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中国将坚持扩大开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全

方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国将遵循共商共建共享原则，秉持开放绿色廉洁理

念，推进高质量共建“一带一路”。

——摘自中国国家主席习近平在金砖国家领导人第十一次会晤上的讲话

习近平：中国将坚持扩大开放

นายส ีจิ้นผงิ : ประเทศจนี
จะเปิดกวา้งขึ้นอย่างต่อเนือ่ง

ประเทศจีนจะเปดกวางขึน้อยางตอเน่ือง โดยจะนําเขาสินคาและบรกิารมากขึน้ จะเปดโอกาสให

เขาสูตลาดจนีอยางกวางขวางยิง่ขึน้ จะสงเสรมิการคุมครองทรพัยสินทางปญญา เพือ่นําไปสูการเปด

กวางในรปูแบบใหม ซ่ึงครอบคลมุหลากหลายระดับ มติ ิและสาขา ประเทศจีนจะปฏบัิติตามหลกัการ

ท่ีรวมหารอื รวมสราง และรวมรบัผลสําเรจ็ ยดึถอืแนวคิดทีเ่ปดกวาง เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมและสุจรติ 

รวมสราง “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” อยางมีคุณภาพสูง

จากสุนทรพจนของประธานาธิบดีจีนส ีจิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดผูนํากลุมบริกส ครั้งที ่11

①

 วาทะทองผูน้�า 声音

04



云南商人的泰国生意经

ประสบการณก์ารคา้ขายกบัไทยของนกัธุรกจิยูนนาน

 จาว ปน ทําธุรกิจขายสงสินคาไทยในเมืองคุนหมิงมานานกวา 10 ป 

เม่ือเดินเขาไปในรานของเขา จะเหน็ชัน้วางของเต็มไปดวยสินคาทีนํ่าเขา

จากไทย เชน เครื่องตมยําสําเร็จรูป สบูนํ้ามันหอมระเหย โฟมลางหนา 

เครือ่งด่ืม และสินคาอืน่ๆ จาว ปนกลาววา สบูน้ํามันหอมระเหยทีทํ่าดวย

มอืของไทยเปนสินคายอดนิยมในราน

คนุหมิงเปนหน่ึงในเมืองใหญทีอ่ยูใกลกบัประเทศไทยมากทีสุ่ดของจนี  

เน่ืองจากท่ีต้ังทางภมูศิาสตรอนัโดดเดน ทาํใหไมกีป่ท่ีผานมา เมืองคุนหมิง

คอยๆ พฒันากลายเปนศูนยกระจายสนิคาไทยไปยงัท่ัวประเทศจนี ในหยนุ

ฝางมอลล ศูนยสินคาเอเชยีอาคเนยคุนหมิง มีรานขายสงสินคาไทยหลายสบิ

ราน และรานของจาว ปน ก็เปนหนึ่งในรานเหลานี้

  ความผกูพนักบัเมืองไทยของจาว ปน นัน้ มีจุดเริม่ตนจากประสบการณ

การเปนนักเรียนนอกของเขา ใน ค.ศ. 2006 จาว ปน ซ่ึงขณะนั้นเขาเรยีน

หนงัสอือยูที่วิทยาลัยคุนหมิง และไดมีโอกาสไปเรยีนตอที่มหาวทิยาลยั

ราชภัฏธนบุรีในฐานะนักศึกษาแลกเปลีย่น เม่ือใกลเรยีนจบ จาว ปน ไดมี

เพือ่นคนไทยบอกวาสนิคาไทยกาํลงัขายดีในคนุหมิง เขาเกดิความคดิขึน้

ทันทีวานาจะกลับไปคุนหมิง เพื่อทําธุรกิจขายสงสินคาไทย

อยางไรก็ตาม ในชวงแรกเริ่มธุรกิจไมไดราบรื่นอยางที่เขาคิดไว เขา

เลาวาในชวงแรกปญหาใหญท่ีสดุกค็อืโลจสิติกส ในชวงเริม่กจิการ การ

นาํเขาสินคาจากประเทศไทย ตองใชเสนทางขนสงตามแมน้ําโขงเทาน้ัน 

ซ่ึงตองใชเทีย่วเรอืสองเทีย่วเพือ่ขนสงสินคาจากกรงุเทพฯ มายงัดานบอ-

หานท่ีชายแดนยนูนาน แลวใชการขนสงทางบกสงสินคาตอไปยงัคุนหมิง 

การขนสงสินคาจะใชเวลาเกือบ 20 วัน

เมื่อเสนทางทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ มีความสมบูรณแบบยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะหลงัจากมีการลดขัน้ตอนผานดานศุลกากรแลว จาว ปน ตัดสิน-

ใจหันมาใชการขนสงทางบกแทน “แมวาคาใชจายในการขนสงทางบก

จะแพงกวาเล็กนอย แตใชเวลาในการขนสงเพยีง 7-10 วนั ซึง่เทากบัลดเวลา

ไดครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับการขนสงทางนํ้า” จาว ปนกลาว

หลายปทีผ่านมา ดวยการพฒันา

อยางรวดเรว็ของการคาระหวางจนี-

ไทย ธุรกิจคาสงของจาว ปน เคย

เผชิญกบัท้ังโอกาสและความทาทาย

มากมาย “ตอนนี้ผูบริโภคสามารถ

ซื้อสินคาไทยทางอินเตอรเน็ตได

นั่นหมายถงึการคาระหวางจนี-ไทย

กาํลงัเพิ่มความสะดวกมากขึน้  และ

ตลาดก็ขยายกวางขึน้ ผมกก็ําลังลง

มือทําอีคอมเมิรซอยู”  จาว ปน เชือ่

ม่ันวา หลงัจากทางรถไฟความเร็วสงู

สายจนี-ไทย เปดบรกิารแลว การไป

มาหาสูกนัระหวางคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

จะใกลชดิยิ่งขึ้น ธุรกิจของเขาก็จะ

เฟองฟมูากขึ้นในอนาคต
本刊综合

ส ีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

เขารวมการประชุมสุดยอดผูนํากลุมบริกส ครั้งที ่11

图①中国国家主席习近平出席金砖国家领导人第十
一次会晤 中新社 图

จาว ปน จัดการใบสั่งซื้อของลูกคา
图②赵斌处理客户订单 新华社 图 

②

เรือ่งราว故事
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中泰携手抗疫，共克时艰

3月24日，中国政府援泰抗疫医疗物资交接仪式在泰国首都曼谷举行。泰国副总理兼公共卫生部长阿努

廷代表泰国政府和人民向中方表示衷心感谢。“在这个艰难时刻，中方给予的宝贵支持和无私援助再

次印证‘泰中一家亲’的深厚情谊。相信疫情过后，两国关系将更加紧密牢固。”阿努廷表示。

จนี-ไทย ประสานมือสูโ้รคโควิด ฝ่าวิกฤตดว้ยกนั

ชวงคํ่าวันที่ 26 มีนาคม  ค.ศ. 

2020 นายสี จิน้ผงิ ประธานาธิบดีจนี 

ไดเขารวมการประชุมสุดยอดผูนํา

สมยัพเิศษวาดวยการรบัมือกบัสถาน-

การณโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสั

โคโรนาสายพนัธุใหมหรอืโควดิ G20 

ที่กรุงปกกิ่ง พรอมทั้งกลาวสุน-

ทรพจนสําคญัในหวัขอ “รวมมือสู

โรคราย รวมกาวผานชวงเวลายาก

ลําบาก” นายส ีจิ้นผิง เนนยํ้าวา ใน

ปจจุบัน  โรคระบาดนี ้กําลังแพร

ขยายไปทัว่โลก ส่ิงท่ีประชาคมโลก

จาํเปนตองทํามากทีสุ่ดกคื็อ มีความมุงม่ันท่ีเด็ดเด่ียว รวมแรงรวมใจ ผนกึ

กาํลังสามัคคีรับมือ จบัมือกนัเอาชนะสงครามโรคระบาดครั้งใหญของ

มนษุยชาติครัง้น้ี ฝายจนียดึม่ันในแนวคิดประชาคมชะตาชวีติรวมกนัของ

มนษุยชาติ พรอมท่ีจะใหความชวยเหลอืประเทศอืน่  ๆอยางเต็มทีเ่ทาท่ีกาํลัง

จะเอือ้อาํนวย และสรางคุณูปการเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของโลก

ประเทศไทยเปนเพือ่นบานทีดี่ของจนี เปนหุนสวนความรวมมือยทุธ-

ศาสตรรอบดานของจีน จีนไดใหการสนับสนุนอยางเต็มกาํลงั และชวยเหลือ

อยางจรงิใจ เพือ่ใหไทยตอสูกบัโรคระบาดครัง้น้ี เม่ือวนัที ่24 มีนาคม ได

มีการจดัพธีิรบัมอบเวชภณัฑทางการแพทยเพือ่ตอสูโรคจากรฐับาลจนีให

แกรฐับาลไทย ขึน้ที่กระทรวงสาธารณสุขไทย  กรงุเทพมหานคร เมือง

หลวงของประเทศไทย ส่ิงของเหลาน้ีประกอบดวยชดุตรวจโควดิ-19 หนา-

กากอนามัยทางการแพทย หนากาก N95 และชุดปองกันโรค เปนตน

①

สรปุข่าวสงัคมการเมือง
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นายหยาง ซิน อปุทูตสถานเอกอคัรราชทูตจนีประจาํประเทศไทย และ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขไทย ไดเขารวมเปนประธานในพธิสีงมอบ  นายอนทิุนฯ เปน

ตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนไทย กลาวขอบคุณฝายจีนอยางสุดซึ้ง 

ทานกลาววา รัฐบาลจนีไดใชมาตรการท่ีเด็ดขาด ซ่ึงทําใหสามารถควบคุม

การระบาดของโรคไดอยางมีประสทิธิภาพ  ประสบการณความสําเรจ็ครัง้

นี้ เปนสิ่งที่ไทยควรตองเรียนรูและนํามาปรับใชในชวงเวลายากลําบาก

เชนนี ้การสนับสนุนทีม่คีาอยางยิง่และความชวยเหลอือยางเต็มท่ีท่ีฝายจนี

ไดมอบให ไดตอกยํา้อกีครัง้ถงึมิตรภาพอนัลกึซ้ึงของ “จนี-ไทย มิใชอืน่ไกล 

พี่นองกัน” และเชื่อวาหลังจากโรคระบาดนี้ผานพนไป ความสัมพันธ

ระหวางสองประเทศจะยิ่งแนนแฟนและแข็งแกรงยิ่งขึ้น

 นายหยาง ซิน กลาววา ในชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอที่จีนตอสูกับโรค

นั้น พระบรมวงศานุวงศไทย รัฐบาล และหนวยงานตางๆ ของไทยลวน

แตใหการสนบัสนุนฝายจีน ซึง่นับวามีคาอยางยิง่ยวด รฐับาลและประชาชน

จนีจดจําจารึกมั่นในหัวใจ ปจจุบัน  สถานการณโรคในประเทศไทยรุน-

แรงขึน้เรือ่ยๆ ฝายจีนกพ็รอมท่ีจะแบงปนประสบการณกบัฝายไทยอยาง

ทันทวงท ีเพื่อรวมมือกันกาวขามชวงเวลาอันยากลําบาก และผานดานที่

ยากดานนี้

ในปจจุบัน โรคโควิดกําลังระบาดขยายตัวไปทั่วโลก ภายใตสถาน-

การณเชนน้ี จนีรวมทุกขรวมสุขกบัประเทศตาง  ๆท่ัวโลก เรงแบงปนประสบ-

การณในการตอสูกับโรคอยางแข็งขัน  ในขณะเดียวกัน ก็พยายามอยาง

เต็มที่ในการใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตางๆ จน

ณ วันที ่26 มีนาคม รัฐบาลจีนได

ประกาศใหความชวยเหลอืฉกุเฉนิ

แกประเทศจํานวน 83 ประเทศ และ

องคการอนามัยโลก รวมถงึองคการ

ระหวางประเทศและภูมิภาค อาท ิ 

สหภาพแอฟรกิา ซ่ึงความชวยเหลอื

ดังกลาวประกอบดวยเวชภณัฑทาง

การแพทย เชน นํา้ยาตรวจเชือ้ หนา-

กากอนามัย เปนตน ในขณะเดียวกนั 

กไ็ดบรจิาคเงินใหแกองคการอนามัย-

โลกแลว เปนเงิน 20 ลานดอลลาร

สหรฐั  เพือ่สนับสนุนการดําเนิน

ความรวมมือระหวางประเทศ  ใน

การตอสูกับโรคระบาด ซ่ึงสิง่ของ

ชวยเหลอืสวนใหญไดสงไปถงึผูรบั

แลว  ในสถานการณทีท่ัว่โลกกาํลงั

ตอสูกบัโรคระบาดน้ี การดําเนินการ

ตอสูกบัโรคของจีน ไดสรางความ

ม่ันใจใหกบัประเทศตางๆ ในโลก

ในการตอสูกบัโรค แขงขนักบัเวลา 

และไดสะทอนภาพลกัษณการเปน

ประเทศมหาอาํนาจท่ีมีความรบัผดิ

ชอบของจีน

本刊综合

จีนและไทยจัดพิธีสงมอบเวชภัณฑทางการแพทย

เพื่อสูโควิด-19

图①中泰双方举行抗疫物资交接仪式 中新社 图 

เวชภัณฑทางการแพทยที่จีนบริจาคใหไทย เดินทางมาถึง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย
图②中国援泰抗疫物资运抵泰国曼谷 新华社 图 ②

สรปุข่าวสงัคมการเมือง
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在武汉抗击疫情的过程中，方舱医院缓解了医院收治压力。3月

10日下午，位于湖北省武汉市洪山体育馆的武昌方舱医院最后

49名患者康复出院。至此，武汉所有方舱医院均已休舱。据了

解，武汉共建成16家方舱医院，实际开放床位1.3万多张，累计

收治患者1.2万余人，武汉每4名新冠肺炎患者中就有1人在方舱

医院治疗。 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม ค.ศ. 2020 หลงัจากผูปวยโรคโควดิ-

19 จาํนวน 49 ราย ของโรงพยาบาลช่ัวคราวอูชาง ในสนาม

กฬีาหงซาน เมืองอูฮัน่ มณฑลหูเปย หายปวยและออกจาก

โรงพยาบาลเปนท่ีเรยีบรอย ขณะนี ้โรงพยาบาลชัว่คราว

ทั้งหมดในอูฮั่นไดปดตัวลง จากรายงาน อูฮั่นไดสราง

โรงพยาบาลชั่วคราวทั้งสิ้น 16 แหง สามารถรองรับผู-

ปวยไดท้ังส้ิน 13,000 เตียง มียอดผูปวยสะสมรวม 12,000 

กวาราย เทากบัวาผูปวยโควดิ-19 ในอูฮัน่ทุกๆ 4 ราย จะม ี

1 ราย ท่ีรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลชั่วคราว ทั้งนี้ โรง-

พยาบาลชัว่คราวสามารถบรรลคุวามสําเรจ็อนัไดแก ผูติด

เชือ้เปนศูนย ผูเสียชวีติเปนศูนย และผูปวยซํา้กลบัมาใหม

เปนศูนย

在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成

就。脱贫攻坚目标任务接近完成，贫困人口从2012年年底的

9899万人减到2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2%降

至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。

到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全

国人民作出的郑重承诺，必须如期实现。这是一场硬仗，越到

最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。

——3月6日，中国国家主席习近平出席决战决胜脱贫攻坚座谈

会并发表重要讲话。

ภายใตความมุมานะรวมกันของทุกฝาย ทําใหภารกจิใน

ดานการตอสู เพือ่ใหหลุดพนจากความยากจนของประเทศ

จนีไดรบัความสาํเรจ็อยางยิง่ใหญ และใกลจะบรรลเุปา-

หมายท่ีจนีวางไว โดยจาํนวนผูยากจนของจีนลดลงจาก

98.99 ลานคน ใน ค.ศ. 2012 เหลอื 5.51 ลานคน ใน ค.ศ.

2019 อตัราการเกิดความยากจนจากสัดสวนรอยละ 10.2 ลด-

ลงเหลอืรอยละ 0.6 ความยากจนโดยภาพรวมเชงิภมิูภาค

ไดรบัการแกไข จาํนวนผูยากจนในชนบทภายใตมาตร-

ฐานท่ีกาํหนดไว ใน ค.ศ. 2020 จะหลดุพนจากความยาก

จนทัง้หมด น่ีเปนคาํม่ันสัญญาของพรรคคอมมิวนสิต

จนีทีมี่ตอประชาชนจีนท้ังประเทศ โดยจะตองบรรลเุปา-

หมายน้ีใหไดตามแผนทีก่าํหนดไว นีเ่ปนการตอสูทีดุ่เดือด 

ยิ่งถึงชวงสุดทายยิ่งตองรัดกุม หามหยุดกลางคัน หาม

ชะลาใจ หามผอนคลาย คาํกลาวปราศรยัสาํคัญของประ-

ธานาธิบดีส ีจิ้นผิง ระหวางเขารวมการประชุมวาดวย

ภารกิจในการตอสู เพื่อหลุดพนจากความยากจนอยาง

เบ็ดเสรจ็ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม ค.ศ. 2020

要闻 สรปุข่าว

声音 เสยีงชาวบา้น

日前，中国政府决定向世界卫生组织捐款2000万美元，支持世

卫组织开展抗击新冠肺炎疫情国际合作，帮助发展中国家提升

应对疫情的能力，加强公共卫生体系建设。

เม่ือเรว็ๆ นี ้รฐับาลจีนไดบรจิาคเงินจาํนวน 20 ลานดอล-

ลารสหรัฐ ใหแก องคการอนามัยโลก เพื่อการพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศในการตอสูกับโรคโค

วดิ-19 และชวยเหลอืประเทศกาํลังพฒันายกระดับความ

สามารถในการรบัมือกบัโรคน้ี รวมถงึการพฒันาระบบ

สุขอนามยัสาธารณะ

 ข่าวสารด่วน 资讯
速览
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3月5日，中国国务院正式对外发布《关于深化医疗保障制度改革

的意见》，为全面建立中国特色医疗保障制度描绘了“路线图”

，敲定未来10年中国医疗建设重点。包括将从医疗体系建设、可

持续筹资机制、医保支付、基金监管、药价、医疗服务等多个方

面入手，着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题。新华社 图

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม  ค.ศ. 2020 คณะมนตรแีหงรฐัของจนี 

ไดประกาศอยางเปนทางการวาดวย “ขอเสนอวาดวยการ

ปฏิรปูระบบหลกัประกนัการรกัษาพยาบาลอยางลุมลกึ” 

โดยไดอธิบาย “แผนปฏบิติั” เพือ่สรางระบบหลกัประ-

กนัสุขภาพทีมี่อตัลกัษณของจนี กาํหนดสิง่สําคญัท่ีตอง

พฒันาดานการรกัษาพยาบาลใน 10 ป ขางหนา ซ่ึงครอบ-

คลุมถึงเรื่องการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล กลไก

การระดมเงนิทนุอยางย่ังยนื การชาํระเงินประกนัสุขภาพ 

การควบคุมดูแลกองทุน ราคายา และบริการทางการ

แพทย ฯลฯ เพื่อแกไขปญหาการพัฒนาหลักประกัน

สุขภาพที่ยังไมสมดุลและไมเพียงพอของจีน

1.45亿人次
据中国文化和旅游部数据，2019年，中国国内旅游市场和出境

旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加稳固，入境旅游人数

1.45亿人次，比上年同期增长2.9%。按入境旅游人数排序，中

国主要国际客源市场前10位国家如下：缅甸、越南、韩国、俄罗

斯、日本、美国、蒙古、马来西亚、菲律宾、新加坡。 新华社 图

145 ลา้นคน
จากสถติิของกระทรวงทองเทีย่วและวฒันธรรมของจีน 

ค.ศ. 2019  ตลาดทองเที่ยวภายในประเทศจีน และตลาด

ทองเท่ียวในตางประเทศเติบโตอยางมีเสถยีรภาพ โดย

ตลาดนักทองเท่ียวตางชาติมีพืน้ฐานท่ีม่ันคงยิง่ข้ึน จาํนวน

นกัทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเท่ียวจีนบรรลุถึง 145 ลานคน

เพิม่ข้ึนจากปทีแ่ลว รอยละ 2.9 สําหรบัจาํนวนนกัทองเท่ียว

ตางชาติที่เดินทางเขาจีน 10 อันดับแรก ไดแก เมียนมา

เวยีดนาม เกาหลีใต รสัเซีย ญีปุ่น สหรฐัอเมริกา มองโก-

เลีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร

数字 ตวัเลข

记者从中国海关总署获悉，为支持“一带一路”建设，进一步

促进中欧班列发展，海关总署出台了十条措施，从减少报关次

数降低报关成本、加强枢纽站点建设、促进多式联运业务发展

等方面，进一步促进沿线各国经贸往来。 新华社 图

เมื่อเร็วๆ นี ้กรมศุลกากรจีนระบุวา เพื่อสนับสนุนการ

พฒันาขอรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เสนทาง”  และขยายขบวน

รถไฟขนสงสินคาจนี-ยโุรป กรมศุลกากรไดออกมาตรการ

10 ขอ อนัไดแก ลดขัน้ตอนพธีิการผานดานศุลกากร ลด

ตนทุนการผานดาน เพิ่มศูนยกลางดําเนินการผานดาน

สนบัสนนุการพฒันาเช่ือมโยงการขนสงหลากหลายรปู-

แบบ เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและการคา

ของประเทศตามรายทางรถไฟ

国际 ระหว่างประเทศ
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3月9日，世界文化遗产布达拉宫举办了“云展览”网络直

播。在工作人员带领下，数十万网友欣赏到25件馆藏国家一

级文物珍品。据介绍，90分钟的布达拉宫“云展览”，总计

第17届中国—东盟博览会将于2020年9月18—21日在广西壮族自

治区南宁市举行，9月21日为公众开放日。第17届东博会将继续

落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》，紧扣中国—东盟

自贸区升级议定书，围绕中国—东盟数字经济合作年，以数字经

济引领高质量发展、新一代信息技术推动产业转型升级为目标，

以“创新合作”为重点，更加注重展品的科技含量和附加值，不

断加强服务贸易国际合作，推动中国—东盟经贸合作提质升级，

去年10月以来，巴基斯坦多地遭沙漠蝗虫侵袭，形势严峻。

近日，中国农业农村部牵头组成的中国蝗灾防治工作组来到了

巴基斯坦胡沙布考察蝗灾情况。“我们现在已经制定了帮助巴

基斯坦灭蝗的紧急援助方案，包括在农药和喷洒设备上给予支

持，并为应对下一轮新孵化出的蝗虫做物资准备。”中国农业

技术推广服务中心首席专家王凤乐表示。 新华社 图

ต้ังแตเดือนตุลาคมปท่ีแลว หลายพื้นที่ของประเทศ

ปากสีถานประสบภยัรกุรานจากต๊ักแตนทะเลทรายอยาง

รนุแรง เม่ือเรว็ๆ นี ้กระทรวงเกษตรและชนบทของจีน

ไดจดัต้ังคณะทํางานปองกนัภยัรกุรานจากต๊ักแตนของ

จนี เพือ่ไปสาํรวจวจิยัสถานการณทีเ่ขตคูซาป ประเทศ

ปากีสถาน “พวกเราตอนนี ้ไดกาํหนดแผนชวยเหลอือยาง

เรงดวนในการกําจัดต๊ักแตนใหกบัปากสีถานแลว รวม

ทั้งสนับสนุนอุปกรณพนยากําจัดศัตรูพืช และเตรียม

พรอมทั้งดานเงนิทนุ และอปุกรณในการรบัมือกบัต๊ัก-

แตนท่ีจะเกิดขึน้ใหม” หวงั เฟงเลอ ผูเชีย่วชาญศูนยบรกิาร

สงเสริมเทคโนโลยีเกษตรแหงชาติจีนกลาว

交流 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

文化 วฒันธรรม

促进双方在产业链、供应链、价值链进一步深度融合。

งานนทิรรศการสนิคาจนี-อาเซยีน (CAEXPO) ครัง้ที ่17 จะ

จัดขึ้นระหวางวันที ่18-21 กันยายน ค.ศ. 2020 ณ เมือง

หนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซ ีโดยวนั

ที ่21 กนัยายน จะเปดใหสาธารณชนเขาชม งานครัง้ที ่17 นี้

จะสืบสาน “วสัิยทัศนความสัมพนัธหุนสวนยุทธศาสตร

จนี-อาเซียน 2030” ใหบรรลุผล เกาะติดขอตกลงวาดวย

การยกระดับความรวมมือเขตการคาเสรจีนี-อาเซียน ตอก

ยํา้ปแหงความรวมมือดานเศรษฐกจิดิจิทลัระหวางจนี-

อาเซียน อาศัยเศรษฐกิจดิจิทัลเพือ่นาํไปสูเปาหมายการ

พฒันาเชิงคุณภาพสูง และการใชเทคโนโลยสีมยัใหม เพือ่

ยกระดับการเปล่ียนผานอตุสาหกรรม เนน “ความรวม-

มือดานนวัตกรรม” เปนหัวใจสําคัญ เพิ่มการใหความ

สําคัญกบัการแสดงสินคาท่ีมีเทคโนโลยแีละมีมูลคาเพิม่

สูง สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการคาบร-ิ

การใหเขมแข็งตอเน่ือง ผลกัดันความรวมมือดานเศรษฐ-

กจิการคาระหวางจนี-อาเซยีนใหมีคุณภาพสูงข้ึน สงเสรมิ

การบรูณาการอยางลึกซึ้งระหวางสองฝายดานหวงโซ

อุตสาหกรรม หวงโซอปุทาน และหวงโซคุณคา 
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3月8日，经过五回合激烈战斗，中国首位UFC（终极格斗冠军

赛）冠军张伟丽在美国拉斯维加斯举行的UFC248站女子草量

级卫冕战上，以点胜击败波兰选手乔安娜，成功卫冕金腰带。 

新华社 图

เมือ่วันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020 จาง เหวยลี ่แชมปชาวจีน

คนแรกในประวติัศาสตรการแขงขันมวยกรงของสมาคม 

UFC ไดข้ึนเวท ีเพือ่ชกปองกนัแชมปในศึกมวยกรงรุน

สตรฟีลายเวต UFC 248 ท่ีลาสเวกสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โดยภายหลงัจากประชันฝมืออยางดุเดือดมาถึง 5 ยก ก็

เอาชนะนกัชกจากโปแลนด Joanna Jedrzejczyk สามารถ

รกัษาเข็มขัดแชมปไวไดอกีสมยั

近日，中国云南亚洲象种源繁育及救助中心一头32岁的母

象“平载”顺利产下一头雌象，这是“平载”产下的第三头小

象，也是在该中心出生的第9头小象。“这头新生小象身高94厘

生态 ระบบนเิวศ

体育 กฬีา

米，体重85公斤，身体各项指标良好，出生40分钟后，小象独

立完成站立，2小时15分后第一次吃到母乳。”该中心负责人保

明伟介绍。 中新社 图

เม่ือเรว็ๆ นี ้ศูนยเพาะเลีย้งและชวยเหลอืพนัธุชางเอเชยี

มณฑลยูนนานของจนี ไดชวยเหลอื “ผงิจาย” ชางตัวเมีย

อายุ 32 ป ในการคลอดลูกชางตัวผู ซึ่งเปนลูกชางเชือก

ที ่3 ของ “ผงิจาย” และเปนลูกชางเชอืกท่ี 9 ของศูนยแหง

นี ้“ลกูชางนอยสูง 94 เซนติเมตร หนกั 85 กโิลกรมั สุข-

ภาพแขง็แรง หลงัจากคลอดออกมา 40 นาที ชางนอยก็

สามารถยืนได ผานไป 2 ชัว่โมง 15 นาที กส็ามารถกนิ

นมแมไดเปนครั้งแรก” เปา หมิงเหวย เจาหนาที่ของ

ศูนยฯ กลาว

观看人数达80万人次，超过往年布达拉宫现场游览客流量的

一半。 新华社 图

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 2020 พระราชวงัโปตาลา มรดก

โลกทางดานวฒันธรรมในเขตปกครองตนเองชนชาติ

ธิเบต ไดถายทอดสดการจัดงาน “นิทรรศการคลาวด” 

ผานทางอินเตอรเน็ต ทําใหชาวเน็ตนับแสนรายไดยล-

โฉมวัตถุโบราณชั้นเอกที่เก็บสะสมไวถึง 25 ชิ้น จาก

รายงาน ภายในเวลา 90 นาที มีผูรบัชมการแสดง “นิทรรศ

การคลาวด” มากถึง 800,000 คน ซ่ึงมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาชมพระราชวังโปตาลา

เมื่อหลายๆ ปที่แลว
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爱唱京剧的美国姐妹花

ฝาแฝดชาวอเมรกินัรกัการรอ้งงิ้วปักกิง่

①

④

มองจนีผ่านภาพ 视觉
中国
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Haley Potter กับ Hannah Potter สองสาวพี่นองฝาแฝดลูกครึ่งจีน-

อเมรกินัอาศัยอยูทีเ่ขตอาวซานฟรานซิสโก ปน้ีอายุ 11 ป  เน่ืองจากไดรับ

อทิธิพลจากแม ทาํใหพีน่องฝาแฝดคูนีมี้ความชืน่ชอบอปุรากรง้ิวปกกิง่

มาก ฝกเลนงิ้วมาไดสองปแลว พวกเธอเรียนภาษาจีนและตั้งชื่อจีนวา 

ถัง ยี่จี ๋ถัง ยี่เสยีง สาวนอยคูแฝดถกูเรยีกขานวา “จีเ๋สียง” ซ่ึงมีความหมาย

วามงคลในภาษาไทย

เน่ืองจากอาศัยอยูทีอ่เมรกิา เวลาสวนมากของการฝกฝนเลนง้ิวปกกิง่

ของสองสาวพีน่อง จงึตองอาศัยการฟงจากนกัแสดงง้ิวท่ีมีชือ่เสียง บาง

ครั้งก็มีโอกาสไดขอความรูกับครูที่ เมืองจีนผานทางวิดีโอคอล ชวง

ปดเทอมภาคฤดูรอนสองปมานี ้พวกเธอก็มีโอกาสเดินทางไปปกกิ่ง 

เพื่อฝกฝนเรียนรูจากครูงิ้วปกกิ่งโดยตรง

ปจจบัุน คูแฝด “จ๋ีเสียง” สามารถแสดงงิว้บางตอนไดแลว เชน “หลี

ฮวัซง” “กุยเฟยจุยจิว่” “หยงเหมย” ตลอดจน “เม่ิงเปยจงิ” เปนตน พวก

เธอยังไดเขารวมกิจกรรมการแสดงของชาวจีนในชุมชนดวย ไดรับ

ความชื่นชอบจากผูชมจํานวนมาก คุณแมยังจัดชั่วโมงเรียนพิเศษเกี่ยว

กับวัฒนธรรมจีนใหสองสาวอีกดวย เชน การวาดภาพ การเตนระบํา

ชนชาติ เปนตน เธอกลาว หวังวาในอนาคตลูกๆ จะประกอบอาชีพ

ดานการออกแบบ เพราะพวกเธอไดเรยีนรูเกีย่วกบัองคประกอบจนีมาก

มายหลายอยาง ซึ่งนาจะนํามาใชได

Haley Potter 和 Hannah Potter是生活在美国旧金山湾区的一对中美混血双胞胎姐妹。受妈妈的影响，她们喜欢上了中国传统

京剧。大部分时间，姐妹俩会通过听名家的唱段来学习京剧，偶尔也会通过网络视频向远在中国的老师请教。最近两年的暑

假，她们都去了北京，当面向京剧老师学习。如今，她们已经能表演《梨花颂》《贵妃醉酒》《咏梅》以及《梦北京》等曲目。

สองพี่นองกําลังแสดงบนเวที
图①②姐妹俩登台表演 中新社 图 

สองพี่นองเตรียมขึ้นแสดง
图③姐妹俩准备上场 中新社 图

พี่สาวกําลังแตงหนาใหนองสาว
图④姐姐帮妹妹化妆 中新社 图

สองพี่นองเรียนการแสดงระบําชนชาติ
图⑤姐妹俩学习中国民族舞蹈 中新社 图

② ③

⑤
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一百多年前，法国传教士田德能在云南朱苦拉村种下一株咖啡苗，从此揭开

了云南种植咖啡的序幕。经过几代人的辛勤耕耘，云南已成为中国最大的

咖啡豆生产和出口基地。在云南普洱、保山、德宏等咖啡主要产区，近40万

农户耕耘着180余万亩咖啡林。

云南咖啡产地分布在北纬15°至北回归线之间，大部分地区海拔在

1000—2000米，土壤肥沃，日照充足，雨量丰富，昼夜温差大。得天独

厚的地理环境和气候条件，形成了云南咖啡浓而不苦，香而不烈，带一

点果味的独特风味。近年来，云南咖啡品质大幅提升，知名咖啡企业不断涌

现，逐步形成咖啡种植端、加工端、消费端全产业链布局，在世界范围内拥有

极佳的口碑。

หนึ่งรอยกวาปกอน เมื่ออัลเฟรด ลีตารด (Alfred Liétard) มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสปลูกตนกลากาแฟตนแรก

ลงในผืนดินในหมูบานจูขูลา การเพาะปลูกกาแฟในยูนนานก็เริ่มตนขึ้น ชาวยูนนานสืบสานการปลูกกาแฟจาก

รุนสูรุนจนกลายเปนแหลงผลิตและสงออกเมล็ดกาแฟขนาดใหญที่สุดในจีน ทั้งนี ้แหลงเพาะปลูกกาแฟสําคัญ

ประจาํมณฑลอยูท่ีเมืองผเูออ เปาซาน เตอหง ฯลฯ โดยมเีกษตรกรผูปลกูกาแฟเกอืบ 4 แสนราย คิดเปนพืน้ท่ีเพาะ-

ปลูกกวา 1.8 ลานโหมว (2.4 โหมว =1 ไร)

    พืน้ท่ีเพาะปลกูกาแฟในมณฑลยนูนานนัน้ กระจายตัวอยูระหวางละติจูดที ่15 องศาเหนอืกบัเสนทรอปก-

ออฟแคนเซอร สวนใหญจะเพาะปลกูในพืน้ท่ีสงูกวาระดับน้ําทะเลราว 1,000–2,000 เมตร เพราะพืน้ท่ีแถบ

นั้น มีผืนดินอุดมสมบูรณ มีแสงแดดและนํ้าฝนเพียงพอ นอกจากนี ้อุณหภูมิระหวางกลางวันกับ

กลางคืนก็แตกตางกันมาก จึงนับวาเปนสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศ ที่ไดเปรียบเหมาะแก

การปลูกกาแฟ สงผลใหกาแฟของยูนนานนั้นเขมขนแตไมขม หอมกรุนกําลังด ีทั้งยังเจือ

กลิน่ผลไมอนัเปนเอกลกัษณ ระยะหลงัมานี ้คณุภาพกาแฟยนูนานยงัไดรบัการปรบัปรงุ

ใหดขีึน้ เกดิกจิการเกีย่วกบักาแฟท่ีมชีือ่เสียงมากมาย เกดิเปนหวงโซอตุสาหกรรม

ตั้งแตการเพาะปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริโภคกาแฟ ถือเปน

การสรางแบรนดกาแฟยูนนานใหเปนที่รูจักไปทั่วโลก

云咖飘香

กลิน่กาแฟหอมกรุ่น
本刊记者 段建鑫/文
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咖啡，还是用柴火煮出来的好

喝。”朱苦拉村党总支书记杞

凤华一边添柴煮咖啡，一边和我们拉家

常。咖啡特有的香味从茶壶嘴里喷涌出

来，弥漫在小小的灶房里。煮咖啡时，

先用纱布裹上几勺咖啡粉，将茶壶放到

火塘上烘烤。等柴火将水煮沸后，再把

裹着咖啡粉的纱布团丢进去，用勺不停

地搅拌。不一会，取出纱布团，即可为

家人朋友倒上一杯杯香醇的咖啡。在云

南省大理白族自治州宾川县朱苦拉村，

当地村民仍传承着百年前的古老咖啡制

作方法。

百年咖啡古村——朱苦拉

“กาแฟทีต่มดวยไมฟนถงึจะได

รสชาติกาแฟทีอ่รอย” ฉ ีเฟงฮวา เลขา-

ธิการพรรคคอมมิวนิสตประจําหมู-

บานจูขูลากลาว เขาเติมฟนไปพลาง

สนทนากับเราไปพลาง ในยามเชาตรู

อนัเงียบสงัดของหมูบานจขููลา มีตน

กาแฟที่เกาแกที่สุดในประเทศจีน

นับพันตนกระจายลอมรอบไปทั่ว

หมูบาน 

“จูขู ลา” ในภาษาชนชาติหยี

หมายถงึ ถนนทีค่ดเค้ียวบนภเูขา หมู-

บานแหงน้ีเปนหมูบานบนภเูขาท่ีอยู

หางไกล ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอปนชวน 

แควนปกครองตนเองชนชาติไป 

ตน้กาแฟอายุนบัรอ้ยปี ณ หมู่บา้นจูขู่ลา

ตาหลี ่มณฑลยนูนาน ใน ค.ศ. 1904 อลัเฟรด ลตีารด (Alfred Liétard) มิชชนั-

นารชีาวฝรัง่เศสไดเดินทางขามนํา้ขามภเูขามายงัหมูบานจขููลา นอกจากการเผย

แพรศาสนาแลวในเวลาวาง เขาไดปลกูตนกาแฟไวท่ีดานหลงักาํแพงโบสถ

ดวย นับแตนัน้มา หมูบานแหงน้ีกมี็ความผกูพนักบักาแฟอยางแยกจากกนั

ไมออก

ต้นกาแฟ 24 ต้น อนัล�า้ค่าอายุนับ 100 ปี 
珍贵，24棵咖啡树已百岁

ใน ค.ศ. 1904 อลัเฟรด ลตีารด มิชชนันารชีาวฝรัง่เศส ไดเดินทางมาถึง

หมูบานจขููลา เขาไดสรางโบสถคาทอลกิข้ึน และยงัไดปลกูตนกาแฟไวตน

หนึ่งที่บริเวณดานหลังกําแพงโบสถอีกดวย เนื่องจากหมูบานจูขูลาเปน

ลิ้มรสกาแฟ
品鉴咖啡 贾翔 图
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หมูบานทีอ่ยูหางไกล ทําใหตนกาแฟ

สามารถเติบโตไดอยางเปนธรรมชาติ 

โดยไมตองไดรบัการดูแลแตอยางใด 

จากตนกาแฟตนแรกๆ คอยๆ ขยาย

พนัธุเปนปากาแฟขนาดใหญ จนใน

ท่ีสดุหมูบานแหงนีก็้ถกูลอมรอบไป

ดวยตนกาแฟ จากการวัดขนาดตน

กาแฟในหมูบานจูขูลามีความสูง

เฉลีย่ท่ีประมาณ 4 เมตร ซ่ึงสูงกวา

ตนกาแฟในปจจุบัน 2 เทา

ชาวบานไดเลายอนความหลัง

ใหเราฟงวา ค.ศ. 1984  เปนปท่ีหมิะ

ตกหนักมาก ตนกาแฟที่อัลเฟรด 

ลีตารด ปลกูขึน้กบัมือไดถกูหมิะกดั

จนแข็งตาย ตอตนกาแฟยงัคงอยูใน

ลานดานนอกของโบสถเหมือนเดิม

จนถงึทุกวนันี ้ปจจบัุน ท่ีหมูบานจู

ขูลายังคงมีตนกาแฟ ซึ่งไดรับการ

กลาวขานวาเปน “ฟอสซิลกาแฟ” 

นับพนัตน และในจาํนวนนี ้มีตนกา-

แฟจาํนวน 24 ตน มีอายนัุบรอยป ทัง้นี ้ตองขอบคุณชาวบานท่ีชวยกนัหวง

แหนดูแลเอาใจใสตนกาแฟเหลานี ้มีอยูครัง้หน่ึง ผูเฒาแบกตะกราใสกระ-

บองเพชรบนหลัง เดินผานเสนทางเล็กๆ ในปากาแฟ เพื่อหลีกเล่ียงกิ่ง

ตนกาแฟ ขณะที่เดินผานผูเฒาก็จะเอียงตัวเพือ่หลบกิง่กาแฟ สวนชาว

บานทีต่อนมาตอนววั กจ็ะพยายามหลีกเลี่ยงไมเดินผานปากาแฟ และไม

ยอมใหสตัวเหลานี้เขาใกล

เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากอัลเฟรด ลีตารด ทาํใหชาวบานจูขูลา

เริม่หนัมาลิม้รสกาแฟ ฉ ีเฟงฮวา เลาวา ฉ ีกวงฮยุ ซ่ึงเปนลกูศิษยคนโปรด

ของบาทหลวง และยงัเปนชาวบานคนแรกท่ีเรยีนรูวธีิการทํากาแฟจากแมชี

ทานหน่ึง แมชไีมคอยมีเรีย่วแรง อกีทัง้ยงัไมถนดัในการปนตนไม ดวยเหตุ

นี ้จงึไดขอใหฉ ีกวงฮยุ มาชวยเกบ็และแปรรปูเมลด็กาแฟ ภายใตคําแนะ-

นําของแมชทีาํใหฉ ีกวงฮยุ เรยีนรูเทคนคิการทํากาแฟไดอยางรวดเรว็ และ

เขายงัไดถายทอดความรูไปสูชาวบานคนอืน่ๆ อกีดวย นับแตนัน้มากาแฟ

ซ่ึงไดชือ่วาเปนของแปลกใหมกก็ลายเปนเครือ่งด่ืมประจาํวนัทีช่าวบาน

จูขูลาชื่นชอบ

การสืบทอดการต้มกาแฟด้วยไม้ฟืนส่งผลให้ได้รสชาตกิาแฟทีอ่ร่อยขึน้
传承，柴火煮出的咖啡更好喝

ขัน้ตอนการทํากาแฟ เริ่มจากการเลือกเก็บลูกกาแฟสดสีแดง แลว

นาํไปกระจายลงบนพืน้ แลวจึงใชกระดานไมบดลงไป เพือ่เอาผวิเมลด็กาแฟ

①
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ออก หลังจากนั้นจะนําไปตากแหงประมาณหนึ่งเดือน เมลด็กาแฟกจ็ะ

แหง ตอมาใชน้ิวมือลอกผวิเย่ือชัน้ท่ีสองของกาแฟออก กจ็ะไดเมลด็กาแฟ

แลวนํามาตากแดดอีกรอบ จนกระทั่งเมล็ดกาแฟแหงสนิทกอนนําไปค่ัว

ในกระทะจนหอม แลวนาํไปบดเปนผงดวยโมหิน

ขั้นตอนการชงกาแฟ นําผงกาแฟสองสามชอนใสลงในผาขาวบาง

แลวหอใหเปนกอนกลม นํากานํ้าตั้งบนเตาไฟซึ่งใชไมฟนเปนเชื้อเพลิง 

รอจนกระทั่งนํ้าเดือด แลวจึงใสหอผากาแฟลงไปตม ใชชอนคนไปมาสกั

ครู ก็สามารถนําหอผาออกได  เพยีงเทาน้ีกพ็รอมเสรฟิกาแฟที่หอมกรุนให

กับญาติสนิทมิตรสหายแลว

“ผมคดิวากาแฟทีต่มดวยไมฟนจะไดกลิน่หอมท่ีสุด การด่ืมกาแฟทกุ

วัน ชวยใหผมกระปรี้กระเปรามีกําลังวังชา เห็นไหมผมอาย ุ60 กวาแลว 

ยังไมมีผมหงอกสักเสนเลย” ฉ ีเฟงฮวา กลาวดวยรอยยิ้ม

ดวยประวติัอนัยาวนานและวัฒนธรรมกาแฟของหมูบานจูขูลา ทําให

ไมกี่ปที่ผานมา สามารถดึงดูดนักลงทุนตางถิ่นจํานวนมากใหมาลงทนุ 

รวมถึงวาน เสวจวนิ นักธุรกจิชาวปกก่ิง เขาไดเปดราน ChuCola Coffee ขึน้ เพือ่

ใหลกูคาไดมีโอกาสสัมผสัประสบการณการด่ืมกาแฟจูขูลา โดยรานต้ังอยู

ภายในพิพิธภัณฑแหงมณฑลยูนนาน  รานแหงนี้ไมเพียงจําหนายกาแฟ

ทีช่งดวยมือและเมลด็กาแฟเทาน้ัน ทางรานยงัมีหนังสือเกีย่วกบักาแฟไว

ใหลกูคาไดอานดวย “ในอนาคตเราจะจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ

กาแฟจขููลาข้ึน และจะเปดตัวผลติ-

ภณัฑตาง  ๆ เชน กาแฟพรเีม่ียม ใบชา

กาแฟ แยมผวิกาแฟ และผลิตภัณฑ

อื่นๆ ที่ทําขึ้นจากกาแฟ  เพื่อขยาย

ตลาดภายในประเทศ พรอมทัง้เปด

ตัวแบรนดกาแฟจูขูลาขึ้นอีกดวย” 

วาน เสวจวินกลาว
本刊综合

หมูบานจูขูลา
图①朱苦拉村 受访者供图 

คั่วเมล็ดกาแฟ
图②炒制咖啡豆  张志勇 图 

การลอกผิวกาแฟดวยมือ
图③手工剥去咖啡豆外皮 张志勇 图

คนทองถิ่นดื่มกาแฟดวยถวยขนาดใหญ
图④当地群众用大碗喝咖啡  张志勇 图

②

③

④
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脱贫致富魔力果

云南省保山市新寨村享有“中国咖

啡第一村”的美誉，利用享誉省

内外的“咖啡名片”，新寨村充分开发自

然风光、民族文化，发展文化旅游产业，

为咖啡经济注入新活力。在泰国北部的

清莱府象山村，咖啡产业的繁荣发展，不

仅使村民走上致富路，也让村里的基础设

施、教育医疗等方面得以完善，提高了村

民的生活质量。

咖啡，正成为中泰两国山区群众脱贫

致富的魔力果。

เมลด็ผลมหศัจรรยข์จดัความยากจนและสรา้งความร�า่รวย 

หมูบานซนิไจ เมืองเปาซาน มณฑลยนูนาน มีชือ่เสียงในฐานะ “หมูบาน

กาแฟอันดับหนึ่งแหงจีน” ใชประโยชนจาก “นามบัตรกาแฟ” ที่โดงดัง

ทัง้ในและนอกมณฑล  หมูบานซินไจผนวกรวมทรพัยากรทองเท่ียวทอง

ถิน่และเสนหประเพณีชนชาติสวนนอย พฒันาอตุสาหกรรมการทองเท่ียว

เชงิวฒันธรรม สงเสรมิพลวตัรใหมใหแกการพฒันาเศรษฐกจิกาแฟ สวน

หมูบานดอยชาง จงัหวดัเชียงราย ทางตอนเหนือของประเทศไทย กมี็การ

ขยายการเติบโตของอตุสาหกรรมกาแฟมาก ไดนําผลประโยชนมาสูหมู-

บานดอยชาง ทัง้ในดานเศรษฐกจิและสังคม การพฒันาอตุสาหกรรมไม

เพียงทําใหชาวบานกาวสูเสนทางแหงความรํ่ารวย ทั้งยังสงผลใหโครง-

สรางพืน้ฐาน การศึกษา และการรกัษาพยาบาลในหมูบาน ใหพฒันาสมบูรณ

แบบยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพการดํารงชีวิตของชาวบานในหมูบานใหสูงขึ้น 

กาแฟไดกลายเปนผลผลติมหศัจรรยทีช่วยขจดัความยากจน และสราง

ความรํ่ารวยใหแกชาวบานบนพื้นที่ภูเขาทั้งประเทศจีนและไทย  

หมู่บ้านซินไจ้ มณฑลยูนนาน : กาแฟให้ก�าเนิดรูปแบบใหม่ๆ

云南新寨村：咖啡玩出新花样

หมูบานซินไจ ตั้งอยูในเขตหลงหยาง เมืองเปาซาน  มีแสงแดดเพียง

พอตลอดท้ังป ไมมีนํา้คางแข็ง มีสภาพอากาศแบบหบุเขารองน้ําทีมี่ความ

รอนแหงทีย่อดเยีย่ม ซ่ึงเปนคณุสมบติัทีสุ่ดยอดสําหรบัการปลกูเมลด็กาแฟ

段建鑫 郑美辰 郭雨祺/文
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②

รายงานพเิศษ
本刊
特稿

18



ขนาดเลก็ จากสถติิ พืน้ท่ีปลกูกาแฟของหมูบานซินไจมีมากถงึ 13,600 โหมว 

(2.4โหมว = 1 ไร) ทั้งหมูบานมีประชากร 2,000 กวาคนเรยีกไดวาแทบจะ

ประกอบอาชพีเกีย่วกบักาแฟกนัทัง้หมูบาน จนไดรบัการขนานนามวาเปน 

“หมูบานกาแฟอันดับหนึ่งของจีน”

นายหวัง เจียเหวย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสาขาประจําหมูบาน

ซินไจแนะนาํวา หลายปมาน้ี ราคาเมลด็กาแฟในตลาดอยูในระดับกลางๆ 

หมูบานซินไจจงึพยายามหาวธีิยกระดับอตุสาหกรรมกาแฟ โดยอาศัย “นาม

บัตรกาแฟ” ท่ีมีชือ่เสียงโดงดังทัง้ในและนอกมณฑล หมูบานซินไจผนวก

รวมทรัพยากรการทองเที่ยวทองถิ่นและเสนหประเพณีชนชาติสวนนอย 

พยายามพฒันาการทองเทีย่วกาแฟอยางเต็มกําลงั  และประสบความสําเรจ็

ในการจัดเทศกาลวัฒนธรรมการทองเที่ยวกาแฟหลายครั้ง โดยในชวง

ระหวางงานเทศกาล หมูบานซินไจไดจัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย อาท ิเดินชมปากาแฟ 

ปนจักรยานรอบแปลงกาแฟนับหมื่นโหมว  การแขงขันเก็บเมล็ดกาแฟ 

เปนตน

ในงานเทศกาลวัฒนธรรมกาแฟเมืองเปาซาน ครั้งที ่3 หมูบานซินไจ

ยังไดเชิญจง  หวนตี ้แชมปนักวิ่งระยะยาวของโลก ในฐานะแขกรับเชิญ

กติติมศักด์ิพเิศษ นาํทุกคนวิง่ในสวน

กาแฟ ใชพลงัฝกาวสมัผสักบัทิวทัศน

อนังดงาม ซ่ึงไดดึงดูดนกัทองเท่ียว

พันกวาคนเขารวมงาน

ปลายป ค.ศ. 2018 นายหลิว ไห-

หลง นักธุรกจิลงทุนของเมอืงเซนิ-

เจิน้ ผูซึง่เดินทางในจีนครบเกินครึง่

ประเทศ กไ็ดเดินทางมาถงึหมูบาน

ซินไจ  ซ่ึงต้ังอยูตีนเขาเกาหลีกงซาน 

“หลายปกอน ผมไดอานขอมูลผาน

ทางอนิเตอรเน็ตวาหมูบานซนิไจมี

ทรพัยากรกาแฟที่อุดมสมบูรณ ใน

ปจจุบัน แนวโนมการเติบโตของ

อตุสาหกรรมการทองเท่ียวเชงิวฒัน-

ธรรมในทองถิน่กเ็ฟองฟมูาก นับวา

เปนโอกาสทางธุรกจิทีไ่รขดีจาํกดั” 

นายหลิว ไหหลง กลาว

หนึง่ปกวา ภายในระยะเวลาอนั

สั้นๆ นายหลิว ไหหลง ไดลงทุน

สรางสวนกาแฟ และอาคารสัมผัส

ประสบการณเกีย่วกบักาแฟในพืน้ท่ี

ข้ึนเสรจ็เรยีบรอย ในแผนงานของ

เขา  อตุสาหกรรมกาแฟเปนเพยีงแค

รากฐาน เมือ่พจิารณาอาศัยปริมาณ

นักทองเทีย่วทีเ่พิม่จํานวนขึน้เร่ือยๆ 

เขายังจะลงทุนโครงการการทอง-

ชาวบานกําลังเก็บกาแฟ
图①村民采摘咖啡 贾翔 图 

ไรกาแฟในหมูบานซินไจ
图②③新寨村咖啡园 贾翔 图

③
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เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ อีก อาท ิสรางบานพกัโฮมสเตยทีมี่กาแฟเปนเน้ือ-

หาหลัก และฐานแคมปปงรถสวนตัว การดงึดูดทุนจากตางประเทศเขามา ก็

ชวยนําผลประโยชนที่จับตองไดจริงมาสูชาวสวนกาแฟในทองถิ่น “เมื่อ

คํานวณจากราคาตลาดในปจจุบัน  ราคารับซื้อเมล็ดกาแฟกโิลกรมัละ 10 

หยวน หลงัจากตัดตนทุนออก กาํไรท่ีชาวบานไดรบักเ็หลอืนอยเต็มคณา แต

นกัลงทุนอยางนายหลวิ ไหหลงกบัทีมงานของเขา กลบัยกราคารบัซ้ือเมลด็

กาแฟกิโลกรมัละสูงถงึ 60 หยวน ซ่ึงไดชวยเพิม่รายไดใหแกชาวสวนกาแฟ

อยางมาก” นายหวัง เจียเหวย กลาว

ในปจจบัุน หมูบานซินไจ ไดดึงดูดวสิาหกจินอกมณฑลจาํนวน 4 ราย

ใหเขามาต้ังฐานลงทุนในพืน้ที ่ “อาศัยกาแฟเปนหวัขอหลกัพฒันาอตุสาห-

กรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บรรลุการหลอมรวมอยางมีประสิทธิ

ภาพระหวางอุตสาหกรรมประเภท 1 2 และ 3 ซึ่งจะนําโอกาสการพัฒนา

ครัง้ใหญมาสูหมูบานซินไจอกีครัง้อยางแนนอน” นายหวงั เจียเหวย กลาว

อยางมั่นใจเต็มเปยม เมื่อพูดถึงการพัฒนาในอนาคตของหมูบานซินไจ

หมู่บ้านดอยช้าง ประเทศไทย : กาแฟท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทั้งหมด

泰国象山村：咖啡改变了一切

เม่ือเดินทางออกจากจงัหวดัเชยีงราย ประเทศไทย ไปทางตะวนัตกเฉียงใต 

ขับรถคดเคีย้วสูงชนัตามเสนทางภเูขาเปนเวลา 2 ชัว่โมง กจ็ะเหน็หบุเขาท่ี

ซอนอยูระหวางกลุมเทือกเขาจาํนวนมาก หมูบานในหบุเขานัน้กคื็อ หมูบาน

ดอยชาง ต้ังแตป ค.ศ. 1969 เปนตนมา ประเทศไทยเริม่ดําเนินโครงการพฒันา

ในพระราชดํารใินพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ โดยใชวธีิการพฒันาการปลกู

พชืชนิดพเิศษ มอบโอกาสในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการดํารงชวิีตใหแก

เกษตรกร ภายใตการรณรงคตามโครงการดังกลาว หมูบานดอยชางกเ็ริม่ปลกู

เมล็ดกาแฟอาราบกิา

ในชวงเร่ิมตน เน่ืองจากรอบหมูบานลอมรอบดวยภเูขาสูง การเดินทาง

คมนาคมไมสะดวก ผลิตภัณฑกาแฟจึงไดแตอาศัยพอคาคนกลางเอาไป

จําหนาย ราคารบัซ้ือถกูกดลงจนต่ํามาก เพือ่นาํพาชาวบานใหรํา่รวยอยาง

พรอมเพรยีง จงึไดกาํเนิดวสิาหกิจกาแฟทองถิน่ขึน้จาํนวนหนึง่ ซ่ึงบรษัิท

กาแฟดอยชาง จาํกดั (ด้ังเดิม) เปนวสิาหกจิทีต้ั่งขึน้เปนรายแรกสุด “ในตอน

นัน้ บิดาไดกอต้ังบรษัิทข้ึน และไดรบัซือ้เมลด็กาแฟคณุภาพดีจากเกษตรกร

ในราคาทีสู่งกวาตลาด ชาวบานออก-

แรงทาํงานเปนหุนสวนใหกบับริษัท

หลงัจากจําหนายไดแลว บรษัิทและ

ชาวบานกไ็ดรบัผลกาํไรคนละครึง่” 

นายปณชยั พสัิยเลศิ กลาว

รปูแบบความรวมมือแบบนี ้ดํา-

เนินตอมาจนถึงปจจุบัน  ผานการ

พฒันามาเปนเวลาหลายป หมูบาน

ดอยชางกมี็กาํลงัสามารถในการผลติ

เมลด็กาแฟจํานวนมาก  จากการปลูก 

การแปรรูปไปจนถึงการจําหนาย

โฆษณา บรษัิทกบัชาวบานแบงหนา

ท่ีรบัผดิชอบกนัไป  โดยรวมมือกนั

กอรางเปนสายโซการผลติท่ีสมบูรณ

และรายไดของทัง้สองฝายก็เพิม่สูง

ข้ึนอยางเหน็ไดชดัเจน

การเติบโตอยางเฟองฟขูองอตุ-

①
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สาหกรรมกาแฟ ไดนําผลประโยชนมาสูหมูบานดอยชางทัง้ในแงเศรษฐกจิ

และสังคม หวงั หลีไ้ท ชาวบานกลาววา ดูไดจากปรมิาณรถยนตในหมูบาน

แตกอนท่ีมีเพยีงนอยนิด ในปจจุบนั ทุกบานตางมีรถท่ีใชในการเกษตรและ

รถเกงเลก็  ๆของตนเอง “อตุสาหกรรมกาแฟไดนําความเปลีย่นแปลงมาสูทอง

ถิน่อยางเหน็ไดชดั” หวงั หลีไ้ทกลาว ในขณะเดียวกนั บรษัิท กาแฟดอยชาง

จํากดั (ด้ังเดิม) ท่ีดําเนินธุรกจิกาแฟทีใ่หญท่ีสุดในหมูบานกไ็ดกอต้ัง “กอง

ทุนกาแฟดอยชาง” โดยนาํกาํไรกอนเสยีภาษีของทุกปจํานวนรอยละ 30 ใสใน

กองทนุดังกลาวของหมูบาน เพือ่ใชในการซอมแซมถนน สรางโรงเรียน

และโรงพยาบาล ใชสาํหรบัชวยเหลอืดานการศึกษาและการรกัษาพยาบาล 

รวมถึงชวยชาวบานประกอบธุรกิจ เปนตน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเปน

อยูของชาวบานใหดียิง่ข้ึน

เพือ่สงเสรมิอตุสาหกรรมกาแฟในหมูบานใหพฒันามากข้ึนไปอกี หมู-

บานดอยชางยังไดเปด “สถาบนักาแฟ” ทีส่อนฟรีขึน้ ในชวงฤดูเกบ็เกีย่ว

เมล็ดกาแฟทุกปตางก็มีผูเชี่ยวชาญจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหมมาบรรยาย

จัดหลกัสูตรตางๆ  เกีย่วกับกาแฟเพือ่ใหชาวบานเรยีน “ผลติไดกาแฟท่ีดีที่

สุด นัน่คอืรปูแบบชวิีตของพวกเรา” สําหรบัชาวบานหมูบานดอยชาง กาแฟ

ไมเพียงนํามาซ่ึงทรัพยสมบติัความรํา่รวย แตยงันาํมาซ่ึงชีวิตท่ีผาสุกดวย 

เหมือนดังทีน่ายปณชยั พสิยัเลศิ กลาว

ไววา “กาแฟเปลีย่นแปลงทกุอยาง

ได”

รานกาแฟภายในหมูบานซินไจ
图①新寨村的咖啡店 贾翔 图 

ชาวบานกําลังเก็บกาแฟ
图②村民采摘咖啡 贾翔 图  

หมูบานดอยชาง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

คนงานกําลังคัดเมล็ดกาแฟ
图③在泰国清莱府象山村，几名工人筛选咖啡豆 
新华社 图 

ชาวบานหมูบานดอยชางกําลังเก็บกาแฟ
图④象山村村民采摘咖啡豆 图片来源于网络

②

③

④
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普洱女孩的“精品咖啡梦”

ความใฝ่ฝันของสาวผูเอ่อ
本刊记者 段建鑫/文

2015年，刚从大学毕业的普洱女孩华润梅回到家乡，接过父辈事业，探寻推动当地咖啡产业向精品化发展。“咖农

很艰辛，我希望用书本上的知识，帮助他们种出精品咖啡，打破期货对咖啡豆价格的限制。”华润梅来到田间

地头，与咖农共同种植劳作，通过不断试验，结合普洱气候条件，将日晒、蜜处理等咖啡豆处理方式教给当地咖农，为咖啡豆增添

了别样的风味。

经过几年的不懈努力，华润梅种植的精品咖啡豆吸引了上海精品咖啡品牌Seesaw Coffee。自2018年起，Seesaw Coffee

每年给大开河村提供20吨精品咖啡豆订单，每公斤精品咖啡豆收购价是雀巢、星巴克等公司在普洱收购价的3倍以上。

①

กาแฟช ัน้เยีย่ม

 “กาแฟช ัน้เยีย่ม” 
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หมูบานตาไคเหอ เปนพืน้ทีท่ีเ่ริม่ปลกูกาแฟท่ีเกาแกท่ีสดุในเมืองผเูออ 

มณฑลยนูนาน เมลด็กาแฟสแีดงไดนําพาหมูบานทีย่ากจนและลาหลงัไป

สูหนทางแหงความรํ่ารวย เมื่อหลายปที่ผานมา เนื่องจากราคากาแฟฟว-

เจอรสตกต่ําอยางตอเน่ือง ทาํใหผูปลูกกาแฟทองถิน่เผชญิกบัสภาวะแบบ

กลนืไมเขาคายไมออก “ผลผลิตอุดมสมบูรณ แตกําไรไมมาก”  ค.ศ. 2015 

นางสาวฮวา ยรุนเหมย ชาวผูเออที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ไดกลับสูบานเกิด และรับชวงกิจการไรกาแฟตอจากพอ หลังจากได

สํารวจวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแปรรูปกาแฟยูนนานอยางตอเนื่อง

และไดสงเสริมไรกาแฟในทองถิ่นใหพัฒนาไปสูผลิตภัณฑทรงคุณภาพ

สูง

ความหอมหวานกบัขมฝาดของกาแฟ

咖啡的“甜蜜与苦涩”

  หมูบานตาไคเหอ เปนสถานท่ีซ่ึงเงยีบสงบและสวยงามในเขตซึเหมา 

เมืองผเูออ มณฑลยนูนาน ซ่ึงอยูติดกบัอทุยานแหงชาติไทหยางเหอ เมืองผเูออ

ค.ศ. 1995 หมูบานตาไคเหอ เริม่มีการปลกูกาแฟ จนกระท่ังถงึปจจุบนั ชาวบาน

มีพืน้ท่ีปลกูกาแฟเฉลีย่ตอหวัเกอืบ 6 โหมว ( 2.4 โหมว = 1 ไร) และยงัไดสราง

อตุสาหกรรมปลกูกาแฟขนาดใหญขึน้ดวย เมลด็กาแฟสีแดงอวบอิ่ม ชวยนํา

พาชวีติของชาวบานทีน่ี่ใหเปลีย่นแปลงไปอยางพลกิฟาพลกิแผนดิน เกอืบ

ทุกครอบครัวสรางบังกะโลสองชัน้ และหลายครอบครวัมีเงนิซือ้รถยนต

สวนตัว

แตเนือ่งจากประเทศจนีไมมีผลิต-

ภณัฑกาแฟฟวเจอรส ไมมีอาํนาจใน

การกาํหนดราคาในตลาด ดังนัน้ จงึ

ไดแตอดทนยอมรบักบัการผนัผวน

ของราคากาแฟ ในชวงไมก่ีปท่ีผาน

มา ราคากาแฟฟวเจอรสตกต่ําอยาง

ตอเนือ่ง เกษตรกรทองถิน่ผูปลกูกา-

แฟในเมืองผูเออพยายามดินรนตอ

สู เกษตรกรบางรายถึงกับเปลี่ยน

อาชพี “ราคารบัซ้ือเมลด็กาแฟอยูท่ี

15 หยวนตอกิโลกรัม ราคาเมลด็

ไรกาแฟในหมูบานตาไคเหอ
图①大开河村千亩咖啡田 受访者供图 

การตากเมล็ดกาแฟ
图②晾晒咖啡豆 受访者供图 

ฮวา ยรุนเหมย กําลังทดสอบระดับความหวานของเมล็ด

กาแฟสด
图③华润梅测试咖啡鲜果甜度 受访者供图

② ③
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กาแฟหน่ึงกิโลกรมัเทียบอะไรไมไดเลยกบัราคากาแฟหนึง่แกว ซ่ึงมีราคา

สูงถงึหลายสิบหยวนในรานกาแฟในเมืองชัน้หน่ึง” ฮวา หงหลนิ เลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสตประจําหมูบานตาไคเหอ กลาวอยางอปัจนหนทาง

ปรับปรุงวธีิการแปรรูปเมลด็กาแฟสด

改进咖啡鲜果处理方式

ความแตกแตงของเมลด็กาแฟชัน้เยีย่มและเมลด็กาแฟเชงิพาณิชยอยูท่ี

คุณภาพของเมลด็กาแฟ กาแฟทีช่งดวยเมลด็กาแฟช้ันเยีย่มจะไดรสชาติความ

หอมของผลไม ดอกไม และรสชาติอืน่ๆ สวนกญุแจสําคัญท่ีจะทาํใหเมลด็

กาแฟมีรสชาติดข้ึีนอยูกบัวิธีการเกบ็และการแปรรปูเมลด็กาแฟ การเปลีย่น

แปลงเร่ิมตนจากการแปรรปูเมลด็กาแฟสด ชาวไรกาแฟรุนเกาในหมูบาน

ตาไคเหอ จะทาํการแปรรปูเมลด็กาแฟดวยวธีิการลางเทาน้ัน ขณะทีฮ่วา

ยรุนเหมยมาถึงไรกาแฟ เธอไดรวมแรงรวมใจทํางานกบัเกษตรกรชาวไร

กาแฟ ผานการทดลองอยางตอเนือ่งผสมผสานกบัสภาพอากาศท่ีเอือ้อาํนวย

ของเมืองผเูออ เธอไดถายทอดวธีิแปรรปูเมลด็กาแฟใหกบัเกษตรกรผูปลกู

กาแฟในทองถิน่ เชน การตากแดด การใชน้ําผึง้ และเทคนิคอืน่ๆ เพือ่เพิม่

รสชาติที่แตกตางใหกับเมล็ดกาแฟ

และไมเพียงเทานี้ ฮวา ยรุนเหมย ยังไดจัดหลักสูตรอบรมขึ้นที่บาน

ของเธอ เธอไดรวมกลุมเกษตรกรผูปลกูกาแฟใหเรยีนรูวธีิชมิและประเมิน

กาแฟ “ทุกคนจําเปนตองเรียนรูที่จะดื่มกาแฟเปน ถึงจะสามารถรูไดวา

กาแฟท่ีตนเองปลกูน้ันจะพฒันาคุณภาพสงูไดอยางไร” หลงัจากการอบรม

หลายหลักสูตร ผูปลกูกาแฟหลายรายไมเพยีงแตชืน่ชอบกาแฟ ยงัสามารถ

ประเมินคุณภาพของกาแฟและบรรยายไดอยางเหมาะสม แตละคน

กลายเปนผูเชี่ยวชาญดานกาแฟข้ึนมาทันที “ทุกปในเดือนพฤศจกิายนจน

ถงึมนีาคมของปตอมาเปนฤดูทีก่าแฟสุก ทุกวนัน้ี เกษตรกรในหมูบานตาไค

เหอไดละท้ิงวธีิการเกบ็กาแฟแบบลวกๆ หนัมาคดัเลอืกเฉพาะเมลด็กาแฟ

ที่มีสีแดงเต็มผลแทน” จากคําพูดของฮวา ยรุนเหมย ที่วา “สีแดงเต็มผล” 

หมายถึง เมล็ดกาแฟที่สุกไดที ่ซึ่งจะทําใหสามารถแปรรูปไดกาแฟที่มี

คุณภาพดี

หลังจากใชความพยายามอยางไมลดละเปนเวลาหลายปของฮวา

ยรุนเหมย ทําใหเมลด็กาแฟชัน้เยีย่ม

ของเธอไดรบัความสนใจจากแบรนด

กาแฟชั้นนําในเซี่ยงไฮ อยางเชน

Seesaw Coffee ทางแบรนดไดสง

พนกังานไปยงัเมืองผเูออ เพือ่เยีย่ม

ชมและสํารวจไรกาแฟ “รสชาติที่

สมดุลมีความเปนกรดปานกลาง มี

กลิน่หอมของซดีารและน้ําเชือ่มเม-

เปล เน้ือครมีแบบน้ีชางมีเสนหมาก” 

ผูเชีย่วชาญกลาวชมเชยกาแฟของท่ี

นี ่ต้ังแต ค.ศ. 2018 เปนตนมา Seesaw

Coffee ไดส่ังซ้ือเมลด็กาแฟชัน้เยีย่ม

ของหมูบานตาไคเหอจาํนวน 20 ตัน

ทุกป และราคาที่รับซื้อเมล็ดกาแฟ

ชั้นดีตอกิโลกรัมมากกวาราคารับ

ซ้ือเมลด็กาแฟของเนสทเลและสตาร-

บัคถึง 3 เทา

①
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สิ่งที่ทําใหฮวา ยรุนเหมย มีความมั่นใจมากขึ้นก็คือ เธอไดชวยเหลือ

เกษตรกรจํานวนมากในการจดัต้ังศูนยซือ้ขายกาแฟนานาชาติยนูนานข้ึน

ในเมอืงผเูออ ซ ูหยาง ผูจดัการทัว่ไปของศูนยซือ้ขายฯ กลาววา “กาแฟเปน

ผลผลติทางการเกษตรท่ีเกาแกทีส่ดุในมณฑลยนูนาน ซ่ึงสอดคลองกับตลาด

ตางประเทศ อยางไรกต็าม ราคารบัซ้ือในปจจบัุนไมเปนผลดีตอเกษตรกร

ส่ิงเหลานีช้วยยํา้เตือนเราวา เราตองเลอืกเสนทางของเมลด็กาแฟชัน้เยีย่มถงึ

จะสามารถเปนผูกําหนดราคากาแฟได” ซ ูหยางกลาวเสรมิวา ศูนยซือ้ขาย

กาแฟนานาชาติยนูนานมคีวามมุงม่ันทีจ่ะสรางขนาดตลาดของกาแฟยนูนาน

ใหกวางข้ึน และทําใหกาแฟคุณภาพดีขายไดในราคาสูง ภายในสามถงึหา

ปจะพยายามทําใหกาแฟยูนนานกลายเปนกาแฟชั้นเยีย่ม จากปจจุบัน ซึ่ง

มีอตัราคณุภาพนอยกวา 5% ยกคณุภาพใหสูงข้ึน 20% มูลคาผลผลติกาแฟ

ตอโหมวเพิ่มข้ึนจาก 15,000 หยวน 

เปน 30,000 หยวน ทาํใหการปลกู

กาแฟบรรลสูุ “ผลผลติอดุมสมบูรณ

และมีรายไดสูง”

เกษตรกรผูปลูกกาแฟกําลังเก็บเมล็ดกาแฟสดที่สุกไดที่
图①咖农采摘成熟的咖啡鲜果 中新社 图 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟเตรียมแปรรูปเมล็ดกาแฟสด
图②咖农准备加工咖啡鲜果 新华社 图

②
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昆明爱上咖啡馆

猫图咖啡店位于云南省昆明市爱琴海购物公园，店内选用的咖啡豆均来自云南，凭借供应链端的独特优

势，保证新鲜咖啡豆产地直达。有趣的是，猫图咖啡店所用的容器皆为大碗。据工作人员介绍，用大

碗喝咖啡是云南咖农的传统，他们将这一传统作为招牌特色，希望从中挖掘全新创意。

ชาวคุนหมิงหลงเสน่หร์า้นกาแฟ

รานกาแฟ “MADTUTOR” ต้ังอยู

ท่ีศูนยการคา Aegean Plaza ในนคร

คุนหมิง มณฑลยนูนาน ภายในราน

ตกแตงอยางงดงามหรหูรา อบอวล

ไปดวยกลิน่กาแฟเขมขน เทาทีท่ราบ 

ราน MADTUTOR ใชเมล็ดกาแฟที่

คดัมาจากยนูนานเกอืบทัง้หมด อาศัย

ขอไดเปรียบในดานหวงโซอปุทาน

ทําใหสามารถรับประกันความสด

ใหมของเมลด็กาแฟท่ีสงตรงมาจาก

แหลงผลิต รวมทั้งรับประกันรส-

ชาติกาแฟที่สดใหม

ผูส่ือขาวไดสังเกตภายในราน MADTUTOR พบวาภาชนะที่ใชบรรจุ

กาแฟภายในรานทั้งหมดเปนถวยชามใหญๆ พนักงานในรานอธิบายวา 

การใชถวยชามด่ืมกาแฟเปนขนบธรรมเนียมของเกษตรกรผูปลกูกาแฟ จงึ

นํามาเปนจดุขายของทางราน โดยหวงัวาจะชวยสรางสรรคความแปลกใหม

ใหแกลูกคา 

นอกจากเนนจําหนายกาแฟยนูนานเปนหลกัแลว MADTUTOR ยงัมีขนม

ของวางท่ีเปนเอกลกัษณของยนูนาน เชน ครวัซองตพรกิแดงและแฮมยนูนาน 

เครปเคกกุหลาบ ขนมทรัฟเฟลซ็อกโกแลต ฯลฯ แสดงใหผูบริโภคเห็น

วฒันธรรมการด่ืมกาแฟสไตลยนูนาน “แตกอนกาแฟยนูนานจะเนนจาํหนาย

วัตถุดิบเปนสําคัญ เราเลยลองเปดรานกาแฟ MADTUTOR ดวยรปูแบบใหม 

ทําตลาดกลุมลูกคาชั้นสูง สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของกาแฟยูนนาน” อู 

จงหง ผูรับผิดชอบราน MADTUTOR แนะนํา
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ไมเพยีงแต MADTUTOR  เทานัน้ทีเ่ปดรานกาแฟเพือ่สงเสรมิกาแฟยนูนาน 

ยังม ีChuCola รานกาแฟสัมผัสประสบการณกาแฟจูขูลา ซึ่งตั้งอยูภายใน

พพิธิภณัฑแหงมณฑลยนูนาน  ราน ChuCola นอกจากขายกาแฟชงสดและ

เมลด็กาแฟแลว ยงัมีหนังสือเกีย่วกบักาแฟใหบรกิารแกลกูคาดวย ภายใน

รานยงัจดัแสดงรปูปนตัวละครและอปุกรณเครือ่งบดกาแฟ ฯลฯ เพือ่แสดง

ใหเห็นถงึฝมือด้ังเดิมของกาแฟจขููลา โดยเริม่ต้ังแตกระบวนการปลกู การ

แปรรูป จนถึงการชงกาแฟ

การตกแตงภายในราน ChuCola สวนใหญใชวัสดุทําจากไม เนนใช

โทนสีเขม ลูกคาสวนใหญเปนคนวัยหนุมสาวที่ชื่นชอบศิลปะ “มาเที่ยว

พพิธิภณัฑแหงมณฑลยนูนาน พบวาท่ีน่ีมีรานกาแฟท่ีไมธรรมดาโดยบังเอญิ 

ซึ่งทําใหเขาใจประวัติอันยาวนานของกาแฟ ChuCola ในยูนนาน และยัง

อยากไปดูแหลงเพาะปลูกกาแฟดวย” หวัง เสวี่ย นักทองเที่ยวจากปกกิ่ง

กลาว

ไมเพียงมีรานกาแฟทองถิ่นกระจายอยูทั่วไป ยังมีแบรนดรานกาแฟ

จากตางมณฑลทีใ่หความสําคญักบัอนาคตของตลาดบรโิภคกาแฟในยนูนาน

ดวย  ผูเช่ียวชาญวเิคราะหวา มีสาเหตุมาจากจาํนวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้ และ

กําลงัซ้ือของชาวคนุหมิงทีอ่ยูในอนัดับตนๆ ของประเทศจนี อกีทัง้ยนูนาน

ยงัเปนแหลงผลติกาแฟท่ีมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมกาแฟอยางแนนหนา

จากสถติิของสมาคมธุรกจิกาแฟมณฑลยนูนาน ปจจบุนั มีรานกาแฟใน

คุนหมิงมากกวา 1,000 แหง ดวยววิฒันาการท่ีมีมากวารอยป กาแฟยนูนาน

ไดผันตัวจาก “เมล็ดพันธุ” มาเปน “ถวยกาแฟ” นับต้ังแตขั้นตอนการ

เพาะปลกูจนถงึการแปรรปูเปนสิน-

คาท่ีมีวฒันธรรม รานกาแฟท่ีกระ-
จายอยูตามตรอกซอกซอยในคุน-

หมงิ เปนประจกัษพยานท่ีแสดงถงึ

การแปลงโฉมอันงดงามของกาแฟ

ยนูนานจาก “สินคานําเขา” ถงึ “ผลิต

ภณัฑทางการเกษตร” จนถงึ “สินคา

บริโภค”

本刊综合

รานกาแฟ MADTUTOR เปดตัวเมนูใหม “กาแฟหนึ่งถวย”
图①猫图咖啡推出“壹碗咖啡”套餐 段建鑫 图 

ลูกคาใชจายภายในรานกาแฟสตารบัคส
图②顾客在星巴克咖啡馆消费 新华社 图

① ②
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云南咖啡走向世界舞台

2019年，来自美国、德国、日本、澳大利亚等9个国家的咖啡品质鉴定师，在对云南六大

咖啡产区的133支咖啡豆完成杯测品评后，发布了比赛结果：最高85.725分，精品率

95.49%。“云南产区的咖农已经开始掌握如何将咖啡果实中的优质风味成功地传递到味觉中。”美国精品

咖啡协会（SCAA）前执行董事特德·林格尔分析，这些成绩足以证明中国咖啡业精品率正稳步上升。

กาแฟยูนนานกา้วสู่ตลาดโลก

หลายปทีผ่านมา รฐับาลทองถิน่

ในระดับตางๆ ของมณฑลยนูาน ได

นําพาสมาคมวิชาชีพวิสาหกิจและ

เกษตรกรผูปลกูกาแฟรวมแรงรวม

ใจกันบุกเบิกทางออก เพื่อเปลี่ยน

สถานการณอตุสาหกรรมกาแฟใน

มณฑลยนูนานซ่ึงออนแอมานานป 

เชน เทคโนโลยทีีล่าหลงั ขาดสินคา

แบรนดเนม การรับรูในตลาดและ

สวนแบงตลาดตกต่ํา  อยางไรกต็าม 

ความพยายามดังกลาวก็เริ่มฉาย

แสงแหงความสําเรจ็ออกมาแลว “ที่

สําคัญที่สุดก็คือ “ควรโนมนาวให

เกษตรกรปลกูกาแฟท่ีมีคะแนนประเมินคุณภาพ 80 คะแนนขึน้ไป เพื่อทด

แทนกาแฟสายพนัธุเกาทีมี่คะแนนประเมินต่ํากวา 80” นายหล ูหนั ผูอาํนวย

การศูนยพฒันาอตุสาหกรรมชาและกาแฟเมืองผเูออสรปุดังขางตน

ดวยระยะเวลาสั้นๆ เพียงไมกี่ป ยูนนานประสบผลสําเร็จในการเขา

สูตลาดกาแฟพิเศษชั้นเยี่ยมระดับโลก โดยมีบริษัทช่ือดังถือกําเนิดขึ้น

อยางตอเน่ือง บรษัิทกาแฟโฮกู ไดผลติกาแฟสําเรจ็รปูพลงัวอลนทั ซ่ึงเปน

การผสมผสานระหวางอตุสาหกรรมกาแฟกบัธุรกิจวอลนัทอนัลอืชือ่ของ

ยูนนาน โดยใชผงโปรตีนวอลนัททดแทนครีมเทียมจนกลายเปนกาแฟ

ออรแกนิคอันโดดเดน สวนบริษัทกาแฟไอน ีไดนําเสนอกาแฟปาฝนรุน

แรกของจีน ซึ่งไมเพียงแตชวยอนุรักษความหลากหลายของสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติเทาน้ัน หากยงัไดยกระดับคณุภาพของกาแฟขึน้อกีดวย จงึ

กลายเปนผลิตภัณฑกาแฟออรแกนิคไดอยางแทจริง

ค.ศ. 2019 นักประเมินคุณภาพกาแฟจากสหรฐัอเมรกิา เยอรมัน ญ่ีปุน 

① ② ③
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ออสเตรเลีย ฯลฯ รวม 9 ประเทศ ไดประกาศผลการประเมนิหลงัเสรจ็

ส้ินการประเมินการชิมเมล็ดกาแฟ 133 ชนิด จากฐานผลิตกาแฟ 6 แหง

ของยูนนาน กาแฟท่ีไดรับคะแนนประเมินสูงสุดคือ 85.725 คะแนน มี

กาแฟ 95.49% เขาเกณฑกาแฟชั้นเยี่ยม

 “เกษตรกรผูปลูกกาแฟในยูนนาน เริ่มชํานาญในการถายทอดความ

โดดเดนจากเมลด็กาแฟใหไดรสสมัผสัมายงัปลายลิน้” นายเทดรนิ กอร (Ted

Ringer) อดีตกรรมการบรหิารของสมาคมกาแฟพเิศษอเมรกิา (SCAA) วเิคราะห

วา คะแนนเฉล่ียครัง้นีป้ระมาณ 82.64 คะแนน มีกาแฟ 15 ชนดิท่ีไดคะแนน

มากกวา 83 คะแนน ผลสาํเรจ็เหลาน้ีมากพอท่ีจะพสิจูนไดวาอตัราสวนกาแฟ

ชัน้เยีย่มของอตุสาหกรรมกาแฟจนีกาํลงัเพิม่ข้ึนอยางม่ันคง นายออนดาว 

ทากาช ิ(Ondao Takashi) ประธานกรรมการบรหิารของสมาคมกาแฟช้ันเยีย่ม

ญ่ีปุน (SCAJ) กลาววา จีนมีหวังท่ีจะเปนซัพพลายเออรรายใหมและรายใหญ

ของกาแฟช้ันเยีย่มญ่ีปุน เน่ืองจากกาแฟยนูนานมีคุณภาพกาวหนามากขึน้ 

เม่ือเหน็ถงึเอกลกัษณของกาแฟยนูนานแลว ผูคากาแฟยกัษใหญจงึพากนั

ตามกลิน่หอมมากนัอยางอุนหนาฝาค่ัง นับวันจะมีบรษิทักาแฟจากตางประ-

เทศไปต้ังฐานการผลติทีย่นูนานมากข้ึน เกษตรกรผูปลกูกาแฟในยนูนาน

กําลงัมุงสูเปาหมายการประเมินคะแนนกาแฟ 86+ ดวยความขยนัขันแข็ง

สิ่งที่นาสังเกตคือ ยูนนานไดจัดงานเอ็กซโปกาแฟชั้นเยี่ยมระหวาง

ประเทศ และไดสรางแพลตฟอรมสําคัญสาํหรบัศึกษาวจัิยการพฒันาของ

อตุสาหกรรมกาแฟทัง้ในและระหวางประเทศ เพือ่เช่ือมโยงสานตอตลาด

สากล นอกจากน้ี ยนูนานยงัไดสราง

ศูนยซือ้ขายกาแฟระหวางประเทศ 

หองปฏบัิติการกาแฟระดับชาติ และ

ศูนยนวัตกรรมกาแฟ เปนตน มีความ

ขันแขง็ในการเตรยีมและจัดการแขง

ขนั PCA Coffee Lacquer Masters All-

Star Game ค.ศ. 2019 และ Yunnan Cup 

Coffee Roaster All-round Competition 

ค.ศ. 2019 เปนตน “การเปนเจาภาพ

จัดการแขงขนัระดับนานาชาติ จะทํา

ใหผูปลูกกาแฟในยูนนานไดรับ

ทราบโดยตรงวา ตลาดตองการกาแฟ

ทีมี่คุณภาพอยางไรครบั” นายหล ูหัน 

กลาว

ทุกวันนี้ เมล็ดกาแฟที่ปลูกไว

เม่ือรอยกวาปกอนไดกลายเปนผลติ

ผลสําคัญในกระบวนการสินคา

เกษตรจีนสูความเปนสากล กาแฟ

ยนูนานกาํลงัสรางความโดดเดนยิง่

ขึ้นในตลาดโลก

本刊综合

ผูเขารวมงานลิ้มรสกาแฟยูนนานในงาน Puer International 

Specialty Coffee Expo

图①普洱国际精品咖啡博览会上，参会嘉宾品尝云
南咖啡 中新社 图 

บาริสตาชาวอเมริกันและเกษตรกรผูปลูกกาแฟกําลัง

รวมกันเก็บเมล็ดกาแฟสด
图②美国咖啡师与云南咖农一起采摘咖啡鲜果 
新华社 图 

บาริสตากําลังชิมทดสอบ (Cupping) กาแฟยูนนาน
图③④咖啡师对云南咖啡进行杯测 中新社 图 ④
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中国之治｜山西右玉：“种”出来的写生基地

山西省朔州市右玉县曾是一片不毛之地。近七十年来，这里众种下

了一片片绿树，当地生态环境发生了翻天覆地的变化。如今的右

玉，风景如画，成为了中央美院、中国油画院等十几所院校的挂牌写生基

地，一个个颇具当地特色的农家小院迎来了大批游客。农户朱美利把自家

小院装修成农家乐，“一到周末人就来了，半年多挣了上万元，还不耽误

平时下地干活，这钱挣得舒心。”这位50多岁的汉子笑着说。

บรหิารแดนมงักร
อ�าเภอโย่วอว้ี มณฑลซานซ ี:
ฐานระบายสท่ีี “ปลกู” ขึ้นมา

ระบบการอภบิาลของจนี

中国制度

การประชมุเต็มคณะครัง้ท่ี 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต

จีนชุดที ่19 ไดจดัข้ึนทีป่กกิง่เม่ือวนัท่ี 28 ถงึ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ท่ีประชมุ

ไดพจิารณาผาน “มติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิตจนีวาดวย

ปญหาสําคัญบางประการท่ีเกีย่วกับการยืนหยดัและเติมเต็มระบอบสังคม

นยิมท่ีมีเอกลกัษณของจีนใหสมบูรณ การผลกัดันระบบอภบิาลและศักยภาพ

การอภิบาลของรัฐใหทันสมัย” มติไดเสนอให “ยืนหยัดและเติมเต็มให

สมบูรณ” 13 ประการในการวางแผนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปลี่ยนความไดเปรียบของระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณของจีนใหมี

ประสิทธิภาพการอภิบาลใหมากที่สุด

ท่ีประชมุเสนอใหยนืหยดัและปรบัปรุงระบบนิเวศใหสมบูรณ สงเสรมิ

ใหเกดิความสมานฉันทระหวางมนุษยกบัธรรมชาติ การสรางสรรคระบบ

นิเวศเปนเรือ่งใหญและสําคัญในรอบพนัป ซ่ึงเกีย่วพนัถงึการพฒันาอยาง

ยั่งยืนสถาพรของประชาชาติจีน ตองปฏิบัติตามแนวความคิดภูเขาเขียว

นํา้ใส กค็อื ภเูขาเงินภเูขาทอง ยนืหยดัในนโยบายพืน้ฐานของชาติในการ

ประหยัดทรัพยากร และอนุรักษส่ิงแวดลอม ยืนหยัดในหลักนโยบาย

ประหยัดกอนอื่นใด อนุรักษกอน

อืน่ใด การฟนฟอูยางเปนธรรมชาติ

เปนหลกั มีความแนวแนในการเดิน

หนทางแหงการพัฒนาที่มุงสูการ

ผลิตที่เพิ่มขึ้น ชีวิตความเปนอยูที่

มั่งคั่งและระบบนิเวศที่สมบูรณ

การตคีวามของผู้เช่ียวชาญ

专家解读

“ระบบเปนรากฐานในระยะ

ยาว” นายอู ซุนเจอ ผูอาํนวยการศูนย

วิจัยนโยบายส่ิงแวดลอมและเศรษฐ-

กจิ กระทรวงระบบนเิวศและส่ิงแวด-

ลอมของจีน กลาววา การรวบรวม

และสรปุประสบการณในการสราง-

สรรคระบบนิเวศ หลังการประชุม

ผูแทนทั่วประเทศของพรรคฯ ครั้ง

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
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ที ่18 ใหเปนระบบที่ถาวรแลวยืน

หยัดและเติมเต็มใหสมบูรณ ขณะ

เดียวกัน ตองมคีวามเขมงวดในการ

ปฏบัิติตามระบบ ซ่ึงนับเปนหนทาง

ในการบรรลุความกลมกลืนระ-

หวางมนุษยกับธรรมชาติและการ

สรางประเทศจีนที่งดงาม

นายสือ เจีย้นซวนิ ผูอาํนวยการ-

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลังของ

มหาวิทยาลัยถงจี้ใหความเห็นวา

 “ผลกัดันการสรางสรรคระบบนเิวศ

ในอนาคตก็คือตองยนืหยดัเติมเต็ม

มาตรการเหลานี้ใหสมบูรณและ

ปฏบิติัตามอยางแนวแน เพือ่สนองความตองการของมวลประชาชนใหดี

ยิง่ขึน้ ในการปรบัปรงุระบบนิเวศสิง่แวดลอมใหดี มีทองฟาทีป่ลอดโปรง

มีภูเขาเขียวแมนํ้าใส มีสิ่งแวดลอมที่สวยงามยิ่งขึ้น”

วเิคราะห์สถติิ

数据说话

ในทศวรรษที ่1950 อําเภอโยวอวี้ เมืองซั่วโจว มณฑลซานซ ีมีเนื้อที่

ท่ีเปนทะเลทรายในอตัราสงูถงึ 76% “สิบลีไ้มเหน็คน รอยลีไ้มเหน็ตนไม” 

ความยากลาํบากในการดํารงชวีติเชนนี ้ทําใหชาวโยวอวีม้องตนไมมีคายิง่

กวาชีวิตตนเอง การปลูกตนไมกลายเปนทางออกเพียงทางเดียวของพวก

เขา การปลูกตนไมเพื่อบําบัดทะเลทรายไดดําเนินมาเกือบ 70 ปแลว

ทุกวันนี้ สัดสวนพื้นที่ปาไมในโยวอวี้เพิ่มขึ้นจาก 3% เปน 55% ไดทํา

การปลกูตนไมท้ังหมด 140 กวาลานตน พืน้ท่ีดินทรายในอาํเภอโยวอวี ้99% 

ไดรบัการควบคมุบาํบัดอยางมีประสิทธิผล อดตี “เขตพืน้ทีป่ระสบภยัทะเล

ทรายสาหัส” ที่ผูเชี่ยวชาญตางชาติเสนอใหอพยบประชากรออกไปนั้น

กลายเปนหนึ่งใน “อําเภอที่มีระบบนิเวศเหมาะแกการอยูอาศัยมากที่สุด

ของสหประชาชาติ”
ทิวทัศนของวนอุทยานภูเขาเสี่ยวหนาน อําเภอโยวอวี้
右玉县小南山森林公园一景 新华社 图

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
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 “อาํเภอโยวอวีมี้อณุหภมิูเฉลีย่ตอปเพิม่จาก 3.6 องศาเซลเซยีส เปน 5.2 

องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตอปเพิ่มจากไมถึง 400 มิลลิเมตรเปน 

650 มิลลิเมตรคะ” นางอู ซิ่วหลิง เลขาธิการพรรคฯ ประจําอําเภอโยวอวี้

กลาววา ปจจบุนัน้ี ในพืน้ท่ีอาํเภอโยวอวีม้ตีนไม 30 กวาสายพนัธุ มีสัตว

ปา 50 กวาชนิด ทิวทัศนสวยงามตลอดทั้งสี่ฤดู

เร่ืองราวทีเ่ล่าสู่กนัฟัง

故事传递

อ�าเภอโย่วอวี ้: จากพืน้ทีแ่ห้งแล้งกลายเป็นโอเอซิสชายแดน

右玉：从不毛之地到塞上绿洲

ต้ังแต ค.ศ. 1949 เปนตนมา อาํเภอโยวอวี ้เริม่ดําเนินโครงการ “บําบดั

ทะเลทรายสรางพืน้ท่ีปาไม” ในเวลาเกอืบ 70 ปมานี ้เจาหนาทีแ่ละประชาชน

ทองถ่ินไดยนืหยดัปลกูตนไมสีเขียวเปนผนืๆ อยางไมลดละ ระบบนิเวศ

สิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกฟาดิน พื้นที่ที่เคยรกรางแหง

แลงไดกลายเปนโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ อาศัยระบบนิเวศส่ิงแวดลอมที่

ด ีอาํเภอโยวอวีไ้ดพฒันาธุรกจิสมนุไพร ไดพฒันาโปรแกรมการทองเท่ียว

เดินบนหนทางสีเขียวในการหลุด

พนความยากไร

ทุกวนัน้ี อาํเภอโยวอวี ้มทีีด่นิที่

อุดมสมบูรณ และเปนแหลงเพาะ

ปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด นาย

จาง เจ้ียนผงิ จากหมูบานหวงเจยีเหยา

หกัรากปนหลนัเกนิ (IndigowoadRoot) 

มาช้ีใหผูส่ือขาวดูวา “แกนกลางของ

รากเปนสีเหลือง แสดงวาคุณภาพ

ดีเยีย่มครบั คนของบรษิทัรบัซ้ือบอก

วาดินตองอดุมสมบูรณพอ จงึจะปลกู

สมุนไพรปนหลนัเกนิคณุภาพดีเยีย่ม

ไดครบั” นายหยงั ซือ่ซิน เลขาธิการ

พรรคฯประจาํหมูบานหวงเจียเหยา 

อาํเภอโยวอว้ีบรรยายสรปุวา ท้ังหมู-

บานปลกูปนหลนัเกนิ 300 กวาโหมว 

①
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(2.4โหมว = 1 ไร)  มีรายไดตอปตอโหมว 2,000 กวาหยวน หมูบานสามารถ

หลุดพนจากความยากจนกอนเพื่อนตั้งแตป ค.ศ. 2016 แลว

หลงัจากการปลกูตนไมและปรบัปรงุดินเปนเวลาหลายสบิป อาํเภอโยวอวี้

ทุมกําลังพัฒนาการปลูกสมุนไพรอยางเต็มที่ โดยมีปนหลันเกินต่ังเซิน

(Codonopsis ต่ังเซยีม) และหวงฉ ี(Astragali Radix อึง้คี)้ เปนสายพนัธุหลกั

ท้ังอาํเภอไดต้ังบรษัิทชัน้นํา 3 บรษัิท ท่ีมศัีกยภาพในการแปรรปูสมุนไพร

ไดสรางหมูบานสาธิตปลกูสมุนไพร 20 หมูบาน พฒันาฐานปลกูสมุนไพร

รวม 3 แสนโหมว สรางหวงโซอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรที่มี

มูลคาสูงถึง 1,000 ลานหยวน

การปลูกตนไมหลายสิบปยังทําใหโยวอวี้ในทุกวันนี้มีทิวทัศนสวย

งามด่ังในภาพวาด “ปหลงัๆ นี ้การปลกูตนไมจะพถิพีถินัในการจดัโซน

ตนเอลม (Elm) ใบทองทีเ่ปนสีเหลอืง ตนสนไซลเวสทรสิ (Pinussylvestris) 

สีเขยีว ตนตาตาเรยีนด็อกวดู (Tartarian Dogwood) สีแดง เปนตน ไดแตงแตม

หลากสีสันใหกบัภเูขา” นายหลี ่หยนุเซิง ผูปลกูตนไมรายใหญของอาํเภอ

โยวอวี้กลาวเชนนี้

ทิวทศันทีส่วยงามไดดึงดูดความสนใจของผูคน ปหลงัๆ นี ้โยวอวีไ้ด

กลายเปนฐานฝกปฏบิติัการวาดภาพตามธรรมชาติทีติ่ดปายของวทิยาลยั

วจิติรศิลปสวนกลาง สถาบันภาพวาดสีนํา้มันแหงประเทศจนี เปนตน รวม

สิบกวาสถาบัน และไดกลายเปนจดุถายภาพแตงงานของคูบาวสาว นายกวั 

เม่ิงหยัง ชาวบานจากเมืองโบราณโยวเวยไดปรับปรุงรานขายขาวสาร

ท่ีปดกิจการลงเปน “ฉางขาวศิลป” กลายเปนฐานฝกปฏบิติัวาดรปูของสถาบัน

วจิิตรศิลปสิบกวาสถาบนั เขาบอกวา ปจจบัุน จาํนวนคนท่ีมาวาดรปูมาก

กวา 1 หมืน่คนตอป โยวอวี้มีชื่อเสียงนับวันจะโดงดังมากขึ้น

เม่ือมคีนนยิมมา การทองเท่ียวกเ็ริม่เจรญิ บานเรอืนเกษตรกรท่ีมีเอก-

ลักษณ ทองถิน่ไดดึงดูดนกัทองเทีย่วจาํนวนมาก นายจ ูเหมยลี ่เกษตรกร

ทองถ่ินไดตกแตงบานตัวเองเปนรสีอรทแบบชาวนา เม่ือเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ. 2019 “พอถงึสุดสัปดาหคนกม็าแลวครบั ครึง่คอนปมีรายไดมากกวา 

1 หมืน่หยวนยงัไมกระทบการทํานาในวนัธรรมดาครบั” ชายวยั 50 กลาว

ดวยรอยยิ้มวา “เงินนี้ไดมาอยางสบายใจครับ”

ปลายป ค.ศ. 2020 โยวอวี้จะเต็มไปดวยตนไมสีเขียวทั้งอําเภอ “ทุก

คนตางรอคอยโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูคะ วางแผนจะพัฒนาผลิต-

ภณัฑการทองเท่ียวเกอืบ 20 รายการ

รวมทั้ง ‘เที่ยววันหยุด’ ‘สัมผัสวิถี

ชาวนา’ เปนตน” นางอู ซิ่วหลิง

เลขาธิการพรรคฯ อาํเภอโยวอวีก้ลาว

ถงึแผนการที่วางไว

本刊综合

ชาวบานทองถิ่นตัดกิ่งไมและใบไม
图①当地村民正在修剪枝叶 新华社 图 

เมืองโบราณอําเภอโยวอวี้
图②右玉县古城 新华社 图 

อําเภอโยวอวี้จัดการแขงมานานาชาติ
图③右玉县举办国际赛马公开赛 新华社 图
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抗疫，催热“宅经济”

รบัมือกบัโรคโควิด กระตุน้ใหเ้กดิ “เศรษฐกจิเกบ็ตวั” ในจนี

每天早上8点半，在山东省济南市

一家国企上班的李慧都会准时打

开在线办公软件“钉钉”，阅览同事共享

的文档，在线编辑材料。需要讨论时，

李慧便通过网络视频与领导同事一起开

会。“在家就可以完成所有工作，我的工

作模式发生了很大变化。”李慧表示。

为抗击新冠肺炎疫情，减少人员聚集

流动，疫情严重期间，大多数中国人都

待在家中，减少外出。与此同时，宅生活

也催热了“宅经济”，在线教育、远程办

公、在线医疗、生鲜配送等新业态发展迅

猛，成为当前经济发展中的一抹亮色。

การทํางานที่บานผานทางโปรแกรมออนไลน สั่งอาหารสามมื้อมา

สงถงึบาน เม่ือปวดหวัตัวรอนกป็รกึษาแพทยออนไลน...ระยะน้ี ประเทศ

จีนกําลังอยูระหวางตอสูกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) จึงมี

ความจําเปนที่จะตองลดการรวมตัวหรือการเดินทางของผูคน ในระยะนี ้

ชาวจีนจึงพากันพักอาศัยอยูในบานเปนหลัก ลดการออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน การที่ทุกคนเก็บตัวอยูในบานไดกระตุนใหเกิด “เศรษฐกิจเก็บ

ตัว” โดยเศรษฐกจิรปูแบบใหมน้ี กระตุนใหเกดิการพฒันาของธุรกจิประเภท

การเรียนการสอนออนไลน การทํางานจากท่ีบาน การแพทยออนไลน 

และการจัดสงอาหารสดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งเปนการเพิ่มสีสันใหมให

เศรษฐกิจ

ไม่จ�าเป็นต้องออกจากบ้าน กส็ามารถเรียนหรือท�างานได้

工作学习全在家完成

ในเวลาแปดโมงครึง่ของทกุวนั หลี ่ฮุย พนกังานรฐัวสิาหกจิแหงหน่ึง

ในเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง จะเปดโปรแกรมออนไลนที่มีชื่อวา “ติง

ทอลค” เพือ่อานเอกสารทัง้หมดท่ีเพือ่นรวมงานแชรมาให การระบาดของ

โควิด-19 ทาํใหวถิชีวีติของเธอเปลีย่นแปลงไปอยางมาก “ฉนักบัเพือ่นๆ จะ
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ชวยกันปรับแกเอกสารผานอนิเทอรเน็ต และเม่ือตองการพดูคยุ กจ็ะใชโปร-

แกรมวดีิโอคอลลในการประชมุกับผูบรหิารและเพือ่นรวมงานอืน่  ๆนอกจาก

นี ้หนวยงานของฉันยงัมีการจดัทํารายงานสรปุภาวะสุขภาพของพนักงาน

แตละคน ผานโปรแกรมทํางานออนไลนเปนประจําทกุวันดวย” หลี ่ฮุยกลาว

จากขอมลูสถติิท่ีรวบรวมโดยติงทอลค แพลตฟอรมออนไลนสําหรบั

การทํางานระยะไกล ระบุวา ในวนัที ่3 กมุภาพนัธ ซ่ึงเปนวนัทาํงานวนัแรก

หลงัจากวันหยดุยาวชวงตรษุจนี บรษัิทหางรานกวา 10 ลานแหง ไดเริม่ตน

ทํางานผานซอฟตแวรติงทอลคกันอยางคึกคกั จนเกดิการไลฟสดเพือ่การ

ประชมุพรอมกนัอยางลนหลาม ทําใหอนิเทอรเนต็ติดขัดไปชัว่ขณะ

นักเรียนนกัศึกษาทีต่องเกบ็ตัวอยูท่ีบาน กต็องเรยีนหนงัสือผานระบบ

คอรสออนไลนเชนกนั โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจนีไดส่ังการ

ใหสถานศึกษาเลือ่นเปดเทอมภาคฤดูใบไมผล ิ2020 ออกไปกอน เพือ่ปองกนั

ไมใหไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหมแพรระบาดในสถานศึกษา พรอมกนันัน้

ยงัไดเสนอใหใชระบบคอรสออนไลนในการสอนหนังสือแทน เพือ่ทําให

การเรยีนการสอนสามารถดําเนินตอไปได แมจะไมตองเดินทางมายงัมหา-

วทิยาลยั ในชวงเวลาดังกลาว เจียง เจ๋ีย ครสูอนภาษาจีนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 ของโรงเรยีนมธัยมแหงหน่ึงในเมืองปกกิง่เลาใหเราฟงวา ทกุวนัตอน

เชา เธอจะเปดแอพพลเิคชัน่ ผูจดัการชัน้เรยีนในมือถอื เพือ่ตรวจการบาน

จากภาพถายท่ีนกัเรยีนอปัโหลดเขาไปในบัญช ีจากน้ันเม่ือถงึเวลา 9.20 น. 

เธอก็จะเริม่ทําการสอนตรงเวลา สวนหวัง เตอเลีย่ง ครภูาษาองักฤษในสถาบัน

สอนพิเศษแหงหน่ึงในเมอืงจีห่นาน มณฑลซานตง กก็ลาววา ต้ังแตเดือน

มีนาคมเปนตนมา เขาตองยุงอยูกบัการอดัวดีิโอสอนหนังสือ การติวนักเรยีน

ผานชองทางออนไลน จนกลายเปนเหมือนดีเจดานการศึกษาไปแลว

จ่ายตลาดโดยไม่ต้องออกจากบ้าน เมือ่เจบ็ป่วยกพ็บแพทย์ผ่านอนิเตอร์เน็ต

买菜不出门 患病网上看

จาง เหวยเจยี ชาวเซีย่งไฮเลาใหผูส่ือขาวฟงวา แมใตอพารทเมนตของ

ตนจะมีตลาดสด แตเขากลบัเลอืกท่ีจะจายตลาดออนไลน แลวรอใหพนักงาน

จัดสงสินคาถึงที่บานแทน “หลักๆ ก็เพราะผมกลัววาจะติดโรค หากเอา

ตัวไปอยูในที่พลุกพลาน อีกอยางแพลตฟอรมสั่งของออนไลนก็สะดวก

สบาย อาหารทั้งเนื้อทั้งผักที่สงมาก็สดอยู ผมเลยหันมาจายตลาดทางนี้

แทน” จาง เหวยเจียเลาวา ผักบางชนิดเริ่มขายตั้งแตเจ็ดโมงเชา ยังไมทัน

แปดโมงก็ขายหมดแลว ดังนั้น เขาจึงตองรีบตื่นเชาขึ้นมา เพื่อแยงซื้อผัก

กับคนอื่นๆ

ผูสื่อขาวของเราสังเกตเห็นวา 

ซูเปอรมารเกต็วอลมารทในนครเซ่ียง-

ไฮ ที่ปกติจะมีลูกคาเดินทางมาจับ

จายกนัอยางคกึคกั เวลาน้ีบรรยากาศ

เงียบเหงา อยางไรกดี็ เคานเตอรรับ

ฝากของกลับวุนวายมาก พนักงาน

ซูเปอรมารเกต็ตางพากนับรรจสิุนคา

ตามคาํส่ังซ้ือผานเวบ็ไซตลงในกลอง 

เพื่อสงตอใหพนักงานจัดสงสินคา

ทยอยนําออกไปสงตอถึงมือผูบร-ิ

โภค

อาจารยสอนนักเรียนผานระบบออนไลน
图①②教师通过网络直播给学生上课 新华社 图 

พนักงานสื่อสารกับเพื่อนรวมงานผานอินเตอรเน็ตขณะ

ทํางานที่บาน
图③员工在家中通过网络与同事在线沟通 
新华社 图

พนักงานเดลิเวอรี่มารับอาหารจากรานอาหาร
图④外卖配送员到商家取餐 新华社 图

③

④

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
中国
之路

35



คณุหวงั จวิน้ ผูอาํนวยการสายการเงินของ missfresh.cn แพลตฟอรม

อคีอมเมิรซกลาววา ในระยะควบคุมโรคน้ี บรษัิทฯ มีการขยายตัวดานยอด

ขายมากกวารอยละ 300 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว โดยมูลคา

การจับจายโดยเฉลี่ยตอคนเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด จากขอมูลเชิงสถิติ

ของจิงตงเฟรซ (fresh.jd.com) นบัจากวนัท่ี 24 มกราคมถงึวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ

แพลตฟอรมดังกลาวทาํยอดขายไดมากกวาชวงเดยีวกนัของปท่ีแลว รอย-

ละ 215 โดยทาํการสงสินคาประเภทอาหารสดปรมิาณมากกวา 15,000 ตัน

ไปทั่วประเทศ

นอกจากน้ี อกีธุรกจิหน่ึงท่ีอปุสงคพุงสูง กคื็อการแพทยออนไลน โดย

ในชวงคํ่าวันที ่24 มกราคม บริษัท Alipay ไดเปดใหบริการปรึกษาแพทย

ฟรผีานชองทางออนไลนข้ึน “กอนหนานี ้เวลาเจบ็ปวยเราจะตองไปโรง-

พยาบาลหรือคลีนิก แตหลายวันมานี้ผมลองใชบริการหาหมอออนไลน

ของ Alipay ก็พบวาสะดวกมาก ไมจําเปนตองเสียเงินก็ทราบสาเหตุการ

ปวยแลว” จาง เทา ชาวชงิเตากลาว เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม แผนกสินคาเพือ่

สุขภาพของ jd.com กไ็ดเริม่ใหบรกิารพบแพทยออนไลนเชนกนั โดยใน

ขณะนี้มีแพทยผูเชี่ยวชาญใหบริการแลวกวา 2,000 คน ผลัดเปลี่ยนหมุน

เวยีนกันตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ใหทัว่ถงึกบัประชาชนทัว่ประเทศ ท้ังน้ีชอง

ทางการปรึกษาแพทยออนไลนดังกลาว ชวยใหผูปวยสามารถหาหมอ

ไดโดยไมตองออกจากบาน จงึเปนการลดความเส่ียงทีจ่ะเกดิการแพรเช้ือ

และรับเชื้อไดเปนอยางดี

จาง เวยกัว๋ นักวจิยัประจาํสภา-

สังคมศาสตรแหงมณฑลซานตง

มองวา ในชวงเวลาแหงการตอสูกับ

โรคระบาดของจีนนั้น “เศรษฐกิจ

เกบ็ตัว” ไดชวยทําใหการเกบ็ตัวอยู

บานของประชาชนสะดวกสบาย 

เพราะชวยตอบสนองความตองการ

ทั้งในการใชชีวิตและการทํางาน

ของทุกคน ดานศาสตราจารยหวัง 

อี จากคณะบริหารอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตรและการเงินซีหนาน

ก็เชื่อวา “เศรษฐกิจเก็บตัว” ทําให

ผูบริโภคชาวจีนเกิดความเคยชนิ

ลกัษณะใหม โดยตลาดของธุรกิจ

แบบนี ้จะขยายตัวมากขึ้นอยางตอ

เนื่อง เกิดโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ

ขึน้ตลอดเวลา 

อธิบายศัพท์ : “เศรษฐกจิเก็บตัว” 

คือ กิจกรรมการซื้อขายสินคาและ

บริการ ที่คึกคักขึ้นจากการเก็บตัว

อยูบานของชาวจีน จนตองส่ังสนิคา

และทํางานที่บานตลอดเวลา

本刊综合

พนักงานรานอาหารตรวจเช็ครายการสุกี้หมอไฟสําหรับ

สั่งเดลิเวอรี่
餐厅工作人员在清点生鲜火锅外卖订单 新华社 图

เสน้ทางแห่งประเทศจนี
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网上官司网上打

比起传统法院，北京互联网法院

看上去更像一家互联网公司。

在一楼大厅，AI机器人“互宝”随时

待命，解答来访者的问题；在线诉讼

体验区里，AI智能法官微笑着解答在

线诉讼相关的问题……在这个处处体现

着科技感与现代化的地方，每天收结数

百起互联网相关案件，从互联网相关

的著作权权属、侵权纠纷到网络购物

合同纠纷、网络侵权责任纠纷，各式

各样与互联网相关的案件，在这里得到

了集中处理。

คดอีอนไลนฟ้์องรอ้งท่ีศาลอนิเตอรเ์นต็

ศาลอนิเตอรเน็ตปกกิง่ ต้ังอยูทีถ่นนตะวนัออกของพพิธิภณัฑรถยนต

ปกกิ่ง เมื่อเทียบกับศาลทั่วไปแลว ที่นั่นดูเหมือนบริษัทอินเตอรเน็ตมาก

กวา “HUBAO” หุนยนต AI เตรยีมพรอมทําตามคาํส่ัง ตอบคาํถามของผูมา

เยือนที่ล็อบบี้ชั้นลาง ผูพิพากษา AI ยิ้มและตอบคําถามเกี่ยวกับการฟอง

รองคดีออนไลนที่โซนสัมผัสบริการ...

ณ สถานที่ที่เต็มไปดวยเทคโนโลยีและความทันสมัยแหงน้ี รับฟอง

คดีท่ีเกี่ยวกบัอนิเตอรเนต็วนัละหลายรอยคดี ต้ังแตคดขีอพพิาทสิทธิทรพัย-

สินทางปญญาบนอนิเตอรเนต็ การละเมิดลขิสิทธ์ิทางอนิเตอรเน็ต ขอพพิาท

สัญญาซ้ือขายทางอนิเตอรเน็ต ขอพพิาทการละเมิดสิทธิทางอนิเตอรเนต็

คดีความตางๆ ท่ีเกีย่วกบัอนิเตอรเน็ตเหลานีต้างไดรบัการดําเนนิคดีความ

ที่นี่

เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง
24小时不打烊

โดยทั่วไป คูกรณีจะฟองรองวาความมักจะตองเสียเงินจางทนาย เขียน

คําฟอง แกไขเพิ่มเติมคําฟอง และตองตื่นตั้งแตเชาเพื่อไปตอแถวที่ศาล 

รวมถึงทําตามขั้นตอนตางๆ ของศาล แตที่ศาลอินเตอรเน็ตปกกิ่ง คูกรณ ี

เพียงใชโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ได แลวลงชือ่เขาใชแพลตฟอรมฟองรองอเิลค็ทรอนกิสของศาลอนิเตอร-

叶晓楠 任妍妍 何玥/文

ผูพิพากษาพิจารณาคดีขอพิพาทเรื่องสิทธิการสื่อสารผาน

อินเตอรเน็ตตอสาธารณชน
法官对一起网络传播权纠纷案公开审理 中新社 图
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เน็ตปกกิ่ง เพียงเทานี้คุณก็สามารถ

เขาสูขั้นตอนการดําเนินคดีไดทุก

เวลาทุกสถานที่

นางจาง เหวนิ อธิบดีผูพพิากษา

ศาลอนิเตอรเน็ตปกกิง่ไดใหขอมูลวา 

แพลตฟอรมฟองรองอเิลค็ทรอนิกส

ของศาลอนิเตอรเน็ตปกก่ิง ไดใชเทค-

โนโลยีการจาํแนกเสียง การจาํแนก

ใบหนา ผูพพิากษาปญญาประดิษฐ 

เปนตน ไดนาํแพลตฟอรมตาง  ๆต้ังแต

การไกลเกลีย่ขอพพิาทแบบบูรณา

การ การพิจารณาตัดสินและการ

บังคับคดี การเก็บหลักฐานอิเล็ค-

ทรอนกิสและการจดัสงเอกสารอ-ิ

เล็คทรอนิกสมารวมเปนหนึ่งเดียว

ไดบรรลซุึง่ “กระบวนการออนไลน”

อยางครบถวน ตั้งแตการยื่นฟอง

การไกลเกล่ีย การรบัฟอง การจดัสง

เอกสาร จนถึงการพิจารณาคดีใน

บัลลงักศาล การตัดสิน การบงัคบัคดี 

การยื่นอุทธรณ เปนตน

“ทุกเวลาทุกสถานท่ี” ทีว่านีจ้ะ

เกิดขึ้นไดอยางไร คําตอบคือ ศาล

อินเตอรเน็ตปกกิ่งใหบริการฟอง

รองคดีออนไลนไดตลอด 24 ชัว่โมง

นอกจากการยืน่ฟองและการรบัฟอง

ออนไลนแลว ยังมีบริการสายดวน

ซึ่งมีเจ าหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมง คู

กรณีสามารถโทรศัพทขอคําปรกึษา

ไดทุกเวลา หากพบปญหาในการฟอง

รองออนไลน

ศาลอนิเตอรเน็ตปกกิง่ยงัใหการ

สนับสนนุทางเทคโนโลยบุีคลากรและแพลตฟอรมอนัเขมแข็งแกผูพพิากษา

ดวย ในดานเทคโนโลย ีมีการใชเทคโนโลยชีวยสืบสวนคดีช้ันสูง (ท่ีมคีวาม

ยุงยากซับซอน) ระบบกราฟความรูหรอืระบบคนหาอจัฉรยิะดานกฎหมาย

นัน้  สามารถเรยีบเรยีงเอกสารไดอตัโนมัติ ชวยเพิม่ประสทิธิภาพการพจิารณา

คดีของผูพพิากษาอยางมาก ปจจบัุน ระยะเวลาในการพจิารณาของแตละ

คดีเฉลีย่ประมาณ 55 วนั ซ่ึงประหยัดเวลามากกวารปูแบบการพจิารณา

คดีแบบเกา

ในดานบคุลากรและทมีงาน คณะผูพพิากษาขนาดเลก็มักจะประกอบ

ดวยผูพิพากษา 1 คน ผูชวยผูพิพากษา 1 คน และเสมียน 2 คน นายเซอ 

กุยชงิ รองอธิบดีผูพิพากษาศาลอินเตอรเน็ตปกกิ่ง ใหสัมภาษณผูสื่อขาว

วา “เราไดใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและแพลตฟอรมแกบรรดาผู-

พิพากษาอยางเต็มที ่ไดสรางเครือขายเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 10 แหง

องคกรบรหิารท่ีเกีย่วของตลอดจนบรษัิทอนิเตอรเนต็ท่ีมีความนาเชือ่ถือ

สามารถติดตอประสานงานกบันักวชิาการและวงการตางๆ ไดอยูตลอด” 

เมื่อพบปญหาในการพิจารณาคดีผู พิพากษาสามารถขอความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ผานหลากหลายชองทางเหลานี้

①
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ประสิทธิภาพในการพจิารณาคดสูีงขึน้
案件审理更高效

หากโจทกอยูตางจงัหวดั สวนตัวแทนจาํเลยกาํลงัเดินทางอยูบนรถไฟ

ความเรว็สูง คดีละเมิดลขิสิทธ์ิทางอนิเตอรเน็ตกาํลงัจะเริม่ไตสวน แลวจะ

ทําอยางไรดี ไมตองหวง แพลตฟอรมอิเล็คทรอนิกสที่ม ี“หลายฟงกชั่น

ตลอดกระบวนการเปนองคเดียวกนั” สามารถแกปญหายากลาํบากน้ีได ใน

ระหวางเยีย่มชม ผูส่ือขาวสวมแวน VR ดูการถายทอดสดการพจิารณาคดี

ของศาลอนิเตอรเน็ต ผูพพิากษา ผูชวยผูพพิากษา และเสมียนกาํลงัมองหนา

จอคอมพิวเตอร 3 เครื่องไตสวนคดีออนไลน บนหนาจอเปนภาพของ 

“โจทก” “จําเลย” และ “ผูพพิากษา” คํากลาวของผูพิพากษาและคูความจะ

ถกูบนัทึกเปนลายลกัษณอกัษรอยางทนัทีทนัควนั ความแมนยาํในการจาํ

แนกสูงถึง 98% เทคโนโลยจีาํแนกเสยีงไดยกระดับประสิทธิภาพการทํา

งานของเสมียนและผูพพิากษาใหสูงข้ึนในการจัดทําบันทึกการไตสวน 

เอกสารทางการและบันทึกการประชมุ

นายซุน หมิงซี ผูอาํนวยการสาํนักงานบรหิารการพจิารณาตัดสินของ

ศาลอนิเตอรเน็ตปกกิง่กลาววา ขอมูลท่ีเกีย่วพนักบัคดี เชน หลกัฐานรปูภาพ

ผูพพิากษาสามารถนํามาแสดงบนหนาจอและใสเครือ่งหมาย วงจดุสําคญั

ไว หรอืทาํเครือ่งหมายไฮไลทได

โดยตรง  ในกรณีทีโ่จทกกบัจาํเลย

ถกเถยีงกนัอยางดุเดือดและตองการ

สั่งระงับนั้น ผูพิพากษายังสามารถ

เลือกคลิก “ปดไมโครโฟน” หรือ 

“ปดกลอง” ไดอยางรวดเรว็ทันใจ

แตกตางกับศาลท่ัวไปทีมี่บรร-

ยากาศเครงขรึม คูกรณีท่ีจะเขารวม 

“การไตสวนพจิารณาคดีออนไลน” 

เพยีงโทร “วีดีโอคอลล” กเ็ขารวม

กระบวนการทัง้หมดไดแลวโดยไม

จํากดัเวลาและสถานที ่“การพจิารณา

คดีออนไลนทําใหการยื่นฟองคดี

เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมและมีประ-

สิทธิภาพเพิม่ข้ึนคะ” นางจาง เหวนิ

กลาว ตามขอมูลสถติ ิใน ค.ศ. 2019

ศาลอนิเตอรเน็ตปกกิ่งรับฟองคดี

ออนไลน 42,114 คด ีตัดสิน 40,083 

คดี การไตสวนใชเวลาเฉลีย่ 34 นาที 

ระยะเวลาพิจารณาคดีเฉลีย่ 55 วนั 

ประหยดัคาใชจายใหกบัคูกรณีเฉลีย่

เกอืบ 800 หยวน และลดเวลาเดินทาง

ลง 16 ชัว่โมง

แพลตฟอรมฟองรองอิเล็คทรอนิกสของศาลอินเตอรเน็ต

ปกกิ่ง
图①北京互联网法院电子诉讼平台 新华社 图 

ประชาชนกําลังลองใชบริการฟองรองคดีดวยตนเองทาง

ศาลอินเตอรเน็ต
图②市民在互联网法院体验自助诉讼服务 
新华社 图
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赵长安：舌尖上的“敦煌”

将汉唐时期的西域古味还原，用敦煌壁画的色彩、构图和故事

来做美食，厨师赵长安是第一人。研制敦煌招牌菜“乾坤牛

掌”时，赵长安为弄清牛掌的炖煮火候，曾在厨房里整整试验了70个

小时。对敦煌文化几十年的探索和研究中，赵长安把古籍残卷上记载

的食品一道道呈上餐桌，创立了一个新的菜系——敦煌菜。他想让世

界通过饮食来了解甘肃，认识中国。

จา้ว ฉางอาน ผูส้รรคส์รา้ง
โอชารส “ตุนหวง”  

赵婧夷/文

①

แฟ้มประวติับคุคล 人物
档案
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เพื่อเรียกคืนรสชาติโบราณของภูมิภาคตะวันตกในสมัยราชวงศฮั่น

และถงัของประเทศจีน การใชสสัีนสวนประกอบภาพและเรือ่งราวบนจติร-

กรรมฝาผนังถํ้าตุนหวงในการทําอาหาร นับวาจาว ฉางอานคือเชฟคน

แรก จากการสืบคนและศึกษาวิจัยวัฒนธรรมตุนหวงเปนเวลาหลายสิบ

ป จาว ฉางอาน นําเมนูอาหารสูตรตางๆ ที่บันทึกในเอกสารโบราณที่ตก

ทอดขึน้เสิรฟบนโตะอาหาร สรางตํารับอาหารแนวใหมคือ อาหารตุนหวง 

ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปน “แปดสุดยอดตํารับอาหารแนวใหม” ของจีน 

เขาอยากใหโลกรูจักมณฑลกานซูและเขาใจประเทศจีน โดยผานอาหาร

การกิน

70 ช่ัวโมง ไม่ออกจากห้องครัว

70个小时不出厨房

เร่ิมจับตะหลวิทัพพต้ัีงแตอาย ุ16 ป จาว ฉางอาน เดินอยูบนเสนทางชวีติ

เชฟมากวา  37  ป ในฐานะทีพ่ืน้เพเปนคนกานซู จาว ฉางอาน มีความผกูพนั

กับวฒันธรรมตุนหวงกานซูเปนพิเศษนับแตวยัเด็ก หลงัจากเปนเชฟ เขา

ยิง่ทมุเทใหกับการนําเสนออาหารตุนหวงมากข้ึน

ท่ีมาของความคดิสรางสรรคอาหารตุนหวงมาจากเอกสารบันทึกโบราณ

และจิตรกรรมฝาผนังอนัลํา้คาตางๆ ต้ังแตอาหารวาง เครือ่งด่ืม เครือ่งเคียง

ไปจนถึงภาชนะจดัอาหาร จาว ฉางอานทําการศึกษาอยางละเอยีดทกุแงมุม 

“เอกสารทีต่กทอดพบในวหิารถํา้ตุนหวงนับได 50,000 ชิน้ เอกสารท่ีเกีย่วกับ

อาหารการกินมากกวา 700 ชนิด เชน บันทึก  “อาหารสมุนไพรรกัษาโรค” 

เปนตน ลวนเปนตํารบัอาหารการกนิท่ีลํา้คา ซ่ึงไดรวบรวมวัฒนธรรมอาหาร

การกินและการสืบทอดประวัติศาสตรไวในหนึง่เดียว ไมเพยีงแคอาหารการ

กนิเทานัน้ แตยงัศึกษาถงึประเพณพีืน้บาน เศรษฐกจิสังคมวฒันธรรมใน

สมยัน้ันดวย ในกระบวนการน้ี ผมไดจดบันทึกไวเปนอกัษรกวาสองลาน

ตัว” จาว ฉางอาน กลาวยอนความทรงจาํ

ระหวางการศึกษาและสืบเสาะสํารวจ จาว ฉางอาน พบวา สําหรบัเรือ่ง

อาหารไมวาเชฟจะมีทักษะฝมอืมากนอยเพียงใด กต็องเริม่จากรปูลกัษณ 

สีสัน รสชาติท่ีเปนธรรมชาติ จาว ฉางอาน ยกตัวอยางวา “ปลาสดมีความ

สวยงามโดยตัวมันเองอยูแลว ถานําไปปรุงดวยการสับละเอยีดจะสญูเสีย

ความงามของมันไป หรอืการหั่นเนื้อสด ตองเขาใจวาจะหัน่อยางไร จะหัน่

ตามแนวตรงหรอืแนวขวาง แบบไหนรบัประทานงายกวา เชฟฝมือดีจะใช

เครือ่งปรงุชวยในการขจดักลิน่คาว

ตาง  ๆของตัววัตถดิุบ โดยยงัคงรักษา

รสชาติท่ีเปนธรรมชาติของอาหาร

น้ันไว”

“อุงตีนววัยนิหยาง” เปนหนึง่ใน

เมนูแนะนาํ เปนเมนูตุนหวงทีเ่ขา

ศึกษาคดิคนข้ึนมาเอง เพือ่ใหไดรส-

ชาติท่ีดี จาว ฉางอาน เคยทดลองทํา

ตอเน่ือง 70 ช่ัวโมงเต็มๆ “ปกติอุง

ตีนววัจะถกูนําไปปรงุแบบซปุรวม

เครือ่งใน แตผมเอามาปรงุเปนเมนู

หลกั เน่ืองจากหนงัววัแข็งและเหนียว

มาก ตมยากมาก การควบคมุอณุห-

จาว ฉางอาน ถายทอดเทคนิคการทําอาหาร
图①赵长安传授厨艺 中新社 图 

ซี่โครงแพะยาง
图②烤羊排 图片来源于网络

อุงตีนวัวยินหยาง
图③乾坤牛掌 图片来源于网络

②

③

แฟ้มประวติับคุคล
人物
档案

41



ภมูขิองไฟเปนสิง่สําคัญ ถาไฟแรงไป ผลคือหนงัเปอยแตเน้ือไมเปอย ไฟ

ออนไปผลคอืทัง้เน้ือท้ังหนังหลดุลุยไมเปนทา จะตุนยงัไงมันจงึจะมีความ

กรอบรวนแตไมเสียรปูทรง จะใชไฟอยางไรใชเวลานานแคไหนคือประ-

เด็นสําคัญ”

โดยเหตุนี ้จาว ฉางอาน จงึซือ้อุงตีนววัมาส่ีขา แบงสวนหน่ึงแชไวหนึง่วนั

สวนหนึง่ตมเลย สวนหน่ึงใชไฟแรง สวนหนึง่ใชไฟออน รวมแลวใชเวลา 

70 ชัว่โมงเต็มๆ เขาอยูในหองครัวเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร

เม่ืองวงนอนก็ลากเกาอีม้าน่ังงีบอยูใกลๆ ในท่ีสุดกไ็ดขอมูลออกมาเปนสี่

ชุด  จึงเปนท่ีมาของเมนูสรางสรรค “อุงตีนววัยนิหยาง” ปจจบัุนใชเวลา

ปรงุเพยีง 7 ช่ัวโมง

ใช้รสชาตอิาหารอนัโอชาทบทวนประวตัศิาสตร์
用美食回味历史

การยกบันทึกประวัติศาสตรขึ้นเสิรฟบนโตะอาหาร มโนภาพไดวา

เปนเรือ่งยากเพยีงใด นับแตสมยัราชวงศฮ่ันเรือ่ยมาถงึราชวงศถงั หนงัสอื

ตกทอดทีจ่าว ฉางอาน หาไดมักจะมาจากตางยคุตางสมัย ไมมีความเชือ่ม-

โยงกันเลย เอกสารสวนใหญจะบันทึกเพียงชื่ออาหาร ไมมีวิธีการปรุงที่

เปนรูปธรรม เอกสารบางชิ้นตัวหนังสือลบเลือนไมชัดเจนแถมยังมีตัว

อักษรที่อานไมออก จาว ฉางอาน จึงตองเที่ยวขอความรูจากผูเชี่ยวชาญ

บางทานมองวาเขามีเปาหมายทางการคา ตองการอาศัยชื่อเสียงของตน

เรียกลูกคา ตางปดประตูไมตอนรับเขา การเขาหามักไดรับการปฏิเสธ 

แตเขาก็ไมยอมละความพยายาม

ตอนแรกท่ีจาว ฉางอาน เขาขอความรูกบัหลี ่เจิง้อวี ่ผูเชีย่วชาญตุนหวง

คดีศึกษาที่ลือชื่อ ก็ไมราบรื่นเชนกัน ไปหาหลายครั้งถูกปฏิเสธตลอด มี

อยูคร้ังหน่ึงท่ีเปลีย่นมุมมองของหลี ่เจ้ิงอวีต่อชายหนุมคนนี ้“ผมรบัประ-

ทานอาหารทีร่านของเขา เหน็อาหารบนโตะมีรสนิยมของตะวนัออกมาก

ภาชนะจัดอาหารเหมือนภาพบนจติรกรรมฝาผนัง ลวดลาย รปูลกัษณการ

พับผาเช็ดปากบนโตะอาหาร บางเหมือนนกหงส บางก็คลายกับดอกบัว 

ส่ิงเหลาน้ีเปนภาพทีผ่มเหน็จนคุนตา” หลี ่เจิง้อวี ่จงึไดพบวา การคนควา

วัฒนธรรมตุนหวงของจาว ฉางอาน เกินกวาที่ตนคาดคิด เพราะฉันทะ-

ความยดึม่ัน จาว ฉางอาน ไดสรางความประทบัใจใหกบันักวชิาการหลาย

ทาน จึงไดรับความชวยเหลือจากผูคน

ทวา นักวิชาการชวยจาว ฉาง-

อานไดแคเพียงดานวิชาการ ไมมี

ใครรูถงึรสชาติทีแ่ทจรงิของ “อาหาร

ตุนหวง” ทําอยางไรที่จะฟนฟูรส-

ชาติของอาหารโบราณได เปนเรือ่งท่ี

สรางความทกุขรอนใหกบัจาว ฉาง-

อานอยางมาก มีอยูครัง้หน่ึง ขณะท่ี

เขากําลังคนขอมูลที่เมืองตุนหวง

มณฑลกานซูน้ัน เขาถกูดึงดูดความ

สนใจจากรานเล็กๆ เรียบงายแตมี

ลูกคาเขาคิวรอยาวเหยียด เจาของ

รานเปนครอบครัวที่มีสมาชิกสาม

คนขายอาหารวางทองถิน่ ท่ีแตกตาง

จากรานอืน่ๆ คือ พวกเขาใสเครือ่ง

เทศพเิศษบางอยางทีเ่ปนของภมิูภาค

ตะวนัตกจนี ซ่ึงเปนวธีิทําท่ีคนเฒา

ในครอบครวัไดถายทอดสืบตอกัน

มา ความจริงอาหารตุนหวงอยูขาง

กายนีเ่อง จาว ฉางอานจงึสาํรวจไป

ตามเสนทางสายไหมโบราณ คนหา

อาหารรสเลิศที่กระจัดกระจายอยู

ตามพื้นบาน

เคยมีอยูครั้งหนึ่งจาว ฉางอาน

ติดตามคณะตัวแทนระดับประเทศ

ของจนีเดินทางไปแขงขันเชฟเยาว-

ชนนานาชาติที่ประเทศแคนาดา 

ระหวางการแขงขันถงึไดรูวาเขาใช

มาตรฐานของอาหารตะวันตกเปน

เกณฑตัดสิน ไมเหมือนกับจีนที่

เสรฟิเปนจานเลก็จานใหญแตตะวนั-

ตกเสรฟิตามจํานวนคน จาว ฉางอาน

เกดิปฏิภาณขึน้โดยใชภาพจิตรกรรม

แฟ้มประวติับคุคล 人物
档案
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ฝาผนงัท่ีมกีาร “แบงอาหาร” ซึง่เปนทีนิ่ยมในสมัยราชวงศถงั จดัแบงอาหาร

จากชุดใหญลงเปนชดุเลก็อยางรวดเรว็ สามารถชงิรางวลัชนะเลศิไดเหรยีญ

ทองมาครองในที่สุด “สีสันและสวนประกอบของจิตรกรรมฝาผนังตุน-

หวงเปนตัวชวยผมในการแขงขันครั้งนั้นอยางมากเลย รางวัลเหรียญ

ทองคํานี้มีความหมายตอผมเปนพิเศษ” จาว ฉางอานกลาว

ปจจุบัน เขามีทั้งหลักทฤษฎีวิชาการ ทักษะประสบการณและความ

ชื่นชมจากลูกคา จาว ฉางอาน กําลังศึกษาเสริมสรางรูปแบบการพาณิชย 

คาดหวังวาจะขยายอาหารตุนหวงไปยังตางประเทศใหผูคนอีกมากมาย

ไดสัมผัสกับความเลิศรสของมัน “เราตองใชจิตใจของตุนหวงไปศึกษา

ตุนหวง กลับไปคนหามรดกทางวัฒนธรรมอนัลํา้ลกึของวฒันธรรมอาหาร

บนเสนทางสายไหม เพือ่ใหชาวโลก

รูจักกานซู เขาใจประเทศจีนโดย

ผานอาหารการกิน” จาว ฉางอาน

กลาว

จาว ฉางอาน โชวการทําอาหารตุนหวง
赵长安展示敦煌菜制作 中新社 图

แฟ้มประวติับคุคล
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泰国小伙高铁梦

泰国小伙阿提坦坐在高铁模拟系

统前，申请指令、启动控制系

统，“列车”缓慢驶出车库，进入自动

驾驶状态，沿着轨道平稳前进。随着中

泰铁路合作项目的推进，泰国对既懂铁

路技术又懂汉语的人才需求大增。阿

提坦所在的班派职业技术学院，是泰国

第一家开设轨道交通专业的职业技术学

院。院长占雅自豪地说，“我们将为中

泰铁路建设提供人才保障。”

รถไฟความเรว็สงู งานในฝันของหนุ่มไทย

 อธิษฐานเด็กหนุมชาวไทยคนหนึ่งกําลังนั่งอยูหนาระบบจําลองรถ

ไฟความเร็วสูง เขาปอนคําสั่งและสตารทระบบควบคุมจากนั้น “รถไฟ” 

จึงเคลื่อนออกจากโรงรถอยางชาๆ   และเขาสูโหมดขับเคล่ือนอัตโนมัติ

แลนไปตามรางวิง่ขางหนาดวยความมัน่คง ในระหวางทีขั่บรถไฟ อธิษฐาน

จะสังเกตหนาตางรถเปนระยะๆ และสุดทายก็คอยๆ จอดรถไฟตรงเสน

สัญลักษณ

  นี่เปนภาพที่ผูสื่อขาวเห็นเมื่อวันกอนที่วิทยาลัยการอาชีพบานไผ 

จงัหวดัขอนแกน ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย ในฐานะท่ี

เปนวิทยาลัยการอาชีพแหงแรกของไทยที่เปดสาขาการคมนาคมระบบ

ราง วิทยาลัยแหงนี้ผลิตบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีรถไฟความ

เรว็สงูเปนกลุมแรกของไทย อนัเปนการรวมมือของสถาบันขงจือ่มหาวทิยา-

ลยัขอนแกนและวทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยกีารรถไฟแหงเมืองอูฮัน่ 

ประเทศจีน อธิษฐานบอกกับผูสื่อขาวดวยความมั่นใจวา “พวกเราเพิ่ง

孙广勇/文

①

เรือ่งราวลุ่มแม่น�า้ลา้นชา้ง-แม่น�า้โขง
澜湄
故事
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เริ่มเรียนการจําลองการขับรถไฟตอนนี้ยังไมรูสึกวายากมาก เพราะตอน

ไปอบรมที่จีนก็เคยฝกมาบางแลว”

 ดวยความคืบหนาของโครงการความรวมมือสรางทางรถไฟจนี-ไทย 

ประเทศไทยจึงตองการบุคลากรที่รู ทั้งเทคโนโลยีระบบรางรถไฟ และ

เขาใจภาษาจีน เม่ือ ค.ศ. 2014  ไทยและจนีไดรเิริม่โครงการความรวมมือ

ดานการศึกษาและอบรมในสาขาท่ีเกีย่วของกบัการรถไฟ โดยสถาบันขงจือ่

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัด “โครงการอบรมภาษาจีนดานรถไฟความ

เร็วสูงจีน-ไทย” อธิษฐานและเพื่อนๆ ของเขาไดเขาอบรมภาษาจีนจาก

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแกน จากนั้น จึงไปเรียนภาษาจีนที่ประ-

เทศจีน 2-3 เดือน แลวจึงเขาอบรมความรูเฉพาะทางดานรถไฟความเร็ว

สูงในสถาบันอาชีวศึกษา หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ผูเรียนจะได คุณ

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากทั้งไทยและจีน

 “รถไฟแลนอยางมั่นคงไมรูสึกเลยวารถไฟกําลังเคลื่อนที ่แตความ

จริงแลวมีอัตราความเร็วสูงมาก” ธนภัทร วัย 20 ป และเพื่อนๆ ของเขา

ไดน่ังรถไฟความเรว็สูงของจีนเมือ่ครั้งเรียนอยูท่ีเมืองอูฮัน่ หลงัจากกลบั

มาประเทศไทยแลวเขากมั็กจะคิดถงึความรูสึกท่ีไดน่ังรถไฟความเรว็สูง

อยูเสมอ “หวังวาประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงเหมือนประเทศจีน

ในเร็ววัน ประเทศไทยจะไดพัฒนาอยางรวดเร็ว”

วชัิยก็เปนอกีคนหนึง่ทีเ่คยไปเรยีนเทคโนโลยรีถไฟความเรว็สงูท่ีประ-

เทศจีน เขาไดเริ่มเปดโลกใบใหมในชีวิต เด็กหนุมที่ออกมาจากหมูบาน

ชนบททางภาคอสีานของไทยไดไปตางประเทศครัง้แรก เพราะศึกษาอยู

ในโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย วิชัยบอกกับผูสื่อขาววา “หวัง

วาความใฝฝนเรือ่งรถไฟความเรว็

สูงของพวกเราจะไดกลายเปนจรงิ

เรว็  ๆจะไดอทิุศความรูและกําลังของ

ตนเองใหแกกจิการดานรถไฟความ

เร็วสูงของประเทศไทย”

วาที่รอยตรี จรรยา พาบ ุผูอํา-

นวยการวิทยาลัยการอาชีพบานไผ

บอกกับเราวา “หลังจากที่วิทยาลัย

การอาชพีบานไผรวมมือกบัฝายจนี

จึงไดเริม่มีหลกัสูตรการรถไฟท่ีเปน

ระบบและไดมาตรฐาน รายวชิาชพี

เพิ่มขึ้นจาก 6 วิชา เปน 30 กวาวิชา

ครอบคลมุดานตางๆ ของการคมนา-

คมขนสงระบบราง วิทยาลยัไมเพยีง

แตเปนฐานการอบรมเทคโนโลยี

การคมนาคมขนสงระบบรางของ

ไทยเทาน้ัน แตยังเปนผูนําการศึกษา

ในดานนี้อีกดวย” ผ.อ.จรรยากลาว

ดวยความภาคภูมิใจวา “เราจะเปน

หลกัประกนัดานบคุลากรใหแกโครง

การกอสรางทางรถไฟความเรว็สูง

จีน-ไทยในอนาคต”

นักศึกษาไทยสาธิตวิธีการทํางานของคอนโซลจําลองการ

ขับรถไฟความเร็วสูง
图①泰国学生演示高铁模拟驾驶控制台的操作方法
新华社 图 

อาจารยชาวไทยกําลังศึกษาแบบจําลองตรวจจับเสน

ทางรถไฟ
图②泰国教师模拟轨道线路检测 新华社 图②
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罗勇府的榴莲熟了

每年4—6月，泰国罗勇府都会接待大量中国游客。当地有家经营了几十年的素

帕他拉果园，游客可以在这里一睹各种水果“从出生到熟透”的成长历程，

并且品尝各类水果。在榴莲摊位前，泰国小伙娴熟地剔开榴莲尖尖的外壳，取出新鲜

的黄色果肉，连着果壳一起递到游客面前。“希望中国能早日战胜疫情，欢迎中国游

客继续来旅游。”果园经理措猜说。

ทุเรยีนระยองสกุแลว้

ภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบดวยจังหวัดชลบุร ีระยอง

ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีและจงัหวดัอืน่ๆ รวม 7 จงัหวดั มีแมน้ําหลายสาย 

ปาไมอุดมสมบรูณ  และทิวทัศนงดงาม  โดยจงัหวดัระยองเปนแหลงผลติ

ผลไมสําคัญของไทย ที่น่ีสวนมากปลกูทเุรยีน ซึง่เปนทีช่ืน่ชอบของนัก-

ทองเที่ยวจีน ระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกป จังหวัดระยอง

ตางก็ตอนรับนกัทองเท่ียวจนีท่ีมาเยอืนเปนจาํนวนมาก เพือ่การน้ี ในทอง-

ถิ่นจึงไดนําเสนอผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบ

ตางๆ โดยหนึ่งในจํานวนดังกลาว ไดแก การทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งไม

เพียงแตเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับทิวทัศนธรรมชาติที่สวย

งามแลวยงัไดใหความรูดานการเกษตร และสัมผสักับวฒันธรรมพืน้บาน

ที่แตกตางออกไปดวย

孙广勇/文

     ออกเดินทางจากกรุงเทพมหา-

นครประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะมาถึง

จังหวัดระยอง ในจังหวัดระยองมี

สวนผลไมสุภัทราแลนดซึ่งเปดมา

เปนเวลาหลายสิบปแลว ณ ที่แหง

นี ้นักทองเที่ยวสามารถเห็นกับตา

ถึง “กระบวนการเติบโต” “ตั้งแต

เริ่มเกิดจนสกุงอม” ของผลไมชนิด

ตางๆ พรอมทัง้ลิม้รสผลไมประเภท

ตางๆ ดวย บนโตะยาวกลางแจงที่

ลานจตุรัสกวาง เรียงรายไปดวย

①
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ผลไมที่หั่นไวเรียบรอยสําหรับใหนักทองเที่ยวไดรับประทาน ซึ่งหนา

รานของทุเรียนผูคนมากหนาหลายตา เด็กหนุมชาวไทยสองคนแกะเปลอืก

ทุเรียนแหลมๆ อยางชาํนาญ แลวเอาเน้ือสีเหลอืงทองอรามท่ีสดใหมออก

มา และสงใหผูคนที่อยูเบื้องหนาพรอมกับเปลือกอยางยิ้มแยม โชคชัย ผู

จัดการสวน กลาววา “ในฤดูเกบ็เกีย่วทุเรยีน ในแตละวนัจะมีนกัทองเท่ียว

จีน 3,000-4,000 คน เดินทางมาเยีย่มชมลิม้รสทุเรยีน ซ่ึงสรางรายไดจาํนวน

มหาศาลใหแกทางสวน แตปนี้เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด คาด

วาจํานวนนกัทองเท่ียวจนีจะลดลงมาก หวงัวาจนีจะสามารถเอาชนะโรค

ระบาดไดในเร็ววัน”

สวนอกีแหงหน่ึงทีช่ือ่วาปาหนันมีทเุรยีนมากถงึ 117 พนัธุ ขจรเจาของ 

สวนไดใหสัมภาษณกับผูสื่อขาววา “เหตุผลที่ปลูกพันธุทุเรียนมากมาย

ขนาดนีก็้เพือ่รกัษาพนัธุทุเรยีนของไทยไว มีพนัธุทีไ่มไดกําไร สวนพนัธุ

ท่ีมคีณุคาทางเศรษฐกจิคอนขางสงูหลกัๆ ไดแก หมอนทองและชะนี เปน-

ตน  ทางสวนไดนําเสนอรูปแบบบุฟเฟตผลไม นักทองเที่ยวไมเพียงแต

สามารถมารบัประทานผลไมไดเทานั้น ยังสามารถเยีย่มชมสวนไดดวย

แมวาจะเปดแคชวงสุดสัปดาห แตทเุรยีนนับรอยกวาตันกข็ายหมดเกลีย้ง

ทุกป บรรดานักทองเที่ยวตองทําการจองลวงหนากอนครับ”

 นายอคัรวชิย เทพาสิต ผูอาํนวยการสํานกังานการทองเทีย่วแหงประ-

เทศไทยประจําจังหวัดระยอง กลาววา “ระยองขึ้นชื่อที่สุดทางดานเกาะ 

ชายหาด ปาไม และผลไมท่ีอดุมสมบรูณ นักทองเทีย่วจีนจาํนวนมากตาง

ก็มาสวนท่ีจงัหวดัระยองเพือ่ลิม้รสผลไมเมืองรอน ซ่ึงท้ังชวยเพิม่รายได

ดานการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง และทําใหรายไดสวนใหญกระจาย

ไปสูชุมชนในชนบทดวย

 ตามคาํบอกเลา ทกุเดือนกมุภาพนัธของทุกปเปนฤดูออกผลของทเุรยีน

โดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ100 วันกวาทเุรยีนจะสุก และในเดอืนเมษายน

ถึงเดือนมถินุายน ทุเรยีนจํานวนมาก

ก็จะสุกพรอมเขาสูตลาด จากสถิต ิ

ในป ค.ศ. 2019 จงัหวดัระยองมีนัก-

ทองเที่ยวจากทั้งในและนอกประ-

เทศมาเยอืนประมาณ 7 ลานคน โดย

รอยละ 15 เปนนักทองเท่ียวตางชาติ

ซ่ึงในจํานวนน้ีเปนนักทองเท่ียวจีน

มากทีสุ่ด  รวม 5,000 คนตอวนั “หวงั

วาหลงัจากโรคระบาดส้ินสุดลงแลว

เม่ือทเุรยีนสุกงอม นักทองเท่ียวจีน

จะยังคงมาจังหวัดระยองของประ-

เทศไทยเพือ่เท่ียวทะเล ลิม้รสผลไม

ของไทย ยนิดีตอนรบัคุณครบั” นาย

อัครวิชย กลาว

กระแสความนิยมของนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชม

สวนทุเรียน
图①来榴莲种植园参观游览的游客络绎不绝 
中新社 图 

เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกป ทุเรียนจํานวนมากออก

จําหนายในทองตลาด
图②每年4—6月，大量榴莲成熟上市 中新社 图 

ขาวเหนียวนํ้ากะทิทุเรียน
图③榴莲小吃 中新社 图

② ③
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大山里的“国际菜港”

清晨六点，在云南省玉溪市通海县

杞麓湖畔的农田里，菜农李兴云

正忙个不停。他小心翼翼地用吸水软纸包

裹住白菜，再套上网状泡沫袋。分拣结

束后，这些白菜将被运送到泰国的大型超

市。据通海国际商会执行会长杨卫介绍，

近几年，仅泰国曼谷的蔬菜供应就有三至

五成来自通海，通海蔬菜还远销到老挝、

越南、日本等20多个国家和地区，通海

也因此被称为“国际菜港”。

“ท่าเรอืนานาชาติแห่งการคา้พชืผกั” ใจกลางหุบเขา

 เวลาหกโมงเชา ณ แปลงเกษตรริมทะเลสาบฉี่ลู อําเภอทงไห เมือง

อวี้ซ ีมณฑลยูนนาน หลี่ ซิงหยุน เกษตรกรเจาของสวนผักกําลังงวนอยู

กับการหอผักกาดขาวดวยกระดาษเนื้อนิ่มซับนํ้าไดด ีแลวหอทับดวยตา

ขายโฟม “เราหอกระดาษเพือ่ปองกนัไมใหผกัสูญเสยีความชุมชืน้ระหวาง

ขนสง สวนตาขายโฟมก็สวมทับเอาไว เพื่อกันไมใหสินคาเบียดกันจน

เสียหาย” หลี่ ซิงหยุน อธิบาย

 หลังจากบรรจุเรียบรอย ผักกาดขาวเหลานี้จะถูกขนสงไปยังซูเปอร-

มารเก็ตขนาดใหญในประเทศไทย นายหยาง เวย ประธานหอการคานานา-

ชาติแหงทงไหกลาววา ชวงสามสี่ปมานี้ สินคาประเภทผักในกรุงเทพ-

มหานคร มาจากอําเภอทงไหราว 30 ถึง 50 เปอรเซ็นต นอกจากนี ้พืชผัก

ของทงไหยังขนสงไปขายไกลถึงประเทศลาว เวียดนาม ญี่ปุน และอีก

20 กวาประเทศ และภมิูภาค ดวยเหตุน้ี อาํเภอทงไหจึงไดรบัสมญานามวา 

“ทาเรือนานาชาติแหงการคาพืชผัก”

  อําเภอทงไหนั้นไมมีอาณาเขตติดตอกับตางประเทศ ทั้งยังไมมีทาง

ออกสูทะเล แตเหตุใดอําเภอแหงนี้ จึงสามารถสงสินคาประเภทผักไป

จําหนายยังพื้นที่ตางๆ มากมาย ผูสื่อขาวของเราไดทําการลงพื้นที่ตลาด

ขายผกัจนิซานในอาํเภอทงไห แลวพบวา ที่นี่มีสินคาตางๆ จาํนวนมหาศาล

ไมวาจะเปนขาวโพดสด กะหลํ่าปล ีผักกาดขาว บร็อคโคลี ่คื่นชาย ฯลฯ 

สินคาเหลานี้ถูกขนสงไปยังตางประเทศ เมื่อเขาไปถึงตลาดคาผัก เราจะ

เห็นหองเย็นอยูทัว่ไป จะมพีชืผกัจากเรอืกสวนไรนาลําเลียงเขามาจัดเก็บ

胡远航/文
①

②

ยูนนานท่ีสวยงาม 最美
云南
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อยางไมขาดสายเตรียมตัวจัดสงตามคําสั่งซื้อรอบตอๆ ไป

 สินคาเหลานี้มีแหลงผลิตอยู ที่แปลงเกษตรราว 3.5 แสนโหมว (2.4 

โหมว = 1 ไร) ในเขตที่ลุ มทะเลสาบฉี่ลู อําเภอทงไห หากเทียบกับภูม-ิ

ประเทศท่ีราบลุมแลว ตัวเลขน้ีอาจไมโดดเดนนัก แตหากทานไดมีโอกาส

เดินชมในแปลงผักในอําเภอทงไห ทานก็จะสังเกตเห็นขอไดเปรียบบาง

อยาง แปลงผักในทงไหมักจะตั้งอยูในหุบเขา ใกลชิดทั้งภูเขาและแมนํ้า

มีแสงแดดสองถงึอยางเพยีงพอ อณุหภมูเิฉลีย่รายปอยูที ่16 องศาเซลเซยีส

 มีฐานการเพาะปลูกสินคาทางการเกษตรที่ทันสมัยกระจายตัวอยูทั่วไป 

ผลผลติท่ีไดก็หลากหลาย นอกจากนี ้พืชผักทุกชนิดยังไดรับการเพาะปลกู

อยางมีมาตรฐาน ไมวาจะเปนค่ืนชายหรือผักกาดกวางตุง ตางกป็ลกูเรยีง

เปนทิวแถว ดูสวยงามและเปนระเบียบ

  รูปแบบการปลูกผักที่กินพื้นที่ขนาดใหญและพิถีพิถันนี ้เปนระบบ

ที่ทราบกันในวงการวาเปน “การปลูกขนาดใหญแบบรวมศูนย” โดยมี

รัฐบาลทองถิน่เปนคนชีแ้นะ คอยสนับสนุนดานการสรางสาธารณูปโภค

พื้นฐาน กอนจะดึงวิสาหกิจชั้นนําเขามารับผิดชอบในการใหขอมูลการ

ผลิตและการจัดหาตนกลา นอกจากน้ี ยงัไดดําเนินการเผยแพรเทคโนโลยี

การเพาะปลูกใหเปนระบบเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนดานการบรรจุหีบ

หอและการจําหนายสําหรับเกษตรกรทุกราย สําหรับสหกรณการเกษตร

ก็จะรับผิดชอบดูแลเกษตรกร สวนเกษตรกรนั้นก็มีหนาที่เพาะปลูกพืช

ผักตามมาตรฐานที่วางเอาไว

 “พวกเราแตละครัวเรือนจะปลูกผักกัน 1-2 โหมว ทุกคนตั้งใจปลูก-

อยางพถีิพถินัเพือ่การนัตีปรมิาณผลผลติ” ตง ฉงฉ ีชาวบานทงไหเกษตรกร

ผูปลกูผกัทีทํ่าอาชพีน้ีมากวา 20 ปเลาใหผูสือ่ขาวฟงวา คนนอกมักจะมอง

วา “เกษตรกรทงไหปลกูพชืเหมือนปกผา” น่ันยิง่ทาํใหเขารูสึกภาคภมิูใจ

  แนนอนวา ที่ธุรกิจคาผักในอําเภอทงไห สามารถสงออกไปไดไกล

ถึงตางประเทศนัน้ คงไมใชเพราะคุณภาพผักดีเพียงอยางเดียว จากขอมลู

ที่ไดรับมาอําเภอแหงนี้มีทีม “ผูจัดการพืชผัก” กวา 2,000 นาย จากบริษัท

สงออกราว 60 แหงในทงไห พวกเขารวมตัวกันเปนเครือขายจําหนาย

พืชผักไปยังตางประเทศ นําสินคาผักสดจากทงไหสงออกไปยังประเทศ

ไทย เวยีดนาม ลาว เมียนมา และอกี 20 กวาประเทศ และภูมิภาคทัว่โลก 

จาง หลุนฟา นักธุรกิจคาผักเปนหนึ่งในพอคากลุมแรกที่นําผักทงไหสง

ออกไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในขณะนี ้เขาไดกอตั้ง

บริษัทลูกขึ้นในประเทศไทยและเวียดนาม และยังสรางโรงแชแข็งและ

แปรรปูขึน้ท่ีน่ันอกีดวย จาง หลนุฟา 

กลาววา  “กาวตอไปของเขาก็คือ

จะใชบริษัทในไทยและเวียดนาม

เปนฐานสงออกสนิคาตอไปยงัเอเชยี

ใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต

นอกจากน้ี ยังจะสรางจุดจําหนาย

สินคาโดยตรงและคลังเก็บสินคา

ในตางประเทศเพิ่มเติมดวย”

ทิวทัศนชนบทของอําเภอทงไห เมืองอวี้ซี
图①通海县田园风光 新华社 图 

เกษตรกรกําลังหอกะหลํ่าปลีที่ไดจากการเก็บเกี่ยว
图②农民整理包装白菜 新华社 图 

ชาวสวนกําลังรดนํ้าตนกลา
图③农民为秧苗浇水 新华社 图

③

ยูนนานท่ีสวยงาม最美
云南

49



候鸟天堂纳帕海

进入3月后，气温逐渐升高，雪山融水注入纳帕海，黑颈鹤、黑鹳、班头雁等

尚未迁徙的候鸟，成群结队在纳帕海湿地中栖息觅食，怡然自得。近年来，

云南省迪庆藏族自治州香格里拉市大力整治纳帕海周边水环境，积极推进保护、监测

等管理工作，使纳帕海湿地生态环境得到修复，候鸟种群与数量逐年增加。

ทะเลสาบน่าพ่าสวรรคข์องนกอพยบ

เม่ือเขาสูเดือนมีนาคม อากาศเริม่อุนข้ึนเรีอ่ยๆ นํา้ท่ีละลายจากภูเขาหิมะไดไหลลงสูทะเลสาบนาพา นกอพยบ

ท่ียงัไมไดยายถิน่ฐาน อาทิ นกกระเรยีนคอดํา นกกระสาดํา หานหัวบาร ฯลฯ เกาะตัวกนัเปนกลุมเปนฝงูเพือ่พกั

และหาอาหารบนพืน้ท่ีชายเลนทะเลสาบนาพาอยางมีความสุข หลายปมาน้ี  เมืองแชงกรลีา ในแควนปกครองตน-

เองชนชาติธิเบต ตีช๋ิง่ มณฑลยนูนาน พยายามบรหิารจัดการสภาพแวดลอมรอบทะเลสาบนาพา พรอมท้ังเรงผลักดัน

งานบรหิารจัดการดานตางๆ อาทิ การอนุรกัษ และการตรวจสอบดแูล สงผลใหสภาพแวดลอมระบบนิเวศนบรเิวณ

พืน้ท่ีชุมนํา้ทะเลสาบนาพาไดรบัการฟนฟ ูประเภทและจํานวนของนกอพยบในฤดูหนาวจงึคอยๆ เพิม่ข้ึนทุกป 

缪超 保旭/文

①

②

ยูนนานท่ีสวยงาม 最美
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เขตอนรัุกษธรรมชาติพืน้ทีชุ่มนํา้ทะเลสาบนาพา ซ่ึงต้ังอยูในแชงกรลีา

เปนพืน้ทีช่ายเลนทะเลสาบบนทีร่าบสูงทีมี่จุดเดนเปนเอกลกัษณมากทีสุ่ด

ในที่สูงจากระดับนํ้าทะเลและละติจูดตํ่าของจีน โดยไดรับการบรรจุเขา

ไวใน “รายช่ือพืน้ทีช่ายเลนทีสํ่าคัญของโลก” “พืน้ท่ีชายเลนทะเลสาบนาพา

เปนพืน้ท่ีพกัพงิของนกน้ําในฤดูหนาวท่ีสาํคัญบนท่ีราบสูง อกีทัง้เปนแหลง

เสริมอาหารและทีพ่กัพงิสําคัญระหวางการเดินทางอพยบของนกอพยบ” 

นายเฉิน จือ้หมิง หวัหนาผูอาํนวยการศูนยบรหิารจดัการเขตอนุรกัษธรรม-

ชาตริะดบัมณฑลทะเลสาบนาพายนูนาน กลาววา “ในปจจบัุน เขตอนรุกัษ

ทะเลสาบนาพามีนก 170 กวาสายพนัธุ ปริมาณรวมประมาณ 30,000 ตัว 

ซ่ึงพนัธุท่ีมีจาํนวนมากทีสุ่ดคือ เปดชมิะ หานหวับาร”

เคยมีอยูชวงหนึ่ง เนื่องจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ของแชงกรีลา นักทองเที่ยวมาเยือนทะเลสาบนาพาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

บวกกับปญหาการเลีย้งสัตวแทะเลม็แปลงหญาและมลภาวะทางนํา้ พืน้ที่

ชายเลนทะเลสาบนาพาจึงปรากฏสภาพเสือ่มโทรมถดถอย คุณสมบติัเชงิ-

นิเวศนของพืน้ทีช่ายเลนลดนอยลง นายเฉนิ จือ้หมงิ ยอนนกึถงึเม่ือหลาย

ปกอน จํานวนนกปาเชนนกอินทรีทะเลหางขาวที่เปนนักลาดานบนสุด

ของหวงโซอาหารก็มีเพียงไมกี่ตัว

ตอมา แชงกรีลาพยายามจัดการสภาพแวดลอมของนํ้ารอบทะเลสาบ

นาพาอยางเต็มกําลัง กําจัดตนเหตุหลักของมลพิษ และรวมกับสถาบัน

วิจัย มหาวทิยาลยั และองคการสภาพแวดลอม เพื่อปรบัปรงุระบบนิเวศน

เรงผลักดันการบริหารจัดการการอนุรักษและตรวจสอบดูแล จากการที่

ศูนยบริหารจัดการเขตอนุรักษธรรมชาติระดับมณฑลทะเลสาบนาพา

มณฑลยนูนานไดดําเนินการบรหิารดูแลและกาํกบัตรวจสอบพืน้ท่ีหลกัๆ 

ของนกอพยบมาเปนเวลานาน อาทิ พื้นที่อยูอาศัยและผสมพันธุ พื้นที่

อพยบพักชั่วคราว เสนทางอพยบ จึงพบวาสายพันธุและปริมาณของนก

อพยบกําลังเพิ่มขึ้นทุกป “ในป ค.ศ. 2019 พวกเราพบวา นกอินทรีทะเล

หางขาวมีจาํนวนประมาณ 60 ตัว ปรมิาณของนกลา เชน แรงเครา เหยีย่ว

นกเขา ฯลฯ ก็เพิ่มจํานวนขึ้น” นายเฉิน จื้อหมิงบอกผูสื่อขาว นี่แสดงให

เห็นวาปริมาณประเภทสายพันธุตางๆ ในสายโซระบบนิเวศนตางก็เพิ่ม

ขึ้น

ในป ค.ศ. 2018 เจาหนาที่วิทยาศาสตรยังไดสังเกตการณและบันทึก

ถึงเปดปากยาวขางลายวัยฉกรรจเพศผูตัวหนึ่งท่ีพื้นที่ชายเลนทะเลสาบ

นาพา เปดปากยาวขางลายเปนประ-

เภทนกที่หายากซึ่งหลักๆ กระจาย

ตัวอยูในประเทศจีน นับเปนสัตว

สงวนสําคัญระดับประเทศ นายเฉิน

 จื้อหมิง กลาววา เปดปากยาวขาง

ลายชอบลาปลาเปนอาหารโดยจะ

วายอยูท่ีต้ืนๆ ตามแนวหาดกระแส

นํ้าตื้นเขิน โดยคอนขางพถิพีถัินใน

การเลอืกพืน้ท่ีอยูในฤดูหนาวอยาง

มาก นี่สะทอนใหเห็นวาสภาพ

แวดลอมพื้นท่ีชายเลนทะเลสาบ

นาพาไดรบัการปรับปรุงใหดีขึ้น

หลงัจากทะเลสาบนาพาไดซอม-

แซมระบบนิเวศนพื้นที่ชายเลนให

กลับมาเหมือนเดิมแลว สถานท่ีแหง

นีก้ไ็ดกลายเปนสวรรคของนกอพยบ

อีกทั้งยังไดขับเคลื่อนการพัฒนา

การทองเทีย่วในทองถิน่อกีดวย ใน

ปจจุบัน ชวงฤดูหนาวและฤดูใบ

ไมผลิของทุกป บรรดาผูชื่นชอบ

การถายภาพและผูชืน่ชอบพนัธุนก 

ตางก็พากันเดินทางมาที่ทะเลสา

บนาพาเพื่อสัมผัสกับเสนหอันพ-ิ

เศษของสวรรคแหงพนัธุนกแหงน้ี

นกกระเรียนคอดําและนกอพยบอื่นๆ  ที่อาศัยอยูภายใน

เขตอนุรักษธรรมชาติพื้นที่ชุมนํ้าทะเลสาบนาพา
图①②黑颈鹤等候鸟在纳帕海自然保护区栖息 
新华社 图

ยูนนานท่ีสวยงาม最美
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“90后”恋上汉服

漫步在城市街头，迎面走来几位身穿汉服，仿佛是“穿越”而来的少男少女，已不算是什

么新鲜事。近几年，一股穿汉服的热潮在中国年轻人中盛行。颇有仙气的衣袍，配以发

簪等饰物，成了越来越多“90后”青睐的时尚穿搭。他们将穿着汉服作为与传统文化直接对话的

渠道，在与汉服互动的过程中，逐渐积累起一种文化认同。

“คนรุน่หลงัยุค 90” หลงรกัชดุแต่งกายฮ ัน่

เดินทอดนองบนทองถนนใน

เมืองใหญในประเทศจนี มีกลุมคน

หนุมสาวเดินสวนมา ดวยพวกเธอ

สวมชุดแตงกายฮั่น ราวกับ “ยอน

ยุค” มาจากอดีต ภาพเชนนี้ไมใช

เรื่องแปลกใหมอีกแลว เมื่อไมกี่ป

มานี้ การสวมชุดแตงกายฮั่นกําลัง

เปนกระแสนยิมในหมูคนหนุมสาว

จีน เสื้อผาที่พลิ้วไหวราวกับเทพ-

บุตรนางฟา ยงัประกอบดวยปนปก

ผมเปนเคร่ืองประดับเติมแตง กลาย

เปนแฟช่ันแหงยคุสมัยทีค่น “คนรุน

หลังยุค 90” ชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆ 

พวกเขาใชการแตงกายฮัน่เปนชอง

ทางการสัมผสัโดยตรงกบัวฒันธรรม

ท่ีสืบทอดมายาวนาน ในกระบวน

马宜超/文

การเรียนรูโดยผานการแตงกายดวยชุดฮั่นคอยๆ สั่งสมกลายมาเปนการ

ยอมรับวัฒนธรรมพรอมกันไปดวย

ชุดฮ่ันกลายเป็นเคร่ืองแต่งกายทีส่วมใส่ในชีวติประจ�าวนั

汉服成为日常穿搭

กลาวโดยทั่วไปชุดแตงกายฮั่นหมายถึงเครื่องแตงกายประจําชนชาติ

ฮั่น เปนชุดแตงกายตามประเพณีท่ีประกอบดวยเส้ือผา รองเทา เครื่อง

ประดับ เปนตน มีขอคิดเห็นอยางหนึ่งคือ ไมมีนิยามของชุดแตงกายฮั่น

อยางเปนทางการ แตเปนการสรปุนิยามตามทศันะของกลุมคนทีช่ืน่ชอบ

ชดุแตงกายประเภทนี ้

ละครโทรทัศนประเภทยอนยุคเปนตัวแทนของกระแสวัฒนธรรม

นิยมอยูพักหนึ่ง สวนหนึ่งในบรรดาละครโทรทัศนไดใชวัฒนธรรมฮั่น

เปนภมิูหลงั การสรางภาพลกัษณใหตัวละครโดยการแสดงออกทางเคร่ือง

แตงกายอยางประณีต สงผลใหชุดแตงกายฮัน่กาวออกจากพพิธิภณัฑเขา

หาผูคนในสังคม 

ห ูหยงิ วยั 25 ป นักศึกษาหญิงในปกก่ิง เธอชอบดูละครโทรทศันยอน

ชวิีตแฟช ัน่
时尚
生活
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ยุคตั้งแตเด็ก การแตงกายของเจาหญงิในละครเปนท่ีหลงใหลของเธอใน

วัยเด็กอยางยิ่ง จึงเปนที่มาของการหลงรักชุดแตงกายฮั่น

การเผยแพรทางอินเตอรเน็ตรุนแรกมีผลตอการขยายวงกวางของชุด

แตงกายฮัน่ เร่ิมแรกจากเวทีเสวนาและในบลอ็กเพจเวยโป มาจนถงึคลปิ

สั้นในปจจุบัน การเผยแพรของวัฒนธรรมชุดแตงกายฮั่นขยายขอบเขต

ออกไปเรื่อยๆ กลายเปนแฟชั่นแหงยุคสมัยที่นิยมสวมใสประเภทหนึ่ง

ของ “ชาวอินเตอรเนต็” เปนพืน้ท่ีสนองความตองการแสดงออกความเปน

ตัวตนของพวกเขา และการแสวงหาความยอมรับในแวดวง

ในโลกของอินเตอรเน็ต ผูชื่นชอบชุดแตงกายฮั่นจะเรียกขานกันเอง

วา “ทงเผา” แปลไทยหมายวาเพือ่นมิตร นอกจากชวงเวลาทํางานแลว พวก

เขาจะสวมใสชดุแตงกายฮ่ันเปนเครื่องแตงกายยามปกติ อาจสวมใสออก

ไปเดินเลนชอบปง หรือจะใสอยูบานทํากับขาวก็ได “ฉันชอบใสชุดแตง

กายฮั่นออกไปเดินเลน รูสึกเปนวิถีปกต ิไมรูสึกแปลกปลอม” เสี่ยว ฉิน 

สาวนอยวัย 20 ป เมืองจือโป มณฑลซานตง กลาวเชนนี้

เรียนรู้ด้วยการสัมผสัวฒันธรรมทีสื่บทอดมานาน

与传统文化对话

เวลาไปเท่ียวตางเมือง หู หยิง สวมใสชุดแตงกายฮั่นที่มีสไตลไม

เหมือนกัน เชนเวลาไปบริเวณเจียงซ ูเจอเจียง เธอจะเลือกใสชุด “สไตล

ซง” ไปตะวนัตกเฉยีงเหนอืแถบซีอนัหรอืตุนหวง จะเลอืกใสแบบ “สไตล

ฮัน่” ตามทัศนะของห ูหยงิมองวา ไดท้ิงรองรอยยคุสมยัโดยผานชุดแตง-

กายฮัน่ทีไ่มซ้ํารอย การสวมชดุแตง

กายฮั่นที่เหมาะสม ถึงจะชวยให

ลิ้มรสถึงบรรยากาศวัฒนธรรมยิ่ง

ขึ้น

เพราะรูสึกวาการสวมชุดแตง

กายฮั่นดูงามสงา สวยแบบโบราณ 

หลี ่เม่ิงซู สาวนอยชาวมณฑลอนัฮยุ

เขารวมเปนสมาชิกชมรมชุดแตง

กายฮัน่ของมหาวทิยาลยั ไปๆ มาๆ 

เธอเริม่พบวาน่ีเปนการสืบสานวฒัน-

ธรรมอยางหนึง่เชนกัน การแขงขนั

บทกวสีมยัทีห่น่ึงซึง่ทางมหาวทิยา-

ลยัจัดขึ้น ในรอบตัดสินหลี่ เมิ่งซู

สวมใสชดุแตงกายฮัน่เปนคร้ังแรก

เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน จัดเทศกาลชุดแตงกายฮั่น
图①湖南省长沙市举办汉服节 新华社 图 

บรรดาผูที่ชื่นชอบชุดแตงกายฮั่นกําลังเลือกซื้อ

ถุงบุหงาและเครื่องชงชา
图②几位汉服爱好者在购买香包、茶器 新华社 图 

สองสาวในชุดแตงกายฮั่นกําลังถายเซลฟ
图③两名身着汉服的姑娘在自拍 中新社 图

①

②

③
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ในชีวติ เธอมีความรูสกึวาชดุแตงกายฮัน่ดูชวยเสรมิสรางพลงัจติ ทาํใหรูสึก

ใกลชิดนักกวีเหลานั้นมากขึ้น มีความอิสระแสดงออกเปนธรรมชาติใน

ระหวางการแขงขัน

บรรดาหนุมสาวผูชืน่ชอบชดุแตงกายฮัน่กาํลงัแสดงออกเชิงสัญลกัษณ

ทางวัฒนธรรม แสวงหาจิตวิญญาณวัฒนธรรมที่ซุกซอนอยูเบื้องหลัง 

พวกเขาใชการสวมใสชดุแตงกายฮัน่เพื่อเปนชองทางส่ือสารโดยตรงกบั

วัฒนธรรมที่สืบทอดมานาน ในกระบวนการสัมผัสสังสรรคของชุดแตง

กายฮั่น คอยๆ สั่งสมขึ้นจนกลายเปนวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับ ชาวเน็ต 

“หานเปยจือ่” กลาวแนะนําวา ชวงเทศกาลประเพณีจนี เชน วนัไหวพระ-

จนัทร วนัท่ีสามเดือนสาม เปนตน พวกเขาผูชืน่ชอบชดุแตงกายฮัน่ในเมือง

เซินเจิ้นจะรวมตัวกนัจัดกจิกรรมพเิศษ นักศึกษาหญิงชายสวมใสชดุแตง

กายฮั่นจับกลุมกัน พวกเขาจะมีการรายบทกว ีดีดพิณ ดื่มนํ้าชา ทําขนม

วาง เปนการนําความชื่นชอบชุดแตงกายฮั่นขยายออกไปยังพื้นที่ที่เกี่ยว

เนื่องกับทางดานวัฒนธรรมเชนประเพณีการแตงกวีนิพนธ เปนตน

ปจจุบนั ผูสรางสรรคคลปิส้ัน เชน หลี่ จื่อชี ผูเปนตนแบบเยาวชนใน

การสวมใสชดุแตงกายฮัน่ ถงึข้ันประสบความสําเรจ็ในการสงออกวฒัน-

ธรรมบนเวทีสื่อใหมในตางประเทศ เพื่อนชาวเน็ตตางประเทศจํานวน

ไมนอยใหความสนใจในวัฒนธรรมประเพณีจีนที่นําเสนอ 

ธุรกจิทีเ่กดิใหม่
一个新兴产业

ชดุแตงกายฮัน่ไมเพยีงเปนแฟ-

ชั่นที่หนุมสาวจีนนิยม แตยังกลาย

เปนอกีหน่ึงธุรกจิท่ีเกิดใหม “ผลการ

สํารวจจากการวิเคราะหแนวโนม

และรปูภาพลกูคา สถติิจาํนวนผูประ-

กอบชดุแตงกายฮัน่แหงจนีป 2019-

2021” ในป 2018 จํานวนผูช่ืนชอบชดุ

แตงกายฮั่นของจีนมีมากถึง 2.042

 ลานคน การเติบโตปตอป 72.9% 

ขนาดของภาพรวมอุตสาหกรรม

ชุดแตงกายฮั่นทะลุเกิน 1 พันลาน

①
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หยวน

จากตัวเลขท่ีเปดเผยแสดงใหเหน็

วาในวันคนโสดของ Tmall เฉพาะ

ค.ศ. 2019 ณ เวลา 14.00 น. มูลคาธุร-

กรรมของชุดแตงกายฮั่นสูงถึง 180 

ลานหยวน เปนสัดสวนกลุมผูบร-ิ

โภค “คนรุนหลังยุค 90”  มีจํานวน

รวมกวา 90.65 ลานหยวน “คนใน

ยุคพวกเรานี้ เปนพวกที ่“มีชุดแตง

กายฮัน่ท่ีมีใหซือ้ได” หวงั เพยหมิง

สาว “ยคุหลงั 90” เชือ่วาตนเองได

มาทันโอกาสอันดีนี้  เมื่อกอนชุด

แตงกายฮัน่ท่ีหาซ้ือไดจะมีคณุภาพ

ไมดีนกั การสวมชุดแตงกายฮัน่ออก

ไปนอกบานยงัไมใชเปนเรือ่งท่ีจะ

ไดรบัการยอมรับนัก

ฮวาง จือ่หยนุ ผูชืน่ชอบชุดแตง

กายฮั่น ทุกปเธอจะซื้อชุดแตงกาย

ฮั่นประมาณสิบชดุ ราคาแตละชดุ

อยูในราว 600 หยวน เชนเดียวกบัผู

ชืน่ชอบชุดแตงกายฮัน่สวนใหญ เธอ

ทราบดีวาการผลติชดุแตงกายฮัน่มี

ความซับซอน จึงสามารถยอมรบักับ

ราคาที่คอนขางสูงได แตใหความ

สําคญักบัคณุภาพมากกวา กลาวโดย

รวมแลว ผูบรโิภคชดุแตงกายฮัน่ที่

เปนคน “รุนหลังยุค 90” “รุนหลงั

ยคุ 00” จะเปนกลุมผูบรโิภคท่ีมีพลงั 

แนนเหนียวและมีศักยภาพสูง 

สาวๆ ใสชุดแตงกายฮั่นเตนรํา
图①女孩穿汉服跳舞 中新社 图 

ชาวจีนโพนทะเลในซานฟรานซิสโกชุดแตงแตงกายฮั่น

กําลังถายเซลฟ
图②美国旧金山华侨华人身着汉服自拍 中新社 图
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“枕上书”在泰国热播

中国古装玄幻电视剧《三生三世枕

上书》登录泰国WeTV后，登上

了泰国热播影视剧排行榜第一名。在社交

媒体上，泰国观众纷纷称赞两位主演青春

靓丽，一个高冷、一个活泼的反差性格对

比也足够讨喜。近年来，越来越多的中国

优质电视剧在泰国热播，这些电视剧让泰

国观众了解中国的悠久历史，也看到当下

中国人民的生活状态。在追剧过程中，泰

国观众与中国观众产生情感共鸣，也愈加

读懂既古老又现代的中国。

“สามชาติสามภพ ลขิติ
เหนอืเขนย” ก�าลงัออก
อากาศในประเทศไทย

①
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ซีรสีจนีแนวเทพนยิายยอนยคุ “สามชาติสามภพ ลขิติเหนือเขนย”  แปลง

บทจากนวนิยายออนไลนของจีน มีฐานแฟนคลับมากพอสมควร หลัง

จากแพรภาพออกอากาศบนจอแกว จึงเปนที่สนใจจากผูชมชาวจีน ที่นา

สนใจคือ “สามชาติสามภพ ลขิิตเหนือเขนย” ยงัไดเผยแพรสูตางประเทศ

ไปประกฎบนจอ WeTV ในไทย ติดอันดับหนึ่งของซีรีสฮอทฮิทของไทย

ซีรสี “สามชาติสามภพ ลขิติเหนือเขนย” แสดงนาํโดย เกา เหวยกวาง

ตี๋ลี่เหรอปา เนื้อเรื่องกลาวถึงเรื่องราวพรหมลิขิตผูกพันวาสนาระหวาง

มหาเทพตงหัวแหงแดนสวรรคกับชิงชิวไป เฟงจิ่ว เปนที่ชื่นชอบของผู-

ชมชาวไทย ในส่ือออนไลนผูชมชาวไทยตางแสดงความเหน็วานักแสดง

หนุมหลอสาวสวยคูนี้ คนหนึ่งเยือกเย็น อีกคนสดใสราเริง ชางเปนอุป-

นิสัยที่ตรงกันขามกันไดอยางนารักนาเอ็นด ูที่สําคัญกวานี้คือ เรื่องราว

ความรักท่ีมากดวยมุมหกัเหของมหาเทพตงหวักบัไป เฟงจิว่ การเจอะเจอ

และพลดัพราก ความรกัความอาลยั สงความฟนใหผูชมไดติดตามลุนกัน

จนใจระทึก

ในละครซีรสีน้ี นักแสดงนําหญิงต๋ีลีเ่หรอปารับบทเปนชงิชวิ ไป เฟงจิ่ว 

มาในบุคลิกของสาวนอยราเริงแจมใส เรื่องราวที่ดําเนินไป  ผูชมยังได

เห็นไป เฟงจิว่ในอกีภาพลกัษณหน่ึงท่ีเปนสุนัขจ้ิงจอกเกาหาง ดวยเทคนิค

พเิศษของภาพยนตรโทรทศันหางทัง้เกาดูนุมนวลวองไวมาก “ดูๆ ไปแทบ

อยากจะเอามอืไปสมัผสั อยากลบูดูวาหางท่ีเต็มไปดวยขนนุมๆ น้ีจะรูสึก

เปนยังไง แถมนักแสดงหญิงที่สวยใส ชวนใหเทใจหลงรักเลยทีเดียว” 

รัชนีวรรณ ผูชมชาวไทยกลาว

เพื่อเปนการขยายตลาดซีรีส “สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย” ใน

ไทย ทีมงานไดเปดตัวตัวอยางในภาคภาษาไทยเปนพิเศษ นักแสดงนํา

หญงิต๋ีลีเ่หรอปาไดเดินทางมาไทย เพือ่ออกงานเปดตัวละครใหมดวย เธอ

ใชภาษาไทยทกัทายกบัแฟนคลบัชาวไทย กระชบัความใกลชิดกบัแฟนละคร

ซีรสีชาวไทย ความจรงิแลว ไมเปนท่ีนาแปลกใจทีซี่รสี  “สามชาติสามภพ 

ลขิติเหนอืเขนย” มาแรงในไทย เพราะกอนหนาน้ีไดเคยออกอากาศทีไ่ทย

ในภาค “สามชาติสามภพ ปาทอสบิลี”้ มาแลว ไดการตอบรบัทีดี่มาก สําหรบั

แฟนละครชาวไทยแลว การออกตัว “สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย” 

ในไทยครั้งนี ้ถือไดวาเพื่อนเกากลับมาเจอกันอีก

ไมก่ีปมานี ้ซีรสีคุณภาพดขีองจนีออกอากาศทีไ่ทยนับวนัมากขึน้เรือ่ยๆ

รวมไปถึงละครประเภทตางๆ เชน  ละครยอนยคุองิประวัติศาสตร ละคร

ไอดอลเยาวชน ละครสบืสวนสอบ-

สวน ละครชีวิตครอบครัว เปนตน 

ครอบคลุมผู ชมทุกเพศทุกวัย ทุบ

สถิติยอดผู รับชม ละครโทรทัศน

เหลาน้ีชวยใหผูชมชาวไทยมีความ

เขาใจประวัติศาสตรอนัยาวนานของ

ประเทศจีน และไดเห็นสภาพวิถี

ชวีติชาวจนีในปจจบัุน ระหวางการ

ติดตามละคร ผูชมชาวไทยมีความ

รูสึกรวมกับชาวจีนทั่วไป ชวยให

เขาใจจีนที่มีทั้งความเปนโบราณ

และสมัยใหมขึ้นอีกดวย
本刊综合

ภาพจากซีรีส “สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย”
图①②《三生三世枕上书》剧照
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找一家排满食客的小吃店，向摊主点一份臭豆腐，他便会将豆腐从卤水中捞出，沥干水分，直接丢入油锅中炸制。稍作等

待，直到油锅中的豆腐颜色变黑、表面膨胀后方可捞起来。享受美味之前，摊主往往还会在臭豆腐上浇上一勺秘制的酱

汁。酱汁为排骨、鸡肉熬制的高汤，再洒上一些湖南辣椒，令人食欲大开。趁热咬上一口，豆腐质地细腻、外焦内软，滋味鲜香

可口。此时再回想，哪还有什么臭味，味蕾早已被征服。

ท่ีเมืองฉางซา มณฑลหหูนาน มี

คาํกลาวที่รู กันทั่วทุกครัวเรือนวา 

“เตาหูเหม็นฉางซากลิน่เหมน็แตทาน

แลวหอมอรอย” เน่ืองจากเปนอาหาร

รมิทาง เตาหูเหม็นฉางซาจงึไมโดด-

เดนสะดุดตาดูภายนอกสีดําๆ ไมนา

มอง ในสายตาคนบางคนเตาหูเหม็น

มีกลิน่แปลก  ๆไปใกลๆ  ตองอดุจมกู

รีบเดินหน ีแตคนที่ชอบจะบอกวา

เตาหูเหม็นฉางซากรอบนอกนุมใน

หอมอรอยกินคูกบันํา้จิม้สูตรเด็ดรส

แซบกินแลวจะติดใจ

เตาหูเหมน็ฉางซามีตนกาํเนิดมา

จากอาํเภอเซียงอนิ มณฑลหหูนาน 

มีประวติัยาวนานต้ังแตป ค.ศ.1862 ในเวลานัน้ มีชายหนุมคนหน่ึงชือ่เจียง 

หยงกุยไดเปดรานเตาหูข้ึนแหงหน่ึง ปกตินอกจากเขาจะขายเตาฮวย และ

เตาหูขาวชนดิน่ิมแลว เขายงัขายเตาหูแหงหมักซอีิว๊ กรรมวธีิการทําเตาหู

ชนดินีซ้บัซอน และพถิพีถินัพอสมควร ผานข้ันตอนกวา 10 ขัน้ตอน ต้ังแต

การคัดสรรถัว่เหลอืงชัน้ดี แกะเปลอืกค้ันน้ําแลวกรอง เน่ืองจากเตาหูท่ีทํา

สดๆ เกบ็ไวไดไมนานกจ็ะมีกลิน่เหม็น ทําใหเจยีง หยงกุย จาํใจตองเทเตา-

หูเหลานีท้ิ้ง

ครัง้หนึง่ดวยความบังเอญิ เจยีง หยงกุย ทาํเตาหูที่เก็บไวไดระยะหน่ึงตก

ลงไปในกระทะนํา้มัน แตที่นึกไมถึงก็คือหลงัจากผานการทอดดวยความ

รอนสงูกลิน่เหมน็ๆ น้ันกห็ายไป แตรสชาติท่ีกรอบนอกนุมในกลบัเปนท่ี

โปรดปรานของชาวบานแถวน้ัน นับแตน้ันมาเตาหูเหม็นทอดกค็อยๆ แพร

หลายในอาํเภอเซียงอนิ จากน้ันกข็ยายไปสูรานรมิถนนเมืองฉางซา

เน่ืองจากผานมาหลายยคุสมัยแลว จงึไมอาจยนืยนัขอเท็จจรงิเกีย่วกบั

ประวติัความเปนมาได แตรานเตาหูเหม็นทอดทีม่อียูท่ัวเมืองฉางซา ใน

长沙臭豆腐：闻着臭，吃着香

①

เตา้หูเ้หม็นเมืองฉางซา 
กลิน่เหม็นเวลาทานกลบัหอมอร่อย
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ปจจุบัน ก็พอที่

จะยืนยันไดถึงความสํา-

คัญของอาหารรมิทางชนิดนีท่ี้ครอง

ใจของชาวเมืองฉางซา คุณลองหารานอาหาร

กนิเลนสักรานหน่ึงท่ีมคีนมารบัประทานเนืองแนน สัง่

เตาหูเหม็นทอดมาสกัชดุหน่ึง เจาของรานจะตักเตาหูออกจากน้ํา

พะโลผึง่ใหแหง แลวเทลงไปในกระทะน้ํามนัรอน  ๆน้ําพะโลสีดํา  ๆนี ้ตุน

จากเหด็หอมและหนอไมเหมันต เปนตน แตละรานกจ็ะใสเครือ่งยาจนีเขา

ไปบางเล็กนอย เม่ือแชเตาหูไวในน้ําพะโลสกัพกัหนึง่ แลวน้ําพะโลกจ็ะซมึ

เขาไปในเน้ือเตาหู น่ีอาจเปน “รหสัลบัแหงความอรอย” ของเตาหูเหม็นเมือง

ฉางซาก็เปนได

รอสักพกัจนกระทัง่เตาหูในกระทะเปลีย่นเปนสีดําและพองตัวข้ึนแลว

จึงตักข้ึนมาได ความรอนสงูจะทาํใหผวิภายนอกของเตาหูเหม็น มีความกรอบ

แตขางในยงัคงนุมใหเน้ือสัมผัสท่ีหลากหลาย กอนท่ีจะลิม้รสความอรอย

เจาของรานมกัจะราดน้ําซอสทีป่รงุรสพิเศษลงไปบนเตาหูเหม็นสกัชอน

หนึง่ นํา้ซอสน้ีไดมาจากการตุนกระดูกหมู และเน้ือไกโรยดวยพรกิหหูนาน

อกีเลก็นอย นารบัประทานมาก ทานลงไปคําหนึง่เตาหูรอน  ๆละมุนลิน้ กรอบ

นอกนุมในรสชาติหอมอรอย แลวคุณจะรูสึกวาไมมกีลิน่เหมน็สกันิด ตอม

รับรสของคุณถกูพชิติดวยเตาหูเหม็นเมืองฉางซาไปซะแลว

เตาหูรอนๆ ที่เพิ่งทอดเสร็จ
图①刚出锅的臭豆腐 中新社 图 

นักชิมเขาแถวรอคิวซื้อเตาหูเหม็นในฉางซา
图②食客排队购买长沙臭豆腐 中新社 图 

เตาหูเหม็นเมืองฉางซา
图③长沙臭豆腐 中新社 图

②
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中国民间故事——大禹治水

在远古时代，洪水泛滥，人们经常受到

洪涝的侵害。在尧担任部落联盟首领时，又

发生了 场可怕的洪水灾害：大 上 片汪

洋，房屋被冲塌，田 被淹 ，人们四处漂

泊逃 。尧看到人民如此受苦，心里焦虑不安，

就 鲧去冶理洪水。鲧只知道筑坝挡水，不懂

疏通洪水。丸年过去了，洪水依旧泛滥。

ในสมัยโบราณ นํา้ทวมลนเออ ผูคนประสบภยันํา้

ทวมอยูบอยครัง้ ขณะท่ีเหยาเขามาเปนผูนําของพนัธ-

มิตรชนเผาน้ัน กไ็ดเกดิเหตุการณอทุกภยัครัง้ใหญข้ึน

อกี สงผลใหแผนดินบานเมืองกลายเปนผนืน้ําอันกวาง

ใหญ บานเรือนถกูนํา้ทวมพงัทลายลง เรอืกสวนไรนา

จมลงในนํา้ ผูคนพลดัท่ีนาคาทีอ่ยูและระเหเรรอนหาง

ไกลบาน เหยาเหน็ประชาชนประสบภยัพบัิติเชนนี ้

เกดิความวิตกกังวลใจ ส่ังใหกุนไปแกปญหาภยัน้ํา

ทวม กุนรูแตวธีิสรางเข่ือนกัน้น้ํา ไมรูจกัการขุดคลอง

ระบายน้ํา ผลปรากฏวากัน้ทางหน่ึงไดอกีทางก็พงั เวลา

รวงเลยไป 9 ป กย็งัไมสามารถพชิติอทุกภยัลงได 

后来，舜做了部落联盟的首领，看鲧冶水毫

无起色，又命令鲧的 子禹去冶水。禹认真总结

了父亲失败的教训，发现只靠筑坝挡水是行不通

的，并大胆设想了新的冶水方案——疏通河

道，顺其流势，将水引走。

ตอมาเม่ือซุนเขาเปนผูนําพนัธมิตรชนเผา การแก

ปญหาน้ําขาดความเคืบหนา จึงออกคําส่ังให “อวี”่ บุตร

ของกุนรบัหนาทีแ่ทน เม่ืออวีไ่ดพจิารณาสาเหตุความ

ลมเหลวของบดิาตนแลว จึงพบวาการแกปญหาน้ําทวม

ต�านานพื้นบา้นของจนี ตา้อว่ีพชิติอทุกภยั
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ดวยวธีิสรางเขือ่นก้ันน้ําไมไดผล อวีจ่งึปรบัเปลีย่นแนว

คิดการขจัดอุกภัยใหมอยางใจกลา นั่นก็คือใชวิธีขุด

คลองชกันํา้แทน ปลอยนํา้ท่ีไหลบามาใหไหลลงสูทาง

แมน้ํา

确定方案后，禹走遍天下，察清 势，探

明河道。他带领大家测 了各处 势高低，分别

竖立木桩作为标记。然后，禹根据调查得来

的资料，从水灾最严重的 区开始冶水。禹和

大家 起，用石斧、石刀等简陋的工具挖河修

堤。他的手上 满了老茧，脸乜顾不得洗，

经常蓬头垢面。由于长年累月泡在水里，

他的脚趾甲都脱落了。为了冶水，禹直到30岁还没

有结婚。后来，他与 位叫女娇的姑娘结婚，

但婚后仅四天，他就告别新婚妻子，冉次投入

到冶水的工作中。

หลงัจากน้ันตัดสนิใจเลอืกแผนการไดแลว อวีไ่ด

เปนผูนําคณะเดินทางไปทัว่ประเทศ เพือ่สํารวจภมิูประ-

เทศและรองน้ําอยางละเอยีด มีการรงัวดัสภาพภมิูประ-

เทศ เพือ่ใหไดขอมูลวาท่ีใดสงูท่ีไหนต่ําและปกหลกัไม

เปนสัญลกัษณไว เวลาตอมาอวีไ่ดนาํขอมลูท่ีสํารวจมา  

เร่ิมลงมือแกปญหาน้ําทวมจากพืน้ทีห่นักๆ กอน อวี่

พรอมกับผูคนทัง้หลายขุดคลองสรางเข่ือนกัน้น้ําโดย

ใชเครือ่งมืองาย  ๆเชน ขวานหนิ มีดหนิ ฯลฯ ฝามือของ

อวีเ่ต็มไปดวยหนังดานหนาๆ เน่ืองจากยุงกบัการงาน

จนไมมีเวลาลางหนา  เขาอยูในสภาพเนือ้ตัวมอมแมม

ผมเผายุงเหยิงและเล็บเทาหลุดออกไปหมดเพราะ

ตองแชอยูในนํ้านานๆ ตลอดท้ังป เพื่อแกปญหาน้ํา

ทวมอวีไ่มไดแตงงานจนกระทัง่อาย ุ30 กวาป ตอมา เขา

ไดแตงงานกบัสาวคนหน่ึงชื่อหน่ีเจยีว หลงัจากแตง-

งานไดเพยีง 4 วนั เขาไดบอกลาภรรยาซึง่เพิง่แตงงาน

กนัใหมๆ  เพือ่กลบัไปทุมเทงานขจัดอทุกภยัตอ

十三年间，禹曾三次经过家门，但都没顾

得上进门看 看。第 次经过家门口，他听

到自己刚出生的 子正在呱呱啼哭，妻子由于

生孩子，乜在疼苦呻吟。大家都劝他进去看

看，但他怕耽误冶水，毅然离开了。第二次经过

家门时，禹的 子已经能叫爸爸了，禹只是深情

地向妻 挥挥手就离开了。第三次经过家门时，

禹的 子已经十多岁，他跑过去要把爸爸往家里

拉，禹抚摸着 子说：“等冶理好洪水，我

们 家人冉团聚。”

เขาใชระยะเวลา 13 ป ในการแกปญหาการภยัน้ําทวม

ในชวงเวลาน้ี เขาเดินผานหนาบาน 3 ครัง้ แตไมเคยแวะ

เขาไปในบานเลยสักครัง้เดียว ครัง้แรกทีเ่ขาเดินผานหนา

บานตนเอง เขาไดยนิเสยีงภรรยารองครวญครางดวย

ความเจบ็ปวดขณะท่ีคลอดบุตร และบุตรชายตัวนอย

ทีเ่พิง่คลอดรองไหงอแง ทุกคนแนะนําใหเขาเขาไปดู แต

ดวยเกรงวาจะทําใหเสียเวลา เขาจึงจากไปอยางเด็ดเด่ียว

ครัง้ท่ีสอง เดินผานหนาบานตนเอง  ลูกชายเติบใหญ 

เรยีกหาพอเปนแลว อวีไ่ดแตโบกมือใหกบัภรรยาและ

ลกูแลวเดินจากไป เม่ือเขาผานหนาบานเปนครัง้ท่ีสาม 

ขณะนัน้ลกูชายอาย ุ10 กวาขวบ ลกูชายวิง่เขาไปดึงมือ

เขาใหกลบัเขาบาน อวีล่บูหวัลกูชายแลวกลาววา  รอให

พอเอาชนะภยัน้ําไดสาํเรจ็ พอกจ็ะกลบับานมาอยูกบั

ครอบครวั

历经仟难万险，禹终于战胜了洪水，人

们又过上了安居乐业的生活。此后，人们为纪

念他的功绩，将其称为大禹，即伟大的禹。

หลงัจากผานความยากลาํบากและอปุสรรคตางๆ 

นาๆ ในท่ีสุด อวีผู่กลากพ็ชิติอกุกภยัน้ําทวมไดสําเร็จ

ประชาราษฎรกลับมาใชชีวิตอยางอยูเย็นเปนสุขอีก

ครัง้ ต้ังแตน้ันมา เพือ่เปนเกยีรติแกความสําเรจ็ และระ-

ลกึถงึคณุงามความดีของอวี ่ผูคนจงึสรรเสรญิยกยอง

เขาวา “ตาอวี ่หรืออวี่ผูยิ่งใหญ”
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大营街社区位于云南省玉溪市红

塔区西南部的大营街街道，素

有“云南第一村”的美誉。从1978年农

民人均纯收入只有167元，到2019年农

民人均纯收入达28803元，大营街又被

称为“中国农村共同富裕的典范”“中

国西部小康之星”。

กา้วเขา้สู่อว้ีซ.ี..ต�าบลตา้หยงิ เมืองอว้ีซ ี
หมู่บา้นอนัดบัแรกแห่งมณฑลยูนนาน

ตําบลตาหยงิ ต้ังอยูทีถ่นนตาหยงิ

ทางฝงตะวนัตกเฉยีงใตของเขตหงถา

เมืองอวี้ซ ีมณฑลยูนนาน หรือที่รู

จักกันในนาม “หมูบานอันดับแรก

แหงมณฑลยนูนาน”  และยงัไดรบั

การขนานนามวา  “ตัวอยางความ

เจริญรุงเรืองรวมกันในชนบทของ

จีน” และ “ดาวเดนสังคมกินดีอยูดี

ในทิศตะวันตกจีน”

หลงัจากการปฏริปูและเปดประ-

เทศเปนตนมา ตําบลตาหยงิไดแสวง-

หาและคนพบเสนทางใหมแหงความ

『走进玉溪』云南第一村——玉溪大营街

เจรญิรุงเรอืง และสรางชนบทแบบสังคมนยิมใหมดวยกนั ในป 1978  สิน-

ทรพัยถาวรของหมูบานตําบลตาหยงิโดยรวมนอยกวา 50,000 หยวน ราย

ไดทางเศรษฐกจิรวมอยูที ่980,000 หยวน และรายไดสุทธิตอหวัของเกษตรกร

อยูท่ี 167 หยวน ในป 2019 ชมุชนถนนตาหยงิมีรายไดทางเศรษฐกิจรวมของ

ชนบทบรรล ุ1.19 หมืน่ลานหยวน และรายไดสทุธิตอหวัของเกษตรกรมาก

ถึง 28,803 หยวน

ดวยการพฒันาอยางรวดเรว็ของเศรษฐกจิ ไดชวยวางรากฐานท่ีม่ันคง

ใหกับมวลชนในการแบงปนผลประโยชนจากการปฏิรูปและการพัฒนา 

ในระยะไมกี่ปที่ผานมา ตําบลตาหยิง บรรลุเปาหมาย “เด็กๆ ไดรับการ

ศึกษาที่ด ีผูใหญมีอาชีพการงาน แกชราไดรับการเลี้ยงด ูเม่ือเจบ็ปวยได

รบัการรกัษาพยาบาล” ตามลาํดับ ทกุปตาํบลใชเงนิเพือ่ใชจายเงินในดาน

สวัสดิการของมวลชนมากกวา 35 ลานหยวน โดยเงินดังกลาวนํามาใช

ในดานการศึกษา เงินบําเหน็จบํานาญ การจางงานขององคกรสวนรวม

และแบงปนใหกับผูอยูอาศัยในตําบลตอนสิ้นป

      เม่ือกาวเขาสูตําบลตาหยงิ เราจะเหน็การคมนาคมท่ีเชือ่มตอทกุทิศทาง

ถนนกวางขวางและตัดตรงเปนระเบียบ ทางเดินที่รมเย็นและมีดอกไม

แมกไมนานาพนัธุ  ดวยการดําเนินกลยุทธการฟนฟชูนบทของจนี ตําบล

ตาหยิงในปจจุบันกําลังกาวไปสูอนาคตที่สดใส 

玉溪市委宣传部供稿供图
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『遇见安宁』多彩青龙

坐落于安宁市西北部的青龙街道，有遮天蔽日的参天古木，浪漫的山花，飘香的

野果，清秀宁静的田园风光，浓郁的民族风情。一年四季，青龙都宛如一幅多

彩的画卷。现如今，青龙街道已发展成为一个集食宿游为一体的乡村旅游目的地。

พบกนัไดท่ี้อนัหนงิ ชงิหลงหลากสี

ตําบลชิงหลง ต้ังอยูดานตะวนัตกเฉยีงเหนือของเมืองอนัหนงิ เปนเมอืง

ตําบลระบบนิเวศนขนาดเล็กท่ีไดรบัเกยีรติใหเปน “เมืองระบบนิเวศน

ชั้นเยี่ยมระดับประเทศ” “เมืองปาไมระดับประเทศ” “เมืองชุมชนตําบล

อารยธรรมระดับประเทศจีน” 

ตําบลชงิหลงอุดมสมบูรณไปดวยตนไมโบราณปกคลมุทองฟา ดอก-

ไมหลากสี ผลไมปาทีส่งกลิน่หอม มีทวิทศันชนบททีส่งบงดงาม และเสนห

ชนชาติท่ีอบอวล ส่ีฤดูกาลในหนึง่ป ชงิหลงเสมือนดังมวนภาพวาดทีห่ลาก

หลายสีสัน

คราวนีจ้ะไดกลาวถงึฤดูใบไมผลใินเดือนมีนาคมและเมษายนเปนพเิศษ

นักทองเทีย่วกส็ามารถมาลิม้รสเชอร่ี

ในสวนเชอรีพ่ืน้ทีพ่นัโหมว และเกบ็

ยอดออนของตนตูน อาหารเลิศรส

ของทีน่ี่กมี็เอกลกัษณมาก ในโฮม-

เตยท่ีติดกบัแมนํา้ถงัหลาง นกัทอง-

เท่ียวสามารถลิม้รสเหลาขาวชนชาติ

หย ีจากตนตํารบัหมูแฮมของชาวบาน 

ไกยาง ปลายาง ผกัปา และอืน่  ๆซึง่

ลวนเปนอาหารพื้นเมืองท่ีมีเอก-

ลกัษณพิเศษประจําชนชาต ิ

      หลายปมาน้ี ตําบลชงิหลงดําเนนิ

ยุทธศาสตรฟนฟูความรุงเรืองของ

ชนบทอยางตอเนือ่ง เพิม่มาตรฐาน

การพัฒนาของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวชนบทอยางไมหยุดยั้ง 

ปจจบุนั ตําบลชงิหลงไดพฒันากลาย

เปนพืน้ทีท่องเทีย่วชนบททีท่รงเอก-

ลกัษณซึง่รวมอาหารท่ีพกัและการ

ทองเที่ยวเขาไวเปนหนึ่งเดียว

安宁市委宣传部供稿供图
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วนัที ่9 มีนาคม ค.ศ. 2020 งานแถลงขาวการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมคุณภาพ

สูงของนครคนุหมิงประกาศวา ใน ค.ศ. 2020  คนุหมิงมีแผนดําเนนิโครงการ

สาํคญัระดับเมือง 640 โครงการ มูลคาลงทุนรวม 2 ลานลานหยวน โดย

กําหนดงบประมาณลงทุนสําหรับปนี ้300,000 ลานหยวน

งบประมาณลงทนุมลูคามหาศาลนี้จะอัดฉีดกําลังใหคุนหมิงอยางเต็ม

ที ่เพื่อการพัฒนาอยางมีคุณภาพและกาวกระโดด เรงกําลังในการพัฒนา

คุนหมิงใหเปนเมืองศูนยกลางของภมิูภาคระดับสากล ทําใหศักยภาพของ

คุนหมิงกาวสูเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตและเอเชยีใตเพิม่สูงข้ึนอยางชดัเจน

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมมีสัดสวน

มากทีสุ่ด โดยโครงการพฒันาการคมนาคมในนครคุนหมิงมีมูลคาลงทุน

รวม 241,800 ลานหยวน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของการลงทุนพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานท้ังหมด เม่ือเสรจ็สิน้โครงการ โครงขายคมนาคมองค

รวมของนครคุนหมิงจะมีความเชื่อมโยงและเชื่อมตอถึงกันอยางมีประ-

สิทธิภาพ มีโครงสรางที่ดีขึ้น มีขนาดเมืองที่เหมาะสม กลายเปนเมืองที่

มีการวางผงัเมืองทีส่มบูรณแบบ เปนเมืองทีก่ารคมนาคมมีคณุภาพ ซ่ึงจะ

อํานวยความสะดวกแกการสัญจรของประชาชนอยางมาก พรอมทั้งขับ

เนนคุณสมบัติเฉพาะของคุนหมิงในการเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาค

ระดับสากลใหเดนชัดขึ้น

โครงการพัฒนาศูนย Big Data และการพัฒนาเครือขายอินเตอรเน็ต 

5G ถือเปนโครงการสําคญัของปนี ้ค.ศ. 2020  คนุหมงิมีแผนท่ีจะดําเนินการ

ลงทุนใหแลวเสร็จมูลคา 112,900 ลานหยวน เรงผลักดันโครงการสําคัญ 

ภมิูปัญญาคุนหมิง : ทุ่ม 2 ลา้นลา้น! 
พฒันา “โครงสรา้งพื้นฐานใหม่” ในคุนหมิง
『智慧昆明』 2万亿!昆明“新基建”有大动作

3月9日，昆明市推动经济社会高质量发展新闻发布会宣布重磅消息：昆明2020

年拟实施市级重点项目640项，总投资2万亿元，当年计划完成投资3000亿元。

庞大的投资将为昆明高质量跨越式发展给足马力，为昆明加快建设区域性国际中心城

市增添动力，使昆明面向南亚东南亚辐射功能显著增强。

ไดแก เมืองอตุสาหกรรมซ่ินจ ีเมือง

อเิลก็ทรอนิกสจงกวนชนุ นิคมอตุ-

สาหกรรมคลาวดจือ่กวงซนิ ศูนย

ขอมูลคลาวดซางหยนุ ศูนยขอมูลของ 

China Mobile (ยนูนาน) นิคมอุตสาห-

กรรม Big Data และ นิคมอุตสาห-

กรรม 5G ฯลฯ ซ่ึงจะทาํใหคนุหมิง

กลายเปนกลุมฐานดานอุตสาห-

กรรมขอมูลขาวสาร

สําหรบัโครงการดานพฒันาระ-

บบการบริหารจัดการในภาวะเรง

ดวน สาธารณสขุ คลงัสาํรองส่ิงของ

เพื่อบรรเทาภัยและโลจิสติกสคลัง

สินคา ฯลฯ ค.ศ. 2020  คุนหมิงมีแผน

ท่ีจะดําเนินการลงทุนใหแลวเสรจ็

เปนมูลคา 12,500 ลานหยวน ประ-

กอบดวยโครงการดานสาธารณสุข

และการรกัษาพยาบาล เชน นิคมอตุ-

สาหกรรมสุขภาพ และเภสัชภัณฑ

เมืองจ่ิวหลงในมณฑลยนูนาน  โครง

การโลจสิติกสคลงัสนิคา เชน โครง

การคลงัสนิคาในประเทศไทย เพือ่

โลจิสติกสขามพรมแดน และโครง-

การพัฒนาระบบสาธารณสุข เชน 

โรงพยาบาลโรคติดตอแหงนคร

คุนหมิง ฯลฯ

昆明市政府新闻办公室 韩枫
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读者反馈

ความคดิเห็นผูอ่้าน

本刊记者  李沁颖 整理

达猜（泰籍） 牙科医生、作家

ตาชัย  ทันตแพทย นักเขียน

        我是一名牙科医生，也是一名作家。我几乎每天都要和

书籍打交道，我喜欢阅读，也喜欢写作。2019年8月，当我在

云南省昆明市看到《湄公河》杂志时，心情十分激动，因为这

是一本用我的母语（泰语）介绍中国的杂志。从此以后，我每

个月都会通过云桥网阅读电子版《湄公河》杂志，十分方便。

《湄公河》杂志的内容非常丰富，涉及到时政、经济、科

技、文化、娱乐等多个方面，每期内容都有时下正在流行的事

物。《湄公河》在促进中泰文化交流、增进中泰友谊方面起到

了很好的作用。

我很喜欢《湄公河》2月刊推出的“澜湄沿岸风光好”系

列文章，文字翻译地道，让泰国人更多地了解中国，也为我的

创作提供了灵感，希望能在杂志中经常看到这样的文章。

在泰国，最受欢迎的中国文学作品就是《三国演义》。我

希望《湄公河》杂志也能像《三国演义》一样，走进泰国读者

生活，成为家喻户晓的读物。祝《湄公河》越办越好，如湄公

河之水，源远流长。

ผมชื่อตาชัย ประกอบอาชีพเปนทันตแพทยและ

นักเขียน ผมจะคลกุคลกีบัการอานหนังสือทกุวนั ผม

ชอบอานหนังสือและยังชอบเขียนหนังสือดวย ใน

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2019 ผมไดมาประชมุท่ีเมืองคนุ-

หมิง ครั้งนั้นเปนครั้งแรกที่ผมไดเห็นนิตยสารแม

นํ้าโขง ผมรูสึกตื่นเตนมากที่นิตยสารเลมนี้แนะนํา

ประเทศจีนเปนภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาแมของผม และ

ในเวลาตอมาผมกไ็ดติดตามอานนิตยสารฉบับอเิลก็-

ทรอนิกสผานเว็บไซตยูนนานเก็ตเวย (www.yunnan-

gateway.com)  เปนประจําทุกเดือนรูสึกสะดวกมาก 

เนื้อหาในนิตยสารมคีวามหลากหลายครอบคลุม

ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม เทคโนโลยแีละ

วทิยาศาสตร ความบันเทงิและอกีหลายดาน นอกจาก

นี ้นิตยสารทุกฉบับยังไดลงประเด็นเนื้อหาตางๆ ที่

กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน นิตยสารแมนํ้าโขง

มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง

วฒันธรรมระหวางไทย-จนี และยงัชวยสงเสรมิมิตร-

ภาพระหวางไทย-จีนอีกดวย

ผมชืน่ชอบบทความ “ทิวทัศนอนังดงามริมฝงแม-

น้ําลานชาง-แมน้ําโขง”  ท่ีลงพมิพในเดือนกมุภาพนัธ

ป 2020 มากเปนพิเศษ การแปลใชภาษาไดอยางถกูตอง

ทาํใหคนไทยไดเขาใจและรูจกัประเทศจีนมากข้ึน  และ

ยังเปนแรงบันดาลในการสรางสรรคผลงานของผม

อีกดวย ผมหวังวาจะไดอานบทความประเภทนี้ใน

นิตยสารบอยๆ

ในประเทศไทยสามกกเปนหนึง่ในวรรณคดีท่ีได

รับความนิยมที่สุด  ผมหวังวานิตยสารแมนํ้าโขงจะ

สามารถเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู

อานชาวไทยเฉกเชนเดียวกับวรรณคดีสามกก สุด-

ทาย ผมขอใหนิตยสาร “แมนํ้าโขง” จัดทําไดดียิ่งๆ 

ขึ้น เหมือนสายนํ้าโขงที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน

และจะ “ยั่งยืน” ตลอดไป

ความคดิเห็นผูอ่้าน读者
反馈

65



读者投稿 | 以共同的语言作为交流桥梁

某天，中国朋友和我交流，虽然当时我的中文还不太好，但我努力

用自己有限的中文水平，尝试着与他们沟通，表达着自己的想

法。中国朋友对我非常热情，而我也能够用不太流利的中文来表达自己的

感情。那一刻，对于为什么学中文这个问题，我找到了答案。

ภาษาเป็นหนา้ต่างของหวัใจ  รูเ้ขารูเ้รา  สือ่สารใจถงึใจ

เปนที่ทราบโดยทั่วไปวา “ภาษาคือหัวใจของการสื่อสาร สวนการ

สื่อสารนั้นคืออะไร การสื่อสารนั้นก็คือการติดตอระหวางมนุษยดวย

กัน โดยใชวธีิตางๆ เพือ่ทําใหผูรับสารรับรูความหมายของผูสงสารนัน่

เอง” เห็นไหมคะวา ถาไมมีภาษา เราจะสื่อสารกันไดอยางไร และถา

ไมมีการสื่อสารประเทศชาติเราก็จะไมมีการพัฒนา การสื่อสารเปน

สะพานเชื่อมโยงใจถึงใจ ฉันคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องจริงอยางปฏิเสธไม

ไดเลย

ภาษานับไดวาเปนสิ่งสวยงามที่สรางขึ้นโดยมนุษยในพื้นที่ตางๆ 

นั่นจึงเปนเหตุผลวาทําไมมนุษยทุกคนบนโลกถึงไมไดพูดภาษาเดียว

กัน ภาษามันเปนศิลปะและความสวยงาม ภาษาเปนเอกลักษณประจํา

ชาต ิพรอมทั้งเปนสมบัติทางวัฒนธรรม พวกทานลองคิดดูซิคะวา ถา

เราไมมีภาษาใชโลกมนุษยกค็งไมมีการพฒันามาถงึทกุวนัน้ีอยางแนนอน

ขอยอนกลับไปในสมัยที่ฉันเรียนอยูมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย 

杨秉瑞 欧阳赐美（泰籍）/文
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ฉันเลือกเรยีนเอกสาขาภาษาจนี ตอนนัน้ฉนัมีคาํถามในใจเสมอวา ทาํไม

ฉันตองเลือกเรียนภาษาจีนดวยนะ  จนกระท่ังวันหนึ่ง  ฉันไดมีโอกาส

รูจักเพื่อนคนจีนและไดมีโอกาสพูดคุยกับพวกเขา ถึงแมวาภาษาจีนของ

ฉันตอนนั้นยังไมคอยด ี แตฉันก็พยายามใชความรูที่เรียนมาสนทนากับ

พวกเขา พวกเราไดพูดคุยกันอยางสนุกสนาน ในวันนั้นฉันมีความสุข

อยางยิ่งเพราะเพื่อนคนจีนมีมิตรไมตรีตอฉันเปนอยางมาก  และที่สําคัญ

ที่สุดก็คือฉันสามารถตอบคําถามตัวเองไดแลววาฉันเรียนภาษาจีนเพื่อ

อะไร  เหน็ไหมคะวาภาษารวมกันเปนสะพานของหัวใจ ภาษากอใหเกิด

มิตรภาพท่ีดีตอกนั เหมือนกบับทเพลงทีเ่ราเคยไดยนิมา “คนบานเดียวกนั

พอสบตากนักเ็ขาใจดี...”  การทีเ่ราเขาใจภาษาเดียวกนัก็ทาํใหเราคยุกนังาย

มากขึน้ ภาษานัน้เปนสะพานของหวัใจ เชือ่มโยงจติมนุษย เสรมิสรางกอ

มิตรไมตรี และน้ันกคื็อจดุเริม่ตนทีฉั่นมีความมุงม่ันพยายามเรยีนภาษาจีน

และศึกษาวฒันธรรมจีน เพือ่ท่ีจะเปนตัวกลางในการส่ือสารพฒันาสังคม

ในอนาคตได

ประธานาธิบดีส ีจิ้นผิง เคยกลาววาไว  ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญใน

การส่ือสาร ไดมีการจดัต้ังสถาบันขงจือ๊ในหลายประเทศทัว่โลก เพือ่เผย-

แพรเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจีน ทําใหประชาชนรอบโลกไดใกลชิด

กับประเทศจีนมากขึ้น “ไทยจีนพี่นองกัน ผูกพันสืบทอดนับพันป” เปน

บทกลอนท่ีสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

ไดทรงพระราชนิพนธขึ้นเพื่อสดุดีมิตรภาพไทยจีน คํากลอนนี้ก็สามารถ

รบัรูไดเลยวาประเทศไทยกบัประเทศจนีมีมิตรภาพทีดี่ตอกนัอยางยาวนาน

สุธารัตน พญาแขม (ที่สองจากขวา) ขณะพานักเรียนเขา

รวมการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย
欧阳赐美（右二）带学生参加泰语演讲比赛 
供图

ในปจจุบนันีป้ระชาชนไทยเร่ิม

หนัมาเรยีนภาษาจีนและเขาใจวฒัน-

ธรรมจีนกนัมากขึน้ โรงเรยีนหลาย

แหงไดมีการเปดหลกัสูตรการเรียน

การสอนภาษาจนี ภาษาและวฒัน-

ธรรมจีนนับวันยิ่งจะมีบทบาทใน

การดาํรงชวีติของประชาชนไทยมาก

ยิง่ขึน้  อยางท่ีเหน็ไดชดัน่ันก็คอืท้ัง

สองประเทศมีความเขาใจและมีการ

ส่ือสารกนัมากข้ึน เราไทยจีนอยูคน

ละประเทศแตใชภาษาเปนสะพาน

เช่ือมใจผกูกนั จึงทาํใหหวัใจเราส่ือ-

สารถึงกัน ภาษาเดียวกันสื่อใจถึง

กันเปนสะพานมิตรภาพของหัวใจ

ในฐานะท่ีฉนัเปนคนหน่ึงท่ีรกัและ

หลงไหลในความเปนจนี ฉนัจะมุง-

ม่ันต้ังใจเรยีนภาษาจีน  ศึกษาวัฒน-

ธรรมจีน  นําความรูทีไ่ดศึกษามาไป

สอนใหกบัคนรุนหลงั ถงึแมวา ฉนั

จะเปนแคไมขีดไฟเล็กๆ แตฉนัเชือ่

วาถาพวกเราชวยกนั ไมขดีไฟเลก็ๆ

นี้แหละจะรวมตัวกันเปนเพลิงไฟ

สองแสงสวางอนัสวยงามในอนาคต

ได 
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