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เช้า
วนัรุ่งขึน้ในวนัเกอืบจะสดุท้ายของทรปินีช้าวคณะม ีRC ให้

เก็บพอสมควร แต่สภาพของแต่ละคนตอนน้ีคือยิ่งกว่าศพ 

ไร้เรีย่วแรง ปากแห้งซดีเหมอืนขาดน�า้ เพราะเมือ่คนืนีเ้ราต่างกเ็ผชญิ

มรสุมกันมาถ้วนหน้า ส่วนตัวอาจจะไม่ได้อะไรมาก แค่ระเบิดส้วม

เบาๆ แต่เพื่อนนางหนึ่งถึงขั้นนอนในส้วมกันเลยทีเดียว มันวิกฤติซะ

จนคิดกันว่าเราจะรอดไหมนะ RC วันนี้จะล่มหรือเปล่า แต่เหนือ 

สิ่งอื่นใดเราต้องเอาชีวิตรอดก่อน ไม่อย่างนั้นก็จะท�าอย่างอื่นไม่ได้

พวกเรารวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายอาบน�้าแต่งตัวเพื่อออกไป

แวะที่ร้านขายยาก่อนที่จะไปต่อกัน แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสิคุณ 

ณ ตอนนี้พยายามนึก และค้นหาค�าศัพท์เก่ียวกับอาการป่วยเตรียม

ไว้ เผื่อว่าจะได้สื่อสารกับเภสัชกรให้จ่ายยาได้ถูกต้อง จังหวะที่เดิน

เข้าร้านยาไปก็แอบส้ินหวังนิดๆ เพราะส่ิงท่ีเราเห็นน่ีคือเป็นร้าน 

ขายยาแบบบ้านเราไม่มีผิด มีตู้กระจกเรียงรายเต็มไปหมด พร้อมกับ

ยากล่อง ยาแผง ยาขวดอีกเพียบ และแน่นอนว่าทั้งหมดเป็น 

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ปัจฉิมบทแห่งยูนนาน
ภาษาจนี...นีก็่พยายามบอกเภสัชกรสาวไปว่า 我朋友拉肚子 (หว่อ

เผงิโหย่ว ลาตูจ้ ึ- เพือ่นฉนัท้องร่วง) เป็นส�านวนหากนิสมยัเรยีนเลย

ละ เภสชักรสาวกพ็ยายามสือ่สารอะไรมาต่างๆ ถามว่าหนกัไหม (ท้อง

ร่วงนี่ยังไม่หนักเหรอ ถามจริง) อาการเป็นยังไงอีก แล้วก็ไปหอบยา

มาให้เลือกจ�านวนหนึ่ง หยิบมาดูแล้วก็ท้อใจ เพราะยาทุกตัวก็ระบุ

เหมือนกันหมดว่าบรรเทาอาการท้องเสีย จนแล้วจนรอดเดอะแก๊งก็

ถอดใจ เดินออกมาจากร้านยาแล้วปลอบใจตัวเองว่า “จริงๆ ค่อยยัง

ชั่วแล้วละ” และใช้วิชาหมอชาวบ้านประคองชีวิตจนจบวัน

เช้าวันนี้เป้าหมายสุดท้ายในทริปนี้ก็คือ วัดซงจ้านหลิน (松

赞林寺) หรือวัดโปตาลาน้อย ซึ่งจ�าลองแบบมาจากพระราชวัง 

โปตาลาที่กรุงลาซา ประเทศจีนนี่แหละ เป็นวัดนิกายลามะหมวก

เหลอืงแบบทเิบตทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน จ�าได้ว่าตอนทีว่างแผน

ว่าอยากจะมาเทีย่วทีน่ีค่อืได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก “ลามะจักรทอง” 

จากเรื่องมังกรหยกโดยแท้ คือรู้แค่นั้นเลยว่าอยากเห็นลามะตัวจริง 

เขาจะมจีกัรทองไหมนะ มนัต้องเท่มากแน่ๆ ...ว่าไปนัน่ จรงิๆ แล้วก็ได้

กลิ่นอายของความเป็นทิเบตตั้งแต่เหยียบลงบนแผ่นดินแชงกรี-ลา

แล้วละ แต่ถ้าจะให้ตายตาหลับก็ต้องเจอลามะตัวจริงเสียงจริงก่อน 

ตวัวดัต้องนัง่รถออกนอกเมอืงไปไกลพอสมควร ต่อรถเมล์รถทวัร์อะไร

วุ่นวายไปหมด สิ่งแรกที่ต้องท�าก็คือการไปยืนรอรถเมล์ที่ป้ายนั่นเอง 

แต่รอแล้วรอเล่ารถเมล์สายที่ผ่านก็ไม่มาสักที นี่ก็ว่าดูป้ายไม่ผิดนะ

ว่าจะผ่านตรงป้ายนีด้้วย (ป้ายรถเมล์ทีน่ีบ่อกเส้นทางละเอยีด แต่รูส้กึ

ว่าละเอยีดไปจนงงอยูเ่หมอืนกนั) รอจนท้อ เครือ่งในยิง่ไม่ปกตอิยูด้่วย 
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การมาทริปจีนในรอบนี้ ท�าให้รู้เลยว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะ

มาก โดยเฉพาะโลกประเทศจีน cashless society ของเขาก�าลัง

แผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศ แต่สิ่งที่จีนยังเป็นจีนอยู่ก็คือ ไม่น่าเชื่อ

ว่าเมืองท่องเที่ยวต่างๆ จะมีสิ่งที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อย

เหลือเกิน อารมณ์แบบว่าล�าพังคนในประเทศเวียนกันมาเที่ยวก็

ไม่ต้องพึ่งใครแล้ว อะไรประมาณนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อง 

เตรียมตัวไปเยอะๆ หน่อย หยูกยาต้องพร้อม เรื่องการสื่อสาร ถ้า

ไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานเลย สามารถใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ได้ 

เพราะคนที่นี่ก็ใช้กับเราเวลาเข้าตาจน สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง พิมพ์ๆ

แล้วแปลภาษายื่นให้กันอ่านซะเลย ไม่ต้องเขิน ใช้โลด และขอให้

ทุกท่านสนุกกับการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน

นะครับ

ใช่ครับ เราก�าลังคิดจะใช้เงินแก้ปัญหา และที่แน่นอนยิ่งกว่าก็คือ 

คุณพี่แท็กซี่ผู้หยั่งรู้อนาคต นอสตราดามุสก็ท�าไม่ได้ กรมอุตุฯ เหรอ

อย่าหวังเลย พุ่งเข้ามาเทียบท่าถึงหน้าป้ายไปสิ พร้อมกับเสนอแพ็ก

เกจทัวร์มากมาย แล้วจะบอกว่าคุณพี่คนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่ทาง

คณะท�าหยิง่ใส่ทีแรกด้วยนะ เพราะมนัมรีถเมล์ไงเธอ มนัหยวนเดยีว 

ถูกกว่าเห็นๆ แต่มันไม่มาแค่นั้นเอง (ในใจคุณพี่คงบอกว่า พวกโง่ 

เช่ือตูตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้ว) พอขึ้นรถได้พี่คนขับก็พยายามชวนคุย

ถามไถ่ขิงข่าอะไรเราไป แต่เขาบริการครบวงจรนะ ถึงขั้นพาเราไป

แวะซื้อตั๋วผ่านร้านตัวแทนจ�าหน่ายกันก่อนเลย ไม่ต้องไปยืนออซื้อ

กันที่หน้าวัด ได้ตั๋วปุ๊บก็บึ่งไปยังชุมทางรถทัวร์กันเลย

แม้ว่าระหว่างทางพี่คนขับจะพยายามขายแพ็กเกจทัวร์

มากมายแต่ก็ไม่ได้แอ้มเราหรอก ถนอมน�้าใจอย่างมากก็ได้แค่รับ

นามบัตรมา พร้อมกับค�าท้ิงท้ายว่า ถ้าทัวร์เสร็จแล้วเรียกเขามารับ

ก็ได้ ก็ตามสไตล์แท็กซี่ท่องเที่ยวอะเนาะ คุณพี่พาเรามาทิ้งไว้ที่ 

ชุมทางรถทัวร์ที่จะออกไปยังนอกเมืองสู่วัดซงจ้านหลิน ที่นี่มีบริการ

ห้องน�้าครบครัน แถมห้องน�้าสะอาดพอสมควร ใครไม่เข้าก็แย่แล้ว 

ยิง่หายากๆ อยู ่เสรจ็สรรพกเ็ดนิผ่านพนกังานฉกีตัว๋เข้าไป (ต๋ัวทวัร์จะ

แบ่งเป็นส่วนๆ ประมาณ 3 ส่วน เป็นส่วนรถทัวร์ขาไป และส่วนเข้า

วัด) รอไม่นานรถทัวร์ก็มาเทียบท่าเพื่อขนนักท่องเที่ยวขึ้นไป รถว่ิง

ออกไปทางนอกเมือง ผ่านชุมชนที่ดูชุมชนสุดๆ เพราะถนนยังเป็น 

ลูกรังแคบๆ อยู่เลย ฝุ่นน่ีฟุ้งไปท่ัว สงสารมอเตอร์ไซค์ท่ีขี่สวนไปมา

มาก แล้วพี่คนขับก็ซิ่งได้ใจจริงๆ ซิ่งจนกลัวจะทะลุนรกตกไหล่ทาง

ไปซะก่อน

ไม่ทันไรรถก็มาจอดที่หน้าทางเข้ากันแล้ว มองไปไกลๆ ก็จะ

เหน็หลงัคาวดัสทีองอร่าม ทองยิง่กว่าทองปลอม ดใูหม่แบบเว่อร์มาก 

เป็นสีทองตัดกับสีแดงเลือดหมูเข้มๆ ตามโทนสีหลักของที่นี่...ว้าวๆ 

นัน่ลามะตวัจรงิเสยีงจรงินีน่า ชดุเขาเหมอืนในหนงัเลยเนาะ (แค่ไม่มี

จักรทอง) แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือพอผ่านประตูหน้าเข้าไป

แล้วกต้็องผงะกบับนัไดหนิสงูชนัเบือ้งหน้า เล่นเอาไม่อยากไปต่อเลย 

บ้านนี้เมืองนี้ก็สูงจากระดับน�้าทะเลอยู่แล้ว มาเจอสูงขึ้นไปอีกก ็

คิดหนัก แต่เราก็ต้องไปเพราะถ้าไม่ไปคือยังไปไม่ถึงตัววัดเลยนะน่ะ 

พอขึ้นมาได้แล้วก็เห็นวิวสวยเชียว สงสัยวันนี้ไม่มีงานสมโภชอะไร 

เงียบมาก ฝนก็พร�าๆ ตลอดเวลา สร้างความร�าคาญให้กับการเดิน

เที่ยว อาคารแต่ละหลังใหญ่โตมาก แถมแบ่งเป็นโซนๆ อีกต่างหาก 

กว่าจะทัว่ก็ใช้เวลาพอสมควร แต่ภายในอาคารเกือบจะทกุหลงัห้าม

ถ่ายภาพนะ เราจะถ่ายได้แต่ด้านนอก และสามารถไต่ระดับความ

สูงไปได้จนถึงหลังคากันเลยทีเดียว ซึ่งด้านบนก็จะเจอรูปปั้น และ

ประตมิากรรมสทีองอร่ามเตม็ไปหมด ยิง่ดใูกล้ๆ ยิง่ทองหนกักว่าเดมิ

อกี เจดิจ้ามาแต่ไกล ก่อนจะกลบัก็จ�าเป็นต้องแวะห้องน�า้กนัสกัรอบ 

และก็ไม่ท�าให้ผิดหวังเลย ความจริงห้องน�้าไม่ได้เลวร้ายอะไรเลย 

มีให้เลือก 2 แบบด้วย คือแบบนั่งยองกับแบบชักโครก (ซึ่งมีจ�านวน

น้อยกว่า) แต่ที่มันน่าแค้นใจคือความสะอาด มันเละเทะไปหมด 

ความแฉะ ความรอยเท้าย�า่กนัไปมา เปิดประตไูปกต้็องลุน้ว่าจะเจอ

แจ็คพอตหรือเปล่า แต่ก็เข้าใจนะว่ามันฝนตก สงสารคนท�าความ

สะอาดจับใจเลย

ขากลับก็กลบัท่าเดิม เพิม่เติมคือแย่งทีน่ัง่กันสนกุมาก เพราะ

รถคันเล็ก มาช้าก็คือโดนไล่ลงอย่างโหดเหี้ยม ส่วนเวลาที่เหลือของ

วันชาวคณะก็ไม่ได้ท�าอะไรมากมาย กลับไปนอนกลิ้งรักษาร่างกาย

ให้สมบูรณ์ที่ที่พัก เพื่อเตรียมตัวนั่งเครื่องบินจากแชงกรี-ลา กลับ 

ลงมาที่คุนหมิงหาซื้อของฝากรอบสุดท้าย แล้วเดินทางกลับ

ประเทศไทย...เล่ามาจนถึงตอนสุดท้ายตลอด 1 ปีที่ผ่านมาก็หวังว่า

ผู้อ่านชาว TPA News ทุกท่านจะได้รับความสนุกสนาน และเกร็ด

ความรู้อะไรเล็กๆ น้อยๆ บ้าง ฉบับหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็

อย่าลืมติดตามกันนะครับ 再见！ TPA
news


