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แก๊ง
ชาวไทยที่กระหืดกระหอบวิ่งขึ้นรถกอล์ฟเมื่อตอนที่แล้วถึงกับ 

ต้องอึง้กมิก่ีกับจดุหมายปลายทางทีไ่ม่ได้คาดฝัน ปรากฏว่ารถกอล์ฟ

ได้พาเรามาสู่สถานที่แห่งใหม่ ที่นี่ไม่ใช่ท่ารถทัวร์เดิมที่เรามาฟังปฐมนิเทศใน 

ตอนแรก แต่เป็นเวิ้งรถทัวร์อีกเวิ้งที่อยู่ห่างออกไป และตอนนี้เหลือแค่เรา ไม่มี 

คุณพี่ ไม่มีครอบครัวสามพ่อแม่ลูกอีกต่อไป งงสิครับเอาไงต่อ พวกเราได้แต่เดิน

เหวอๆ ไปตามคิวคนรอขึ้นรถทัวร์อย่างไร้จุดหมาย แถวๆ นั้นมีร้านขายของฝาก

กับร้านอาหารแนวๆ กินหัวคิวจากบริษัททัวร์เรียงรายตลอดทาง ไอ้เราก็ไม่รู้เนาะ 

กไ็ปตากแดดยนืเข้าควิกบัเขา หวงัว่ารถทวัร์จะพากลบัไปเจอคณุพีแ่ล้วจนูกนัใหม่ 

ท�าได้แค่ส่งข้อความไปว่ามาทีจ่ดุนดัพบแล้วแต่ไม่เจอใครเลย...ตอนนัน้กเ็ทีย่งจน

จะบ่ายแล้ว ยืนไปก็เหมือนไม่ได้อะไร แถวก็ไม่ขยับ ทันใดนั้นเองปรากฏร่างของ

คณุพีว่ิง่แหวกฝุน่มาจากไหนก็ไม่รู ้สมาชกิท่ีเหน็เข้าจงึรบีกวกัมอืเรยีกทนัท ีกลาย

เป็นว่าคุณพี่ก�าลังหาพวกกะเหรี่ยงไทยอยู่ว่ามันหายไปไหนกันอย่างร้อนใจ นี่มัน 

“ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ว” อ้าว ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ คุณพี่ก็เลยพาพวกเราเข้าไป

ในร้านอาหารร้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยคณะทัวร์หลายๆ ทัวร์รวมกัน และหนึ่งในนั้น

คือครอบครัวสามพ่อแม่ลูกที่หายสาบสูญไปนาน

มาถึงช่วงเวลาสุดกระอักกระอ่วนของวัน ชาวคณะเราต้องนั่งร่วมโต๊ะ

อาหารกบัชาวจนีทีไ่ม่คุน้หน้าคุน้ตา และต้องกินข้าวหม้อเดยีวกนัซะด้วย อารมณ์

แบบทัวร์คือ เขาจัดอะไรมาให้เราก็ต้องกิน อาหารที่เห็นคือเป็นหม้อไฟอะไร 

สักอย่าง (火锅 หั่วกัว) จะว่าสุกี้ก็ไม่ใช่ มีเป็นไก่ทอด ซุปสีขาวๆ (เหมือนเคยกิน

ว่ามันเป็นน�้าข้าวนะ) ก็คืองงไปหมด นาทีน้ันทุกคนอยู่ในสภาพร่างแตก และ

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

เขาสูงนะ หนูไหวเหรอ ?
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Small Tips  

เตือนกันอีกครั้งในมุมจากประสบการณ์ว่า Altitude  

Sickness หรือ อาการแพ้ความสูง ภาษาจีนเรียกว่า 高山病 

(เกาซานปิ้ง) สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ขึ้นไป

ในที่สูงมากๆ อย่างรวดเร็ว อย่างการปีนภูเขาหิมะมังกรหยกนี้ก็

เป็นจุดที่ท�าให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้ ที่เห็นๆ กันคือหลายคนจะหอบ

หนักมาก วิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม หน้ามืด หายใจไม่ทัน ถ้า

ผู้ร่วมทริปของท่านมีอาการแบบนี้ควรให้พักก่อน หรือถ้าไปต่อ 

ไม่ไหวกอ็ย่าฝืน ไม่ใช่เหน็คนอืน่วิง่ขึน้บนัไดปร๋อกจ็ะไปแข่งกบัเขา

นะ ออกซิเจนกระป๋องก็พอช่วยได้ แต่ที่ส�าคัญคือถ้ารู้ตัวล่วงหน้า

ว่าจะมาเจอความสูงขนาดนี้ควรกินยาดักมาก่อนเลย 24 ช่ัวโมง 

แล้วกนิซ�า้ตามทีแ่พทย์สัง่อย่างเคร่งครดั กนัไว้ดกีว่าแก้ จะได้เทีย่ว

กันสนุกๆ เนาะ

หวิโหยกเ็ลยตัง้หน้าตัง้ตากินๆ ไป แต่ก็อดสังเกตไม่ได้ว่ามารยาทบน

โต๊ะอาหารแบบไทยๆ ทีเ่ดอะแก๊งแสดงออกไปท�าให้ชาวจนี amazing 

กันมาก ไม่ว่าจะรินน�้าหรือเติมของใส่หม้อไฟให้ (ส�าหรับคนที่อยู่ทิศ

ตะวันตัก) หยิบผักหยิบหญ้าให้ เป็นห่วงเป็นใยได้จานชามครบไหม 

ตะเกียบเธอได้หรือยัง โน่นนั่นนี่ มันเป็นเหมือนระบบอัตโนมัติที ่

คนไทยทุกคนท�ากันจนไม่รู ้ตัว บรรยากาศอึดอัดหรือย้ิมแห้งๆ ก็ 

พลันหายไป กลายเป็นว่าเริ่มจอย เริ่มท�าตัวตามสบายใส่กัน เป็น

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจทีเดียว

กนิกลางวนักนัเรยีบร้อยแล้วคณุพีก่พ็าเราไปเข้าควิข้ึนรถทวัร์

เพ่ือต่อไปยังภูเขาหิมะมังกรหยกกันจริงๆ ซะที อากาศ ณ เวลานั้น

ต้องบอกว่าสิ้นหวังสุดๆ เมฆด�าปกคลุม แถมฝนตกอีกต่างหาก แดด

เปรี้ยงๆ เมื่อก่อนหน้านี้หายไปไหนหมดไม่รู้ และอย่างที่เคยบอกนะ

ครบัว่า ถ้าฝนตกขึน้มา โอกาสทีก่ระเช้าจะปิดบรกิารก็สูงมาก ไฮไลท์

ของวันนี้ก็จะพังพินาศลงทันที นั่งรถทัวร์ไปก็ได้แต่หวั่นใจ จนมาถึง

สถานีกระเช้าฝนก็ยังตกอยู่ รอบนี้คุณพี่มาปัจฉิมนิเทศแนวๆ ว่าจะ

ปล่อยให้เราไปทัวร์กันเองนะ เขาจะรออยู่ที่รถตู้ (ขามา) ประมาณ 

4-5 โมงเย็นก็มาเจอกัน บาย...ถึงตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วละ 

ไปตามป้ายเร่ือยๆ ก็รู้เอง ชาวจีนที่มาเที่ยวก็มีทั้งนักเรียนนักศึกษา 

คนเฒ่าคนแก่ หลากหลายมาก ในมือก็ถือกระป๋องออกซิเจน (氧气

瓶 หย่างชี่ผิง) กันคนละกระป๋อง โอ้ ข้างหน้านั้นเป็นสถานีกระเช้า

แล้วครับ ระบบระเบียบ และการจัดการของท่ีน่ีค่อนข้างดี ไม่มีตบ

แย่งแทรกควิกนัเท่าไร พอก้าวเข้าไปในกระเช้าแล้วมนัค่อยๆ เคลือ่น

ตัวไปเรื่อยๆ ก็เริ่มว้าวกับความสูง คือขึ้นไปไม่ยอมหยุด สูงมาก ฝน

กต็ก เมฆกค็ร้ึม ทศันียภาพไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่กอ็ึง้มากทเีดยีว แรกๆ 

กน็ัง่กนัแบบสงวนท่าท ีไม่ได้ส ิมนัต้องมตีวัเปิด ข้าพเจ้าเลยอาสาเป็น

ตัวเปิด ลุกขึ้นยืนแล้วหันไปถ่ายรูปทิวทัศน์แบบ 360 องศา เท่านั้น

แหละครับ ลุกตามกันใหญ่ แหมๆ ท�าเป็นแอ๊บนะคุณพวกเธอ

กระเช้าขึ้นมาด้านบนสุดแล้ว เราเดินออกจากกระท่อมหลัง

น้อยนี่เพื่อไปเจอกับภูเขาสูงมากๆ เห็นแนวบันไดท่ีพาดขึ้นไปตาม

แนวเขาแล้วเพื่อนสมาชิกถึงขั้นจะถอดใจ ก็นี่มันระดับ 6,000 เมตร

เหนือระดับน�้าทะเลเลยนะ บนนี้อากาศไม่ได้หนาวอย่างที่คิด 

แดดออกอีกต่างหาก แต่วิวดีเหลือเกิน มองลงไปเป็นบ้านเรือนหลัง

นิดเดียว สลับกับท้องทุ่งสีเขียวๆ ดูผ่อนคลาย ภูเขาแถบนี้เป็นภูเขา

หินสีด�าๆ หน่อย ลักษณะเหมือนแร่อะไรสักอย่าง บางส่วนของยอด

เขาถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ยังละลายไม่หมด (แต่สาบานได้ว่าไม่

เหมอืนเลย เหมอืนทรายหรอืแป้งๆ อะไรขาวๆ มากกว่า) ชาวเราเดนิ

ไต่ระดบัขึน้ไปทลีะสถานีๆ  คอืขึน้บนัไดไปสกัพกัจะมชีานไม้ให้นัง่พกั 

จ�าได้ว่าตืน่เต้นกนัมากจนลมืไปว่ายงัไม่ได้ใช้กระป๋องออกซเิจนเลย

นี่นา ก็เลยลองใช้กันดู แกะซีลพลาสติก เปิดฝา เอาฝามาต่อกับ 

หัวฉีด ก็จะได้เป็นกระบอกที่มีหน้ากากออกซิเจนติดอยู่ เสร็จแล้วก็

เอามาครอบให้คลมุจมกูและปาก จากนัน้กก็ดพ่นออกซเิจนได้เลย...

เงียบ...นี่คือออกซิเจนเหรอ ท�าไมเหมือนโดนหลอกอะแม่ จะว่ามัน

รู้สึกหายอึดอัดไหมหลังจากที่ขึ้นที่สูงๆ ส่วนตัวรู้สึกว่านั่งพักเอามัน

ช่วยได้มากกว่ายงัไงชอบกล เหมอืนอปุทานหมู ่จรงิอยูว่่าเวลาขึน้บัน

ไดสูงๆ เราจะหายใจไม่ทัน เกิดอาการหอบ ก็ใช้วิธีว่าพักมันตรงนั้น

เลย ไม่ต้องรอให้ไปถึงสถานีพัก (อารมณ์แบบบันไดดอยสุเทพ) แต่

เพื่อนตัวดีก็ท�าท่าว่าจะไปไม่รอดแล้ว ไหนจะมีลูกเด็กเล็กแดงโดน

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหายใจรวยรินอยู่ตามข้างทางให้เห็นอีก นาง

ก็เลยถอดใจอยู่ ณ สถานีนั้น ชาวคณะที่เหลือก็เลยไปต่อไม่รอแล้ว

จ้า เราดัน้ด้นกระหดืกระหอบพาร่างตวัเองขึน้ไปจนถงึสถานสีดุท้าย

จนได้ บนนี้คละเคล้าไปด้วยผู้คนหลากหลายอารมณ์ บ้างก็นั่งหอบ

เป็นวรรคเป็นเวร บ้างก็ร่าเริงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วคนเยอะ

มาก ถ่ายรูปยังไงก็ติดคนแน่นอน แต่ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องเอา

หน่อย รูส้กึสนกุมากๆ กบัการผจญภยัจนสามารถพชิติไฮไลท์ของวนั 

(และของทรปิ) ได้อย่างสวยงาม แม้ว่าระหว่างทางจะทลัุกทเุลมากๆ 

และเราก็ไม่ลืมที่จะแวะเก็บร่างของเพื่อนสมาชิกกลับลงมาด้วย
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