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คุนหมิง : นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ 
Kunming: City of Beautiful Spring 

 
 

ประพล จิตคต ิ
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

 
 ก่อนเดินทำงประมำณสัปดำห์กว่ำผมก็เร่งรีบเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยและกำร
น ำเสนอข้อมูลของหลักสูตรที่ผมรับผิดชอบ และได้รับทรำบข้อมูลก่อนหน้ำนี้ว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรมีควำมยินดีที่จะเชิญสถำบันกำรศึกษำในประเทศจีนเดินทำงมำเข้ำร่วมกำรแสดง
นำฏศิลป์นำนำชำติซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนธันวำคม หรือ เดือนมกรำคม ของทุกปี โดยมีมหำวิทยำลัยฯ 
เป็นเจ้ำภำพ และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแม่งำนหลักในกำรจัดกิจกรรมในกำรอบรมเชิง
ปฏิบัตกิำร สำธิตและจัดกำรแสดงทำงด้ำนศิลปะจำกนำนำชำต ิ
 มหำวิทยำลัยฯ โดยงำนวิเทศสัมพันธ์ และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ แจ้งผมก่อนออกเดินทำง
ประมำณ 3 สัปดำห์ซึ่งเป็นเวลำที่ค่อนข้ำงกระชั้นชิดมำกสิ่งที่ผมต้องเร่งเตรียมหลัก ๆ ก็คือคอนเท
นต์ของเนื้อหำเพื่อไปน ำเสนอในครั้งนี้ และเป็นกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศครั้งแรกที่ผมใช้
หนังสือเดินทำงรำชกำรเล่มสีน้ ำเงิน ซึ่งผมก็ได้รับหนังสือเดินทำงเล่มนี้ก่อนเดินทำงเพียง 5 วัน เท่ำนั้น  
 ในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศในครั้งนี้  
มหำวิทยำลัยฯ เลือกไปเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของ
มณฑลยูนนำน ซึ่งผมเองก็ไม่เคยเดินทำงมำก่อนและ
ไม่ได้มีข้อมูลกำรเดินทำงล่วงหน้ำ ก่อนเดินทำงประมำณ 
3 วัน หัวหน้ำคณะฯเดินทำงได้เชิญคณะผู้ร่วมเดินทำงเข้ำ
ประชุมเพื่อชี้แจง และมอบหมำยหน้ำที่อย่ำงชัดเจน แจ้ง
ก ำหนดกำรและสถำนที่ต่ำง ๆ ระหว่ำงอยู่ที่ประเทศจีน 
 ตลอดระยะเวลำที่ใช้ชีวิตอยู่ต่ำงประเทศเป็น
ระยะเวลำ 6 วัน นั้นมีสิ่งต่ำง ๆ มำกระทบจิตใจผมหลำยอย่ำงและเก็บเป็นประสบกำรณ์มำเล่ำต่อให้
นักศึกษำในสังกัดที่ผมรับผิดชอบอยู่และแบ่งปันให้กับผู้อ่ำนทุกคนได้รับทรำบข้อมูลหำกมีโอกำส
เดินทำงไปประเทศจีนในโอกำสต่อไป หำกพร้อมแล้วเชิญไปชมคุนหมิงด้วยกันครับ 
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ข้อมูลทั่วไป 

 ก่อนกำรเดินทำงผมได้สืบค้นข้อมูลจำกวิกิพีเดีย (2559) เกี่ยวกับนครคุนหมิง (จีน: 昆明; 

พินอิน: Kūnmíng) เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนำนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีพื้นที่ 21,111 ตำรำง
กิโลเมตร สูงจำกระดับน้ ำทะเล 1,891 เมตร มีจ ำนวนประชำกรประมำณ 3 ,740,000 คน โดยมี
ประมำณ 1,055,000 คนที่อำศัยอยู่ในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสำบเตียนฉือด้ำนทิศเหนือ 
เนื่องจำกมีอำกำศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนำนนำมว่ำ "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" 
  

มณฑลยูนนำนแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 17 เขต/เมือง กล่ำวคือ เขต (Prefecture) 7 เขต 
ได้แก ่  
    1. เขตจ้ำวทง (Zhaotong) 
    2. ชูจิ้ง (Qujing) 
     3. ยู้วซี (Yuxi) 
    4. ซือเหมำ (Simao) 
     5. เป่ำซำน (Baoshan) 
     6. ลี่เจียง (Lijiang) 
     7. หลินชำง (Lincang) 
  

นอกจำกนี้ยังมี เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย (Autonomous Prefecture) 8 เขต 
     1. เหวินซำน (Wenshan) (ชนชำติจ้วงและแม้ว) 
     2. หงเหอ (Honghe) (ชนชำติฮำหนีและอี๋) 
     3. สิบสองปันนำ (Xishuangbanna) (ชนชำติไต) 
     4. ฉู่สุง (Chuxiong) (ชนชำติอ๋ี) 
     5. ต้ำหลี่ (Dali) (ชนชำติไป๋และไต) 
     6. เต๋อหง (Dehong) (ชนชำติไตและจิ่งพอ) 
     7. นู่เจียง (Nujiang) (ชนชำติลีซอ) 
     8. ตี๋ช่ิง (Diqing) (ชนชำติทิเบต) 
 

เมืองที่ขึ้นตรงต่อมณฑล (Provincially Administered Municipality) 2 เมือง ได้แก่ นคร
คุนหมิง (Kunming) และเมืองตงชวน (Dongchuan) โดยมีนครคุนหมิง (Kunming Municipality) 
เป็นเมืองหลวงของมณฑล 
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สภำพทำงภูมิศำสตร์ของเมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนที่รำบสูงในมณฑลยูนนำน มีภูมิอำกำศเย็น
สบำย ฤดูหนำวอำกำศไม่หนำวจัดและฤดูร้อนอำกำศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่ำง      
15-18 องศำเซลเซียส มีภูเขำล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้ำน อำณำเขตทิศใต้ติดกับทะเลสำบ สูง 1,850 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเล มณฑลยูนนำนมีแม่น้ ำไหลผ่ำนกว่ำ 600 สำย แม่น้ ำสำยส ำคัญ 6 สำย ได้แก่ 

1. แม่น้ ำอิระวดี (ภำษำจีนเรียกว่ำ อีลั่วหว่ำตี้เจียง (Yiluowadi Jiang))  
2. แม่น้ ำจินซำเจียง (Jinsha Jiang) (เป็นแม่น้ ำสำขำของแม่น้ ำแยงซีเกียงตอนบน) 
3. แม่น้ ำนู่เจียง (Nu Jiang) (ไหลลงสู่ประเทศพม่ำ) 
4. แม่น้ ำจูเจียง (Zhu Jiang) (ต้นน้ ำของแม่น้ ำจูเจียงในนครกวำงโจว) 
5. แม่น้ ำหลำนชำงเจียง (Lanchang Jiang) (หรือแม่น้ ำโขงไหลลงสู่ประเทศพม่ำ ลำว ไทย 

กัมพูชำ เวียดนำม) 
6. แม่น้ ำหงเหอ (Honghe) (ไหลลงสู่ประเทศเวียดนำม) โดยแม่น้ ำ 2 สำยหลังถือเป็นแม่น้ ำ

นำนำชำติ (ค ำว่ำ เจียง และ เหอ แปลว่ำแม่น้ ำ เช่นกัน) 
 ระหว่ำงที่ผมและคณะเดินทำงพ ำนักอยู่ในคุนหมิงนั้นต่ำงเห็นพ้องกันว่ำที่นี่เป็นเมืองที่มีภูเขำ
และเนินอยู่ตำมจุดต่ำง ๆ เช่น ย่ำนที่พักใกล้กับทะเลสำบกรีนเลค และมหำวิทยำลัยยูนนำน จะมีฝั่งที่
เป็นพื้นที่ลำดเอียงสูงไปต่ ำลงสู่ทะเลสำบ เรำจะเห็นอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ ต้ังอยู่บนพื้นที่ลำดเอียง
แทบทั้งสิ้น แมโ้ฮสเทลที่คณะเดินทำงของพวกเรำพ ำนักอยู่กต็ั้งอยู่บนพื้นที่ลำดเอียงเช่นกัน 
 
การคมนาคม 
 กำรเดินทำงของคณะเรำส่วนใหญ่ใช้รถแท็กซี่มิเตอร์มำกกว่ำเนื่องจำกสะดวก เพรำะมี
จุดหมำยปลำยทำงชัดเจน กำรเดินทำงในแต่ละวันนั้นก็จะเป็นเดินทำงไปมหำวิทยำลัยฯ วิทยำลัย 
และโรงเรียน แล้ว    ก็เดินทำงกลับ แต่มีวันนึงที่เรำเดินทำงด้วยรถรับจ้ำงออกไปยังเขำซีซำนซึ่งไกล
ออกไปอีกประมำณ 40 นำที และใช้กำรนั่งเคเบิ้ลคำร์ไปตำมจุดต่ำง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนกำร
เดินทำงในนครคุนหมิงนั้นทำง         สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (2559) ได้รวบรวมไว้ดังนี้ กำร
เดินทำงหลักของคุนหมิงคงจะเป็นรถบัสโดยสำร ประจ ำทำงของนครคุนหมิงมีเครือข่ำยกำรเดินรถ
ค่อนข้ำงครอบคลุมทั่วถึง โดยทั่วใหญ่มีอัตรำค่ำโดยสำรตลอดสำย 1 หยวนส ำหรับรถธรรมดำ และ 2 
หยวนส ำหรับรถปรับอำกำศ สำมำรถศึกษำเส้นทำงได้จำกแผนที่นครคุนหมิงที่หำซื้อได้ทั่วไป หรือ
บริกำรแผนที่ของเว็บไซต์ www.baidu.com 
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รถแท็กซี่มิเตอร์มีอัตรำค่ำโดยสำรเริ่มต้นที่ 8 หยวนส ำหรับกำรเดินทำงช่วง 3 กิโลเมตรแรก 
จำกนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรำ 1.80 หยวน/กิโลเมตร นอกจำกนี้ ต้องเสียค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีก 
1 หยวน (อัตรำค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงก ำหนดโดยคณะกรรมกำรพัฒนำและปฏิรูปแห่งมณฑลยูนนำน) กำร
ใช้บริกำรรถแท็กซี่มิเตอร์หลังเวลำ 22.00 น. อัตรำค่ำโดยสำรเริ่มต้นที่ 9.6 หยวนส ำหนับกำรเดินทำง
ช่วง 3 กิโลเมตรแรก จำกนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรำ 2.4 หยวน/กิโลเมตร บวกค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
เพิ่มอีก 1 หยวน ข้อมูลส่วนนี้ผมก็ไม่ทรำบมำก่อน หลังจำกที่ผมลงรถและจ่ำยค่ำแท็กซี่ พี่คนขับจะใช้
เครื่องคิดเลขบวกให้เห็นเลยว่ำเพิ่มอีก 1 หยวน คนขับแท็กซี่ที่คุนหมิงทุกคนจะใช้ระบบน ำทำงด้วย 
GPS ผมสังเกตว่ำส่วนใหญ่แท็กซี่จะสีฟ้ำขำว ไม่เปิดแอร์ และยี่ห้อ Volkswagens เหมือนกันทั้งเมือง
เลยครับ คนที่ขำยำวอำจจะขึ้น-ลงล ำบำกนิดนึง ไม่ค่อยสะดวกนักแต่ก็ไม่ได้ล ำบำกมำก เพรำะ
กำรจรำจรที่นี่เคลื่อนตัวได้ดี  

หลังจำกเครื่องบินร่อนลงพื้นสนำมบินฉำงสุ่ยคุนหมิง หลังจำกนั่งรถออกมำผมก็สังเกตเห็น
รำงรถไฟอยู่ด้ำนบน เหนือทำงด่วนที่เรำนั่งมำ นครคุนหมิงมีโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำร
ขยำยตัวของเมือง ปัจจุบัน มีรถไฟฟ้ำเปิดให้บริกำรแล้ว 3 สำย ได้แก่ สำย 6 ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ย
คุนหมิง-สถำนีขนส่งสำยตะวันออก(อยู่ระหว่ำงขยำยเส้นทำงเชื่อมต่อจำกสถำนีขนส่งสำยตะวันออกไป
ยังใจกลำงตัวเมือง) สำย 1 เมืองมหำวิทยำลัย เขตเมืองใหม่เฉิงก้ง-สถำนีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่ำง
ขยำยเส้นทำงเชื่อมต่อจำกสถำนีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง) และสำย 2 
สถำนีขนส่งสำยเหนือ-สถำนีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่ำงขยำยเส้นทำงเชื่อมต่อจำกสถำนีรถไฟคุนหมิงไป
ยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง) ข้อมูลจำกน้องแอน และน้องจ๋ำ คนไทยในคุณหมิง เล่ำให้ผมฟังว่ำ
ปลำยปี พ.ศ. 2559 คุนหมิงจะมีกำรปรับปรุงระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้ำทั้งหมดอำจจะส่งผลให้จรำจรใน
เมืองติดขัดมำกขึ้น สังเกตได้ว่ำพื้นที่ห่ำงไกลของประเทศจีนยังได้รับกำรพัฒนำให้เท่ำเทียมเมืองใหญ่ 
ๆ ต่ำงจังหวัด หรือ ต่ำงมณฑลที่ใม่ใช่เมืองหลวงอย่ำงปักกิ่ง ก็ยังให้ ควำมส ำคัญโดยมีรถไฟฟ้ำ
ให้บริกำรด้วย 

ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิงมูลค่ำกว่ำ 40,000 
ล้ำนหยวน เตรียมเป็นสนำมบินที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 4 ของจีน และเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร 28 มิ.ย. 2555 
เปิดใช้งำนแทนที่ท่ำอำกำศยำนอู่เจียป้ำ  
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ศูนย์กลำงกำรบินขนำดใหญ่ที่ได้รับกำรอนุมัติกำรก่อสร้ำงในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติจีนฉบับที่ 11 (ปี 2549 - 2553) และเป็นสนำมบินที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน 
รองจำกสนำมบินกรุงปักกิ่ง สนำมบินผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ และสนำมบินไป๋หยุนนครกว่ำงโจว 

- มีพื้นที่รวมรำว 260,000 ตร.ม. 
- มูลค่ำกำรลงทุนขณะนี้ 23,087 ล้ำนหยวน (คำดว่ำจะลงทุนรวม 38,000 ล้ำนหยวน) 
- เป็นสนำมบินระดับมำตรฐำน 4F สำมำรถรองรับเครื่องบินขนำดใหญ่อย่ำงแอร์บัส 380 ได ้
- ประกอบด้วย 2 รันเวย์ ควำมยำว 4,500 เมตร และ 4,000 เมตร (ในอนำคตจะสร้ำงอีก 2 

รันเวย์ ซึ่งมีควำมยำว 3,200 เมตร) 
- ออกแบบให้สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้โดยสำรถึง 38 ล้ำนคน (หำกรวมเฟส 2 จะสำมำรถ

รองรับผู้โดยสำรได้ถึง 60 ล้ำนคน) สินค้ำและพัสดุ 950,000 ตัน และเครื่องบินมำตรฐำนขึ้น-ลง 
303,000 ล ำ 

- บริกำรที่จอดรถถึงกว่ำ 4,500 คัน และที่จอดรถแท๊กซี่ 961 คัน 
เป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมทำงอำกำศในภำคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทั้งนี้ จำกท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิงสำมำรถเดินทำง
ไปยังตัวเมืองคุนหมิงโดย 1) รถ Shuttle Bus บริเวณประตูทำงออกชั้นผู้โดยสำรขำเข้ำ (รถบัสสีขำว 
13 หยวน และรถบัสสีทอง 25 หยวน) 2) รถไฟฟ้ำ สำย 6 ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิง-สถำนีขนส่ง
สำยตะวันออก(สำมำรถโดยสำรรถบัสโดยสำรประจ ำทำงต่อไปยังตัวเมือง) และรถแท็กซี่มิเตอร์บริเวณ
ประตูทำงออกช้ันผู้โดยสำรขำเข้ำ (Wicsir (นำมแฝง). 2559) 

ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิงมีอำคำรผู้โดยสำรหลังใหญ่ ตกแต่งสวยงำมทันสมัยมำก โอ่อ่ำ 
และมีเที่ยวบินไปยังเมืองต่ำง ๆ ได้ อย่ำงสะดวกสบำย เช่น มำเก๊ำ, ฮ่องกง และอื่น ๆ นอกจำกนี้ยังมี
เที่ยวบินไปในประเทศจีนอีกด้วย 

หำกมีเวลำผมและคณะ ก็อำจจะกลับมำสนำมบินฉำงสุ่ยคุนหมิงเพ่ือนั่งรถต่อไปที่ต้ำลี่, ลี่เจียง 
และ   แชงกรีล่ำ ด้วย แต่จำกข้อมูลที่ได้ค้นคว้ำมำแนะน ำว่ำหำกจะไปต้ำลี่, ลี่เจียง, แชงกรีลำ 
นักท่องเที่ยวควรแวะพักที่คุนหมิงก่อนสักระยะ เพื่อปรับควำมคุ้นเคยของสภำพอำกำศเพรำะคุนหมิง 
และเมืองอ่ืนๆ เป็นพื้นที่สูงมีอำกำศเบำบำง ไม่ควรเดินเร็ว หรือ ออกก ำลังกำยอย่ำงหักโหมจนเกินไป 

เอำเป็นว่ำหำกท่ำนใดประสงค์จะเดินทำงจำกนครคุนหมิงไปยังต่ำงเมือง หรือต่ำงมณฑล 
สำมำรถเดินทำงโดย 1) เครื่องบิน ณ ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิง 2) รถบัสโดยสำรทำงไกล ณ สถำนี
ขนส่งสำยเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก (สำมำรถเดินทำงไปโดยรถบัสโดยสำรประจ ำทำง ทั้งนี้ 
สถำนีขนส่งสำยเหนือ ใต้ และตะวันออก สำมำรถเดินทำงไปโดยรถไฟฟ้ำ) และ 3) รถไฟ ณ สถำนี
รถไฟคุนหมิง ถนนเป่ยจิงลู่ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
 หลำยคนอำจจะมองว่ำคุนหมิงเป็นเมืองผ่ำนไปยังต้ำลี่, ลี่เจียง แต่จริง ๆ แล้วที่นี่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมำกพอสมควรครับ ส่วนใครที่ชอบหยิบเอกสำรแผนที่ท่องเที่ยว หรือ ไกด์แม๊ป ในสนำมบิน 
ที่เมืองนี้ไม่มีให้หยิบฟรีนะครับ ผมเดินหำหลำยรอบตอนขำเข้ำก็ไม่เห็นมี แล้วคนที่คิดว่ำจะไปวำงแผน
ไปตำยเอำดำบหน้ำ ใช้ไม่ได้เลยนะครับ เพรำะที่สนำมบินนั้นมี wifi ให้ใช้ได้แต่ท่ำนต้องเปิดโรมมิ่งไป
จำกประเทศต้นทำง หรือ ใช้ซิมจีน เพรำะระบบล็อคอินจะส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียวให้ทำง sms เพื่อ
น ำมำกรอกก่อนใช้งำน ผมมองว่ำมันมีควำมยุ่งยำกมำกกว่ำสนำมบินนำนำชำติในบ้ำนเรำด้วยซ้ ำ แต่
มองเรื่องควำมปลอดภัยนี้ก็ต้องยอมรับระบบของเขำครับ แหล่งท่องเที่ยวของคุนหมิงมีดังนี้ 

1. อุทยำนแห่งชำติเขำซีซำน (ประตูมังกร : หลงเหมิน ) กำรไปเที่ยวเขำซีซำนในครั้งนี้ผม
หำข้อมูล 

มำล่วงหน้ำน้อยมำก เพรำะไม่มั่นใจว่ำจะไป หรือ ไม่ไป คณะเดินทำง 7 คน สละสิทธิ์ไป 2 คน เพรำะ
กลัวควำมสูง ก่อนออกเดินทำง 1 วัน ล่ำมภำษำจีนได้นัดหมำยกับอำอี๋ให้มำรับหน้ำโฮสเทลเวลำ 
09.00 น. ในวันรุ่งนี้ เพรำะเรำจะไปปีนเขำด้วยกันแค่ 5 คน พอถึงวันเดินทำงผมตื่นเช้ำออกไปเดินชม
วิถีผูค้นในสวนสำธำรณะใกล้ ๆ ที่พัก และกลับมำก่อนเวลำประมำณ 10 นำที ก็พบกับอำอ๋ีนั่งรถในรถ 
และตะโกนถำมผม คือ ผมก็ฟังจีนไม่ออก ได้ยินแต่ ไท กั๋ว ผมก็เลยตอบไปเป็นภำษำอังกฤษ พร้อม
พยกัหน้ำ ว่ำใช่ แต่รอก่อนผมจะเข้ำไปตำมในโฮสเทล หลังจำกนั้นก็ออกเดินทำงด้วยรถตู้คันเล็ก ๆ น่ัง
ได้ 5 คน พอดี ค่ำเช่ำเหมำ ตก 150 หยวนทั้งวัน โดยอำอี๋จะเก็บมัดจ ำก่อน 50 หยวน ส่วนที่เหลือ
จ่ำยตอนกลัน หลังจำกที่ไปถึงที่ท ำกำรหน้ำทำงขึ้นเขำซีซำน อำอี๋จอดให้ลง และเปลี่ยนไปนั่งรถบัสน ำ
เที่ยว โดยจ่ำยค่ำธรรมเนียมค่ำโดยสำรรถบัส ค่ำรถไฟฟ้ำ และ ค่ำเคเบ้ิลคำร์(ไปประตูมังกร ได้เพียง 1 
เที่ยว โดยให้เลือกว่ำจะนั่งขำไป หรือ นั่งขำกลับ) เป็นเงิน 80 หยวนต่อคน 
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สมำชิกที่ร่วมทริปตกลงกันว่ำจะเลือกนั่งขำกลับ งั้นก็แสดงว่ำขำไปต้องเดินไปประตูมังกร 
บันไดทั้งสิ้น 333 ขั้น เรำใช้เวลำทั้งสิ้น เกือบ 3 ช่ัวโมงระหว่ำงกำรเดินขึ้นประตูมังกร เขำซีซำนตั้งห่ำง
จำกตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋ำ สร้ำงในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่ำนอุโมงค์
หินที่สกัดไว้ตำมไหล่เขำ พร้อมชมศำลเจ้ำและวัดจีนลัทธิเต๋ำ ซึ่งสร้ำงขึ้นด้วยแรงศรัทธำของชำวบ้ำนที่
มีประวัติควำมเป็นมำยำวนำนนับ 1 ,000 ปี ชมควำมงดงำมของ ทะเลสำบคุนหมิง เตือนฉือ จำก
มุมมองจำกที่สูง มำลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์หมิง เชื่อกันว่ำเป็น ประตู
แห่งควำมสิริมงคล ซึ่งถ้ำผู้ใดได้เดินลอดผ่ำนประตูแห่งนี้จะประสบแต่ควำมส ำเร็จโชคดี ประตูแห่งนี้
ตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ริมหน้ำผำ ในกำรจะลอดประตูมังกรได้นั้นจะต้องพิชิตเขำซีซำนให้ได้ก่อน โดยกำร
เดินขึ้นบันไดประมำณ 300 กว่ำขั้น บริเวณทำงเดินขึ้นเขำซีซำนนั้นจะมีจุดพักต่ำงๆ หลำยจุด จุดแรก
จะพบ "ศำลเจ้ำหวำงหลินกวง" ข้ำงๆของศำลเจ้ำจะมีรูปที่แกะสลักบนหินเป็น "เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ" 

คนจีนถือว่ำเมื่อเอำมือลูบที่ก้อนทองที่ท่ำนถือไว้ แล้ว
น ำมำใส่กระเป๋ำของเรำ เหมือนกับขอเงินทองกับท่ำน 
ขอให้ร่ ำรวย เดินไปเรื่อยๆก็จะพบที่พักจุดต่ำงๆ บริเวณ
จุดพักต่ำงนี้จะเห็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์มำกมำย เช่น "บ่อน้ ำ
วัวกตัญญู" "ศำลเจ้ำแม่กวนอิมประทำนบุตร" หรือ "เจ้ำ
แม่กวนอิมส่งลูก" และจุดสุดท้ำย คือ "ประตูมังกร" หรือ
ศำลเจ้ำมังกรหรือไข่มังกร เพื่ออธิฐำนขอโชคลำภ มีสอง
วิธีในกำรขอพร คือ ใช้มือขวำไปจับแก้วมังกรแล้วอธิฐำน 
อีกวิธีหนึ่งคือใช้มือซ้ำยจับแก้วมังกร มือขวำจับหำงปลำ 
ซึ่งก็คือปลำที่กระโดดข้ำมประตูแล้วกลำยเป็นมังกร ใน
กำรลูบหรอืจับปลำคือขอให้เหลือกินเหลือใช้  
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ขำกลับต้องเดินต่อไปด้ำนบนเพื่อนั่งเคเบิ้ลคำร์ลงมำยังศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว  เมื่อไปถึง
สถำนีผมสังเกตเห็นป้ำยบอกควำมสูงขณะที่เรำยืนอยู่นั้น สูง 2,380 เมตร ซึ่งพอๆกับ ดอยอินทนนท์ 
ที่ จ.เชียงใหม่เลยครับ จำกนั้นก็นั่งเคเบิ้ลคำร์มำลงที่ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวใช้เวลำนำนพอสมควร 
เพรำะเคเบ้ิลคำรไ์กล ขึ้นเขำ และลงเขำหลำยลูก ระหว่ำงทำงมีช่ำงภำพแอบถ่ำยภำพเพ่ือน ำมำขำยให้
นักท่องเที่ยว ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ำเขำถ่ำยตรงไหน เพรำะภำพที่ได้ คือ เป็นภำพที่ดูไม่มีเอำซะเลย จำกนั้น
คณะเรำก็เลือกที่นั่งเคเบิ้ลคำร์แบบแคปซูลเพื่อลงจำกเขำซีซำนข้ำมฝั่งถนน ข้ำมทะเลสำบเตียนฉือ 
และไปลงยังสวนสำธำรณะไห่เกิงครับ ผมเพิ่งเคยขึ้นเคเบิ้ลคำร์ข้ำมน้ ำครั้งแรกในชีวิต รำคำค่ำโดยสำร
อยู่ที่คนละ 40 หยวน ระยะทำงไกลพอสมควร และระหว่ำงทำงมีสถำนี ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถแวะลง
ได้ 1 สถำนี และสถำนีปลำยทำงจะอยู่ติดกับทะเลสำบเตียนฉือด้ำนใน 

2. ทะเสสำบเตียนฉือ เคเบิ้ลคำร์แคปซูลน ำผมและคณะฯ มำส่งไว้ที่ปลำยทำงอีกด้ำน
ฝั่งทะเลสำบเตียนฉือ ซึ่งทะเลสำบเตียนฉือ (อังกฤษ: Lake 

Dian, จีน: 滇池) หรือ ทะเลสำบคุนหมิง (昆明湖) 
เป็นทะเลสำบปิดขนำดใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับเมืองคุนหมิง 
มณฑลยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ทะเลสำบแห่งนี้
เป็นทะเลสำบน้ ำจืด ตั้งอยู่ที่ระดับควำมสูง 1,886.5 เมตร
เหนือระดับน้ ำทะเล มีพื้นที่ 298 ตำรำงกิโลเมตร มีควำม
ยำวจำกริมฝั่งด้ำนทิศเหนือจรดทิศใต้ 39 กิโลเมตร มีควำม
ลึกเฉลี่ย 4.4 เมตร (วิกิพีเดีย. 2559) 

จำกควำมงดงำมของทะเลสำบนี้ ท ำให้ถูกขนำน
นำมว่ำ "ไข่มุกทอแสงแห่งที่รำบสูง" และยังเป็นต้นแบบใน
กำรสร้ำงทะเลสำบคุนหมิงภำยในพระรำชวังฤดูร้อนที่กรุง
ปักกิ่ง เนื่องจำกในอดีตพระนำงซูสีไทเฮำทรงได้ยิน
กิตติศัพท์เลื่องลือของทะเลสำบแห่งนี้ครับ จนพระนำงทรงสั่งให้คนมำดู และน ำไปสร้ำงเลียนแบบอยู่
ที่พระรำชวังอี้เหอหยวน หรือพระรำชวงัฤดูร้อนของพระนำงที่ปักกิ่ง  

ใกล้กับสถำนีที่เรำลงเคเบิ้ลคำร์ และติดกับทะเลสำบแห่งนี้ยังมีวัดจีนด้วย ซึ่งช่วงที่เรำไปนั้นมี
โรงเจแจกให้ฟรี ล่ำมเข้ำไปสอบถำมผลปรำกฏว่ำครัวปิดเพรำะอำหำรหมด ผมมองเข้ำไปเห็นป้ำคนนึง
กินข้ำวไป 3 ถ้วย เรำเลยเดินออกไปยังริมทะเลสำบ ระหว่ำงทำงไปมีร้ำนอำหำรท้องถิ่นบ้ำง และมี
ชำวบ้ำนประมำณ 6-7 คน ก ำลังตกปลำอยู่ริมฝั่ง ถัดออกไปเป็นท่ำเรือ มีช่องจ ำหน่ำยตั๋วเรือ ชำวบ้ำน
แถบนี้คงจะเดินทำงกันทำงเรือด้วยบำงส่วน เพรำะระหว่ำงที่ผมอยู่บนเคเบิ้ลคำร์แคปซูลมองออกไป
ทำงทะเลสำบจะเห็นเรืออยู่ไกลลิบ ๆ  
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3. วัดหยวนทง  
หลังจำกกลับจำกสวนสำธำรณะไห่เกิง ล่ำมภำษำจีนก็บอกให้อำอี๋ไปส่งพวกเรำไว้ที่วัด

หยวนทง ที่นี่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่ำแก่ที่สุดของมณฑลยูนนำน จำกข้อมูลของ Deebooktravel(
นำมแฝง) (2559) ท ำให้ เรำทรำบว่ำวัดแห่งนี้  ตั้ งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอำรำมทำง
พระพุทธศำสนำที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ภำยใน
วัดตกแต่งร่มรื่นสวยงำม กลำงลำนมีสระน้ ำขนำดใหญ่ สร้ำงมำตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ถังมีอำยุยำวนำน
ประมำณ 1,200 กว่ำปี แต่กำรสร้ำงวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตำกว่ำวัดอื่นๆในจีน เพรำะปกติแล้วกำร
สร้ำงวัดของจีนส่วนมำกจะต้องสร้ำงอยู่บนภูเขำ มีแต่วัดหยวนทงที่สร้ำงแปลกที่สุดในจีนคือสร้ำงวัด
ต่ ำกว่ำภูเขำ โดยวิหำรจะอยู่ต่ ำที่สุด เนื่องจำกวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็น
ศำลเจ้ำแม่กวนอิมมำก่อน ดังนั้นค ำว่ำ “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรำกฏในคัมภีร์ของเจ้ำแม่กวนอิม 

แต่ปัจจุบันวัดหยวนทงจะเป็นลักษณะของวัดในสมัยรำชวงศ์ชิง เนื่องจำกวัดนี้ได้ถูกท ำลำยใน
สมัยรำชวงศ์หมิง และได้รับกำรบูรณะโดยหูซำน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศำสตร์จีน เป็นผู้ที่ท ำให้ประเทศ
จีนเกิดรำชวงศ์ชิง ภำยในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลำงของพระพุทธศำสนำถึง 3 
นิกำย ได้แก่นิกำยมหำญำณของพม่ำ นิกำยหินญำณของไทย และนิกำยลำมะของธิเบต 

เมื่อเดินเข้ำภำยในวัดพระองค์แรกที่เรำได้เจอคือ “พระสังฆจำย” หรือที่ชำวจีนเรียกว่ำ พระ
ในอนำคต จะเป็นพระองค์แรกที่ยิ้มและต้อนรับผู้คนที่เข้ำมำไหว้พระ เบื้องหลังของพระสังฆจำยจะมี
พระอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่ำ อุยโถว เขียนว่ำ อุ่ยทอ ส ำหรับพระองค์นี้เป็นพระที่มีหน้ำที่ดูแลควำม
ปลอดภัยของวัด ดังนั้นเรำจะเห็นพระอุ่ยทอหันหน้ำมองไปทำงวิหำรตลอดเวลำ นอกจำกนี้สองข้ำง
ของพระอุ่ยทอจะมีเท้ำจตุโลกกบำล ซึ่งคนจีนเวลำจะไหว้พระจะไหว้ให้ครบทั้งสี่ทิศ คือทิศเหนือ
เกี่ยวกับพ่อแม่ ทิศตะวันออกเกี่ยวกับครู ทิศใต้เกี่ยวกับครอบครัว และทิศตะวันตกเกี่ยวกับเพ่ือนฝูง มี

สะพำนข้ำมไปสู่ศำลำแปดเหลี่ยมกลำงสระ
ตั้งอยู่กลำงสระน้ ำมรกต ซึ่งเป็นสระน้ ำสีเขียว มี
สัตว์น้ ำทั้งปลำ ทั้งเต่ำอยู่มำกมำย ศำลำแปด
เหลี่ยมหลังนี้เป็นศำลำที่อู๋ซำนกุ้ยสร้ำงในสมัย
รำชวงศ์ชิง ในศำลำประดิษฐำน “เจ้ำแม่กวนอิม
พันกร” และเจ้ำแม่กวนอิมพม่ำ หรือเรียกว่ำ 
“เจ้ำแม่กวนอิมหยก”  

ด้ำนหลังสุดของวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โบสถ์ ไทย  ภำยในโบสถ์ ไทยแห่ งนี้ เ ป็ นที่

ประดิษฐำน พระพุทธชินรำช ของไทย ซึ่งจ ำลองมำจำกพระพุทธชินรำช จังหวัดพิษณุโลก โดย 
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นำยกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมำประดิษฐำนไว้ ณ วัดแห่งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่ำงไทย-จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในประเทศไทยที่มำตั้งอยู่ในเมืองจีน 

4. ถนนจินปี้ลู่ “ย่ำนกำร ค้ำที่มีเอกลักษณ์จีน” สหพันธ์สร้ำงสรรค์บริหำรเครือข่ำยกำรค้ำใน
เมืองแห่งประเทศจีนและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนถนนย่ำนกำรค้ำและถนนคนเดินแห่งประเทศจีน 
ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกถนนย่ำนกำรค้ำที่มีเอกลักษณ์เลื่องลือของจีน 10 สำย จิน-ปี้ลู่เป็นถนนใน
ยูนนำนทำงภำคตะวันตกสำยเดียวที่เข้ำรอบ และเป็นถนนที่เก่ำแก่ที่สุดสำยหนึ่งในคุนหมิง 
 ถนนจินปี้ลู่อยู่ในใจกลำงเมืองคุน-หมิง เนื่องจำกตอนกลำงของถนนมีซุ้มประตูม้ำทองและซุ้ม
ประตูไก่มรกตซึ่งภำษำจีนเรียกว่ำจินหม่ำและปี้จีจึงเอำค ำย่อ “จินปี้”มำขนำนนำมถนนว่ำจินปี้ลู่ซึ่งก็
คือ“ถนน(ม้ำ)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่ำและซุ้มปี้จีเริ่มสร้ำงขึ้นในรัชศกซวเต๋อรำชวงศ์หมิง ถึง
ปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ำกันว่ำ สิ่งที่น่ำอัศจรรย์ คือทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอ
แสงยำมสำยัณห์ทำงตะวันตกของคุนหมิงมำบรรจบกับพระจันร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทำงตะวันออกของ
คุนหมิงตรงซุ้มม้ำทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ท ำให้เกิดทัศนียภำพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้ำ
ทองไก่มรกต” ลวดลำยซุ้มจินหม่ำปี้จีเป็นตรำสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมำตลอด ในถนนย่ำนกำรค้ำ
แห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้ำแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่ำงประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้ำน
เครื่องดื่ม ร้ำนอำหำรพื้นเมือง และร้ำนขำยของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมกันนี้ ยังมีสโมสรออกก ำลังกำย 
ซอยบำร์เหล้ำ สวนสนุก ซูเปอร์มำร์เก็ต (Deebooktravel(นำมแฝง). 2559) 
 ถนนเส้นนี้ผมยังเข้ำไปไม่ถึงครับ แต่ก็อยู่ในย่ำนที่พอจะเห็นกลิ่นอำย นั่นก็คือย่ำนถนน
วัฒนธรรม(ถนนคนเดิน) ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ำมกับถนนจินปี้ลู่ นั่นเองครับ ไว้รอบหน้ำหำกมีโอกำสผมจะ
ไปที่ถนนสำยเก่ำแก่ที่สุดของยูนนำนนี้ให้จงได้ครับ 

5. ทะเลสำบชุ่ยหูเป็นสถำนที่หลักที่ผมชอบเข้ำไปทั้งตอนเช้ำและตอนเย็นเนื่องจำกที่พักอยู่
ใกล้กับทะเลสำบแห่งนี้ครับ เดินไม่นำนเกิน 5 นำที ทุกวันทั้งตอนเช้ำ และตอนเย็น เรำจะเห็นผู้สูงวัย
ชำวจีนเยอะมำก ๆ ออกมำท ำกิจกรรม เช่น กำรร้องเพลงพื้นเมือง กำรร ำและเต้นประกอบจังหวัด 
กำรร ำพัด กำรร ำกระบอง ฯลฯ ยอมรับเลยว่ำที่นี่เป็นปอดของเมืองคุนหมิงครับ  อำจจะเนื่องด้วย
อำกำศหนำวเลยท ำให้ผู้คนมำออกก ำลังกำย หรือ   ท ำกิจกรรมค่อนข้ำงมำก แต่คนหนุ่มสำวไม่ค่อย
เยอะ ภำยในสวนมีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเป็นอย่ำงดี  ป้ำยบอกทำงมี  3 ภำษำ คือ                      
1. ภำษำอังกฤษ 2. ภำษำไทย และ 3. ภำษำจีน แต่บำงทีก็แปลไทยฉบับที่คนไทยอ่ำนก็งง ได้
เหมือนกันครับ ในทะเลสำบมีนกนำงนวลปำกแดงซึ่งบินไกลมำจำกไซบีเรียมำอำศัยอยู่ชั่วครำว 
โดยรอบทะเลสำบชุ่ยหูนี้มีถนนลำดยำงรอบตลอดแนว และมีร้ำนรวงมำกมำย ทั้งร้ำนอำหำร ร้ำน
กำแฟสตำร์บัคส์ ใกล้กับมหำวิทยำลัยยูนนำน ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ฯลฯ จะเรียกได้ว่ำทะเลสำบแห่งนี้
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เป็นศูนย์กลำงของกำรเดินทำงเชื่อมในย่ำนต่ำง ๆ ของคุนหมิงก็ว่ำได้ เพรำะแต่ละวันมีคนท้องถิ่นเดิน
ทำงผ่ำนสวนสำธำรณะในทะเลสำบแห่งนี้เป็นจ ำนวนมำก 

นอกจำกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไกลออกไปอีกตำมชำนเมือง Deebooktravel(นำมแฝง). 
(2559) ได้แก่  

1. ป่ำหินยูนนำน (Stone forest china) ตั้งอยู่ในอ ำเภอสือหลิน เมืองคุนหมิง มณฑลยูน
นำนของจีน  

ห่ำงจำกตัวเมืองคุนหมิง 78 กม. มียอดหินและ  เสำหินใหญ่น้อยตั้งเรียงรำยกระจัดกระจำยอยู่ตำม
เนินเขำ หุบเขำ และในพื้นที่รำบ ป่ำหินแห่งนี้จัดว่ำเป็นป่ำหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก 

ภำยในป่ำหินมีทำงแยกมำกกว่ำ 400 สำย มีจุดท่องเที่ยวกว่ำ 200 จุด จึงได้สมญำนำมว่ำ วัง
วนใต้ทะเล " หินลักษณะสวยงำมแปลกตำเหล่ำนี้ล้วนเป็นหินปูนที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ ำและเนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของผิวโลกหินเหล่ำนี้จึงถูกดันให้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ ำกลำยเป็นภูมิทัศน์ที่งดงำมโดดเด่นป่ำ
หินแห่งนี้ประมำณกันว่ำ มีอำยุรำว 270 ล้ำนปี ป่ำหินแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือป่ำหินน้อย 
(Minor stone forest) และป่ำหินใหญ่ (Major stone forest) และอีกส่วนหนึ่งที่มีควำมงดงำมไม่แพ้
กันคือ ส่วนของป่ำหินนอก (Outer stone forest) ซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกของป่ำหินน้อยและป่ำหิน
ใหญ่ตำมเส้นทำงถนนรอบๆป่ำหินน้อยป่ำหินใหญ่ที่เรียบไปตำมป่ำหินนอกนั้นมีวิวทิวทัศน์เป็นทุ่งดอก 
Cosmos หลำกสี 

2. ถ้ ำจิ่วเซียง (Jiu Xiang)  เป็นถ้ ำมหัศจรรย์ที่สวยงำมมำก ถ้ ำนี้เกิดจำกกำรกัดเซำะของ
ภูเขำไฟโบรำณ จนเกิดเป็นโพรงถ้ ำขนำดยำว 3-4 กิโลเมตร ภำยในถ้ ำมีน้ ำตก 2 สำย เรียกกันว่ำ 
น้ ำตกผัวเมีย เป็นน้ ำตกใหญ่และอยู่กลำงระหว่ำงถ้ ำเป็นภำพที่สวยงำมมำก 
 
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นและบัตรเครดิต 
 วันที่ผมเดินทำงก็ตัดสินใจแลกเงินบำทไทยที่ต้นทำงด้วยเคำน์เตอร์ของธนำคำรกรุงไทย 
ตั้งอยู่ชั้น 1 อำคำร T1 ที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ได้มำประมำณ 500 กว่ำหยวนครับ อัตรำ ณ วันที่
แลกเปลี่ยนเงินตรำ คือ 5.84 บำท ต่อ 1 หยวน ตั้งใจใช้เท่ำนี้ครับ เพรำะเตรียมบัตรเครดิต บัตรเดบิต 
และบัตรกดเงินสดปลอดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ำเรียบร้อย แต่พอเอำเข้ำจริง ๆ มีเกินงบไปบ้ำง และ     
บัตรกดเงินสดก็ใช้ไม่ได้ ระบบแจ้งแต่ว่ำบัตรมีปัญหำ ส่วนขำกลับซื้อสินค้ำทีท่่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนห
มิง ร้ำนค้ำบำงแห่งรับบัตรเครดิต VISA ได้ บำงแห่งบอกรับไม่ได้ ผมก็หยิบสินค้ำแล้วรอจ่ำยเงิน 
พนักงำนบอกว่ำบัตรที่ผมยื่นให้ไม่สำมำรถช ำระได้ เอำเป็นว่ำหำกจะใช้บัตรเครดิตจ่ำยช ำระค่ำบริกำร
สินค้ำ หรือ บริกำร ควรถำมพนักงำนก่อนว่ำรับบัตรได้หรือไม่ จะได้ไม่หน้ำแตกเช่นผม 
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เวลาท้องถิ่นในคุนหมิง 
 คุนหมิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เวลำเทียบจำก Greenwich Mean Time +8 นั่นก็
หมำยควำมว่ำเวลเวลำที่ประเทศจีนจะไวกว่ำประเทศไทย +1 ชั่วโมง ครับ ก่อนเครื่องลงจอดผมฟัง
เสียงจำกกัปตันประกำศบอกจึงค่อยปรับเวลำ  
 
อาหารการกิน 
 ประชำกรเมืองคุนหมิง กินอำหำรรสชำติจัดจ้ำน และมีคล้ำยกับอำหำรไทย แต่ก็ไม่ได้
เหมือนกันซะทีเดียว  

1. อำหำรจำนเดียว ที่คุนหมิงมีร้ำนก๋วยเตี๋ยวชำมใหญ่ รำคำ 19 หยวน เป็นเงินไทยเกือบ 
120 บำท        ดูเหมือนแพงแต่เอำเข้ำจริง ๆ แล้วให้เยอะมำก คนไทยที่ไปด้วยกันก็ได้แต่นั่งมองหน้ำ
ว่ำกินหมดได้ยังไงกัน นอกจำกนี้ยังมีหมี่ผัด, หมี่เย็น ซึ่งผมชอบกินหมี่เย็น เทพริกใส่ 1 ช้อนแกง แต่ไม่
เผ็ด ผมแปลกใจมำก หำกเป็นพริกป่นที่ไทย หำกเทเป็นช้อนแกงเช่นนี ้ผมคงอำกำรไม่ดีแน่ ๆ  

2. น้ ำเต้ำหู้ ปลำท่องโก๋ เกิดมำตั้งแต่เล็กจนโต ผมก็เพิ่งเคยกินอำหำรแบบยกถ้วยซดต่อหน้ำ
คนอื่น เมนูที่ว่ำก็ คือ น้ ำเต้ำหู คู่กับปลำท่องโก๋ยำวประมำณ 1 ศอก ผมชอบแป้งมำกครับ ไม่หนักท้อง 
กินง่ำยไม่ติดคอ ที่ส ำคัญรำคำถูกมำก 

3. อำหำรปิ้งย่ำง ขำยกันทั่วทุกพื้นที่ที่เป็นย่ำนกำรค้ำหลัก หรือ ถนนคนเดิน มีหลำยอย่ำง 
เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อแพะ ฯลฯ ปิ้งย่ำงที่นี่จะมีน ำไปคลุกพริก หรือ เครื่องเทศฮัวเจียว หรือ 
หมำล่ำ ว่ำกันว่ำหมำล่ำกินเยอะเกินไปอำจจะท ำให้ลิ้นชำได้ จริง ๆ แล้ว ฮัวเจียว หรือ หมำล่ ำ นี้ใส่
หลำยเมนูเหมือนกันไม่ใช่เฉพำะปิ้งย่ำง 

4. น้ ำมะนำวผสมน้ ำผึ้ง ผมมีโอกำสไปถนนย่ำนกำรค้ำช่วงบ่ำยวันนึง ด้วยควำมกระหำยน้ ำ
จริงอยำกดื่มอะไรที่ให้รสเปรี้ยว ก็เลยชี้รูปภำพน้ ำมะนำวผสมน้ ำผึ้ง พนักงำนก็พูดจีนของเขำคนเดียว
โดยไม่สนใจลูกค้ำอย่ำงผม หลังจำกนั้นประมำณ 2 นำที ก็ได้เครื่องดื่มมำเป็นน้ ำมะนำวผสมน้ ำผึ้งแต่
ในแก้วนั้นมีมะนำวเป็นลูกที่หั่นแว่นแล้วแช่ลงมำในแก้วด้วย รสชำติอร่อยดีครับ 

5. อำหำรพื้นเมืองชำวไต มีโอกำสไปรับประทำนอำหำรมื้อเย็นที่ร้ำนอำหำรยูนนำนแห่งหนึ่ง
ใกล้กับถนนคนเดิน ร้ำนอำหำรนี้สะอำดสะอ้ำน กว้ำงขวำงและเป็นสัดส่วนมำก มื้อเย็นวันนี้เป็น
อำหำรพื้นเมืองของชำวไต โดยอำหำรพื้นเมืองที่ว่ำนี้จะถูกจัดมำในถำดประมำณ 2 ศอก มีอำหำร
หลำกหลำยทั้งของว่ำง, อำหำรคำว, อำหำรหวำน รวมอยู่ในถำดเดียว พนักงำนยกถำดมำวำง ผม
ตกใจมำกเพรำะไม่เคยทำนอำหำรแบบนี้ และลักษณะนี้มำก่อน หลังจำกนั้นพนักงำนก็แจกถุงมือคน
ละ 1 คู่ เรำทำนอำหำรด้วยมือร่วมโต๊ะทิ้งสิ้น 10 คน อำหำรในถำดนั้นถูกรองด้วยใบตอง และ
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หลำกหลำยมำก ได้แก่ หนอนไม้ไผ่, ไก่ย่ำง, หมูทอด, ขนมจีน, ข้ำวสวย, ข้ำวหมกไก่, ข้ำวเหนียวมูน, 
น้ ำพริก, ผัดสด, ย ำ ฯลฯ ดูด้วยสำยตำประมำณ 10-15 รำยกำร 

ด้วยเหตุแห่งกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศด้วยหนังสือเดินทำงรำชกำรเล่มน้ ำเงินเป็น
ครั้งแรกในชีวิตของผม ท ำให้มีปัญหำนิดหน่อยกับ ต.ม.ที่อำกำศยำนฉำงสุ่ยคุนหมิงทั้งขำเข้ำ และขำ
ออก ซึ่งก็ผ่ำนไปได้ด้วยดี เมืองนี้สร้ำงประสบกำรณ์อันเป็นที่น่ำจดจ ำตลอดไปหลำยอย่ำง ท ำให้ผม
เปิดรับภำษำจีนเข้ำสู่ตัวตนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพรำะที่คุนหมิงแทบไม่ใช้ภำษำอังกฤษ บำงย่ำนไม่มี
ป้ำยภำษำอังกฤษเลย เมนูอำหำรบำงร้ำนไม่มีภำพ ไม่มีภำษำอังกฤษ พนักงำนพูดภำษำอังกฤษไม่ได้  
แต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นครับ ผมยังมีเครื่องมือหลำยอย่ำงที่พอช่วยให้เอำตัว
รอดได้ เช่น ปำกกำ กระดำษ คู่มือภำษำจีนแบบง่ำย แอพพลิเคช่ันแปลภำษำ  

ส่วนค ำถำมที่ว่ำท ำไมคุนหมิงจึงเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
จำกที่ผมพ ำนักที่โฮสเทลซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำก
ทั่วโลกมำพัก ส่วนใหญ่คงจะหลงสเน่ห์แห่ง
เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิของประเทศจีนอย่ำงคุนห
มิงเป็นแน่แท้  ที่นี่อำกำศดีกว่ำทุกเมืองใน
ประเทศจีน เย็นสบำยตลอดทั้งปีไม่หนำว หรือ 
ไม่ร้อนจนเกินไป ช่วงที่ผมไปอำกำศอยู่ระหว่ำง 
12-19 องศำเซลเซียส ท ำให้นักท่องเที่ยวต่ำง
ขนำนนำมว่ำเป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” นอกจำกนี้คุนหมิงยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ประเทศเวียดนำม 
เมียนมำร์ ลำว และไทย อีกด้วยหำกนักท่องเที่ยวจะเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวแถบอุษำคเนย์นี้ คงจะ
เลือกคุนหมิงเป็นเมืองที่จะเชื่อมไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเดียวกันได้อย่ำงสะดวกสบำย  
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