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หลัง
จากที่ผจญเสียงขากเสลด เสียงไอ เสียงต่างๆ อันไม่

พึงประสงค์มาเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง เราก็เริ่มเห็นทุ่ง

โล่งกว้างตามสองข้างทางจากมุมท่ีน่ังบนรถบัส และเริ่มเห็นสิ่งที่น่า

ตื่นตาตื่นใจที่สุดในละแวกนี้นั่นก็คือ จามรี (牦牛 เหมาหนิว) ของดี

ของดังในย่านยูนนาน รู้สึกเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ไม่มีผิด แต่ไม่

ยักมีวัวแบบธรรมดาแฮะ วัวแบบลายขาวด�าเหมือนที่เคยเห็นบ่อยๆ 

มีแต่ไอ้เจ้าตัวขนๆ นี่แหละเต็มเลย...รถบัสพาพวกเราเข้ามาในตัว

เมืองแชงกรี-ลา คิดว่าน่าจะใช่นะ แต่สภาพไม่ค่อยเหมือนตัวเมือง

เท่าไร เพราะสองข้างทางค่อนข้างมสีิง่ปลกูสร้างบางตา ไม่ได้มตึีกสงู

ขึ้นแน่นเหมือนอย่างในตัวเมืองอื่นๆ สิ่งที่สะดุดตาอีกสิ่งคือ 

สถาปัตยกรรมที่นี่จะมีสีสันอยู่ไม่เกิน 3-4 สี จะมีสีแดงเลือดหม ู

ยืนพ้ืน ตัดกับสีทอง และสีขาวหรือด�าตามสมควร ดูมีความตั้งใจ 

คุมโทนอย่างน่าประหลาด

 รถบัสเจ้ากรรมพาร่างของทีมงานคุณภาพชาวไทยมาถึง 

ท่ารถ บขส ของที่นี่จนได้ ลาแล้วเจ๊จัดแจง ลาแล้วลุงขากเสลด ฉัน

จะไม่ทน...ตามข้อมูลที่เคยหากันมาไว้ เราสามารถเดินทางภายใน

เมืองได้ด้วยยานยนต์หลายรูปแบบ ทั้งแท็กซี่ ทั้งรถเมล์หลากหลาย

สาย ไม่ต้องบอกกค็งจะเดาออกใช่ไหมครบัว่าเราตดัสนิใจจะเดนิทาง

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ด้วยอะไร สภาพเยินแทบจะไม่เป็นคนขนาดนี้ก็ต้องแท็กซี่แน่นอน 

เพราะดูรูปการณ์แล้วรถเมล์สายที่ไปได้คือมาน้อยคันมาก (จังหวะ

นัน้คือไม่มมีาเลยแหละ) มาทกี็ไม่ค่อยจะมัน่ใจว่าไปถึงไหม กระเปา๋

สัมภาระก็รุงรังไปหมด วินาทีที่ก้าวออกจาก บขส ก็ตามธรรมเนียม 

บรรดาแฟนคลับของเราก็กรูกันเข้ามาเสนอบริการเช่าเหมาล�าไป

เที่ยวตามที่ต่างๆ แล้วจะบอกว่าพี่แกต๊ือมากนะ สลัดหลุดยากมาก 

พอเห็นว่าไม่ใช่คนท้องถิ่นนี่คือเข้าชาร์จสุด ชาร์จจนกลัว เดอะแก๊ง

ตัดสินใจเดินออกห่างจาก บขส ออกไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออก

ไปเพื่อโบกแท็กซี่ คันแรกปฏิเสธเราอย่างไร้เยื่อใย ไม่ให้โอกาสกลับ

ตัว คันที่สองทางเราเจรจาอยู่นานมาก ขนาดยื่น Google Map ให้ดู

ก็ยังงง เรื่องบอกชื่อที่พักแล้วเขาจะรู้นี่ลืมไปได้เลย ระยะแรกฟาด

ภาษาอังกฤษใส่ (ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาไม่อยากฟัง) ท�าท่าจะหนีเลยจ้า เลย

ต้องฟาดภาษาจีนตามไปเบาๆ ให้พอได้สติว่า มาดีนะเหวย สุดท้าย

เราก็พลาดไป ณ ตอนนั้นสิ้นหวังมาก เพื่อนนางหนึ่งถึงขั้นบอกว่าต่อ

จากนีไ้ปจะไม่พดูภาษาองักฤษทีน่ีแ่ล้ว เพราะไม่มใีครอนิด้วยเลย จะ

พูดภาษาไทยใส่ แล้วนางก็ท�าแบบนั้นจริงๆ ...

แทก็ซีค่นัทีส่ามทีเ่ป็นเหยือ่ของเราในวนันีเ้ข้ามาจอดเทยีบท่า

อย่างเสียไม่ได้ เราก็สเต็ปเดิมๆ ยื่นแผนที่ให้ดู แต่คุณพี่คนขับผู้หญิง

คนนี้ใจกล้าว่ะ คือเขาไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหน ไปยังไง แต่ก็รับเราขึ้นมา 

ดินแดนแดงทอง
กับผู้คนท่ี ไม่พูดภาษาอังกฤษ
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ด้วยความที่แชงกรี-ลา หรือ 香格里拉 (เซียงเก๋อหลี่ลา) 

ก็ใกล้ๆ กับหลังคาโลกพอสมควร ศิลปกรรมในละแวกนี้ก็เลยได้

รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆ อารมณ์แบบทิเบตๆ อย่างที่บอกไปคือ

สีสันจะมีอยู ่มีค่อยก่ีสี สีแดงเลือดหมูกับสีทองจะเยอะมาก 

บรรยากาศก็จะคล้ายๆ ในหนังจีนก�าลังภายใน ลามะจักรทอง 

อะไรแบบนั้นเลย และแม้ว่าจะสามารถเห็นจามรี หรือ 牦牛 (เห

มาหนวิ) ตัวเป็นๆ ได้ทัว่ไป แต่ก็เหมอืนจะไม่ได้เชดิชอูอกหน้าออก

ตาเหมอืนทีล่ีเ่จยีง เนือ้มนัจะให้สมัผสัแบบเนือ้ววัทัว่ไปนีแ่หละ แต่

กลิน่จะแรงมาก เป็นกลิน่เฉพาะแบบทีถ้่าคนรบัได้กจ็ะชอบไปเลย 

รับไม่ได้ก็อ้วกแตกกันไปเลย นอกจากเนื้อแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์

อื่นๆ อีก เช่น นมจามรีสด อุ่นในหม้อตักใส่แก้วกินกันตรงนั้นเลย 

ไอศกรีม และลูกอมที่ท�าจากนมจามรี เป็นต้น

เหตกุารณ์ในรถจงึกลายเป็นว่าต้องคอยบอกทางไปเรือ่ยๆ อะ ตรงไป

นะ ถึงข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาตรงไฟแดงนะ เข้าซอยไปนะ ฯลฯ โอ้โฮ 

ทรปินีม้นักส็ดุของมนัอยู่นะ ได้ใช้ทักษะหลากหลายจรงิๆ ให้ตายเถอะ 

สุดท้ายคุณพี่ก็พาเรามาถึงท่ีหมายจนได้ และด้วยความกล้าหาญนี้

เราจึงตบรางวัลให้คุณพี่ไปเล็กน้อยเป็นสินน�้าใจ เฮ้อ เหนื่อยจริง

เร่ืองสนุกๆ มันยังไม่จบแค่นั้น พอมาถึงที่พักแล้วก็ได้เวลา 

เช็กอิน ทางคณะยืนรออยู่นานมากก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจ�าการที่

เคาน์เตอร์สักคน (ถ้าคิดจะขโมยของคือได้เพียบ พูดเลย) จากนั้นก็มี

เจ้าหน้าที่หนุ่มวิ่งกระหืดกระหอบมาจากชั้น 2 พร้อมทักทายเราเป็น

ภาษาอังกฤษ น�้าตาไหลได้ก็คงไหลแล้วตอนนั้น แต่ประเด็นคือ เขา

พูดไม่คล่องแฮะ ไม่คล่องในท่ีน้ีคือส่ือสารกันยากมาก ดูท่าแล้วเขา

น่าจะสือ่สารได้เป็นค�าๆ มากกว่า ดัง่วมิานเมฆาทีฝั่นไว้ถล่มลงมาใน

ทันใด ทีนี้งานเข้ากว่าเดิม พูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่องไปหมด อาศัยงูๆ 

ปลาๆ เดาๆ กันไป ขนาดน้องเขาวิ่งไปลากเพื่อนอีกคนมาช่วยก็ไม่

วายเตี้ยอุ้มค่อม โศกนาฏกรรมหมู่ แต่ก็รู ้เรื่องมากขึ้น ท�าให้การ 

เช็กอินผ่านไปได้อย่างทุลักทุเล เจ้าหน้าที่หนุ่มพยายามบอกเราว่า

ห้องยังท�าความสะอาดไม่เสร็จ ก็เลยลงมาช้า (แต่ห้องพักฉันอยู่ชั้น 

1 นะ ฮัลโหล) รอกันไปรอกันมาห้องพักก็พร้อมให้บริการ เราพุ่ง

ทะยานไปที่ห้องพักอย่างรวดเร็วเพราะเหนื่อยกันมาก แล้วก็ต้อง

เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เห็น ห้องพักดีมาก กว้างขวาง สะอาด และดูใหม่

เหมือนเพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่เอ๊ะ ห้องน�้าไม่มีประตู...มีแค่ผ้าผืนบาง

พลิ้วไสวที่กางกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องน�้า เซ็กซี่ขยี้ใจมาก 

พอแปลงร่าง เข้าห้องน�้าห้องท่าอะไรกันเรียบร้อยก็ลงความ

เหน็ว่าควรจะไปหาอะไรกินกันก่อนดกีว่า เครยีดจนลมืหวิไปเลยก่อน

หน้านี้ เราพาเหรดกันไปที่ล็อบบี้ของท่ีพักที่เราเข้ามาตอนแรก 

เจ้าหน้าทีห่นุม่ 3 คนทีป่ระจ�าเคาน์เตอร์ก็ท�าท่าทางเหมอืนจะออกไป

ข้างนอกเหมือนกัน พวกเราคุยกันอยู่สักครู่ก็ได้ความว่าหนุ่มๆ เขา

จะไปตลาดกัน ใกล้ๆ นี้จะเป็นสวนสาธารณะกุยซาน (龟山公园  

กุยซานกงหย่วน) ซึ่งมีวัดกุยซานชื่อดังอยู่ เดินไปได้ แล้วละแวกนี้

เป็นย่านเมืองเก่า คุ้นๆ ไหมครับ ใช่แล้ว ตรงนี้เป็น 古城 หรือ กู่เฉิง 

ของเมอืงแชงกร-ีลานัน่เอง ดวงคนมนัจะสมพงศ์กบัย่านเมอืงเก่าเนาะ 

ฮี่ๆ  พวกเขาอาสาพาเราไปปล่อยทีท่างเข้าวดัให้ (แอบจิน้หนุม่ๆ กลุม่

นี้เหมือนกันนะ ดูสนิมสนมกันแปลกๆ ออกแนว bromance ซีรีส์ Y 

ใสๆ) แล้วเขาก็ท�าแบบนั้นจริงๆ เดินพาเรามาปล่อยไว้หน้าวัดแต่ยัง

ไม่ถึงวัดดี ต้องเดินงมไปตามทางคดเคี้ยวกันอีกกว่าจะเห็นหลังคา

วดั ท�าให้พอจะเหน็ร้านรวงทีส่ามารถฝากท้องไว้ได้บ้างแล้ว รอดตาย

แล้วพวกเรา
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