรี
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Small Tips  

การสื่อสาร (ภาษาจีน) เป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับการท่อง

เทีย่วทีป่ระเทศจนี ใครทีไ่ม่รูภ้าษาจนีเลยกอ็าจจะอดึอดัพอสมควร 

แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้เราไม่จ�าเป็นต้องพูดกันเพื่อให้

เข้าใจกันอย่างเดียว ตอนที่เราก�าลังเดินเที่ยว 白水河 อยู่นั้นก็มี

ข้อความจากคุณพี่ส่งมาที่ WeChat (微信เวยซิ่น แปลตรงตัวว่า 

จดหมายน้อย) ของชาวคณะคนหนึง่เป็นภาษาจนี แต่แอปนีฉ้ลาด

มาก แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เลยโดยที่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งค่า

อะไร ท�าให้เรารู้ว่า ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถสื่อสารกับ

คุณพี่ได้แบบไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้อุ่นใจ

ค่ะ (ธุรกรรมอื่นๆ ก็ใช้เจ้า WeChat นี่ได้ด้วยนะ สะดวกมากๆ)

เล็กๆ แต่ท�าไมลูกทัวร์คุณพี่ถึงได้เพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนี้ล่ะ จากนั้น

คุณพี่ก็พ่นไฟปล่อยพลังรัวภาษาจีนยาวๆ ยาวจนเราท้อ แต่ก็พอจับ

สาระส�าคัญได้บ้างว่า เธอก�าลังกล่าวเปิดการทัวร์อย่างเป็นทางการ 

และเริ่มบรรยายแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าอะไรยังไง มีประวัติศาสตร์

ยาวนานแค่ไหน ด้วยท่าทางมัน่ใจเกนิร้อย คนไทยทีย่นือยูก่ลุม่เลก็ๆ 

ตรงนีก้ย็นืหน้าแห้งกนัไป เพราะไฮไลท์มนัอยู่ท่ีเรารูสึ้กว่าคณุพีก่�าลงั 

“นัดเวลา” มาเจอกันอีกที พูดง่ายๆ ก็คือช่วงนี้จะปล่อยให้ทุกท่านไป

พักผ่อนตามอัธยาศัยนั่นเอง แง แล้วฉันจะรู้กับเธอไหมว่าเมื่อไร พอ

จบการปฐมนิเทศแล้วก็รวบรวมความกล้าถามคุณพี่ไปว่า “ต้องไป

ตรงนู้นเหรอ” (เพราะเห็นคุณพี่ชี้โบ๊ชี้เบ๊ไปทางตรอกเล็กๆ ที่ไม่ไกล

จากส้วมทีเ่ราอยู)่ ทันใดนัน้คณุพีก่ต็าเบกิโพลงดวงตาเหน็ธรรมพร้อม

กับหันไปบอกไกด์หนุ่มที่ยืนใกล้ๆ ว่า “คนนี้พูดจีนได้ๆ !” อยากเบรก

เหลอืเกนิว่าฉนัพดูได้นิดหน่อยจ้า ใจเยน็ แล้วคณุพีก็่พยายามแนะน�า

ว่าเราว่าต้องท�าอะไรต่อ แล้วจะมาเจอกันก่ีโมง ม ีWeChat เจ๊แล้วใช่

ไหม งั้นก็ไปได้แล้ว พร้อมยื่นตั๋วใส่มือให้...ครับ เจ๊

เราออกเดินทางกันต่อโดยไม่มีคุณพี่คุ้มกะลาหัวอีกต่อไป 

มุ่งหน้าไปตามตรอกเล็กๆ เพื่อพบว่าเราต้องมาต่อคิวขึ้นรถกอล์ฟ 

สีเขียวสดใสกันต่อ อยากจะกรี๊ดมาก ขึ้นรถมาต่อรถเพื่อมาขึ้นรถ 

อีกที โอ๊ย จากนั้นรถก็พาพวกเราลัดเลาะไปตามถนนแคบๆ ด้วย

ความเร็วระดับ Dominic Toretto ข้างทางเป็นแม่น�้าสีฟ้าแบบฟ้า

จริงจัง ฟ้าแบบฟ้ากว่านี้ไม่ได้แล้ว (ไหนบอก 白水) มีน�้าตกเต้ียๆ  

เป็นชั้นๆ ลักษณะคล้ายเกล็ดปลา มีตัวจามรีเดินอยู่ในน�้าพร้อมกับ

นกัท่องเท่ียวบนหลงัก�าลงัแอคท่าถ่ายรปูกนัอย่างเมามนั นีม่นัซนีใน

ฝันที่ตั้งใจเลยนะ แต่แล้ววิมานก็พังครืนลงกับตา เพราะมวลมหา

ประชาชนต่อคิวยาวมาก คือถ้าต่อคิวขึ้นหลังจามรีถ่ายรูปเราคงไม่

ต้องท�าอะไรกนัแล้ว ชาวคณะจงึตดัสนิใจถ่ายรปูกับววิทวิทศัน์ไปเก๋ๆ 

แทน และไม่พลาดที่จะชักภาพร่วมกับจามรีตัวมหึมาที่เดินมาใกล้ๆ 

กบัตลิง่พอช่วยเยยีวยาจติใจ พอก�าลงัถ่ายรปูกนัอยูก่เ็กดิสงสยัว่าเรา

ต้องอยูต่รงน้ีอกีนานเท่าไร ถ่ายจนววิสกึหมดแล้ว ว่าแล้วกส็งัเกตตัว๋

ในมอื ด้านหลงับอกพกิดัจดุท่องเทีย่วในย่านนีไ้ว้มากมาย...ตายๆ นี่

แค่จุดแรกแต่เราใช้เวลาเยอะมากเลย จุดอื่นจะท�าไงนี่ ว่าแล้วก็รีบ

คว้ามือพลพรรคพร้อมพุ่งตัวไปที่รถกอล์ฟสีเขียวสดใสที่วิ่งมาเป็น

รอบๆ หวังว่าจะพาเราไปสู่จุดถัดไป แต่คนมันเยอะน่ะแม่ เราต้อง

แย่งชิง เราจะแพ้ไม่ได้ จ�าได้ว่า ตอนนั้นเสื้อนวมหนาเป็นภาระมาก 

รวบยังไม่ทันเรียบร้อยก็ต้องรีบกระโจนขึ้นรถแล้ว สายกล้องที่คล้อง

คอกย็งัคล้องไม่ด ีตดัสนิใจมดัทกุอย่างรวมกนัแล้วแนบไว้กบัอกด้วย

มือเดียว อีกมือคว้าราวรถ แล้วเทคตัวเอาหน้าส่งก�าลังให้พุ่งไปที่

เบาะ รอดครับ เราท�าส�าเร็จ

รถกอล์ฟพาเรามาที่จุดถัดไป เป็นจุดที่แม่น�้าเป็นสีฟ้าสูงสุด 

พอแดดส่องมาสะท้อนแล้วกท็�าให้แสบตาไปหมด รปูเหรอ อย่างหวัง

ว่าจะถ่ายได้สวยเลย แต่จดุนีค้นค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกบัจดุทีแ่ล้ว 

เพราะจดุทีแ่ล้วมนัรวมความพคีไว้หมดแล้วน่ะ ไหนจะจามร ีไหนจะ

ชั้นน�้าตกรูปเกล็ดปลา ไหนจะวิวสวยๆ ที่เป็นฉากหลังอีก สวยครบ

จบในจดุเดยีว ทีอ่ืน่กห็มองไปส ิเหน็ดงันัน้ชาวแก๊งจงึใช้เวลาไม่มาก

ส�าหรับจุดนี้ แต่เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควร น่าจะใกล้ๆ กับที่คุณพี่

นดัแล้วละ เรากเ็ลยเดนิต่อไปทีท่่ารถกอล์ฟเพือ่จะกลบัไปทีล่านจอด

รถทัวร์ คุณพระ !! นั่นแถวรอรถเหรอ เบื้องหน้านั่นคือมวลมหา

ประชาชนกว่าครึ่งโลกก�าลังเบียดเสียดเยียดยัดกันเพื่อขึ้นบันไดไป

รอขึน้รถกอล์ฟกนั บอกเลยว่าสิน้หวงัมาก คนไทยได้งามหน้ากค็ราว

นี้ รับรองว่าเลทแบบน่าเกลียดแน่นอน แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่  

ณ จุดนั้นท�าให้ชาวคณะเราสูญสิ้นความเป็นคนดีศรีอโยธยาไปจน

หมด ถึงขั้นว่าฉันจะไม่ทนพวกเธออีกต่อไป เพราะผู้คนแซงคิวกัน

หน้าด้านๆ มาก ด้านจนน่ากลัว แถมเบียดกันจนหกคะเมนตีลังกา

กนัไปหลายทมี แรกๆ เรากร็บับทเป็นดาวพระศุกร์ ถกูท�าร้ายเรือ่ยมา 

แต่เห็นท่าไม่ดี เลทจนน่าเกลียดแล้วบวกกับถูกท�าร้ายหนักขึ้นๆ 

ตัดสินใจพลิกบทบาทรับบทร้ายในบทมาหยารัศมี ดันมาดันกลับ 

เบยีดมาตบช้อน แซงทกุควิ แทรกทกุอณ ูจนในทีส่ดุกก็ลบัมามทีีย่นื

ในสังคมได้อกีครัง้อย่างสง่างาม พร้อมกับนัง่รถกลบัไปหาคณุพีอ่ย่าง

ปลอดภัย แม้ว่าจะเลทไปมากก็ตาม... TPA
news


