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Trans-Mongolian Story 

การเดินทางกลับบ้านของผู้ชาย 3 คนจากกลาสโกว์สู่

กรุงเทพผ่านทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลียอันโด่งดัง 

ผ่าน 10 ประเทศ ใช้เวลา 40 วันในการเดินทาง 
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เจ๊นางฟ้าในเอาว์ชวิทซ์ ไอ้ลุงบนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย 

อสุรกายไฮเปอร์แห่งทะเลทรายโกบี และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ี

จะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ที่มีความฝันในการเดินทาง 
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บทนํา 

หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย เวลาสว่นใหญ่ของผมหมด

ไปกบัการพกัผอ่นอยู่บ้าน และนดัเจอเพื%อนๆ ที%ไมไ่ด้เจอกนัเป็น

เวลานาน โดยที%ผมยงัไมไ่ด้คิดถึงอนาคตวา่จะทําอะไรตอ่ดี

หลงัจากเรียนจบปริญญาโทแล้ว ชว่งที%อยูว่า่งๆ นี .เอง ทําให้ผมได้

ย้อนกลบัไปนึกถึงประสบการณ์ตอนที%เรียนอยูเ่มืองกลาสโกว์ 

ประเทศสก๊อตแลนด์ วนันี .เมื%อปีที%แล้วผมคงเพิ%งสอบเสร็จได้ไม่

นานและผมคงกําลงัเตรียมตวัไปฉลองงานคริสมาสต์ หรือบางที

ผมอาจจะกําลงัเลน่ไอซ์สเก็ตกบัเพื%อนๆ ที%จอร์ชสแควร์ซึ%งเป็น

จตัรัุสกลางเมืองกลาสโกว์อยู่ก็เป็นได้ 

ชว่งเวลาปีกว่าที%ใช้ชีวิตอยูใ่นกลาสโกว์นั .นเป็นชว่งเวลาที%

นา่จดจําจริงๆ ถึงแม้ผมจะมีความสขุทกุครั .งที%นกึถึงมนั แตไ่มรู้่

ทําไมผมรู้สกึเหมือนว่าสิ%งเหลา่นั .นมนัคอ่ยๆ เลือนลางไปตาม

กาลเวลา 

นอกจากชว่งเวลาที%อยูก่ลาสโกว์แล้วผมก็ยงัได้นกึถึงการ

เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานครของผมด้วยรถไฟและรถบสัซึ%งก็

เตม็ไปด้วยเรื%องราวมากมายเชน่กนั เนื%องจากชว่ง 2-3 วนันี .ผมได้
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เห็นเพื%อนของผมหลายคนแชร์เรื%องราวบนเฟซบุ๊คเกี%ยวกบัการ

ทอ่งเที%ยวที%ถกูเขียนไว้ในพนัทิป เชน่เที%ยวยโุรปสิบสี%วนั ด้วย

งบประมาณ 70,000 บาท หรือการแบกเป้เที%ยวคนเดียว โดยไมมี่

แผน คํ%าไหนนอนนั%น เป็นต้น ซึ%งแตล่ะคนหรือแตล่ะกลุม่ก็จะมี

เรื%องราวที%น่าสนใจในแบบฉบบัของพวกเขาเอง มนัทําให้ผมคดิ

ดงัๆ ในใจว่า ‘เรื%องราวของผมมนัก็นา่สนใจไมแ่พ้กนันะ’  

คืนวนันั .นเองผมก็ได้พยายามคดิทบทวนถึงประสบการณ์

การเดนิทางของผมที%พึ%งจบไปได้เพียงหนึ%งเดือนกบัอีกไมกี่%วนั  

ภาพทกุภาพ เรื%องราวทกุเรื%องราว ไมว่า่จะสขุ ทกุข์ เหนื%อย หรือ

ตื%นเต้น มนัก็ได้ย้อนกลบัมาเป็นฉากๆ อยูใ่นสมองของผม ผมยงั

จําถนนที%สองฝากฝั%งเตม็ไปด้วยตกึสีสวา่งสวยงามในเมือง

วอร์ซอว์ประเทศโปแลนด์ได้ ผมยงัจํารถไฟรุ่นเก่าเปื.อนฝุ่ นที%ผมใช้

ชีวิตอยูบ่นนั .นเป็นเวลาเกือบอาทิตย์ได้ ผมยงัจําทุง่หญ้าอนักว้าง

ใหญ่ในทะเลทรายโกบี ประเทศมองโกเลียได้ ผมยงัจําได้ทกุอย่าง

และผมไมอ่ยากจะให้ทกุเรื%องราวที%ผมเจอมากลายเป็นความทรง

จําสีจางเหมือนเรื%องราวที%เกิดขึ .นในกลาสโกว์ ผมไมอ่ยากจะลืม

มนั  
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ด้วยเหตนีุ .ผมจงึเขียนบนัทกึเลม่นี .ขึ .นมา 

การเดนิทางครึ%งโลกผา่นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียที%

ผมทํามนัก็คงเป็นสิ%งที%หลายคนเคยทํามาแล้วหรือคิดที%จะทํา แต่

ผมเชื%อวา่บนเส้นทางสายเดียวกนันี . ประสบการณ์และความรู้สกึ

ของทกุๆ คนจะแตกตา่งกนัออกไป ซึ%งผมก็เป็นคนหนึ%งคนที%มี

ความฝันและได้ทําในสิ%งที%ตวัเองอยากทํา และผมก็แคอ่ยากจะ

บอกเล่าเรื%องราวเรื%องเดียวกนันี .ด้วยประสบการณ์และความรู้สกึ

ของผมเทา่นั .นเอง หวงัวา่ทกุคนจะสนกุไปกบัสิ%งที%ผมจะเลา่นะ

ครับ  

     18 ธนัวาคม 2556 
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สารบัญ 

สถานีที% 1 ก่อนความฝันจะเริ%มต้น 

สถานที% 2 ปารีส ฝรั%งเศส (Paris, France) 

สถานที% 3 วอร์ซอว์ โปแลนด์ (Warsaw, Poland) 

สถานีที% 4 คราคอฟ โปแลนด์ (Kraków, Poland) 

สถานีที% 5 วิลเนียส ลิทวัเนีย (Vilnius, Lithuania) 

สถานีที% 6 ริก้า ลตัเวีย (Riga, Latvia) 

สถานที% 7 ทลัลินน์ เอสโทเนีย (Tallinn, Estonia) 

สถานีที% 8 เซนต์สปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย (St. Petersburg, Russia) 

สถานีที% 9 มอสโกว์ รัสเซีย (Moscow, Russia) 

สถานีที% 10 รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย (Trans-Mongolian 

Railway) 

สถานีที% 11 อลูานบาตอร์ มองโกเลีย (Ulaanbataar, Mongolia) 
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สถานที% 12 ปักกิ%ง จีน (Bejing, China) 

สถานีที% 13 คนุหมิง จีน (Kunming, China) 

สถานีที% 14 บอหา่น จีน และห้วยทราย ลาว (Mohan, China and 

Huay Xai, Laos 

สถานีปลายทาง  
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สถานีที� 1 ก่อนความฝันจะเริ�มต้น 
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ผมในชดุประจําชาตขิองสก๊อตแลนด์ 

ก่อนที%จะเดนิทางไปเรียนที%สก๊อตแลนด์ ความคิดเรื%อง

การกลบับ้านด้วยรถไฟและรถบสัไมเ่คยมีอยูใ่นหวัผมเลย ตอน

นั .นแผนชีวิตของผมก็คือเรียนจบแล้วก็ลองพยายามหางานที%นั%น

ทําด ูถ้าไมไ่ด้ก็กลบัมาหางานทําที%ไทย แตท่กุสิ%งก็เปลี%ยนไป เมื%อ

เพื%อนสนิทที%เรียนคอร์สเดียวกบัผมที%ชื%อ ‘จุ้ย’ เลา่แผนการในหวั

ของมนัให้ผมฟังในชว่งประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2556  
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มนับอกวา่มนัไมอ่ยากบนิกลบัไทย แตจ่ะนั%งรถไฟโดย

ผา่นยโุรป รัสเซีย มองโกเลีย จีน และลาวแทน จากนั .นมนัก็ปิด

ท้ายการเลา่เรื%องด้วยการถามผมวา่ “ไปด้วยกนัป่าว?” 

หลงัจากที%มนัเลา่ให้ผมฟัง ผมก็บอกมนัวา่ “เออ ก็ฟังดดีู

นะ” แล้วก็คดิในใจวา่ ‘มนัก็เพ้อเจ้อสมเป็นจุ้ยแฮะ’ ถึงแม้ผมจะ

คดิว่ามนัเพ้อเจ้อแตผ่มก็เอาข้อเสนอมนัมาพิจารณาและสดุท้าย

ผมก็ตดัสินใจเพ้อเจ้อไปกบัมนัด้วย  

จริงๆ แล้วมนัก็เป็นการตดัสินใจที%ไมง่่ายสําหรับผม

เหมือนกนันะ แตถึ่งอย่างนั .นเหตผุลหลกัที%ทําให้ผมไปกบัมนัไมใ่ช่

สิ%งที%ซบัซ้อนเลยและก็คงจะเหมือนกบัที%อีกหลายคนคดิอีกด้วย

นั%นก็คือผมคิดวา่นี%อาจจะเป็นโอกาสครั .งเดียวในชีวิตที%จะได้ทํา

อะไรแบบนี . กลบัถึงไทยผมคงจะไมมี่เวลาวา่งเป็นเดือนๆ แบบนี .

อีกแล้วเพราะต้องเริ%มต้นทํางานอย่างหนกัเพื%อก่อร่างสร้างตวั 

(ถึงแม้วา่ในขณะที%ผมเขียนอยูต่อนนี .ผมยงัคงว่างงานอยู่ก็เหอะ)  

อีกเหตผุลนงึที%ถึงแม้ไมไ่ด้เป็นเหตผุลหลกัแตก็่เป็น

เหตผุลที%สําคญัที%ผมเอาไว้บอกตวัเองก่อนที%จะตอบตกลงกบัจุ้ยก็

คือผมอยากไปเห็นโลก ผมอยากจะไปเห็นอะไรที%ประเทศอื%นมีแต่
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ประเทศเราไมมี่ อะไรที%ประเทศอื%นทําได้ดีแตป่ระเทศเรายงัทําได้

ไมดี่ และนําสิ%งที%ผมเห็นกลบัมาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบัตวัเอง

และทําให้ประเทศของเราเป็นประเทศที%นา่อยูม่ากยิ%งขึ .น  

หลงัจากที%ผมตกลงปลงใจที%จะไปกบัจุ้ย พวกผมสองคน

ก็พยายามจะไปชวนเพื%อนอีกหลายๆ คนให้ไปด้วยกนั ด้วย

เหตผุลง่ายๆ ที%วา่ ‘คนยิ%งเยอะยิ%งสนกุ จะได้เลน่ไพแ่ก้เบื%อกนัได้’ 

พวกผมพยายามชวนอยูน่าน แตว่่าก็ไมมี่ใครเอาด้วยเลยสกัคน 

แถมผมยงัโดนรุ่นน้องสบประมาทอีกว่า “หนไูมส่งสยัพี%จุ้ยหรอก 

เพราะพี%เค้าลยุอยูแ่ล้ว แตค่ณุชายอย่างพี%จะไหวเหรอ” ผมก็คดิใน

ใจวา่ ‘คณุชายยงัไงวะ’ สิ%งนี .ก็เป็นอีกหนึ%งในแรงกระตุ้นชั .นดีที%ทํา

ให้ผมมุง่มั%นอยากทําให้ได้  

จนอยูม่าวนัหนึ%งผมได้ไปเจอรุ่นน้องคนนงึชื%อว่า “น้อง

เพชร” ผมกบัน้องเพชรจะไมค่อ่ยได้เจอเท่าไหร่เพราะวา่เรียนอยู่

คนละคณะกนั แถมที%พกัของมนัยงัอยูไ่กลจากบ้านผมอีกและตวั

มนัเองก็ไมค่อ่ยจะสงุสิงกบัใครด้วย (ถือโอกาสเผาซะเลย) 

หลงัจากที%ถามไถ่สารทกุข์สขุดบิ ผมก็ลองชวนมนัไปด้วยกนั ซึ%ง

ผมยงัไมท่นัอธิบายอะไรเลย มนัก็ตอบตกลงซะละ (ก่อนหน้านี .
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อธิบายคนอื%นปากเปียกปากแฉะ แตไ่มเ่ห็นจะมีใครตกหลมุของ

พวกผมสกัคน บทจะได้ก็ได้เอาดื .อๆ)  

ผมมารู้ทีหลงัวา่ ถึงแม้ไมมี่ผมกบัจุ้ย น้องเพชรก็กะจะ

กลบัไทยด้วยรถไฟคนเดียวอยูแ่ล้ว ผมคดิในใจ ‘อะไรจะอินดี .

ขนาดนี .วะ’ 

 

 

 

 

 

น้องเพชร (ซ้าย) จุ้ย (ขวา) 

ไมน่านนกัหลงัจากได้สมาชิกร่วมชะตากรรมเพิ%มอีกหนึ%ง

คน ผมก็มีโอกาสได้บินกลบัประเทศไทยในชว่งเทศกาลอีสเตอร์

ตอนเดือนเมษายนเป็นเวลาหนึ%งอาทิตย์ ในชว่งเวลานั .นผมก็ได้มี
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โอกาสนดัเจอเพื%อนที%สยามพารากอน หลงัจากกินข้าวเย็นกนั

เสร็จพวกผมก็ได้เดินเลน่กนัตอ่  

พวกผมเดนิผา่นร้านขายหนงัสือคิโนคนิุยะและก็ได้

ตดัสินใจเดนิเข้าไปเพราะวา่เพื%อนของผมคนหนึ%งอยากไปดู

หนงัสือ จากนั .นตา่งคนก็ตา่งแยกย้ายกนัไปดหูนงัสือที%ตวัเองชอบ 

ตวัผมเองนั .นได้เดนิดหูนงัสือที%มาใหมแ่ล้วก็บงัเอิญสะดดุตากบั

หนงัสือเลม่หนึ%งที%มีชื%อว่า Wish us luck ขอให้เราโชคดี ซึ%งเป็น

เรื%องของหญิงสาวฝาแฝดชาวไทยสองคนแบกเป้เดินทางจาก

ประเทศองักฤษกลบักรุงเทพโดยรถไฟ  

ผมคดิอยูน่านวา่จะซื .อหนงัสือเลม่นี .ไปอ่านดีรึเปลา่ จน

เพื%อนของผมอาจจะรําคาญเลยซื .อหนงัสือเลม่นี .เป็นของขวญัให้

ผมโดยมีข้อแลกเปลี%ยนว่าผมจะต้องซื .อวิสกี .ดีๆ กลบัมาฝากมนั

หนึ%งขวดตอนกลบัไทย ซึ%งสดุท้ายแล้วผมก็ไมไ่ด้ทําตามที%มนัขอ

เพราะวา่แคข่องใช้ของผมที%มีอยูใ่นกระเป๋าแบ๊คแพ๊คมนัก็หนกั

เกือบยี%สิบกิโลแล้ว ถ้าให้ผมแบกวิสกี .กลบัไปผมอาจจะประสบ

ชะตากรรมหลงัหกัก่อนกลบัถึงไทยก็เป็นได้  
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ผมรู้วา่มนัอาจจะฟังดเูว่อร์ แตผ่มรู้สกึเหมือนฟ้าจะดล

บนัดาลให้ผมกลบัมาประเทศไทยแล้วได้มาเจอแรงบนัดาลใจ

จากหญิงสาวฝาแฝดสองคนนี .  

ผู้หญิงตวัเล็กๆ สองคนยงัทําได้ แล้วทําไมผู้ชายอกสามศอกอยา่ง

พวกผมจะทําไมไ่ด้วะ! 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือ Lonely Planet หนึ%งในแหลง่ข้อมลูที%สําคญัของพวกผม 

(ถ่ายโดยจุ้ย) 
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หลงัจากที%ผมบนิกลบัไปกลาสโกว์ประมาณกลางเดือน

เมษายน พวกผมทั .งสามคนก็ได้เริ%มค้นคว้าหาข้อมลูจากเว็บไซต์

และก็หนงัสือตา่งๆ ตลอดจนวางแผนการเดนิทาง  

เนื%องจากวา่ผมกบัจุ้ยเรียนคอร์สเดียวกนัและมีเวลา

ตรงกนัมากกวา่ พวกผมสองคนเลยเป็นคนวางแผนเรื%องเส้นทาง 

ที%พกัและการจองตัxวรถไฟและรถบสั ส่วนน้องเพชรก็รับหน้าที%หา

สถานที%ท่องเที%ยวในเมืองตา่งๆ ในชว่งแรกนั .นพวกผมยงัไมไ่ด้ให้

ความสําคญักบัเรื%องนี .มากเท่าไหร่เพราะมวัแตค่ดิกนัวา่ยงัเหลือ

เวลาอีกเยอะและก็ชว่งนั .นยงัมีสิ%งอื%นที%นา่สนใจมากกว่าให้ทํา  

การทํางานกลุม่และอา่นหนงัสือสอบไงละ่!  

จนเวลาผา่นไปถึงปลายเดือนมิถนุายน แผนการตา่งๆ ก็

ยงัไมค่อ่ยคืบหน้าสกัที พวกผมเลยต้องมาคยุกนัวา่จะต้องทํา

อยา่งจริงจงัได้แล้วไมอ่ย่างนั .นอาจจะต้องได้บินกลบัไทยก็เป็นได้ 

การวางแผนจริงๆ จงึเริ%มในชว่งต้นเดือนกรกฎาคมซึ%งเป็น

ชว่งเวลาที%ต้องเริ%มทํา โปรเจคต์จบ (Dissertation) พอดี ผมยงัจํา

ได้อยูเ่ลยวา่ในวนัแรกที%นั%งวางแผนกนั ผมลองวดัระยะทางจาก

กลาสโกว์ถึงกรุงเทพโดยใช้กเูกิ .ลแมพ ปรากฏว่าระยะทางที%เป็น
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เส้นตรงนั .นยาวหมื%นกวา่กิโลเมตร ซึ%งระยะทางจริงที%พวกผม

จะต้องเดนิทางคงประมาณเกือบหนึ%งหมื%นห้าพนักิโลเมตร  

ตอนนั .นผมพยายามบอกกบัตวัเองว่า ‘ไมเ่ทา่ไหร่หรอก ก็

แคเ่ทา่กบัเดินทางไปกลบักรุงเทพ-เชียงใหม ่แคส่ิบรอบเอง’ 

ผมกบัจุ้ยได้ตดัสินใจทําโปรเจคต์จบร่วมกนัด้วยเหตผุล

ที%วา่จะได้มีเวลาทํางานและเวลาวา่งพร้อมๆ กนั ไมรู้่ว่าคิดผิดหรือ

คดิถกูที%เอาเรื%องเที%ยวเป็นตวัตั .ง เรื%องเรียนเป็นตวัรอง ตอนนั .นถือ

เป็นชว่งเวลาที%หนกัมากเพราะวา่ชว่งเวลากลางวนัพวกผมต้องทํา 

โปรเจคต์จบ พอพระอาทิตย์ตกดนิพวกผมก็จะสลบัโหมดมา

ศกึษาและวางแผนการเที%ยว  

ในเรื%องแผนการเดนิทางนั .น ผมกบัจุ้ยมีความคิดที%ตา่งกนั

บ้าง ด้วยความที%ว่าผมเคยเป็นวิศวกร ผมจงึต้องการให้แผนถกู

เตรียมไว้ลว่งหน้าและทกุอย่างต้องเป๊ะ ไมว่า่จะเป็นตัxวรถไฟ ตัxว

รถบสัหรือวา่ที%พกั ผมบอกจุ้ยไปวา่ “พวกเราต้องจดัการทกุอย่าง

ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะเดนิทาง กจูะไมย่อมไปตายเอาดาบหน้า

โดยเดด็ขาด” ในขณะที%จุ้ยบอกวา่มนัก็เห็นด้วยกบัการวางแผน
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แตว่า่บางสิ%งบางอยา่งมนัไมส่ามารถทําล่วงหน้าได้จริงๆ 

เนื%องจากกฏหรือระเบียบที%แตกตา่งกนัไปของแตล่ะประเทศ  

พวกผมเถียงกนัอยูห่ลายวนั แตห่ลงัจากที%ได้ค้นหาและ

ศกึษาข้อมลู มนัก็ทําให้ผมรู้ว่าจุ้ยพดูถกูเพราะวา่พวกผมไม่

สามารถหาซื .อตัxวรถไฟลว่งหน้าเพื%อเดนิทางภายในประเทศ

โปแลนด์ รัสเซีย จีนและตัxวรถบสัลว่งหน้าจากจีนไปลาวได้เลย  
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ตารางการเดนิทาง 
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กวา่แผนการเที%ยวของพวกผมจะเสร็จจริงๆ ก็ปาเข้าไป

ชว่งต้นเดือนกนัยายนแล้ว ผมยงัจําได้อยูเ่ลยวา่พอสง่โปรเจคต์

จบเสร็จ พวกผมก็ยงัต้องมานั%งปริ .นเอกสารเกี%ยวกบัการเดนิทาง

อยูเ่ป็นวนัๆ ในขณะที%เพื%อนๆ คนอื%นออกไปลลัล้ากนัแล้ว  

 

แผนที%การเดนิทางในยโุรปตะวนัตก 26 วนั (ที%มา 

www.expatexplore.com) 

ในความเป็นจริงแล้วการที%ผมบอกว่าการกลบับ้านด้วย

รถไฟและรถบสัของพวกผมเริ%มต้นที%กลาสโกว์มนัก็ไมถ่กูต้อง

เทา่ไหร่นกัเนื%องจากวา่ผมและจุ้ยได้ซื .อทวัร์ไปเที%ยวในยโุรป
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ตะวนัตก 14 ประเทศเป็นเวลา 26 วนั โดยทางทวัร์จะจดัรถให้

และนําเที%ยวในบางวนั แตส่ว่นใหญ่แล้วพวกผมก็ต้องเดนิเที%ยว

กนัเองตามคอนเซปท์ของบริษัททวัร์บริษัทนี .ที%วา่ ‘We discover, 

you explore’  

พวกผมต้องเดนิทางจากกลาสโกว์ไปลอนดอน เพราะวา่

ทวัร์เริ%มที%ลอนดอนและจบที%ลอนดอน แตว่า่พวกผมได้ขอแยกกบั

กรุ๊ปทวัร์ที%ปารีส หลงัจากที%น้องเพชรได้เดนิทางมาเจอพวกผมที%

ปารีส การกลบับ้านด้วยรถไฟสายทรานส์มองโกเลียถึงจะได้เริ%ม

จริงๆ  

แนน่อนวา่บนัทกึเลม่นี .เป็นเรื%องเกี%ยวกบัการกลบับ้าน

ด้วยรถไฟสายทรานส์มองโกเลียของผม ผมจงึขอไมเ่ขียนถึงทริป

ยโุรปตะวนัตก 26 วนัมากแล้วกนันะ อีกอย่างก็คือทริปการกลบั

บ้านด้วยรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนั .นตื%นเต้นมากกวา่ทริป

ยโุรปตะวนัตกเยอะเลย เชื%อผมสิ 
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กระเป๋าแบ๊คแพ๊ค (ซ้าย) และกระเป๋าสะพายหลงั (ขวา) 

ในเรื%องของการเตรียมตวั เนื%องจากวา่ผมต้องเดนิทาง

เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ผมเลยเตรียมของไปเยอะมาก

โดยที%ผมใสท่กุอยา่งไว้ในกระเป๋าแบ๊คแพ๊คยี%ห้อเมาท์เทน แวร์

เฮาวส์ (Mountain Warehouse) ที%ซื .อจาก outlet ในกลาสโกว์ที%จุ

ได้ 85 ลิตรและกระเป๋าสะพายหลงัแซมโซไนท์ (Samsonite) ที%ซื .อ

จาก outlet ในปารีสจไุด้ 25 ลิตร นํ .าหนกักระเป๋าสองใบรวมกนั

คงประมาณเกือบๆ 30 กิโลกรัม หลงัจากเดินทางไปได้สกัพกัทํา

ให้ผมรู้วา่ผมโคตรพลาดที%เอาของมาเยอะขนาดนี . 

ระหวา่งทางผมเลยต้องจําใจทิ .งไปบางสว่น 

สถานีตอ่ไป ปารีส  
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*Palais Garnier - Opera National de Paris 

สถานีที� 2 

ปารีส ฝรั� งเศส (Paris, France) 
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หลงัจากเฝ้ารอการเดนิทางนี .มาเป็นระยะเวลาเกือบครึ%ง

ปี ในที%สดุผมก็กําลงัจะได้ทําตามความฝันซะที ตอนแรกคิดวา่มนั

คงจะตื%นเต้นไมน้่อยแตเ่อาเข้าจริงๆ ผมไมตื่%นเต้นเลยสกันิด 

อาจจะเป็นเพราะผมชินกบัการเดนิทางแล้วก็เป็นได้ 

26 วนัที%ผา่นมาผมได้เดินทางไป 14 ประเทศที%เป็นการ

เที%ยวที%เหนื%อยกายเพราะต้องเดนิทางตลอดเวลาแตไ่มเ่หนื%อยใจ

เพราะมีคนจดัการแทบทกุอย่างให้ ซึ%งทริปที%พึ%งผา่นไปนี .มนัก็ได้

สร้างภาพลวงตาในจิตใจให้กบัผมวา่ทริปการกลบับ้านด้วยรถไฟ

สายทรานส์มองโกเลียนั .นก็คงไมห่นกัสกัเทา่ไหร่ ทั .งที%ความเป็น

จริงแล้วมนัไมใ่ชเ่ลย 

ปารีสเป็นเมืองสดุท้ายของทริปยโุรปตะวนัตกของผม

และจุ้ยและเป็นเมืองแรกของการกลบับ้านด้วยรถไฟและรถบสั

ของพวกผมทั .งสามคน พวกผมได้ใช้เวลาอยูใ่นปารีสเป็นเวลา 7 

วนั โดยที% 3 วนัแรกพกัอยูใ่นตวัเมืองปารีส และอีก 4 วนัหลงั พวก

ผมก็หลีกหนีความวุ่ยวายในตวัเมืองไปเที%ยวดสินีย์แลนด์ 

วนัแรกในปารีสนั .นพวกผมก็ได้ไปเดนิดสูถานที%ช๊อปปิ.ง

หลายที% ที%หลกัๆ ก็คือถนนอาเวอนว์ูเดช็องเซลีเซ (Avenue des 
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Champs-Élysées) ซึ%งเป็นถนนที%มีคา่เชา่แพงที%สดุในโลก และ

ห้างสรรพสินค้าแกเลอรี%ส์ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ซึ%ง

เป็นห้างสรรพสินค้าที%ดงัมากในปารีส  

สินค้าตา่งๆ ที%อยูใ่นที%เหลา่นี .นั .นผมทําได้เพียงแคเ่ดนิผา่น

แล้วมองตาปริบๆ เพราะสินค้าสว่นใหญ่มีราคาแพงมากและอีก

เหตผุลคือผมต้องเก็บเงินไว้เพื%อเป็นคา่เดนิทางในการกลบั

ประเทศไทยด้วย ตอนนั .นในบตัรเดบิตของผมมีเงินประมาณ 

1,600 ปอนด์ หรือประมาณ 90,000 บาท  

มนัคงจะไมดี่ถ้าผมใช้เงินไปเป็นหมื%นตั .งแตย่งัไมท่นัขึ .น

รถไฟขบวนแรก 

หลงัจากเดนิเลน่ยั%วกิเลสตวัเองในแหลง่ช๊อปปิ.งแล้ว ตอน

บา่ยพวกผมก็ไปหอไอเฟล (Eiffel Tower) ซึ%งผมคอ่นข้างจะชอบ

และประทบัใจนะ ถึงแม้วา่มนัจะแคด่เูหมือนเสาวิทยขุนาดใหญ่ก็

เถอะ  

ยิ%งได้เห็นใกล้ๆ มนัทําให้ผมยิ%งรู้สกึวา่ผมเป็นแคส่ิ%งเล็กๆ 

บนโลกอนักว้างใหญ่เทา่นั .นเอง  นอกเหนือจากความอลงัการที%
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ผมได้สมัผสัด้วยตาแล้ว ผมยงัได้ยินเรื%องราวที%ไมเ่คยได้ยินมา

ก่อนเกี%ยวกบัหอไอเฟลอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หอไอเฟล – ถ้าไมไ่ด้เห็นเหมือนมาไมถึ่งปารีส 

ย้อนไปสมยัสงครามโลกครั .งที%สอง ปารีสได้ถกูยึดโดยนา

ซีซึ%งนําโดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ในตอนนั .นฮิตเลอร์ได้

สั%งให้พลเอกดีทริช ฟอน โชลทิทซ์ (General der Infanterie 
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Dietrich von Choltitz) ทําลายหอไอเฟลซึ%งเป็นสญัลกัษณ์ของ

ประเทศฝรั%งเศส แตว่า่พลเอกคนนี .ขดัขืนคําสั%งฮิตเลอร์และได้

กลอ่มให้ฮิตเลอร์เปลี%ยนใจได้สําเร็จ โดยพลเอกคนนี .ได้ทําให้ฮิต

เลอร์เชื%อว่าหอไอเฟลสามารถทําประโยชน์ให้กบันาซีได้โดยใช้

เป็นหอวิทยสืุ%อสารในตอนรบ ด้วยเหตนีุ .หอไอเฟลจงึไมถ่กูทําลาย  

นายพลคนนี .เจง๋ดีแฮะ! ทําให้ฮิตเลอร์ผู้ ยิ%งใหญ่เปลี%ยนใจได้ 

 

 

 

 

 

พิพิธภณัฑ์ลฟูวร์ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

วนัที%สองในปารีส พวกผมไปพิพิธภณัฑ์ลฟูวร์ (Louvre 

Museum) ซึ%งเป็นหนึ%งในพิพิธภณัฑ์ที%ใหญ่ที%สดุในโลก ผมไมต้่อง

เสียคา่เข้าเพราะอายยุงัไมเ่กิน 25 ปีและวีซา่นกัเรียนของผมยงัไม่
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หมดอาย ุสว่นจุ้ยนั .นอายแุอบเกินไปนิดหน่อย (แคค่รึ%งปีเอง!) แต่

วา่หลงัจากที%จุ้ยโชว์วีซ่าและพยายามตอ่รองอยูส่กัพกั พนกังาน

ตรวจบตัรผู้แสนใจดียอมให้จุ้ยเข้าฟรี ซึ%งจุ้ยบอกว่าจริงๆ แล้วเป็น

เพราะวา่หลอ่เหลาของมนันั%นเอง (อนันี .ผมแตง่เอง)  

ที%จริงพวกผมไมไ่ด้อยากมาที%นี%เทา่ไหร่เพราะวา่พวกผม

ได้เพลิดเพลินกบัศลิปะของยโุรปตะวนัตกมาเป็นเวลากวา่ 20 วนั

แล้วและสว่นตวัผมเองก็ไมไ่ด้ชื%นชอบศลิปะอะไรมากมายด้วย แต่

สดุท้ายพวกผมก็ต้องมาเนื%องจากทกุๆ คนที%เคยมาตา่งบอกเป็น

เสียวเดียวกนัว่า พลาดไมไ่ด้! สวยงามมาก!   

พอพวกผมมาถึงก็สมัผสัได้ถึงความยิ%งใหญ่อลงัการ แต่

สดุท้ายมนัก็เป็นอย่างที%ผมคิดจริงๆ เพราะวา่เพียงแคเ่ข้าไปใน

พิพิธภณัฑ์ไมถึ่ง 10 นาที อาการเบื%อของผมก็เริ%มออก ขนาดจุ้ย

ซึ%งเป็นผู้ ที%ชื%นชอบศลิปะก็มีอาการเดียวกนั พวกผมเห็นตรงกนัวา่

มนัยิ%งใหญ่อลงัการก็จริง แตว่า่ศลิปะของยโุรปตะวนัตกมนั

คอ่นข้างที%จะคล้ายคลงึกนั ผมและจุ้ยซึ%งได้เผชิญความงาม

ทางด้านศลิปะในยโุรปมาเป็นเวลายี%สิบกวา่วนัจงึเหมือนเห็นสิ%ง

เดมิซํ .าๆ  
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 รูปของผมกบัโมนาลิซ่า 

จนในที%สดุพวกผมก็ตกลงกนัวา่จะไปดรููปภาพโมนาลิซา่

ที%วาดโดยลิโอนาโด ดาร์วินชี%แครู่ปเดียวเทา่นั .นเพราะว่ามนันา่จะ

ดงัสดุในพิพิธภณัฑ์ พอดเูสร็จแล้วก็จะกลบั  

อยา่งที%เกริ%นไว้ตอนแรก พิพิธภณัฑ์ลฟูวร์เป็นพิพิธภณัฑ์

ที%ใหญ่มาก (มากแบบมากมาก) กวา่พวกผมจะหารูปภาพโมนาลิ

ซา่เจอนั .นก็ปาไปชั%วโมงกวา่แล้ว และกวา่ที%พวกผมจะเบียดตวัเข้า
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ไปเพื%อถ่ายรูปและหามมุถ่ายคูไ่ด้นั .นก็เลน่เอาเหนื%อยเลยล่ะ

เพราะวา่มีคนที%ยืนถ่ายรูปอยู่เยอะมากๆ  

ในตอนบา่ยพวกผมได้ไปสถานที%ที%คอ่นข้างจะโดง่ดงัแต่

ผมพึ%งจะรู้จกัซึ%งก็คือโรงโอเปร่าปาแลการ์นิเย่ (Palais Garnier - 

Opera National de Paris) นั%นเอง ผมประทบัใจกบัโรงโอเปร่า

แหง่นี .พอสมควรเพราะวา่ถึงแม้วา่มนัจะไมไ่ด้ดยิู%งใหญ่แตว่า่มนัดู

อลงัการมากๆ   

หลงัจากที%เดนิออกมาจากโรงโอเปร่าได้สกัพกัก็มีผู้หญิง

ชาวฝรั%งเศสที%คอ่นข้างมีอายหุนอ่ยเข้ามาทกัและพยายามพดู

ภาษาฝรั%งเศสที%พวกผมฟังไมเ่ข้าใจใส ่แตพ่วกผมพอจะจบั

ใจความจากภาษามือและนํ .าเสียงได้วา่ข้างหน้ามีเรื%องอะไรสกั

อยา่งเกิดขึ .น ให้ระวงัตวัด้วย ซึ%งพวกผมคาดเดากนัวา่อาจจะมี

ใครสกัคนโดนล้วงกระเป๋า แตพ่อเดินเลยไปข้างหน้า พวกผมกลบั

ไมเ่จออะไร 

พดูถึงเรื%องขโมยและการล้วงกระเป๋าแล้ว ปารีสก็เป็นอีก

หนึ%งเมืองที%ขึ .นชื%อเรื%องนี .เหมือนกนั พวกผมได้ยินคนพดูถึงเรื%องนี .

มาเยอะแตว่า่ไมไ่ด้เก็บมาคิดและตื%นตวัอะไรมากมายเพราะวา่
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ก่อนหน้านี .พวกผมได้ไปเที%ยวกรุงโรมและบาร์เซโลนา่ซึ%งขึ .นชื%อ

เรื%องนี .มาแล้วเชน่กนั แตก็่ไม่ได้เจอเหตกุารณ์น่าตกใจอะไรเลย ก็

เลยคดิวา่ปารีสก็น่าจะเป็นเหมือนๆ กนั  

แตว่า่พวกผมคิดผิดมหนัต์!  

 

 

 

 

 

กระเป๋าสะพายสีเงิน (ซ้าย) กระเป๋าลายสก๊อตใบเล็ก (ขวา) 

ก่อนจะเลา่ถึงเหตกุารณ์ที%เกือบจะถกูล้วงกระเป๋า ต้องขอ

เลา่ก่อนวา่ผมมีการเตรียมตวัป้องกนัมาคอ่นข้างดีโดยผมจะเก็บ

พาสปอร์ต บตัรเครดติ โทรศพัท์มือถือและเงินบางสว่นไว้ใน

กระเป๋าสะพายสีเงินที%ผมจะสะพายไว้ก่อนที%จะใสเ่สื .อหนงัหรือ
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เสื .อกนัหนาวแล้วคอ่ยรูดซิป และผมจะพกกระเป๋าใบนี .ติดตวั

ตลอดเวลาแม้กระทั%งตอนนอน (แนน่อนวา่ยกเว้นตอนอาบนํ .า)  

นอกจากนั .นแล้วผมก็ได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าแบ๊คแพ๊ค 

และใต้พื .นรองเท้าอีกส่วนหนึ%ง และผมก็ยงัมีกระเป๋าลายสก๊อตใบ

เล็กที%ใสเ่งินไว้นิดหนอ่ยไว้ที%กระเป๋ากางเกงด้านหน้าเพื%อความ

สะดวกในการหยิบมาใช้ เหมือนผมอาจจะเวอร์และโรคจิตนิดๆ ที%

ทําแบบนี . แตม่นัก็ดีกว่ามานั%งจิตตกเพราะของโดนขโมยของ จริง

มั .ย? 

ในคืนวนัที%สองนี .เอง พวกผมกําลงัจะนั%งรถไฟใต้ดนิเพื%อ

กลบัไปที%พกั ซึ%งตอนที%ผมซื .อตัxวที%เครื%องออกตัxวอตัโนมตันิั .น ผมก็

ได้หยิบกระเป๋าลายสก๊อตใบเล็กๆ ที%กระเป๋ากางเกงขึ .นมาเพื%อ

จา่ยเงินและใสเ่งินทอน จากนั .นผมก็ใส ่ใบนั .นกลบัไปที%เดิมซึ%งก็

คือกางเกงด้านหน้า การกระทําดงักลา่วของผมคงไปกระแทกตา

ใครบางคนเข้า ทําให้ตอนที%ผมกําลงัจะเดนิเข้าไปทางที%สอดตัxวมี

คนเดินตามผมเข้ามาติดๆ โดยที%ไมรู้่ตวั 

จงัหวะที%ผมสอดตัxวเข้าไปและกําลงัยกมือขึ .นเพื%อหยิบตัxว

ที%ถกูตรวจแล้วออกมา (ระบบที%นั%นคล้ายกบัระบบบีทีเอสของบ้าน
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เรา) ผมก็ได้ยินเสียงจุ้ยที%กําลงัจะสอดตัxวเข้าไปในเครื%องที%อยู่

ข้างๆ ผมร้องวา่ เฮ้! พอหนัไป ผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ%งยืนตดิผม

มาก เกือบจะติดหลงัผมเลยก็วา่ได้ พอเขาเห็นผมหนัมาเขาก็ยก

มือขึ .นแล้วทําทา่เหมือนวา่ไม่ได้ทําอะไร แล้วก็เดินถอยไปนิดนงึ  

ตอนนั .นจุ้ยที%เห็นวา่ไมมี่อะไรเกิดขึ .นแล้วก็สอดตัxวเข้าไปที%

เครื%องเพื%อที%จะตามผมเข้ามา จงัหวะที%จุ้ยดงึตัxวและกําลงัที%จะเดนิ

เข้ามา ผู้ชายคนนั .นก็ถอดเสื .อหนงัของเขาออกแล้วฟาดลงมาที%หวั

ของจุ้ยแล้วก็ทําหน้าประมาณวา่ ‘มายุง่ทําไม’ แล้วเขาก็วิ%งหนีไป  

พอผา่นเครื%องกั .นเข้ามาแล้วจุ้ยก็เลา่ให้ฟังวา่ จงัหวะที%มนั

เดนิตามหลงัผมมา อยู่ๆ  ผู้ชายคนนั .นก็เดนิมาแทรกระหว่างจุ้ย

กบัผมแล้วเดนิตามผมมาจนตวัเกือบจะตดิผม จากนั .นจุ้ยก็เห็นวา่

ผู้ชายคนนั .นกําลงัจะล้วงกระเป๋ากางกางทางด้านหลงัของผม (ซึ%ง

ไมมี่อะไรนอกจากตัxวรถไฟใต้ดนิที%ใช้แล้วและใบเสร็จตา่งๆ) ใน

จงัหวะที%ผมยกมือขึ .นเพื%อจะหยิบตัxวที%พึ%งออกมาจากเครื%อง จุ้ย

เลยตดัสินใจร้องขึ .นมาเพื%อให้เขารู้ตวัวา่มีคนเห็นนะ  

ถ้าของโดนขโมยไปเมื%อไหร่ โอกาสที%จะเอากลบัคืนมาได้คงน้อย
มากๆ 
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หน้าพระราชวงัแวร์ซายส์ 

วนัตอ่มา เวลาส่วนใหญ่ของพวกผมหมดไปกบั

พระราชวงัแวร์ซายส์  (Château de Versailles) ซึ%งคอ่นข้างอยู่

ไกลจากตวัเมืองพอสมควร พวกผมก็เลยต้องนั%งรถไฟออกไป

ประมาณเกือบหนึ%งชั%วโมงและตอนนั .นรถไฟมีคนเยอะพอสมควร  

อยูบ่นรถไฟได้สกัพกั ผมก็สงัเกตเห็นว่ามีผู้ชายใสเ่สื .อ

หนงัสีเขียวคนหนึ%งจ้องผมอยู่นานแล้ว ถึงแม้ผมก็มองกลบัไป เขา

ก็ไมย่อมละสายตาจากผม แถมยงัทําหน้ายิ .มเยาะๆ กลบัมาด้วย 

ตอนนั .นผมมั%นใจร้อยเปอร์เซนต์เลยละ่วา่คนนี .ต้องเป็นโจร

แนน่อน พอคิดได้ดงันั .นผมก็เกาะกระเป๋าแนน่เลย ตอนนั .นจุ้ยก็

นา่จะสงัเกตเห็นเหมือนผมก็เลยทําแบบเดียวกนั  
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จากนั .นไมน่านก็มีชายแก่ใส่แวน่เดนิมาจากไหนก็ไมรู้่ 

และก็จะพยายามมาจบัราวเดียวกบัที%พวกผมเกาะอยู ่ตําแหนง่ที%

เขาเกาะนั .นอยูใ่กล้ๆ กระเป๋ากางเกงของพวกผมเลยละ่ ผมกบัจุ้ย

เห็นดงันั .นก็เลยเลื%อนมือลงไปจบัในตําแหนง่ที%ตํ%ากวา่เขา ถ้าเขา

ล้วงมือเข้ามาพวกผมต้องรู้ตวัก่อนแน่ๆ    

รถไฟวิ%งไปได้อีกสกัพกั สองคนนี .ทําหน้าเหมือนสง่ซิกอะไรกนัสกั

อยา่งไมรู้่ มนัทําให้ผมรู้วา่สองคนนี .มนัแกงค์เดียวกนั! พวกผม

กระวนกระวายนิดหน่อยเพราะวา่ใกล้ถึงสถานีที%ผมต้องออกจาก

รถไฟเพื%อเปลี%ยนขบวนแล้ว โชคดีที%พอถึงสถานีเปลี%ยน ผู้ชายสอง

คนนี .ก็ลงไปก่อน  

หลงัจากที%เดนิออกไปได้สกั 4-5 ก้าว ผู้ชายที%ใสเ่สื .อหนงัสี

เขียวก็หนัหลงักลบัมาหาพวกผม พร้อมกบัรอยยิ .มที%เหี .ยมเกรียม 

จากนั .นก็ยกัคิ .วให้เป็นความหมายประมาณวา่ ‘โชคดีนะที%ไหวตวั

ทนั ไมง่ั .นหายหมดตวัแนน่อน’ แล้วเขาก็เดินจากไป  

ตอนนั .นพวกผมเริ%มไมส่นกุกบัการเที%ยวปารีสแล้วละ่  
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ผมและจุ้ยได้ข้อสรุปวา่สาเหตทีุ%พวกผมเจอเหตกุารณ์

เหลา่นี .ในปารีส แตไ่มเ่จอในเมืองอื%นๆ เพราะว่าในเมืองอื%นๆ ที%

พวกผมไปมา พวกผมไมไ่ด้ใช้รถไฟใต้ดนิเลย แตใ่นปารีสนั .น พวก

ผมเดนิทางด้วยรถไฟใต้ดนิเป็นหลกั  

ปารีสซึ%งเป็นเมืองทอ่งเที%ยวและเป็นเมืองหลวงของ

ฝรั%งเศสนั .นมีคนใช้บริการรถไฟใต้ดนิเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ

ชั%วโมงเร่งดว่น ด้วยเหตผุลนี .รถไฟใต้ดนิจงึเป็นแหลง่ทํามาหากิน

ของมิจฉาชีพและเป็นฝันร้ายของนกัท่องเที%ยวเลยละ่ 

หลงัจากที%เปลี%ยนรถไฟแล้วพวกผมก็ไมเ่จอเหตกุารณ์น่า

กลวัอีกและก็ได้ไปถึงพระราชวงัแวร์ซายส์อยา่งปลอดภยั พอไป

ถึงแล้วความรู้สกึที%ได้ก็เหมือนตอนที%ไปพิพิธภณัฑ์ลฟูวร์เลยนั%นก็

คือ ยิ%งใหญ่อลงัการแตว่า่คอ่นข้างที%จะจําเจ  

อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนไมมี่ศลิปะอยู่ในหวัใจก็เป็นได้ 

พวกผมอยูใ่นตวัเมืองปารีส 3 วนั จากนั .นก็ไปเที%ยวดสินีย์

แลนด์ตอ่ ซึ%งน้องเพชรก็ตามมาเจอผมและจุ้ยที%นั%น พวกผมทั .ง
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สามคนเที%ยวเลน่อยูใ่นดสินีย์แลนด์เป็นเวลา 4 วนั จากนั .นวนัแรก

แหง่การเดินทางกลบัประเทศไทยก็มาถึง  

 

 

 

 

 

 

ดสินีย์แลนด์ ปารีส 

สิ%งที%ผมทําเป็นอยา่งแรกของการเดนิทางครั .งนี .แม้จะไม่

อยากทําก็คือเปลี%ยนจากกางเกงขาเดฟเป็นกางเกงวอร์มเพื%อ

ความสะดวกสบายเนื%องจากวา่ต้องนั%งอยู่บนรถไฟจากปารีสถึง

โคโลญ (Köln) ประมาณ 10-11 ชั%วโมง และจากโคโลญไป

วอร์ซอว์ (Warsaw) อีกประมาณ 5-6 ชั%วโมง  
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รถไฟขบวนแรกที%พวกผมนั%งไปนั .นเป็นของเรลยโุรป  

(Raileurope) ซึ%งเป็นรถไฟกลางคืน พวกผมต้องไปขึ .นที%สถานีการ์

ดนูอร์ด (Gare Du Nord) ในปารีส พอพวกผมไปถึงสถานี พวก

ผมคอ่นข้างจะสบัสนพอสมควรเนื%องจากวา่สถานีการ์ดนูอร์ด 

เป็นสถานีที%ใหญ่ กวา่จะหาขบวนรถไฟขบวนที%พวกผมต้องขึ .นได้

ก็เลน่เอาซะเหนื%อยเลย   

หลงัจากขึ .นไปบนรถไฟและเก็บของเรียบร้อยแล้ว ผมจงึ

ได้มีโอกาสสํารวจรถไฟอยา่งจริงจงั ซึ%งผมคอ่นข้างประทบัใจ

รถไฟของเรลยโุรป เพราะวา่สะอาดและมีพื .นที%คอ่นข้างกว้าง แต่

มนัก็ต้องแลกมาด้วยคา่ตัxวที%คอ่นข้างแพง  

รถไฟขบวนนี .มีข้อเสียอยูแ่คอ่ยา่งเดียวก็คือเก้าอี .ทกุตวั

สามารถปรับเอนลงไปได้เยอะจนเกือบจะเป็นเตียงได้ ยกเว้น

เก้าอี .ที%ผมนั%ง! พอขอพนกังานย้ายที%แตพ่นกังานบอกวา่ ทกุที%เตม็

หมดเลย ตอนนั .นก็คดิในใจว่า ‘พึ%งขบวนแรกเองนะ ทําไมซวยงี .

วะ’  

หลงัจากนั%งครึ%งหลบัครึ%งตื%นบนเก้าอี . (ในขณะที%คนอื%น

นอนหลบัอย่างสบายใจ ไมย่ตุธิรรมจริงๆ!) ไปได้ประมาณ 11 
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ชั%วโมง พวกผมก็มาถึงสถานีโคโลญ ซึ%งเป็นสถานีที%ผมต้องเปลี%ยน

ขบวนรถไฟซึ%งผมจําไมไ่ด้วา่เป็นของบริษัทอะไร  

รถไฟขบวนนี .เป็นรถไฟนั%ง (ปรับเบาะให้เอนไมไ่ด้) และมี

พื .นที%แคบกวา่ขบวนที%แล้วมาก นั%งไปได้สกัพกัพวกผมสามคนก็

รู้สกึหิวและเบื%อก็เลยหยิบบะหมี%กึ%งสําเร็จรูปและไวน์ที%ซื .อมาตั .งแต่

ตอนอยูฝ่รั%งเศสแล้วเดนิไปยงัตู้ เสบียงเพื%อกินและก็ยืนคยุเลน่กนั  

ในตอนแรกพวกผมซื .อไวน์มาดื%มเพื%อที%จะได้หลบัสบาย 

แตส่ดุท้ายกลายเป็นเอาไวน์มาดื%มแก้เบื%อกนัซะงั .น  

พอมาถึงตู้ เสบียงพวกผมก็ได้ไปขอนํ .าร้อนจากพนกังาน 

ตอนแรกพนกังานแอบใจร้ายเพราะวา่คิดคา่นํ .าร้อนแก้วละ 1 ยโูร 

(ประมาณ 40 บาท) แตพ่อซื .อแก้วนงึแล้ว เขาก็ให้อีก 2 แก้วฟรี  

ระหวา่งที%กินบะหมี%แกล้มไวน์อยูน่ั .นก็ได้มีชายกลางคน

ชาวอเมริกนัที%เลน่คอมพิวเตอร์อยูใ่นตู้ เสบียงเหมือนกนัมาทกั

พวกผมจากนั .นก็ถามวา่ พวกผมเป็นใคร มาจากไหน จะไปที%ไหน 

นอกจากนั .นแล้วเขายงัเลา่วา่เขาเคยไปประเทศไทย ซึ%งพวกเราก็
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ได้แลกเปลี%ยนความเห็นเกี%ยวกบัสถาการณ์ตา่งๆ ประเทศไทยกนั

พอสมควรด้วย  

หลงัจากนั .นไมน่านก็ได้มีคณุปู่ อาย ุ80 กวา่ๆ ชาว

เยอรมนัชื%อโวลฟ์แกง (Wolfgang) (สาเหตทีุ%ผมจําชื%อคณุปู่ คนนี .

ได้ แตจํ่าชื%อชายกลางคนชาวอเมริกนัไมไ่ด้เพราะวา่ชื%อคณุปู่ นั .น

เทดี่) มาร่วมวงสนทนาด้วยอีกคน คณุปู่ คนนี .ก็ถามเหมือนชาย

กลางคนชาวอเมริกนัเหมือนลอกกนัมาเลย นอกจากนั .นก็ยงัได้

เลา่เรื%องประเทศเยอรมนัให้ฟัง รวมถึงเรื%องของสถานกกักนั

ชาวยิวในเอาว์ชวิทซ์ (Auschwitz) ในประเทศโปแลนด์ซึ%งเป็น

สถานที%ที%พวกผมจะไปอีกด้วย  

การคยุกบัคณุปู่ โวลฟ์แกงเป็นสิ%งที%สนกุมาก เพราะวา่

พวกผมได้ฟังเรื%องของยโุรปในยคุเก่ามากมาย เสียดายที%ไมไ่ด้

ถ่ายรูปคูก่บัคณุปู่ มา หลงัจากคยุกนัประมาณชั%วโมงกว่าๆ ชาย

กลางคนชาวอเมริกนัและคณุปู่ ชาวเยอรมนัก็ได้ลงจากรถไฟไป 

จากนั .นอีกไมน่านก็ถึงควิของพวกผม  

สถานีตอ่ไปวอร์ซอว์ (Warsaw) 
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สถานีที� 3 

วอร์ซอว์ โปแลนด์ (Warsaw, Poland) 
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เสียงของโอเปอเรเตอร์ประจําขบวนบง่บอกวา่พวกผม

ได้มาถึงสถานีวอร์ซาวา เซ็นทรัลนา่ (Warszawa Centralna) 

เมืองวอร์ซอว์เป็นที%เรียบร้อยแล้ว  

พอเดนิออกมาจากชานชะลาสิ%งที%พวกผมทําเป็นอยา่ง

แรกคือไปตู้ เอทีเอ็มเพื%อกดเงินที%มีหนว่ยเป็นซวอตี (PLN) ของ

ประเทศโปแลนด์ออกมา จากนั .นจงึมุง่หน้าไปยงัห้องขายตัxวเพื%อ

ซื .อตัxวรถไฟไปคราคอฟ (Kraków) 

หลงัจากพยายามสื%อสารกบัพนกังานขายตัxวอยูน่าน 

พวกผมก็ถอดใจและหนัไปใช้วิธีการเขียนสถานที%กบัเวลาที%จะไป

แทนเนื%องจากวา่ประเทศโปแลนด์นั .นไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาทางการ โดยสถานีปลายทางก็คือคราคอฟ โกลนีย์ 

(Kraków Glówny)  

พอซื .อตัxวรถไฟเสร็จ พวกผมก็ขึ .นจากชานชะลาสถานี

รถไฟ ตอนแรกพวกผมก็เถียงกนัอยูน่านวา่จะขึ .นรถแท๊กซี%หรือ

รถเมล์ดี สดุท้ายก็สรุปกนัว่าจะนั%งรถเมล์เพราะวา่พวกผมได้

ศกึษาเส้นทางการไปโฮสเทลด้วยรถบสัมาก่อนหน้านี .แล้วและอีก

เหตผุลก็คือพวกผมพยายามที%จะใช้เงินอยา่งชาญฉลาด 
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พดูง่ายๆ คืองกนั%นเอง! 

หลงัจากที%รอรถเมล์ได้ประมาณ 15-20 นาที รถเมล์ก็มา

ผมยื%นเงินให้คนขบัรถ แตเ่ขาก็ตอบมาเป็นภาษาโปแลนด์ที%ฟังไม่

เข้าใจแตพ่อจบัใจความได้ว่าไมรั่บเงิน ให้ลงจากรถ  

ก่อนที%พวกผมจะขึ .นรถเมล์พวกผมก็ได้ศกึษาเรื%องราคา

คา่ตัxวจากข้อมลูบริเวณป้ายรถเมล์ แตด้่วยความที%วา่พวกผมพึ%ง

กดเงินออกมาจากตู้ เอทีเอ็มทําให้แบงค์ที%มีอยูเ่ป็นแบงค์ที%ใหญ่ 

พวกผมเลยไมส่ามารถเตรียมเงินให้พอดีกบัคา่รถเมล์ได้ (ตอนนั .น

อารมณ์ประมาณวา่คา่รถเมล์ 8 บาท แตจ่ะจา่ยด้วยแบงค์พนั) 

แตนี่%ไมใ่ชเ่หตผุลหลกัที%พวกผมโดนไลล่งจากรถเมล์ สาเหตจุริงๆ 

ก็คือวา่พวกผมต้องซื .อตัxวที%เครื%องออกตัxวที%อยูใ่กล้กบัป้ายรถเมล์

ก่อนที%จะขึ .นรถเมล์ ตอนแรกพวกผมก็เห็นเครื%องขายตัxวแล้ว แต่

ตดัสินใจไมซื่ .อเพราะเหตผุลเดียวกนัก็คือมีแตแ่บงค์ใหญ่ ถ้าจา่ย

ไปเครื%องคงทอนเหรียญออกมาเป็นจํานวนมากแน่ๆ  

หลงัจากที%โดนไลล่งมาพวกผมก็เดนิไปดเูวลาการเดินรถ

ที%ป้ายรถเมล์ ปรากฎวา่พวกผมจะต้องรอรถเมล์อีกครึ%งชั%วโมง ยืน

รอไปได้สกัพกั พวกผมก็ตดัสินใจที%จะเดนิกลบัไปยงัสถานีรถไฟ
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เพื%อเรียกแท๊กซี%ที%รอให้บริการอยูเ่นื%องด้วยสองเหตผุล เหตผุลแรก

คือไหลพ่วกผมเริ%มล้าจากการแบกกระเป๋าที%แสนหนกัมาเป็นเวลา

เกือบชั%วโมง สว่นอีกเหตผุลก็คือพวกผมจะอยูใ่นวอร์ซอว์แคว่นั

เดียวจงึอยากจะรีบเอาของไปวางไว้ที%โฮสเทลแล้วออกมาเที%ยว  

พวกผมโชว์แผนที%โฮสเทลให้แท๊กซี%คนัหนึ%งด ูเขาไมพ่ดู

ภาษาองักฤษก็เลยใช้วิธีเขียนราคาลงบนกระดาษแทน ซึ%งราคาก็

ไมแ่พงเกิน พวกผมก็เลยขึ .นรถไป 

ระหวา่งที%เดนิทางไปโฮสเทลนั .นผมก็ได้เห็นถนนหนทาง

ตา่งๆ ของเมืองวอร์ซอว์ไปด้วยซึ%งผมประทบัใจมากโดยเฉพาะ

ถนนที%อยูใ่จกลางเมืองเพราะวา่สองข้างทางมนัเตม็ไปด้วยตกึสี

สวา่งๆ และก็มีต้นไม้ที%มีใบสีเหลืองเนื%องจากเป็นฤดใูบไม่ร่วง  

มนัดคูลาสสิกมากๆ เลยละ่! 

เมืองวอร์ซอว์นี .เองที%ทําให้ผมรู้วา่สถาปัตยกรรมของยโุรป

ตะวนัตกและยโุรปตะวนัออกนั .นตา่งกนั  

หลงัจากที%ไปถึงยา่นที%โฮสเทลตั .งอยูแ่ท๊กซี%ก็พยายามวน

หาโฮสเทลแตก็่หาไมเ่จอ สดุท้ายพวกผมบอกวา่ไมเ่ป็นไร เดีxยว
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พวกผมลองเดนิหาเองก็ได้ เดนิหาไปได้สกั 10 นาทีพวกผมก็เจอ

ป้ายโฮสเทลซึ%งมีชื%อวา่ Fest Hostel  

Fest Hostel นั .นตั .งอยูใ่นตกึสงูประมาณ 5-6 ชั .น 

หลงัจากที%กด Speaker เพื%อคยุกบัเจ้าหน้าที%ของโฮสเทลก็มีเสียง

ของผู้ชายที%พดูภาษาองักฤษได้คอ่นข้างดีพดูกลบัมาบอกวา่ให้

เขาเปิดปลดล๊อคประตใูห้แล้ว ให้เปิดประตเูข้ามา แล้วเดินขึ .นมา

ชั .น 3 เลย ผมคิดในใจวา่ ‘มีตั .ง 5-6 ชั .น ทําไมถึงไมมี่ลิฟท์วะ แบบ

กระเป๋าใบใหญ่ๆ แล้วเดนิขึ .นบนัไดมนัเหนื%อยนะ’  

หลงัจากที%ขึ .นบนัไดไปถึงชั .นสามแล้วผมก็เห็นผู้ชาย

หวัล้านคนหนึ%งเปิดประตหู้องรออยูที่%สดุทางของชั .น เมื%อเข้าไปใน

โฮสเทลก็พบว่าโฮสเทลนี .นั .นก็คืออาร์พาร์ทเมนต์ที%ขนาดใหญ่

หนอ่ยนั .นเอง โดยที%ชายหวัล้านที%เปิดประตใูห้นั .นเป็นเจ้าของโฮส

เทล  

ห้องแรกที%พวกผมเดนิเข้าไปคือห้องครัว ซึ%งพวกผมก็ได้

เจอภรรยาและลกูน้อยที%หน้าตานา่รักนา่เอ็นดขูองเจ้าของโฮสเทล 

หลงัจากทกัทายภรรยาและลกูน้อยของเจ้าของโฮสเทลเจ้าของ

โฮสเทลก็ได้พาพวกผมไปดหู้องซึ%งเป็นห้องเตียงสองชั .นสําหรับสี%
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คน แตเ่ผอิญวา่วนัที%พวกผมจองนั .นมีแคพ่วกผมสามคนมนัก็เลย

เหมือนกบัวา่พวกผมเป็นเจ้าของห้องไปโดยปริยาย  

พอดหู้องเสร็จแล้ว พวกผมก็เดนิกลบัมาที%ห้องครัวอีก

ครั .ง ครั .งนี .เจ้าของโฮสเทลได้เลา่เรื%องของเขาให้พวกผมฟังโดยเขา

เลา่วา่เขาเคยทํางานประจําแตว่า่เบื%อจงึลาออกมาเปิดโฮสเทล

เล็กๆ เพราะวา่เขาชอบพดูคยุและชอบชว่ยเหลือคนอื%น จากนั .น

เขาจงึอธิบายระเบียบและการใช้งานสิ%งอํานวยความสะดวกตา่งๆ 

ของโฮสเทลให้พวกผมฟัง หลงัจากนั .นก็สอนภาษาโปแลนด์เล็กๆ 

น้อยๆ (ซึ%งผมก็คืนเขาไปทั .งหมดหลงัจากที%เดนิออกจากห้องครัว) 

ตลอดจนแนะนําสถานที%ทอ่งเที%ยวในเมืองวอร์ซอว์ให้พวกผม 

 

   

 

 

ภาษาโปแลนด์ที%ผมพยายามจะเรียนรู้ (แตก็่ไมสํ่าเร็จ) 
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ก่อนที%จะเลา่เรื%องตอ่ไป ผมก็อยากจะพดูถึงโฮสเทลก่อน 

เผื%อวา่ใครบางคนจะไมรู้่จกัโฮสเทลแล้วจะสงสยัวา่มนัตา่งกบั

โรงแรมยงัไง จดุประสงค์หลกัของโฮสเทลนั .นก็เหมือนกบัโรงแรมก็

คือเป็นสถานที%ที%ให้นกัทอ่งเที%ยวหรือนกัเดนิทางมาพกัอาศยั แต่

วา่ราคานั .นถกูกว่าโรงแรมมาก ซึ%งการเลือกที%จะพกัโฮสเทลนั .นคือ

เคล็ดไมล่บัที%ทําให้นกัทอ่งเที%ยวทกุคนรวมถึงพวกผมประหยดังบ

คา่ที%พกัแล้วนําเงินไปใช้จา่ยกบัการทอ่งเที%ยวจริงๆ ได้  

ข้อดีของโฮสเทลนอกจากเรื%องราคาที%ถกูมากๆ แล้วก็คง

จะเป็นการที%ได้คยุแลกเปลี%ยนวฒันธรรมกบัชาวตา่งชาติที%พกัอยู่

ในห้องเดียวกนัหรือโฮสเทลเดียวกนั นอกจากนั .นแล้วเทา่ที%ผมเคย

เจอมาพนกังานที%อยูโ่ฮสเทลทกุคนจะพดูภาษาองักฤษได้และ

พวกเขาก็ยินดีที%จะชว่ยเหลือและก็ให้คําแนะนําเกี%ยวกบัชีวิต

ความเป็นอยู่ตลอดจนการท่องเที%ยวในเมืองนั .นๆ อยา่งเต็มที% ซึ%ง

ผมคดิว่าสิ%งนี .เป็นสิ%งที%โรงแรมสว่นใหญ่ทําไมไ่ด้  

แตก่ารเลือกที%จะพกัโฮสเทลนั .นก็ต้องแลกมาด้วยความ

เป็นสว่นตวัที%น้อยลงเนื%องจากวา่ห้องพกัห้องหนึ%งนั .นอาจจะ

สามารถรองรับผู้คนได้ตั .งแต ่2 ถึง 8 คน ซึ%งสว่นใหญ่แล้วเตียงใน
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โฮสเทลจะเป็นเตียงสองชั .นเพื%อทําให้ประหยดัเนื .อที%และจคุนได้

มากขึ .น และอีกอยา่งก็คือเรื%องของห้องนํ .าที%จะเป็นห้องนํ .ารวม 

ในชว่งเวลาเร่งดว่นเชน่ตอนเช้าหรือตอนดกึๆ ก็อาจจะต้องเข้าควิ

เพื%อใช้ห้องนํ .า  

โฮสเทลทกุที%ที%พวกผมพกันั .นจองผา่น www.booking.com 

หลงัจากที%คยุกบัเจ้าของโฮสเทลเสร็จ จุ้ยกบัน้องเพชรก็

ปิดท้ายด้วยการถามคําถามที%ผมไมอ่ยากได้ยินที%สดุกบัเจ้าของ

โฮสเทล คําถามนั .นก็คือ “เชา่จกัรยานได้ที%ไหน?”  

เหตผุลที%ผมไมอ่ยากได้ยินประโยคนี .ก็เพราะวา่ผมขี%

จกัรยานไมค่อ่ยเป็นและผมไมเ่คยขี%จกัรยานออกถนนใหญ่เลย 

จุ้ยกบัน้องเพชรพยายามกล่อมผมอยูน่านให้ไปขี%ด้วยกนั จนใน

ที%สดุผมก็ยอมเพราะวา่จุ้ยบอกวา่เดีxยวมนัให้นั%งซ้อยท้าย  

หลงัจากได้แผนที%จากเจ้าของโฮสเทล พวกผมก็ออกจาก

โฮสเทลแล้วจงึตรงไปที%ร้านเชา่จกัรยาน แล้วพวกผมก็ปั%นจกัรยาน

ไปในเมืองโดยมีเป้าหมายปลายทางคือพิพิธภณัฑ์อพัไร้ซิ%ง 

(Warsaw Uprising Museum)  
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ซ้อนท้ายจกัรยานของจุ้ย 

เมื%อซ้อนท้ายจกัรยานของจุ้ยไปได้สกั 10 นาทีทําให้ผมรู้

วา่ผมคิดผิดจริงๆ ที%ยอมซ้อนท้ายจกัรยานของมนั เนื%องจากวา่ที%

นั%งของจกัรยานนั .นมีแตโ่ครงเหล็ก อีกทั .งถนนระหวา่งทางที%ไป

พิพิธภณัฑ์นั .นก็ลาดขึ .นลาดลง ในบางครั .งจุ้ยก็ยงัขี%จกัรยานจาก

ฟตุบาธลงถนนที%ตา่งระดบัลงมา ผมก็ไมรู้่วา่จุ้ยมนัแกล้งผมหรือ

วา่เส้นทางมนัเป็นแบบนั .นจริงๆ แตว่า่ผมบอกได้คําเดียวว่า ‘เจ็บ

ก้นมาก’ จะไมใ่ห้เจ็บได้ยงัไง ก็เลน่กระแทกขึ .นๆ ลงๆ แบบนี .  

กวา่จะไปถึงพิพิธภณัฑ์นั .นก้นผมก็ชํ .าไปเป็นที%เรียบร้อย

แล้ว พวกผมเดินเข้าไปเพื%อหาซื .อตัxว แตเ่นื%องจากวา่วนันั .นเป็นวนั

อาทิตย์ พวกผมเลยได้เข้าไปดฟูรี (ถ้าเข้าไปดวูนัอื%นต้องเสียเงิน
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จํานวน 14 ซวอตีหรือประมาณ 150 บาทตอ่คน) พิพิธภณัฑ์อพัไร

ซิ%งนั .นสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมในปี 2004  

ก่อนจะเข้าไปก็จะมีป้ายเตือนก่อนวา่ห้ามถ่ายรูป 

ก้าวแรกที%ผมก้าวเข้าไปในพิพิธภณัฑ์นี .สิ%งแรกที%ผมรู้สกึ

คือรู้สึกหดหู ่เพราะบรรยากาศมนัจะเงียบๆ สลวัๆ อยา่งบอกไม่

ถกู ที%อาจจะเป็นสิ%งที%ผู้สร้างพิพิธภณัฑ์นี .ต้องการให้ผู้คนที%เข้าชม

รู้สกึก็เป็นได้ ในพิพิธภณัฑ์นั .นได้มีการเก็บหลกัฐานตา่งๆ ไว้

มากมายไมว่า่จะเป็นอาวธุปืนหลากหลายชนิดทั .งของนาซีและ

สหภาพโซเวียตตลอดจนจดหมายรักที%ชาวโปแลนด์สง่ถึงกนั  

พิพิธภณัฑ์นี .ถกูสร้างขึ .นมาเพื%อเป็นอนสุรณ์ให้กบัการ

จลาจลของชาวโปแลนด์ที%ตอ่ต้านพวกนาซีในสงครามโลกครั .งที%

สอง การก่อจลาจลของชาวโปแลนด์เริ%มขึ .นในวนัที% 1 สิงหาคม 

1944 ในตอนนั .นการจลาจลเกิดขึ .นใกล้เคียงกบัการที%ทหารของ

สหภาพโซเวียตเดนิทพัเข้าใกล้เมืองวอร์ซอว์จนทหารของนาซีต้อง

ถอยทพักลบัไป แตว่่าทหารของสหภาพโซเวียตกลบัหยดุทพั ไม่

ยอมเคลื%อนที%เข้ามาในเมือง สง่ผลให้ทหารของนาซีสามารถจดั
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ทพัได้ใหมแ่ละบกุเข้ามาทําลายล้างเมืองวอร์ซอว์ ซึ%งในปี 1945 

เมืองวอร์ซอว์ก็ได้ถกูทําลายไปประมาณ 80 กวา่เปอร์เซนต์  

ข้อมลูเหลา่นี .สว่นใหญ่เป็นจุ้ยเลา่ให้พวกผมฟังและ

บางสว่นผมก็อา่นเอาเองให้พิพิธภณัฑ์ ข้อดีของการมีจุ้ยเป็น

เพื%อนร่วมทางก็คือจุ้ยจะรู้เรื%องราวเกี%ยวกบัประวตัิศาสตร์มาก

เนื%องจากจุ้ยจบประวตัิศาสตร์มาตอนเรียนปริญญาตรี ทําให้พวก

ผมได้รับรู้เรื%องราวในที%ตา่งๆ ได้โดยไมต้่องใช้ความพยายามใน

การอ่านมากนกั  

สําหรับเรื%องการก่อจลาจลครั .งนี .จุ้ยให้ความเห็นวา่

โปแลนด์ในตอนนั .นเป็นประเทศที%นา่สงสารมากเพราะวา่อยู่

ระหวา่งกลางระหวา่งมหาอํานาจสองประเทศคือเยอรมนัและ

สหภาพโซเวียต โปแลนด์จงึเป็นเหมือนรัฐกนัชนที%ทั .งสองประเทศ

นี .ต้องการจะครอบครอง  
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จกัรยานกบัวิวชว่งเย็นๆ ในเมืองวอร์ซอว์ 

หลงัจากที%เสร็จจากพิพิธภณัฑ์แล้ว จุ้ยและน้องเพชรก็พา

ผมทวัร์นรกตอ่ด้วยการปั%นจกัรยานอีกครึ%งชั%วโมงไป

สวนสาธารณะลาเซียนกิ (Lazienki Park)  

การนั%งจกัรยานทวัร์นรกครั .งนี .ทําให้ผมรู้วา่จุ้ยมนัตั .งใจจะ

แกล้งผมเพราะวา่ทกุครั .งก่อนที%มนัจะขี%จกัรยานลงจากฟุทบาธลง

ถนนที%ตา่งระดบัมนัจะขําก่อนทกุครั .ง ผมก็ทําอะไรไมไ่ด้นอกจาก

ครวญครางอยา่งเจ็บปวด  
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ตอนนั .นแค้นมนัมาก ในใจคิดวา่ต้องเอาคืน และผมก็ได้

เอามนัคืนจริงๆ ตอนที%อยูที่%จีน 

กวา่จะมาถึงสวนสาธารณะลาเซียนกิฟ้าก็เริ%มมืดลงแล้ว 

พวกผมเลยไมไ่ด้เข้าไปในสวนเพราะกลวัหลง และเลือกที%จะขี%

จกัรยานวนรอบๆ สวนแทน บริเวณรอบๆ สวนนั .นไมค่อ่ยจะมีรถ

สญัจรเทา่ไหร่และมีทางสําหรับจกัรยานที%ยาวมาก จุ้ยกบัน้อง

เพชรก็เลยบอกให้ผมลองขี%จกัรยานด ูตอนนั .นด้วยความที%วา่

เมื%อยก้นมากจงึตอบตกลงไป จุ้ยซึ%งจากเดมิที%เป็นคนขี%แล้วให้ผม

ซ้อนก็ย้ายไปซ้อนจกัรยานน้องเพชรแทน  

ผมขี%จกัรยานเลน่ได้ประมาณ 15 นาทีก็ประเคนจกัรยาน

คนัเดมิคนันี .คืนให้จุ้ย เนื%องจากวา่ผมจวนเจียนจะล้มและชนคน

อื%นที%ขี%จกัรยานสวนทางมาหลายทีแล้ว จากนั .นจุ้ยกบัน้องเพชรก็ขี%

จกัรยานกลบัไปคืนร้านเชา่จกัรยานโดยจุ้ยนั .นก็มีผมเป็นคนซ้อน

เหมือนเดมิ ระหวา่งที%ขี%จกัรยานกลบัไปคืนร้านเชา่จกัรยานนั .นผม

ได้เห็นถนนและผู้คนในเมืองวอร์ซอว์ยามคํ%าคืนซึ%งก็สวยไปอีก

แบบ  

ให้ตายสิ ผมเริ%มจะหลงรักเมืองนี .เข้าจริงๆ แล้ว! 
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หลงัจากคืนจกัรยาน ผมบอกจุ้ยและน้องเพชรวา่ “กไูม่

เอาแล้วนะเว้ย ไอ้ขี%จกัรยานเนี%ย คราวหน้าถ้าอยากจะขี%ก็ไปขี%สอง

คน เดีxยวกจูะไปหาอะไรอยา่งอื%นทําแทน”  

บางคนอาจจะคิดว่าผมเวอร์เกินไป แตว่า่คนที%ขี%จกัรยาน

ไมค่อ่ยเป็นคงรู้สกึเหมือนผมแน่ๆ   

จากนั .นพวกผมก็ออกเดินทางตามลา่หาอาหารเย็น 

(จริงๆ ก็คืออาหารคํ%านั%นแหละ เพราะมืดแล้ว) โดยเป้าหมายของ

มื .อนี .ก็คืออาหารท้องถิ%นสไตล์โปแลนด์ พวกผมเดนิหากนัอยูใ่น

เมืองประมาณ 15 นาทีก็สะดดุตากบัร้านเล็กๆ น่ารักๆ อยูบ่น

ถนนเส้นหนึ%ง  

พวกผมเดนิเข้าไปแล้วบอกพนกังานวา่มากนั 3 คน เธอก็

เลยบอกให้พวกผมลงไปชั .นใต้ดนิ พอถึงชั .นใต้ดินปุ๊ ปทําให้ผมรู้วา่

จริงๆ แล้วร้านมนัใหญ่มากเลย คนมากินก็เยอะมากด้วย ตอนนั .น

พวกผมรู้สกึวา่พวกผมคิดถกูแล้วที%เลือกร้านนี . หลงัจากเลือกโต๊ะ

นั%งได้สกัพกัก็มีพนกังานเสิร์ฟเดนิมาเพื%อเอาเมนมูาให้  
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ระหวา่งที%ดเูมนนูั .นพวกผมก็กวาดตามองรอบๆ ร้านแล้ว

ก็สงัเกตเห็นว่าพนกังานเสิร์ฟในร้านนี .ทกุคนเป็นผู้หญิงที%หน้าตา

คอ่นข้างนา่รัก นอกจากนั .นแล้วทกุคนยงัแตง่ตวัด้วยชดุท้องถิ%น

ของประเทศโปแลนด์เหมือนกนัอีก  

สกัพกัพนกังานเสิร์ฟคนหนึ%งก็เดนิมารับออเดอร์ พวกผม

ก็ให้เธอแนะนําอาหารท้องถิ%นให้ เธอแนะนํามาหลายอย่างมาก 

แตส่ดุท้ายพวกผมก็ตดัสินใจสั%งอาหารที%พวกผมคิดไว้อยูแ่ล้ว (นี%

ถ้าเธอคนนั .นฟังภาษาไทยออก คงบน่พวกผมแน่ๆ  เลย) อาหารที%

เป็นไฮไลท์ของมื .อนี .ก็คือ Dumpling (คล้ายๆ กบัขนมจีบ) กบัไวน์

ร้อน  

สําหรับ Dumpling นั .นตอนแรกพวกผมงงมากเลยวา่

ทําไมอาหารที%ควรจะเป็นของประเทศจีนมาอยูใ่นประเทศ

โปแลนด์ได้ จุ้ยในฐานะนกัประวตัศิาสตร์ก็อธิบายวา่ประเทศ

โปแลนด์อาจจะได้รับอิทธิพลในเรื%องของอาหารมาจากรัสเซีย 

และรัสเซียก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมองโกเลีย

เนื%องจากวา่โปแลนด์เคยถกูรุกรานโดยรัสเซีย และรัสเซียเคยถกู
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รุกรานโดยชาวมองโกล เพราะฉะนั .นวฒันธรรมตา่งๆ จงึอาจจะมี

การถ่ายทอดกนัมา  

 

ไวน์ร้อน หรือ Grzaniec Galicyjski 

สว่นอาหารท้องถิ%นอีกอยา่งที%เป็นไฮไลท์ของคืนนี .ก็คือ

ไวน์ร้อน หลงัจากที%ผมลองค้นหาข้อมลูในอินเตอร์เน็ตดก็ูพบวา่ไอ้

ไวน์ร้อนมีชื%อวา่ Grzaniec Galicyjski หรือเรียกง่ายๆ เป็น

ภาษาองักฤษวา่ Hot Mulled Wine หลงัจากลองชิมแล้วผมรู้สกึ

ไมค่อ่ยชอบเทา่ไหร่เพราะวา่กลิ%นอบเชย (Cinnamon) มนัแรง

มาก 
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สําหรับผมแล้วอาหารมื .อนี .อาจจะไมไ่ด้อร่อยมาก แตก็่

ทําให้ผมรู้สกึดีเพราะวา่ได้ชิมอาหารท้องถิ%นจริงๆ 

หลงัจากที%กินอาหารเสร็จพวกผมก็กลบัมาที%พกั แล้วคืน

คืนนั .นก็หมดไปกบัการลงรูปบนเฟซบุ๊คและเลน่อินเตอร์เน็ต 

วนัตอ่มาหลงัจากที%พวกผมตื%นและทําธุระสว่นตวัเสร็จ

แล้ว พวกผมก็มุง่หน้าไปยงั Castle Square ที%อยูใ่กล้ทางเข้า Old 

Town โดยเป็นหมายของวนันี .คือเข้าร่วมฟรีทวัร์ของ Orange 

Umbrella ตอน 11 โมง ที%ชื%อทวัร์นี .ชื%อวา่ Orange Umbrella ก็

เพราะไกด์จะยืนถือร่มสีส้มรออยู่ที%จดุนดัพบเพื%อให้สงัเกตได้ง่าย  

หลงัจากที%ไปถึงจดุนดัพบ ผมก็สงัเกตเห็นคนที%มารอเข้า

ร่วมทวัร์เยอะทีเดียว ประมาณ 30 คนเห็นจะได้ เมื%อถึงเวลาเริ%ม

ทวัร์  
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รอยลัคาสเซิล 

ไกด์ร่มส้มได้เริ%มทวัร์ด้วยการพดูถึงก็คือปราสาทที%มีสี

แดงๆ ที%มีชื%อวา่รอยลัคาสเซิล (Royal Castle) ซึ%งอยูต่รงจดุนดัพบ

นั%นเอง เธอบอกวา่จริงๆ ปราสาทนั .นเคยถกูทําลายไปแล้วในชว่ง

สงครามโลกครั .งที%สอง สมยัที%นาซีเคลื%อนทพัเข้ามาในประเทศ

โปแลนด์ และปราสาทที%พวกผมเห็นอยูนี่ .ก็เป็นปราสาทที%ได้สร้าง

ขึ .นใหม ่ 

จากนั .นไกด์ก็พาพวกผมเดนิเข้าไปในเขตเมืองเก่า (Old 

Town) เขตเมืองเก่านั .นคือเขตที%ได้คงสภาพของเมืองยคุเก่าไว้
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โดยที%ไมไ่ด้มีการสร้างสิ%งก่อสร้างสมยัใหมเ่ชน่ ตกึสงูๆ หรือบ้าน

สไตล์โมเดร์ินขึ .นมา ซึ%งสิ%งปลกูสร้างในเขตเมืองเก่านั .นก็ยงัคง

ความขลงัของยคุเก่าๆ ไว้ได้เป็นอยา่งดี  

 

ในเขตเมืองเก่า 

ระหวา่งที%เดนิทวัร์อยูใ่นเขตเมืองเก่านั .น อยู่ๆ  เพื%อนร่วม

ทวัร์คนหนึ%งก็ได้เดนิเข้ามาทกัพวกผมเป็นภาษาไทย ตอนแรก

พวกผมก็ตกใจปนดีใจ ที%ได้เจอคนไทยในเมืองที%ไมค่ิดวา่จะเจอ 

พอคยุๆ กนัไปก็เลยรู้ว่าน้องเขามาเรียนแลกเปลี%ยนที%เมืองนี .และ

พึ%งมาถึงได้ไมถึ่งอาทิตย์ ผมแอบอิจฉาน้องเขาเล็กๆ นะที%ได้อยู่
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เมืองนี .หลายเดือนเพราะวา่เมืองนี .มีสิ%งสวยงามเยอะเลยละ่ (ทั .ง

ตกึ ทั .งคน ฮา่ๆ)  

พวกผมได้อยู่กบัไกด์ร่มส้มอยูป่ระมาณชั%วโมงกวา่ๆ (ทวัร์

จริงๆ ประมาณ 2 ชั%วโมงครึ%ง) จากนั .นจงึแยกตวัออกมา

เนื%องจากวา่หิวข้าวกนัมาก พวกผมเลือกที%จะกินอาหารง่ายๆ 

และรวดเร็วอยา่งเคเอฟซีที%อยูใ่กล้กบัโฮสเทลเพื%อที%จะได้ไปขึ .น

รถไฟไปเมืองคราคอฟให้ได้ทนัในตอน 5 โมงเย็น  

พอกินเสร็จแล้วพวกผมก็กลบัไปเก็บของที%โฮสเทลแล้ว

บอกให้เจ้าของโฮสเทลเรียกแท๊กซี%ให้ ชว่งเวลาที%รอรถแท๊กซี%นั .น 

พวกผมก็ไมลื่มที%จะขอบคณุและบอกลาเจ้าของโฮสเทลและลกู

ตวัน้อยๆ ของเขา  

ไมน่านนกัแท๊กซี%ก็มา ผมคอ่นข้างจะเสียดายที%ตดัสินใจที%

จะอยูที่%เมืองวอร์ซอว์แคคื่นเดียวเพราะคดิวา่นา่จะเป็นเมืองที%ไม่

คอ่ยมีอะไร แตใ่นความเป็นจริงแล้วเมืองวอร์ซอว์เป็นเมืองที%

คลาสสิกและสวยงามมาก 
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สําหรับผมแล้วเมืองนี .เป็นหนึ%งในเมืองที%ผมชอบที%สดุในทริปเลย

ทีเดียว 

หลงัจากที%ได้ขึ .นรถไฟแล้ว ผมก็พยายามที%จะไมค่ิดถึง

ชว่งเวลาที%เมืองวอร์ซอว์และจดจอ่กบัเมืองที%กําลงัจะไปใน

อนาคต ซึ%งก็คือเมืองคราคอฟนั%นเอง  

เมืองคราคอฟนั .นมีความน่าสนใจมากเพราะเป็นที%ตั .งของ

เอาว์ชวิทซ์ (Auschwitz) เขตที%เคยมีคนเป็นล้านถกูฆ่าตายใน

สมยัสงครามโลกครั .งที%สอง ด้วยความที%วา่ผมไมค่อ่ยมีความรู้

เรื%องประวตัศิาสตร์มากนกั ผมจงึได้ขอให้จุ้ยเลา่ให้ผมฟังคร่าวๆ 

หลงัจากที%ได้ฟังเรื%องราวจากจุ้ย ผมรู้สกึวา่มนัเป็นเรื%องที%น่ากลวั

มาก  

เรื%องราวจะเป็นอย่างไรนั .น โปรดตดิตามในบทถดัไปนะ

ครับ 

สถานีตอ่ไปคราคอฟ (Kraków) 
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สถานีที� 4 

คราคอฟ โปแลนด์ (Kraków, Poland) 
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การนั%งรถไฟจากเมืองวอร์ซอว์มายงัเมืองคราคอฟนั .นสั .น

กวา่การนั%งรถไฟจากเมืองปารีสไปยงัเมืองวอร์ซอว์คอ่นข้างมาก 

ใช้เวลาแคส่ามชั%วโมงเทา่นั .น เมื%อมาถึงสถานีคราคอฟ โกลนีย์มนั

ก็เป็นเวลาคํ%าแล้ว พวกผมเลยรีบออกเดนิทางจากสถานีรถไฟเพื%อ

ตามหาโฮสเทลที%จองไว้  

โฮสเทลมีชื%อวา่ Greg & Tom Hostel ซึ%งกเูกิ .ลบอกวา่

ระยะเวลาในการเดนิทางจากสถานีรถไฟไปยงัโฮสเทลนี .ใช้เวลา

เพียง 5 นาทีเทา่นั .น และนี%คือเหตผุลหลกัที%พวกผมเลือกที%จะจอง

ที%นี%นอกเหนือจากคะแนนรีวิวในเว็บไซต์ booking.com ที%สงูลิบ

ลิ%ว  

หลงัจากที%ออกมาจากสถานีรถไฟแล้วพวกผมมีปัญหาใน

การดแูผนที%ที%เตรียมมาจากกเูกิ .ลแมพนิดหน่อย เนื%องจากวา่แผน

ที%ที%เตรียมมากบัสถานที%จริงนั .นไมค่อ่ยจะตรงกนัเทา่ไหร่ มนัจงึทํา

ให้พวกผมเสียเวลาหาไปสกัพกัใหญ่ๆ เลยละ่ นอกจากนั .นแล้ว

พวกผมยงัต้องใช้ความระมดัระวงัในการถามทางคนที%เดนิผา่นไป

มาด้วยเนื%องจากวา่ Greg & Tom Hostel นั .นมีอยู่ทั .งหมด 3 ที% ซึ%ง
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ทั .งสามที%นั .นอยูไ่มไ่กลกนัมาก ถ้าพวกเขาบอกทางผิดมา พวกผม

อาจจะไมมี่ที%นอนในคืนนั .นก็เป็นได้ (อนันี .ก็เวอร์ไป)  

สาเหตทีุ%มนัถกูแยกเป็น 3 ที%ก็เพราะทางโฮสเทลอยากจะ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุประเภท โฮสเทลทั .งสามที%

นั .นได้แก่โฮสเทลสําหรับนกัปาร์ตี . โฮสเทลสําหรับนกัดื%มเบียร์ และ

โฮสเทลปกต ิ(พวกผมอยู่ที%นี%) ถ้าใครได้ไปคราคอฟก็ลองไปพกั

โฮสเทลทั .งสองที%ผมไมไ่ด้ไปพกัดนูะครับ ผมว่ามนันา่จะสนกุใช้ได้

เลย  

หลงัจากที%พวกผมทั .งสามคนได้ใช้ความสามารถในการ

ถามทางและเดาทางอยา่งเต็มที% ในที%สดุพวกผมก็มาถึงโฮสเทล  

Greg & Tom Hostel นั .นเหมือนกบั Fest Hostel ใน

เมืองวอร์ซอว์ตรงที%วา่โฮสเทลทั .งสองนั .นตั .งอยูใ่นอพาร์ทเมนต์

เหมือนกนั สิ%งหนึ%งที%ผมประทบัใจมากๆ เกี%ยวกบัโฮสเทลนี .คือทาง

โฮสเทลจะมีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้ นอกจากนั .นแล้วทาง

โฮสเทลยงัมีเบียร์ให้กินตอน 2 ทุม่อีกตา่งหาก ซึ%งผมไมเ่คยเจอ

บริการแบบนี .ในโฮสเทลที%ไหนมาก่อนเลยและคิดวา่คงจะไมเ่จอที%

ไหนอีกแน่ๆ   
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บางทีผมก็สงสยันะว่าไอ้คนที%ทําธุรกิจโฮสเทลนั .นหากําไรจากไหน 

หลงัจากที%พวกผมเช็คอินแล้ว พนกังานของโฮสเทลก็พา

พวกผมขึ .นไปที%ห้องของพวกผมซึ%งเป็นห้องแบบสี%เตียง เมื%อพวก

ผมเดนิเข้าไปในห้องนั .นพวกผมก็สงัเกตเห็นว่าหนึ%งในสี%เตียงนั .น

ถกูจบัจองไปเรียบร้อยแล้วเนื%องจากวา่มีเสื .อผ้าและสิ%งของวางไว้

อยูบ่นเตียง  

ตอนนั .นพวกผมเริ%มอยากรู้แล้วละ่วา่เพื%อนร่วมห้องคน

แรกในทริปกลบับ้านด้วยรถไฟและรถบสัเป็นใคร  

พอวางของเสร็จพวกผมก็เข้าไปในห้องนั%งเลน่กินอาหาร

และจิบเบียร์เย็นๆ ที%ทางโฮสเทลจดัไว้ให้ จากนั .นจงึเดินกลบัมา

ยงัห้องโถงกลางที%พวกผมเช็คอินเพื%อดปู้ายโปสเตอร์หลายๆ ป้าย

ที%แปะไว้อยู่รอบๆ ห้องที%สว่นใหญ่นั .นเกี%ยวกบัข้อมลูและสถานที%

ทอ่งเที%ยวที%สําคญัในเมืองคราคอฟ  

สถานที%ที%พวกผมสนใจคือสถานกกักนัเอาว์ชวิทซ์ 

(Auschwitz) และเหมืองเกลือวีริคส์ก้า (Wieliczka Salt Mine) 
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และเนื%องจากวา่มนัดกึแล้วและเพื%อลดความยุง่ยากพวกผมจงึ

ตดัสินใจซื .อทวัร์สองอยา่งนี .และจา่ยเงินผา่นทางโฮสเทลไปเลย  

หลงัจากที%ได้ใบเสร็จซึ%งเป็นเหมือนใบผ่านทางของทวัร์

สองทวัร์นี .แล้ว พวกผมก็กลบัขึ .นห้องไป ตอนที%เข้าไปในห้องนั .น

พวกผมก็พบวา่เตียงที%เคยมีเสื .อผ้าและสิ%งของวางอยูถ่กูแทนที%

ด้วยผู้ชายตวัสงูที%อายนุา่จะพอๆ กบัพวกผมและนา่จะเป็นชาว

เอเชีย  

เมื%อเขาเห็นพวกผมเดนิเข้ามาในห้องเขาก็โบกมือทกัทาย 

หลงัจากที%คยุกบัเขาได้ 2-3 ประโยคมนัก็ทําให้ผมรู้วา่ความคดิ

ที%วา่เขานา่จะเป็นชาวเอเชียนั .นถกูแคค่รึ%งเดียวเนื%องจากสําเนียง

ภาษาองักฤษของเขานั .นเป็นสําเนียงอเมริกนัเปรี�ยเลย สอบถาม

ไปมาก็เลยรู้ว่าเขาเกิดที%ประเทศอเมริกา  

นั%งคยุกนัได้สกัพกั ผมก็ขอตวัไปอาบนํ .าแล้วก็นอนเก็บ

แรงไว้เที%ยวในวนัพรุ่งนี .  
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เสียงจากโทรศพัท์มือถือของผมดงัในตอน 7 โมงครึ%ง

เนื%องจากนาฬิกาปลกุที%ผมตั .งไว้เพื%อไปให้ทนัเวลานดัของทวัร์ตอน 

9 โมง  

เมื%อไปถึงจดุนดัพบแล้วผมก็เห็นรถบสัขนาดกลางจอด

อยูริ่มถนนโดยที%มีผู้ชายที%มีเคราเตม็คางซึ%งนา่จะเป็นผู้ นําทวัร์ยืน

อยูบ่ริเวณทางเข้ารถบสัเพื%อเช็คตัxว พอขึ .นไปบนรถบสัผมก็พบวา่

มีสมาชิกร่วมทวัร์นี .ประมาณ 30 คน จากนั .นคณุไกด์หนวดเฟิ.มก็

พดูทกัทายและอธิบายตารางเวลาให้ฟังเป็นภาษาองักฤษ

สําเนียงโปแลนด์และภาษาโปแลนด์ 

สถานที%แรกที%พวกผมจะไปก็คือเมืองมรณะเอาว์ชวิทซ์

โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั%วโมง จริงๆ แล้วในเอาว์ชวิทซ์

นั .นมีสถานกกักนั (Concentration Camp) อยู ่3 ที%หลกัๆ แตท่าง

ทวัร์จะพาพวกผมไปแค ่2 ที%คือ เอาว์ชวิทซ์ 1 (Auschwitz I) และ

เอาว์ชวิทซ์ 2 เบอร์เกนาว (Auschwitz II Birkenau) 

มาถึงจดุนี .หลายคนที%เชี%ยวชาญเรื%องภมูิศาสตร์คงจะ

สงสยัวา่ทําไมพวกผมถึงผา่นคราคอฟทั .งๆ มนัใกล้กว่ามากถ้า

เดนิทางจากวอร์ซอว์ไปลิทวัเนียโดยตรงเลย คําตอบนั .นก็คือ
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เพราะเอาว์ชวิทซ์นั%นเอง ผู้ เริ%มต้นแนวคดินี .คือจุ้ยที%ต้องการจะไป

เอาว์ชวิทซ์ซึ%งเป็นสถานที%ที%สะเทือนขวญัตอ่ผู้คนทั .งโลกในสมยั

สงครามโลกครั .งที%สอง ในตอนนั .นน้องเพชรก็เห็นด้วยกบัการไป

เอาว์ชวิทซ์ สว่นผมก็ยงัไงก็ได้ ขอให้แคน่า่สนใจและไมกิ่นเวลา

มากจนเกินไปเป็นพอ 

เมื%อมาถึงหน้าสถานกกักนัในเอาว์ชวิทซ์ 1 ที%ถกู

เปลี%ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ ผมสมัผสัได้ถึงความวงัเวง มนัทําให้ผมนกึ

ถึงคําพดูของลงุชาวองักฤษที%เป็นคนขบัรถให้ตอนทริปยโุรป

ตะวนัตก 26 วนั ลงุเขาบอกว่า “ลงุนะ่เคยมาเอาว์ชวิทซ์แล้ว 

ก่อนที%จะเข้าเอาว์ชวิทซ์นั .น ลงุยงัได้ยินเสียงนกร้องอยูเ่ลย แตพ่อ

เข้าเอาว์ชวิทซ์ปุ๊ ป เสียงนกร้องก็หายไป เหลือแตค่วามเงียบ เงียบ

เหมือนไมมี่สิ%งมีชีวิตอยูเ่ลย ทั .งๆ ที%มนัมีแคเ่พียงกําแพงเทา่นั .นที%

กั .นระหวา่งพื .นที%ที%อยูข้่างนอกเอาว์ชวิทซ์และพื .นที%ที%อยูข้่างใน“ 

พวกผมยืนของอยูที่%ประตทูางเข้าสถานกกักนัสกัพกัหนึ%ง

เพื%อรอคณุไกด์หนวดเฟิ.มไปซื .อตัxวให้ สกัพกัเขาก็กลบัมาพร้อมกบั

ผู้หญิงวยักลางคนคนหนึ%งที%หน้าตาคอ่นข้างนา่กลวัเพราะวา่เธอ

เลน่ไมยิ่ .มเลย จากนั .นคณุไกด์หนวดเฟิ.มก็แนะนําพวกผมให้รู้จกั
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กบัผู้หญิงคนนี .โดยที%ผู้หญิงคนนี .นั .นจะมาเป็นไกด์ที%พดู

ภาษาองักฤษสว่นตวัคณุไกด์หนวดเฟิ.มเองนั .นจะเป็นไกด์ที%พดู

ภาษาโปแลนด์ ผมขอเรียกผู้หญิงคนนี .ว่า ‘เจ๊หน้าบึ .ง’ ก็แล้วกนั

หลงัจากที%เจ๊หน้าบึ .งแนะนําตวัเองเสร็จ เจ๊ก็นําพวกผมเดนิผา่น

ประตทูางเข้าไป จากนั .นพวกผมก็เข้าแถวกนัเพื%อรับเครื%องมือที%

คล้ายๆ กบัวิทยสืุ%อสารแบบมีหฟัูงแบบครอบ อปุกรณ์นี .ทําให้พวก

ผมได้ยินเจ๊หน้าบึ .งพดูโดยที%เจ๊แกไมต้่องตะโกนหรือพดูเสียงดงั เจ๊

หน้าบึ .งรอให้ลกูทวัร์ทกุคนรับวิทยสืุ%อสารเสร็จแล้วจงึเดินนําเข้า

ไปสูส่ถานกกักนั  

 

 

 

 

 

ภายในพิพิธภณัฑ์สถานกกักนัเอาว์ชวิทซ์ 1 
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ระหวา่งที%เดนิเข้าไปเจ๊แกก็เล่าให้ฟังถึงเรื%องประวตัขิอง

เอาว์ชวิทซ์โดยที%เมื%อก่อนนั .นเอาว์ชวิทซ์มีชื%อที%เป็นภาษาโปแลนด์

วา่ ออสเวียซิม (Oswiecim) แรกเริ%มเดมิทีออสเวียซิมนั .นเป็น

สถานกกักนัที%ถกูสร้างขึ .นมาเพื%อขงันกัโทษชาวโปแลนด์ หลงัจาก

ที%ประเทศโปแลนด์ถกูบกุรุกและยดึครองโดยนาซีที%นําโดยฮิตเลอร์ 

ออสเวียซิมก็ถกูเปลี%ยนชื%อเป็นภาษาเยอรมนัซึ%งก็คือเอาว์ชวิทซ์  

ในชว่งสงครามโลกครั .งที%สองผู้ ที%ถกูนํามาในสถานกกักนั

สว่นใหญ่แล้วเป็นชาวยิวทั%วยโุรป นอกจากนั .นแล้วก็ยงัมีพวกยิปซี

และนกัโทษทางการเมืองอีกด้วย โดยนกัโทษเหล่านี .จะถกูใช้

แรงงานอยา่งหนกัภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที%เลวร้าย  

เจ๊หน้าบึ .งเลา่วา่งานที%ดีที%สดุสําหรับหมูน่กัโทษคือพอ่ครัว

เนื%องจากวา่มีอาหารกินมากกวา่นกัโทษปกตทิั%วไป อีกงานที%ดีไม่

แพ้กนัคืองานทําความสะอาดที%พกัของหวัหน้าผู้คมุเนื%องจากวา่

นกัโทษที%ทําหน้าที%นี .สามารถหลีกหนีอากาศอนัหนาวเหน็บในชว่ง

หน้าหนาวได้บ้างเป็นครั .งคราว 
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สิ%งของเครื%องใช้ของชาวยิวที%อยูใ่นพิพิธภณัฑ์ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

หลงัจากเดนิตามเจ๊หน้าบึ .งไปได้ไมน่านพวกผมก็มาถึง

โรงนอนของนกัโทษในสถานกกักนัโดยโรงนอนนั .นเป็นตกึ 2 ชั .น

หลายๆ หลงัเรียงตอ่กนั ภายในตกึแรกนั .นผมได้เห็นหลกัฐาน 

มากมายที%แสดงถึงความเป็นอยูอ่นัเลวร้ายของชาวยิวที%ถกูขนสง่

มายงัสถานกกักนัแหง่นี . ไมว่่าจะเป็นกระเป๋าที%ถกูเขียนชื%อ 

นามสกลุไว้ เศษซากสิ%งของเครื%องใช้ตา่งๆ หรือแม้แตเ่ส้นผม

มากมายของชาวยิวที%ถกูโกนทิ .ง  

ตอ่จากนั .นเจ๊หน้าบึ .งก็พาพวกผมไปยงัตกึตอ่ไปซึ%งเป็นคกุ

และสถานที%ทรมานโดยเจ๊แกเลา่ให้ฟังวา่หนึ%งในการลงโทษที%

ทรมานที%สดุคือการจบัคนสี%คนมายืนในห้องสี%เหลี%ยมขนาดเล็ก 
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โดยผู้ถกูคมุขงัแทบจะไมส่ามารถขยบัได้เลยและต้องยืนอยูใ่น

สภาพอยา่งนั .นไปตลอด  

ผมรู้สกึวา่มนัไมน่า่จะโหดเท่าไหร่นะ แตอ่ยา่งว่า ไมโ่ดนกบัตวัก็

คงจะไมรู้่ 

หลงัจากที%ออกจากตกึที%สองเจ๊แกก็เลา่ตอ่ว่าภายใน

ระยะเวลา 3-4 ปีในชว่งสงครามโลกครั .งที%สองนั .นมีคนถกูฆา่ใน

สถานกกักนัเอาว์ชวิทซ์ไปประมาณหนึ%งล้านห้าแสนคน ซึ%งกวา่

ล้านคนในนั .นเป็นชาวยิว!  

ระหวา่งที%เจ๊หน้าบึ .งกําลงัเดนิไปเลา่เรื%องไปนั .น มีเดก็หนุม่ 

2 คนที%มากบัทวัร์กรุ๊ปอื%นสง่เสียงโหวกเหวกโวยวาย ทนัใดนั .นผม

ก็เห็นสิ%งที%ทําให้พวกผมเหวอไปพกัใหญ่เพราะเจ๊หน้าบึ .งแกเลน่

ปิดไมโครโฟนแล้วก็ยืนดา่เด็กหนุม่ 2 คนนั .นจนเดก็สองคนนั .นซมึ

ไปเลย ผมก็ไมรู้่วา่เจ๊แกดา่เด็กหนุม่ 2 คนนั .นวา่ยงัไง แตผ่มคดิว่า

คงจะเป็นเรื%องที%เดก็ 2 คนนี .ส่งเสียงดงัแน่ๆ   

จากเหตกุารณ์นี .ทําให้ผมรู้ว่าเจ๊แกไมไ่ด้หน้าบึ .งตาม

ธรรมชาต ิหากแตว่า่เจ๊แกให้ความเคารพตอ่สถานที%และตอ่คนที%
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ตายไปเป็นล้านตา่งหาก ผมก็พึ%งจะมาเริ%มสงัเกตหลงัจาก

เหตกุารณ์นี .วา่ทกุครั .งที%เจ๊แกเลา่เรื%อง นํ .าเสียงของเจ๊นั .นเต็มไป

ด้วยอารมณ์และความรู้สึกที%มีตอ่สถานที%และเหยื%อผู้ เคราะห์ร้าย

จริงๆ มนัทําให้ผมรู้สกึยกย่องเจ๊คนนี .ขึ .นมาเลยละ่ 

 

รางรถไฟมรณะอนัโดง่ดงัในเอาว์ชวิทซ์ 2 เบอร์เกนาว 

หลงัจากที%เดนิดพูิพิธภณัฑ์เอาว์ชวิทซ์ 1 ได้ประมาณ 1 

ชั%วโมง พวกผมก็ออกมาจากที%นั%นแล้วก็นั%งรถตอ่ไปยงัพิพิธภณัฑ์

เอาว์ชวิทซ์ 2 เบอร์เกนาว  
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ระหวา่งทางจุ้ยในฐานะผู้รอบรู้เรื%องประวตัิศาสตร์ก็เลา่

ให้ผมกบัน้องเพชรฟังเกี%ยวกบัสาเหตทีุ%ฮิตเลอร์เกลียดชาวยิวโดย

มีข้อสนันิษฐานอยูส่ามอยา่งคือ เรื%องศาสนา เรื%องความรํ%ารวย

ของชาวยิวที%ฮิตเลอร์เชื%อวา่ชาวยิวพยายามที%จะยึดครองประเทศ

เยอรมนัผา่นทางเศรษฐกิจ และก็เรื%องสงครามที%ฮิตเลอร์เชื%อวา่

ชาวยิวที%รํ%ารวยนั .นไมย่อมชว่ยเขาทําสงคราม 

ราว 15 นาทีตอ่มาพวกผมก็ไปถึงที%นั%น เมื%อเดนิเข้าไปใน

พิพิธภณัฑ์สิ%งแรกที%ผมเห็นคือรางรถไฟมรณะอนัโดง่ดงัซึ%งราง

รถไฟ สาเหตทีุ%รางรถไฟรางนี .เป็นรางรถไฟมรณะก็เพราะว่าการที%

ใครก็ตามถกูสง่ตวัผา่นรางรถไฟนี .เข้ามาในสถานกกักนัเอาว์ช

วิทซ์ 2 เบอร์เกนาวจะไมมี่ทางเลือกทางอื%นนอกจากตาย ผม

กวาดตามอบไปรอบๆ พิพิธภณัฑ์แล้วก็พบวา่สถานกกักนัเอาว์ช

วิทซ์ 2 เบอร์เกนาวนั .นมีขนาดใหญ่กวา่สถานกกักนัเอาว์ชวิทซ์ 1 

มาก  
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ตู้รถไฟมรณะ 

เหมือนจะรู้ใจผม เจ๊หน้าบึ .ง (หลงัจากนี .ผมขอเรียกเจ๊แก

วา่เจ๊นางฟ้าละกนันะ) ก็เลยเลา่ให้ฟังวา่สถานกกักนัเอาว์ชวิทซ์ 2 

เบอร์เกนาวนั .นถกูสร้างมาเพื%อรองรับจํานวนนกัโทษที%มากขึ .นและ

ฮิตเลอร์ก็ตดัสินใจเปลี%ยนสถานกกักนันี .เป็นที%จองจําและฆา่

นกัโทษชาวยิว  

เมื%อเดนิเข้าไปข้างในเรื%อยๆ เจ๊นางฟ้าก็ชี .ให้เห็นตู้รถไฟ

มรณะ โดยเจ๊แกเลา่ให้ฟังวา่ชาวยิวและนกัโทษทั%วยโุรปจะถกู

บรรทกุมายงัสถานกกักนัแห่งนี .โดยตู้รถไฟตู้หนึ%งจะมีนกัโทษ
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เบียดเสียดกนักว่าร้อยคนและเมื%อนกัโทษมาถึงนกัโทษจะต้องเข้า

แถวเรียงกนัเพื%อให้แพทย์ตรวจสอบ โดยแพทย์ตรวจและแยก

ออกเป็นสองแถว  

แถวแรกคือพวกนกัโทษที%ไมใ่ชช่าวยิว หรือเป็นชาวยิวแต่

สามารถทํางานที%ทางสถานกกักนักําลงัต้องการได้ (ช่างไม้สอง

คนทีถกูจบัมาในช่วงระยะเวลาที%ตา่งกนัอาจจะถกูจบัให้อยูค่นละ

แถวก็ได้ ขึ .นอยูก่บัวา่ ณ ตอนนั .นสถานกกักนักําลงัขาดช่างไม้รึ

เปลา่)  

สว่นอีกแถวก็คือนกัโทษที%เป็นชาวยิว และถกูพิจารณาดู

แล้ววา่ไมส่ามารถทําประโยชน์ได้ ซึ%งนกัโทษเหลา่นี .จะถกูขนย้าย

ไปลานประหาร โดยนกัโทษเหลา่นี .จะถกูหลอกว่าจะได้อาบนํ .า

และต้องถอดเสื .อผ้าให้หมด จากนั .นก็จะถกูนําไป ‘ห้องอาบนํ .า’ 

ซึ%งในความเป็นจริงแล้วคือห้องรมควนัพิษ (Gas Chamber) ที%มี

ไว้สําหรับฆา่นกัโทษทีละมากๆ นั%นเอง วิธีการฆ่าของพวกนาซีก็

คือจะปล่อยแก๊สพิษออกมาแล้วรมนกัโทษจนตายจากนั .นจงึ

นําไปเผา วิธีการฆา่แบบนี .ถกูคิดขึ .นมาเพราะพวกนาซีคิดวา่การ
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ถกูใช้แรงงานอยา่งหนกักบัการอดอาหารนั .นทําให้พวกชาวยิว

ตายช้าเกินไป  

อนันี .โหดจริง! 

 

เศษซากของห้องรบควนัพิษ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

เดนิไปอีกสกัพกัพวกผมก็เห็นเศษซากของห้องรมควนั

พิษที%ถกูฮิตเลอร์ทําลายทิ .งตอนที%ฮิตเลอร์ใกล้จะแพ้สงครามเพื%อ

ไมใ่ห้เป็นหลกัฐาน แถวๆ เศษซากของห้องรบควนัพิษนั .นผมก็เจอ

ป้ายข้อความอยูบ่นพื .นหินที%นา่จะสะเทือนใจมากๆ เขียนวา่ ‘For 

ever let this place be a cry of despair and a warning to 

humanity, where the NAZIs murdered about one and a half 
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million men, women, and children, mainly Jews from 

various countries of Europe. Auschwitz-Birkenau 1940-

1945’ หรือ ‘ชั%วกาลนาน ให้สถานที%แหง่นี .เป็นเสียงร้องแหง่ความ

สิ .นหวงัและเป็นสิ%งยํ .าเตือนตอ่มวลมนษุย์เกี%ยวกบัการที%กลุม่นาซี

ฆา่ผู้ชาย ผู้หญิง และเดก็จํานวนหนึ%งล้านห้าแสนคน ซึ%งส่วนใหญ่

เป็นชาวยิวจากทั%วยโุรป เอาว์ชวิทซ์ - เบอร์เกนาว 1940-1945’  

พออา่นเสร็จแล้วผมรู้สกึหดหู่สดุๆ เลยละ่  

 

ป้ายข้อความบนพื .นหินเกี%ยวกบัเอาว์ชวิทซ์ 2 เบอร์เกนาว 

โศกนาฎกรรมนี .แสดงให้เห็นวา่ฮิตเลอร์นั .นเลือกที%จะทํา

ในสิ%งที%เขาคิดและเชื%อโดยไม่สนใจวา่สิ%งเหลา่นั .นจะสง่ผลกระทบ
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ตอ่ผู้ อื%นเพียงใด สดุท้ายเขาก็ได้รับผลกรรมจากสิ%งที%เขาทํา (ใคร

ไมรู้่จกัหรือไมรู้่เรื%องราวของฮิตเลอร์ก็ลองหาอา่นดนูะครับ 

นา่สนใจทีเดียว)  

พอจบจากทวัร์เอาว์ชวิทซ์ พวกผมก็นั%งรถบสักลบัไปยงัที%

จดุนดัพบในตอนแรก พวกผมมีเวลาแค ่20 นาทีในการกินข้าว

เที%ยงก่อนที%ทวัร์ตอ่ไปจะเริ%มในที%เดียวกนั จุ้ยกบัน้องเพชรตดัสินใจ

ซื .ออาหารแถวนั .นกินกนัตาย สว่นผมยงัไมกิ่นเพราะวา่ไมหิ่ว 

เนื%องจากจุ้ยเป็นคนกินข้าวเร็วเลยไมค่อ่ยมีปัญหาอะไร แตภ่าพ

ของน้องเพชรที%ต้องพยายามยดัข้าวเข้าปากอยา่งรวดเร็วยงัตดิตา

ผมจนถึงทกุวนันี .  

หลงัจากที%ทั .งสองคนกินข้าวเสร็จพวกผมก็รีบวิ%งไปขึ .นรถ

บสัที%รออยูซ่ึ%งทวัร์นี .มีเพื%อนร่วมทวัร์ประมาณ 10 คน พี%ไกด์หนวด

เฟิ.มคนเดมิก็นําพาพวกผมไปยงัเหมืองเกลือวีริคส์ก้าซึ%งก็ใช้เวลา

เดนิทางอีกประมาณ 1 ชั%วโมงอีกเชน่เคย เมื%อไปถึงพี%ไกด์หนวด

เฟิ.มก็แนะนําให้รู้จกัไกด์ที%จะเป็นคนพาชมเหมืองเกลือ คนนี .ผม

ขอเรียกเขาวา่ไกด์เฉยๆ (ไกด์ ไมใ่ชไ่กด์เฉยๆ นะ) แล้วกนันะ

เพราะวา่ไมรู้่จะตั .งฉายาให้เขาวา่ยงัไง  
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ก่อนที%จะเข้าไปในตวัเหมืองไกด์ก็เลา่เรื%องเกี%ยวกบัตวั

เหมืองให้พวกผมฟังคร่าวๆ โดยที%เหมืองมีความลึก 300 กวา่

เมตรนี .ถกูสร้างในศตวรรษที% 13 ปัจจบุนัได้ถกูขึ .นทะเบียนเป็น

มรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว  

ระหวา่งที%ไกด์พาพวกเดนิเข้าไปในเหมือง ผมในฐานะ

วิศวกรเก่าก็พยายามสงัเกตตวัเหมืองแล้วก็พบว่าเหมืองเกลือ

เหมืองนี .นั .นมีระบบความปลอดภยัที%ดีเพราะวา่ในเหมืองนั .นมี

ป้ายบอกชดัเจนว่าจะต้องเดินไปทางไหนแล้วก็ยงัมีป้ายเตือนให้

ระวงัเพดานที%ตํ%าลงมาอีกด้วย นอกจากนั .นแล้วในตวัเหมืองนั .นมี

ประตเูยอะมากๆ โดยที%ห้อง 2 ห้องที%ติดกนัจะต้องมีประตสูองชั .น

เสมอซึ%งภายหลงัไกด์ก็เลา่ให้ฟังวา่เพื%อป้องกนัความชื .นจากข้าง

นอกที%จะสง่ผลตอ่เกลือนั%นเอง  
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หุน่ภายในเหมือง 

จากนั .นไกด์ก็พาพวกผมเดนิลงบนัไดลงไปลกึพอสมควร

กวา่จะถึงทางเดินที%เป็นแนวราบ ในชั .นนี .นั .นเขาก็ได้บอกให้พวก

ผมลองเอานิ .วไปถกูบัผนงัถํ .าซึ%งเป็นเกลือแล้วให้ลองชิมด ูด้วย

ความอยากรู้อยากลอง ผมก็ได้ลองเป็นคนแรก  

ผลก็คือมนัเคม็จนผมหน้าเบ้เลยละ่  

แล้วเขาก็ได้อธิบายตอ่ถึงวิธีการสร้างเหมืองตลอดจน

ประวตัิตา่งๆ ตอนนี .ผมก็ลืมไปเกือบหมดแล้ววา่เขาเลา่อะไรให้ฟัง

บ้าง แตมี่สิ%งหนึ%งที%ผมจําได้แมน่เลยก็คือ Salary ที%แปลวา่
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เงินเดือนนั .นถกูดดัแปลงมาจากคําวา่ Salt ที%แปลว่าเกลือ สาเหตุ

ที%คําว่า Salary ถกูผนัมาก็เป็นเพราะวา่เมื%อก่อนเกลือมีคา่มาก 

เลยถกูนํามาจา่ยเป็นเงินเดือนนั%นเอง  

พวกผมเดนิตอ่มาเรื%อยๆ จนถึงจดุสดุท้ายของเหมือง

เกลือแหง่นี .ซึ%งก็คือชาร์เปลออฟเซนต์คนิก้า (Chapel of Saint 

Kinga) โบสถ์แหง่นี .นั .นถกูแกะสลกัออกมาจากเกลือทั .งหมด ไกด์

เลา่ให้ฟังวา่เมื%อวนัก่อนก็พึ%งมีคนมาทําพิธีการแตง่งานกนัที%นี% มนั

คงจะเจง๋นะถ้ามาแตง่งานกนัในที%ที%ลกึขนาดนี .  

หลงัจากที%ดโูบสถ์เสร็จผมก็ถามคําถามที%ผมสงสยัมา

นานแล้วกบัไกด์วา่ “พวกเราจะกลบัขึ .นไปยงัไง?” สาเหตทีุ%ผม

ถามคําถามนี .ก็เพราะว่าตอนที%พวกเราเดินลงมานั .นมนัก็ลึก

พอสมควร ตวัผมเองไมมี่ปัญหาหรอกกบัการเดนิกลบัขึ .นไป แต่

วา่คณุลงุที%อยูท่วัร์เดียวกบัผมนี%สิ อาจจะขาดใจตายได้  

ไกด์ตอบข้อข้องใจของผมด้วยการนําพวกผมไปที%ลิฟท์ 

ก่อนจากกนัไกด์ก็บอกลาด้วยประโยคที%วา่ “ที%เราเดนิกนั

มาเป็นชั%วโมงเนี%ย ยงัไมถึ่ง 2 เปอร์เซนต์ของเหมืองเลยด้วยซํ .านะ” 
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พวกผมก็ยืนอึ .งกนัอยูต่รงนั .นสกัพกั จากนั .นรถทวัร์ก็ได้พาพวกผม

กลบัไปที%เดียวกบัตอนมา  

วนัตอ่มาซึ%งเป็นวนัสดุท้ายในเมืองคราคอฟ พวกผมไมไ่ด้

ทําอะไรมากเพราะว่ายงัคงเหนื%อยกบัการท่องเที%ยวเมื%อวานนี . 

ประมาณ 4 โมงเย็น พวกผมไปถึงสถานีรถบสัคราคอฟ 

โกลนีย์ซึ%งอยูต่ิดกบัสถานีรถไฟคราคอฟ โกลนีย์เพื%อรอขึ .นรถบสั

ตอนเกือบๆ 5 โมง สาเหตทีุ%พวกผมเลือกนั%งรถบสัแทนที%รถไฟ

เพราะวา่พวกผมหารถไฟไมไ่ด้ (จริงๆ แล้วอาจจะมีก็ได้ แตว่า่

ตอนวางแผนนั .นพวกผมหาไมเ่จอ) บริษัทรถบสัที%พวกผมเลือกนั .น

ชื%อวา่อีโคไ่ลน์ส (Ecolines) เพราะวา่ราคาคอ่นข้างเป็นมิตรกบั

เงินในกระเป๋า แล้วก็พวกผมสามารถนั%งอีโคไ่ลน์สไปเรื%อยๆ จนถึง

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกได้เลย  

พวกผมออกไปยืนรอรถบสัที%ชานชะลากนัตั .งแต ่4 โมง

ครึ%งจนกระทั%งเวลาเลย 5 โมงไปแล้วรถบสัก็ยงัไมม่า ระหว่างที%รอ

รถบสัมานั .นพวกผมจิตตกตา่งๆ นาๆ โดยที%คิดถึงความเป็นไปได้

หลายประการเชน่ รถมาถึงแล้ว และก็ออกไปแล้ว รถอาจจะมา

ช้าหนอ่ย หรือแม้แตค่ิดวา่รถอาจจะไมม่าแล้ว 
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พวกผมได้พยายามถามคนที%ยืนรออยูแ่ถวนั .นดแูตก็่ไมไ่ด้

ข้อมลูอะไรเพิ%มเตมิเลย จนกระทั%งน้องเพชรได้บงัเอิญไปถามแม่

สาวผมแดงแล้วปรากฎว่าเธอก็รอรถบสัคนัเดียวกนั เธอคนนี .ทํา

ให้พวกผมใจชื .นขึ .นเพราะอย่างน้อยก็รู้สกึวา่มีเพื%อนร่วมชะตา

กรรมเดียวกนัแล้ว  

หลงัจากรออยู่ประมาณชั%วโมงครึ%งสวรรค์ก็เมตตาพวก

ผมโดยสง่รถบสัคนัใหญ่สีเหลือง ข้างรถมีเขียนวา่อีโคไ่ลน์สมาให้

พวกผม  

ผมคดิในใจ ‘เอาวะ อยา่งน้อยมนัก็มา’  

หลงัจากที%พวกผมโหลดกระเป๋าแบ๊คแพ๊คลงใต้ท้องรถ

และผา่นการตรวจพาสปอร์ตเรียบร้อยจากพนกังานสาวหน้าบึ .ง

แล้ว (ผมเห็นเงาของเจ๊หน้าบึ .งผา่นทางสาวหน้าบึ .งคนนี .เลย 

ตา่งกนัแคว่า่พนกังานคนนี .สาวกวา่) พวกผมก็ขึ .นรถบสัไป รถบสั

ของอีโคไ่ลน์สนั .นเยี%ยมใช้ได้เลยเพราะวา่ทางรถบสันั .นมีกาแฟ ชา 

และนํ .าร้อน ตลอดจนอินเตอร์เน็ตไวร์ไฟ (ที%ใช้ได้บ้าง ไมไ่ด้บ้าง) 

บริการฟรี นอกจากนั .นแล้วก็ยงัมีอาหารขายอีกตา่งหาก  
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รถวิ%งไปได้สกัพกั แมส่าวหน้าบึ .งนั .นก็เดนิแจกผ้าหม่

ให้กบัผู้ โดยสารทกุๆ คน เมื%อมาถึงควิพวกผมเธอก็ถามวา่ 

“Blanket? - ผ้าหม่มั .ย?” เนื%องจากพวกผมได้รับความอบอุน่จาก

ฮีตเตอร์บนรถมากเกินพอแล้ว น้องเพชรก็เลยตอบไปว่า “Maybe 

later - ไว้ก่อนดีกวา่” แมส่าวหน้าบึ .งก็ตอบกลบัมาทนัทีวา่ 

“Maybe now - เอาตอนนี .เลยดีกวา่” แล้วก็ยดัผ้าหม่ใสมื่อพวก

ผมทั .งสามคน  

พวกผมก็คยุกนัไปขํากนัไปว่า “แล้วจะถามทําไมวะ”  

หลงัจากที%พวกผมรับผ้าหม่ที%ไมไ่ด้ใช้หม่มา พวกผมก็นั%ง

หลบักนั แตวิ่บากกรรมของวนันี .ยงัไมจ่บ เพราะวา่พวกผมถกู

ปลกุมาอีกทีตอน 3 ทุม่เนื%องจากวา่รถบสัคนัที%ผมนั%งอยูน่ั .นเกิดไป

เฉี%ยวชนกบัรถยนต์คนัหนึ%งขึ .น แล้วตา่งฝ่ายตา่งไมมี่ใครยอม

ความ พวกผมต้องรอประกนัมาเคลียร์ประมาณ 3 ชั%วโมง นั%งรอ

จนรากงอกเลยละ่ กว่ารถบสัจะออกเดนิทางตอ่ได้ก็ปาเข้าไป

เที%ยงคืนกวา่ๆ แล้ว  

ผมหวงัวา่คืนนี .ผมคงจะนอนหลบัฝันดีซะทีนะ  



 

 

85 

 

สถานีตอ่ไปวิลเนียส (Vilnius) 
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สถานีที� 5 

วลิเนียส ลทิวัเนีย (Vilnius, Lithuania) 
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สถานีที% 5 วิลเนียส ลิทวัเนีย (Vilnius, Lithuania) 

ฟ้าที%เริ%มสางปลกุผมให้ตื%นขึ .นมา เมื%อผมมองดนูาฬิกาก็

พบวา่เป็นเวลาเกือบ 9 โมง เลยกําหนดมาประมาณ 2 ชั%วโมงแล้ว  

สกัพกัพนกังานประจํารถบสัก็พดูผา่นไมโครโฟนว่าอีก 

15 นาทีจะถึงวิลเนียส เมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย มนัก็ไมไ่ด้

สายมากนะ ทั .งๆ มีเหตกุารณ์หลายอยา่งเกิดขึ .นเมื%อวาน 

หลงัจากที%รถบสัถึงสถานีวิลเนียส พวกผมก็ได้ขน

สมัภาระออกจากใต้ท้องรถแล้วก็ออกเดนิเพื%อตามหา Fortuna 

Hostel ที%จองไว้ ใช้เวลาไมน่านนกั พวกผมก็มาถึงโฮสเทลโดย

ที%ตั .งของโฮสเทลนั .นแอบนา่กลวัเพราะวา่โฮสเทลนี .เป็นบ้าน 3 ชั .น

ที%ตั .งอยูใ่กล้ๆ กบัใต้ทางดว่น มนัทําให้ผมนกึถึงหนงัที%มีพวกมา

เฟียดกัปล้นใต้ทางดว่นเลยล่ะ แตพ่วกผมก็ไมอ่ยากจะเปลี%ยนโฮส

เทลเพราะวา่อตุสาห์มาถึงแล้ว แล้วอีกอยา่งคือพวกผมจะอยูที่%

โฮสเทลนี .แคคื่นเดียวเท่านั .น  

เช็คอินเสร็จ พวกผมก็หยิบใบปลิวที%วางไว้ตรงเคาท์เตอร์

มาด ูอยู่ๆ  น้องเพชรก็พดูมาลอยๆ วา่ “เมืองนี .นา่ปั%นจกัรยานนะ” 
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(จริงๆ แล้วก็น้องเพชรคงพดูให้เข้าหผูม แล้วรอดปูฏิกิริยาของผม

นั%นแหละ) ผมก็เลยสวนกลบัทนัทีวา่ “กไูมไ่ปนะ ถ้าอยากไปพวก

มงึไปกนัสองคนเลย เดีxยวกไูปเดนิเที%ยวคนเดียวก็ได้” คําพดูผมมี

ความหมายประมาณวา่ ‘พวกมงึสองคนห้ามไปขี%จกัรยานนะ กไูม่

อยากไปเที%ยวคนเดียว’  

สดุท้ายข้อเสนอนี .ก็ตกไป ตอนนั .นผมก็แอบรู้สกึแยเ่ล็กๆ 

นะที%เป็นตวัการทําให้จุ้ยและน้องเพชรไมไ่ด้ทําในสิ%งที%อยากทํา 

แตเ่รื%องขี%จกัรยานนี%ไมใ่ชท่างของผมจริงๆ  

หลงัจากที%ตกลงกนัได้ พวกผมก็ออกเดนิทางไปใจกลาง

เขตเมืองเก่า (Old Town) ระหวา่งทางพวกผมก็ไมลื่มที%จะกดเงิน

ลิตสั (LTL) ซึ%งเป็นสกลุเงินของประเทศลิทวัเนียจากเอทีเอ็ม

ออกมาด้วย 

Fortuna Hostel ที%พวกผมพกัอยูน่ั .นอยู่ใกล้กบัเขตเมือง

เก่าพอดีและเขตเมืองเก่าของเมืองวินเนียสนั .นก็ไมใ่หญ่มาก แต่

ถึงอยา่งนั .นพวกผมก็เดินหลงทางอยูส่กัพกัเพราะวา่แผนที%ที%ได้มา

จากโฮสเทลมนัดงูงๆ ยงัไงก็ไมรู้่  
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ระหวา่งทางไปเขตเมืองเก่า 

เพราะวา่พวกผมเดนิหลงนี%ละ่ เลยทําให้เจออะไรที%มนั

สวยงามระหวา่งทางมากมายหลายอยา่งเลย  

หลงัจากที%หลงทางอยูส่กัพกั พวกผมก็เดนิมาถึงจตรัุส

กลางเมืองซึ%งเป็นที%ตั .งของศาลากลางที%เปรียบเสมือนจดุ
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ศนูย์กลางของเขตเมืองเก่า จากรูปจะเห็นได้วา่ศาลากลางนั .นมี

รูปแบบคล้ายกบัสถาปัตยกรรมของกรีกหรือโรมนัโบราณมาก 

 

ศาลากลางของเมืองวิลเนียส 

พวกผมเดนิเลน่และถ่ายรูปที%จตรัุสกลางเมืองได้สกัพกัก็

กางแผนที%เพื%อหาสถานที%นา่สนใจที%ตอ่ไป เลือกกนัอยูน่าน 

สดุท้ายก็ได้ข้อสรุปวา่พวกผมจะไปพิพิธภณัฑ์พลงังานและ

เทคโนโลยี (Energy and Technology Museum) ที%อยูเ่ลยเขต

เมืองเก่าไปนิดหนอ่ยทางทิศเหนือก่อน แล้วจงึคอ่ยกลบัมาเดนิ

เก็บเขตเมืองเก่าให้ทั%วพร้อมกบักินอาหารในตอนเย็น  
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รถในพิพิธภณัฑ์พลงังานและเทคโนโลยี 

การเข้าชมพิพิธภณัฑ์นั .น ผู้ใหญ่จะต้องจา่ยเงิน 10 ลิตสั 

สว่นเดก็ คนแก่หรือนกัเรียนนั .นจา่ยเพียง 5 ลิตสั พวกผมเลยใช้

มกุเดมิเหมือนตอนที%จะเข้าพิพิธภณัฑ์ลฟูวร์ในปารีสนั%นก็คือยื%น
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พาสปอร์ตและวีซา่ให้พนกังานขายตัxวด ูซึ%งก็ได้ผล คนขี .งกอยา่ง

พวกผมต้องจา่ยเพียง 5 ลิตสัตอ่คน ไฮไลท์ของพิพิธภณัฑ์สําหรับ

ผู้ชายอย่างพวกผมก็คงจะเป็นบรรดารถรุ่นเก่าๆ ที%โชว์อยู่

มากมาย 

ทําเอาผมอยากจะขอยืมเขามาขบัรอบเมืองเลน่เลย (ถ้าขอจริงคง

โดนเฉดหวัออกจากพิพิธภณัฑ์) 

 

วิวจากยอดของฮิลล์ออฟทรีครอสเซส 

พวกผมใช้เวลาในพิพิธภณัฑ์ประมาณชั%วโมงกว่าๆ เมื%อ

ตอนที%ออกมาจากพิพิธภณัฑ์พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้ว พวกผม

เลยรีบกลบัเข้าเขตเมืองเก่าเพื%อเก็บที%ที%อยากไปให้หมด  
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พวกผมเลือกไปที%ที%ใกล้กบัพิพิธภณัฑ์ที%สดุก่อนซึ%งก็คือ

ฮิลล์ออฟทรีครอสเซส (Hill of Three Crosses) ผมก็จําไมไ่ด้วา่

บนเขาแหง่นี .มีตํานานอะไร แตจํ่าได้ว่าที%ขึ .นไปเพราะว่ามนัเป็น

สถานที%ที%แนะนําบนแผนที%ก็แคน่ั .นเอง  

กวา่จะขึ .นไปถึงยอดเขาก็เลน่เอาพวกผมเหนื%อย

เหมือนกนั พอขึ .นไปถึงปุ๊ ปสิ%งแรกที%พวกผมเห็นก็คือหนุม่สาวสอง

คนยืนจูจี๋xกนั ผมวา่ตอนนั .นพวกเขาก็เห็นแล้วละ่วา่พวกผมมา แต่

พวกเขาเลือกที%จะไมส่นใจและก็จูจี๋xกนัตอ่ไป จนน้องเพชรพดูขึ .น

ดงัๆ ขึ .นมาเป็นภาษาไทยวา่ “ไปโรงแรมมั .ย?” ตอนนั .นผมแอบ

อยากตบหวัน้องเพชรเบาๆ พร้อมกบับอกวา่ ‘เขาฟังมงึไมอ่อก’ 

จริงๆ  

วิวบนยอดเขามนัดสูวยงามแล้วก็คลาสสิกจนผมไมอ่ยากลงเลย    
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โบสถ์เซนต์แอนเน่ 

ดื%มดํ%ากบับรรยากาศได้สกัพกั พวกผมก็เดนิลงจากเขา

แล้วก็เดนิทางตอ่ ไมน่านนกัพวกผมก็มาถึงโบสถ์เซนต์แอนเน ่

(St. Anne’s Church) ที%เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิก ผมชอบ

โบสถ์นี .นะ เพราะวา่มนัสวยแบบเก่าๆ ดี  

พวกผมเดนิเลน่ในเขตเมืองเก่าอีกสกัพกัแล้วก็ไปกินข้าว 

พวกผมเลือกกินร้านอาหารราคาประหยดัอยา่งแม๊คโดนลัด์

เพราะวา่กดเงินลิตสัมาไมเ่ยอะ หลงัจากฟาดเบอร์เกอร์ไปคนละ

ชิ .นสองชิ .นแล้วก็ได้ฤกษ์กลบัโฮสเทล  
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ในตอนดกึนั .นเขตเมืองเก่าของวิลเนียสนั .นคอ่นข้างนา่

กลวัเลยทีเดียว อีกทั .งบริเวณโฮสเทลที%พวกผมอยูน่ั .นคอ่นข้าง

เปลี%ยวและมืดด้วย แตส่ดุท้ายพวกผมก็กลบัถึงโฮสเทลอย่าง

ปลอดภยั  

ด้วยความที%ผมคอ่นข้างประทบัใจเขตเมืองเก่าของวิล

เนียสพอสมควร พออาบนํ .าเสร็จผมก็เลยลองหาข้อมลูผา่นกเูกิ .ล

ดแูล้วก็พบวา่เขตเมืองเก่าของวิลเนียสนั .นถกูขึ .นเป็นมรดกโลกไป

เรียบร้อยแล้ว  

มินา่ละ่! ถึงสวยขนาดนี .   

ในคืนนี .นั .นพวกผมรีบนอนเพราะวา่วนัรุ่งขึ .นต้องตื%นไปขึ .น

รถบสัให้ทนัตอนเจ็ดโมงเช้า 

วนัรุ่งขึ .นพวกผมก็ลากสงัขารออกจากเตียงแล้วไปถึง

สถานีรถบสัวิลเนียส 7 โมงเช้าพอดีเป๊ะ ครั .งนี .รถของอีโคไ่ลนส์

ได้มารอพวกผมก่อนแล้ว ทกุสิ%งเลยผา่นไปได้ด้วยดี 

สถานีตอ่ไป ริก้า (Riga) 
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สถานีที� 6 ริก้า ลัตเวีย (Riga, Latvia) 
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สถานีที% 6 ริก้า ลตัเวีย (Riga, Latvia) 

การเดนิทางจากวิลเนียสถึงริก้าด้วยรถบสันั .นใช้เวลา

เพียงแค ่4-5 ชั%วโมง ตลอดเวลาที%ผมอยู่บนรถบสัผมก็ได้ทํา

กิจกรรมที%ทําผมอารมณ์ค้างตั .งแตเ่มื%อคืนนั%นก็คือการนอนหลบั  

เมื%อผมตื%นขึ .นมา รถบสัได้จอดอยู่บริเวณริมแม่นํ .าพร้อม

กบัรถบสัของบริษัทอื%นอีกหลายคนัซึ%งเป็นสญัญาณบอกว่าพวก

ผมได้มาถึงริก้าโดยปลอดภยัแล้ว ครั .งนี .รถบสัมาถึงที%หมาย

ประมาณ 11 โมงครึ%งซึ%งเร็วกวา่เวลาที%บอกไว้เล็กน้อย  

ก่อนที%จะลงจากรถบสัพวกผมก็สงัเกตเห็นฝนที%กําลงัตก

ปอยๆ แตจ่งัหวะนั .นจะขออยู่บนรถตอ่ก็ทําไมไ่ด้เพราะถ้าไมล่ง

เองพวกผมคงถกูพนกังานประจํารถบสัถีบลงมา ฝนที%ตกและลม

ที%พดัแรงทําให้อากาศในริก้านั .นหนาวเย็นกว่าปกต ิพอลงจากรถ

บสัพวกผมเลยรีบเข้าไปหลบในที%ร่มก่อนเพื%อที%จะได้ศกึษา

เส้นทางการเดนิทางไปยงัโฮสเทลจากแผนที%ที%พิมพ์มา  
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หลงัจากตกลงเรื%องทางที%จะไปได้จุ้ยก็ถามวา่จะไปเลย

หรือจะรอให้ฝนหยดุดี ผมกบัน้องเพชรก็ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่ 

“ไปด ิฝนตกไมห่นกั”  

ผมวา่ทกุคนนา่จะเดาออกนะครับว่าเกินอะไรหลงัจากนี . 

หลงัจากที%พวกผมเดินไปประมาณ 2-3 นาที จากฝนที%ตกปอยๆ ก็

กลายเป็นฝนที%ตกดั%งทะเลคลั%ง! ผมสบถออกมาดงัๆ ว่า “แมง่ กู

วา่แล้ว” จุ้ยกบัน้องเพชรก็ขําใหญ่เลย สาเหตทีุ%พวกมนัสองคนขํา

ผมก็เพราะวา่เครื%องแตง่กายของทั .งสองคนนั .นพร้อมที%จะลยุฝน

อยูแ่ล้ว แตผ่มมีแคเ่สื .อหนงัที%ไมมี่ฮู้ดคลมุแถมรองเท้าก็ไมไ่ด้กนั

นํ .าอีก  

จริงๆ แล้วเรื%องรองเท้านี%เป็นหนึ%งในเรื%องที%ผมพลาดที%สดุ

ของทริปนี .เลย ต้องย้อนเวลากลบัไปที%กลาสโกว์ ตอนที%ผมกําลงั

เลือกซื .อรองเท้าเพื%อเอามาใช้ในทริปนี . ผมไมย่อมจา่ยเงินเพิ%มอีก 

10 ปอนด์เพื%อที%จะได้รองเท้ากนันํ .า แตเ่ลือกที%จะซื .อแคร่องเท้า

สําหรับเดนิทางธรรมดาๆ  

ไมน่า่งกเลย! 
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เดนิไปสกัพกัพวกผมก็เข้าสูเ่ขตตลาด ตอนนั .นพวกผมทั .ง

สามคนล้วนเปียกโชก เนื%องจากวา่ฝกตกหนกัมาได้สกัพกัแล้ว 

พื .นก็เลยนองไปด้วยแอง่นํ .าใหญ่เล็กมากมาย ด้วยความไมร่ะวงั

ของผมก็ทําให้ผมก้าวเท้าพลาดลงไปในแอง่นํ .าขนาดใหญ่ ไมกี่%

วินาทีถดัมาผมก็รู้สึกถึงนํ .าเย็นๆ ที%มนัซมึผา่นถงุเท้า ถ้าใครเคย

เจอเหตกุารณ์เดียวกนัจะรู้วา่ปรากฎการณ์ ‘เท้าแข็ง’ นั .นมนัไมใ่ช่

เรื%องสนกุเลย 

พวกผมใช้เวลาในการเดนิหาโฮสเทลนานพอสมควร

เพราะวา่ริก้าเป็นเมืองใหญ่และถนนหนทางก็ซบัซ้อน ทนัทีที%

มาถึงตกึที%เป็นที%ตั .งของโฮสเทล พวกผมก็รู้ว่าพวกผมไมต้่องเป็น

หว่งเรื%องอาหารการกินอีกตอ่ไปเพราะมีแม๊คโดนลัด์อยูที่%ชั .นแรก

สดุของตกึนี . โฮสเทลที%พวกผมจองไว้นั .นมีชื%อวา่ Riga Hostel ซึ%ง

ตั .งอยู่บนชั .น 5 ของตกึ โชคดีที%ตกึนี .มีลิฟท์พวกผมเลยไมต้่องแบก

กระเป๋าขึ .นบนัไดเหมือนตอนที%อยูว่อร์ซอว์ 

หลงัจากเช็คอินเสร็จ พวกผมก็แบกกระเป๋าเข้าห้องซึ%ง

เป็นห้องแบบสี%เตียง เมื%อเข้าไปในห้องแล้ว พวกผมสงัเกตเห็น

กระเป๋าแบ๊คแพ๊คใบใหญ่ที%เป็นลายทหารและมีฟกูที%นอนม้วนและ
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ผกูติดอยู่กบักระเป๋า มนัทําให้คดิไปไกลวา่เพื%อนร่วมห้องครั .งนี .

นา่จะเป็นทหารตวัใหญ่ๆ ลํ%าๆ หน้าโหดๆ แตว่า่พวกผมก็คาดเดา

ผิดอีกตามเคยเพราะวา่เพื%อนร่วมห้องคนนี .เป็นชาวเอเชียตวัเล็กๆ 

ที%ดไูร้พิษสงคนหนึ%งเทา่นั .นเอง  

พวกผมและเขาทกัทายกนัตามมารยาท จากนั .นน้อง

เพชรก็เป็นคนเริ%มเปิดบทสนทนา คยุกนัได้สกัพกั ชายคนนี .ก็

เปิดเผยเรื%องราวที%ทําให้พวกผมร้อง ‘ว้าว’ ด้วยความมหศัจรรย์

เพราะวา่ชายชาวญี%ปุ่ นที%มีชื%อวา่ยตูะคนนี .นั .นออกทอ่งเที%ยวมา

เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว! และเขาก็ยงัมีแผนที%จะไปเที%ยว

ตะวนัออกกลางหลงัจากนี .อีกด้วย พวกผมตกใจกบัความบ้าระหํ%า

ของยตูะกนัอยูส่กัพกั จากนั .นก็กลบัมาสู่โลกแหง่ความเป็นจริง 

ผมถามจุ้ยกบัน้องเพชรวา่ “แล้วมนัเอาตงัค์มาจากไหน

วะ” จุ้ยตอบกลบัมาว่า “ไมรู้่ด ิบ้านรวยมั .ง” 

พวกผมไมมี่โอกาสถามอะไรยตูะตอ่เพราะวา่เขาปีนขึ .น

เตียงของเขาและนอนหลบัอยา่งรวดเร็วทั .งๆ ที%ตอนนั .นยงัเป็น

เวลาบา่ยๆ อยูเ่ลย 
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หลงัจากนั .นไมน่าน พวกผมแตล่ะคนก็ปีนขึ .นเตียงของ

ตวัเองแล้วก็หลบัตามยตูะไปโดยไมไ่ด้นดัหมาย อาจจะเป็น

เพราะเมื%อเช้าพวกผมตื%นเช้ามากหรืออาจจะเป็นเพราะฝนที%ตก

หนกัจนทําให้พวกผมไมอ่ยากจะไปไหนก็เป็นได้  

ผมตื%นมาอีกทีประมาณ 6 โมงเย็นแล้วก็เห็นว่ายตูะไมอ่ยู่

แล้ว สว่นจุ้ยกบัน้องเพชรยงัคงนอนหลบัอยา่งสบายใจอยู ่ตอน

นั .นท้องผมเริ%มร้องโครกครากแล้วละ่ ผมก็เลยเรียกจุ้ยกบัน้อง

เพชร “ตื%น ตี%น ตื%น ไปกินข้าวเย็นกนั” สกัพกัผมก็ได้ยินเสียงจุ้ย

ตอบกลบัมาด้วยเสียงวัเงียว่า “ขอ 5 นาที” สว่นน้องเพชรก็ยงั

หลบัไหลไมไ่ด้สติ 

ครึ%งชั%วโมงผา่นไป… จุ้ยกบัน้องเพชรก็ยงัคงหลบัอยู่

เหมือนเดมิ จนผมต้องปลกุพวกมนัอีกครั .ง คราวนี .จุ้ยตอบผมด้วย

เสียงที%งวัเงียกวา่เดมิวา่ “ขออีก 15 นาที” สว่นน้องเพชรก็ยงัคง

หลบัไหลไมไ่ด้สตเิหมือนเดมิ  

อะไรจะขี .เซาได้ขนาดนี .วะ! 
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ผมออกจากห้องมานั%งรอที%ห้องนั%งเลน่ของโฮสเทลจน

เวลาลว่งเลยมาถึงสองทุม่ก็ยงัไมมี่วี%แวววา่สองคนนี .จะตื%น 

สดุท้ายผมเลยยอมแพ้ ผมลองนกึกลบัไป ผมก็ยงัหาคําตอบไมไ่ด้

วา่ทําไมตอนนั .นผมบ้ารอพวกมนัสองคนถึง 2 ชั%วโมง  

เมื%อตดัสินใจได้แล้วผมก็ออกไปหาอาหารกินข้างนอกคน

เดียว เดนิหาร้านอาหารแถวโฮสเทลได้สกัพกั ผมก็ตดัสินใจเข้าไป

ในร้านอาหารอาร์เมเนียเพราะดนูา่กินที%สดุในแถบนั .น หลงัจากที%

ได้ชิมหลายๆ อยา่ง สิ%งที%ผมชอบที%สดุกลบัไมใ่ชอ่าหารอาร์เมเนีย 

แตเ่ป็นเบียร์สญัชาตลิตัเวียที%นุม่มากๆ ตา่งหากที%ได้ใจผมไปครอง

ในมื .อนี .   
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เบียร์สญัชาตลิตัเวีย 

หลงัจากที%ผมกลบัจากร้านอาหารอาร์เมเนียนได้ไมน่าน 

น้องเพชรก็เดนิออกมาจากห้องแล้วถามผมว่า “ไปกินอะไรกนัมั .ย 

ผมเริ%มหิวแล้วอะ่พี%” ผมสง่สายตาอาฆาตใสม่นัแล้วตอบกลบัไป

วา่ “นี%มงึกวนตีนกปู่ะเนี%ย?”  

ผมก็ไมรู้่วา่มนัเสแสร้งแกล้งดดัหรือไมรู้่จริงๆ ว่าผม

พยายามปลกุมนัตั .ง 2 ครั .งแล้ว แตห่น้ามนันิ%งจริงๆ สดุท้ายผมก็

เลยโยนบะหมี%กึ%งสําเร็จรูปให้มนัหอ่หนึ%ง ส่วนจุ้ยก็ยงัคงหลบัตอ่ไป 

กวา่มนัจะตื%นก็ปาเข้าไปสี%ทุม่กวา่ๆ เกือบห้าทุม่แล้ว  
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ถือวา่ผมโชคดีที%ไมไ่ด้รอมนั 

พอจุ้ยตื%น พวกผมสามคนได้ไปปรึกษาเรื%องการเที%ยวกบั

พนกังานของโฮสเทล ซึ%งเขาก็แนะนําวา่ให้ไปทวัร์ฟรีในตอนเที%ยง 

แนน่อนวา่เมื%อได้ยินคําวา่ฟรี พวกผมก็ตดัสินใจทนัที 

 จากนั .นผมก็ได้ลองหาข้อมลูที%แปะไว้ตรงบอร์ดประกาศ

ของโฮสเทลเพื%อหาที%ที%จะไปหลงัจากจบทวัร์ฟรีในตอนบา่ย ผม

เห็นสิ%งที%นา่สนใจอยูส่องอยา่งอยา่งแรกคือละครสตัว์ริก้าเซอร์คสั 

(Riga Circus) และอยา่งที%สองคือทวัร์ขี%จกัรยาน พอเห็นกิจกรรม

สองอยา่งนี .ปุ๊ ป แผนการอนัเยี%ยมยอดที%จะทําให้ผม จุ้ยและน้อง

เพชร win-win กนัทั .งสามฝ่ายก็ผดุขึ .นมาในสมองน้อยๆ ของผม 

จริงๆ แล้วแผนก็ไมไ่ด้ซบัซ้อนอะไร ก็แคใ่ห้ผมไปดลูะครสตัว์แล้ว

พวกมนัสองคนไปขี%จกัรยานก็แคน่ั .นเอง  

พอได้ข้อสรุป ผมก็ไปเล่าให้จุ้ยและน้องเพชรฟัง ซึ%งทั .ง

สองคนก็โอเค (และน่าจะยินดีเป็นอยา่งยิ%งที%จะได้ขี%จกัรยานซะที)  
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โปสเตอร์ของริก้าเซอร์คสั 

วนัตอ่มาผมตื%นคอ่นข้างเช้าเพราะวา่เมื%อคืนนอนไมด่กึ

มาก สว่นจุ้ยกบัน้องเพชรที%น่าจะเข้านอนหลงัผมก็กําลงันอนหลบั

ฝันดี หลงัจากกินข้าวเช้าเสร็จผมก็ออกจากโฮสเทล ภารกิจแรก

คือหาตู้ เอทีเอ็มเพื%อกดเงินลตัส์ (LVL) ภารกิจตอ่มาคือการซื .อตัxว

ละครสตัว์ที%ริก้าเซอร์คสั  
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ผมใช้เวลาไมน่านในการเดนิทางไปริก้าเซอร์คสัเพราะว่า

มนัอยูห่า่งจากโฮสเทลที%ผมพกัเพียง 200 เมตรเทา่นั .น พอถึง

เคาท์เตอร์ซื .อตัxว พนกังานขายตัxวนั .นรัวภาษาลตัเวียนใสผ่มตั .งแต่

คําแรกเลย ผมก็เลยต้องใช้มกุเดียวกบัที%ใช้ตอนซื .อตัxวรถไฟใน

วอร์ซอว์ซึ%งก็คือเขียนลงกระดาษ ผมเลือกซื .อตัxวในรอบบา่ย 4 โมง

เพราะวา่ทวัที%เริ%มตอนเที%ยงนั .นใช้เวลาประมาณ 2 ชั%วโมงกวา่ๆ 

หลงัจากได้ตัxวมาผมก็กลบัไปโฮสเทลและนั%งเลน่รอจุ้ยและน้อง

เพชรตื%น  

จะขี .เซาไปไหนเนี%ย! 

จริงๆ แล้วผมอยากจะดลูะครสตัว์ตั .งแตต่อนที%ผมอยู่

กลาสโกว์แล้วละ่เพราะวา่มนัดตืู%นเต้นและโลดโผน ตอนนั .นผม

เห็นโปสเตอร์ละครสตัว์ของรัสเซียที%มาเปิดแสดงที%กลาสโกว์ติด

อยูใ่นร้านอาหารจีนที%ผมไปกินประจํา ผมก็เตรียมไปซื .อตัxว แตพ่อ

อา่นข้อมลูในโปสเตอร์จนจบก็พบวา่วนัสดุท้ายของการแสดงมนั

เลยไปแล้ว  

ตอนนั .นผมตั .งใจว่าถ้ามีละครสตัว์อีกจะต้องไปดใูห้ได้ 

สดุท้ายฝันของผมก็มาเป็นจริงที%ริก้า  
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หลงัจากที%จุ้ยกบัน้องเพชรตื%น พวกผมก็ไปร่วมทวัร์โดย

จดุนดัพบจะอยูที่%โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ซึ%งจดุ

สงัเกตของทวัร์ฟรีอนันี .คือไกด์จะถือกระเป๋าสีเหลืองอ๋อย เมื%อไป

ถึงผมก็เจอชายเคราแหลมใส่แวน่ยืนอยูห่น้ากระเป๋าสีเหลือง

กําลงัยืนคยุกบัคนที%ยืนอยูร่อบๆ เขา พวกผมเลยเดินเข้าไปร่วม

กลุม่  

สกัพกัเขาก็แนะนําตวัเอง จากนั .นก็ให้แตล่ะคนแนะนํา

ตวัวา่ชื%ออะไรมาจากประเทศอะไรซึ%งประมาณ 90% นั .นมาจาก

ประเทศในทวีปยโุรปและรัสเซีย พอมาถึงควิพวกผม พวกผมก็

ประกาศออกไปอยา่งภาคภมูิใจวา่ “พวกเราเป็นคนไทย!” เขาทํา

หน้าประหลาดใจเล็กๆ แล้วพดูวา่ “อื .ม มาไกลไปหนอ่ยนะ”  

หลงัจากนั .นเขาก็พาพวกผมเดนิดเูมืองริก้า พร้อมกบัเลา่

เรื%องราวที%ไมส่ามารถหาได้บนอินเทอร์เน็ต โดยเขาให้เหตผุลวา่

ถ้าอยากจะรู้ประวตัิศาสตร์ทั%วไปของริก้า พวกผมก็ไปค้น

อินเทอร์เน็ตเอาก็ได้  
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(อนสุาวรีย์แหง่อิสระภาพ) Freedom Monument หนึ%งในสถานที%

ที%ไกด์กระเป๋าเหลืองพาไป 

ชว่งเวลา 2 ชั%วโมงครึ%งที%พวกผมอยูก่บัเขานั .น เขาเลา่

เรื%องหลายๆ อย่างเกี%ยวกบัริก้าให้ฟังเยอะมาก แตน่า่แปลกที%ผม

กลบัจําอะไรไมค่อ่ยได้เลย ผมคดิว่านา่จะเป็นเพราะริก้าเป็นเมือง

ใหญ่และในความคิดผมนั .น ริก้าขาดความขลงัในแบบที%ประเทศ

ในยโุรปตะวนัออกควรจะมี ผมเลยไมค่อ่ยประทบัใจเท่าไหร่  
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สิ%งที%ผมจําได้มีอยู่อยา่งเดียวเทา่นั .นคือคําพดูเท่ๆ  ของ

ไกด์กระเป๋าเหลืองที%บอกวา่ “I was born in Latvia and I never 

lived or studied in any English speaking countries. My 

good English is from my hard work – ผมเกิดที%ลตัเวียและผม

ไมเ่คยไปอยู่หรือเรียนในประเทศที%พดูภาษาองักฤษเป็นภาษา

หลกัเลย ภาษาองักฤษที%ดีของผมมาจากการฝึกอยา่งหนกั” ตอน

นั .นผมแทบไมเ่ชื%อสิ%งที%เขาพดูเพราะวา่ภาษาองักฤษของเขาดีสดุๆ  

พอจบทวัร์พวกผมก็ทิปไกด์กระเป๋าเหลืองเพื%อเป็นการ

บอกให้เขารู้ว่า ‘พวกผมชอบทวัร์ที%คณุจดันะ’ 

จากนั .นผมก็แยกกบัจุ้ยกบัน้องเพชรและตรงดิ%งไปยงั

สถานที%ที%ผมรอคอย ละครสตัว์อนันา่ตื%นเต้นกําลงัรอผมอยู!่  

ผมยื%นตัxวให้พนกังานเก็บตัxวหน้าประตแูละก็เข้าไปนั%งที%ที%

ของผมซึ%งอยูห่น้าสดุ ระหวา่งรอการแสดงผมก็กวาดตามองไป

รอบๆ แล้วก็สงัเกตเห็นว่าคนที%มาดลูะครสตัว์ทั .งหมดนั .นเป็น

ผู้ใหญ่ที%มากบัเดก็ทั .งนั .นเลย ผมนา่จะเป็นคนที%มาคนเดียวเพียง

คนเดียวในโรงละครสตัว์แหง่นี .และผมก็นา่จะเป็นคนเอเชียคน

เดียวอีกด้วย  
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ก่อนที%การแสดงจะเริ%มขึ .นทางริกาเซอร์คสัก็หาเงิน

เพิ%มเตมิโดยการเอาลิง นกแก้ว และงมูาให้ผู้ชมถ่ายรูป 

นอกจากนั .นแล้วยงัมีม้าแคระให้เดก็ๆ ได้ขี%อีกด้วย ซึ%งพวกเขา

นา่จะทํากําไรไปได้พอสมควร ไมน่านนกัการแสดงก็ได้เริ%มขึ .น ผม

ต้องเก็บกล้องเพราะว่าเขาไม่อนญุาตใิห้ถ่ายรูป  

ริก้าเซอร์คสันั .นมีทกุอยา่งที%ผมหวงัวา่จะได้เห็นไมว่า่จะ

เป็นการแสดงโยนสิ%งของ การแสดงผาดโผน การแสดงของสตัว์

ตา่งๆ ได้แก่หมา ช้าง ม้า และการแสดงของตวัตลก (Clown) 

 

ตวัตลกสองคนของริก้าเซอร์คสั (ที%มา: www.cirks.lv) 
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พดูถึงตวัตลกแล้ว ตวัตลกสองคนของริก้าเซอร์คสัได้ทํา

สิ%งที%ผมไมไ่ด้คาดหวงัวา่จะเจอนั%นก็คือระหวา่งที%เขาสองคนกําลงั

แสดงอยู่นั .น จู่ๆ  ตวัตลกผู้ชายก็เดนิมาหาผมแล้วก็กวกัมือเรียก

ผมออกไปลานการแสดงตรงกลาง ผมลงัเลสกัพกั จนสดุท้ายผมก็

ไมอ่าจต้านสายตาที%มุง่หวงัของตวัตลกและเดก็น้อยผมทองที%นั%ง

ข้างๆ ผมได้เลยหายใจลกึๆ และตดัสินใจเดนิตามตวัตลกผู้ชาย

ไป  

พอไปถึงตวัตลกผู้หญิงก็ให้ผมทําตามเธอโดยเอามือขวา

จบัหวัและเอามือซ้ายจบัปลายเท้าซ้าย แล้วก็ให้พยายามเอา

ข้อศอกของมือขวามาแตะเขา่ของมือซ้ายให้ได้ ซึ%งก็เรียกเสียงฮา

จากคนดไูด้พอสมควร  

จากนั .นตวัตลกผู้หญิงก็แสดงความสามารถในการเป่า

ลกูโป่งและดดัลกูโป่งให้มีลกัษณะคล้ายๆ ปีก จากนั .นเธอก็เอา

ปีกนั .นมาสวมให้ผมแล้วก็พดูวา่ “Butterfly – ผีเสื .อ” พร้อมกบั

ทําทา่ให้ด ูตอนนั .นผมก็อายนิดๆ นะ แตเ่หมือนขี%อยู่บนหลงัเสือ

แล้ว จะลงก็ลงไมไ่ด้ ต้องทําให้เสร็จ ผมเลยทําตามแล้วก็บนิตาม

เธอไปรอบๆ ลานการแสดง บนิไปได้ 2 รอบเธอและผมก็หยดุบนิ  
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เธอให้ ‘ปีกลกูโป่ง’ เป็นของขวญักบัผมพร้อมกบัเรียก

เสียงตบมือจากผู้ชม ซึ%งผู้ชมนั .นตบมือให้ผมดงัมาก (ไมไ่ด้โม้นะ) 

อาจเป็นเพราะเขาอาจจะมองวา่ผมที%มีผมสีดํานั .นเป็นเผา่พนัธุ์ที%

แปลกประหลาดจากพวกเขาก็เป็นได้  

พอกลบัไปถึงที%นั%ง เด็กน้อยผมทองข้างๆ ก็หนัมายิ .มให้

ผมอยา่งจริงใจ ผมเลยให้ ‘ปีกลกูโป่ง’ กบัเธอไปเป็นของขวญั พอ

ถึงเวลาที%ใกล้จะจบการแสดงนกัแสดงทกุคนไมว่า่จะเป็นคนแก่

หรือเด็กตา่งก็ออกมาแสดงความขอบคณุผู้ชมที%ซื .อตัxวเข้ามา 

เสียงปรมมือของผู้ชมดงักึกก้องโรงละครสตัว์  

แคร่อยยิ .มน้อยๆ ของนกัแสดงและเดก็น้อยผมทองก็ทําให้วนันั .น

ทั .งวนัของผมมีความสขุแล้วละ่ 

ผมกลบัไปถึงโฮเทลและก็พบวา่จุ้ยกบัน้องเพชรได้กลบั

มาถึงก่อนแล้ว อาจจะเป็นเพราะวา่เหนื%อย (หรือความขี .เกียจ) 

จากการเที%ยวมาทั .งวนั พวกผมสามคนตกลงกนัว่าอาหารเย็นของ

คืนนี .จะเป็นบะหมี%กึ%งสําเร็จรูปที%ซื .อมาจากปารีส พอกินเสร็จพวก

ผมก็นั%งดทีูวีในห้องนั%งเลน่ของโฮสเทลจนดกึแล้วถึงไปนอน 
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วนัตอ่มาพวกผมตื%นกนัคอ่นข้างสายเพราะวา่รถบสันั .น

ออกเดนิทางในตอนเที%ยง ประมาณ 11 โมงพวกผมลงจากโฮส

เทลมากินแม๊คโดนลัด์ (ในที%สดุก็ได้มากินสกัที ทั .งๆ ที%ร้านอยูใ่ต้

โฮสเทล)  

จากนั .นก็แบกกระเป๋าแบ๊คแพคไปยงัสถานีรถบสัซึ%งพวก

ผมก็ยงัใช้บริการรถบสัของอีโคไลน์สเหมือนเดมิ มีเพียงสิ%งเดียวที%

ไมเ่หมือนเดมิซึ%งก็คือขนาดของกระเป๋ากางเกงของผมเพราะวา่

ยิ%งเดนิทางมากขึ .นกระเป๋ากางเกงของผมก็ตงุขึ .นเรื%อยๆ จากเศษ

เหรียญของหลากหลายสกลุเงินได้แก่ปอนด์ ยโูร ซวอตี ลิตสั 

และลตัส์ ตอนนั .นผมกะวา่จะเอาเศษเหรียญที%มีอยูน่ั .นไปซื .อ

อาหารบนรถบสัอีโคไลน์ส  

แตส่ดุท้ายเงินทั .งหมดก็ยงัคงตงุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงของผม

ตอ่ไป 

สถานีตอ่ไปทาลลินน์ (Tallinn) 
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สถานีที� 7 

ทาลลนิน์ เอสโทเนีย (Tallinn, Estonia) 
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นี%เป็นครั .งที%สามแล้วที%ผมเดนิทางด้วยรถบสัของอี

โคไลน์ส ผมจงึรู้สกึคุ้นเคยกบัมนั ครั .งนี .รถบสัของอีโคไลน์สถึง

สถานีปลายทางประมาณ 5 โมงกวา่ๆ สายกว่ากําหนดการไป

ประมาณครึ%งชั%วโมง แตว่า่พวกผมไมเ่ดือนร้อนอะไรเพราะวา่ยงัมี

เวลาอยูใ่นเอสโนเนียอีกสองวนั  

พอลงจากรถบสัสิ%งแรกที%พวกผมรู้สกึคือการเปลี%ยนแปลง

ของสภาพอากาศ มนัทําให้พวกผมเปลี%ยนความคิดที%วา่ 'ยิ%งสงูยิ%ง

หนาว’ เป็น ‘ยิ%งใกล้รัสเซียยิ%งหนาว’ 

 

อากาศหนาวจนจุ้ยต้องเอาผ้ามาปิดหน้า  
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จากนั .นพวกผมก็เรียกรถแท๊กซี%ไปยงัโฮสเทลที%มีชื%อว่า 

Oldtown Backpakers Hostel ซึ%งเป็นโฮสเทลนี%พวกผมจองไว้ 

โชคดีที%เอสโทเนียใช้เงินสกลุยโูรซึ%งพวกผมมีอยู่แล้ว เลยไมต้่อง

กลวัวา่จะไมมี่เงินจา่ยคา่แท๊กซี%  

นั%งแท๊กซี%ไปได้สกั 15 นาทีพวกผมก็ไปถึงโฮสเทลซึ%งโฮส

เทลนั .นตั .งอยูใ่นเขตเมืองเก่าอยูต่รงข้ามกบัสถานทตูลิทวัเนียพอดี 

พวกผมกดกริ%งหน้าประต ูสกัพกัก็มีผู้ชายวยักลางคนตวัใหญ่ๆ 

ผมยาวๆ เปิดประตอูอกมาแล้วก็เชิญพวกผมเข้ามาข้างใน  

 

แผนที%กบัตวัหมากรุกที%ผมถ่ายไว้ตั .งแตต่อนไปถึงโฮสเทล 
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เขาก็เลา่ให้ฟังวา่เขาไมใ่ชพ่นกังานดแูลโฮสเทลแตเ่ป็น

ลกูค้าของโฮสเทลที%อยูแ่บบยาว (Long Stay) โดยเขาอยูม่าได้

ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว ตอนนี .พนกังานของโฮสเทลอยูอี่กโฮส

เทลหนึ%งซึ%งเป็นโฮสเทลลกูและจะกลบัมาที%นี%ในวนัพรุ่งนี . เลยฝาก

ให้เขาคนนี .เปิดประตรัูบพวกผม ตอนนั .นพวกผมก็คยุๆ กนัวา่ 

‘โฮสเทลนี .มนัจะโอเคแนเ่หรอวะ พนกังานหายไปไหนก็ไมรู้่’  

สิบนาทีตอ่มาข้อกงัวลของพวกผมก็หายไปเพราะวา่ชาย

กลางคนคนนั .นได้อธิบายให้พวกผมฟังทกุอยา่งเลยตั .งแตส่ถานที%

ที%ควรไปยนัซาวนา่ในห้องนํ .า จนทําให้พวกผมแอบสงสยัว่าเขา

เป็นลกูค้าหรือพนกังานของโฮสเทลกนัแน ่ 

Oldtown Backpackers นั .นเป็นหนึ%งในโฮสเทลที%ผม

ชอบที%สดุในทริปนี .เลยเพราะวา่โฮสเทลนี .เป็นแคบ้่านใหญ่ๆ หลงั

หนึ%งที%รวมห้องนํ .า ห้องครัว ห้องนั%งเลน่ และห้องนอนไว้ด้วยกนั 

โดยโฮสเทลนี .จะมีเพียง 6 เตียงกบัอีกหนึ%งห้องสําหรับการอยูย่าว 

(ห้องที%ชายคนนั .นอยู)่ เทา่นั .น  

มนัได้อารมณ์เหมือนว่าผมมีบ้านหนึ%งหลงัอยูที่%เอสโทเนียเลย  
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พอคยุกบัชายคนนั .นไปได้สกัพกัก็รู้วา่เขามีชื%อวา่เจฟ 

(Jeff) เป็นชาวลิทวัเนีย สาเหตทีุ%มาอยูที่%ทาลลินน์นานขนาดนี .ก็

เพราะวา่เขาอยากจะทิ .งอะไรที%ไมดี่ไว้ข้างหลงัแล้วเริ%มต้นชีวิตใหม ่

ตอนนั .นผมก็แอบถามตวัเองในใจวา่ ‘อะไรที%ไมดี่เนี%ยคงไมใ่ชเ่รื%อง

ฆา่คนหรือติดยาใชม่ั .ย?’ สกัพกัเขาก็เฉลยข้อข้องใจของผมด้วย

การที%บอกวา่อะไรที%ไมดี่คือเรื%องที%เขาหย่ากบัภรรยา 

เย็นวนันั .นพวกผมตดัสินใจไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื%อซื .อของ

มาทําอาหารกินกนัเองเพราะวา่พวกผมไมมี่อาหารสไตล์เอเชียมา

กระแทกปากกนันานมากแล้ว เมนทีู%พวกผมเลือกทํานั .นคือเฝอ

โดยมีพวกผมสามคนเป็นพอ่ครัวและเจฟเป็นลกูค้า (ที%กินฟรี) 

หน้าตาของอาหารดนูา่กินนะ แตเ่สียดายที%พวกผมไมไ่ด้ถ่ายรูปไว้

เพราะตอนนั .นความหิวมนัขึ .นหน้า 

ไมรู้่วา่เจฟอยูใ่นอารมณ์ไหน พอกินอาหารเย็นกนัเสร็จ

แล้วเจฟก็ขอตวัออกไปวิ%งจ๊อกกิ .ง สว่นทางฝั%งของพวกผมนั .น น้อง

เพชรก็อารมณ์ศลิปินไมแ่พ้กนั ทนัทีที%ได้ยินเจฟพดู น้องเพชรก็ขอ

ตดิตามไปด้วย ผมกบัจุ้ยนั .นขอบายเพราะวา่อากาศนั .นมนัหนาว

เกินกวา่จะทนไหว  
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ประมาณครึ%งชั%วโมงตอ่มาน้องเพชรกบัเจฟก็กลบัมาถึง

โฮสเทล เจฟนา่จะชินกบัอากาศหนาวจดัแล้ว แตส่ภาพของน้อง

เพชรนั .นดไูมจื่ดเลย พอพวกเขาสองคนกลบัมาสกัพกัเจฟก็มาคยุ

กบัพวกผมว่าเขาขออาบนํ .าก่อนนะ แล้วเดีxยวเขาจะเปิดซาวนา่

ทิ .งไว้ให้พวกผมด้วย พวกผมก็โอเค พอเจฟอาบนํ .าเสร็จ ก็ถึงควิ

พวกผมที%จะไปเข้าซาวน่าและอาบนํ .า การซาวน่าทา่มกลาง

อากาศหนาวๆ นี%เป็นอะไรที%ฟินสดุยอดจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ 
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วนัตอ่มาหลงัจากตื%นนอน พวกผมก็เริ%มตะลยุเขตเมือง

เก่า เนื%องจากวา่เมื%อวานตอนที%มาถึงมนัก็ใกล้คํ%าแล้ว ทําให้พวก

ผมไมค่อ่ยได้เห็นตวัเมืองและเขตเมืองเก่าสกัเทา่ไหร่  

เช้าวนันี .หลงัจากที%เดนิอยูใ่นเขตเมืองเก่าได้สกัพกั ทําให้

พวกผมรู้วา่เขตเมืองเก่าของเมืองนี .เป็นอะไรที%สวยและโคตร

คลาสสิก ไมรู้่ว่าจุ้ยกบัน้องเพชรคดิยงัไง สว่นตวัผมนั .นชอบเมือง

นี .มากกว่าเมืองที%ผา่นมาทั .งหมดเลยเพราะเมืองนี .เหมือนทําให้ผม

ย้อนเวลากลบัไปได้เป็นร้อยๆ ปีโดยไมต้่องนั%งไทม์แมชชีน  

 

ลานธนใูนเขตเมืองเก่า 
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เดนิไปอีกสกัพกัพวกผมก็เห็นผู้ชายกบัผู้หญิงคูห่นึ%งแต่

ชดุคล้ายๆ กบัพรานป่า พอเดนิเข้าไปใกล้ๆ ก็เลยรู้วา่พวกเขา

กําลงัหาเงินจากการที%ให้คนมายิงธนเูลน่อยูน่ั%นเอง  

พวกผมทั .งสามคนรู้สึกสนใจและก็อยากจะแขง่กนั โดย

ตกลงกนัว่าจะยิงกนัคนละ 10 ดอก หลงัจากจา่ยเงิน พรานป่าทั .ง

สองก็มาสอนวิธีการยิงธนใูห้พวกผมเพราะวา่พวกผมไมเ่คยยิงมา

ก่อนเลย  

ก่อนที%จะสอน พวกเขาก็ใสแ่ผน่หนงัที%คล้ายๆ ปลอกแขน

ไว้กบัแขนข้างที%จบัตวัธนไูว้เพื%อป้องกนัการดีดของสายธน ูพอ

พวกเขาสอนวิธีการยืน ตั .งทา่และก็การยิงเสร็จ ผมก็ลองยิงด ู

ทนัทีที%ปล่อยลกูธนอูอกไปนั .น ผมก็ได้ยินเสียง ‘ฟับ’ ดงัๆ ข้างหู

ของผม มนัทําให้ผมรู้วา่ธนกูบัลกูธนทีู%ผมถืออยูนี่ .ยิงจริง เจ็บจริง

และตายจริง! 

หลงัจากพวกผมทั .งสามคนยิงเสร็จ พรานป่าสองคนก็

เดนิเข้าไปที%เป้าธนเูพื%อนบัคะแนนให้ พวกผมเฝ้ารออยา่งใจจดใจ

จอ่เพราะอยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ พอพรานป่าทั .งสองคน
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ประกาศผล จุ้ยก็ยิ .มด้วยความกรุ้มกริ%มเพราะวา่จุ้ยได้ไปทั .งหมด 

44 คะแนนจาก 100 คะแนน  

ผมเสียดายมากๆ เลยเพราะวา่แพ้จุ้ยไปแคค่ะแนนเดียว

เทา่นั .น (สว่นน้องเพชรนั .นผมไมอ่ยากพดูถึงเพราะคะแนนหา่งชั .น

กนัมาก) ไอ้เรื%องที%ผมแพ้ 1 คะแนนเนี%ยถกูจุ้ยเอามาเป็นประเดน็

ล้อทั .งวนัเลย 

 

 ป้ายของร้านอาหารดราก้อน (Draakon) 
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พอยิงธนเูสร็จพวกผมก็เดินไปที%จตัรัุสกลางเมืองเพื%อหา

ข้าวเที%ยงกินกนั พวกผมเปิดแผนที%ของทาลลินน์ดแูล้วพยายาม

ลองมองหาร้านที%ราคาถกู (และอร่อย) เพราะวา่เงินยโูรของพวก

ผมเหลือไมค่อ่ยมากแล้ว  

เลือกไปเลือกมาก็มาสะดดุตากบัร้านอาหารที%มีชื%อวา่ดรา

ก้อน (Draakon) เพราะวา่ราคาถกูแล้วข้อมลูในแผนที%ก็บอกวา่

เป็นร้านที%ตกแตง่ในสไตล์ยคุกลาง  

พอเข้าไปถึงก็พบวา่ร้านเป็นอยา่งที%แผนที%นั .นบอกจริงๆ 

เพราะวา่ตวัร้านทําจากหินทั .งหมด แสงสวา่งจากในร้านนั .นก็ไม่

ได้มาจากหลอดไฟแตม่าจากแสงสลวัๆ จากเทียนไข แล้วถ้วยซุป

นั .นก็ยงัเป็นกระเบื .องเคลือบที%มีขอบบิ%นอีกตา่งหาก ตวัอาหารเอง

ก็คอ่นข้างอร่อยเลยละ่ ใครได้มีโอกาสไปเอสโทเนียผมแนะนํา

ร้านนี .เลยนะครับ เป็นร้านที%ต้องไปให้ได้ 
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 วิวจากบนโบสถ์เซนต์โอลาฟ 

พออิ%มแล้วหนงัตาก็เริ%มหยอ่น แตว่่าผมต้องอดทนไว้

เพราะวา่ยงัมีที%ให้เที%ยวอีกเยอะ หลงัจากหาสถานที%ที%จะไปตอ่ได้

จากแผนที% พวกผมก็มุง่หน้าไปยงัโบสถ์เซนต์โอลาฟ (St. Olaf’s 

Church) ซึ%งโบสถ์ที%มีความสงู 120 กวา่เมตรแหง่นี .นั .นถกูสร้างขึ .น

ในศตวรรษที% 12 และชื%อของโบสถ์นี .นั .นถกูตั .งขึ .นตามกษัตริย์โอ

ลาฟที%สองแหง่นอร์เวย์ ในช่วงสงครามกลางถึงปลายศตวรรษที% 

20 นั .นโบสถ์แหง่นี .ถกูใช้เป็นหอวิทยขุองสหภาพโซเวียต  
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เดนิอยูใ่นโบสถ์สกัพกั พวกผมก็ไปซื .อตัxวเพื%อขึ .นหอคอย

ของโบสถ์นี . กวา่จะขึ .นไปถึงยอดก็เล่นเอาขาลากและมนึหวัอยู่

เหมือนกนัเพราะว่าบนัไดที%ขึ .นหอคอยนั .นคอ่นข้างชนัและทางเดนิ

ขึ .นยงัเป็นวงกลมอีกด้วย  

พอขึ .นไปถึงบนสดุของหอคอยแล้วพวกผมก็เดนิออกไป

บนหลงัคาของหอคอยซึ%งพื .นรอบๆ หอคอยนั .นถกูวางไว้ด้วยไม้

และก็มีเพียงลวดบางๆ กั .นเพื%อไมใ่ห้คนตกลงไป จงัหวะนั .นผม

เสียวมากๆ เลยละ่ ขาสั%น พั%บ พั%บ พั%บ แตส่ดุท้ายความอยากที%จะ

ดวิูวก็ชนะความกลวั เขตเมืองเก่าของทาลลินน์นั .นสวยมากๆ เลย

ละ่ โดยเฉพาะเวลามองลงมาจากข้างบน ทําเอาผมอยากเป็น

นกับนิเลยทีเดียว  

ชว่งเย็นของวนันั .นของพวกผมก็หมดไปกบัการเดนิเลน่

ในเขตเมืองเก่า 

หลงัจากกินข้าวเย็นเสร็จ พวกผมก็กลบัโฮสเทล ในคืน

นั .นพวกผมก็ได้คยุกบัเจฟเรื%องที%พวกผมจะเดนิทางผา่นรัสเซีย

ด้วย เจฟเลา่ให้พวกผมฟังวา่เขาเคยไปมอสโกว์มาแล้วและเตือน

ให้พวกผมระวงัตวัไว้เพราะว่าคนมอสโกว์ไม่คอ่ยเป็นมิตรกบั
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ชาวตา่งชาตโิดยเฉพาะอยา่งยิ%งถ้าเจอตํารวจก็ให้ระวงัและอยา่

ให้พาสปอร์ตกบัตํารวจจนกวา่จะแนใ่จวา่เป็นตํารวจจริง ขนาด

ตวัของเจฟเองที%เป็นชาวยโุรปซึ%งมีหน้าตาใกล้เคียงกบัชาวรัสเซีย

ยงักลวัเลย  

สิ%งตา่งๆ ที%เจฟเลา่นี .ก็เป็นเหมือนสิ%งที%ตอกยํ .าความกงัวล

ของพวกผมให้มีมากขึ .นไปอีก ชว่งที%พวกผมอยูก่ลาสโกว์และวาง

แผนการเที%ยวกนัอยูน่ั .น พวกผมเคยตกลงกนัวา่ในมอสโกว์ พวก

ผมจะกลบัโฮสเทลทนัทีที%พระอาทิตย์ตกดิน 

ตวัผมเองก็รู้สึกหวั%นๆ กบัอนาคตข้างหน้าเชน่กนัเพราะ

ไมรู้่วา่จะเจออะไรบ้างที%นั%น แตแ่คเ่รื%องขี .ประติxวแคนี่ .มนัไม่

สามารถหยดุความฝันของพวกผมได้หรอก (จริงๆ แล้วเสียดาย

เงินเพราะจา่ยไปตั .งหลายหมื%นแล้ว) 

วนัตอ่มาพวกผมไมไ่ด้ทําอะไรนอกจากเก็บของเพื%อ

เตรียมตวัออกเดนิทาง ก่อนพวกผมจะออกจากโฮสเทล พนกังาน

ของโฮสเทลที%ชื%ออีเก้ (Egle) นั .นก็ได้มาหาพวกผมเพื%อเก็บเงินคา่

โฮสเทล 
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พอเจอหน้ากนัเธอก็ทกัทายพวกผมเป็นภาษาไทย เธอ

เลา่ให้ฟังวา่เธอเคยไปเที%ยวเมืองไทยหลายรอบแล้วและก็ชอบ

เมืองไทยมากด้วย  

ได้ยินเธอพดูภาษาไทยมนัแล้วทําให้ผมคิดถึงบ้านขึ .นมาตะหงิดๆ 

เลยแฮะ  

พวกผมบอกลาเจฟและอีเก้หลงัจากที%รถแท๊กซี%ที%โทรเรียก

ไว้มาถึง พวกผมต้องนั%งรถบสักลางคืนของอีโคไ่ลน์สอีกครั .ง

หลงัจากที%เคยนั%งจากคราคอฟไปวิลเนียสมาแล้ว  

สถานีตอ่ไป เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) 
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สถานีที� 8 

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก รัสเซีย  

(St. Petersburg, Russia) 
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ระหวา่งทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกนั .น ทกุคนในรถถกู

ปลกุให้ตื%นขึ .นมาเพราะวา่รถบสัของอีโคไลน์สได้เดนิทางมาถึง

ชายแดนที%จะข้ามไปฝั%งรัสเซียแล้ว  

รถบสัถกูสั%งให้จอดและเจ้าหน้าที%ที%ใสห่มวกขนๆ เหมือน

ที%เห็นในภาพยนตร์ที%เกี%ยวกบัรัสเซียได้เดนิขึ .นมาเพื%อตรวจเช็คสิ%ง

นา่สงสยัรวมถึงบคุคลนา่สงสยั ตอนนั .นพวกผมสามคนพยายาม

ทําหน้าให้ใสซื%อบริสทุธิ�ที%สดุเทา่ที%จะเป็นไปได้ เจ้าหน้าที%คนนั .น

ถามคําถามพวกผมด้วยภาษาองักฤษสําเนียงรัสเซีย 2-3 คําถาม 

จากนั .นก็เก็บพาสปอร์ตของพวกผมไปเพื%อไปประทบัตราขาออก

จากเอสโทเนียซึ%งเป็นประเทศสดุท้ายที%เช้กเก้นวีซา่ของพวกผม

นั .นจะใช้ได้  

รออยูบ่นรถสกัพกัเจ้าหน้าที%คนเดมิก็กลบัมาคืน

พาสปอร์ตให้ รถบสัก็ออกวิ%งไปได้อีกไมกี่%วินาทีแล้วก็จอดใหม ่

คราวนี .ทกุคนต้องลงจากรถบสัพร้อมกบัหยิบกระเป๋าใต้ท้องรถ

ออกมาด้วย พวกผมเดนิตามเพื%อนร่วมรถบสัคนอื%นๆ เข้าตกึไป

เพื%อเข้าสูด่า่นตรวจคนขาเข้า  
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ตอนนั .นก็แอบลุ้นเล็กๆ นะว่าเขาจะให้คนหวัดําอย่าง

พวกผมเข้าประเทศเขารึเปล่า  

ใช้เวลาไมน่านนกัก็ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง จากนั .น

พวกผมก็โหลดกระเป๋าแบ๊คแพคลงใต้ท้องรถบสัแล้วก็นั%งรถตอ่ไป

ยงั เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

รถบสัของอีโคไลน์สนั .นมาถึงเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก

ประมาณ 6 โมงเช้า ซึ%งฟ้ายงัมืดอยูเ่ลย พอลงจากรถพวกผมก็งง

เพราะที%ที%รถบสัมาสง่นั .นมนัไมเ่หมือนเป็นสถานีรถบสัแม้แตนิ่ด 

ไมมี่แม้แต้ป้ายสถานีหรือรถบสัคนัอื%นๆ 

ไมน่านนกั คนที%โดยสารมาด้วยกนันั .นก็แยกย้ายกนัไป 

จนในที%สดุเหลือแตพ่วกผมสามคน ถึงแม้วา่พวกผมใสเ่สื .อกนัคน

ละ 3-4 ชั .นแตอ่ากาศยามเช้าในตอนนั .นหนาวสดุๆ ไปเลยละ่ นี%

ขนาดยงัไมเ่ข้าหน้าหนาวจริงๆ ของรัสเซียนะ ไมอ่ยากจะคดิเลย

วา่ถ้าหน้าหนาวจะโหดร้ายขนาดไหน  

พวกผมเดนิไปเดนิมาอยูส่กัพกั เสียงสวรรค์ก็แวว่มา ชาย

ที%คอ่นข้างมีอายหุน่อยเปิดประตอูอกมาจากรถของเขาแล้ว
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ตะโกนถามวา่ “Taxi?” พวกผมดีใจกนัแทบนํ .าตาไหลพราก 

จากนั .นก็ตอบรับเขาไป พร้อมทั .งโชว์แผนที%ให้เขาดแูละถามวา่เขา

รู้จกัไหม เขาตอบกลบัมาเป็นภาษารัสเซียซึ%งพวกผมฟังไมเ่ข้าใจ

แม้แตคํ่าเดียว สดุท้ายเขาก็ถอดใจไมพ่ดูกบัพวกผมอีก แล้วก็ตั .ง

หน้าตั .งตาศกึษาแผนที%ตอ่ไป  

10 นาทีผา่นไปมีชายอีกคนหนึ%งเดนิเข้ามาชว่ยชายคน

แรกดแูผนที% พวกผมก็พยายามถามยํ .าไปวา่รู้จกัทางไหม ชายคน

ที%สองดแูผนที%สกัพกัแล้วก็บอกวา่รู้จกั ชายคนแรกเห็นทา่ไมดี่คิด

วา่คนนี .จะมาแยง่ลกูค้าของเขา เลยรีบปิดเกมด้วยการบอกพวก

ผมวา่ “รู้ทางแล้ว ขึ .นรถเลย” แตพ่วกผมก็ยงัไมย่อมขยบัไปไหน

เพราะวา่อยากจะรู้ราคาก่อน (ข้อมลูที%พวกผมได้มาจากโฮสเทล

เกี%ยวกบัแท๊กซี%นั .นก็คือแท๊กซี%ในประเทศรัสเซียจะไมมี่มิเตอร์ โดย

ปกติแล้วจะเรียกราคากนัเอง ทางโฮสเทลแนะนําวา่ให้ก่อนจะขึ .น

แท๊กซี% ต้องให้คนขบันั .นเขียนราคาลงในกระดาษของเราเลย เพื%อ

ป้องกนัการโดนขึ .นราคาในภายหลงั) พวกผมเตรียมใจที%จะถกูโก่ง

ราคาอยูแ่ล้วเพราะวา่พวกผมเป็นชาวตา่งชาติ แตก็่พยายามระวงั

ให้ไมถ่กูโก่งราคามากเกินไป    
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สดุท้ายเขากบัพวกผมก็ตกลงกนัได้ที% 500 รูเบิ .ล (RUB) 

ซึ%งมีคา่ประมาณ 500 บาทไทย ตกลงกนัเสร็จเขาก็ยิ .มกรุ้มกริ%ม

แล้วก็มาชว่ยแบกกระเป๋าแบ๊คแพคไปไว้หลงัรถของเขาซึ%งดไูม่

เหมือนรถแท๊กซี%เลยแม้แตนิ่ดเดียว  

ไมกี่%นาทีตอ่มาผมก็รู้สาเหตทีุ%คนขบัแท๊กซี%คนนี .นั .นยิ .ม

กรุ้มกริ%ม นั%นก็คือเขาฟันพวกผมหวัแบะนะสิ! จากที%ที%พวกผม

เรียกรถแท๊กซี%จนถึงโฮสเทลนั .นใช้เวลาเดนิทางไมถึ่ง 10 นาที พอ

ไปถึงคนขบัรีบจอดแล้วก็ออกจากรถไปเปิดหลงัรถแล้วหยิบเป้ยื%น

ให้อยา่งนอบน้อมและเป็นมิตร (สงัเกตจากรอยยิ .มที%ไมห่บุของ

เขา)  

ตอนแรกผมก็ใจหายวาบเพราะนกึขึ .นได้วา่ยงัไมมี่เงิน

รัสเซียเลย โชคยงัดีที%จุ้ยเหมือนจะรู้วา่เหตกุารณ์แบบนี .จะเกิดขึ .น 

มนัเลยพกเงินรัสเซียมาประมาณ 5,000 รูเบิ .ล พอจา่ยเงินเสร็จ

พวกผมก็แบกกระเป๋าแล้วก็เดนิไปหน้าตกึหลงัใหญ่ที%เป็นที%ตั .ง

ของโฮสเทล  

ตอนนั .นก็ไมแ่นใ่จวา่จะมีคนมาเปิดประตใูห้รึเปลา่

เพราะวา่พึ%งจะ 7 โมงกวา่ๆ เอง แตพ่วกผมก็ไมมี่ทางเลือกอื%น
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นอกจากกดกริ%ง เสียงกริ%งดงัอยูส่กัพกัก็มีเสียงผู้หญิงตอบกลบัมา 

พวกผมก็บอกวา่จองโฮสเทลไว้แล้วและจะมาเช็คอิน ผู้หญิงคน

นั .นเลยเปิดประตใูห้เข้าไป  

พอเดนิขึ .นบนัไดไปถึงโฮสเทลที%อยูช่ั .น 2 ก็เจอกบัผู้หญิง

หน้าง่วงๆ ที%เป็นพนกังานมาเปิดประตใูห้ พวกผมแอบรู้สึกผิด

เล็กๆ นะที%ต้องปลกุเธอตื%นขึ .นมา  

แตอ่ยา่งน้อยก็ดีกวา่หนาวตายอยู่ข้างนอกละ่นา่!  

พอทกัทายกนัเสร็จเธอก็บอกวา่ปกตแิล้วจะสามารถ

เช็คอินได้หลงัเที%ยง แตว่า่เดีxยวเธอจะไปดใูห้วา่ห้องของพร้อมรึยงั 

ถ้าพร้อมก็สามารถเช็คอินได้เลย สกัพกัเธอก็กลบัมาแล้วบอกวา่

ห้องพร้อมแล้ว เข้าไปอยูไ่ด้เลย เรื%องเงินไว้คอ่ยเคลียร์หลงัจากที%

พวกผมตื%น (เธอคงรู้ว่าพวกผมง่วงกนัมาก) จากนั .นเธอก็พาพวก

ผมเดนิทางไปที%ห้อง ระหว่างทางก็แนะนํานู่นนี%เกี%ยวกบัโฮสเทลไป

ด้วย  

ห้องที%จองไว้เป็นห้องสําหรับสามคนพอดี พอเข้าไปถึง

พวกผมก็เห็นวา่มีเตียงใหญ่ๆ อยูห่นึ%งเตียง นอกจากนั .นแล้วก็ยงัมี
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ชั .นที%ลอยขึ .นอีกหนึ%งชั .น หลงัจากที%ปีนบนัไดขึ .นไปดก็ูพบว่าเป็นฟกู

อนัใหญ่ๆ อีกหนึ%งอนั พวกผมเห็นพ้องต้องกนัวา่ที%นอนบนชั .นลอย

เป็นที%นอนแบบพรีเมียม  

โบราณเขาวา่ไว้ว่าใครดีใครได้ เพราะฉะนั .นพวกผมเลย

ประลองกนัวา่ใครจะได้ชั .นลอยไปครองโดยการเป่า ยิ .ง ฉบุ 

ผลสรุปก็คือไอ้จุ้ยได้ไป ส่วนผมกบัน้องเพชรต้องนอนด้วยกนัที%

เตียงชั .นลา่ง  

ตอนนั .นน้องเพชรทําหน้าเซ็ง ผมก็เลยถามวา่ทําไม มนัก็

ตอบกลบัมาด้วยรอยยิ .มฉบบักวนๆ ของมนัว่า “ผมไมคุ่้นเคยกบั

การนอนเตียงเดียวกนักบัผู้ชายอะ่พี%” ผมก็เลยบอกมนัไปวา่ “งั .น

มงึไปนอนพื .น” มนัก็เลยเงียบและก็เอาของไปวางไว้บนเตียงแต่

โดยดี (โหดป่ะ?)  

จากนั .นพวกผมทั .งสามคนก็สลบไสลไปเพราะความ

เหนื%อยจากการเดนิทาง  

ลืมบอกไปวา่โฮสเทลนี .มีชื%อว่า Soul Kitchen Hostel ผม

พดูได้เตม็ปากเลยวา่โฮสเทลนี .เป็นโฮสเทลที%ดีที%สดุที%ผมอยูม่าในท
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ริปนี . เพราะพื .นที%ในห้องนั%งเล่นและห้องนอนกว้างมาก ห้องนํ .าก็มี

หลายห้อง ตลอดเวลา 4 วนัที%อยูที่%นี%ผมไมเ่คยต้องรอควิเข้า

ห้องนํ .าเลย นอกจากนั .นแล้วยงัมีพนกังานคอยชว่ยเหลือตลอด 

24 ชั%วโมงอีกด้วย แตร่าคามนัก็แปรผนัตามคณุภาพเชน่กนั (แพง

ที%สดุในทริปนี .เลย ประมาณ 1200 บาทตอ่คนตอ่คืน) 

ประมาณเที%ยงๆ ผมตื%นขึ .นมาเป็นคนแรก ระหวา่งที%งวัเงีย

อยูน่ั .นผมได้ยินเสียงคล้ายนํ .าหยดดงั แปะ แปะ แปะ พอเปิด

ผ้ามา่นด ูชดัเลย ฝนตกไมลื่มหลืูมตา ผมก็เลยไมรี่บปลกุจุ้ยกบั

น้องเพชรเพราะรู้วา่ถึงพวกมนัตื%นมาก็ไปเที%ยวไมไ่ด้อยู่ดี  

เมื%อเช้าตอนที%พึ%งมาถึงผมยงัไมค่อ่ยได้สํารวจโฮสเทลนี .

เทา่ไหร่ ผมเลยใช้เวลาที%จุ้ยกบัน้องเพชรหลบัอยูเ่ดนิดรูอบๆ พอ

ผมกลบัมาที%ห้องจุ้ยกบัน้องเพชรก็ตื%นแล้ว พร้อมกบัฝนที%เริ%มซา

ผมก็เลยชวนทั .งสองคนออกไปเที%ยว จุ้ยก็โอเค แตน้่องเพชรบอก

วา่ให้พวกผมสองคนไปกนัเลย วนันี .มนัรู้สึกไมค่อ่ยสบาย  

ผมกบัจุ้ยไมอ่ยากไปเที%ยวกนัแค ่2 คน อีกทั .งพวกผมยงั

ต้องอยูเ่มืองนี .อีกหลายวนั ผมกบัจุ้ยก็เลยแคอ่อกไปกดเงินมา

จา่ยคา่โฮสเทลและเดินเลน่สํารวจเส้นทางก่อนแล้วคอ่ยออกมา
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เที%ยวกบัน้องเพชรในวนัพรุ่งนี . วนัแรกของพวกผมเลยผ่านไปโดย

ที%ไมค่อ่ยมีอะไร  

พวกผมเป็นรุ่นพี%ที%ดีมั .ยละ่? 

วนัตอ่มาอาการของน้องเพชรก็ดีขึ .น แตก่วา่พวกผมทั .ง

สามคนจะตื%นก็ปาเข้าไปเที%ยงแล้วละ่ ตอนนั .นผมรู้สกึคอ่นข้าง

อิ%มตวักบัการเที%ยวและการเดินทางพอสมควรเลย เมื%อรวมกบั

บรรยากาศที%เป็นใจ (เตียงนุ่มๆ ฝนตกพรํ%าๆ) มนัทําให้ผม

อยากจะขลกุตวัอยู่แตใ่นห้องและไมอ่ยากลกุไปไหน 

ผมรู้สกึได้วา่ทั .งสองคนก็รู้สกึเหมือนผมเพราะไมมี่ใครรีบ

ร้อนที%จะออกไปข้างนอกเลย แตว่า่พวกผมต้องพยายามจําใจ

ลากสงัขารออกจากโฮสเทลเพื%อไปทําสิ%งที%สําคญัมากๆ นั%นก็คือ

การซื .อตัxวรถไฟไปมอสโกว์นั%นเอง  

หลงัจากที%สอบถามพนกังานของโฮสเทลและดแูผนที%ไว้

อยา่งดีแล้ว ก็เริ%มออกเดินทางไปยงัสถานีรถไฟมอสคอฟสกี . 

(Moskovsky railway station) ตอนแรกนั .นเหมือนจะใกล้ แตเ่อา

เข้าจริงๆ กวา่จะไปถึงต้องเดินขาลากเลย 
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เดนิหาอยูส่กัพกั พวกผมก็เจอตกึที%ขายตัxวรถไฟ ในตกึ

นั .นมีเคาท์เตอร์จํานวนหลายสิบชอ่ง จากข้อมลูที%หามาทําให้รู้วา่

ชาวรัสเซียนั .นสว่นใหญ่แล้วไมพ่ดูภาษาองักฤษ พวกผมเลยใช้

เวลาเดนิดสูกัพกัเพื%อมองหาพนกังานที%หน้าตาดนูา่จะพดู

ภาษาองักฤษได้  

พอเจอเป้าหมาย พวกผมก็เดนิเข้าไปเคาท์เตอร์ซึ%งมี

ผู้หญิงวยักลางคนนั%งอยู ่ทนัที%ที%พดูภาษาองักฤษใสเ่ธอ เธอก็รัว

ภาษารัสเซียกลบัมา จากนั .นก็สา่ยหวัเป็นความหมายวา่เธอพดู

ภาษาองักฤษไมไ่ด้นะ  

พวกผมพยายามตดิตอ่อีก 2 เคาท์เตอร์ ผลก็เหมือนกนั

หมด จนถึงเคาท์เตอร์ที% 4 ที%ดแูลโดยชายไว้หนวดคนหนึ%ง เขาพดู

ภาษารัสเซียใสก่ลบัเชน่เคย และพวกผมทําหน้าไมเ่ข้าใจกลบัไป

อีกเชน่เคย แตก่่อนที%ผมจะเดินไปเคาท์เตอร์อื%น ชายคนนี .ก็

พยายามชว่ยพวกผมด้วยการพดูภาษาองักฤษสําเนียงรัสเซียวา่ 

“English, counter 16 – ภาษาองักฤษ เคาท์เตอร์ 16”  

เอาวะ! อยา่งน้อยก็มีเบาะแสให้สืบสาวแล้ว  
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ตัxวรถไฟจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปมอสโกว์ 

 

พวกผมเดนิไปเคาท์เตอร์ 16 ที%เคาท์เตอร์นั .นมีกระดาษ

ใบเล็กๆ เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่พนกังานที%เคาท์เตอร์นี .พดู

ภาษาองักฤษได้ แตป่ระเดน็ก็คือวา่เคาท์เตอร์นี .ไมมี่คนอยู่

เพราะวา่เป็นชว่งพกัและกวา่พนกังานจะกลบัมาก็อีกประมาณ

ชั%วโมงครึ%ง  

จุ้ยก็บน่วา่ “แมง่ เคาท์เตอร์ก็มีเคาท์เตอร์เดียว แล้วยงั

พกันานอีก” ผมเลยลองเสนอความเห็นโง่ๆ ออกมาความเห็นหนึ%ง
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ก็คือ “ลองเคาท์เตอร์ 17 มั .ย? อยูต่ิดกนั เผื%อพดูภาษาองักฤษได้ 

ถ้าไมไ่ด้จริงๆ เดีxยวอีกชั%วโมงครึ%งคอ่ยกลบัมาใหม่”  

ไมน่า่เชื%อวา่จุ้ยกบัน้องเพชรจะเห็นด้วยกบัความเห็นโง่ๆ ของผ 

พอตกลงกนัได้แล้ว พวกผมก็ไปตอ่ควิที%เคาท์เตอร์ 17 

พนกังานประจําเคาท์เตอร์นี .เป็นหญิงสาวที%คอ่นข้างเด็ก ตอนนั .น

แอบหวงัวา่คนรุ่นใหมน่่าจะพดูภาษาองักฤษได้ แตพ่อได้คยุจริงๆ 

แล้วความหวงัของพวกผมก็พงัทลายลงเพราะเจ๊คนนี .ก็พดู

ภาษาองักฤษไมไ่ด้เหมือนกนั  

บางทีเจ๊แกอาจจะเห็นความมุง่หวงัในสายตาของพวกผม 

เจ๊แกเลยหายเข้าไปหลงัเคาท์เตอร์ประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็

กลบัมาพร้อมกบัพนกังานสาวอีกคนหนึ%งที%สามารถพดู

ภาษาองักฤษได้ ผมในฐานะที%ยืนอยูห่น้าสดุก็เลยบอกกบัเธอไป

วา่ “We would like to go to Moscow at 11.30pm on October 

26th – พวกเราต้องการจะไปมอสโกว์ตอน 5 ทุม่ครึ%งในวนัที% 26 

ตลุาคมนี .”  
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พอผมพดูเสร็จเธอก็ทําหน้าไมเ่ข้าใจและบอกให้ผมพดู

ใหมอี่กครั .ง ผมยํ .าไปอีก 2-3 รอบ เธอก็ยงังงเหมือนเดมิ ผมคดิใน

ใจ ‘นี%ภาษาองักฤษกไูมดี่ หรือหเูขาไมดี่วะ’ ผมก็เลยเปลี%ยนไปใช้

เทคนิคเดมิเหมือนที%แล้วๆ มาก็คือเขียนลงกระดาษ หลงัจากยื%น

กระดาษให้เธอดเูธอก็ออ๋และก็ออกตัxวให้ทนัที ตอนนั .นผม

คอ่นข้างเสียเซลฟ์มาก  

พอได้ตัxวรถไฟมา ผมก็ถามจุ้ยกบัน้องเพชรวา่ 

“ภาษาองักฤษกแูยข่นาดนั .นเลยเหรอวะ ทําไมเขาฟังกไูมอ่อก” 

จุ้ยก็เฉลยวา่ “ที%เขาฟังมงึไมอ่อกก็เพราะวา่ในภาษารัสเซีย 

มอสโกว์มนัไมไ่ด้อา่นหรือเขียนวา่มอสโกว์ แตเ่ป็นมอสกวา่ 

(MockBa) ตา่งหาก” ผมสวนกลบัว่า “มงึรู้แล้วทําไมมงึไมบ่อกก ู

ให้กอูอกเสียงผิดๆ อยู่ตั .งนาน” จุ้ยตอบกลบัมาหน้าตาเฉยวา่ “ก็กู

ขี .เกียจ”  

มนันา่ถีบมั .ยละ่?  



 

 

141 

 

บรรยากาศหน้าพระราชวงัฤดหูนาว 

หลงัจากที%ได้ตัxวรถไฟมาพวกผมก็รู้สกึโลง่และมีกําลงัใจ

ในการเที%ยวมากยิ%งขึ .น (พดูอยา่งกบัโดนบงัคบัให้เที%ยว) พวกผม

จงึมุง่หน้าไปสูส่ถานที%ท่องเที%ยวที%สําคญัของเมืองเซนต์ปีเตอร์

สเบร์ิกซึ%งก็คือพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ที%เคยเป็นที%

อยูข่องราชวงศ์รัสเซีย  

ตวัพระราชวงันั .นตั .งอยูใ่นพิพิธภณัฑ์เฮอร์มิทาจ 

(Hermitage Museum) ซึ%งปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที%ใหญ่เป็น

อนัดบัสองของโลกรองจากลฟูวร์  



 

 

142 

 

ก่อนจะเข้าไปผมก็กลวัอยูเ่หมือนกนัว่าจะรู้สกึแบบ

เดียวกบัตอนอยูที่%ลฟูวร์ แตเ่นื%องจากว่าผมสามารถเข้าพิพิธภณัฑ์

นี .ได้ฟรี (ใช้สตูรเดมิ ยื%นวีซา่นกัเรียน) ก็เลยตดัสินใจเข้าไปดดู้วย

แนวคิดที%ว่าถ้าชอบก็ดีไป ถ้าไมช่อบก็เสมอตวั  

และทกุอย่างมนัก็เป็นอย่างที%คดิจริงๆ  

หลงัจากที%เข้าพระราชวงัไปได้ครึ%งชั%วโมง อาการ ‘เบื%อ

ศลิปะ’ มนัก็กลบัมาหาผมอีกครั .ง แตด่เูหมือนจุ้ยกบัน้องเพชรจะ

ยงัสนใจอยู ่ผมก็เลยเดินตามๆ ทั .งสองคนไปโดยที%ไมค่อ่ยได้สนใจ

ศลิปะรอบตวัมากนกั ประมาณ 2 ชั%วโมง พวกผมก็ออกจาก

พระราชวงัฤดหูนาวแล้วไปเที%ยวที%อื%นตอ่ 
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โบสถ์แหง่หยดพระโลหิตผู้ไถ่ 

พวกผมก็เดนิมาถึงโบสถ์แหง่หยดพระโลหิตผู้ไถ่ 

(Church of Our Savior on Spilled Blood) ซึ%งมีรูปร่างและก็

สีสนัที%คอ่นข้างสวยงาม  
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ก่อนที%จะมาถึงโบสถ์นี .นั .นผมก็คิดไว้แล้ววา่โบสถ์แหง่นี .

ต้องมีประวตัทีิ%โชกเลือดแน่นอน ไมอ่ย่างนั .นคงไมไ่ด้มีคําว่าหยด

พระโลหิตอยูใ่นชื%อแน่ๆ  ผมก็เลยลองศกึษาประวตัิดแูล้วก็ได้

ความว่าโบสถ์นี .นั .นจริงๆ แล้วมีหลายชื%อเรียกมากไมว่า่จะเป็น

โบสถ์แหง่พระโลหิต (Church of Spilled Blood) หรือโบสถ์แหง่

การคืนชีพของพระคริสต์ (Cathedral of the Resurrection of 

Christ)  

โบสถ์นี .นั .นถกูสร้างขึ .นในศตวรรษที% 19 โดยพระเจ้าอเล็ก

ซานเดอร์ที%สามเพื%อเป็นเกียรตใิห้กบัพระบดิาของเขา พระเจ้าอ

เล็กซานเดอร์ที%สองที%ถกูลอบปลงพระชนม์โดยพวกคนชั .นสงูที%ไม่

พอใจเรื%องที%พระองค์พยายามเลิกทาส  

ถึงแม้ตวัโบสถ์จะไมค่อ่ยใหญ่มากแตผ่มก็ชอบงานข้าง

ในตวัโบสถ์นะ เมื%อเทียบกบัพระราชวงัฤดหูนาวแล้ว ผมชอบ

โบสถ์นี .มากกว่าเยอะเลย ผมคดิไปคิดมา บางทีมนัอาจจะเป็น

เพราะวา่โบสถ์นี .มนัแสดงถึงประวตัิศาสตร์และเรื%องราวของ

ประเทศรัสเซียได้เป็นอย่างดี จงึทําให้ผมมีอารมณ์ร่วม ซึ%งตา่งกบั

พระราชวงัฤดหูนาว (และลฟูวร์) ที%เป็นเพียงแหลง่สะสมศิลปะ
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ของทั%วทกุมมุโลก อีกทั .งตวัโบสถ์ก็ไมไ่ด้กว้างจนเกินไปจนทําให้

รู้สกึไมอ่ยากเดนิ 

ตอนออกจากโบสถ์นั .นพวกผมก็สงัเกตเห็นตลาดนดัที%มี

ตุ๊กตารัสเซียวางขายเตม็ไปหมดอยูใ่กล้ๆ โบสถ์ พวกผมตกลงกนั

วา่เดีxยวพรุ่งนี .จะแวะมาเพราะวา่วนันี .เริ%มเย็นแล้ว โบสถ์แหง่หยด

พระโลหิตผู้ไถ่จงึเป็นที%สถานที%เที%ยวที%สดุท้ายของวนันี . 

พอกลบัไปถึงโฮสเทลพวกผมก็มานั%งวางแผนกนัวา่

วนัรุ่งขึ .นจะไปที%ไหนตอ่ดี ในตอนแรกนั .นที%ที%พวกผมอยากไปคือ

พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือพระราชวงัฤดรู้อน 

(Summer Palace) แตโ่ชคไมดี่ตรงที%ว่าชว่งเวลาที%พวกผมอยู่

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกนั .น พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟปิดทั .งอาทิตย์  

ตอนนั .นก็แอบเซ็งนิดๆ เพราะวา่เหมือนพวกผมมาไมถ่กู

ชว่งเวลาจริงๆ สถานที%ก็ไมพ่ร้อม อากาศก็ไมพ่ร้อม ฝนตกทกุวนั 

พวกผมก็เลยไปถามพนกังานของโฮสเทลว่ามีที%ไหนสวยๆ ไปอีก

บ้าง สดุท้ายก็ลงเอยกบัพระราชวงัอีกที%หนึ%งซึ%งก็คือพระราชวงัแค

เทอรีน (Catherine Palace) ซึ%งก็โดง่ดงัไมแ่พ้กนั เมื%อตกลงกนัได้

แล้ว พวกผมก็เตรียมหาข้อมลูให้พร้อมเพื%อวนัพรุ่งนี . 
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 บอลรูมในพระราชวงัแคเทอรีน 

วนันี .เป็นวนัที%สามของพวกผมในเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกและ

เป็นวนัที%พวกผมตื%นเช้ากวา่ทกุวนัเพราะวา่ระยะทางจากโฮสเท

ลไปพระราชวงัแคเทอรีนนั .นคอ่นข้างไกลเลยละ่ (ต้องนั%งรถไฟใต้

ดนิประมาณ 20 นาที แล้วนั%งรถตู้ตอ่อีกประมาณ 1 ชั%วโมงครึ%ง)  

เหมือนสวรรค์จะแกล้งอีกครั .ง เพราะวา่พอไปถึง สิ%งแรกที%

พวกผมเจอทนัทีที%ก้าวขาออกจากรถเลยก็คือฝนที%ตกลงมาอยา่ง

บ้าคลั%ง พวกผมไมมี่ทางเลือกนอกจากรีบเดนิเข้าสูพ่ระราชวงั ซึ%ง

กวา่จะถึงนั .นก็เปียกโชกไปทั .งตวัแล้ว ครั .งนี .ก็อีกเชน่เคย พวกผม
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โชว์วีซา่นกัเรียนตอนที%ซื .อตัxวด้วยความมุง่หวงัว่าจะได้เข้าฟรี แต่

มนัก็ไมไ่ด้เป็นแบบที%คดิไว้เพราะวีซา่นกัเรียนทําได้แคล่ดราคาเท่า

นั .นเอง  

ชื%อของพระราชวงัแคเทอรีนนั .นก็มาจากผู้ ที%สั%งให้สร้างซึ%ง

ก็คือแคเทอรีนที%หนึ%งของรัสเซียนั%นเอง โดยพระราชวงัแห่งนี .ถกู

สร้างเพื%อเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของเธอ ในตวัพระราชวงันั .นก็

สวยงามดี มีสีทองอร่ามเตม็ไปหมดเลย แตอ่ย่างที%รู้ๆ กนัว่าผมไม่

คอ่ยจะมีอารมณ์ศลิป์ ผมก็เลยไมไ่ด้มีอารมณ์ร่วมไปกบัสิ%ง

สวยงามในพระราชวงัสกัเท่าไหร่ พวกผมอยู่ที%นั%นประมาณ 2 

ชั%วโมงแล้วจงึเดนิทางกลบัเข้าตวัเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก 

การไปพระราชวงัแคเทอรีนในครั .งนี .นั .นทําให้ผมได้ข้อคิด

ในเรื%องการทอ่งเที%ยวที%ดีมากเลยละ่ ทกุๆ ครั .งที%ผมจะต้องไปในที%

ที%คนบอกวา่มนัดีอย่างนู้น ดีอยา่งนี . ผมก็รู้สกึตื%นเต้นและคาดหวงั

วา่มนัจะต้องดีอยา่งที%คนบอก พยายามบอกกบัตวัเองวา่นี%เป็น

สถานที%ที%ดงัที%สดุของประเทศนี .หรือของโลกนะ ผมต้องไปเพราะ

อาจจะไมมี่โอกาสได้ไปอีกแล้วก็ได้  
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หลายๆ ครั .งผมก็พยายามที%จะสลดัความรู้สกึสว่นตวัหรือ

ความชอบสว่นตวัทิ .งไป ซึ%งมนัจะทําให้ผมหลอกตวัเองได้วา่ผม

อยากไปที%นูน่ที%นั%นนะ ทั .งๆ ที%ความจริงแล้วผมไมไ่ด้ชื%นชอบเลย

แม้แตนิ่ด จริงๆ ผมคดิเรื%องนี .ตั .งแตต่อนไปลฟูวร์และพระราชวงั

ฤดหูนาวแล้ว แตก็่อดไมไ่ด้ที%จะหลอกตวัเองอีกครั .ง  

ความผิดหวงัที%ตอ่เนื%อง ความยากลําบากในการเดนิทาง

ตลอดจนฝนที%ตกโปรยปรายที%พระราชวงัแคเทอรีนในวนันั .นมนัทํา

ให้ผมคดิได้วา่ในบางครั .งการทําอะไรดีๆ ที%คนอื%นเคยทํามาแล้วก็

เป็นสิ%งที%ดี แตถ้่าเราเลือกที%จะทํามนัเพราะวา่มนัเป็นเพียงคา่นิยม

โดยที%ละเลยตวัตนที%แท้จริงของเรา มนัก็จะทําให้เราไมมี่ความสขุ

ในการทําสิ%งนั .นๆ  

ถึงแม้อาจจะคิดได้ช้าไปหนอ่ย แตก็่ยงัดีกวา่คดิไมไ่ด้ จริงมั .ย?  

พอเข้ามาถึงตวัเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกพวกผมก็นั%งรถไฟ

ใต้ดนิไปแถวโบสถ์แหง่หยดพระโลหิตผู้ไถ่เพื%อไปเที%ยวตลาดนดัที%

เล็งไว้เมื%อวาน เมื%อเดนิเข้าไปในตลาดนดั ผู้หญิงวยักลางคนที%เป็น

เจ้าของร้านร้านแรกก็ทกัทายพวกผมด้วยภาษาองักฤษที%
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คลอ่งแคลว่แล้วก็พยายามเสนอขายตุ๊กตารัสเซียที%ตั .งอยูบ่นเพิง

เป็นจํานวนมาก  

 

ตลาดนดั 

หลงัจากที%สอบถามราคา พวกผมก็เดนิเข้าไปข้างในเพื%อ

ไปถามราคาร้านอื%นๆ ก่อน เดนิดปูระมาณ 3-4 ร้าน น้องเพชรก็

ไปสะดดุตากบักระดานหมากรุกอนัใหญ่อนัหนึ%งซึ%งมีลกัษณะ

แปลกตรงที%วา่ตวัหมากของทั .งสองฝ่ายนั .นเปลี%ยนจากสีขาวดํา

เป็นสีแดงนํ .าเงินที%แสดงถึงรัสเซียกบัอเมริกา น้องเพชรลงัเลอยู่

นานเพราะวา่ราคามนัก็ไมใ่ชย่อ่ย (4,000 รูเบิ .ลหรือประมาณ 
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4,000 บาท) จุ้ยเตือนสติน้องเพชรวา่ “ใหญ่ขนาดนี . ซื .อแล้วจะขน

กลบัไปยงัไง” น้องเพชรก็ตอบกลบัวา่ “สง่ไปรษณีย์กลบัก็ได้มั .ง 

ตดิอยูที่%ราคา แพงไปหน่อย”  

จากประสบการณ์ในการคยุกบั 3-4 ร้านที%ผา่นมาทําให้

พวกผมรู้วา่มนัตอ่ราคาได้คอ่นข้างเยอะ แตผ่มกบัจุ้ยก็ไม่นกึวา่

น้องเพชรจะกล้าขนาดนี .เพราะวา่น้องแกเลน่ตอ่จาก 4,000 รูเบิ .ล

เหลือ 1,500 รูเบิ .ลในคราวเดียว ตอนแรกคนขายก็ทําเป็นฮดึฮดั

ไมย่อมให้พร้อมกบับอกว่าขาย 1,500 รูเบิ .ลนี%ขาดทนุเลยนะ ขอ 

2,000 รูเบิ .ลแล้วกนั  

สดุท้ายน้องเพชรก็ใช้มกุที%ชาวเอเชียอยา่งเราน่าจะ

คุ้นเคยเป็นอยา่งดีนั%นก็คือแกล้งไมเ่อา แล้วก็เดนิหนี พอพวกผม

เดนิหนัหลงักลบัและเดินไปได้ 3-4 ก้าว ปลาตวัใหญ่ก็ติดเบด็ 

คนขายร้องเรียกให้น้องเพชรกลบัมาแล้วบอกวา่ “โอเค 1,500 ก็ 

1,500” น้องเพชรลงัเลอยูส่กัพกัแล้วก็บอกเขาไปวา่ “เดีxยว

กลบัมา ขอเดินดรูอบๆ ก่อนนะ”  

ทนัทีที%ผมกบัจุ้ยได้ยินน้องเพชรพดูแบบนั .น พวกผมสอง

คนก็รีบเดนิหนีเลยเพราะคนขายคงจะไมโ่สภาแน่ๆ  ที%น้องเพชร
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ตอ่ราคาแล้วก็ไมเ่อา สกัพกัน้องเพชรก็รีบเดินตามมา ทิ .งให้

คนขายซึ%งบน่เป็นเจ้าเข้าไว้ข้างหลงั บางทีผมก็ไมเ่ข้าใจความ

ตสิต์ของน้องคนนี .เหมือนกนั 

 

รูปตุ๊กตารัสเซีย 

เช้าวนัสดุท้ายของพวกผมในเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกหมดไป

กบัการนอน มนัเลยทําให้พวกผมเช็คเอาท์สายนิดหน่อย ซึ%งทาง

โฮสเทลก็ใจดีไมว่่าอะไร  

พวกผมยงัมีเวลาถึง 5 ทุม่ครึ%งกวา่รถไฟจะออกเดนิทาง 

พวกผมก็เลยไปหาซื .อของฝากตวัเอง ในบา่ยวนันั .นพวกผมก็ได้

ตุ๊กตารัสเซียกนัสมใจโดยซื .อจากร้านในห้างใหญ่ที%ดนูา่เชื%อถือ 



 

 

152 

 

นอกจากนั .นแล้วจุ้ยกบัน้องเพชรก็ยงัได้กล้องฟิลม์มือสองคนละ

ตวัจากร้านขายกล้องเก่าอีกตา่งหาก เผลอๆ กล้องสองตวันี .นั .น

อาจจะมีอายมุากกวา่พวกผมสามคนรวมกนัซะอีก สงัเกตได้จาก

ที%ตวักล้องมีตวัอกัษรเล็กๆ กํากบัว่า ‘Made in USSR – ผลิตใน

สหภาพโซเวียต’   

คืนวนันั .นพวกผมขอให้พนกังานของโฮสเทลเรียกแท๊กซี%

ให้เพื%อไปสถานีรถไฟมอสคอฟสกี . พอพนกังานของโฮสเทลบอก

ราคามาพวกผมก็แปลกใจนิดๆ เพราะวา่ราคามนัเทา่กบัตอน

ที%มาเลย แถมระยะทางยงัพอๆ กนัอีกด้วย เลยได้ข้อสรุปวา่จริงๆ 

แล้วอตัรานี .อาจจะเป็นอตัราปกติของที%รัสเซียก็เป็นได้  

พอมาถึงสถานี พวกผมก็ใช้เวลาไมน่านนกัในการหา

รถไฟขบวนที%ต้องโดยสาร รถไฟขบวนนี .เป็นรถไฟแบบที%มีเตียง

นอน 2 ชั .นซึ%งนา่จะนอนสบายพอสมควรเลยละ่  

หลงัจากที%ขึ .นไปถึงบนรถไฟได้สกัพกั ผมก็ทบทวน

ประสบการณ์ 4 วนัในเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกซึ%งผมรู้สกึคอ่นข้าง

ผิดหวงัเมื%อเทียบกบัความคาดหวงัที%ผมมีในตอนแรก อาจเป็น
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เพราะวา่ผมไมค่อ่ยชอบสถานที%ที%ไปหรืออาจะเป็นเพราะฝนที%ตก

ทกุวนัจนทําให้ความสวยงามของเมืองมนัลดลงก็เป็นได้  

จากนั .นผมก็นึกถึงมอสโกว์และคําพดูของเจฟ ขอให้พวก

ผมเจอแตส่ิ%งดีๆ ในมอสโกว์เถอะนะ… แล้วผมก็หลบัไปด้วย

ความเพลีย 

สถานีตอ่ไป มอสโกว์ (Moscow) 
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สถานีที� 9 

มอสโกว์ รัสเซีย (Moscow, Russia) 
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 เมื%อได้ยินเสียงประกาศเป็นภาษารัสเซียในตอนประมาณ 

7 โมงกวา่ๆ ในตอนเช้า ก็นา่จะหมายความวา่อีกไมน่านจะถึง

สถานีมอสคอฟสกี .แล้ว  

ผมยงัไมพ่ร้อมจะลกุจากเตียงเลย เหมือนพลงัชีวิตของ

ผมถกูเตียงดดูไว้ยงัไงก็ไมรู้่  

 ผมคอ่ยๆ ถีบตวัเองขึ .นมาจากเตียงอยา่งลําบากยากเย็น

และก็สงัเกตเห็นว่าจุ้ยกบัน้องเพชรก็กําลงัทําสิ%งเดียวกนัด้วย

หน้าตาที%ง่วงนอนสดุๆ ผมขําในใจ ‘หหึ ึคราวนี .ถ้าพวกมงึยงันอน

ตอ่เหมือนตอนอยู่ประเทศอื%น มงึโดนเจ้าหน้าที%ลากลงจากเตียง

แน’่ 

 15-20 นาทีตอ่มารถไฟก็มาถึงสถานีมอสคอฟสกี .จริงๆ 

(บางทีผมอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านภาษารัสเซียก็ได้นะ ฮา่ๆ) 

พวกผมเดนิออกจากสถานีจนเจอถนนใหญ่ ตอนนั .นฟ้ายงัไม่

สวา่งเลย ไมน่า่เชื%อว่าจะมีคนเยอะขนาดนี .  

พอหนัซ้ายหนัขวาหาทางําไปได้สกัพกัก็ทําให้รู้วา่สถานี

มอสคอฟสกี .ที%พวกผมมานั .นก็เป็นที%ตั .งของรถไฟใต้ดนิเช่นกนั พอ
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รู้แบบนั .นพวกผมก็เลยมาคยุกนัวา่จะไปโฮสเทลด้วยวิธีไหน ตวั

ผมเองนั .นอยากจะนั%งแท๊กซี%ไปโฮสเทลเลยเพราะว่าอากาศมนั

หนาวมาก อีกอย่างคือหลงัจากที%อยูเ่ซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมา 4 วนั 

ไหลข่องผมมนัเริ%มไมค่อ่ยชินกบัการแบกของหนกัๆ อยา่งกระเป๋า

แบ๊คแพ๊คซะแล้วละ่  

 สว่นจุ้ยกบัน้องเพชรนั .นมีความเห็นที%สวนทางกบัผมคือ

ทั .งสองคนต้องการที%จะนั%งรถไฟใต้ดนิเนื%องจากวา่ทั .งสองคนอยาก

เห็นรถไฟใต้ดินของเมืองมอสโกว์ที%เขาวา่กนัวา่เป็นหนึ%งในสถานี

รถไฟใต้ดนิที%สวยที%สดุในโลก  

 ผมก็เลยบอกทั .งสองคนวา่ “มีเวลาอีกตั .งหลายวนั เดีxยว

พวกมงึได้นั%งจนเบื%อแน่ๆ  กวู่าแท๊กซี%เหอะ กระเป๋ากหูนกั” ไมรู้่ทั .ง

สองคนอยากจะแกล้งผมรึเปลา่ เลยตอบกลบัมาวา่ “เอานา่ สู้

หนอ่ย สถานีรถไฟใต้ดินอยูนี่%เอง” สดุท้ายผมก็แพ้เสียงแบบพวก

มากลากไปแตก็่อดไมไ่ด้ที%จะคดิในใจวา่ ‘ใชซ่ิ กระเป๋าของพวกมงึ

ไมห่นกัเทา่กระเป๋ากนิู’ 

 หลงัจากตกลงกนัได้พวกผมก็เดนิหาทางเข้ารถไฟใต้ดนิ 

เดนิ เดนิ เดนิและเดนิหาอยู่ประมาณครึ%งชั%วโมง พวกผมก็ยงัไม่
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เจอทางเข้าสกัที ไมรู้่วา่ประตทูางเข้ามนัไปซอ่นอยูที่%ไหน จน

สดุท้ายจุ้ยกบัน้องเพชรก็ถอดใจเพราะเริ%มรู้สกึถึงความหนกัของ

กระเป๋า (ส่วนผมรู้สกึมานานแล้ว)  

พวกผมทั .งสามคนจงึเริ%มเดนิไปยงัจดุที%มีแท๊กซี%รออยูเ่ป็น

จํานวนมากและตดัสินใจเลือกแท๊กซี%คนัหนึ%งที%จอดอยูริ่มถนน 

พวกผมเอาแผนที%ให้เขาดจูากนั .นก็ถามถึงราคา เนื%องจากวา่เขา

ไมพ่ดูภาษาองักฤษ เขาก็เลยเขียนราคาใส่กระดาษ ทนัทีที%อา่น

ราคาจากกระดาษที%เขาเขียนพวกผมก็เซย์กู๊ดบายทนัทีเพราะวา่

ราคาที%เขาเขียนมานั .นขดูเลือดขดูเนื .อมาก (1,500 รูเบิ .ลหรือ

ประมาณ 1,500 บาท) เขาคงคดิวา่พวกผมเป็นชาวตา่งชาตทีิ%ไม่

รู้เรตราคาในมอสโกว์ก็เป็นได้ ซึ%งพวกผมก็ไมรู้่จริงๆ นั%นแหละ แต ่

1,500 รูเบิ .ลนี%เทา่กบัตัxวรถไฟตู้นอนจากเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกถึง

มอสโกว์หนึ%งเที%ยวเชียวนะ 

 ระหวา่งที%ยืนตดัสินใจอยูส่กัพกัก็มีคนเข้ามาหาแล้วก็

ถามวา่จะไปไหน พวกผมก็เลยยื%นแผนที%ไป เขาก็บอกกลบัมาวา่ 

1,000 รูเบิ .ลซึ%งมนัก็ยงัแพงอยูดี่ พวกผมก็เลยพยายามถามคนขบั

แท๊กซี%แถวนั .น ผลปรากฎวา่ทกุคนบอกเป็นเสียงเดียวกนัว่า 1,000 
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รูเบิ .ล ตอนนั .นพวกผมก็ยอมจา่ยราคา 1,000 รูเบิ .ลเพื%อยกกระเป๋า

หนกัๆ ออกจากหลงั  

อีกไมถึ่ง 15 นาที แท๊กซี%ก็พาพวกผมมาถึงตกึเก่าๆ ที%

นา่จะเป็นที%ตั .งของโฮสเทลได้อยา่งปลอดภยั ถึงตอนนี .ผมก็ยงัไมรู้่

วา่มนัเป็นเรตของที%นั%นจริงๆ หรือวา่เขาโก่งราคา (แตค่ิดว่านา่จะ

เป็นอย่างหลงัมากกว่า) 

 โฮสเทลที%พวกผมจองไว้นั .นมีชื%อวา่ Landmark Hostel 

ชื%อของโฮสเทลนั .นก็มาจากสถานที%ตั .งของโฮสเทลซึ%งอยูใ่กล้กบั

สถานที%ท่องเที%ยวสําคญัอยา่งเครมลิน (Kremlin) นั%นเอง โฮสเทล

นี .ตั .งอยู่บนชั .น 5 ของตกึและมีลิฟท์ตวัเล็กๆ ที%ขนาดพอดีกบัคน 3 

คนกบักระเป๋าใบใหญ่ๆ อีก 3 ใบเป็นตวัชว่ยให้พวกผมไมต้่องเดนิ

ขึ .นบนัได  

 พอขึ .นมาถึงโฮสเทลก็มีผู้หญิงรัสเซียผมดําที%เป็น

พนกังานประจําโฮสเทลมาเปิดประตใูห้ ถึงแม้วา่เจ๊ผมดําคนนี .จะ

พดูภาษาองักฤษไมค่ล่อง แตเ่จ๊แกก็เป็นมิตรและก็แลดพูยายาม

มาก นบัถือในความพยายามเลย! ข้อเสียข้อเดียวโฮสเทลนี .คือ

ความแคบ แคบขนาดที%ว่าคนจะเดนิสวนทางกนัยงัลําบากเลย  
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ห้องที%จองไว้เป็นห้องแบบ 8 เตียงซึ%งเป็นห้องที%มีเตียง

เยอะที%สดุเทา่ที%อยูม่าในทริปนี .เลย ก่อนที%พวกผมจะได้เข้าไปใน

ห้องที%จองไว้ เจ๊ผมดําแกก็แจ้งขา่วร้ายให้ฟังวา่ตอนนี .ห้องเตม็ ไว้

คอ่ยกลบัมาเช็คอินตอนเที%ยงแล้วกนั พวกผมเลยทําได้แคว่าง

กระเป๋าไว้ในโฮสเทลแล้วก็ออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอกก่อน  

 พอออกมาจากโฮสเทล สิ%งแรกที%พวกผมทําคือเดนิหา

ร้านอาหารเช้า เดนิไปได้สกัพกัก็เจอร้านกาแฟ พวกผมไมส่นใจที%

จะเดนิหาร้านอื%นแล้วเพราะว่าตอนนั .นหิวกนัมาก ตอนที%นั%งกินอยู่

นั .นผมก็สงัเกตเห็นวา่ในตวัร้านนั .นแบง่เป็นโซนสบูบหุรี%และโซนไม่

สบูบหุรี%  แตที่%แปลกคือระหวา่งสองโซนนั .นไมมี่อะไรกั .นเลย ผมคดิ

ในใจ ‘แล้วมนัจะแบง่ทําไมวะ ในเมื%อกลิ%นบหุรี%มนัก็โชยไปทั%วร้าน

อยูดี่’ 

หลงัจากได้รับอานิสงส์จากควนับหุรี%โดยทั%วกนัแล้ว พวก

ผมทั .งสามคนก็ออกจากร้านเพื%อไปสํารวจมอสโกว์ในยามเช้า 

เดนิไปได้สกัพกั พวกผมก็เดินมาจนถึงโบสถ์สีขาวๆ ซึ%งน่าจะเป็น

สถานที%ท่องเที%ยวแหง่หนึ%งในเมืองมอสโกว์ พอเข้าไปดใูกล้ๆ ก็ทํา



 

 

160 

 

ให้รู้วา่โบสถ์นี .มีชื%อวา่โบสถ์แหง่พระคริสต์ผู้ ไถ่ (The Cathedral of 

Christ the Saviour)นั%นเอง 

 

โบสถ์แหง่พระคริสต์ผู้ ไถ่ 

โบสถ์แหง่นี .เป็นโบสถ์ของนิกายออร์โทดอกซ์ที%ถกูสร้าง

ขึ .นในศตวรรษที% 19 แตถ่กูสั%งให้รื .อไปโดยโจเซฟ สตาลลิน 

(Joseph Stallin) ผู้ นําของสหภาพโซเวียตในขณะนั .น ในปลาย

ศตวรรษที% 20 นั .นโบสถ์นี .ถกูสร้างขึ .นมาใหมด้่วยเงินของ

ประชาชนชาวรัสเซีย ซึ%งโบสถ์ที%สร้างขึ .นใหมนี่ .นั .นเป็นโบสถ์ที%

สําคญัที%ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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พวกผมเดนิเลน่กนัอีกสกัพกัแล้วจงึกลบัไปเช็คอินที%โฮส

เทลเพราะวา่เวลาใกล้เที%ยงแล้ว พอไปถึงโฮสเทลปรากฎว่า

พนกังานของโฮสเทลยงัไมไ่ด้เตรียมเตียงนอน พวกผมเลยต้องรอ

อีกสกัพกัใหญ่ๆ เลยละ่ ทนัทีที%เตียงพร้อม พวกผมสามคนก็

กระโดดขึ .นเตียงแล้วนอนทนัที  

ถึงแม้จะรู้สกึเพลียมากแตว่า่ผมก็ยงัไมไ่ด้หลบัในทนัที

เพราะวา่ผมนอนคดินูน่คิดนี%ไปเรื%อยเปื% อย บอกตรงๆ ว่าตอนนั .น

ผมรู้สกึเหนื%อยและก็เบื%อกบัการเดนิทางพอสมควรเลยละ่ ผมถาม

ตวัเองว่าทําไมผมต้องกลบับ้านด้วยวิธีนี .แทนที%จะนั%งเครื%องบนิซึ%ง

ใช้เวลาไมถึ่ง 20 ชั%วโมง ทั .งๆ ที%จดุหมายปลายทางมนัก็คือ

กรุงเทพเหมือนกนั  

ตอนนั .นผมทั .งคิดถึงบ้านที%กรุงเทพและหอพกัที%กลาสโกว์

ที%เปรียบเสมือนบ้านอีกหลงั ผมคดิถึงอะไรที%มนัแนน่อนและมั%นคง  

แตค่ิดก็ส่วนคิด ในความเป็นจริงผมก็ต้องมุง่หน้า

เดนิทางตอ่ไปอยู่ดี คดิได้ดงันั .น ผมก็ผลอยหลบัไป  

วนัวนันั .นพวกผมไมไ่ด้ทําอะไรที%เป็นชิ .นเป็นอนัเลย 
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วนัตอ่มาพวกผมตื%นกนัคอ่นข้างเช้าเพื%อที%จะชดเชยกบั

ความขี .เกียจของเมื%อวาน อีกอยา่งพวกผมมีเรื%องสําคญัมากๆ ให้

ไปทําด้วยนั%นก็คือการไปเอาตัxวรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนั%นเอง 

ในตอนวางแผนนั .นพวกผมเลือกที%จะซื .อตัxวจากบริษัท Real 

Russia ซึ%งดนูา่เชื%อถือ เนื%องจากวา่พวกผมไมส่ามารถหาที%ซื .อ

โดยตรงได้เลย 

ในที%สดุจุ้ยกบัน้องเพชรก็ได้ใช้บริการรถไฟใต้ดินของ

มอสโกว์สมใจเนื%องจากวา่ที%ที%ผมต้องไปเอาตัxวนั .นอยู่คอ่นข้างไกล 

เนื%องจากวา่พวกผมได้รับคําเตือนตา่งๆ มามากพอสมควร

เกี%ยวกบัรถไฟใต้ดนิของมอสโกว์ ก่อนที%จะเข้าไปก็เลยเตือน

กนัเองก่อนวา่ห้ามถ่ายรูปนะ  

จากนั .นพวกผมก็เดนิลงบนัไดเลื%อนลงไปพร้อมกบัเตรียม

ใจที%จะพบกบัหนึ%งในสถานีรถไฟใต้ดนิที%สวยงามที%สดุในโลก พอ

ถึงชานชะลาจริงๆ ผมคอ่นข้างผิดหวงัเพราะมนัไมไ่ด้สวยอยา่งที%

คดิไว้ อีกทั .งประตทีู%กั .นระหว่างชานชะลากบัรางรถไฟนั .นเป็น

ประตเูหล็ก เวลาเปิดปิดมนัทําให้ผมรู้สกึเหมือนถกูจบัขงัคกุยงัไง

ก็ไมรู้่  
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พอออกจากรถไฟใต้ดิน พวกผมใช้เวลาสกัพกัใหญ่ๆ ใน

การค้นหาสํานกังานของ Real Russia เนื%องจากวา่ที%อยูใ่นแผนที%

กบัที%อยูจ่ริงๆ มนัไมค่อ่ยจะตรงกนัเทา่ไหร่ พอมาถึงสํานกังานก็

พบวา่มนัเป็นแคห้่องเชา่เล็กๆ ห้องหนึ%งที%ไมมี่แม้แตป้่ายบริษัท

และตั .งอยู่บนตกึที%คอ่นข้างเก่า ตอนนั .นผมคดิในใจวา่ ‘เอาแล้ว

เว้ย จะโดนตุน๋ป่าววะเนี%ย’  

 

ตัxวรถไฟทรานส์มองโกเลีย 

พอจุ้ยเคาะประต ูก็มีผู้หญิงหน้าตาที%สวยตามแบบฉบบั

ของผู้หญิงรัสเซียมาเปิดประตใูห้  
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สํานกังานของ Real Russia นั .นมีพนกังานอยูป่ระมาณ 

4-5 คน ซึ%งแตล่ะคนยงัดสูาวๆ อยูเ่ลย พอเข้าไปถึงพวกผมก็บอก

ผู้หญิงที%เปิดประตใูห้วา่จะมาเอาตัxวรถไฟทรานส์มองโกเลีย เธอก็

กลบัไปที%โต๊ะเธอแล้วก็กลบัมาด้วยซองพลาสติก 3 ซองซึ%งข้างใน

ใสต่ัxวของพวกผมทั .งสามคน  

ผมนั%งศกึษาเอกสารตา่งๆ ที%อยูใ่นซองแล้วก็พบวา่ราคา

ตัxวจริงๆ มนัราคา 10,000 รูเบิ .ล แต ่Real Russia ขายให้พวกผม 

15,000 รูเบิ .ล แมเ่จ้า! แพงขึ .นเยอะเลยนะนั%น แตต่อนนั .นก็คยุกนั

วา่พวกผมทําถกูแล้วที%ยอมเสียเงินแพงหนอ่ยเพื%อแลกกบัการตดั

ปัญหาเรื%องความไมแ่นน่อนที%จะเกิดจากการหาตัxวไมไ่ด้ในวนั

เดนิทาง 

ก่อนที%จะออกจากสํานกังาน ผมก็ถามพนกังานของ Real 

Russia วา่ “มีอะไรจะแนะนําพวกผมเกี%ยวกบัรถไฟสายนี .มั .ย?” 

พนกังานที%เปิดประตใูห้ผมก็บอกวา่ “เตรียมตวั เตรียมใจให้พร้อม 

และที%สําคญั หาอะไรสกัอย่างทําบนรถไฟ ไมอ่ย่างนั .นเบื%อตาย

แน่ๆ ” พนกังานอีกคนก็พดูเสริมวา่ “เตรียมอาหารสําเร็จรูปไปให้

เยอะๆ แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าซื .ออาหารตามจดุหยดุพกัในแตล่ะ
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สถานี” ตอนนั .นผมคิดวา่คําแนะนําตา่งๆ นั .นมีประโยชน์มากๆ 

เลย โดยหารู้ไมว่่าสิ%งที%พวกเธอแนะนํานั .นมนัแทบจะใช้ไมไ่ด้จริง

บนรถไฟเลย 

พวกผมขอบคณุพวกเธอพร้อมกบับอกลา ถึงเวลาไป

สํารวจมอสโกว์อยา่งจริงๆ จงัๆ สกัที! 

 

วิหารเซนต์เบซิล 

ที%แรกที%พวกผมไปก็คือวิหารเซนต์เบซิล (St. Basil’s 

Catheral) แว๊บแรกที%ผมเห็นผมรู้สกึวา่มนัคล้ายๆ กบัโบสถ์แหง่
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หยดพระโลหิตผู้ไถ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกเลย แตพ่อเอารูปมา

เทียบกนัก็เห็นว่ามีความตา่งอยู ่ 

มนัเหมือนกนัที% ‘ฟิลลิ%ง’ แคน่ั .นเอง  

วิหารนี .เป็นวิหารของนิกายออร์โธดอกซ์ที%ตั .งอยูใ่นจตัรัุส

แดงและถกูสร้างในศตวรรษที% 16 โดยซาร์ อีวานที% 4 (Tsar Ivan 

IV) หรือวา่ซาร์อีวานผู้ โหดร้าย (Ivan the Terrible) ซึ%งเป็น

เจ้าชายองค์หนึ%งในราชวงศ์ของรัสเซีย ตามตํานานสาเหตทีุ%เขาได้

ฉายานี .ก็เพราะวา่ซาร์ อีวานที% 4 ผู้ นี .ได้สั%งให้ควกัลกูตาของปอสต์

นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) สถาปนิกผู้ โดง่ดงัที%เป็น

ผู้สร้างวิหารนี . เพื%อที%วา่สถาปนิกผู้ นี .จะได้ไมส่ามารถออกแบบและ

สร้างโบสถ์ที%สวยงามแบบนี .ขึ .นได้อีก  

มนัทําให้ผมนกึถึงสภุาษิตจีนวา่ ‘นกสิ .น เกาทณัฑ์ซ่อน’ จริงๆ   

จากนั .นพวกผมก็ได้เดนิสํารวจรอบๆ จตัรัุสแดงซึ%งมีความ

กว้างพอสมควรเลยละ่ ก่อนที%จะมาถึงนั .นผมจินตนาการวา่จตัรัุส

แดงนั .นต้องถกูปกคลมุไปด้วยสีแดงตามชื%อแน่ๆ แตพ่อมาถึง

จริงๆ แล้วมนัไมเ่ห็นเป็นอยา่งที%ผมคดิไว้เลยเพราะว่าพื .นที%ใน
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จตัรัุสแดงนั .นก็เป็นแคถ่นนธรรมดาๆ เท่านั .นเอง จะมีแคบ่าง

สถานที%เชน่กําแพงเครมลิน (Kremlin Wall) ที%เป็นสีแดง  

 

 

กําแพงเครมลิน 

พอไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตเลยบางอ้อวา่คําวา่แดงของ

จตัรัุสแดงนั .นไมไ่ด้หมายถึงสีแดงของจตัรัุสและก็ไมไ่ด้หมายถึงสี

แดงที%แสดงถึงความเป็นคอมมิวนิสต์อีกด้วย แตคํ่าวา่แดงใน

ภาษารัสเซียนั .นมีอีกความหมายซึ%งก็คือคําวา่สวยงาม จริงๆ แล้ว

คําวา่สวยงามนั .นถกูตั .งให้วิหารเซนต์เบซิล แตเ่หมือนว่ารักบ้าน
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ชอ่งเผื%อแผถึ่งนกกา (ช่วงนี .ขยนัเลน่คํา ฮา่ๆ) เพราะวา่คําคํานี .นั .น

ถกูนําไปเชื%อมโยงกบัสถานที%รอบๆ ด้วย  

ปัจจบุนัจตัรัุสแดงแหง่นี .เป็นที%จดังานเฉลิมฉลองตา่งๆ 

ของประเทศรัสเซีย ในตอนแรกนั .นพวกผมกะว่าจะเข้าไปใน

พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) ด้วยแตพ่อไปถึงที%ขายตัxวก็

เห็นป้ายประกาศว่าเครมลินนั .นปิด 5 โมงเย็น พวกผมตดัสินใจไม่

เข้าเพราะวา่เหลือเวลาแคช่ั%วโมงกวา่ๆ เอง พวกผมเดินเล่นอยู่

แถวนั .นอีกสกัพกัแล้วก็ตดัสินใจกลบัโฮสเทลไปพกัผอ่น 

ตอนกลบัไปถึงโฮสเทลนั .นพวกผมก็มานั%งคยุกนัว่าจะ

ออกไปที%จตัรัุสแดงตอนกลางคืนดีรึเปลา่ เพราะวา่พวกผมได้ยิน 

ได้อา่นและก็ได้ถกูเตือนมาเยอะ (แม้แตเ่พื%อนของผมที%เป็นชาว

รัสเซียก็ยงัเตือน) วา่ให้ระวงัมอสโกว์ไว้เพราะวา่คนที%นี%ไม่คอ่ยจะ

เป็นมิตรกบัชาวตา่งชาตโิดยเฉพาะชาวเอเชียเทา่ไหร่ สดุท้าย

พวกผมก็เลือกที%จะออกไปเพราะวา่พวกผมยงัไมเ่จอเหตกุารณ์

เลวร้ายอะไรในมอสโกว์เลย อีกทั .งที%พกัของพวกผมก็อยูใ่จกลาง

เมืองและอยูใ่กล้จตัรัุสแดง ถ้ามีอะไรคงวิ%งกลบัที%พกัได้ไม่ยาก 
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จตัรัุสแดงในยามคํ%าคืน 

ประมาณ 2-3 ทุม่ของคืนนั .นพวกผมก็ออกไปผจญแสงสี

เสียงยามคํ%าคืนที% ณ ใจกลางเมืองมอสโกว์ ก้าวแรกที%เดนิเข้าไป

ในจตัรัุสแดงนั .น สิ%งแรกที%ผมนกึถึงเลยก็คือถนนราชดําเนิน ถึงแม้

จะไมเ่หมือนกนัซะทีเดียว แตฟิ่ลลิ%งก็คล้ายๆ เพราะวา่ตกึทกุตกึ

รอบๆ จตัรัุสแดงนั .นถกูแตง่แต้มไปด้วยแสงไฟมากมาย  

ไมน่า่เชื%อวา่จตัรัุสแดงที%ที%ตอนกลางวนัดไูมมี่อะไรโดน่เดน่ 

กลางคืนจะสวยได้ขนาดนี .  
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มนัทําให้ผมเข้าใจว่าจงัหวะและโอกาสเป็นสิ%งที%สําคญั

เสมอ ถ้าเรารู้จกัเกาะกมุสองสิ%งเหลา่นี .ก็จะทําให้คนอื%นประทบัใจ

ได้ไมย่าก ซึ%งก็เหมือนจตัรัุสแดงที%ได้ใช้ความมืดในยามคํ%าคืนและ

ความเป็นศนูย์กลางของตวัเมืองให้เป็นประโยชน์ยงัไงละ่ 

อีกอยา่งที%สําคญัมากๆ ที%ผมได้เรียนรู้จากการออกมา

ทอ่งมอสโกว์ยามคํ%าคืนก็คือวา่ความกลวัเป็นสิ%งที%เราจินตนาการ

ขึ .นมาทั .งนั .น ตั .งแตม่ารัสเซียผมยงัไมเ่คยเจอคนรัสเซียพดูจาหรือ

ทําสิ%งแย่ๆ  ใสผ่มเลยแม้แตค่รั .งเดียว ซึ%งถ้าผมไมไ่ด้มาเที%ยวรัสเซีย

ในครั .งนี . ผมก็คงจะยงัมีความเชื%อที%ฝังใจแบบเดมิๆ ว่ามอสโกว์ไม่

เป็นมิตร มอสโกว์ไมป่ลอดภยั มอสโกว์อนัตราย  

เหตกุารณ์นี .มนัทําให้ผมยิ%งเข้าใจเลยวา่ไมว่า่ที%ไหนๆ ใน

โลก ถ้าเราพาตวัเองไปอยูใ่นที%ที%ไมค่วรอยู ่ในเวลาที%ไมค่วรอยู ่มนั

ก็ไมป่ลอดภยัทั .งนั .นแหละ ความกลวันั .นเกิดจากภาพหลอนใน

จิตใจของเรา อย่ากงัวลที%จะก้าวออกมาจากภาพนั .นๆ แล้วก็กล้า

ที%จะเผชิญโลกกว้าง เผชิญสิ%งใหม่ๆ  ที%ไมเ่คยเจอ ถ้าเราทําดีที%สดุ

แล้ว จะดีจะร้ายยงัไง มนัก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที%จะมีคณุคา่ทกุ
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ครั .งเมื%อมองกลบัมา เกิดมาแคค่รั .งเดียว ถ้ามวัแตก่ลวัแล้วไมล่ง

มือทําคงเสียดายแย ่จริงมั .ย? 

เหมือนบทนี .จะดราม่าเป็นพิเศษ 

 วนัรุ่งขึ .นซึ%งเป็นวนัสดุท้ายในมอสโกว์ พวกผมตื%นมา

พร้อมกบัภารกิจอนัยิ%งใหญ่ซึ%งก็คือการเตรียมของให้พร้อมสําหรับ

การโดยสารรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนั%นเอง เช้าวนันั .น (หรือ

เที%ยงวนันั .น)  

ผมไมไ่ด้มีความรู้สกึตื%นเต้นหรือเฝ้าการเดนิทางด้วย

รถไฟสายทรานส์มองโกเลียเลย ตรงกนัข้ามผมกลบัสงบนิ%งอยา่ง

บอกไมถ่กู เอาจริงๆ ความรู้สึกมนัยงัน้อยกวา่การเดนิทางข้าม

ประเทศก่อนหน้านี .ด้วยซํ .า อาจจะเป็นเพราะวา่การเดนิทางก่อน

หน้านี .ยงัมีสิ%งที%ดจูบัต้องได้ให้เฝ้ารอเชน่ในปารีสก็มีพระราชวงัแวร์

ซายน์ ในคราคอฟก็มีเอาว์ชวิทซ์ ในรัสเซียก็มีพระราชวงัเครมลิน 

แตว่า่รถไฟสายทรานส์มองโกเลียนั .นสิ%งที%ผมรู้ก็มีอยูแ่คส่ามคําก็

คือ ‘นาน นั%ง นอน’ ผมก็เลยไมแ่นใ่จวา่ผมจะต้องเจออะไรร้ายดี

ยงัไง อาจจะมีรูปภาพบ้างจากอินเตอร์เน็ตแตผ่มรู้สกึว่ามนั

คอ่นข้างเป็นนามธรรมกวา่ที%อื%นๆ ที%เคยผา่นมา 
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 ทหารรัสเซียเดนิสวนสนามรอบกําแพงเครมลิน 

ด้วยความที%วา่ผม (คงรวมถึงจุ้ยและน้องเพชรด้วย) ยงั

ไมไ่ด้ตื%นเต้นอะไรมากมายกบัการขึ .นรถไฟในคืนนี . หลงัจากตื%น

พวกผมก็ออกไปเดนิเลน่ในจตัรัุสแดงเหมือนเคยเพราะวา่ขี .เกียจ

ออกไปไหนไกลๆ  

ถึงแม้วา่ผมจะออกมาที%นี%มากกวา่ 3 ครั .งในรอบ 3 วนัที%

ผา่นมา ผมก็ยงัไมรู้่สกึเบื%อเลย โดยเฉพาะในวนัที% 3 นี .นั .นมีอะไรที%

มากกวา่วนัอื%นซึ%งก็คือการสวนสนามของทหารรัสเซีย ผมเป็นโรค

จิตอย่างหนึ%งก็คือว่าเวลาเจอทหารในตา่งประเทศแล้วจะชอบเลน่
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ด้วย อย่างตอนที%ผมเคยไปเที%ยวลอนดอนเมื%อหลายปีก่อนแล้วผม

เจอทหารหน้านิ%งๆ ยืนเฝ้าประตอูยู่ ผมก็จะแอบไปอยูที่%ที%เขามอง

ไมเ่ห็น แล้วก็โผล่ออกมาพร้อมกบัเสียง “แฮ!่” ไมน่า่เชื%อวา่ทหาร

เหลา่นี .ยงัยืนอยูนิ่%งได้โดยไมรู้่สกึอะไร นบัถือจริงๆ!  

มารัสเซียคราวนี .ผมก็ได้เสี%ยงกบัการโดนตบหวัควํ%าอีก

ครั .งโดยพอเห็นทหารรัสเซียเดนิสวนสนาม ผมก็ทําทา่เดนิตาม

พร้อมกบัถ่ายรูปไปด้วย แตท่หารเหลา่นั .นก็ไมส่นใจผมและยงัคง

มุง่หน้าเดนิตอ่ไป บางทีการได้ทําอะไรเกรียนๆ ก็สนกุดี 

 

ชาเขียวโออิชิในซุปเปอร์มาร์เก็ตของรัสเซีย (ถ่ายโดยจุ้ย) 
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จากนั .นชว่งเย็นๆ พวกผมก็ได้ไปซุเปอร์มาร์เก็ตที%

พนกังานของโฮสเทลแนะนํามา พวกผมเลือกที%ที%มนัอยูใ่กล้กบั

โฮสเทลที%สดุเพราะว่ามีของที%ต้องซื .อเยอะมาก  

ของที%สําคญัที%สดุและพวกผมซื .อเยอะที%สดุก็คือบะหมี%กึ%ง

สําเร็จรูป (ประมาณ 15-20 กลอ่ง) ด้วยแนวคิดที%ว่าถ้าไม่มีอาหาร

ขายบนรถไฟหรือระหวา่งทาง พวกผมก็ยงัมีบะหมี%กึ%งสําเร็จรูปไว้

ให้กิน หรือในกรณีที%เลวร้ายที%สดุ ถ้าไมมี่อาหารขายบนรถไฟหรือ

ระหวา่งทางหรือบนรถไฟไมมี่นํ .าร้อนให้ (หรือเครื%องทํานํ .าร้อน

เสีย) อยา่งน้อยพวกผมก็ยงัมีบะหมี%แข็งๆ ให้กินกนัหิวตาย  

ไมรู้่วา่ทําไมตอนนั .นคดิแบบนี . ลองนกึกลบัไป ผมก็คิดวา่

เหตกุารณ์แบบนี .ไมน่า่ที%จะเกิดขึ .นได้ ไมง่ั .นคนได้อดตายกนัทั .ง

ขบวนรถพอดี เดนิเข็นรถเข็นไปได้สกัพกั จุ้ยก็เหลือบไปเห็นขวด

นํ .าที%มีฝาสีเหลืองและตวัขวดสีเขียวเหลืองบนชั .นวางสินค้า

ชั .นหนึ%ง พอหยิบขึ .นมาดเูทา่นั .นแหละ ชดัเลย ชาเขียวโออิชิ! 

ถึงแม้วา่บอลไทยจะยงัไมไ่ปบอลโลก แตว่า่ชาเขียวไทยมุ่งไปสู่

ตลาดชาเขียวโลกแล้วนะครับ  
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จากนั .นพวกผมก็หยิบขนมและเครื%องดื%มตา่งๆ ใสใ่น

รถเข็น เดนิมาเรื%อยๆ จนมาถึงโซนสินค้าที%เป็นแอลกอฮอลล์ ทํา

ให้พวกผมนกึขึ .นได้วา่ตั .งแตม่ารัสเซียยงัไมไ่ด้ลองวอดก้าที%

เปรียบเสมือนเครื%องดื%มประจําประเทศ คิดได้ดงันั .นก็เลยจดั

วอดก้ากนัมาหนึ%งขวด นอกจากนั .นแล้วพวกผมยงัเห็นพ้อง

ต้องกนัอีกวา่จะต้องซื .อเหล้าเอาไว้กินแก้หนาวบนรถไฟอีกสกัขวด

หนึ%ง (เรื%องอากาศหนาวเป็นข้ออ้าง จริงๆ แล้วซื .อเพราะพวกผม

อยากกินกนัเองมากกวา่ ฮา่ๆ) สดุท้ายก็ได้เหล้าแจ๊ค แดเนียลส์ 

(Jack Daniel’s) ขนาด 70 cl ที%กําลงัลดราคาอยูม่าขวดหนึ%ง 

 

ป้ายข้างขบวนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย (ถ่ายโดยจุ้ย) 

พอกลบัไปถึงโฮสเทล พวกผมก็ให้พนกังานเรียกแท๊กซี%ให้

โดยปลางทางอยูที่%สถานีรถไฟยารอสลาฟสกี . (Yaroslavsky 
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Railway Station) ซึ%งเป็นสถานีแรกของรถไฟสายทรานส์

มองโกเลีย 

 ตอนนั .นผมแทบไมมี่เงินรัสเซียเหลืออยูแ่ล้ว แตว่่าผมยงั

ต้องใช้เงินรัสเซียอีกแน่ๆ  อย่างน้อยก็บนรถไฟ เพราะฉะนั .นพอไป

ถึงสถานีรถไฟผมก็ตรงดิ%งไปยงัตู้ เอทีเอ็มเพื%อกดเงิน แตไ่มรู้่ทําไม

เงินมนัไมย่อมออกมาทั .งๆ ที%ผมก็ใสร่หสัถกูและทางตู้ ก็ให้ผมเข้า

ไปทําธุรกรรมได้ ตอนนั .นมีข้อความเขียนอยูบ่นหน้าจอของตู้วา่ 

‘มีบางอยา่งผิดปกตเิกี%ยวกบับตัรเดบิตของคณุ กรุณาตดิตอ่

ธนาคารที%คณุเปิดบญัชีเพื%อรับความชว่ยเหลือ’  

ผมพยายามกดเงินจาก 2-3 ตู้ ที%อยูใ่กล้เคียง แตผ่ลก็

ออกมาเหมือนกนัหมด มนัคงจะดีกวา่นี .ถ้าตู้ เอทีเอ็มบอกผมได้วา่

บางอย่างที%ผิดปกตนิั .นคืออะไร ผมสบถ ‘แมง่ จะมามีปัญหาอะไร

ตอนนี .วะ นี%กตู้องโทรกลบัไปที%กลาสโกว์เลยเหรอเนี%ย’ ตอนนั .นผม

เลือกที%จะ ‘ชา่งแมง่’ ไปก่อน มนัคงจะไมดี่ถ้าพวกผมต้องตกรถไฟ

ด้วยเรื%องนี . 

เมื%อไปถึงบริเวณชานชะลาก็พบวา่คนมารอขึ .นรถไฟเตม็

ไปหมดเลย ผมเริ%มรู้สึกตื%นเต้นนิดๆ แล้วละ่ ความรู้สกึเหมือนวา่
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กําลงัจะจากบ้านไปในที%ไกลแสนไกลและกวา่จะถึงที%หมายนั .นก็

ใช้เวลาอีกนาน  

ความรู้สกึมนัมากกวา่ตอนที%จะจากบ้านไปเรียนที%กลาสโกว์ซะอีก  

เมื%อผมได้เห็นขบวนรถไฟเก่าๆ ที%พวกผมจะต้องโดยสาร 

มนัทําให้ผมยิ%งตื%นเต้นขึ .นไปอีกเพราะไมรู้่วา่ในอนาคตอนัใกล้นี .

จะเจอประสบการณ์แบบไหน รถไฟขบวนนี .คือเหตผุลที%พวกผม

ทั .งสามคนมายืนอยู่ ณ จดุนี . ถ้าไมมี่รถไฟขบวนนี . พวกผมคง

กลบัไปถึงประเทศไทยและนอนตีพงุอยูบ้่านเป็นที%เรียบร้อยแล้ว  

พร้อมกบัเข็มของนาฬิกาในสถานีที%เดนิไปเรื%อยๆ เวลาที%

รถไฟขบวนนี .จะออกเดนิทางคงจะอีกไมน่าน  

สถานีตอ่ไป รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย (Trans-Mongolian 

Railway) 
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สถานีที� 11 

รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย 

(Trans-Mongolian Railway) 
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รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย (Trans-Mongalia Route) 

นั .นเป็นสายที%ถกูก่อสร้างเพิ%มเตมิจากรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย 

(Trans-Siberian Route) เชน่เดียวกบัรถไฟสายทรานส์แมนจเูรีย 

(Trans-Manchurian Route) รถไฟทั .ง 3 สายนั .นมกัจะถกูเรียก

รวมๆ กนัเรียกวา่ระบบทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (Trans-

Siberian Railway) ซึ%งทางรถไฟสายนี .นั .นเป็นเหมือนสิ%งที%

เชื%อมตอ่ประเทศรัสเซีย มองโกเลีย จีนและเกาหลีเหนือไว้ด้วยกนั 

ด้วยเหตนีุ .จงึทําให้ทางรถไฟสายนี .นั .นเป็นหนึ%งในระบบทางรถไฟที%

ยาวที%สดุและโดง่ดงัที%สดุในโลก 

 

แผนที%ระบบทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (ที%มา: Anthony 

Lambert, www.telegraph.co.uk) 
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 ย้อนกลบัไปในช่วงกลางทศวรรษที% 19 นั .นบริษัทตา่งชาติ

มากมายได้เสนอโครงการให้รัสเซียสร้างระบบทางรถไฟสายท

รานส์ไซบีเรีย แตว่่าซาร์ของรัสเซียในตอนนั .นไมต้่องการให้

อิทธิพลของชาวตา่งชาตแิผข่ยายมายงัประเทศรัสเซีย โครงการนี .

เลยถกูพกัไป 

จนมาถึงในยคุของซาร์อเล็กซานเดอร์ที%สาม (Tsar 

Alexander III) ของราชวงศ์รัสเซีย ซาร์องค์นี .ได้ยอมรับถึง

ความสําคญัของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียในแง่ของเศรษฐกิจ

และระบบคมนาคม ด้วยความเป็นชาตนิิยม ซาร์องค์นี .ปฏิเสธที%

จะได้รับความชว่ยเหลือตลอดจนการลงทนุจากนกัธุรกิจตา่งชาต ิ

โดยให้เหตผุลวา่ระบบทางรถไฟนี .เป็นของรัสเซีย จงึต้องถกูสร้าง

โดยคนรัสเซียและใช้วตัถกุ่อสร้างในรัสเซีย 

ทางรถไฟนี .เริ%มสร้างในปีคริสตศกัราช 1891 และแล้ว

เสร็จประมาณปี 1916 โดยมีจดุเริ%มต้นอยูที่%เมืองมอสโกว์และ

ปลายทางอยูที่%วลาดีวอสต๊อก (Vladivostok) มีระยะทางทั .งสิ .น 

9,289 กิโลเมตร และใช้เวลาเดนิทางประมาณ 8 วนั (ที%มา 

Wikipedia.com) 
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นอกจากรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียแล้ว ก็ยงัมีรถไฟสายท

รานส์แมนจเูรียที%เริ%มจากมอสโกว์เชน่กนั แตว่า่ทางรถไฟจะแยก

กบัรถไฟสายทรานไซบีเรียนที%เมืองชิต้า (Chita) และผา่นเข้า

ประเทศจีน ซึ%งแรกเริ%มเดมิทีนั .นรัสเซียใช้ทางรถไฟสายนี .เพื%อที%จะ

ได้ไปถึงที%วลาดีวอสต๊อกได้เร็วขึ .น ปัจจบุนัรถไฟสายนี .นั .นวิ%งเข้า

ปักกิ%ง (Beijing) เมืองหลวงของประเทศจีน มีระยะทางทั .งสิ .น 

8,961 กิโลเมตร (ที%มา Wikipedia.com) 

ในปี 1947 นั .นระบบทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียก็ได้เริ%ม

ขยายเส้นทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ซึ%งผา่นอลูานบาตอร์ 

(Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลียและมี

ปลายทางอยูที่%ปักกิ%ง มีระยะทางทั .งสิ .น 7,622 กิโลเมตร (ที%มา: 

http://www.travellerspoint.com/) 

ขอจบเล็กเชอร์ประวตัิศาสตร์แตเ่พียงเทา่นี . มาเข้าเรื%องของพวก

ผมกนัเถอะ 

พวกผมมาถึงชานชะลาประมาณ 3 ทุม่ ยงัหา่งจากเวลา

ที%รถไฟออกอีกประมาณครึ%งชั%วโมง หลงัจากแนใ่จแล้ววา่รถไฟ

ขบวนที%อยู่ตรงหน้านั .นเป็นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียที%พวกผม
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ต้องขึ .นจริงๆ พวกผมก็เดนิหาตู้โดยสารที% 6 ซึ%งเป็นตู้ที%พวกผม

ต้องขึ .น รถไฟขบวนนี .คอ่นข้างยาวเลยทีเดียวเพราะว่ามีตู้โดยสาร

ประมาณสิบกวา่ตู้และทกุตู้จะมีพนกังานประจําอยู ่2 คน พวก

ผมเดนิไลไ่ปเรื%อยๆ จากตู้แรกจนไปถึงตู้ที%มีป้ายเขียนเลข 6 อยู ่ 

 

ณ ชานชะลา เวลาสามทุม่ 

พวกผมยื%นตัxวรถไฟและพาสปอร์ตให้กบัพนกังานประจํา

ตู้ด ูระหวา่งที%เขาดตูัxวนั .น พนกังานที%ตวัเล็กกว่า (ผมขอเรียกวา่

อาตีxเล็กแล้วกนันะ) ก็ถามวา่ “Where are you from? – พวกคณุ

มาจากไหน” หลงัจากฟังเขาพดูพวกผมก็รู้ได้ทนัทีจากสําเนียง

ของเขาวา่เขาเป็นคนจีน จุ้ยในฐานะนกัประวตัิศาสตร์และรอบรู้
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เรื%องภาษา (ถึงแม้จะแบบงูๆ  ปลาๆ ก็เถอะ) ก็เลยตอบกลบัไป

เป็นภาษาจีนวา่ “ไทก่ัxวเหริน – เป็นคนไทย” พออาตีxเล็กได้ยิน

ดงันั .นก็ยิ .มกว้างๆ ให้พวกผม แล้วก็บอกวา่ “เข้าไปเลยๆ ไมต้่อง

ตรวจแล้ว”  

ตอนนั .นพวกผมรู้สกึดีใจนะที%ถึงแม้วา่จะอยูใ่นสถานที%ที%

หา่งไกลอยา่งรัสเซีย คนจีนก็ยงัมีนํ .าใจให้คนไทยอยา่งพวกผม 

มนัยิ%งทําให้ผมรู้สกึใกล้ชิดกบัคนจีนมากขึ .นอีกเยอะเลยล่ะ 

พอเข้าไปในตู้โดยสารตู้ที% 6 ทกุสิ%งมนัผิดกบัที%ผมคาดไว้ 

ในตอนแรกนั .นผมคาดหวงัว่ามนัจะดวูุน่วายกวา่นี . สิ%งที%ผมเห็นอยู่

นี .มนัวุน่วายน้อยกวา่ที%ผมคิดไว้มาก ไมใ่ชส่ิ มนัเงียบกริบเลย

ตา่งหาก  

พวกผมพยายามเดินหาห้องของพวกผม ประตขูอง 3 

ห้องแรกที%พวกผมเดนิผา่นนั .นปิดสนิทและไมมี่สญัญาณสิ%งที%มี

ชีวิตอยูข้่างใน พอเดนิมาถึงห้องที% 4 พวกผมก็เห็นประตหู้องเปิด

อยู ่มองดขู้างใน ก็เห็นผู้ชายกบัผู้หญิงชาวเอเชียคูห่นึ%ง พวกผม

เลยลองยื%นตัxวให้พวกเขาและลองถามดวู่าเขารู้ไหมวา่ห้องของ
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พวกผมอยูไ่หน ผู้ชายก็ตอบกลบัมา ปรากฎว่าเป็นห้องที% 3 ที%พวก

ผมพึ%งเดนิเลยมานั%นเอง  

 

โต๊ะเล็กๆ ระหวา่งเตียงสองเตียง (ถ่ายโดยจุ้ย) 

สิ%งแรกที%ผมทําหลงัจากที%เข้าไปในห้องก็คือการสํารวจ 

สภาพของห้องนั .นคอ่นข้างเก่าและมีกลิ%นอบัๆ อีกทั .งตรงขอบ

หน้าตา่งจะมีสนิมตดิอยูเ่ยอะ จริงๆ แล้วก็ไมต่า่งกบัที%ผมคดิไว้

เทา่ไหร่นะ  

ภายในห้องนั .นแบง่เป็นสองฝั%ง แตล่ะฝั%งมีเตียง 2 เตียง

ซ้อนกนั ใต้เตียงด้านลา่งนั .นมีที%วา่งกว้างพอที%จะเก็บกระเป๋า

แบ๊คแพ๊คของพวกผมทั .ง 3 คนได้อย่างสบาย นอกจากนั .นแล้วยงั
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มีชอ่งเก็บของที%ยื%นออกไปบริเวณทางเดนิอยูเ่หนือเตียงด้านบน

ด้วย ข้างๆ เตียงที%อยูด้่านลา่งสองเตียงนั .นก็มีโต๊ะเล็กๆ ให้วาง

ของ  

จากนั .นผมก็พยายามหาปลั�กไฟในห้อง แตก็่ไมเ่จอ ผมก็

เลยออกไปหาตรงทางเดิน ปรากฎวา่ปลั�กไฟนั .นอยูเ่ยื .องๆ ห้อง

ของพวกผมไปนิดเดียวเอง ตอนแรกผมก็แอบดีใจเพราะว่าจะได้

เลน่มือถือหรือเลน่โน๊ตบุ๊คได้ แตพ่อสงัเกตดีๆ แล้วก็พบวา่ปลั�กไฟ

นั .นเป็นปลั�กไฟกระแสตรง สายชาร์จมือถือและโน๊ตบุ๊คที%เป็นแบบ

กระแสสลบันั .นจงึไมส่ามารถใช้ได้ เพราะฉะนั .นเกมที%ผมโหลดใส่

ไว้ในมือถือและในโน๊ตบุ๊คก็ไมมี่ความหมายไปโดยปริยาย  

นี%ผมจะไมส่ามารถชาร์จแบตมือถือไปอีก 4 วนักวา่ๆ เหรอเนี%ย!  

พอเก็บของเรียบร้อย พวกผมทั .งสามคนก็ออกจากห้อง

ไปแล้วก็แวะเข้าไปคยุกบัชายหญิงชาวเอเชียห้องข้างๆ คยุกนัสกั

พกัก็ทําให้รู้วา่ทั .งสองคนนั .นเป็นคนจีน ผู้ชายมีชื%อวา่หนานหลิน 

เรียนอยูม่หาวิทยาลยัปักกิ%ง ประมาณ 1-2 เดือนที%แล้วเขา

เดนิทางไปมอสโกว์เพื%อฝึกงานและตอนนี .ก็กําลงัจะเดนิทางกลบั 

สว่นผู้หญิงมีชื%อวา่อแมนด้า เธอมีประวตัคิล้ายๆ กบัพวกผมเลย 
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นั%นก็คือเธอเรียนจบปริญญาโทในเมืองยอร์ค ประเทศองักฤษแล้ว

ก็เที%ยวประเทศในแถบยโุรปก่อนประมาณหนึ%งเดือนแล้วคอ่ยมา

มอสโกว์เพื%อนั%งรถไฟกลบัปักกิ%ง คยุกนัมาถึงจดุนี .มนัทําให้ผมรู้วา่ 

2 คนนี .ไมไ่ด้มาด้วยกนัและได้ข้อสรุปวา่สองคนนี .นา่จะเป็นแนว

เดียวกบัน้องเพชร นั%นก็คือ ‘ตสิต์แตก’ 

หลงัจากที%ทกัทายกนัพอหอมปากหอมคอแล้วพวกผมก็

กลบัมาที%ห้องของตวัเอง พวกผมนั%งรอด้วยความหวงัที%วา่จะมีใคร

คนอื%นเดนิเข้ามาในห้องของพวกผม หรือเดนิผา่นห้องของพวกผม

ไป สกัพกัผมได้ยินเสียงฝีเท้า พอเงยหน้าขึ .นไปกลบัพบวา่คนที%

เดนิมานั .นเป็นอาตีxใหญ่ที%ยืนอยูก่บัอาตีxเล็กในตอนแรกนั%นเอง 

อาตีxใหญ่ทกัทายพวกผมแล้วก็ขอตัxวรถไฟกบัพาสปอร์ตไป  

 ไมกี่%นาทีหลงัจากนั .นรถไฟขบวนนี .ก็คอ่ยๆ เคลื%อนตวั

ออกจากชานชะลาโดยจดุหมายปลายทางของรถไฟขบวนนี .อยูที่%

เมืองปักกิ%ง ประเทศจีน สว่นจดุหมายปลายทางของพวกผมอยู่

อลูานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ%งอยูร่ะหวา่งทาง  

ตอนที%นั%งวางแผนอยูที่%กลาสโกว์นั .นพวกผมวาดฝันวา่จะ

ได้แลกเปลี%ยนประสบการณ์กบัคนมากมายที%นั%งรถไฟสายนี .



 

 

187 

 

เหมือนกนั แตค่งจะเป็นได้เพียงแคฝั่นเพราะวา่ตู้โดยสารตู้ ที% 6 นี .

มีผู้ โดยสารอยูเ่พียง 5 คนและพนกังานประจําตู้ อีก 2 คน รวมเป็น 

7 คน (จากความจขุองตู้  36 คน) และจากการเดนิสํารวจตามตู้

อื%นๆ 4-5 ตู้  พวกผมก็ไมพ่บสิ%งมีชีวิตอื%นนอกจากพนกังานประจํา

ตู้ เลย ที%แท้คนจํานวนมากที%รออยู่ที%ชานชะลานั .นเดนิทางไปที%อื%น

กนั ถึงตอนนี .ผมก็ยงัไมเ่ข้าใจวา่เพราะวา่อะไรถึงแทบไมมี่คน

เดนิทางเลย 

นั%งไปได้สกัพกัผมก็เข้าไปสํารวจดหู้องนํ .า โดยปกตแิล้ว

ห้องนํ .าจะถกูล๊อคไว้เมื%อรถไฟจอดเทียบชานชะลาเพื%อป้องกนั

ไมใ่ห้มีสิ%งปฎิกลูตกลงไปบนรางรถไฟในชานชะลาแล้วสง่กลิ%นไป

ทั%วนั%นเอง สําหรับรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ในหนึ%งตู้นั .นจะมี

ห้องนํ .าสองห้อง อยูห่วัตู้กบัท้ายตู้  ในห้องนํ .านั .นมีแคอ่่างล้างหน้า

กบัโถส้วมที%ขึ .นสนิมเท่านั .นเอง  

หลงัจากที%ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อย พวกผมทั .งสามคนก็

ปิดไฟและนอนลงบนเตียง ตวัผมเองนั .นยงัไมห่ลบัในทนัที

เพราะวา่ผมยงัไมค่อ่ยคุ้นกบัการนอนบนเตียงที%สั%นได้เทา่ไหร่ อีก

ทั .งบรรยากาศรอบตวัผมในตอนนั .นทําให้ผมรู้สกึไมอ่ยากนอนเลย 
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เสียงรถไฟวิ%ง ลมหนาวที%พดัเข้ามาและการอยูเ่ฉยๆ โดยไมต้่อง

คดิว่าวนัพรุ่งนี .จะต้องไปไหน สิ%งเหลา่นี .มนัทําให้ผมคิดถึงคําวา่ 

‘ชีวิต’ จริงๆ 

 

มามา่เกาหลี อาหารยงัชีพของพวกผม 

วนัตอ่มาผมตื%นขึ .นมาคนแรกเหมือนทกุครั .ง ตอนนั .นรู้สกึ

หิวมากจงึหยิบบะหมี%กึ%งสําเร็จรูปหรือที%พวกผมทั .งสามเรียกสั .นๆ 

วา่ ‘มามา่เกาหลี’ ที%ซื .อมาจากมอสโกว์ แล้วเดนิออกจากห้องไป

หวัขบวนซึ%งมีเครื%องทํานํ .าร้อนตดิตั .งอยู ่เครื%องทํานํ .าร้อนของรถไฟ
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นี .นั .นนา่จะเป็นรุ่นเก่ามากๆ เลยเพราะวา่ตวัเครื%องมนัคอ่นข้าง

ใหญ่ แถมยงัต้องเตมิถ่านเป็นระยะๆ อีกด้วย ผมกดนํ .าร้อนใส่

กลอ่งที%ใสม่ามา่เกาหลีแล้วก็กลบัไปที%ห้อง  

หลงัจากได้กลิ%นความหอมของมามา่เกาหลี จุ้ยกบัน้อง

เพชรก็ตื%นขึ .นมาร่วมแจมด้วย ทนัที%ที%สดูเส้นมามา่เกาหลีที%เหนียว

และนุม่ลิ .นเข้าปากไป ผมรู้สึกฟินมาก เพราะไมไ่ด้กินอาหารสไตล์

เอเชียมานานพอสมควรแล้ว โดยที%ผมหารู้ไมว่า่อีกไมกี่%วนัตอ่มา 

ความฟินอนัยิ%งใหญ่จะกลายเป็นความเฟลอนัใหญ่ยิ%ง 

 

กระดานหมากรุก เพื%อนแท้ในยามยาก 
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พอกินข้าวเสร็จแล้วผมก็ชวนจุ้ยกบัน้องเพชรมา

สนกุสนานกบักิจกรรมบนัเทิงที%เหลืออยูเ่พียงอยา่งเดียว 

(หลงัจากที%ปลั�กไฟใช้ไมไ่ด้) สิ%งนั .นก็คือ ‘หมากรุก’  

จริงๆ แล้วกระดานหมากรุกแมเ่หล็กอนันี .นั .นผมซื .อมนัไว้

ตั .งแตต่อนอยูฝ่รั%งเศสแล้วและกิจกรรมนี .เป็นกิจกรรมแก้เบื%อมา

ตั .งแตเ่ริ%มทริปเลย แตผ่มเลือกที%จะไมเ่ขียนถึงมนัก่อนหน้านี . แล้ว

มาเขียนตอนนี .แทนเพราะวา่ก่อนหน้านี .การเลน่หมากรุกเป็นแค่

การเลน่ฆา่เวลา แตต่อนนี .มนัเป็นสิ%งสําคญัที%ทําให้พวกผมมีชีวิต

อยูไ่ด้โดยที%ไมฟุ่้ งซา่นบนรถไฟ  

เลน่หมากรุกหนึ%งตาก็กินเวลาไปได้เป็นชั%วโมงแล้ว 

และเพื%อความสนกุมากยิ%งขึ .น ผมท้าจุ้ยกบัน้องเพชรแขง่

กนัเลน่หมากรุกโดยจะมีการนบัคะแนนทกุๆ ตาจนถึงประเทศ

มองโกเลีย ซึ%งจุ้ยกบัน้องเพชรก็รับคําท้า  

ในตอนแรกๆ นั .นพวกผมแตล่ะคนก็ดีใจที%ตวัเองเป็นผู้

ชนะ แตพ่อเลน่ไปสกัพกั แตล่ะคนดไูมค่อ่ยดีใจเทา่ไหร่เวลาชนะ

เพราะผู้ชนะมกัจะถกูผู้แพ้พดูจาถากถางอยูเ่ป็นประจํา (ทั .งที%
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ความเป็นจริงมนัความจะกลบักนั) อย่างเวลาผมแพ้น้องเพชร ผม

ก็จะโวยวายวา่ “แมง่โคตรเก่งเลย คดิล่วงหน้าเป็นสิบๆ ตา ใคร

จะไปสู้ได้วะเนี%ย” หรือถ้าตอนที%ผมชนะน้องเพชร น้องเพชรก็จะ

ยิ .มกวนๆ ตามแบบฉบบัของมนัแล้วก็พดูว่า “ทั .งหลอ่ ทั .งเก่ง เพอร์

เฟคโคตรๆ”  

 

ตู้ เสบียง (ถ้าสงัเกตดีๆ จะเห็นไอ้ลงุ) 

เผลอเลน่หมากรุกไปได้แป๊ปเดียวก็ถึงเวลาอาหารเที%ยง

แล้ว พวกผมเลยลองเดนิไปตู้สเบียงเบอร์ 13 เพื%อดวู่ามีอะไรขาย

บ้าง จากตู้  6 ไปตู้  13 นั .นก็ไกลพอสมควรเพราะวา่การจะเดนิ
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ผา่นตู้หนึ%งไปยงัอีกตู้หนึ%งนั .นต้องเปิดประตทูั .งหมด 4 บาน 

เบด็เสร็จพวกผมต้องเปิดประตกูนั 50 กว่าบาน  

พอไปถึงก็พบว่าตู้ เสบียงนั .นถกูตกแตง่ได้อยา่งสวยงาม

พอด ูพวกผมเข้าไปทกัทายลงุอ้วนๆ ชาวรัสเซียที%น่าจะควบรวม

ตําแหนง่กุ๊ก เดก็เสิร์ฟ และพนกังานรับออเดอร์ไว้ในคนเดียว แล้ว

ก็ขอเมนมูาด ูจากนี .ไปผมขอเรียกลงุคนนี .วา่ ‘ไอ้ลงุ’ แล้วกนั เดีxยว

ตอนหลงัจะรู้วา่ทําไมถึงต้องเรียกแบบนี .  

พวกผมพลิกเมนดูไูด้แคเ่พียง 2-3 หน้าก็ตกลงกนัว่าถ้า

โหยเนื .อสตัว์เมื%อไหร่คอ่ยมากิน เพราะวา่อาหารแตล่ะเมนนูั .นแพง

มาก โดยอาหารจานหลกัอยู่ที%ประมาณ 500 รูเบิ .ล (ประมาณ 

500 บาท) จากนั .นพวกผมถามเวลาเปิดปิดของตู้สเบียง ลงุก็บอก

วา่รถไฟคนันี .ใช้เวลาของที%มอสโกว์ ร้านเปิดเที%ยงและปิด 2 ทุม่  

พวกผมก็ให้ความหวงักบัไอ้ลงุวา่ “เดีxยวมาใหมน่ะ 

ตอนนี .ยงัไมหิ่ว” ระหวา่งการเดนิทางกลบัตู้ เบอร์ 6 น้องเพชรก็ไม่

วายที%จะบน่วา่ “ทําไมขายแพงจงัวะ! ไอ้ลงุโมโนโพลี% (โมโนโพลี%

แปลวา่ผู้ขายแตเ่พียงผู้ เดียวในตลาด)” 
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ภาพถ่ายจากบนรถไฟ 

ถึงแม้จะบอกไอ้ลงุว่าพวกผมยงัไมหิ่ว แตจ่ริงๆ แล้วพวก

ผมโคตรหิวเพราะมามา่เกาหลีที%กินไปเมื%อเช้ามนัเริ%มจะยอ่ยไป

หมดแล้ว พอกลบัมาถึงห้อง พวกผมก็เลยจดัมามา่เกาหลีไปกนั

อีกคนละสองกล่อง ถึงแม้ความฟินจะไมเ่ทา่เดมิแตร่สชาตยิงั

อร่อยใช้ได้อยู ่ 

พอกินเสร็จ ผมก็ออกมาตรงทางเดนิเพื%อชมวิวข้างทาง 

ผมยืนเกาะอยูต่รงหน้าตา่งอยูเ่ป็นสิบนาที ในตอนนั .นก็คือผมรู้สกึ
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ถึงธรรมชาตแิละความสงบ ถ้าได้มาตั .งเต้นท์ในที%แบบนีในชว่ง

หน้าร้อนก็คงจะเป็นอะไรที%ได้อารมณ์ไปอีกแบบ 

 

หนานหลินกบับะหมี%กึ%งสําเร็จรูปของเขา 

จากนั .นผมก็กลบัเข้าห้องแล้วก็ไปนั%งสงัเกตการณ์ศกึ

หมากรุกแหง่ศกัดิ�ศรีระหวา่งจุ้ยกบัน้องเพชร ทั .งสองคนใช้เวลา

คดิกนันานมาก นานจนผมเผลอหลบัไป พอตื%นมาอีกทีผมก็รู้สกึ
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ได้วา่รถไฟมนัไมไ่ด้เคลื%อนไหวแล้ว จุ้ยกบัน้องเพชรก็บอกผมวา่

รถไฟจะจอดที%สถานีนี .ประมาณครึ%งชั%วโมง พวกผมทั .งสามคนเลย

ลงจากรถไฟเพื%อแวะเข้าร้านขายของที%อยูใ่นชานชะลา  

จากประสบการณ์เกือบหนึ%งวนัที%ผา่นมาทําให้พวกผมรู้

วา่ มามา่เกาหลีที%เหลืออยูอี่กไมถึ่ง 10 กลอ่งมนัคงจะไมพ่อยาไส้

กบัชีวิตบนรถไฟกบัไอ้ลงุเป็นแนแ่ท้ พวกผมก็เลยซื .อบะหมี%กึ%ง

สําเร็จรูปที%มียี%ห้อเป็นภาษารัสเซียเพิ%มกนัอีกคนละ 3-4 กลอ่ง ดู

ทา่หนานหลินกบัอแมนด้าคงจะคดิเหมือนพวกผม พวกเขาก็เลย

ซื .อด้วย หลงัจากซื .อสเบียงเสร็จพวกผมก็ถ่ายรูปอีกนิดหน่อยแล้ว

รีบกลบัขึ .นไปบนรถไฟ  

มนัคงจะไมโ่สภาแน่ๆ  ถ้าโดนปลอ่ยทิ .งไว้ที%นี% 

 พอรถไฟออกพวกผมก็กลบัมาสูว่ฏัจกัรเดมินั%นก็คือการ

แขง่ขนัหมากรุกชิงแชมป์รถไฟสายทรานส์มองโกเลีย พวกผมเลน่

กนัไปได้ 2-3 ตา ความหิวก็กลบัมาเยือนอีกครั .ง คราวนี .พวกผม

ตดัสินใจที%จะเลือกใช้บริการของไอ้ลงุเนื%องจากวา่เนื .อสตัว์ไมไ่ด้

ตกถึงท้องพวกผมมาเกือบหนึ%งวนัแล้ว พอไปถึงตู้สเบียงพวกผมก็

หาที%นั%งและขอเมนมูาด ู 
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ในเมนอูาหารจานหลกันั .นมีให้เลือกประมาณ 10 อย่าง

แตเ่อาเข้าจริงๆ ไอ้ลงุบอกวา่มีอยู ่2 อยา่งเทา่นั .นซึ%งก็คือข้าวกบั

ไก่และข้าวกบัเนื .อ ผมคดิในใจ ‘แล้วจะมีเมนเูพื%อ?’  

ระหวา่งที%นั%งรออาหารนั .นพวกผมก็สงัเกตเห็นวา่ข้างๆ ที%

นั%งของพวกผมนั .นมีปลั�กไฟกระแสสลบัด้วย ทีนี .ผมก็สามารถเลน่

เกมส์บนมือถือได้แล้ว!  

หลงัจากสั%งอาหารไปชั%วโมงกวา่ๆ อาหารก็ทยอยมา เมนู

ที%ผมสั%งคือข้าวกบัไก่ซึ%งมนัก็เป็นแคข้่าวกบัไก่สมชื%อจริงๆ  

ราคาอยา่งกบัสเต็กเนื .อราคาแพง แตข้่าวแกงราคา 30 บาทยงั

อร่อยกวา่เลย!  

แตอ่ยา่งน้อยของอาหารไอ้ลงุมนัทําให้อิ%มท้องได้นาน

กวา่มามา่เกาหลี คืนคืนนั .นพวกผมได้ฤกษ์เปิดแจ๊ค แดเนียลส์ที%

ซื .อไว้ โดยกินกนัคนละนิดละหนอ่ยแก้หนาว ตอนนั .นผมเข้าใจเลย

วา่ทําไมคนรัสเซียถึงได้ดื%มว๊อดก้าเป็นกิจวตัร อณุหภมูิภายใน

ร่างกายของผมที%สงูขึ .นนั .นทําให้ผมรู้สกึสบายทา่มกลางอากาศที%

หนาวและคืนนั .นก็เป็นอีกคืนที%ผมนอนหลบัฝันดี  
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วนัตอ่มาเป็นวนัที% 3 บนรถไฟสายทรานส์มองโกเลียของ

พวกผมแล้ว ตอนนั .นพวกผมอยากอาบนํ .ามากเพราะวา่ทั .งตวั

เหนียวไปหมดแล้วโดยเฉพาะเส้นผม แตก็่รู้วา่ทําอะไรไมไ่ด้ ต้อง

รอจนกว่าจะไปถึงประเทศมองโกเลีย หลงัจากกินอาหารเช้าและ

อาหารเที%ยง (มามา่เกาหลีเช่นเดมิทั .งสองมื .อเลย) หนานหลินกบัอ

แมนด้าก็มาชวนพวกผมไปเลน่ไพ ่พวกผมเลยสอนไพส่ไตล์ไทยๆ 

อยา่ง ‘สล๊าฟ’ ซึ%งทั .งสองคนใช้เวลาไมน่านนกัในการเรียนรู้  

พวกผมนั%งเลน่ไพก่นัอยู่ประมาณ 1-2 ชั%วโมง จากนั .นก็

ย้ายไปนั%งเลน่ที%ตู้สเบียงของไอ้ลงุเพื%อที%จะได้ชาร์จแบตเตอรี%มือถือ

กบัโน๊ตบุ๊ค พวกผมรู้วา่แกคงจะไมใ่ห้พวกผมนั%งฟรีๆ เป็นแน ่เลย

สั%งกาแฟร้อนราคา 120 รูเบิ .ลมากินกนัคนละแก้วและพยายามนั%ง

กินกาแฟกนัให้ช้าที%สดุเพื%อที%จะได้มีเวลาเลน่มือถือและโน๊ตบุ๊ค  

ประมาณหนึ%งชั%วโมงผา่นไป ไอ้ลงุก็เดนิมาหาพวกผม

พร้อมเมน ูแล้วก็ชี .ไปที%เมนกูาแฟร้อนแล้วพดูวา่ “One more – 

เอาอีกแก้ว” พวกผมก็บอกไปวา่ “ยงักินไมห่มดเลย ไว้ก่อนละกนั” 

แกก็เลยทําหน้าบึ .ง (จากเดมิที%บึ .งอยูแ่ล้ว) แล้วก็เดินกลบัไป อีก

หนึ%งชั%วโมงถดัมาแกกลบัมาอีกครั .งพร้อมกบัเมนคููใ่จอนัเดมิ แล้ว
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แกก็ทําเหมือนเดมิเป๊ะเลยก็คือชี .ไปที%เมนกูาแฟร้อนแล้วพดูวา่ 

“One more – เอาอีกแก้ว” พวกผมก็พยายามปฎิเสธอย่างสภุาพ

วา่ “ไมเ่อาแล้ว เดีxยวอีกสกัพกัจะสั%งข้าวเย็นนะ” ได้ยินดงันั .นลงุ

แกก็เหมือนจะพอใจแล้วก็เดินกลบัไป  

เย็นวนันั .นพวกผมทั .ง 5 คนก็กินข้าวเย็นที%นั%น 

 

อีกสถานีที%พวกผมแวะระหว่างที%รถไฟจอด 

พอกลบัมาถึงห้อง ผมกบัจุ้ยก็เลน่หมากรุกกนัตอ่ สว่น

น้องเพชรก็นั%งอา่นหนงัสือ หลงัจากเลน่กบัจุ้ยเสร็จผมก็ไปเข้า
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ห้องนํ .า ข้อดีของการมีผู้ โดยสารแค ่5 คนก็คือผมไมต้่องแยง่

ห้องนํ .ากบัใครเลย  

ตั .งแตข่ึ .นรถไฟมาครั .งนี .เป็นครั .งแรกที%ผมถ่ายหนกั 

เนื%องจากวา่ฝารองนั%งของโถส้วมนั .นดเูก่าแล้วก็มีสนิมเกาะเตม็ไป

หมดเลย ผมเลยใช้วิธีเอากระดาษมาปรูอบๆ แล้วคอ่ยนั%งลงไป 

ระหวา่งที%ทําธุระอยูน่ั .นผมก็สงัเกตเห็นเส้นผมที%กองอยูเ่ตม็พื .น

ห้องนํ .าที%คอ่นข้างแฉะ ความคดิแว๊บแรกของผมคือ ‘เอาแล้วเว้ย! 

นี%กจูะเจอผีจอูอนในรัสเซียป่าวเนี%ย’ แตค่วามคิดนี .ผา่นมาในหวั

แล้วก็ผา่นไป อาจจะเป็นเพราะบรรยากาศบนรถไฟมนัดไูมน่า่

กลวัก็เป็นได้  

พอไปถึงห้อง ผมก็ไปเลา่ให้จุ้ยกบัน้องเพชรฟัง ซึ%งทั .งสอง

คนก็บอกวา่เห็นเหมือนกนั สดุท้ายพวกผมก็สรุปกนัว่าจริงๆ แล้ว

มนัอาจจะเป็นหนานหลินหรืออแมนด้าที%มาล้างผมในอา่งนํ .าก็

เป็นได้  

เป็นอีกคืนที%ผ่านไปบนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ผมเริ%ม

อยากจะเหยียบพื .นดนิจริงๆ แล้วสิ 
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น้องเพชรกบัอแมนด้าตรงบริเวณทางเดนิบนรถไฟ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

วนัที%สี%บนรถไฟ หลงัจากตื%นนอนในตอนเช้า สิ%งแรกที%ผม

คดิก็คือผมไมไ่ด้อาบนํ .ามาสามวนักวา่ๆ แล้วเหรอเนี%ย ครั .ง

สดุท้ายที%ไมไ่ด้อาบนํ .านานขนาดนี .ก็ต้องย้อนไปสมยัวยัรุ่นตอน 

ม.6 ที%เรียนร.ด.  

จริงๆ ผมก็ไมไ่ด้เป็นคนสําอางค์มากนะ แตผ่มของผม

ตอนนี .มนัมนัถึงขั .นที%วา่ป้ายนํ .ามนัออกมาแล้วเอาไปทอดไขไ่ด้เลย

ละ่ จากนั .นไมน่านผมก็ลกุไปเข้าห้องนํ .าเพื%อล้างหน้าล้างตา เมื%อ

เข้าไปในห้องนํ .าปรากฎวา่ไอ้ผีจอูอนเมื%อคืนมนัตามมาหลอก

หลอนอีกแล้ว เพราะวา่ทั .งอ่างนํ .าและพื .นห้องนํ .านั .นเตม็ไปด้วย
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เส้นผมที%มากกว่าเมื%อคืนอีก แถมพื .นห้องนํ .านั .นก็ยงัเปียกมากๆ 

เลยด้วย  

ผมเลยลองเดนิไปเคาะประตถูามหนานหลินกบัอแมนด้า

ดเูผื%อว่าทั .งสองคนจะรู้เบาะแส ทนัทีที%อแมนด้าเปิดประตหู้อง

ออกมา ผมก็บางอ้อทนัที เพราะวา่อแมนด้ากําลงัเช็ดผมอยู ่แล้ว

ที%พื .นก็มีถงันํ .าขนาดปานกลาง 2 อนั เส้นผมและนํ .าที%เจอ่นองบน

พื .นนั .นเป็นฝีมือของอแมนด้านั%นเอง อแมนด้าเลา่ให้ฟังวา่รู้มา

ก่อนแล้ววา่บนรถไฟไมมี่ห้องอาบนํ .าให้ เลยเตรียมถงัมาเอง เผื%อ

วา่จะได้รองนํ .าไว้อาบ อะไรจะรอบคอบซะขนาดนี .! ผมก็เลยขอ

ยืมถงันํ .าของอแมนด้าเพื%อไปอาบนํ .าบ้าง  

นี%แหละคือข้อดีของการมีผู้หญิงร่วมทาง!  

ทนัทีที%ผมคาบขา่วดีไปบอกจุ้ยกบัน้องเพชร ทั .งสองคนก็

ไชโยโหร้่องและก็ชื%นชมอแมนด้าเป็นการใหญ่ 

นี%มนันางฟ้านางสวรรค์มาโปรดชดัๆ! 

ผมเอาถงันํ .าสองถงัที%ได้มาจากอแมนด้าไปเตมินํ .าใน

ห้องนํ .า ก่อนที%จะเอามาผสมกบันํ .าร้อนที%เครื%องทํานํ .าร้อน ถ้าใช้



 

 

202 

 

นํ .าในห้องนํ .าแคอ่ย่างเดียวผมต้องแข็งตายแน่ๆ  หลงัจากเตรียม

นํ .าเตรียมสบูท่กุอยา่งเสร็จ ผมก็เข้าไปอาบนํ .า  

ความรู้สกึแรกที%นํ .าไหลจากถงันํ .าใสห่วันั .นเป็นอะไรที%

บรรยายไมถ่กูจริงๆ มนัตื%นเต้น ซาบซา่น ตื .นตนั นํ .าตาแทบจะไหล

พรากอย่างบอกไมถ่กู พอออกจากห้องนํ .าผมแทบเปลี%ยนไปเป็น

คนละคนเลย หน้าตาสดชื%นจนจุ้ยกบัน้องเพชรทกั ทั .งสองคนเห็น

ดงันั .นเลยไมร่อช้า เรียงคิวเข้าไปอาบบ้าง 

หลงัจากอาบนํ .าผมกบัจุ้ยก็มานั%งชิงแชมป์หมากรุกกนัตอ่ 

สว่นน้องเพชรก็ยงัคงอา่นหนงัสือเลม่ที%ค้างไว้เมื%อวาน พอถึงตอน

เที%ยงพวกผมก็กินมาม่าเกาหลีเหมือนเดมิ  

เส้นที%ตอนแรกเคยเหนียวนุม่กลบักลายเป็นเหนียวจน

แทบกลืนไมล่ง ตอนนั .นมนัทรมานกบัการกินมามา่เกาหลีมากๆ 

เลยละ่ พวกผมตกลงกนัวา่พอไปถึงมองโกเลียจะกินให้หมดทกุ

อยา่ง (ที%อร่อย) เลย 

พอเหนื%อยกบัการเลน่หมากรุก พวกผมทั .งสามคนก็

เปลี%ยนที%สิงสถิตไปยงัตู้สเบียง สั%งกาแฟ ชาร์จมือถือ แล้วก็เลน่
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เกมตามสเต๊ปเดมิ ตอนที%สั%งกาแฟนั .นสายตาที%ไอ้ลงุสง่มานั .นมี

ความหมายประมาณวา่ “เอ็งจะมาชาร์จไฟฟรีอีกแล้วเรอะ?”  

นั%งเลน่มือถืออยูไ่ด้สกัพกั ก็มีผู้หญิงชาวยโุรปสองคนเดิน

เข้ามาอีกฝั%งหนึ%งของตู้ เสบียง (ฝั%งตู้ เบอร์ 14) มนัเลยทําให้รู้วา่

จริงๆ แล้วรถไฟขบวนนี .มีคนอื%นอยูอี่ก เพียงแตว่่าพวกผมเดนิไป

ไมส่ดุแคน่ั .นเอง  

นานๆ ทีจะได้เจอเพื%อนใหม่ พวกผมทั .งสามคนเลยเดนิ

เข้าไปทกัทาย คยุไปคยุมาก็ได้ความวา่ ทั .งสองคนเป็นแม่ลกูกนั

และเดนิทางมาจากเมืองแมนเชสเตอร์ในประเทศองักฤษ (แถม

ยงัเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็เหมือนผมด้วยนะ) พวกเธอนั%ง

เครื%องบินมาลงมอสโกว์แล้วก็เลือกที%จะนั%งรถไฟไปเที%ยวตอ่ที%

ปักกิ%ง  

จากนั .นก็ถึงควิพวกผมแนะนําตวัเอง พอตอนที%พวกผม

บอกวา่ไปเรียนที%กลาสโกว์มา พวกเธอก็ถามวา่พดูภาษาองักฤษ

สําเนียงกลาสวีเจียนได้มั .ย? ผมก็ตอบกลบัไปด้วยสําเนียงกลาสวี

เจียนเพี .ยนๆ ของผมวา่ “Aye! Just a wee bit. Sexteen – อื .ม! 
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ได้นิดหน่อย สิบหก” ทนัทีที%ผมพดูจบ พวกเธอ ก็ขําใหญ่เลย แล้ว

ก็พดูวา่ “เหมือนมาก!”  

จริงๆ แล้วประโยคนี .ถ้าพดูตามภาษาองักฤษธรรมดาก็คงเป็น 

“Yes, just a little bit. Sixteen” 

นั%งคยุกนัอยูส่กัพกั พวกเธอสองคนก็ขอตวักลบัห้องไป 

จากนั .นไมน่านน้องเพชรบอกผมกบัจุ้ยวา่ “พี% เย็นนี .กินที%นี%กนัเหอะ 

ผมเบื%อมามา่เกาหลีเตม็ทนและ” ผมกบัจุ้ยเห็นด้วยกบัทกุพยางค์

ที%น้องเพชรพดูมา พวกผมนั%งเลน่มือถือกบัโน๊ตบุ๊คไปเรื%อยๆ 

ระหวา่งเลน่ก็มีสั%งซุป สั%งเครื%องดื%มมาเพิ%มบ้าง เพื%อไมใ่ห้น่าเกลียด

จนเกินไป พวกผมกะวา่สกั 5 โมงจะสั%งอาหารไอ้ลงุกิน (ลงุแกทํา

ช้ากวา่จะได้กินก็ 6 โมงกวา่ๆ)  

พอ 5 โมงปุ๊ ป พวกผมก็เดนิไปสั%งอาหาร จงัหวะที%จะหยิบ

เมนมูาชี .ให้ลงุแกดนูั .น แกเบรคพวกผมไว้ แล้วก็บอกว่า “Close - 

ปิดแล้ว” พวกผมยืนอึ .งกนัอยู่สกัพกั แล้วจงึหนัหลงักลบัไปยงัที%ที%

พวกผมมา ระหวา่งทางเดนิกลบัห้อง น้องเพชรก็บน่วา่ “ไอ้ลงุนะ

ไอ้ลงุ นกึจะเปิดก็เปิด นึกจะปิดก็ปิด ใชซี่% ก็เป็นร้านเดียวบนรถไฟ
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นิ! ถ้าถึงมองโกเลียเมื%อไหร่ กไูมง้่อแล้ว!” บางทีน้องเพชรอาจจะ

ลืมไปวา่ถ้าถึงมองโกเลียเมื%อไหร่ มนัก็ไมต้่องเจอไอ้ลงุอีกแล้ว  

คําวา่ ‘ไอ้ลงุ’ นั .นเกิดจากเหตกุารณ์นี .เอง 

อาหารเย็นวนันั .นของพวกผมก็เป็นมามา่เกาหลีอีกครั .ง 

น้องเพชรกินไปบน่ไอ้ลงุไป ผมวา่มนัคงแค้นไอ้ลงุเอามากๆ เลย

ละ่  

คืนวนันั .นอากาศหนาวกวา่ทกุวนั พวกผมเลยเปิดว๊อดก้า

ขวดเล็กๆ ที%ซื .อมาจากรัสเซียดื%มกนัซึ%งก็ดื%มกนัได้คนละอกึสองอกึ

เทา่นั .นเพราะรสชาตมินัแยม่าก แตไ่มเ่ป็นไร พวกผมยงัมีแผน

สํารอง แจ๊ค แดเนียลส์ที%ยงัเหลืออยูป่ระมาณสามในสี%ของขวด

ยงัไงละ่!  

การดื%มสรุาเคล้าเสียงฉึก ฉึก ฉึก ของรถไฟนี%มนัชา่งได้

อารมณ์ดีแท้ พวกผมดื%มกนัจนเหลือประมาณครึ%งขวดแล้วก็แยก

ย้ายกนัไปนอนหลบัอยา่งสบายใจ 
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ภายถ่ายรางรถไฟจากข้างใน (ถ่ายโดยจุ้ย) 

วนัที%ห้าของพวกผมก็เป็นเหมือนสี%วนัที%ผ่านมา ตื%นมาล้าง

หน้าล้างตา กินมาม่าเกาหลีเป็นอาหารเช้า เสร็จแล้วก็เลน่หมาก

รุก คืนนี .จะเป็นคืนสดุท้ายบนรถไฟขบวนนี .ของพวกผมก่อนที%จะ

ถึงมองโกเลียแล้ว รู้สกึดีใจนะที%จะได้ออกไปจากวฎัจกัรชีวิตแบบ

นี .สกัที แตอี่กใจหนึ%งก็หวิวๆ นะ ในชีวิตคงไมมี่อีกแล้วที%จะได้นั%ง

รถไฟนานขนาดนี . 

ตอนสายๆ รถไฟขบวนนี .ก็หยดุอีกครั .ง เมื%อลงจากรถไฟ

ไปเดนิเลน่ พวกผมก็เห็นบรรดาแมค้่าหลายเจ้าเอาอาหารมาขาย  
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สิ%งหนึ%งที%ทําให้รู้วา่ผมใกล้ถึงประเทศมองโกเลียแล้วก็คือ

ลกัษณะภายนอกของแมค้่าบางคนที%มีผมสีดํา ตาตี%ๆ แก้มใหญ่ๆ 

ซึ%งคล้ายกบัคนมองโกเลียที%ผมเคยเห็นในหนงั  

เดนิเลือกอยูส่กัพกั ผมได้ไก่ชิ .นใหญ่ๆ ขนมปังไส้กรอก 

แล้วก็พายเนื .อมาอยา่งละหนึ%งชิ .น น้องเพชรกบัจุ้ยก็ได้ไก่มาคนละ

หนึ%งชิ .นเชน่กนั พอกลบัขึ .นมาบนรถไฟ น้องเพชรที%ยงัแค้นไอ้ลงุไม่

หายก็พดูวา่ “วนันี .ไมง้่อไอ้ลงุแล้วเว้ย!” ผมคดิในใจ ‘ขอให้จริง

เหอะ’ 

พอขึ .นมาบนรถไฟได้สกัพกั ผมก็หยิบพายเนื .อออกมากิน 

ทนัทีที%ผมกดัคําแรกเข้าปากไป จุ้ยก็พดูลอยๆ ขึ .นมาวา่ “มงึรู้เหรอ

วา่นั%นเนื .ออะไร?” ผมแทบคายพายคํานั .นจากปากแทบไม่ทนั คาย

เสร็จก็หนัมาดา่จุ้ยว่า “แล้วทําไมมงึไมเ่ตือนก่อนกซืู .อวะ?”  

ผมลืมคําเตือนของพนกังาน Real Russia ที%บอกวา่อยา่ซื .อ

อาหารตามจดุหยดุพกัซะสนิทเลย 

ผมทิ .งพายเนื .อและขนมปังไส้กรอกไป แตว่า่เก็บไก่ไว้

เพราะวา่เทา่ที%ดไูก่มนัเป็นไก่จริงๆ ไมใ่ชส่ตัว์ชนิดอื%นแนน่อน ชว่ง
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ประมาณเที%ยงๆ ผมเริ%มหิวก็เลยเอามามา่เกาหลีไปเทนํ .าร้อนแล้ว

ก็เอาไก่ใสล่งไปด้วย รสชาติดีกวา่กินมามา่เกาหลีอยา่งเดียวเยอะ

เลย ท้องก็ไมเ่สียด้วยนะ! 

ตอนนั .นจุ้ยกบัน้องเพชรยงัไมหิ่ว ทั .งสองคนเลยเอาไก่ของ

ตวัเองไปวางไว้บนเครื%องทํานํ .าร้อนเพื%อให้ไก่มนัร้อนเวลากิน 

ประมาณครึ%งชั%วโมงผา่นไป ทั .งสองคนกลบัออกไปเอาไก่ ปรากฎ

วา่ไก่ที%วางไว้บนเครื%องทํานํ .าร้อนหายไปแล้ว!  

พวกผมอยากจะคิดวา่มนัอาจจะเป็นพลานภุาพของผีจู

ออนตวัที%อยูใ่นห้องนํ .าก็เป็นได้ แตจ่ริงๆ แล้วคงไมใ่ช ่มนัต้องมี

ใครสกัคนเอาไปแน่ๆ  ตอนนั .นพวกผมก็คาดเดาไปตา่งๆ นาๆ ไม่

วา่จะเป็น ‘หนานหลินหรืออแมนด้ารึเปล่า แตก็่ไมน่า่ใช ่เพราะวา่

พวกเขาสองคนก็ซื .อไก่มาเหมือนกนั หรือวา่จะเป็นอาตีxใหญ่กบั

อาตีxเล็ก เอ๊ะหรือว่าพนกังานบนรถไฟคนอื%นๆ กนัแน่’ พวกผม

ชว่ยกนัเดนิหาแตก็่ไมเ่จอ  

น้องเพชรถอนหายใจแล้วพดูวา่ “สงสยัต้องกลบัไปง้อไอ้ลงุแล้ว

ละ่ ลงุ ลงุ ผมขอโทษ”  
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นั%งอยูใ่นห้องสกัพกั จุ้ยกบัน้องเพชรตดัสินใจเดนิไปที%

ห้องที% 1 ซึ%งเป็นห้องของอาตีxใหญ่กบัอาตีxเล็ก ตอนแรกก็ทั .งสอง

คนก็ตีเนียน ทําทีเป็นชวนคยุนูน่นี%ก่อนสกัพกั แล้วน้องเพชรก็ถาม

วา่ “ไมรู้่วา่พวกคณุเห็นไก่ที%วางไว้บนเครื%องทํานํ .าร้อนรึเปลา่ พวก

ผมวางไว้ แตต่อนนี .มนัหายไปไหนไมรู้่” 

อาตีxใหญ่ได้ยินดงันั .นก็ร้องว่าอ้อ พร้อมกบัก็ลกุขึ .นเดนิ

ออกมาจากห้อง แล้วก็ชี .ที%กองผ้าสีขาวที%วางไว้อยูข้่างๆ เครื%องทํา

นํ .าร้อน ถ้าไมส่งัเกตดีๆ จะไม่เห็นเลย จากนั .นก็บอกวา่ “นกึวา่ใคร

มาลืมทิ .งไว้ เลยเก็บไว้ให้” ที%แท้ในผ้าสีขาวๆ นั .นก็เป็นไก่ 2 ชิ .น

ของจุ้ยกบัน้องเพชรนั%นเอง ผมแอบแซวทั .งสองคนแรงๆ ว่า “นี%

เรียกวา่ทําคณุบชูาโทษ โปรดสตัว์ได้บาปแท้ๆ (ทั .งที%ในความเป็น

จริงผมก็คดิเหมือนกบัทั .งคูน่ั%นแหละ)” 

น้องเพชรยงัไมว่ายที%จะพดูว่า “ไมง้่อไอ้ลงุแล้ว… ครั .งนี .จริงๆ นะ” 

บา่ยวนันั .นพวกผมไปชวนหนานหลิน อแมนด้า อาตีxใหญ่

และอาตีxเล็กมาฉลองกนั (เว้นไอ้ลงุไว้คนหนึ%ง) เพราะวา่คืนนี .จะ

เป็นคืนสดุท้ายของพวกผมบนรถไฟแล้ว ตอนนั .นอาตีxใหญ่กบั

อาตีxเล็กกําลงักินข้าวกนัอยู ่ทั .งสองคนเลยชวนให้พวกผม หนาน



 

 

210 

 

หลินและอแมนด้ามาฉลองที%ห้องของพวกเขาเลย พวกผมสามคน

หยิบแจ๊ค แดเนียลส์ขึ .นมาแล้วบอกพวกเขาว่า “มาดื%มกนั! นี%เหล้า

ชั .นดีของประเทศอเมริกาเลยนะ” อาตีxสองคนก็ไมย่อมแพ้ ยกไวน์

จีนชั .นเยี%ยมขึ .นมาแบง่ หนานหลินก็เอาเบียร์ที%ซื .อระหว่างทางมา

แชร์ด้วยเชน่กนั ส่วนอแมนด้านั .นแคม่านั%งด้วยกนัเฉยๆ เธอไมดื่%ม

เครื%องดื%มแอลกอฮอลล์ 

 

รูปถ่ายหมูก่่อนที%จะเริ%มกินเหล้าผสมไวน์ขาวและเบียร์ 



 

 

211 

 

ไวน์ขาวของจีนที%อาตีxใหญ่เอามาแบง่ให้นั .นแรงมากเลย 

ประมาณ 40 ดีกรีเห็นจะได้ ตอนนั .นทกุคนดื%มทั .งเหล้า เบียร์และ

ไวน์  

ผมในฐานะที%เป็นคอออ่นที%สดุก็เริ%มหน้าแดงและเมา 

ปกตเิวลาเมาผมจะหลบัแตค่ราวนี .ผมเมาแล้วผมเรื .อนแทน ที%ผม

บอกวา่ผมเรื .อนก็เพราะวา่ผมดนัไปท้าอาตีxใหญ่แขง่กนักินเหล้า 

ไมใ่ชเ่หล้าธรรมดา แตเ่ป็นเหล้าผสมไวน์ขาวและเบียร์ จุ้ยกบัน้อง

เพชรเริ%มไหวตวัทนั รีบเดินออกไปข้างนอกก่อนที%จะโดนลกูหลง 

ตอนนั .นเทา่ที%จําได้ก็คือเหมือนวา่ผมเป็นนกัมวยรุ่นไลท์

เวทไปท้าตอ่ยกบันกัมวยรุ่นเฮฟวี%เวท เพราะวา่อาตีxใหญ่แกเลน่เท

เอาๆ ชนเอาๆ จนผมมารู้ตวัอีกทีคือผมกลบัไปนอนกองอยา่งไร้

สภาพที%เตียงในห้องของผมแล้ว  

ตอนนั .นทรมานสดุๆ เลยละ่ จะนอนก็นอนไมห่ลบั จะ

อ้วกก็อ้วกไมอ่อก หลงัจากการดื%มครั .งนั .น ผมเลิกดื%มไปอีกนาน

เลย 



 

 

212 

 

หลงัจากนอนสะลมึสะลือไปหลายชั%วโมงโดยไมรู้่ตวั ผมก็

ถกูจุ้ยสะกิดให้ลกุขึ .นมาทั .งๆ ที%ยงัไมห่ายเมา ที%แท้รถไฟขบวนนี .

มาถึงชายแดนของประเทศรัสเซียแล้วนั%นเอง ที%ผมรู้ก็เพราะวา่

ตอนนั .นเจ้าหน้าที%ของรัสเซียได้เดนิเข้าห้องของพวกผมมาเก็บ

พาสปอร์ตไปตรวจ  

ผมพยายามทําหน้าให้เป็นปกตทีิ%สดุ เขาจะได้ไม่

สงัเกตเห็นวา่ผมเมา (แตผ่มวา่เขาคงรู้แหละ หน้าแดงซะขนาด

นั .น) สกัพกัเจ้าหน้าที%คนเดินนั .นก็เอาพาสปอร์ตที%ประทบัตราขา

ออกจากเมืองกลบัมาให้พวกผม พอรถไฟเริ%มออกวิ%ง ผมก็กลบัไป

นอนกองที%เตียงเหมือนเดมิ  

นอนไปได้อีกสกัพกัใหญ่ๆ ผมก็ถกูจุ้ยสะกิดขึ .นมาอีกครั .ง

เพราะวา่คราวนี .ถึงชายแดนประเทศมองโกเลียแล้ว หลงัจากที%

ผา่นการตรวจเช็คผา่นคนเข้าเมืองมาได้ ผมก็กลบัมานอนตอ่ ครั .ง

นี .ผมนอนยาวจนเกือบถึงอลูานบาตอร์เลยทีเดียว 

สถานีตอ่ไป อลูานบาตอร์ (Ulaanbaatar) 
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บนัทกึท้ายบท 

 ปกติแล้วผมเป็นคนคอ่นข้างที%จะใจร้อน คืออยากทํา

อะไรก็จะทําเดีxยวนั .นเลย ไมค่อ่ยชอบที%จะรอเท่าไหร่ แตก่าร

เดนิทางด้วยรถไฟเป็นเวลาสี%วนักวา่ๆ ในครั .งนี .สอนให้ผมรู้จกัการ

รอคอยและทําให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ .นเยอะเลย  

เพราะคอ่ยๆ เดินทาง จงึเพลิดเพลินกบัสิ%งสวยงาม

ระหวา่งทาง 

อีกอยา่งที%ผมประทบัใจก็คือการเดนิทางในครั .งนี .มนัทํา

ให้ผมเห็นรูปร่างหน้าตาของคนที%เปลี%ยนไปภายในไมกี่%วนั จากคน

หน้าตาคอ่นไปทางยโุรป มีผมสีทอง กลายเป็นหน้าตาแบบเอเชีย

ที%มีผมสีดํา บางคนอาจจะเถียงวา่แคน่ั%งเครื%องบนิไมกี่%ชั%วโมงก็เห็น

แบบนี .เหมือนกนั แตเ่ชื%อผมสิวา่ความรู้สกึมนัตา่งกนัโดยสิ .นเชิง

เพราะวา่รถไฟสายทรานส์มองโกเลียทําให้ผมรู้สกึเหมือนวา่กําลงั

นั%งไทม์แมชชีนข้ามยคุข้ามสมยัเลย 

ความประทบัใจอยา่งสดุท้ายก็คือการที%ผมได้คะแนน

เยอะที%สดุในการแขง่ขนัชิงแชมป์จ้าวแหง่หมากรุกบนรถไฟสายท



 

 

214 

 

รานส์มองโกเลีย (ผมชนะ 9 ครั .ง จุ้ยชนะ 6 ครั .งและน้องเพชรชนะ 

3 ครั .ง) ถึงแม้วา่ผมจะโดนทั .งสองคนพดูจาถากถางบอ่ย แตผ่มก็

แอบดีใจที%ชนะเยอะที%สดุนะ 

นอกจากความประทบัใจตา่งๆ แล้ว ก็มีบางอยา่งที%ผม

รู้สกึไมค่อ่ยดีเหมือนกนั 

อยา่งแรกเลยก็คือผมทั .งสามคนประเมินความสามารถ

ในการกินอะไรซํ .าๆ ของตวัเองสงูเกินไป มนัเลยทําให้ผมจิตตก

เกือบทกุครั .งเมื%อถึงเวลาอาหาร ผมสญัญากบัตวัเองวา่ตอนนั%ง

รถไฟจากอลูานบาตอร์ไปปักกิ%ง ผมจะซื .อปลากระป๋องตนุไว้ให้

เตม็กระเป๋าเลย 

เรื%องที%สองคือการที%ผมคอ่นข้างมองคนในแง่ร้าย อยา่งใน

กรณีของคณุลงุ พอลองมองย้อนกลบัไปผมก็คดิวา่จริงๆ ลงุแกก็

ไมเ่ลวร้ายนะ ถึงแม้จะนิสยักวนๆ คิดราคาอาหารคอ่นข้างแพง 

แตถ้่าไมมี่คณุลงุ พวกผมอาจจะจิตตกเพราะอาหารยิ%งกวา่นี .ก็

เป็นได้  
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อีกเรื%องก็คือตอนที%ไก่ของจุ้ยกบัน้องเพชรหายไป ผมรู้สึก

ไมดี่จริงๆ ที%ไปสงสยัอาตีx 2 คนกบัหนานหลินกบัอแมนด้า ทั .งๆ ที%

ผมรู้จกัพวกเขามาตั .งหลายวนัแท้ๆ แตถ้่าย้อนเวลากลบัไปได้ ผม

คดิว่าผมก็ยงัคงจะสงสยัพวกเขาทั .ง 4 คนอยู่ดีแหละ สําหรับผม

แล้ว การไมไ่ว้ใจใครง่ายๆ เป็นสิ%งสําคญัมากๆ อยา่งหนึ%งสําหรับ

การเดนิทางไปในที%ที%ไมใ่ช่บ้านเกิดเลยละ่ 

ผมเคยบอกกบัจุ้ยกบัน้องเพชรวา่ “ทริปนี . กจูะไมเ่ชื%อใจ

ใครทั .งนั .น ยกเว้นมงึสองคน” 

 ประสบการณ์บนรถไฟสายทรานส์มองโกเลียแหง่นี .มีทั .ง

สขุและก็ทกุข์ และผมก็แกร่งพอที%จะผา่นมนัมาได้ เมื%อไหร่ก็

ตามที%ผมมองย้อนกลบัไปในชว่งเวลานี . ผมมกัจะรู้สกึดีอยูเ่สมอ 

สําหรับผมแล้ว รถไฟสายนี .แหละคือสิ%งมหศัจรรย์ของโลก 
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สถานีที� 11 

อูลานบาตอร์ มองโกเลีย  

(Ulaanbaatar, Mongolia) 
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 รถไฟสายทรานส์มองโกเลียมาถึงอลูานบาตอร์ตอนเช้า

มืด พวกผมบอกลาเพื%อนที%ร่วมทางกนัมา 4 วนักวา่ๆ อยา่งหนาน

หลิน อแมนด้า อาตีxใหญ่และอาตีxเล็ก พวกเขายงัต้องอยู่บนรถไฟ

อีกตั .งสองวนักวา่ๆ เมื%อพวกผมไมอ่ยู ่พวกเขาคงเบื%อนา่ดเูลย (คิด

เอง เออเอง ฮา่ๆ) 

 กระเป๋าแบ๊คแพ๊คที%พวกผมวางไว้ใต้เตียงนอนเป็นเวลา

กวา่ 4 วนัถกูนํามาไว้บนไหล่อีกครั .ง เวลาไมไ่ด้แบกกระเป๋า

แบ๊คแพ๊คนานๆ แล้วกลบัมาแบกอีกทีนี%มนัรู้สึกเหมือนวา่กระเป๋า

หนกัขึ .นอีกหลายกิโลเลยละ่  

ทนัที%ลงจากรถไฟผมรู้สกึได้ถึงความหนาว มองโกเลียนี%

มนัหนาวกวา่รัสเซียอีกนะเนี%ย  

ระหวา่งทางที%เดินจากชานชะลาไปถึงหน้าสถานีรถไฟนั .น 

พวกผมก็เจอคนมองโกเลียหลายคนเดนิเข้ามาหาแล้วก็ถามวา่ 

“แท๊กซี%ไหม?” “จะไปไหนน้องชาย?” หรือ “มีที%พกัหรือยงั?” แรกๆ 

ผมก็เฉยๆ นะ แตห่ลงัๆ เริ%มกลวัเพราะวา่มีคนเข้ามาหาเยอะเกิน 
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 เนื%องจากวา่โฮสเทลที%จองไว้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟ 

พวกผมก็เลยตดัสินใจเดนิ เดินไปได้สกั 10 นาที พวกผมก็ถึงโฮส

เทล ซึ%งพวกผมต้องอ้อมไปเข้าทางข้างหลงั เพราะวา่พวกผม

มาถึงเช้าเกินไปและประตขู้างหน้ายงัปิดอยู่ 

 โฮสเทลนี .มีชื%อว่า LG Hostel นอกจากคะแนนรีวิวใน

เว็บไซต์ booking.com ที%คอ่นข้างสงูและอยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟ

แล้ว อีกสาเหตหุนึ%งที%พวกผมเลือกพกัที%โฮสเทลนี .ก็เพราะว่าทาง

โฮสเทลมีบริการนําเที%ยวด้วย 

 สิ%งแรกที%พวกผมทําหลงัจากที%เช็คอินก็คือนอน ถึงแม้ว่า

พวกผมจะนอนบนรถไฟคอ่นข้างเยอะแล้วแตพ่อมาถึงที%หมาย

แล้วมนัก็ยงัรู้สกึง่วงอยู่ดี สงสยัจะเป็นอาการเทรนแลค (Train 

Lag) ที%คล้ายๆ กบัอาการเจ็ทแลค (Jet Lag) ละ่มั .ง 

 กวา่พวกผมจะตื%นก็ปาเข้าไปบา่ยๆ แล้ว  พออาบนํ .าเสร็จ 

(หลงัจากที%ไมไ่ด้อาบมา 2-3 วนั) พวกผมก็เดนิไปดโูปสเตอร์ที%

แปะไว้บนผนงัในบริเวณห้องรับแขกของโฮสเทลและเลือกที%จะซื .อ

ทวัร์ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) 3 วนั 2 คืน ราคาประมาณ 

370,000 ทกูรูก (Tugrik) ซึ%งเป็นหนว่ยเงินของประเทศมองโกเลีย 
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อยา่พึ%งตกใจนะครับ มนัดเูหมือนจะแพงหฉีู%แตถ้่าคิดเป็นเงินไทย

ก็ประมาณ 7,000 บาท (จริงๆ ก็ยงัแอบแพงอยู่ดี) พอจา่ยเงิน

เสร็จ พนกังานของโฮสเทลก็บอกวา่เดีxยวไกด์จะมารับพวกผม

พรุ่งนี .ตอน 10 โมงเช้า  

จริงๆ แล้วสาเหตทีุ%พวกผมแวะประเทศมองโกเลียถึง 4 

วนัก็เพราะวา่อยากจะไปเที%ยวทะเลทรายโกบีนั%นแหละ 

 เย็นวนันั .นผมลองเอาบตัรเดบติไปกดเงินจากตู้ เอทีเอ็ม

อีกครั .งหลงัจากที%มนัใช้งานไมไ่ด้ตั .งแตต่อนที%อยูม่อสโกว์ ผลก็คือ

มนัก็ยงัคงใช้ไมไ่ด้อยูดี่ สงสยัผมคงต้องโทรไปหาธนาคารที%กลาส

โกว์จริงๆ แล้วละ่ คิดก็ส่วนคิด ตอนนั .นสิ%งที%สําคญักวา่ก็คือปาก

ท้อง ผมเลยพกัเรื%องนี .ไว้ก่อน แล้วไว้คอ่ยหาวิธีโทรไปที%กลาสโกว์

หลงัจากที%กลบัมาจากทะเลทรายโกบี  

ผมใช้บตัรเครดิตไทยของผมกดเงินออกมาแทนบตัรเด

บติที%ใช้ไมไ่ด้ จากนั .นพวกผมทั .งสามคนก็เดนิหาร้านอาหารโดยมี

คําพดูสั .นๆ ในหวัวา่ “กโูหยอาหารดีๆ” เป็นเหมือนเข็มทิศในการ

นําทาง สดุท้ายคําพดูในหวันั .นก็พาพวกผมมาถึงร้านมองโกเลียน
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ชาบทีู%มีชื%อวา่ เดอะ บลูล์ (The Bull) ร้านอาหารร้านนี .มนัทําให้

ผมคดิถึงชาบทีู%ประเทศไทยมากๆ เลยละ่  

เมื%อไหร่จะถึงบ้านนะ 

 วนัตอ่มาพวกผมตื%นกนัคอ่นข้างเช้าเพราะวา่ต้องไปเอา

ตัxวรถไฟจากอลูานบาตอร์ถึงปักกิ%งที%เอเจนซี%ชื%อว่าโกโยทราเวล 

(Goyo Travel) ก่อนที%จะไปทะเลทรายโกบี ตอนแรกผมก็งงวา่

ทําไมจุ้ยไมซื่ .อตัxวทั .งหมดจาก Real Russia ไปเลย พอถามถึงจะ

เข้าใจเพราะจุ้ยบอกวา่ทาง Real Russia สง่เรื%องมาให้เอเจนซี%

ท้องถิ%นเป็นผู้ ดําเนินการเพราะวา่พวกผมนั .นจะขึ .นรถไฟจาก

อลูานบาตอร์ ตัxวเลยต้องออกในอลูานบาตอร์ 

พอไปถึงตกึของโกโยทราเวลตามแผนที%ที%จุ้ยพิมพ์มาก็

พบวา่มีกระดาษตดิอยูห่น้าประตหู้องบอกวา่พวกเขาได้ย้ายไปอีก

ที%หนึ%งแล้ว พวกผมพดู “แล้วทําไมมนัไมส่ง่เมลล์มาบอกเลยวะ”  

เดนิตามหาสกัพกัก็มาเจอออฟฟิศของพวกเขา พวกผม

พยายามกดกริ%งประมาณ 2-3 ครั .งแตก็่ไมมี่ใครเปิด เลยตดัสินใจ
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ที%จะ ‘ชา่งแมง่’ ไปก่อน เพราะวา่เดีxยวจะกลบัไปไมท่นัเวลานดัที%

จะไปทะเลทรายโกบี  

 

กระดาษที%ติดอยูห่น้าประตหู้อง 

พอกลบัไปถึงโฮสเทล พวกผมก็ใช้โทรศพัท์ของโฮสเทล

โทรหาเอเจนซี% ผู้หญิงที%รับสายก็บอกว่า “สงสยัพนกังานจะหลบั

อยู ่เดีxยวเอาตัxวไปสง่ให้ที%โฮสเทลนะ”  
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พวกผมสง่เรื%องให้พนกังานของโฮสเทลจดัการตอ่

เพราะวา่ไกด์นําทวัร์และคนขบัรถนั .นมารอพวกผมได้สกัพกัแล้ว 

 ทะเลทรายโกบีนี%ถือเป็นไฮไลท์ของอลูานบาตอร์เลย ใคร

ไมไ่ด้ไปถือวา่มาไมถึ่งอลูานบาตอร์ สาเหตทีุ%ทะเลทรายแหง่นี .มี

ชื%อเสียงโดง่ดงัก็เพราะวา่มนัเคยเป็นที%อยูอ่าศยัของจกัรวรรดมิอง

โกลในอดีต นอกจากนั .นแล้วมนัยงัมีพื .นที%กว้างถึง 1.3 ล้าน

กิโลเมตรอีกด้วย (Wikipedia.com) ใครเผลอหลงเข้ามานี%ตายลกู

เดียวเลยนะเนี%ย 

 

รถตู้ของพวกผม 
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ไกด์และคนขบัรถได้พาพวกผมไปขึ .นรถตู้ ที%จอดอยูห่ลงั

โฮสเทล จากนั .นพวกผมทั .ง 5 คนก็เริ%มออกเดนิทาง ระหว่างที%อยู่

บนรถไกด์ซึ%งพดูภาษาองักฤษได้คอ่นข้างดีก็ได้ชวนพวกผมคยุ 

ถามไถ่นูน่นี%ว่าพวกผมมาจากไหนและจะไปไหน  

จากนั .นเธอก็เลา่ให้ฟังวา่ชว่งนี .เป็นชว่งที%ไมค่อ่ยมีใคร

เที%ยวเพราะวา่อากาศเริ%มหนาวแล้ว ถ้ามาช้ากวา่นี .สกั 2 อาทิตย์ 

พวกผมคงอดเที%ยวทะเลทรายโกบีแน่ๆ  เธอยงับอกให้พวกผม

เตรียมตวัเตรียมใจให้ดีเพราะจะเจออากาศหนาวแบบสดุขั .วหวัใจ

แน่ๆ  

 

ทะเลทรายโกบี 
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หลงัจากที%รถตู้ วิ%งไปได้ประมาณ 2 ชั%วโมงกว่าๆ มนัก็พา

พวกผมเข้าสูพื่ .นที%ที%มีแตท่ะเลทราย วิ%งไปได้อีกสกัพกัไกด์ก็บอก

ให้คนขบัรถจอดรถไว้ข้างๆ เกีย (Ger) เพื%อกินข้าวเที%ยง เกียนั .นก็

คือกระโจมที%พกัของชาวมองโกลนั%นเอง  

ตอนแรกที%ไกด์เรียกกระโจมอนันี .วา่เกียผมก็งงเล็กๆ 

เพราะวา่ก่อนหน้านี .ผมอา่นว่าเกอตามจุ้ยมาตลอด  

สําหรับชาวมองโกเลีย เกียนั .นเปรียบเสมือนบ้านจริงๆ 

ก้าวแรกที%ผมเดนิเข้าไปนั .น ผมสงัเกตเห็นวา่เกียได้ถกูตกแตง่ไว้

อยา่งสวยงามและทกุสิ%งไมว่า่จะเป็นร้านอาหาร ห้องนอน 

ห้องนั%งเลน่ถกูรวมไว้ในเกียหลงัเดียว  

เจ้าของเกียที%เป็นสาวที%คอ่นข้างมีอายนุั .นทําอาหารให้

พวกผมกินไปพลาง เลี .ยงลกูสามคนไปพลาง เป็นบรรยากาศที%ดู

อบอุน่ทีเดียว  

อาหารมื .อแรกของพวกผมนั .นคือเส้นก๊วยเตีxยวผดักบัเนื .อ

แพะ สว่นเครื%องดื%มก็เป็นชาเขียวผสมนมแพะ รสชาตอิาหารนั .น
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ไมค่อ่ยคุ้นปากเทา่ไหร่แตก็่อร่อยดี เสียดายที%พวกผมไมไ่ด้ถ่ายรูป

มาเพราะตอนนั .นความหิวมนัทําให้ลืมทกุสิ%งเลย  

 

สิ%งศกัดิ�สิทธิ�ในทะเลทรายโกบี 

หลงัจากที%ผมกินเสร็จชาเขียวผสมนมแพะก็ออกฤทธิ�

แทบจะทนัที ผมถามหาห้องนํ .าจากไกด์ เธอก็บอกผมสั .นๆ วา่ 

“Outside – อยูข้่างนอก”   

ผมพยายามเดนิหาห้องนํ .าที%อยูน่อกเกียอยูส่กัพกั แตห่า

ยงัไงก็หาไมเ่จอสกัที ระหว่างที%ผมกําลงัมืดแปดด้านนั .น เด็ก 2 

คนที%เป็นลกูของเจ้าของเกียก็วิ%งออกมา ผมคิดในใจ ‘ไกด์เห็นผม

หายไปนานเลยสง่เดก็ 2 คนนี .มาชว่ยรึเปล่านะ?’  
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เดก็ 2 คนนั .นยิ .มให้ผม แล้วก็วิ%งไปทางด้านหลงักระโจม 

จากนั .นเสียงนํ .าตกไนแองการ่าก็ดงัซา่เข้ามายงัหขูองผม ชดัเลย! 

คําวา่ ‘ข้างนอก’ ของไกด์นั .นหมายความวา่ ‘ข้างนอก’ จริงๆ ผม

เดนิเข้าไปยืนข้างๆ เดก็ทั .งสองคน แล้วก็เริ%มทําภารกิจของตวัเอง

บ้าง  

นี%ยงัไมเ่ทา่ไหร่ ผมยงัเจออะไรอีกเยอะตลอดเวลาที%อยูใ่น

ทะเลทรายโกบี 

 

อฐูกลางทะเลทรายโกบี 
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หลงัจากที%กินข้าวกนัเสร็จ พวกผมก็ออกเดนิทางกนัตอ่ 

รถตู้ ก็วิ%งตอ่ไปเรื%อยๆ ระหว่างทางนั .นพวกผมเจออฐูด้วยล่ะ จริงๆ 

ผมอยากจะวิ%งเข้าไปหาแล้วลองขี%มากๆ เลยละ่ แตก็่ได้แคถ่่ายรูป

จากไกลๆ เพราะวา่พอผมยอ่งเข้าไปใกล้พวกมนัก็วิ%งหนีทนัที กว่า

พวกผมจะไปถึงที%พกัซึ%งเป็นเกียที%ไกด์จองไว้ ฟ้าก็เริ%มมืดแล้ว ทั .งๆ 

ที%ตอนนั .นยงัไม ่5 โมงเย็นเลย  

 

น้องเพชรกบัเพื%อน 
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พอลงจากรถสิ%งที%พวกผมเจออยา่งแรกก็คือหมาสีดําตวั

ใหญ่ๆ สองตวัวิ%งเข้ามาหา ตอนแรกผมก็แอบตกใจนกึว่ามนัจะวิ%ง

มากดั แตไ่กด์บอกว่าไมต้่องกลวัเพราะวา่พวกมนัวิ%งมาเลน่ด้วย  

วิธีการเลน่ของมนัก็ไมธ่รรมดาเพราะวา่มนัพุง่เข้ามาหา

พวกผมแล้วก็กระโดดตะกยุหน้าอก ผมวา่ถ้าพวกมนักระโดดกดั

คอพวกผมถึงก็คงทําไปแล้ว ผมคดิในใจ ‘หมาบ้าอะไรจะไฮเปอร์

แรคทีฟได้ขนาดนี .วะ’  

จุ้ยกบัน้องเพชรยอมให้พวกมนัตะกยุโดยดี แตผ่มไมย่อม

เพราะวา่กลวัเสื .อขาด ผมพยายามเดนิหนีแตพ่วกมนัก็วิ%งตามมา 

ไมรู้่ทําไม ยิ%งผมไมอ่ยากเลน่กบัมนัเทา่ไหร่ มนัยิ%งอยากเล่นกบัผม  

บางทีผมก็ไมค่อ่ยเข้าใจโลจิกของมนั  

 หลงัจากที%สลดัหลดุจากพวกมนัทั .งสองตวัมาได้ พวกผม

ก็เดนิตามไกด์เข้าเกียไป พอพวกผมเดนิเข้าไป คณุป้าที%น่าจะเป็น

เจ้าของเกียมาต้อนรับ นอกจากคณุป้าแล้วผมก็เจอคณุลงุ และก็

ลกูๆ ของพวกเขาอีกสามคน  
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เป็นอีกครั .งที%ผมรับรู้ถึงความอบอุน่ของครอบครัวคน

มองโกเลียเพราะว่าคณุลงุ คณุป้าและลกูๆ ของพวกเขาอยูก่นั

พร้อมหน้าพร้อมตาภายในเกียและกําลงันั%งดหูนงัเกาหลีจากจอ

ขาวดําด้วยกนัอยู ่ไมน่า่เชื%อว่าหนงัเกาหลีจะโดง่ดงัมาถึงสถานที%

ที%อยูก่ลางทะเลทรายแบบนี . พวกเขาทกัทายพวกผมอยา่งเป็น

มิตรแล้วก็หนักลบัไปดหูนงัตอ่ จากนั .นไกด์ก็ทําอาหารให้พวกผม

กิน 

 

 

ภายในเกียของพวกผม 
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พอกินเสร็จไกด์ก็พาพวกผมออกจากเกียนั .นเพื%อที%จะไป

เกียของพวกผมที%อยูข้่างๆ (ทั .งหมดมีอยู ่2 เกีย)  

ทนัทีที%ก้าวเท้าแรกออกจากเกีย อสรุกายไฮเปอร์ทั .งสอง

ตวันั .นก็วิ%งมาหาพวกผมอย่างรวดเร็วพร้อมกบักระโจนใส่อีกครั .ง 

ครั .งนี .ผมหลบไมท่นัเพราะไม่ทนัตั .งตวั ทําให้เล็บของมนัเกี%ยวเสื .อ

กนัหนาวของผมขาด ผมสบถ ‘มงึชว่ยหาวิธีการเล่นที%ฉลาดกว่านี .

หนอ่ยได้มั .ย? เสื .อกขูาดแล้วเนี%ย!’ 

ตามคาด… มนัฟังภาษาคนไมเ่ข้าใจและก็ตะกยุพวกผม

ตอ่ไป กวา่จะปลีกตวัออกจากพวกมนัมาได้นี%เหนื%อยแทบแย ่

พวกผมมาถึงเกียที%เป็นที%พกัของพวกผมทั .ง 3 คน ในเกีย

ของพวกผมนั .นมีเตียงนอนอยูป่ระมาณ 5-6 เตียง นอกจากนั .น

แล้วก็ยงัมีเตาถ่านกบัปลอ่งควนัอยูใ่จกลางเกีย พร้อมกบัเทียนไข

ซึ%งเป็นสิ%งที%ให้ความสวา่งเพียงอยา่งเดียวในนั .น  

ผมชวนไกด์กบัคนขบัรถมานอนด้วยกนั แตเ่ธอบอกว่า

พวกเธอจะไปนอนรวมกบัคณุลงุ คณุป้าและลกูๆ ของพวกเขา

เพราะวา่คนขบัรถกรนเสียงดงั  
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ตอนนั .นเป็นเวลา 2 ทุม่เอง แตว่า่เหล่าคณุลงุ คณุป้าและ

ลกูๆ ของพวกเขาตลอดจนไกด์กบัคนขบัรถของพวกผมนั .นหลบั

กนัหมดแล้ว  

ผมพอจะเข้าใจนะวา่ดกึๆ กลางทะเลทรายแบบนี .มนัไมมี่อะไรทํา

จริงๆ  

พวกผมจบัจองเตียงกนัคนละเตียงแล้วก็เดนิออกมาข้าง

นอกเพื%อจะชมความสวยงามยามคํ%าคืน แตว่่าท้องฟ้าในคืนนั .นไม่

มีดาวเลย ทําให้บรรยากาศรอบๆ เกียนั .นมืดสนิท มืดขนาดวา่ผม

มองไมเ่ห็นเท้าตวัเองเลย พวกผมเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วก็เดนิ

เลน่ได้สกัพกัก็กลบัเข้ามานอน  

ถึงแม้วา่ผมจะใสเ่สื .อกนัหนาวนอน ยดัตวัเองลงไปในถงุ

นอน หม่ผ้าหม่ 2 ชั .นและก็ยงัมีเตาถ่านให้ความอบอุน่แตว่า่มนัก็

ยงัหนาวมากๆ อยูดี่ จําได้ว่าอากาศในตอนกลางวนันั .นติดลบ

ประมาณ 10 องศาเซลเซียส ตอนนั .นที%เป็นตอนกลางคืนก็คงจะ

แยก่วา่เยอะ  
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ผมพยายามนอนแตก็่นอนไมห่ลบั จนถึงตอนประมาณ 4 

ทุม่ ข้าศกึก็จ่อเข้าประชิดประตเูมืองอย่างไมท่นัตั .งตวั ตอนนั .นผม

ดา่ตวัเองในใจ ‘แมง่! จะมาปวดอะไรตอนนี .วะ’ ตอนนั .นผมลงัเล

อยูน่านวา่จะออกไปปลดปล่อยข้าศกึให้เป็นอิสระดีรึเปล่า 

เพราะวา่ถ้าออกไปผมต้องเผชิญกบัท้องฟ้าที%มืดมิดแถมยงัมี

อสรุกายไฮเปอร์อีกสองตวัที%คอยจ้องที%จะกระโจนใสอ่ยูอี่กด้วย 

คดิไปคิดมา ผมก็ลองกระซิบเรียกจุ้ยกบัน้องเพชรด ูแตดู่

เหมือนวา่ทั .งสองคนจะหลบัไปแล้ว สดุท้ายผมก็รวบรวมความ

กล้าที%จะหยิบมือถือขึ .นมา เปิดไฟฉาย แล้วก็เดนิออกไป ผมเปิด

ประตแูล้วก็สอ่งไฟฉายไปรอบๆ ทิศก่อน เผื%ออสรุกายไฮเปอร์ทั .ง

สองตวันั .นจะอยูแ่ถวๆ นั .น  

โชคดีที%ผมมองไมเ่ห็นสญัญาณสิ%งมีชีวิต บางทีพวกมนั

อาจจะหลบัไปแล้วก็เป็นได้ ผมเลยคอ่ยๆ ย่องออกจากเกียแล้ว

อ้อมไปทางด้านหลงั พอหาที%เหมาะๆ ได้ ผมก็จดัการถอดกางเกง

แล้วก็นั%งยองๆ ลงไปทนัที ระหวา่งที%นั%งอยู่นั .นผมก็ไมลื่มที%จะสอ่ง

ไฟฉายไปรอบๆ ด้วยเผื%อถ้าอสรุกายไฮเปอร์โผลม่าผมจะได้หนี

ทนั  
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นั%งอยูไ่ด้ประมาณ 20 วินาที ลมหนาวที%พดัมาโดน

บั .นท้ายบวกกบับรรยากาศที%มืดและนา่กลวัมนัทําให้ข้าศกึถอย

ทพักลบัไปโดยที%ยงัไมท่นัจะได้สู้รบ ผมไมร่อช้ารีบดกึกางเกง

ขึ .นมาใสแ่ล้วก็รีบกลบัไปที%เกียทนัที  

พึ%งจะเข้าใจอาการ ‘ขี .หด’ จริงๆ ก็วนันั .นเอง 

 พอกลบัมาถึงเกียผมก็พยายามนอน ตอนนั .นถ่านในเตา

ก็มอดไปหมดแล้ว อากาศก็เลยหนาวสดุๆ ผมนอนพลิกไปพลิก

มา กอดหมอน กอดตวัเอง ขดตวัอยูใ่นถงุนอนและผ้าหม่ แตม่นัก็

ไมอุ่น่ขึ .นเลย ผมไมเ่ข้าใจเลยวา่จุ้ยกบัน้องเพชรมนัหลบักนัลงได้

ยงัไง และยิ%งไมเ่ข้าใจอีกวา่คนมองโกเลียนั .นมีชีวิตอยูใ่นเกีย

ตลอดชว่งหน้าหนาวกนัได้ยงัไง 

 จนกระทั%งถึงประมาณตอนตี 2 ผมก็ได้รู้วา่สภาพของจุ้ย

กบัน้องเพชรก็ไมไ่ด้ดีกว่าผมไปสกัเทา่ไหร่เพราะวา่ผมได้ยินจุ้ย

กระซิบเรียกด้วยเสียงที%สั%นๆ วา่ “แบงค์ มงึหลบัยงัวะ?” ผมตอบ

กลบัไปพร้อมกบัเสียงฟันที%กระทบกนัดงักึก กึก กึก วา่ “ยงั ใคร

จะบ้าหลบัลงวะ หนาวชิบหาย” พอผมพดูจบก็มีเสียงของน้อง

เพชรแทรกขึ .นมาว่า “ผมก็ยงัไมห่ลบัเหมือนกนัพี%”  
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 พอรู้วา่แตล่ะคนไมมี่ใครหลบัลงเลย กิจกรรมยามคํ%าคืน

ในวนันั .นก็เปลี%ยนจากการนอนหลบัมาเป็นการพดูคยุแทน ผมเลา่

เรื%องที%ข้าศกึบกุก่อนหน้านี .ให้ทั .งสองคนฟัง จากนั .นพวกผมก็

พดูคยุกนัเรื%องสพัเพเหระไมว่า่จะเป็นเรื%องเกี%ยวกบัประเทศที%ไป

มาแล้ว เรื%องเกี%ยวกบัทะเลทรายโกบี และก็เรื%องประเทศไทย 

ทะเลทรายอนัเวิ .งว้างกบัอากาศที%หนาวเหน็บทําให้ผมยิ%ง

คดิถึงประเทศไทยมากขึ .นไปอีก โดยเฉพาะเตียงนุม่ๆ และก็

อากาศร้อนๆ  

คืนนั .นพวกผมนอนหลบักนัไปโดยที%ไมรู้่ตวั 

 

เกียที%พวกผมนอน 
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วนัตอ่มาผมตื%นคอ่นข้างเช้า ประมาณ 7 โมง หลงัจาก

แตง่ตวักนัเสร็จผมก็ออกจากเกียเพื%อที%จะไปเดินเลน่  

ทนัทีที%เปิดประตขูองเกียนั .น หิมะมากมายที%จากบน

ท้องฟ้าก็ตกลงมากระทบกระทบหวัของผม ผมมองไปรอบๆ สิ%งที%

ผมเห็นก็ล้วนแล้วแตถ่กูปกคลมุไปด้วยหิมะเตม็ไปหมด ตอนนั .น

มนัเป็นอะไรที%มหศัจรรย์มากจนผมเผลอหลดุคําว่า ‘ว้าว’ ออกไป 

เมื%อวานที%แหง่นี .ยงัเป็นทุง่หญ้าสีเหลืองอร่ามอยูเ่ลย แตว่นันี .มนั

กลบักลายเป็นทุม่หิมะที%ขาวโพลนไปซะแล้ว  

 จากนั .นไมน่านจุ้ยกบัน้องเพชรก็ตื%น พวกผมทั .งสามคน

เลยเข้าไปกินข้าวเช้าที%ไกด์เตรียมไว้ให้ในเกียของคณุลงุ คณุป้า

เจ้าของเกีย  

ระหวา่งกินข้าวคณุป้าซึ%งพดูภาษาองักฤษไมไ่ด้ก็ถาม

พวกผมผา่นทางไกด์วา่ “เป็นไง เมื%อคืนหลบัสบายมั .ย?” หลงัจาก

ที%พวกผมเลา่ประสบการณ์เมื%อคืนให้เธอฟังเธอก็หวัเราะพร้อมกบั

บอกผ่านวา่ “อะไรกนั นี%พึ%งเข้าหน้าหนาวเองนะ เดือนหน้านา่จะ

หนาวกวา่นี .สกั 10-20 องศาเซลเซียส” ถึงตอนนี .ผมยงันึกไมอ่อก

เลยวา่พวกเขามีชีวิตอยูก่นัได้ยงัไง 
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 พอกินข้าวเสร็จไมน่าน ข้าศกึที%หลบัใหลเมื%อคืนก็กลบัมา

โจมตีผมอีกครั .ง คราวนี .มนันําทหารมาเยอะกว่าเก่าด้วย! ผมรู้ตวั

วา่ครั .งนี .ประเทศของผมคงถกูตีแตกแน่ๆ  เลยไมร่อช้ารีบหยิบ

กระดาษทิชชูแ่ล้ววิ%งออกจากเกียไปทนัที  

 และก็เป็นไปตามคาด อสรุกายไฮเปอร์ทั .งสองตวัตื%นแล้ว 

และก็โผลม่าเวลาที%ผมไมอ่ยากเจอที%สดุด้วย พวกมนัพยายาม

ตะกยุอกของผมโดยที%ไมส่นใจสีหน้าอนับดิเบี .ยวของผมเลย ผม

พยายามเดนิหนีพร้อมกบัสั%งพวกมนัเป็นภาษาไทยวา่ “อยา่

ตามมา!”  

พวกมนัก็ยงัคงไมส่นใจและก็วิ%งตามผมมาเรื%อยๆ จนผม

ทนไมไ่หว ต้องชี .หน้าพวกมนัพร้อมกบัตะโกนเสียงดงัๆ ว่า “หยดุ! 

กปูวดขี .!!!” พวกมนัชะงกัไปแป๊ปนงึ แล้วก็เดนิตามผมมาตอ่ ผม

บน่ในใจว่า ‘แมง่! ฟังภาษาคนไมรู้่เรื%องหรือไงวะ’  

ตอนนั .นข้าศกึโจมตีผมรุนแรงมากและผมทนตอ่ไปไมไ่หว

แล้ว ผมเลยเลิกสนใจทกุอยา่ง ถกกางเกงลงพร้อมกบันั%งยองๆ  
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ไมน่า่เชื%อวา่ทนัทีที%ผมถกกางเกงลงพวกมนัก็หยดุนิ%ง 

พวกมนัจ้องผม ผมก็จ้องพวกมนัพร้อมกบัคิดในใจว่า ‘เอาด ิถ้า

อยากเลียก้นกก็ูมาเลย!’ จ้องตากนัอยู่ 3-4 วินาที พวกมนัก็หนั

หลงัเดนิหนีไป ผมถอนหายใจอยา่งโลง่อก กวา่พวกมนัก็เข้าใจวา่

ผมจะทําอะไร 

หลงัจากที%ข้าศกึตีประเทศของผมแตกเรียบร้อย ผม จุ้ย

และน้องเพชรก็เริ%มทํากิจกรรมแรกของวนันั%นก็คือการขี%ม้า ตอน

นั .นพวกผมเหลือเงินทกูรูกกนัอยูไ่มม่ากแล้ว เลยตกลงกนัวา่จะ

เชา่ม้ากนัแคส่องตวัแล้วผลดักนัขี% 

ทริปขี%ม้าครั .งนี .นั .นมีคณุลงุและลกูสาวคนกลางของเขาไป

กบัพวกผมด้วย ส่วนไกด์กบัคนขบัรถก็จะลว่งหน้าไปรอที%จดุนดั

พบ 

ตอนที%อยู่ประเทศสก๊อตแลนด์ผมก็เคยเห็นม้าอยูห่ลาย

ครั .งเหมือนกนัซึ%งม้าที%นั%นจะสงูโปร่งและก็งามสง่ามากๆ เลยละ่ 

ผิดกบัม้ามองโกเลียที%จะตวัป้อมๆ แคระๆ แตว่า่ดแูข็งแรง   
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จุ้ยกบัน้องเพชรบนม้าแคระ 

นี%เป็นครั .งแรกที%ผมขี%ม้าเลย แรกๆ ก็สนกุดี แตพ่อขี%ไปได้

สกั 10-20 นาทีชกัจะเริ%มไมส่นกุเพราะวา่อากาศที%หนาวมนัทําให้

หน้า มือและเท้าของผมชาจนไร้ความรู้สกึไปเลยละ่ 

พวกผมขี%ม้ากนัได้ประมาณ 1 ชั%วโมงก็ไปถึงจดุนดัพบที%

นดัไว้กบัไกด์ พวกผมบอกลาคณุลงุกบัลกูของเขาแล้วก็ออก

เดนิทางตอ่ 
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รูปถ่ายกบัคณุลงุและลกูสาวของเขา 

ก่อนรถจะออกนั .นไกด์ก็ถามพวกผมวา่มีที%ไหนอยากไป

เป็นพิเศษรึเปลา่ จุ้ยกบัเพชรตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่อยากไปปีน

เขา สว่นผมไมต่อบอะไรเพราะวา่ความรู้สกึ ณ ตอนนั .นก็คือ

อยากจะนั%งเฉยๆ อยูใ่นรถมากกวา่เพราะว่าอากาศมนัหนาว แต่

ผมก็รู้วา่ความคิดผมจะเปลี%ยนไปเมื%อนั%งรถไปได้สกัพกั ผมก็เลย

เห็นด้วยกบัทั .งสองคนอยูใ่นใจ 

ออกเดนิทางไปได้ประมาณ 1-2 ชั%วโมง พวกผมก็แวะชม

วิวที%ทะเลสาบแหง่หนึ%ง จะบอกวา่มนัเป็นทะเลสาบก็ไมเ่ชิง
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เพราะวา่ตอนนั .นมนัเหมือนกลายเป็นลานสเก็ตนํ .าแข็งไปซะแล้ว 

แตจ่ากที%สงัเกตดนูั .นทําให้รู้ว่าชั .นนํ .าแข็งนั .นมนับางมาก นี%ถ้าผม

ไมท่นัสงัเกตผมอาจจะเดนิตกนํ .าไปแล้วก็ได้  

พวกผมดื%มดํ%ากบับรรยากาศอยูส่กัพกั จากนั .นก็ออก

เดนิทางตอ่ 

 

ทะเลสาบที%กลายเป็นนํ .าแข็ง   

 ไมน่านนกัพวกผมก็มาถึงสถานที%ที%จะปีนเขากนั ตอนนั .น

ผมแอบไมอ่ยากลงจากรถนิดๆ เพราะวา่หิมะมนัตกหนกัมาก ตก

หนกัจนฟ้าครึ .มเลยละ่ แตไ่หนๆ ก็มาถึงแล้ว จะไมล่งก็เสียดาย
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เงินที%จา่ยไป พวกผมฝ่าลมหนาวปีนขึ .นเขา พอขึ .นไปถึงยอด ภาพ

ที%มองลงมาจากบนนั .นมนัทําให้ผมแทบหยดุหายใจเลยละ่ 

ธรรมชาตเิป็นอะไรที%ยิ%งใหญ่และสวยงามจริงๆ 

 

  

 

ขณะปีนเขา (ถ่ายโดยจุ้ย) 

พอถึงตอนที%ลงจากเขานั .นผมก็คดิอะไรสนกุๆ ขึ .นมาได้

และมนัทําได้เฉพาะตอนที%มีหิมะเทา่นั .นด้วย ผมแอบสง่ซิกให้จุ้ย

ถ่ายรูปน้องเพชร สว่นผมก็แอบย่องไปข้างหลงัน้องเพชรพร้อมกบั

หิมะก้อนใหญ่ๆ ในมือหนึ%งก้อน จุ้ยก็ประสานงานกบัผมด้วยการ

นบั หนึ%ง สอง สาม  

จงัหวะที%จุ้ยนบัสามและกดชตัเตอร์นั .นผมก็เอาหิมะก้อน

ใหญ่ๆ ที%ถือไว้โปะเข้าไปที%หน้าของน้องเพชร น้องเพชรหวัเราะ

พร้อมกบัตะโกนวา่ “พี%แมง่!” จากนั .นมนัก็ไมร่อช้ารีบก้มลงไป
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หยิบหิมะขึ .นมา กะวา่จะเอาผมคืน แตก็่สายไปแล้วเพราะวา่ผม

วิ%งหนีไปเรียบร้อย สดุท้ายผมกบัน้องเพชรก็กลบัมาเจอกนัที%รถ 

มนัคํารามในคอ “ฮึ%ม อยา่ให้ถึงตาผมนะพี%” 

 พวกผมก็ออกเดินทางตอ่ ในตอนนั .นหิมะตกหนกัมาก 

หนกัจนถึงขนาดที%วา่ผมลองมองไปดรูอบๆ รถแล้วก็ไมเ่ห็นอะไร

นอกจากสีขาวโพลนของหิมะ  

รถวิ%งไปได้อีกสกัพกั ไกด์ก็บอกขา่วร้ายให้พวกผมรู้ นั%นก็

คือหลงทาง!  

ตอนนั .นพวกผมก็ใจเสียนิดๆ  การหลงทางในทะเลทราย

ที%เตม็ไปด้วยหิมะมนัไมส่นกุเลย ผมก็เลยลองเสนอแนะไกด์ไปวา่ 

“ทําไมไมล่องใช้เข็มทิศดลูะ่” ไกด์ก็ตอบกลบัวา่ “เมื%อก่อนเคยใช้

แล้วมนัยิ%งทําให้หลงหนกักว่าเดมิ นา่จะเป็นเพราะโดนคลื%น

แมเ่หล็กรบกวน”  

 ตอนนั .นพวกผมก็ทําอะไรไมไ่ด้นอกจากเชื%อฝีมือและ

ประสบการณ์ของคนขบัรถ สกัพกัหิมะก็ตกเบาลง คนขบัก็ขบัไป

เรื%อยๆ จนเจอเกียหลงัหนึ%ง นอกเกียนั .นมีครอบครัวชาวมองโกเลีย
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ประมาณ 4-5 คนกําลงัชําแหละววัตวัใหญ่ๆ อยู ่สภาพที%เห็นตอน

นั .นก็คือตบัไตไส้พงุของววัไหลออกมาข้างนอกหมดเลย เห็นแล้ว

สยองมากๆ เลยละ่  

จู่ๆ  คนขบัรถของพวกผมก็เปิดกระจกและตะโกนเรียก

พวกเขา ผู้ชายคนหนึ%งที%ตวัเปื.อนเลือดววัก็หยดุกิจกรรมชําแหละ

แล้วก็เดนิมาที%รถ จากนั .นพวกเขาก็คยุอะไรกนัไมรู้่ ตอนนั .นเป็น

ตอนบา่ยแก่ๆ แล้ว พวกผมไมแ่นใ่จวา่คนขบัรถกําลงัตกลงเรื%องที%

พกักบัผู้ชายคนนึ .นรึเปลา่ ผมคดิในใจวา่ ‘อยา่เลย เห็นมั .ยเนี%ยเขา

ชําแหละววักนัอยู่ ถ้าพวกเราไปพกั ควิตอ่ไปอาจจะเป็นพวกเราก็

ได้นะ’  

ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื%อคนขบัรถนั .นปิดกระจกลงแล้วก็ขบั

รถตอ่ไป 

 พวกผมไปถึงที%พกัที%เป็นคล้ายๆ หมูบ้่านในตอนคํ%า ใน

ตอนนั .นคนขบัรถพยายามโทรหาเจ้าของเกียที%ปกตแิล้วเขาจะพา

ลกูทวัร์มาอาศยัอยูด้่วย แตว่นันั .นพวกผมเจอแจ๊คพอต (บวกกบั

คนขบัรถกบัไกด์ไมไ่ด้วางแผนลว่งหน้ามา) เพราะวา่เจ้าของเกีย

คนนั .นดนัไมอ่ยู่ ทําให้พวกผมต้องนอนที%ตกึเก่าๆ ตกึเดียว
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ทา่มกลางเกียหลายสิบหลงัแทน ไกด์เรียกที%แหง่นี .วา่ ‘โรงแรม’ ผม

มองยงัไงมนัก็เป็น ‘รังหน’ู ชดัๆ  

 แตไ่มน่า่เชื%อว่ารังหนเูก่าๆ แบบนั .นมนัอุน่เหลือเชื%อเลยละ่ 

วนันั .นผมก็เลยหลบัคอ่นข้างสบาย  

 

วนัที%สามในทะเลทรายโกบี หิมะปกคลมุเตม็ไปหมด (ถ่ายโดยจุ้ย) 

ภารกิจในวนัสดุท้ายในทะเลทรายโกบีของพวกผมก็คือ

การกลบัไปถึงอลูานบาตอร์ให้ได้อย่างปลอดภยัเพราะวนันี .หิมะ

ตกหนกักวา่เมื%อวานอีก ผมคิดวา่วนันี .พวกผมต้องหลงทางอีก

แน่ๆ  และมนัเป็นเป็นอยา่งที%คดิจริงๆ  
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แตถึ่งแม้จะหลงทาง แตส่ดุท้ายคนขบัรถสดุเก่งก็พาพวก

ผมกลบัไปถึงอลูานบาตอร์จนได้  

เมื%อกลบัมาถึงโฮสเทล พวกผมก็ผลดักนัอาบนํ .า แล้วก็

อพัเดทขา่วคราวผา่นทางเฟซบุ๊คอีกสกัพกั จากนั .นก็ออกเดนิทาง

ไปกินข้าวเย็นกนัที%ร้านอาหารร้านเดียวกบัที%มาถึงวนัแรกซึ%งก็คือ

ร้าน The Bull นั%นเอง พวกผมก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื%อซื .อของกิน

ตนุไว้ตอนขึ .นรถไฟไปปักกิ%ง อีกครั .งที%เจอมามา่เกาหลี มนัเป็น

อะไรที%ฮิตจริงๆ ครั .งนี .พวกผมไมลื่มที%จะซื .อปลากระป๋องไว้ด้วย 

จากนั .นผมก็ไปหาซื .อซิมการ์ดเพื%อโทรกลบัไปธนาคารใน

กลาสโกว์เพื%อถามเรื%องบตัรเดบิต สดุท้ายก็ได้ความวา่บตัรเดบิต

ปัจจบุนัของผมถกูยกเลิก (ไมรู้่วา่ด้วยเหตผุลอะไร) แล้วเขาได้สง่

บตัรใหมไ่ปให้ผมตามที%อยูใ่นกลาสโกว์แล้ว ผมคิดในใจ ‘นี%กตู้อง

บนิกลบัไปกลาสโกว์เพื%อเอาบตัรใหมใ่ชม่ั .ยเนี%ย?’  

มนัคงจะไมดี่ถ้าผมทําตามที%ผมคดิ โชคยงัดีที%ผมสามารถ

ล๊อคอินเข้าบญัชีผา่นทางโทรศพัท์ได้ ผมก็เลยโอนเงินที%มีทั .งหมด

ของผมเข้าบญัชีของจุ้ย แล้วก็แตง่ตั .งจุ้ยเป็นนายธนาคาร

ประจําตวัแทน 
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คืนวนันั .นพวกผมเก็บของแล้วก็พกัผอ่นเพื%อเตรียม

เดนิทางไปปักกิ%งในวนัรุ่งขึ .น  

 ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ%งในประเทศที%ผมชอบที%สดุ

ในทริปนี .เลยเพราะวา่หิมะ ทุ่งหญ้า และสิ%งสวยงามอื%นๆ ตาม

ธรรมชาตใินทะเลทรายโกบีมนัทําให้ผมรู้สกึเหมือนได้กลบัไปส

ก๊อตแลนด์ที%เปรียบเสมือนบ้านหลงัที%สองอีกครั .ง ในขณะเดียวกนั

ชีวิตความเป็นอยูใ่นเกียนั .นมนัทําให้ผมรู้สกึอบอุน่ ภาพของ

ครอบครัวที%อยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตากนัมนัทําให้ผมรู้สกึดีจริงๆ  

ถ้าเป็นไปได้ อยากจะกลบัไปมองโกเลียอีกสกัรอบ 
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สถานีรถไฟอลูานบาตอร์ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

วนัตอ่มาพวกผมตื%นกนัแตเ่ช้าเพื%อไปให้ทนัรถไฟ ถึงแม้วา่

รถไฟสายทรานส์มองโกเลียขบวนนี .นั .นจะมีรูปร่างหน้าตา

เหมือนกบัรถไฟขบวนก่อนที%ผมโดยสารมาเป๊ะๆ แตว่่าบรรยากาศ

ภายในกลบัแตกตา่งกนัโดยสิ .นเชิง สาเหตก็ุเป็นเพราะวา่รถไฟตู้นี .

นั .นมีผู้ โดยสารเตม็ตู้ เลย 

ครั .งนี .พวกผมเดินขึ .นรถไฟกนัอยา่งผู้ เชี%ยวชาญ เมื%อพวก

ผมไปถึงห้องก็พบว่ามีเพื%อนร่วมห้องคนหนึ%งนอนอยู่บนเตียงทาง

ด้านบนแล้ว พวกผมทกัทายกบัเขาตามปกตจิากนั .นก็เก็บของ ไม่

นานนกั รถไฟก็ออกเดนิทาง ครั .งนี .พวกผมมีปลากระป๋องให้กิน

แกล้มกบัมามา่เกาหลีด้วย ชีวิตเลยเปรมขึ .นอีกเยอะ ระหวา่งทาง

รถไฟขบวนนี .นั .นต้องหยดุประมาณ 3-4 ชั%วโมงเพื%อเปลี%ยนล้อที%

เอ้อเหลียน (Erlian) เนื%องจากวา่รางรถไฟของประเทศมองโกเลีย

กบัประเทศจีนนั .นมีขนาดไมเ่ทา่กนั 

มีสิ%งหนึ%งที%นา่แปลกก็คือถึงแม้รถไฟขบวนนี .นั .นมีผู้คน

โดยสารมากมาย ผมเองก็ได้คยุกบัผู้คนมากมาย แตผ่มกลบัจํา

หน้าใครไมไ่ด้สกัคน อาจจะเป็นเพราะผมให้เวลากบัคนแตล่ะคน
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แคเ่พียงนิดหนอ่ยเทา่นั .น เลยทําให้รู้จกัพวกเขาแบบผิวเผิน มนั

ทําให้ผมคิดได้ว่าความสมัพนัธ์ตา่งๆ ที%เกิดขึ .นระหวา่งคนนั .นไมมี่

ทางลดั หากแตเ่กิดขึ .น เตบิโตและงอกงามด้วยเวลาและความใส่

ใจตา่งหาก 

นี%ผมกําลงัเข้าใกล้บ้านขึ .นไปอีกขั .นแล้วสินะ คดิถึงบ้าน

จงั 

สถานีตอ่ไป ปักกิ%ง (Beijing) 
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สถานีที� 12 

ปักกิ�ง จนี (Beijing, China) 
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สถานีรถไฟปักกิ%ง 

พวกผมมาถึงสถานีรถไฟปักกิ%งซึ%งอยูใ่จกลางเมืองใน

ตอนบา่ย ความรู้สกึในก้าวแรกที%ผมก้าวเท้าออกมาจากรถไฟนั .น

มนัรู้สกึหวิวๆ โหวงๆ ยงัไงก็ไมรู้่ ประมาณว่า ‘จบแล้วเหรอวะ 

ทริปรถไฟครึ%งโลก’ ทั .งๆ ที%ในความเป็นจริงยงัอีกตั .งหลายวนักวา่ที%

ผมจะกลบัถึงประเทศไทย อาจจะเป็นเพราะรอบๆ ตวัผมมีแตค่น

หวัดํา มนัเลยทําให้ผมรู้สกึไมค่อ่ยแปลกแยกก็เป็นได้  
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ผมรู้สกึแบบนั .นได้ไมน่าน จุ้ยก็ดงึผมกลบัเข้ามาสูโ่ลก

แหง่ความเป็นจริงโดยการเตือนสติวา่ ‘ไปซื .อตัxวรถไฟไปคนุหมิง

กนั’  

พวกผมเดนิออกมาจากชานชะลา จากนั .นก็ถามทางไป

ห้องขายตัxวจากคนจีนที%อยูแ่ถวนั .นประมาณ 4-5 คนแตก็่ไมมี่ใคร

พดูภาษาองักฤษ (จุ้ยก็พยายามพดูภาษาจีนแบบงูๆ  ปลาๆ แตก็่

สื%อสารกนัไมรู้่เรื%องอยู่ดี) พวกผมเลยต้องพึ%งสญัชาตญาณการเอา

ตวัรอดของตวัเอง  

นบัวา่สญัชาตญาณยงัดีอยูเ่พราะวา่สกัพกัพวกผมก็

มาถึงห้องขายตัxวที%มีเคาท์เตอร์เตม็ไปหมด แตจํ่านวนเคาท์เตอร์ที%

มากมายนั .นมนัก็ไมไ่ด้ทําให้การซื .อตัxวของพวกผมรวดเร็วขึ .นเลย 

เพราะวา่แตล่ะเคาท์เตอร์มีคนจีนตอ่ควิกนัยาวเหยียด พวกผมไป

กดเงินหยวน (Yuan) จากตู้ เอทีเอ็มแล้วก็ไปเข้าควิซื .อตัxว 

โชคดีที%พนกังานของเคาท์เตอร์ที%พวกผมตอ่ควินั .น

สามารถพดูภาษาองักฤษได้ ผมกบัจุ้ยก็เลยได้ตัxวรถไฟไปคนุหมิ

งอยา่งรวดเร็ว (คนละเรื%องกบัตอนที%อยูเ่ซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกที%จะซื .อ
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ตัxวรถไฟไปมอสโกว์เลย) รถไฟจากปักกิ%งไปคนุหมิงนั .นใช้

เวลานานพอสมควรเลยละ่ ประมาณ 1 วนัครึ%ง 

มาถึงจดุนี .ทกุคนอาจจะสงสยัวา่ทําไมถึงมีแคผ่มกบัจุ้ยที%

ซื .อตัxวรถไฟไปคนุหมิง แล้วน้องเพชรละ่หายไปไหน? คําตอบก็คือ

ผมก็สงสยัเหมือนกนัครับ!  

ต้องย้อนเวลากลบัไปตอนที%อยูก่ลาสโกว์ ตอนที%พวกผม

นั%งวางแผนกนัอยู ่ตอนนั .นผมกบัจุ้ยคดิตรงกนัว่าจะทําทั .งทีต้อง

ทําให้สดุไปเลย ก็คือต้องนั%งรถไฟกบัรถบสัยาวๆ ไปให้ถึงกรุงเทพ

เลย แตน้่องเพชรคิดวา่แคไ่ด้นั%งรถไฟสายทรานส์มองโกเลียก็

พอใจแล้ว พอไปถึงปักกิ%งน้องเพชรก็จะนั%งรถไฟไปเที%ยวเซี%ยงไฮ้

ตอ่แล้วก็บินกลบั โดยให้เหตผุลวา่จะไปเยี%ยมเพื%อน (ผู้ชาย)  

ผมกบัจุ้ยพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ไมเ่ชื%อ! มงึต้องไปหลี

สาวเซี%ยงไฮ้แหงๆ!” ระหวา่งทางผมกบัจุ้ยก็พยายามเกลี .ยกลอ่ม

น้องเพชรหลายครั .ง แตก็่ไมเ่ป็นผล ฮึ%ม ไอ้น้องคนนี .นะ เห็นสาว

ดีกวา่พี% 
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จริงๆ แล้วผมกบัจุ้ยแคแ่ซวน้องเพชรเลน่เฉยๆ มนัก็ไปหา

เพื%อนผู้ชายอยา่งที%บอกนั%นแหละ ไมไ่ด้ไปหาสาวที%ไหน  

 

อาหารจีนเสฉวน 

พอได้ตัxวรถไฟไปคนุหมิงพวกผมก็ขึ .นรถไฟใต้ดนิ

ความเร็วสงูเพื%อเดนิทางไปโฮสเทลที%จองไว้ โฮสเทลในปักกิ%งของ

พวกผมนี .มีชื%อวา่ Chinese Box Courtyard hostel  

พอเช็คอินเสร็จแล้วก็ออกมาหาอะไรกินข้างนอก แนน่อน

วา่มาถึงเมืองจีนแล้วก็ต้องกินอาหารจีน พวกผมเดนิหาร้านกนัได้
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สกัพกัแล้วก็ตดัสินใจเข้าร้านอาหารจีนเสฉวนร้านหนึ%ง ทนัที%ที%นั%ง

ปุ๊ ปพวกผมทั .งสามคนสั%งอาหารกนัไมย่ั .ง จนกนัจนลิ .นห้อย 

(เพราะความเผ็ด) พงุกาง (เพราะความอิ%ม) เลยทีเดียว พอเรียก

คดิเงินก็ตกกนัคนละประมาณ 400-500 บาท อาหารมื .อนี .ถือว่า

คอ่นข้างโอเคเมื%อเทียบกบัปริมาณที%สั%งไป ถ้าสั%งแบบนี .ในสก๊อต

แลนด์ก็น่าจะตกกนัประมาณคนละ 1,500 บาท 

 พอกินข้าวเสร็จพวกผมก็นั%งรถไฟใต้ดนิไปยงัจตัรัุสเทียน

อนัเหมิน (Tiananmen Square) ซึ%งถือเป็นสญัลกัษณ์ที%สําคญั

มากๆ อยา่งหนึ%งของประเทศจีนและของเมืองปักกิ%ง ปัจจบุนั

จตัรัุสเทียนอนัเหมินนั .นเป็นจตัรัุสกลางเมืองที%ใหญ่ที%สดุในโลก

สามารถจคุนได้ประมาณ 1 ล้านคน (Wikipedia.com) 

นอกจากนั .นแล้วบริเวณรอบๆ จตัรัุสนั .นยงัถกูล้อมรอบด้วย

สถาปัตยกรรมตา่งๆ มากมาย สิ%งที%ผมพอจะรู้จกัก็คงจะเป็นหอ

รําลกึถึงเหมาเจอ๋ตงุที%เป็นผู้ ก่อตั .งพรรคคอมมิวนิสต์ สง่ผลให้จีนมี

ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจบุนั 

 ก่อนที%จะเข้าไปในจตัรัุสได้นั .นจะมีเคาท์เตอร์สําหรับ

ตรวจสมัภาระซึ%งมีคนตอ่แถวคอ่นข้างยาวเลยทีเดียว พวกผมเดนิ
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ไปตอ่ควิโดยผมยืนอยูค่นหน้าสดุ พอถึงควิ ผมก็วางกระเป๋าเป้ใบ

เล็กๆ ของผมลงไปในเครื%องตรวจกระเป๋าแล้วก็เดนิผา่นเครื%อง

สแกนไป ปรากฏวา่เครื%องสแกนดงั พนกังานที%ดแูลก็เลยเดนิเข้า

มาคยุกบัผม เธอพดูภาษาจีนใสผ่มอยูน่าน ผมรอจนเธอพดูจบ

แล้วก็ตอบเธอกลบัไปวา่ “Sorry, I can’t speak Chinese – ขอ

โทษครับ ผมพดูภาษาจีนไมไ่ด้” พอเธอได้ยินดงันั .นก็กวกัมือผม

ให้เดนิเข้าไปพร้อมกบัพดูวา่ “Go go go – ไปไปไป” ผมไมลื่มที%

จะชี .ไปทางจุ้ยกบัน้องเพชรแล้วก็พดูวา่ “My friends as well – 

เพื%อนของผมก็เหมือนกนั” เธอก็เลยกวกัมือเรียกให้จุ้ยกบัน้อง

เพชรเดนิเข้าไปโดยไมต้่องตรวจ 

อื .ม บางทีการพดูภาษาจีนไม่ได้ก็มีข้อดีนะ 

 วนันั .นพวกผมก็ไมไ่ด้ทําอะไรตอ่นอกจากกินข้าวเย็นแล้ว

ก็กลบัไปนั%งเลน่ นอนเลน่อยู่ในโฮสเทล ยิ%งเข้าใกล้ประเทศไทย ยิ%ง

ขี .เกียจจริงๆ 

 วนัตอ่มาพวกผมตื%นกนัประมาณเที%ยง จากนั .นก็ออกไป

หาข้าวเที%ยงกิน พร้อมกบัไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื%อเตรียมซื .อของกิน

ตอนอยู่บนรถไฟไปคณุหมิง วนันี .เป็นวนัสดุท้ายที%ผมกบัจุ้ยจะได้
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เจอกบัน้องเพชรแล้ว  กวา่จะได้เจอกนัอีกทีก็คงตอนที%พวกผมทั .ง

สามคนกลบัไปถึงประเทศไทย  

ผมรู้สกึแปลกนิดๆ นะเมื%อจะต้องแยกกบัเพื%อนที%ร่วมทกุข์

ร่วมสขุกนัมาเดือนกวา่ๆ  จากนี .ไปจะไมมี่ใครมาทําหน้ากวนๆ 

พดูจากวนๆ ใสอี่กแล้ว  

ตอนเช็คเอาท์จากโรงแรมผมกบัจุ้ยก็ไมลื่มที%กอดน้อง

เพชรกนัคนละทีสองที  

จนกวา่จะเราจะพบกนัอีกครั .ง  

 ผมกบัจุ้ยเรียกแท๊กซี%ที%อยูใ่กล้ๆ กบัโฮสเทลโดยเป้าหมาย

อยูที่%สถานีรถไฟปักกิ%งตะวนัตก (Beijing West Railway Station) 

พอไปถึงสถานีรถไฟพวกผมใช้เวลาไมน่านนกัในการเดนิหาขบวน

รถไฟที%ต้องขึ .น ทนัทีที%ขึ .นไปบนรถไฟ เสียงเจี�ยวจ๊าวตามสไตล์คน

จีนก็ดงัเข้าหขูองผม จากนั .นสิ%งที%ผมเห็นตอ่มาก็คือความวุย่วาย

ของคนที%เดนิไปเดนิมา จุ้ยซึ%งเดนินําหน้าอยูห่นัมาบอกผมวา่ “นี%กู

จะต้องอยูแ่บบนี .อีกเป็นวนัเลยเหรอเนี%ย” 
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ในรถไฟ (ถ่ายโดยจุ้ย) 

 บนรถไฟขบวนนี .นั .นมีทางเดินเหมือนกบัรถไฟสายท

รานส์มองโกเลียเลย ตา่งกนัตรงที%ไมมี่ประตกูั .นแล้วก็มีเตียง

ทั .งหมด 6 เตียงตอ่ล๊อค  

ระหวา่งที%กําลงัเดนิหาเตียงอยูน่ั .น ผมสงัเกตเห็นวา่คน

บนรถไฟเกือบทกุคนตา่งมองเหมือนผมกบัจุ้ยเป็นตวัประหลาด 

อาจจะเป็นเพราะว่าภาษาที%ผมกบัจุ้ยใช้คยุกนันั .นมนัไมใ่ชภ่าษา

ที%พวกเขาคุ้นเคย  

พวกผมเดนิไปจนถึงล๊อคที%น่าจะเป็นของพวกผม  

ซึ%งล๊อคนั .นมีผู้ชาย 3 คนกบัผู้หญิง 1 คนอยูที่%เตียงแล้ว ผมกบัจุ้ย
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ถามพวกเขาทั .ง 4 คนให้แนใ่จอีกที ผู้หญิงซึ%งพดูภาษาองักฤษพอ

ได้ก็ตอบกลบัมาว่าใช ่แล้วเธอก็บอกตอ่อีกว่าเธอขอนอนเตียง

ลา่งสดุนะ เธอปีนขึ .นไปเตียงข้างบนไมไ่หวเพราะวา่ท้อง (เทา่ที%จํา

ได้เตียงทั .ง 6 เตียงในล๊อคนั .นมีตัxวหมายเลขเดียวกนัหมด ใคร

มาถึงก่อนก็ได้เลือกเตียงก่อน) จุ้ยไมร่อช้า รีบปีนขึ .นไปเตียง

ข้างบนทนัที 

แมเ่จ้า! นี%ผมต้องนอนกบัคนท้องเหรอเนี%ย เทา่ที%เห็นนี%ก็ท้องแก่ซะ

ด้วย 

พอรถไฟเริ%มออกเดนิทาง ความวุน่วายในตอนแรกนั .นก็ลงน้อยลง 

ทกุสิ%งกลบัมาสู่ความสงบอีกครั .ง  

บนรถไฟจากปักกิ%งไปคนุหมิงสายนี .นั .น ผมกบัจุ้ยเหมือน

เป็นดารา (หรือตวัประหลาดก็ไมรู้่) เพราะวา่พอคนจีนที%อยูแ่ถว

นั .นรู้วา่พวกผมไมใ่ชค่นจีน พวกเขาก็แวะเวียนเข้ามาทกัทาย

พดูคยุกนัใหญ่เลยซึ%งผมก็ฟังไมอ่อกหรอกนะ เพราะวา่พวกเขา

เลน่รัวภาษาจีนใสไ่มห่ยดุ 
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จุ้ยแอบถ่ายผมตอนนอน (ถ่ายโดยจุ้ย) 

หลงัจากอยู่บนรถไฟมาได้ประมาณ 1 คืน ก็มีคนจีนที%พดู

ภาษาองักฤษได้คอ่นข้างคล่องเข้ามาคยุกบัพวกผม นายคนนี .เลย

ถกูแตง่ตั .งให้เป็นล่ามกิตตมิศกัดิ�เพื%อเชื%อมความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ไทย-จีนตลอดชว่งเวลาที%พวกผมอยู่บนรถไฟ 
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เนื%องจากวา่รถไฟขบวนนี .นั .นไมมี่การกั .นเป็นห้องๆ 

เหมือนรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย ผมก็เลยคอ่นข้างกลวัขโมย

เลยละ่โดยเฉพาะอยา่งยิ%งตอนนอน วิธีป้องกนัของผมก็คือเอา

กระเป๋าแบ๊คแพคมาไว้ข้างๆ ตวั ล๊อคกระเป๋าสะพายหลงัไว้กบั

กระเป๋าแบ๊คแพคแล้วก็เอามือคล้องสายกระเป๋าสะพานหลงัไว้อีก

ด้วย ประมาณว่าถ้าใครจะมาหยิบกระเป๋าของผม ผมรู้ตวัแนน่อน 

อยา่งที%ผมเคยบอก ‘ผมไมไ่ว้ใจในทั .งนั .นยกเว้นจุ้ยกบัน้องเพชร’ 

ในวนัที%สองที%อยู่บนรถไฟนั .น ผมเจอเหตกุารณ์ที%ทําให้ผม

ตั .งคําถามกบัตวัเองวา่สิ%งที%ผมทํามาตลอดนั .นมนัถกูรึเปล่า เรื%องมี

อยูว่า่มีผู้หญิงจีนคนหนึ%งเข้ามาคยุด้วย (ผา่นทางลา่มกิตตมิศกัดิ�) 

โดยคําแรกที%เธอทกัพวกผมก็คือ “พวกคณุดจูะระวงัตวักนัมาก

เป็นพิเศษนะ” แล้วเธอก็บอกตอ่ว่า “พวกคณุทั .งสองคนเอาของ

ตดิตวัไว้ตลอดเลย” คําพดูของเธอทําให้ผมตั .งคําถามกบัตวัเองว่า

สิ%งที%ผมทํามนัถกูแล้วแนเ่หรอ มนัจําเป็นที%จะต้องไมไ่ว้ใจคนอื%น

ขนาดนั .นเลยเหรอ ทั .งๆ ที%เขาก็เป็นคนเหมือนเรา อาศยัอยู่บนโลก

เดียวกบัเรา  
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บางทีผมอาจจะคดิมากเกินไปก็ได้ หรือไมก็่ผมอาจจะทํา

ถกูแล้วที%ระวงัตวัมากๆ จนถึงตอนนี . คําถามข้อนี .ยงัคงเป็นคําถาม

ที%ไร้ซึ%งคําตอบสําหรับผม 

ชว่งเวลาที%เหลือบนรถไฟของผมกบัจุ้ยก็หมดไปกบัการ

เลน่หมากรุกแล้วก็คยุกบัชาวจีนที%เข้ามาคยุด้วย 

จากที%ได้อยูบ่นรถไฟในประเทศจีนมา 2 คืน มนัทําให้ผม

รู้สกึวา่รถไฟของจีนนั .นดีจริงๆ สะอาดมากๆ ด้วย (จะมีพนกังาน

มาทําความสะอาดวนัละ 3-5 รอบ) เมื%อเทียบกบัรถไฟที%เคยนั%งมา

ตั .งแตต่อนอยูที่%สก๊อตแลนด์ ผมยกให้รถไฟของจีนเป็นที% 1 เลย 

 อีกแคไ่มกี่%วนัเทา่นั .น…. 

สถานีตอ่ไป คนุหมิง (Kunming) 
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สถานีที� 13 

คุนหมงิ จนี (Kunming, China) 
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 เมืองคนุหมิงมนัทําให้ผมรู้สกึเหมือนประเทศไทยจริงๆ 

ไมว่า่จะเป็นถนนหนทาง การจราจร ตลอดจนสภาพอากาศ 

ตา่งกนัตรงที%วา่เขาไมพ่ดูภาษาไทยกนัแคน่ั .นเอง พวกผมออกจาก

สถานีไฟ จากนั .นก็เดนิหาแท๊กซี%เพื%อที%จะเรียกไปโฮสเทล พวกผม

คยุกบัแท๊กซี%ประมาณ 10 คนัเห็นจะได้ แตก็่ไมมี่ใครรับพวกผม

ขึ .นรถเลยสกัคนั ผมคิด ‘นี%มนัหนกักว่าแท๊กซี%ที%เมืองไทยอีกนะเนี%ย’  

สดุท้ายพวกผมเลยต้องใช้บริการ ‘แท๊กซี%เถื%อน (รถที%ไมไ่ด้

ตดิป้ายวา่เป็นแท๊กซี%)’ ที%มีคา่โดยสารแพงกวา่ 

 ประมาณ 20 นาที แท๊กซี%เถื%อนก็พาพวกผมมาถึงโฮสเทล

ที%มีชื%อวา่ Kunming Upland International Youth Hostel  

เหมือนชื%อจะยาวไปนิดนงึนะ  

 ข้อมลูเกี%ยวกบัรถไฟและรถบสัที%พวกผมเตรียมมาทั .งหมด

มีถึงแคที่%คนุหมิง พวกผมรู้ว่าจะต้องไปไหน แตไ่มรู้่วา่จะไปยงัไง 

หลงัจากนี .พวกผมต้องดิ .นรนหาทางกลบับ้านกนัเอง 

หลงัจากเก็บของเสร็จ พวกผมก็กลบัมาที%เคาท์เตอร์เพื%อ

ขอให้พนกังานของโฮสเทลซื .อตัxวรถบสัไปบอหา่น (Mohan) ซึ%ง
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เป็นชายแดนจีน-ลาวให้ โชคดีที%โฮสเทลนี .มีบริการจองตัxวให้อยู่

แล้ว  

ได้ตัxวมาปุ๊ ป พวกผมก็ออกไปเดนิเลน่ข้างนอก สารภาพ

เลยวา่ผมจําไมไ่ด้แล้วละ่วา่เดนิไปไหนบ้าง กล้องถ่ายรูปก็มีไว้แค่

เพื%อห้อยคอเฉยๆ ไมมี่อารมณ์เก็บภาพเพราะวา่ในหวัมวัแตค่ิดวา่ 

‘กจูะถึงบ้านแล้ว กจูะถึงบ้านแล้ว’ 

 วนัตอ่มาพวกผมเก็บของเรียบร้อย จากนั .นก็เตรียมตวั

เดนิทางไปยงัสถานีรถบสัสายใต้ของคนุหมิง (Kunming South 

Bus Station) ตอนแรกพวกผมกะวา่จะนั%งรถแท๊กซี%ไป แตพ่อเห็น

ราคามหาโหดแล้วทําให้พวกผมตดัสินใจนั%งรถเมล์แทน 

พวกผมต้องขึ .นรถเมล์ 2 ตอ่และใช้เวลาทั .งหมดประมาณ

ชั%วโมงกวา่ๆ หลงัจากที%อยูบ่นรถเมล์ไปได้ประมาณ 20 นาที มนั

ทําให้รู้วา่พวกผมโคตรคิดผิดที%ขี .งกเพราะวา่ตอนนั .นคนบนรถเมล์

เยอะมาก ทําให้พวกผมเอากระเป๋าแบ๊คแพคลงจากหลงัไมไ่ด้

และจงัหวะที%รถเบรกนั .น จุ้ยก็เสียหลกัไปทางด้านหลงัเลยทําให้

กระเป๋าแบ๊คแพคของจุ้ยไปกระแทกปากคนข้างหลงัแตก  
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เทา่นั .นยงัไมพ่อ พวกผมยงัลงลงรถเมล์ผิดป้ายถึง 3 รอบ 

ในรอบที% 3 นั .นพวกผมตดัสินใจที%จะเรียกมอเตอร์ไซค์ไปสถานีรถ

บสัเพราะกลวัวา่จะไปไมท่นั  

ตอนนั .นเงินหยวนของพวกผมนั .นเหลือน้อยแล้วด้วย ก็

เลยบอกคนขบัมอเตอร์ไซค์ว่า “ขอซ้อนสองนะ เงินไมเ่หลือแล้ว” 

คนขบัก็ใจดียอมให้ซ้อน เขาเอากระเป๋าแบ๊คแพคของผมไปไว้ที%

ขาของเขา จากนั .นผมก็ซ้อนท้ายเขาและจุ้ยก็ปิดท้ายโดยที%ยงั

สะพายกระเป๋าแบ๊คแพคไว้ข้างหลงั  

ลองจินตนาการถึงผู้ชาย 3 คนกบักระเป๋าอีก 4 ใบบนมอเตอร์ไซค์

แค ่1 คนัดสูิ  

พอมอเตอร์ไซค์ออกวิ%ง จุ้ยกบัผมต้องเกาะกนัและกนัไว้

แนน่ ไมง่ั .นจุ้ยได้ไปนอนจบูพื .นแน่ๆ  2-3 นาทีตอ่มา จุ้ยก็ตะโกน

เป็นภาษาไทยวา่ “หยดุก่อนๆ ตะคริวจะแดก” ผมเลยต้องสะกิด

ให้คนขบัหยดุสกัพกั พอจุ้ยดีขึ .น พวกผมก็เดนิทางกนัตอ่ แตก็่ยงั

ไมว่ายที%จะได้ยินเสียงจุ้ยเป็นพกัๆ วา่ “เมื%อยชิบหายเลยว่ะ!” และ 

“เห้ย กไูมไ่หวแล้ว จะตกๆ” 
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ประมาณ 5 นาทีตอ่มา การเดนิทางอนัแสนโหดร้ายก็จบ

ลง ในที%สดุพวกผมก็มาถึงสถานีรถบสัซะที ตอนจา่ยเงินคา่

มอเตอร์ไซค์เสร็จ ผมก็ไมลื่มที%จะกดัจุ้ยว่า “เป็นไงละ่ เข้าใจ

ความรู้สกึของกตูอนอยู่วอร์ซอว์รึยงั?”  

 

ตัxวรถบสัไปบอหา่น (อา่นไม่ออกเลย) 

พวกผมเดนิเข้าไปในสถานีรถบสัและก็พยายามหา

หมายเลขชานชะลาที%ตรงกบัหมายเลขในตัxวอยูส่กัพกัใหญ่ๆ แตก็่

ไมเ่จอ พวกผมก็เลยต้องออกไปหากนัเองที%ชานชะลา แตก็่ยงัไม่

เจออยู่ดีเพราะวา่รถทกุคนันั .นมีแตป้่ายภาษาจีน  
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สดุท้ายพวกผมก็ใช้วิธีเดนิไลถ่ามทีละคนั ไมน่านนกัก็

เจอรถคนัที%ต้องขึ .น พวกผมโหลดของลงใต้ท้องรถ จากนั .นก็ขึ .นรถ

ไป  

คืนนั .นผมแทบนอนไมห่ลบัเลย สว่นหนึ%งอาจจะเนื%องจาก

รถบสัที%สั%นอยู่ตลอดเวลา แตส่าเหตหุลกัก็คงเป็นเพราะความ

ตื%นเต้นที%วนัพรุ่งนี .ผมจะได้กลบัไปถึงประเทศไทยแล้ว (ถ้าไมมี่

อะไรผิดแผนนะ) 

สถานีตอ่ไป บอหา่น (Bo Han) และห้วยทราย (Huay Xai) 
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สถานีที� 14 

บอห่าน จนี (Bohan, China) และ 

ห้วยทราย ลาว (Huay Xai, Laos) 
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 ไมรู้่วา่คืนนั .นผมเผลอหลบัไปตอนไหน พอตื%นมาอีกทีรถ

บสัคนันี .ก็มาถึงอําเภอเมิงลา่ (Mengla) ซึ%งอยูใ่นเมืองสิบสองปัน

นาแล้ว ตอนแรกพวกผมก็งงวา่ทําไมถึงแวะมาที%นี%ก่อน พอถาม

คนขบัถึงได้รู้วา่พวกผมจะต้องเปลี%ยนไปขึ .นรถบสัอีกคนัหนึ%ง 

 ระหวา่งทางที%เดินไปขึ .นรถบสัอีกคนันั .น พวกผมก็เห็น

รถเมล์จอดอยูส่ิบกว่าคนั จุ้ยชี .ให้ผมดรูถเมล์ที%ไมต่ิดแอร์คนัหนึ%งที%

มีป้ายตดิอยู่ตรงกระจกว่า หลวงนํ .าทา (Luang Namtha) ซึ%งเป็น

ที%ที%พวกผมต้องผา่นเพื%อไปให้ถึงห้วยทรายและข้ามแมนํ่ .าโขงกลบั

ไทย  

จุ้ยเดนิเข้าไปถามคนขบัรถโดยลองพดูภาษาไทยใสเ่ขา

วา่ “คนันี .ไปถึงหลวงนํ .าทารึเปลา่ครับ?” ได้ผลครับ คนขบัรถที%

นา่จะเป็นคนลาวตอบกลบัมาวา่ “ใช”่ ตอนนั .นโคตรดีใจ ในที%สดุก็

มีคนฟังภาษาบ้านเกิดของพวกผมออกซะที! 

 แตพ่วกผมก็ไมไ่ด้ขึ .นรถเมล์คนันี .เพราะผมบอกจุ้ยวา่ 

“อตุสาห์ซื .อตัxวรถบสัไปถึงบอหา่น ก็นั%งตอ่ไปอีกหนอ่ยดวิะ อีกนิด

เดียวเอง ได้นั%งรถแอร์ด้วย ขนาดที%เมิงลา่ยงัมีรถเยอะขนาดนี . บอ
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หา่นแมง่เป็นชายแดน ต้องมีรถเยอะกวา่นี .ดวิะ เชื%อกดูิ กมูั%นใจ 

95% มนัต้องมีรถแนน่อน ”  

จุ้ยถาม “แล้วอีก 5% ละ่?” ผมตอบวา่ “กเูผื%อไว้” 

 จุ้ยเห็นด้วยกบัผม พวกผมก็เลยเดนิไปขึ .นรถบสัคนัที%จะ

ไปบอห่าน 

แนน่อนวา่ไอ้ 5% นั .นมนัเกิดขึ .นจริงๆ ไมอ่ยา่งนั .นผมคง

ไมเ่อาเรื%องนี .มาเลา่ รถบสัคนัที%นั%งมาพาพวกผมไปปล่อยแถว

ชายแดนจีน-ลาวโดยที%นั%นไม่มีรถที%จะข้ามไปฝั%งลาวสกัคนั พวก

ผมถามทางชาวบ้านที%อยูแ่ถวนั .นวา่จะไปหลวงนํ .าทาหรือห้วย

ทรายยงัไง พวกเขาบอกวา่ที%นี%มีรถไปห้วยทรายคนัละวนัและจะ

ออกทกุๆ 9 โมงเช้า  

ตอนนั .นเป็นเวลา 10 โมงกวา่ๆ และพวกผมทั .งสองคนก็

ไมอ่ยากจะอยูค้่างคืนที%ชายแดนเพราะใจมนับนิกลบัประเทศไทย

ไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยตดัสินใจเดนิไปที%ตรวจคนเข้า-ออกเมือง  

ไปตายเอาดาบหน้าก็ยงัดีกว่าอยูเ่ฉยๆ ละ่วะ! 
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 พวกผมเดนิไปอีกไมน่านก็เจอที%ตรวจคนเข้า-ออกเมือง 

พอข้ามไปถึงฝั%งลาว พวกผมเห็นความหวงัขึ .นมารําไรเพราะวา่

ตรงนั .นมีรถตู้จอดเรียงกนัเป็นแถวๆ  

พวกผมเดนิเข้าไปหาเจ้าของรถตู้คนัหนึ%ง ลองถามราคา

ไปห้วยทรายด ูเขาบอกวา่ “เหมาทั .งคนัก็ 3,000 บาท” ราคาที%เขา

บอกกลบัมาทําให้พวกผมโบกมืออําลาแล้วก็ตดัสินยืนรอรถบสั 

รถเมล์ รถตู้  หรือรถอะไรก็ได้ที%มาจากฝั%งจีน 

ยืนรอกนัอยูป่ระมาณครึ%งชั%วโมง ก็มีรถเมล์คนัหนึ%งขบัเข้า

มาประเทศจีน พวกผมโบกให้เขาจอด พอขึ .นไปบนรถเมล์ก็พบวา่

คนขบัรถนั .นเป็นคนขบัรถชาวลาวที%เจอที%เมิงลา่นั%นเอง 

นี%มนัซุเปอร์ฮีโร่มาชว่ยชีวิตพวกผมไว้ชดัๆ! 

ประมาณ 2 ชั%วโมง รถเมล์ก็วิ%งไปถึงหลวงนํ .าทา จากนั .น

พวกผมก็ตอ่รถตู้ อีก 3 ชั%วโมงไปยงัห้วยทราย บนรถตู้คนันั .น พวก

ผมได้เจอพี%คนไทยที%เดนิทางเข้าออกประเทศลาวบอ่ยๆ และเขาก็

กําลงัจะเดนิทางกลบัประเทศไทยพอดี พวกผมเลยถือโอกาสขอ

ตดิสอยห้อยตามพี%เขาไป 
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ตัxวรถตู้ไปห้วยทราย 

กวา่จะมาถึงห้วยทรายก็ประมาณ 4 โมงกวา่ๆ แล้ว พี%คน

นั .นพาพวกผมนั%งรถที%คล้ายกบัรถสองแถวไปยงัแมนํ่ .าโขง ระหวา่ง

ที%อยู่บนรถ จุ้ยก็เผาผมให้พี%เขาฟังวา่ “เพื%อนของผมมนัวา่ยนํ .าไม่

เป็นนะครับพี% ถ้ามนัตกนํ .าผมจะปลอ่ยมนัไว้สกัพกัแล้วเดีxยวคอ่ย

ลงไปชว่ยมนั” พี%เขาไมพ่ดูอะไรนอกจากยิ .ม 

สมเป็นเพื%อนรักจริงๆ  
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พอมาถึงแมนํ่ .าโขง วิวฝั%งตรงข้ามก็ปรากฎอยู่ตรงหน้า สิ%งที%แบง่

ระหวา่งผมกบัประเทศไทยอนัเป็นที%รักนั .นก็มีแคแ่มนํ่ .าสายเล็กๆ 

เทา่นั .นเอง! 

 ตอนที%ขึ .นไปบนเรือหางยาวข้ามฟาก พี%เขาก็แอบแซวผม

วา่ “ไมเ่ป็นไรนะ เรือไมจ่มหรอก ทําใจดีๆ ไว้” 

 เรือลําน้อยที%คอ่ยๆ แลน่ออกจากฝั%งพร้อมกบัสถานที%อนั

คุ้นเคยที%อยูไ่มไ่กล ผมมองย้อนกลบัไปที%ฝั%งลาว  

จบแล้วสินะ ทริปรถไฟสายทรานส์มองโกเลียอนัยาวนาน 

สถานีตอ่ไป สถานีปลายทาง 
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บนัทกึท้ายบท 

 ในความเป็นจริงผมยงัต้องนั%งรถตู้จากเชียงของเข้า

เชียงใหม ่และอยูเ่ที%ยวเชียงใหมอี่ก 4 วนั แล้วคอ่ยนั%งรถบสัเข้า

กรุงเทพ แตส่าเหตทีุ%ผมตดัจบตั .งแตต่อนที%นั%งเรือข้ามแมนํ่ .าโขง

กลบัมาฝั%งไทยก็เพราะว่าตอนนั .นผมรู้สกึเหมือนวา่ผมได้กลบัถึง

บ้านแล้วจริงๆ   
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สถานีปลายทาง 

 

 

 

 

 

รูปแรกที%ถ่ายตอนจะออกเดินทาง และรูปแรกที%ถ่ายตอนถึงบ้าน 

(ขวา) 

ผมกลบัมาถึงที%สถานีขนสง่หมอชิต 2 ตอนประมาณ 3 

ทุม่กวา่ๆ จากนั .นก็นั%งแท๊กซี%กลบับ้าน เมื%อผมเดินเข้าไปในบ้านก็

พบวา่ครอบครัวของผมกําลงัรอต้อนรับการกลบัมาของผมอยา่ง

อบอุน่หลงัจากที%ไมไ่ด้เจอกนัมากวา่ครึ%งปี  

ไมว่า่จะออกเดนิทางไปไกลแคไ่หน บ้านและคนในครอบครัวของ

ผมก็ยงัรอผมอยูเ่สมอ 
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ผมกลบัมาถึงสถานที%อนัคุ้นเคย ห้องนอนที%ไมต้่องแชร์

กบัใคร ห้องนํ .าที%ไมต้่องยืนตอ่ควิให้เมื%อย ความเป็นอยูที่%เรียบง่าย

และสามารถคาดเดาได้ ถึงแม้ผมจะพอใจกบัชีวิตของผม

ในตอนนี . แตล่กึๆ แล้วผมก็รู้วา่ผมไมส่ามารถลืมการเดนิทางที%

ผา่นมาได้เลย  

นอกเหนือจากนํ .าหนกัที%เพิ%มขึ .นมาถึง 7 กิโลกรัมแล้ว สิ%ง

ที%เพิ%มขึ .นมาก็คงจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที%มาขดัเกลาและพฒันา

อารมณ์และความคิดของผมในฐานะมนษุย์คนหนึ%ง  

การเดนิทางในครั .งนี .มนัทําให้ผมรู้จกัคณุคา่ของการรอ

คอย ผลลพัธ์ที%ได้จากการรอคอยและสิ%งตา่งๆ  ไมว่า่ดีหรือร้าย

ระหวา่งการรอคอยนั .นมนัมีคณุคา่ให้มองย้อนกลบัไปเสมอ 

การเดนิทางครั .งนี .ทําให้ผมเข้าใจวา่สิ%งตา่งๆ ที%ผมเห็น

จากภาพหรือที%ได้ยินคนอื%นเขาเลา่มาเป็นเพียงความเชื%อหรือ

ความคดิที%ถกูถ่ายทอดผ่านมมุมองของเจ้าของเหตกุารณ์เทา่นั .น 

หลายๆ ครั .งที%มมุมองของผมกบัพวกเขาแตกตา่งกนัไปโดยสิ .นเชิง 

ถ้าผมไมไ่ด้ออกเดนิทาง ผมคงไมไ่ด้รับรู้ถึงความแตกตา่งนี . 

รูปภาพที%งดงามกบัคําพดูที%สวยหรูนั .นเป็นแคคํ่าโฆษณาชวนเชื%อ
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และก็จะเป็นตอ่ไปจนกวา่เราจะได้ไปสมัผสัประสบการณ์นั .น

จริงๆ  

ผมรู้สกึวา่… 

ผมโชคดีที%ได้รับการสนบัสนนุจากทางครอบครัวไมว่า่จะ

เป็นเรื%องกําลงัใจหรือเรื%องการเงิน 

ผมโชคดีที%มีเพื%อนร่วมทางดีๆ อยา่งจุ้ยกบัน้องเพชรรวม

ไปถึงเพื%อนๆ ที%เจอระหวา่งทางอีกมากมาย 

ผมโชคดีที%มีโอกาสได้เจอสิ%งที%สวยงามและนา่จดจํา

ตลอดการเดนิทางกลบับ้านด้วยรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย 

สดุท้าย โชคที%ดีที%สดุ ผมโชคดีที%ออกเดนิทาง 

3 มีนาคม 2557 

 


