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中

国国家主席习近平7月14日同泰国总理巴育通电话。

展。中方愿同泰方一道，巩固地区国家团结合作，维护本地区

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中泰两国相互

发展繁荣良好势头。

支持、共克时艰，用实际行动诠释了“一家亲”的深厚情谊。

巴育表示，泰中两国在抗击新冠肺炎疫情过程中始终相互

当前，疫情仍在全球蔓延，中泰都面临外防输入、内防反弹的

坚定支持，充分体现了“泰中一家亲”的深厚情谊。泰方赞赏

压力。中方愿同泰方加强经验交流，统筹抗疫和发展，在做好

中国政府在抗击疫情中表现出的坚强领导力和人民至上理念，

常态化疫情防控前提下，有序推进安全复工、健康复产。中方

赞赏中方承诺将把研发成功的疫苗作为全球公共产品，希望同

将秉持人类命运共同体理念，同包括泰方在内的国际社会一

中方加强抗疫药物和疫苗研发合作。泰方坚定奉行一个中国政

道，支持世卫组织更好发挥作用，推进全球抗疫合作，加强抗

策，坚定支持中方为维护自身核心利益所做努力。泰方希望以

疫药物和疫苗研发合作，共同为全球公共卫生事业作贡献。

庆祝泰中建交45周年为契机，深化泰中友谊与合作，加强经

习近平强调，中泰关系基础深厚、潜力很大。今年以来，

贸、创新、扶贫等领域合作，推进共建“一带一路”，提升两

两国克服疫情影响，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长，

国全面战略伙伴关系水平。泰方愿同中方一道，维护地区和平

中泰铁路建设进展顺利。双方要深化共建“一带一路”同“泰

稳定，推动构建人类命运共同体。

国4.0”“东部经济走廊”等发展战略对接，推动电子商务等
创新领域合作，推动中泰全面战略合作伙伴关系不断得到新发
04

巴育就中国南方多地发生洪涝灾害表示慰问。习近平对此
表示感谢。
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เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม นายสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดี
จีน ไดสนทนาทางโทรศัพทกบั พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงระบุวา ตัง้ แตเกิดการแพร
ระบาดของโควิด - 19 จีนและไทยไดใหการสนับสนุน
ซึง่ กันและกัน รวมกันพิชติ ความยากลําบาก และพิสจู น
ใหเห็นถึงสันถวไมตรี อั น แนนแฟนดั่งคํากลาวที่วา
“ไทยจีนใชอนื่ ไกลพี่นองกัน” ในปจจุบัน โรคระบาด
ยังคงแพรกระจายไปทัว่ โลก ทัง้ จีนและไทยตางก็เผชิญ
กับแรงกดดันจากการปองกันการติดเชือ้ จากตางประเทศ และการถีบตัวของตัวเลขผูต ดิ เชือ้ ภายในประเทศ
จีนยินดีทจี่ ะสงเสริมการแลกเปลีย่ นดานประสบการณ
กับไทย ประสานงานกันเพือ่ รวมตานทานโรคระบาด
และการฟน ฟูพฒ
ั นา เมือ่ ดําเนินการปองกันและควบ
คุมโรคระบาดไดเปนบรรทัดฐานแลวสามารถเริม่ ตน
ฟน ฟูการผลิตดวยความปลอดภัยและเปนไปตามหลัก
สุขลักษณะ จีนจะยืนหยัดแนวคิดการสรางประชาคม
โลกทีม่ อี นาคตรวมกันของมนุษยชาติพรอมกับประเทศตาง ๆ รวมทั้ ง ประเทศไทย สนับสนุนองคการ
อนามัยโลกเพือ่ แสดงบทบาทให มากยิง่ ขึน้ กระชับ
ความรวมมือระดับนานาชาติในการปองกันโรคระบาด
การคนควาพัฒนายาและวัคซีน เพือ่ สรางคุณปู การแก
กิจการสาธารณสุขของโลก
ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงเนนวา ความสัมพันธระหวาง
จีน-ไทยมีรากเหงาที่มั่นคงและมีศักยภาพกวางไกล
ในปที่ผา นมา ทัง้ สองประเทศเอาชนะผลกระทบจาก
โรคระบาด สงเสริมความร ว มมือเชิงรูปธรรมอยาง
ตอเนือ่ ง การคาทวิภาคีไดมกี ารขยายตัวแบบสวนกระแส
ทัง้ สองฝายควรสงเสริมใหมกี ารสานตอยุทธศาสตรเพือ่
การพัฒนาอยางลุมลึก เชน “หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”
“ไทยแลนด 4.0” “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” สงเสริมความร ว มมื อ ในดานนวัตกรรมเชน
อีคอมเมิรซ มุง ใหความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
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อยางรอบดานระหวางจีนกับไทยนัน้ คืบหนาอยางตอ
เนื่อง จีนยินดีที่จะสงเสริมความรวมมือกับประเทศ
รอบขาง และรักษาแนวโนมการพัฒนาสูความเจริญ
รุงเรืองของภูมิภาคพรอมกับไทย
ดานพลเอกประยุทธกลาววา ทัง้ สองประเทศได
ใหการสนับสนุนกันอยางแนนแฟนในการตอสูกับ
โรคติดเชือ้ โควิด - 19 มาโดยตลอด สะทอนใหเห็นถึง
มิตรภาพที่ลึกซึ้งแบบ “ไทยจีนใชอื่นไกลพี่นองกัน”
ไทยชืน่ ชมตอการแสดงบทบาทการนําของรัฐบาลจีน
และแนวคิดประชาชนตองมากอนในการตอสูก บั โควิด ่ ะพัฒนาวัคซีนให
19 ตลอดจนคําสัญญาของทางจีนทีจ
เปนสินคาสาธารณะของโลก ไทยหวังวา จะสงเสริม
ความรวมมือกับจีนในการพั ฒ นายาและวัคซีนเพื่อ
ตอตานโรคระบาด พรอมยํา้ วา ไทยจะยึดมัน่ ในนโยบาย
จีนเดียว สนับสนุนความพยายามของจีนในการปกปอง
ผลประโยชนหลักของตน ไทยหวังวาเนือ่ งในโอกาส
การครบรอบ 45 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทาง
การทูตทั้งสองประเทศจะสงเสริมมิตรภาพและความ
รวมมือในเชิงลึก กระชับความรวมมือในดานเศรษฐกิจ
การคานวัตกรรมและการขจัดความยากจน เปนตน ขับ
เคลือ่ นการสราง “หนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง” ยกระดับความ
เปนหุน สวนยุทธศาสตรรอบดานระหวางสองประเทศ
ประเทศไทยยินดีที่จะรวมมือกับจีนในการรักษาสันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาค รวมสงเสริมการสราง
ประชาคมที่มีอนาคตรวมกันสําหรับมนุษยชาติ
นอกจากนี้ พลเอกประยุทธยงั แสดงความเสียใจตอ
เหตุการณอุท กภั ยที่เกิดขึ้นทางตอนใตของจีน โดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กลาวขอบคุณความหวงใยดัง
กลาว
稿件来源：新华社

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงพบปะพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไทย
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2019年4月，中国国家主席习近平会见泰国总理巴育 中新社 图
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วาทะทองผูน้ ำ�

声音

การขจัดความยากจนคือจุดเริม่ ต้นใหม่แห่งชีวติ อันงดงาม
把脱贫作为奔向更加美好新生活的新起点

全

面建成小康社会，一个民族都不能少。近年来，多个少数民族先后实现整族脱贫，这是脱贫攻坚工作取得的重
要成果。希望乡亲们把脱贫作为奔向更加美好新生活的新起点，再接再厉，继续奋斗，让日子越过越红火。
——习近平

การสรางสรรคสงั คมอยูดีกินดีอยางถวนหนานั้น ทุกชนชาติจะตองไดรบั ผลประโยชนอยางทัว่ ถึง
หลายปมานี้ชนกลุมนอยจํานวนไมนอยประสบความสําเร็จในการหลุดพนจากความยากจน นับเปน
ผลสําเร็จที่สําคัญในการขจัดความยากจนของรัฐบาล หวังเปนอยางยิ่งวาพอแมพี่นองทั้งหลายจะมอง
วาการขจัดความยากจนเปนจุดเริ่มตนใหมแหงชีวิตอันงดงาม เราจักตองรวมแรงรวมใจกันอยางมุง มัน่
และตอเนื่อง เพื่อทําใหชีวิตของเรารุงโรจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
คัดจากคําชีแ้ นะสําคัญของสี จิน้ ผิง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยการหลุดพน
จากความยากจนทั้งหมดของชนชาติเหมาหนาน

หมู่บา้ นชนชาติจนี วั่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ สารทิศ
基诺山寨迎四方客

ภูเขาจีนั่ว ตั้งอยู  ในแควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนา
มณฑลยูนนาน ทัง้ นีช้ นชาติดงั กลาว
มีจาํ นวนเพียงสองหมืน่ กวาคนเทา
นั้นทั่วประเทศจีน และสวนใหญ
ตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันในบริเวณนี้
ภายในแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื วา
“หมูบานชนชาติจีนั่ว” จี้ ชุนลี่ มัคคุเทศกชาวเผาจีนั่วยืนอยูหนารูป
สลักหินขนาดยักษในเขตหมูบาน
ชนชาติจีนั่ว พรอมกับบรรยายให
06

นักทองเที่ยวฟงวา “นี่คือ เจาแมอามอเยาเปย เปนบรรพบุรุษผูใหกําเนิด
ชนเผาจีนั่วของเรา” แหลงทองเที่ยวแหงนี้สรางขึ้นในพื้นที่ของหมูบาน
ปาโพ ซึง่ เปนหนึง่ ในหมูบ า นของชาวเผาจีนวั่ ทีม่ ปี ระวัตยิ นื ยาวทีส่ ดุ แหง
หนึ่ง
สิบสองพันนาเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของประเทศจีน ภูเขาจีนั่ว
ตั้งอยูใ กลกบั เมืองจิง่ หง เมืองเอกของแควนปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองพันนาจึงพลอยได รั บอานิสงสไปดวย หมูบานบนดอยที่ทุรกันดาร
และยากจนแหงนี้ ไดเปดประตูออกตอนรับนักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศ
ขอสังเกตประการหนึ่งคือ พนั ก งานในสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้โดย
มากมักจะเปนชาวเผาจีนวั่ ประจําทองถิน่ ยกตัวอยางเชน จี้ ชุนลี่ ผูร บั หนา
ที่เปนมัคคุเทศก สวนชาวบานคนอื่น ๆ บางทํางานเปนพนักงานตอนรับ

故事

บางเปนนักแสดงดนตรีนาฏศิลปทอ งถิน่ เชน ระบํากลองจีนวั่ หรือการบรรเลง “ฉีเคออาหมี่” เครือ่ งดนตรีประจําเผา ซึง่ เปนมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศของจีน สําหรับเชอ เจี๋ย ผูอาวุโสประจําหมูบานแหง
นี้ รับหนาที่เปนประธานในพิธีเซนไหวกลองยักษ และพิธีเขาสูวัยหนุม
สาวของเด็กชายชาวเผาจีนั่ว
การทองเที่ยวชวยทําใหหมูบานในแถบนี้หลุดพนจากความยากจน
เชอ เจี๋ยแนะนําวา ชาวบานทีท่ าํ งานในสถานทีท่ อ งเทีย่ วแหงนีม้ กี วา 60 ราย
ในแตละเดือน พวกเขาจะมีรายไดราวสองถึงสามพันไปจนถึงสี่พันถึง
หาพันหยวน นอกจากนี้ ทุก ๆ ป สถานทีท่ อ งเทีย่ วแหงนีจ้ ะแบงโบนัสให
ชาวบานปาโพ 3 แสนกวาหยวน ทั้งยังมีการตั้งแผงขายของใหชาวบาน
โดยไมคิดคาเชา เพือ่ เปดโอกาสใหชาวบานไดนาํ ผลไม นํา้ ผึง้ หรือสินคา
พื้นเมืองอื่น ๆ มาจําหนาย
นอกจากนี้ ชาวบานนอกเขตทองเทีย่ วเองก็พลอยประกอบกิจการภาค
ทองเทีย่ วและบริการ ไมวา จะเปนโฮมสเตย รานอาหาร ฯลฯ ไปดวยเชนกัน
โดยนางจือเหมย ชาวบานปาโพไดทุมเงิน 3 แสนหยวนไปกับการสราง

เรือ่ งราว

โฮมสเตยสะทอนวิถชี วี ติ ชาวเผาจีนวั่
สวนจี้ ชุนลีก่ แ็ สดงความปรารถนา
วา “อยากใหนกั ทองเทีย่ วเดินทางมา
เทีย่ วทีภ่ เู ขาจีนวั่ กันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ”

ตําบลชนชาติจีนั่ว เมืองจิ่งหง แควนปกครองตนเอง
ชนชาติไตสิบสองพันนา
云南省西双版纳傣族自治州景洪市基诺族乡
新华社 图
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ข่าวสารด่วน

资讯

要闻

สรุปข่าว

7月23日12时41分，长征五号遥四运载火箭托举着中国首
次火星探测任务“天问一号”探测器，在中国文昌航天发射场
点火升空。探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后，进入环
火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。
新华社 图

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.41 น. จรวด
ขนสงลองมารช - 5 วาย 4 (LONG MARCH 5 Y-4) ไดขน
สงยานสํารวจ “เทียนเวิ่น - 1” ซึ่งเปนยานสํารวจดาว
อังคารลําแรกของจีน โดยถูกยิงขึ้นที่ศูนยปลอยยาน
อวกาศเหวินชาง มณฑลไหหนาน ประเทศจีน ทัง้ นี้ ยาน
สํารวจดังกลาวจะบินอยูในวงโคจรขนยายระหวาง
โลกถึงดาวอังคารเปนเวลา 7 เดือน แลวจะหาโอกาส
ในการลงจอดและปฏิบตั ภิ ารกิจลาดตระเวนและภารกิจ
อืน่ ๆ เพือ่ สํารวจทางวิทยาศาสตรของดาวอังคารตอไป

据中国海关总署7月14日发布的数据显示，6月份中国货
物贸易出口、进口实现年内首次双双正增长，稳外贸措施积极
效应不断显现。其中，自4月份起中国出口已连续3个月实现
正增长，6月当月增长4.3%；6月份进口实现转负为正，增长
6.2%。新华社 图

จากสถิติของกรมศุลกากรจีนที่ประกาศเมื่อวัน
ที่ 14 เดือนกรกฎาคม ยอดการนําเขาและสงออกสินคา
ของจีนในเดือนมิถนุ ายนเติบโตขึน้ สองเทาเปนครัง้ แรก
ผลในเชิงบวกของมาตรการเพือ่ รักษาเสถียรภาพการคา
ตางประเทศเปนที่ประจักษชัดอยางตอเนื่อง โดยตั้ง
แตเดือนเมษายนเปนตนมา การสงออกของจีนเติบโต
เชิงบวกติดตอกันเปนเวลาสามเดือน การเติบโตใน
เดือนมิถนุ ายนเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.3 ยอดการนําเขาในเดือน
มิถนุ ายนเปลีย่ นจากลบเปนบวก โดยเติบโตรอยละ 6.2

国际

ระหว่างประเทศ

据中国国家铁路集团有限公司消息，2020年上半年，
中欧班列开行数量大幅增长，累计开行5122列，同比增长
36%；6月份开行1169列，再创历史新高。运能优先保障国
际合作防疫物资运输，上半年中欧班列运送国际合作防疫物资
367万件、2.7万吨。新华社 图
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จากขอมูลกลุม บริษทั การรถไฟแหงชาติจนี จํากัด
ในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 จํานวนขบวนรถไฟ
จีน - ยุโรปเปดเดินรถเพิม่ ขึน้ อยางมาก โดยมีการเปด
เดินรถยอดรวม 5,122 ขบวน เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกัน
ของปที่ผา นมารอยละ 36 โดยในเดือนมิถนุ ายนไดเปด
เดินรถจํานวน 1,169 ขบวน นับเปนสถิติสูงสุดใหม
ในประวัตศิ าสตร โดยขีดความสามารถในการขนสง
เนนรับประกันการขนสงอุปกรณปอ งกันโรคระบาด
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศเปนอันดับแรก
โดยในชวงครึง่ ปแรก ขบวนรถไฟจีน - ยุโรปไดขนสง
อุปกรณปอ งกันโรคระบาดซึง่ เปนความรวมมือระหวาง
ประเทศจํานวน 3.67 ลานชิ้น 27,000 ตัน

生态

ข่าวสารด่วน

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ในทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 209 ของสํานักงาน
ปฏิบตั งิ านองคการยูเนสโกทีจ่ ดั ประชุมขึน้ ทีก่ รุงปารีส
ประเทศฝรัง่ เศส เขตเซียงซี มณฑลหูหนาน และเมือง
จางเย มณฑลกานซู ซึง่ ประเทศจีนไดยน่ื เสนอขอเปน
อุทยานธรณีโลกไดรบั การอนุมตั อิ ยางเปนทางการจาก
องคการยูเนสโก จนถึง ณ ปจจุบนั จํานวนอุทยานธรณี
โลกของจีนไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 41 แหง คิดเปน 1
ใน 4 ของจํานวนอุทยานธรณีโลกทัว่ โลกจํานวน 161
แหง นับเปนอันดับหนึง่ ของโลก
体育

กีฬา

ระบบนิเวศ
7月4日，中国羽毛球名将林丹通过网络平台宣布退出国
家队。林丹在职业生涯中共获得20个世界冠军，其中两次夺
得奥运会男单金牌，5次夺得世锦赛男单冠军，两次斩获世界
杯男单冠军。新华社 图

近期，在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第209
次会议上，中国推荐申报的湖南湘西、甘肃张掖两处地质公园
正式获批联合国教科文组织世界地质公园称号。至此，中国世
界地质公园数量升至41处，占全球161处的四分之一，稳居世
界首位。图为甘肃张掖地质公园。新华社 图

เมื่อวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม นายหลิน ตาน มือวาง
อันดับหนึง่ แบดมินตันของจีนไดประกาศถอนตัวจาก
ทีมชาติผา นทางเว็บไซต ในอาชีพนักกีฬาของหลิน ตาน
เขาไดรับแชมปโลกจํานวน 20 รางวัล ไดรับเหรียญ
ทองชายเดี่ยวโอลิมปกสจํานวน 2 ครั้ง ไดรับแชมป
ชายเดีย่ วชิงแชมปโลกจํานวน 5 ครัง้ และไดรบั แชมป
ชายเดี่ยวเวิรลคัพจํานวน 2 ครั้ง
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视觉

“โรงภาพยนตร์เคลือ่ นที่” ของผูฉ้ ายสีร่ ่นุ
四代放映人的“流动电影院”
郑梦雨/文

①
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视觉

在

มองจีนผ่านภาพ

浙江省桐乡市洲泉镇马鸣村，王志华、朱文炳、朱生荣、朱强四代电影放映员，“接力”放映电影五十余年。一台放映机、
几盘胶片、一面白墙，构成他们的“流动电影院”，“哒哒”的走带声转出了光影老味道，也转动了整村人的文化生活。

第四代放映人、“85后”小伙朱强从小在幕布前长大，深受父辈影响。随着数字电影的普及，选择观看胶片电影的人越来越少，
胶片电影逐渐退出历史舞台。如今的他主要在学校等场所进行教学、展示活动，宣传电影文化。对他而言，一代接一代从事电影工作，
就是为了继承、沿续传统。“老一辈放映人教我们认真放好每部电影，即便只有一位观众，我们也不会让它停机。”朱强说。

②

③

④

นายจู เฉียงกําลังปรับโฟกัสเลนสเครื่องฉายภาพยนตร
图①朱强调试放映机镜头焦距 新华社 图

ชาวบานลอมวงชมภาพยนตร

图②村民围坐在广场观看电影 新华社 图

นายจู เซิงหรงปรับมวนฟลม กอนทีภ่ าพยนตรจะเริม่ ฉาย
图③朱生荣在电影开播前调整胶片 新华社 图

นายจู เซิงหรง (ขวา) และลูกชายนายจู เฉียง (ซาย) ติดตัง้ อุปกรณฉาย
ภาพ
图④朱生荣（右）和儿子朱强（左）布置放映设备
新华社 图

ณ หมูบ า นหมาหมิง อําเภอโจวฉวน เมืองถงเซียง มณฑลเจอเจียง
นายหวัง จือ้ หัว นายจู เหวินปง นายจู เซิงหรง นายจู เฉียง คนฉาย
ภาพยนตร 4 ยุค ได “รับไมตอ ” ฉายภาพยนตรมาเปนเวลาหาสิบกวา
ป เครือ่ งฉายภาพยนตรหนึง่ เครือ่ ง มวนฟลมหลายมวน กําแพงขาว
หนึง่ ดาน กอรางเปน “โรงภาพยนตรเคลือ่ นที”่ ของพวกเขา เสียง
สายพาน “ตา ตา” สงแสงและเงาของภาพยนตรทเี่ ปนกลิน่ อายเกา ๆ
และขับเคลือ่ นชีวติ วัฒนธรรมของคนทัง้ หมูบ า น
คนฉายภาพยนตรรุนที่ 4 นายจู เฉียง ซึ่งเปนคนอายุ 30 ตน ๆ
เติบโตมาหนาฉากผาภาพยนตรและไดรบั อิทธิพลจากรุน บิดาในขณะ
ทีภ่ าพยนตรดจิ ติ อลแพรหลายขึน้ เรือ่ ย ๆ คนเลือกทีจ่ ะดูภาพยนตร
แผนฟลมก็นอ ยลงเรือ่ ย ๆ ภาพยนตรฟลมจึงคอย ๆ ถอยออกจาก
เวทีประวัตศิ าสตร ในปจจุบนั หลัก ๆ เขาจะดําเนินการเรียนการสอน
และจัดแสดงในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
ภาพยนตร สําหรับเขาแลว การสืบทอดงานภาพยนตรจากรุน สูร นุ ก็
เพือ่ จะรับและสืบทอดวัฒนธรรมเกาแกนใี้ หมชี วี ติ สืบตอไป “บรรดา
ผูฉ ายหนังอาวุโสรุน เกาสอนใหพวกเราตัง้ ใจฉายภาพยตรแตละเรือ่ ง
ใหดี แมวา จะมีผชู มแคเพียงคนเดียว พวกเราก็จะไมหยุดฉาย” นาย
จู เฉียงกลาว
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เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
การเกษตรจีน
科技改变中国农业
本刊记者 段建鑫/文

近

年来，在中国各地，农
业生产正变得越来越智

慧。一位位身怀绝技的农科专
家走进田间地头，将专业知
识运用到农业生产最前线；
一台台无人驾驶的拖拉机、
喷洒农药的无人机、可以预
判天气变化的微型气象观测
站在田间地头大显身手；一
场场科技农业培训课堂，把
先进的农业技术和种植理念
送到广大农户身边。
在中国这个有着数千年农
耕传统的国家，从播种到收
获 ， 科 技 创 新 正 给农业生产带
来巨变，智慧农业的新画卷正
徐徐展开。
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หลายปมานี้ ภูมภิ าคตาง ๆ ในประเทศจีน การผลิตทางการเกษตรมีการ
เปลีย่ นแปลงเปนรูปแบบอัจฉริยะมากขึน้ เรือ่ ย ๆ นักวิชาการผูม คี วามชํานาญ
เทคโนโลยีการเกษตรแตละทานตางกาวสูท อ งทุง ทองนา นําความรูเ ฉพาะ
ทางสงตรงไปยังแนวหนาการผลิตทางการเกษตร รถแทรกเตอรทไี่ รคนขับ
โดรนฉีดพนยา สถานีพยากรณสภาพอากาศขนาดเล็กทีส่ ามารถทํานายการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ เครื่อ งจักรกลการเกษตรอัจฉริยะแตละเครือ่ ง
แสดงความสามารถของพวกมันในทองทุง ทองนา หองฝกอบรมเทคโนโลยี
การเกษตรแตละแหง นําเทคโนโลยีการเกษตรทีท่ นั สมัย และแนวคิดการ
เพาะปลูกไปสูเ กษตรกรจํานวนมาก
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เกษตรกรรมเข้าสูร่ ะบบอัตโนมัติ
农耕实现“自动化”
陈俊 褚晓亮/文

今

年春耕期间，在黑龙江省孙吴县沿江乡大桦树林子村，桦林现代农机合
作社理事长吴德显带着他的大型农机具走进田间地头，为当地春耕带来

了“硬核”生产力。
“使用了北斗卫星导航技术，拖拉机在地里不用握方向盘都走得笔直！”吴
德显登上一台拖拉机，驾驶室内安装着各种按钮。他给记者演示起卫星定位功
能：“屏幕可以显示这台拖拉机的位置情况，比如要求播种间隔18厘米，那前
后绝对差不了，保证精量播种。”
而在河南省鹿邑县，当地组织60多家农机专业合作社，开展了大规模
的“春耕托管”服务。全县200多个种粮大户和普通农户通过电话或微信预约，
耕种、施肥、灭虫、喷药、除草等工作都由农机专业合作社完成。
在中国，农业正变得越来越“智慧”。

①

บนผืนแผนดินประเทศจีนทีม่ ี
ประเพณีทําการเกษตรมาแลวนับ
พัน ๆ ป นับตัง้ แตการหวานเพาะไป
จนถึงการเก็ บเกี่ยว นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีกาํ ลังนําการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ใหญมาสูก ารผลิตทางการเกษตร
ภาพลักษณใหมแหงเกษตรอัจฉริยะ
กําลังคอย ๆ คลีข่ ยายออก

②

รถแทรกเตอรไรคนขับพวงเครื่องหวานเมล็ดอัตโนมัติ ทําการ
หวานเมล็ดพันธุภายใตการนําทางของดาวเทียมเปยโตว ที่ประเทศ
จีนการผลิตทางการเกษตรกําลังเปลีย่ นเปนระบบ “อัจฉริยะ” มากขึน้
การควบคุ ม ด ว ยดาวเทียมระยะไกล เครื่องบินไรคนขับหรือโดรน
สถานีพยากรณอากาศขนาดเล็ก... ผลสําเร็จของนวัตกรรมเทคโนโลยี
เครื่องจักรจํานวนมากกําลังแสดงฝมือขนานใหญ ในทองทุงทองนา
ตามพืน้ ทีต่ า ง ๆ ทัว่ ประเทศจีน เพือ่ ผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ พิม่ สูงยิ่งขึ้น
ขบวนเครื่องจักรกลการเกษตรเก็บเกี่ยวขาวสาลี
图①农机队伍进入麦田作业 新华社 图

ชางเทคนิคเช็คขอมูลการเพาะปลูกตาง ๆ ผานแพลตฟอรม
การควบคุมดูแลการเกษตรระบบดิจิตอล

图②技术人员使用数字农业监管平台查看农作物各
项数据 新华社 图
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เทคโนโลยีสรางพลังการผลิตสุดฮารดคอร
科技带来“硬核”生产力

เกษตรกรรมทีม่ มี าตรฐานสูงแยก
ไมออกจากเครือ่ งจักรกลและระบบ
อัตโนมัติทางการเกษตร ฤดูกาลทํา
การเกษตร ชวงฤดูใบไมผลิในปนี้
ที่หมูบานเต า หั้ ว สู  หลินจือ ตําบล
เหยียนเจียง อําเภอซุนอวู มณฑล
เฮยหลงเจียง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศจีน นายอวู เตอเสี่ยน ผูจัดการสหกรณเครื่องจักร
เกษตรสมัยใหมหวั้ หลินไดนาํ เครือ่ ง
จักรเกษตรขนาดใหญไปยังทุง นา นับ
เปนการนําพลังการผลิตสุดฮารดคอร
ไปใชยงั ฤดูกาลทํานาในทองถิ่น
“ใชเทคนิคดาวเทียมบอกพิกัด
เปยโตว รถแทรกเตอรสามารถวิ่ง
เปนเสนตรงบนที่นาไดโดยไมตอ ง
ใชมอื จับพวงมาลัย” นายอวู เตอเสีย่ น
กาวขึน้ ไปบนรถแทรกเตอรคนั หนึง่
ภายในหองคนขับติดตั้งปุม ควบคุม
ตาง ๆ เขาสาธิตใหผสู อื่ ขาวดูถงึ ประสิทธิภาพการกําหนดทีต่ งั้ ผานดาว14

เทียม “หนาจอสามารถแสดงสถานะตําแหนงของรถแทรกเตอร
คันนี้ เชนวาตองการใหหวานเมล็ดแบบเวนระยะ 18 เซนติเมตร
ผลออกมาบวกลบไมตา งกันมาก สามารถกําหนดการหวานเมล็ดได
อยางแมนยํา”
สวนทีอ่ าํ เภอลูย ี่ มณฑลเหอหนาน ในพืน้ ทีม่ กี ารจั ด ตัง้ สหกรณเครือ่ ง
จักรกลการเกษตรระดับมืออาชีพกวา 60 แหง ใหบริการ “รับฝากจัดการ
ฤดูไถหวาน” อยางกวางขวาง เกษตรกรรายใหญและรายยอยทัว่ ไปในอําเภอ
มีทั้งหมดกวา 200 ราย เพียงแคนัดแนะผานทางโทรศัพทหรือทางวีแชท
งานเกษตรทัง้ หมดไมวา จะเปนไถหวาน ใสปยุ ฆาแมลง ฉีดพนยา กําจัด
วัชพืช เปนตน ทางสหกรณจะรับเหมาดูแลให ทั้ ง หมด (สหกรณเครื่อง
จักรกลการเกษตรฯ เปนสหกรณชาวนาทีใ่ หบริการดานเครือ่ งจักรกลการ
เกษตรเปนหลัก)
นายหวัง จื้อจวิน ชาวตําบลเซิงเถี่ยจง อําเภอลูยี่ ไดรับเหมาพื้นที่กวา
2,400 ไร ดูสภาพการณแลวชวงฤดูการไถหวานกําลังจะลวงเลย เขาจึงรีบ
โทรไปนัดฝายบริการ “รับฝากจัดการฤดูไถหวาน” ทางเจาหนาทีไ่ มเพียง
มาใหบริการตามเวลานัดหมาย และยังนําตัวชวยทีเ่ ปนเครือ่ งจักรกลเทคโนโลยีชนั้ สูงมาดวย (การรับเหมาหมายถึง “รับเหมาบริหารจัดการ” โดย
มีการทําหนังสือสัญญาของเจาของกิจการกับผูร บั เหมา มอบ “อํานาจการ
บริหารจัดการ” ของเจาของกิจการทั้งหมดหรือบางสวนใหกบั ผูร บั เหมา
ภายใตกรอบเวลาทีก่ าํ หนด ผูร บั เหมาจะดําเนินบริหารจัดการและรับความ
เสี่ยงทางธุรกิจและรับผลประโยชนของกิจการ)
ในทุง นาโดรนการเกษตรจะบินวนอยูบนทองฟา ทําการฉีดพนยากําจัด
วัชพืชอยางแมนยํา ภารกิจการฉีดพนยาในทุง ขาวสาลีบนพืน้ ทีก่ วา 2,400
ไร เสร็จสิน้ ภายในวันเดียว นอกจากนี้ เครือ่ งจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัตทิ งั้ หมดยังถูกนํามาใชในดานอืน่ ๆ เชน สเปรยฉดี ละอองนํา้ อัตโนมัติ
เครื่องจักรกลใสปุยอัตโนมัติ โดรนการเกษตร เปนตน ทําใหฤดูกาลไถ
หวานเปน “ระบบอัตโนมัติทั้งหมด”
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ชาวนาไมตอง “พึ่งพาฝนฟาในการทํามาหากิน” อีกตอไป
农民不再“看天吃饭”

ภัยพิบตั จิ ากแมลงและภูมอิ ากาศเปนตัวทําลายผลผลิตการเกษตรทีไ่ ม
อาจมองขาม อีกทัง้ เปนปญหา “หนักหนาสาหัส” ทีช่ าวนาตองเผชิญ ชวง
ฤดูไถหวานในปนี้ ทุกพื้น ที่ ข องประเทศจีนมีการวางแผนลวงหนา ชุด
อุปกรณเครื่องจักรขั้นสูงทยอยเผยโฉมออกมาไมขาดสาย
นับแตปกลายทีผ่ า นมา หลิว กัว๋ หยง เกษตรกรชาวตําบลหลีโ่ จว เมือง
ซีชาง มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวั น ตกเฉียงใตของจีน มีความกังวลวา
หนอนกระทูขาวโพดลายจุดหรือ Spodoptera Frugiperda จะเปนอันตราย
ตอไรขาวโพด ศัตรูพืชชนิดนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง พวกมันจะปรากฏตัว
ออกจูโจมเปนฝูง ถาไมทาํ การควบคุ มปองกัน อาจทําใหผลผลิตขาวโพด
ลดลงเปนพืน้ ทีก่ วาง “ถาเกิดภัยจากศัตรูพชื อยางกวาง ปนกี้ เ็ ทากับเหนือ่ ย
เปลา” หลิว กั๋วหยงกลาว
เพือ่ การควบคุมปองกันอยางเต็มกําลัง เวลาทีใ่ ชโดรนฉีดพนยาฆาแมลง
ในเวลาเดียวกัน ทางมณฑลเสฉวนจะติดตัง้ อุปกรณทที่ นั สมัย เชน สัญญาณ
ไฟตรวจวัด สัญญาณแจงเตือนสภาพแมลงอัตโนมัติ เปนตน ปจจุบัน
หลิว กั๋วหยง สามารถดักจับแมลงศัตรูพืชผานการติดตั้งอุปกรณควบคุม
ดังกลาว สําหรับตัวออนแมลงปองกันดวยการใชยาฆาแมลงซึง่ จะเห็นผล
ไดอยางชัดเจน
นอกจากภัยจากแมลงศัตรูพชื แลว สิง่ ทีช่ าวนากลัวทีส่ ดุ ยังมีเรือ่ งสภาพ
อากาศที่แปรปรวนสุดคาดคะเน เพือ่ ชวยใหชาวนาหลุดพนจากปญหาการ
“พึ่งพาฝนฟาหากิน” สถานีตรวจวัดอากาศการเกษตรประเภทตาง ๆ เผย
โฉมแสดงฝมือกันขนานใหญ
ฐานขาวอินทรียเพื่อการเกษตรที่บานตงเหอ อําเภอชิ่งอัน มณฑลเฮย
หลงเจียง ติดตัง้ สถานีพยากรณอากาศ เริ่มแรก ชาวบานเห็นเจา “เสาเหล็ก”
ตัวนี้ ตางบนพึมพํากันวา “เจานี่คืออะไร” “มันทําอะไรได” “เห็นผลมาก
แคไหน” ....
ไมคาดคิดวาสถานีพยากรณอากาศตัวนี้จะชวยงานไดอยางมากมาย
การมีสถานีพยากรณอากาศทําใหการประเมินสภาพอากาศจะมีความแมน
ยําและทันเหตุการณมากขึ้น “เมือ่ เจอสภาพพายุฝน เราจะปลอยนํา้ ไดทัน
การ ปองกันการลมของพืช” หวัง เคอหยง ผูรับผิดชอบฐานขาวอินทรีย

②

③

เพือ่ การเกษตรบานตงเหอกลาว ใน
อดีตเขาอาศัยประสบการณการประเมินสภาพอากาศจากคนรุน กอน ๆ
ทีถ่ า ยทอดกันมา ปจจุบนั นี้ ดวยเทคโนโลยีชนั้ สูงทําใหผทู ที่ าํ การเกษตร
มากวา 30 ป เชนนายหวัง เคอหยง
ถึงกับตองยกนิ้วโปงให

เจาหนาที่ใชเครื่องจักรสรางพื้นที่เกษตรมาตรฐานสูง

图①工作人员用机械进行高标准农田建设 新华社 图

เจาหนาที่ใชโดรนในการพนยาฆาแมลง

图②工作人员使用无人机喷洒农药 新华社 图

สถานีพยากรณอากาศทีต่ งั้ อยูใ นฐานขาวอินทรียม ณฑลเฮย
หลงเจียง
图③位于黑龙江省有机水稻基地的气象观测站
新华社 图
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在

四川省攀枝花市米易县，
当地已经推广利用 大 数

据种植新鲜的蔬菜瓜果。2019
年底，位于米易县的现代农业科

ปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยี Big Data
种菜用上大数据

技创新孵化中心建成完工。在孵
化中心的现场电子监测大屏上，
不仅能清晰看到大棚内每个时间
节点的视频画面，还能准确显示
土壤湿度温度、空气湿度温度、
光照强度、二氧化碳浓度等各项
数据信息。通过大数据分析，可
实现自动灌溉、施肥、喷药、降
温、补光等操作。
冷天华是米易县绿怡果蔬种
植专业合作社理事长，现在他通
过一部手机，就能及时调整蔬菜
大棚内的种植环境，提高农作物
的品质。通过数据分析后进行系
统操作，还能大幅提高操作精准
度，进一步提高农产品品质，降
低人工成本。今年冷天华利用大
数据种植了8亩番茄。新引进的12

“แคมีมอื ถือหนึง่ เครือ่ ง ก็ทาํ ไดครบจบทุกเรือ่ ง” ณ บริษทั เทคโนโลยีเกษตรหลิงหลิน จํากัด อําเภอซิวเหวิน นครกุยหยาง มณฑล
กุยโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน นายเผิง เลีย่ งใชนวิ้
แตะเบา ๆ ทีต่ น กีวบี นแอพพลิเคชันในเครื่องโทรศัพทมอื ถือ ขอมูล
สิง่ แวดลอมของตนกีวีก็ปรากฏใหเห็นตรงหนาทันที โดยไมขาดตก
บกพรองเลยแมแตเรื่องเดียว เชน อุณหภูมิ 20.4 องศาเซลเซียส คา
ความชื้น 97% ขอมูลผูปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําเกษตร
ครั้งกอนทั้งในมิติของเวลาและเนื้อหา
นายเผิง เลี่ยง เปนหนึ่งในผูกอตั้งบริษัทเทคโนโลยีเกษตรหลิง
หลิน จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2562 เขากับ บริ ษั ท China Unicom สาขานคร
กุงหยาง ไดรวมมือกันบุกเบิกแพลตฟอรมอินเตอรเน็ต + การคากีวี
เพื่อมุง สรางสรรคสวนกีวแี หงแรกในมณฑลกุย โจวทีส่ ามารถรับชม
ไดผานเทคโนโลยีการสรางภาพจาก Big Data

个番茄品种比传统品种番茄苗更
易存活，且口感上更香甜。

①
16

特稿

②

บริษัท เทคโนโลยีเกษตรหลิงหลิน จํากัด ไดติดตั้งอุปกรณเซนเซอร
โดยใชเทคโนโลยี IOT ในพืน้ ที่ เ พาะปลูกกีวี อาศัยการสงขอมูลผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ต เพื่อเก็ บ ข อ มู ล ต า ง ๆ ในพื้นที่ อาทิ อุณหภูมิและความ
ชื้นในอากาศ ความเขมขนของแสง อุณหภูมิและความชื้นในดิน ฯลฯ ทํา
ใหสามารถสังเกตและควบคุมขอมูลเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ
ของตนกีวีได รวมทัง้ นําขอมูลแตละรายการมาบูรณาการเขาดวยกัน จัดเรียง
ขอมูลใหม แลวอาศัยเทคโนโลยี IOT อัพโหลดขอมูลขึ้นไปยังคลาวด ซึ่ง
ถือวาการเพาะปลูกประสบความสําเร็จในการควบคุมดวยระบบดิจทิ ลั และ
บริหารจัดการดวยวิทยาศาสตร
นี่เปนแคหนึง่ ตัวอยางที่ Big Data ไดสร างการเปลีย่ นแปลงใหกบั การ
ผลิตในภาคเกษตรกรรมของจีน ณ อําเภอหมี่อี้ เมืองพานจือฮวา มณฑล
เสฉวน ก็ไดมีการเผยแพรการใช Big Data ในการเพาะปลูกพืชผักผลไม
ตาง ๆ เชนกัน
ปลายป พ.ศ. 2562 ศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ยุคใหมแหงอําเภอหมีอ่ ไี้ ดกอ สรางแลวเสร็จ บนจอมอนิเตอรทแี่ สดงพืน้ ที่
เพาะปลูกของศูนยบม เพาะ ฯ ไมเพียงจะสามารถเห็นภาพภายในโรงเรือน
ปลูกผักในแตละชวงเวลาไดอยางชัดเจนแลว ยังแสดงใหเห็นขอมูลสําคัญ
อยางแมนยํา เชน คาความชืน้ และอุณหภูมขิ องดิน คาความชืน้ และอุณหภูมิ
ของอากาศ ความเขมขนของแสง และความเขมขนของกาซคารบอนได
ออกไซด ฯลฯ การอาศัยขอมูลจาก Big Data มาชวยวิเคราะห ทําใหสามารถ
รดนํ้า ใสปุย ฉีดยา ลดอุณหภูมิ และเพิ่มแสงสวางไดโดยอัตโนมัติ
นายเหลิง่ เทียนหัว ประธานกลุม สหกรณการเพาะปลูกผักผลไมลว่ี อ ี๋
อําเภอหมี่อี้ ปจจุบนั นีไ้ ดอาศัยโทรศัพทมอื ถือเพียงเครือ่ งเดียว ก็สามารถ
ปรับสภาพแวดลอมของแปลงปลูกผักในโรงเรือนไดทันที ซึ่งชวยเพิ่ม
คุณภาพของผลิตภัณฑทางการเกษตรได เมือ่ ใชการวิเคราะหขอ มูลมาควบ-
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คุมระบบตาง ๆ ยังสามารถทําใหการ
ควบคุมมีความแมนยําสูงขึน้ ดวย ซึง่
ชวยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรและชวยลดตนทุนแรง
งาน ปนี้ นายเหลิง่ เทียนหัวไดอาศัย
Big Data ในการปลูกมะเขือเทศได
ราว 3 ไร โดยใชมะเขือเทศพันธุใ หม
 ปี่ ลูกงาย
12 สายพันธุ ซึง่ เปนพันธุท
โตเร็วและหวานอรอยกวามะเขือเทศ
พันธุเดิม
สําหรับการใช Big Data ในการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมนัน้ นายเหลิง่
เทียนหัว ชืน่ ชมอยางไมขาดปาก โดย
ระบุวา Big Data ทําใหการเกษตร
ดัง้ เดิมเปลีย่ นเปนการเกษตรแบบมี
ความแมนยําสูง (Precision Agriculture)
ทําใหเกษตรกรจํานวนมากเปลีย่ น
จาก “ปลูกผั ก จากประสบการณ”
กลายเปน “ปลูกผักจากเทคโนโลยี
Big Data”
本刊综合

นักวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลทางการเกษตรแบบ
บูรณาการในพื้นที่เปดโลง
图①研究人员进行空地一体化农业信息采集
新华社 图

เจาหนาที่ใชมือถือเพื่อควบคุมเครื่องเพาะปลูก
พืชมัลติฟงกชั่น

图②工作人员通过手机操控多功能植保机 新华社 图
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หยัง่ รากลงดิน สร้างมูลค่าภาคเกษตร
ด้วยวิทยาศาสตร์
他们扎根土地，用科学创造价值

番

兴明是云南省农科院粮食作物研究所研究员，因在农

直以来农民广种薄收。1979年，现任西北农林科技大学水土

业领域的杰出贡献，他被授予“云南省科学技术杰出

保持研究所教授的程积民走进了云雾山区，决心用自己所学

贡献奖”。世界范围内有300多个玉米种质，但被中国广泛

的科学知识，改变这里的一切。40年来，程积民从正值青春

开发利用的仅三四个，玉米多样性匮乏、遗传基础狭窄是现

干到年逾花甲，而云雾山区也从过去的贫瘠之地，变成了中

实而又紧迫的问题。为解决这一问题，番兴明走遍了世界三

国自然保护区和风景区。群众的生活也从过去单纯依靠畜牧

分之二的玉米种植国家和地区，学习先进育种技术，引进大

业，逐步走上了发展草料、果树种植和畜牧业等多种产业脱

批玉米种质，并对种质加以驯化、改良。他改良的玉米种质

贫致富的道路。

在伊朗、尼泊尔、不丹、印度、缅甸等国家和地区表现出优
异的抗病性、抗旱性和丰产性。
云雾山草原自然保护区（以下简称“云雾山区”）位于
宁夏回族自治区固原市，这里生态环境恶劣、土地贫瘠，一

①
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在中国，有许许多多的农业科学家，他们扎根农田，深
入群众，想方设法将科学技术运用到农业生产中。他们将论
文“写”在了广阔的农田，农民的增产增收，就是对他们的
最高奖励。
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ณ ประเทศจีน มีนกั วิทยาศาสตรสายการเกษตรจํานวนมากทีใ่ ชเวลาสวนใหญในแตละปออกหางจากสถานศึกษาหรือหองทดลอง เพือ่ ไปขลุกตัวอยูก บั ทองไรทอ งนา คิดทุกวิถที างเพือ่ จะนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไปใช
ในการผลิตภาคการเกษตร พวกเขา “เขียน” บทความวิชาการบนทองนาอันกวางใหญ ผลผลิตและรายไดทเี่ พิม่
ขึ้นของเกษตรกรคือรางวัลอันสูงสุดของพวกเขา

นักล่ าฝันแห่ งทุ่งข้ าวโพด
玉米地里的追梦人

②

ศาสตราจารยฟาน ซิงหมิง นักวิจยั ประจําสถาบันวิจยั พืชอาหารในสังกัด
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาตรการเกษตรแหงมณฑลยูนนาน ดวยผลงานการ
อุทศิ ตนอยางโดดเดนดานการเกษตร เขาจึงไดรบั “รางวัลผูอ ุทิศตนดีเดน
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงมณฑลยูนนาน” ในป พ.ศ. 2526 หลัง
จากทีศ่ าสตราจารยฟาน ซิงหมิง สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลว เขา
ไดทาํ งานทีส่ ถาบันวิจยั พืชอาหารในสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรการ
เกษตรแหงมณฑลยูนนาน
ดวยอุณหภูมทิ สี่ งู ถึง 48 องศาเซลเซียส ทําใหเขาเปนลมอยูก ลางแปลง
ทดลองการปลูกขาวโพดในประเทศไทย เขาเปนหนึง่ ในผูเ ชีย่ วชาญ 13 คน
จากกระทรวงเกษตรและชนบทของจีนทีไ่ ปรวมโครงการขยายความรวม
มือกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในจํานวนนี้ปวยเปนโรคมาลาเรียถึง 9
คน ชีวติ ของศาสตรจารยฟาน ซิงหมิงในหลายปทผี่ า นมา ตองเจอกับ “การ
ผจญภัย” อยูเสมอ
ปจจุบนั ศาสตรจารจฟาน วัย 57 ป ยังไมหยุดทํางาน แตกลับเดินทางไป
ยังพืน้ ทีต่ า ง ๆ อยูต ลอด มุง มัน่ ที่จะบรรลุความปรารถนาทีจ่ ะเดินทางไปยัง
ประเทศและเขตแดนทีม่ พี นื้ ทีเ่ พาะปลูกขาวโพดทัว่ โลก เขากลาววา ทัว่ โลก
มีพนั ธุข า วโพดกวา 300 ชนิด แตทนี่ าํ มาใชเพาะปลูกอยางแพรหลายในประเทศจีนนั้นมีเพียง 3 - 4 ชนิดเทานั้น ซึ่งการสูญเสียความหลากหลายของ
พันธุขาวโพดและการแพรกระจายพันธุที่กระจุกตัว กลายเปนปญหาที่
ตองเรงแกไขในขณะนี้
เกษตรกรใชมือถือควบคุมหุนยนตเพาะปลูกทําการพนยาจากทางไกล
图①农民遥控植保机器人进行喷药 新华社 图

ศาสตรจารยฟาน ซิงหมิงสํารวจไรขาวโพด

图②番兴明观测玉米长势 图片来源网络
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เพือ่ แกไขปญหาดังกลาว ศาสตราจารยฟาน ไดเดินทางไปยังประเทศ
และเขตแดนที่มีการเพาะปลูกขาว
โพดถึง 2 ใน 3 ของพื้ น ที่ ทั่ ว โลก
เพือ่ เรียนรูเ ทคโนโลยีการเพาะปลูก
ทีท่ นั สมัย นําเขาพันธุข า วโพดล็อต
ใหญ แลวนํามาเพาะเลี้ยงและปรับ
ปรุงพันธุ ซึง่ ขาวโพดทีเ่ ขาปรับปรุง
พันธุขึ้นนั้นเมื่อนําไปเพาะปลูกใน
อิหราน เนปาล ภูฏาน อินเดีย และ
เมียนมาแลว มีความโดดเดนทัง้ ดาน
การใหผลิตผลที่ดี แถมยังทนแลง
และทนโรคดวย
“เด็กอายุ 11 ขวบคนหนึง่ สูงไม
ถึง 1 เมตร เพราะขาดสารอาหาร จึง
ทําใหเขาดูแตกตางจากเด็กวัยเดียว
กันอยางเห็นไดชดั ” ภาพทีเ่ คยเห็น
เมื่อหลายปกอนในชนบทอันหาง
ไกลของแควนปกครองตนเองชน
ชาติมงชนชาติจวงเหวินซาน ยังจํา
ติดตาศาสตราจารยฟาน ซิงหมิงจน

①

ทุกวันนี้ ทําใหเกิดแรงปรารถนาอันแรงกลาทีจ่ ะนําผลงานวิจยั ของเขาตอบ
แทนใหแกบานเกิด
นับตัง้ แตนนั้ ศาสตราจารยฟาน ซิงหมิง ก็เลือกหัวขอวิจยั ทีม่ ุงศึกษาเกีย่ ว
กับการคัดเลือกพันธุข า วโพดทีใ่ หโปรตีนสูงกับพันธุข า วโพดทานสด เขา
นําพาคณะวิจยั พัฒนาจนไดขา วโพดสายพันธุ “หยุนรุย ” ซึง่ เหมาะสมกับ
แหลงเพาะปลูกในเขตรอนและเขตกึง่ รอน ในจํานวนนี้ พันธุ “หยุนรุย 88”
ยังทําสถิตผิ ลผลิตตอไรสงู สุดในเขตเพาะปลูกบนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงจากระดับ
นํ้าทะเลมาก สวนพันธุ “หยุนรุย 47” สามารถใหผลผลิตไดสูงแมทาม
กลางภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นในยูนนานเมื่อป พ.ศ. 2555

ลงหลักปักฐาน ณ ทีร่ าบสู งดินเหลืองมา 40 ปี
扎根黄土高原四十年

เขตอนุรักษธรรมชาติทุงหญา
หยุนอูซาน (เรียกยอ ๆ วา เขตหยุน
อูซาน) ตั้งอยูในเมืองกูหยวน เขต
ปกครองตนเองชนชาติหยุ หนิงเซีย่
ระบบนิเวศที่นี่ยํ่าแย ดินจืด ที่ผาน
มาเกษตรกรลงทุนลงแรงปลูกอะไร
ก็แทบไมไดผลผลิต
20

อาจารยเฉิง จีหมิน ซึง่ ปจจุบนั ดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําสถาบัน
วิจัยการรักษาทรัพยากรดินและนํา้ แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
ซีเปย ไดมาถึงยังเขตหยุนอูซ านเมือ่ ป พ.ศ. 2522 และตัดสินใจทีจ่ ะใชวชิ า
ความรูดานวิทยาศาสตรที่ตนรํ่าเรียนมา เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่นี่
ใหมหมด
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 ถึงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 เขตที่
ราบสูงดินเหลืองมีบนั ทึกการเกิดภัยแลงถึง 236 ครัง้ สําหรับพืน้ ทีใ่ จกลาง
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ของเขตที่ราบสูงดินเหลืองซึ่ ง มี ป ริ มาณนํ้าฝนเพียง 430 มิลลิเมตรตอป
นั้น จะปลูกอะไร และปลูกอยางไร กลายเปนปญหาที่ทาทายอาจารยเฉิง
สําหรับเขาแลว การฟน ฟูระบบนิเวศในพืน้ ทีเ่ ปนหนทางการพัฒนาทีห่ ลีก
เลี่ยงไมได
จากการตองเผชิญกับสภาวะทีแ่ ตละปฝนตกกระจุกตัว จึงทําใหสญ
ู เสีย
ดินไดงา ย อาจารยเฉิงจึงใชเทคโนโลยีปลูกหญาสามมิตใิ นบริเวณทีม่ พี ชื
ไมถงึ 30% ซึง่ ชวยลดความเร็วของนํา้ ทีไ่ หลบาเวลาฝนตกหนัก ปองกันการ
สูญเสียดินและนํา้ สําหรับภู เ ขาที่ มี พื้ นทีป่ า มากกวา 30% จะใชวธิ กี น้ั เปน
เขตปดตามธรรมชาติ เพือ่ ลดกิ จ กรรมตาง ๆ ของมนุษยในพืน้ ที่ และฟน
คืนพื้นที่ปา
จากทีต่ งั้ สถาบันวิจยั ไปถึงเขตหยุนอูซ านมีระยะทางกวา 380 กิโลเมตร
อีกทั้งครึ่งหนึ่งเปนทางภูเขา ในยุคที่การคมนาคมยังลาหลัง อาจารยเฉิง
ตองใชเวลาเดินทางไปครัง้ ละ 2 - 3 วัน ภายใตสถานการณเชนนี้ อาจารยเฉิง
เดินทางไปกลับปละ 10 กวาเทีย่ ว โดยทํางานอยูใ นพืน้ ที่ 180 กวาวัน จนถึง
ปจจุบนั เขาเดินทางไปกลั บแลวไมตาํ่ กวา 600 เทีย่ ว คิดเปนระยะทางกวา
500,000 กิโลเมตร
“เปนนักวิทยาศาสตร ตองทํ า งานหนักเหมือนวัวเหมือนควาย ตอง
พรอมที่จะอุทิศตนเสมอเหมือนที่ทุงนาทําใหแกเรา”
อาจารยเฉิงยังอาศัยการวิเคราะหโครงสรางดิน วิจยั จนไดเทคโนโลยี
การเพาะปลูกหญาเลีย้ งสัตวโดยเปลีย่ นจากหวานเมล็ดพันธุใ นฤดูใบไมผลิ
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เปนฤดูใบไมรวง ทําใหกําลังผลิต
หญาเลีย้ งสัตวในพืน้ ทีจ่ ากเริม่ ตนได
ผลผลิต 720 ตันหญาแหงตอ 1 ไร เพิม่
เปน 2,640 ตันตอ 1 ไร เขายังพิถพี ถิ นั
ในการทดลองวิจยั อาหารทีเ่ หมาะแก
การเลีย้ งสัตว ซึง่ โดยเฉลีย่ สามารถ
ประกันไดวาแตละครัวเรือนจะมี
อาหารเพียงพอแกการเลี้ยงวัว 3 - 5
ตัว แพะ 20 ตัว แตละปจะสรางราย
ไดใหแตละครัวเรือนมากกวา 40,000
หยวน
40 ปผา นไป อาจารยเฉิงจากเด็ก
หนุม กลายเปนลุงวัย 60 กวาป ขณะ
ทีเ่ ขตหยุนอูซ านจากเขตดินจืดกลาย
เปนเขตอนุรักษธรรมชาติและเขต
ทองเทีย่ ว ชีวติ ความเปนอยูข องชาว
บานจากแตกอนที่ พึ่ ง พาเพียงการ
เลี้ยงสัตว ก็เปลี่ยนไปทําสวนผลไม
ปลูกหญาเลีย้ งสัตว และอุตสาหกรรม
ปศุสัตวที่หลากหลาย ซึ่งคอย ๆ ทํา
ใหชาวบานกาวสูห นทางขจัดความ
ยากจน
本刊综合

ศาสตรจารยฟาน ซิงหมิงพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญดานเกษตรชาว
ตางชาติ

图①番兴明（右一）与外国农科专家交流 图片来源网络

อาจารยเฉิง จีหมิน (ขวา) และสมาชิกทีมวิจัยวิทยาศาสตร
กําลังตรวจสอบสถานีพยากรณอากาศขนาดเล็ก

图②程积民（右）和科研团队成员检查小型气象观测
站 新华社 图
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打孔时不能太
深，移栽时不能
把苗放到地膜上，否则出
太阳就会把苗烫伤。”在
贵州省石阡县辣椒育苗基

เปลีย่ นท้องนาให้เป็ นห้องเรียน
เรียนเทคโนโลยีการเกษตรผ่านเน็ต
网上学农技，田间变课堂
①

地里，农科专家徐明和一
边给村民讲解辣椒苗移栽
注意事项，一边演示辣椒
苗的移栽实操。
“感谢徐师傅啊，为我
解答了多年的疑惑。”60
多 岁 的 村民赵正纯家里种
了几亩的辣椒，虽然土壤肥
沃，但是每年都没有收成，
不服输的她连续四年都在
地里种上辣椒，依然颗粒无
收。直到听了徐明和讲解辣
椒苗种植的注意事项后才知
道：原来是自己在同一块
地里连续多年栽种辣椒，
造成土地连作，引起了土
地病原物体积累，导致作
物没有了收成。
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การผลิตทางการเกษตรแบบสมัยใหม เกษตรกรจําเปนตองมีความรู
และทักษะที่เกี่ยวของใหมากขึ้น หลายปมานี้ ทุกภูมิภาคของประเทศจีน
ไดรณรงคจดั กิจกรรมการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี
ขนานใหญ โดยไดนําเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย และแนวคิดการ
เพาะปลูกไปสูเ กษตรกรจํานวนมาก เพือ่ เปนหลักประกันวาการเพาะปลูก
ดวยเทคโนโลยีจะทําใหไดผลผลิตสูง
“อาจารยครับ ตนเกาลัดเหลานี้ ผมปลูกมาสามสีป่ แ ลว ควรจัดการยังไง
ดี” ในสวนเพาะปลูกเกาลัดหมูบ า นหยางจางจือ่ ตําบลหมาเชวียนจือ่ อําเภอ
ปกครองตนเองชนชาติแมนจูชิงหลง มณฑลเหอเปย จาง เหวยเกษตรกร
ผูเ พาะปลูกไดใชวดิ โี อคอลทางโทรศัพทขอความรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญดานไม
ผล “คุณเอามือถือเขาไปใกลอกี หนอย ซูมภาพใกล ๆ ตรงปลายกิง่ ใหผมดู
หนอย” ผูเ ชีย่ วชาญใหการแนะนําทักษะการตัดแตงกิง่ ตนเกาลัดจากระยะ
ไกล โดยผานทางจอภาพที่เกษตรกรถายสงไปให
หลู เจิน้ เซิง เจาหนาทองถิน่ ผูร บั ผิดชอบกลาววา ในหมูบ า นหยางจาง
จื่อเพาะปลูกตนเกาลัดกันทุกบานทุกครัวเรือน มีจาํ นวนทัง้ หมดมากกวา
แสนตน เนื่องจากเพิ่งเริ่มเพาะปลูกไมกี่ปนี้เอง ทักษะการดูแลยังไมชํา-
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นาญนัก เดิมคาดวาฤดูใบไมผลิของปนี้จะจัดทัศนะศึกษาการเพาะปลูก
นอกสถานที่ แตเนือ่ งจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 แผนที่วางไวจึงตองระงั บ ไปก อ น เปลี่ยนเปนรูปแบบการศึ ก ษาทาง
ไกลผานวิดีโอคอนเฟอเรนซซึ่งไดผลดีมาก
การอบรมเทคโนโลยีการเกษตรไมเพียงทํากันทางระบบออนไลน ยัง
ทํากันในทุงนาดวย “เวลาขุดหลุมอยาใหลึกเกิน ตอนยายลงปลูกอยาวาง
ตนกลาบนพื้นพลาสติกที่ปูไว ไมเชนนั้นตนกลาจะถูกเผาไหมเวลาแดด
ออก” หลายวันกอน ทีฟ่ ารมอนุบาลตนกลาพริกในอําเภอสือเชียน มณฑล
กุยโจว สวี หมิง ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเกษตรกําลังอธิบายการดูแล
และการยายตนกลาพริกลงดินใหเกษตรกรทีอ่ ยูอ กี พืน้ ทีห่ นึง่ สวนอีกพืน้ ที่
หนึ่งก็ลงมือทําการยายตนกลาพริกลงดินใหดู
ณ พื้นที่แปลงสาธิตนั้น มีชาวบานกวารอยคน หอมลอมจับตาดูและ
ตั้งใจฟงผูเชี่ยวชาญสวี หมิงทําการอธิบายใหความรูเรื่องการยายตนกลา
ลงดิน ขอควรระวังตาง ๆ และการปองกันโรคภัยจากแมลง พรอมกับสอบ
ถามปญหาที่มักพบในการเพาะปลูกตนพริก บรรยากาศคึกคักมาก หลัง
เสร็จสิ้นการอบรม ทางหมูบานดังกลาวยังไดนาํ ตนกลาพริกกวา 3,200 ตน
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แจกจายใหกบั ชาวบานกวารอยหลัง
คาเรือนทีส่ ามารถเพาะปลูกพริกนัน้
นํากลับไปเพาะปลูก
“ตองขอขอบคุณอาจารยสวี หมิง
ที่ชวยตอบขอของใจซึ่งคางคามา
หลายป” จาว เจิ้งฉุน ชาวบานอายุ
กวา 60 ป ทีบ่ า นเธอปลูกตนพริกไว
หลายไร พืน้ ดินอุดมสมบูรณ แตไม
มีผลผลิต ให เ ก็ บ เกี่ ยว แตเธอก็ไม
ยอมแพ ยังคงเพาะปลูกตนพริกใน
พืน้ ทีต่ อ เนือ่ งมาสีป่  “ปญหาการไม
มีผลเก็บเกี่ยว” มีมาหลายป เปนที่
รบกวนจิตใจเธอมาตลอด จนกระทัง่ ไดฟง การอธิบายขอควรระวังใน
การเพาะปลูกตนพริกแลว จึงรูวา
ความจริงแลว การทีต่ นเองปลูกพริก
ในพื้นที่ตอเนื่องหลายป กอใหเกิด
ปญหากับสภาพดินเปนผลใหไมมี
ผลผลิตใหเก็บเกี่ยว
本刊综合

ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร (ขวา) อธิบายความรูในการ
ปองกันโรคราแปงใหกับเกษตรกร

图①农业专家（右）为农民讲解白粉病的防治知
识 新华社 图

ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะปลูกดอกไมอธิบายเทคนิคการ
ปลูกดอกไมใหกับเกษตรกร
图②花卉种养专家（左二）为农民讲解花卉种植
技术 中新社 图
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บริหารแดนมังกร

เรือ่ งราวใหม่ ๆ ในวิถชี วี ิตชุมชนแออัด
中国之治 | 棚改区里的民生新事

住

有所居，承担着百姓朴实的期待与梦想。中国政府十

海默症等有特殊需求的老人，子女还可以利用GPS定位设

分关心老城区和棚户区改造，让大家住在胡同里也能

置“电子围栏”，只要老人走出围栏范围，系统就会发出自

过上现代生活。

动提醒。

作为棚户改造区，老年人口多是辽宁省抚顺市东华园社区

这是东华园社区开展智慧养老的一个缩影。为方便老年人

最大的特点。据统计，社区内居民有5000多户，其中60岁以

生活，社区内配备了食堂、体检处。居民可以定期免费体检，

上老人达6000多人。“这个用处太大了，家里如果有年纪大

体检数据会被储存，并提供历史比对分析。

的老人，真需要配一个。”指着半个手掌大小的便携式呼救呼

如今，走在社区内，干净整洁的柏油马路，宽敞规整的绿

叫器，东华园社区居民张静说，那边老人一按键，这边指挥中

化带与简易健身设施穿插布局在楼宇间。走到社区外，热闹的

心的电话就会响起，老人所处的位置也会显示出来。

沿街门市，可以步行到达的幼儿园，出门即乘的公交车……服

“不仅这里会收到报警，老人子女的手机也可以绑定，
同时收到报警电话。”社区智能康养服务的合作方、辽宁省
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务设施一应俱全。
“原本只是想着搬来能住得安稳了，现在看来不仅安稳，

慧明康复养老服务有限公司总经理王建说，对于患有阿尔兹

更享受到了晚年的幸福。”居民陈玉芳说。

การมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตัวเองคือความปรารถนา
อันบริสุทธิ์สาํ หรับประชาชนสวนใหญ รัฐบาลจีนจึง
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการปรับปรุงภูมิทัศนเขต
เมืองเกาและชุมชนแออัด เพื่อใหทุกคนสามารถใช
ชีวิตสมัยใหมตามตรอกซอยไดอยางปกติสุข
ในปจจุบัน ความอบอุนของจิตใจนําไปสูความ
รูสึกสบายใจ เทคโนโลยีอัจฉริยะชวยการันตีความ
ปลอดภัย การดูแลสุขภาพเปนหลักประกันของความ

สุข... เขตชุมชนแออัดทีไ่ ดรบั การปรับปรุง จึงเต็มไป
ดวยเรือ่ งราวแปลกใหมดา นการดํารงชีวติ ทีช่ ว ยชโลม
ใจและสานฝนของประชาชนในดานทีอ่ ยูอ าศัย ใหพวก
เขามีที่อยู และอยูอยางมีคุณภาพ อนึ่ง การปรับปรุง
ชุมชนแออัดนัน้ เปนโครงการทีร่ ฐั บาลจีนวางนโยบาย
เพื่อปรับปรุงอาคารบานเรือนเกาแกที่อาจกอใหเกิด
อันตราย ตลอดจนบานเรือนทรุดโทรมของผูม รี ายได
ตํ่าใหนาอยูอาศัยมากขึ้น
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การปรับปรุงชุมชนแออัด สรางความสบายใจใหแกประชาชน
暖心棚改，百姓更舒心

“ในทีส่ ดุ บานเกาก็ถกู รือ้ ทิง้ แลว สวนเราก็รอคอยทีจ่ ะเขาไปอยูบ า น
ใหม” ภายในหองเชาชั่วคราวบนชุมชนฮวากง เขตเตาไว เมืองฮารบิน
มณฑลเฮยหลงเจียง คุณยายหลี่ เฟง ฉิน วัย 65 ป กลาวกับผูส อื่ ขาวดวยนํา้
เสียงรืน่ เริงวา เธออยากจะบอกลาบานเกาอายุสสี่ บิ กวาปของตนมานาน
เหลือเกินแลว และในที่สุดความฝนก็เปนจริง
เขตเตาไวเปนหนึง่ ในสีเ่ ขตเมืองหลักของฮารบนิ บานของหลี่ เฟง ฉิน
อยูท างทิศใตบนถนนตงเคอ เปนยานชุมชนแออัดทีม่ ชี าวบานอาศัยอยูก วา
สองพันครัวเรือน ถือวาเปนเขตแออัดพืน้ ทีก่ วาง บานเรือนในละแวกนัน้
ทรุดโทรม ถนนหนทางคับแคบ... ระบบสาธารณูปโภคก็เสือ่ มโทรม ระบบ
สาธารณสุขเลวราย ทัง้ ยังเสีย่ งตออัคคีภยั เรียกไดวา เปนบาดแผลของเมือง
เลยก็วา ได
บานหลังเกาของคุณยายมีพื้นที่เจ็ดสิบกวาตารางเมตร แตเนื่องจาก
เปนทีต่ าํ่ เมือ่ ฝนตกนํา้ ฝนก็จะไหลหลัง่ เขาบริเวณลานบานชุมชน หลี่ เฟง ฉิน
รําลึกความหลังใหเราฟงวา พอเขาฤดูหนาว พวกเธอมักจะไมมนี าํ้ ดืม่ เพราะ
ทอประปาทีท่ รุดโทรมมักจะแตกรัว่ จําเปนตองเอาถังไปตักนํา้ จากอาคาร
หลังอื่นที่ใกลเคียง เมื่อฐานะทางการเงินดีขึ้น หลายปมานี้จึงมีชาวบาน
จํานวนมากเลือกทีจ่ ะยายไปอยูท อ่ี นื่ สวนคนในชุมชนก็ตา งปรารถนาทีจ่ ะ
ยายถิ่นอาศัยกันไปพรอมกันทั้งหมด
เพื่อผลักดันใหการปรับปรุงชุมชนแออัดรุดหนาตอไป เมื่อเดือน

เส้นทางแห่งประเทศจีน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขตเตาไว
จึงไดกอ ตัง้ กองบัญชาการขึน้ มาดําเนินการเรื่องนีโ้ ดยเฉพาะ ไมเพียง
เทานัน้ หนวยงานตาง ๆ ก็มกั จะลง
ไปเคาะประตูเพือ่ ใหความรูช าวบาน
เกี่ยวกั บ นโยบายปรับปรุงแหลง
เสื่อมโทรม โดยชาวบานสามารถ
เลือกไดวา ตองการเงินชดเชยหรือ
ทีอ่ ยูอ าศัยใหม
เนือ่ งจากชุมชนแออัดมีกลุม คน
ยากไรและผูพิการจํานวนมาก เขต
เตาไวจงึ ไดคดิ บริการเสริม โดยเสนอ
การดําเนินการขนยายขาวของใหโดย
ไมคดิ คาใชจา ย พรอมทัง้ ยังจะชวย
เดินเรือ่ งรับรองเอกสารและบริการ
อืน่ ๆ ให “รางกายฉันไมคอ ยแข็งแรง
ทุกครัง้ ทีข่ นของ ก็จะมีเจาหนาทีใ่ จ
ดีเหลานีม้ าคอยชว ยเหลือ” คุณจิน
ชุนจือ่ วัย 62 ป ผูย ากไรในพืน้ ทีเ่ ปน
บุคคลหนึ่งที่ไดรบั ประโยชนจาก
บริการดังกลาว

คุณหวัง ยงซิน (ซาย) กําลังดูแลลูกในบานหลังใหม

图①居民王永鑫（左）在新居照看孩子 新华社 图

เจาหนาที่สาธิตการใชงานอางอาบนํ้ามัลติฟงกชั่นซึ่งผลิต
ขึ้นเปนพิเศษสําหรับผูสูงอายุที่เคลื่อนไหวไมสะดวก

图②工作人员展示专门为行动不便的老人准备的多
功能浴缸 新华社 图

③

ณ ศูนยผสู งู อายุในชุมชน ผูส งู อายุทา นหนึง่ กําลังวัดนํา้ ตาล
ในเลือด
图③一名老人在社区老年中心测血糖 新华社 图
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บริการดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตอันผาสุกของผูสูงวัย
康养服务，晚年更幸福

บริการตาง ๆ ภายในศูนยพกั คนชราอัจฉริยะ ซึง่ ตัง้ อยูใ นชุมชนตงหวา
หยวน เมืองอูซุน มณฑลเหลียวหนิงในจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม
วาจะเปนอางชวยอาบนํา้ ทีม่ ีฟงกชั่น นวดกลามเนื้อ เครื่องสงเสียงแบบ
พกพาพรอมระบบ GPS บริการวิเคราะหผลตรวจรางกายและขอมูลสุขภาพ
โดยไมเสียคาใชจาย ไดนํามาซึ่งประสบการณแปลกใหมแกประชาชนที่
อาศัยอยูโดยรอบ
อันทีจ่ ริงแลว ชุมชนตงหวาหยวนนั้นเปนพืน้ ทีป่ รับปรุงมาจากชุมชน
แออัด โดยจุดเดนสําคัญที่สุดของชุมชนแหงนี้คือมีผูสูงอายุเปนจํานวน
มาก ตามสถิติผูพักอาศัยในชุมชนดังกลาวมีมากกวา 5,000 ครัวเรือน ใน
จํานวนนี้มีผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากถึงกวา 6,000 คน “เจานี่มีประโยชน
มาก ถาทีบ่ า นมีผสู งู วัยก็คงตองซือ้ หามาใชสกั เครือ่ ง” จาง จิง้ สมาชิกชุมชน
ตงหวาหยวนกลาว ขณะชีไ้ ปทีเ่ ครือ่ งสงเสียงขอความชวยเหลือแบบพกพา
ขนาดประมาณฝามือ หากผูสูงวัยกดปุม โทรศัพทในศูนยบัญชาการก็จะ
26

ดังขึน้ ทันที และเจาหนาทีก่ จ็ ะทราบ
วาผูส งู วัยทีต่ อ งการความชวยเหลือ
อยูที่ไหน
“ไมใชแคที่ศูนยนี้เทานั้นที่จะ
ไดรับการแจงเตือน แตบุตรหลาน
ทีท่ าํ การผูกบัญชีเอาไวกบั เบอรมอื
ถือ ก็จะไดรั บ โทรศั พทแจงเตือน
ดวยเชนกัน” นายหวัง เจีย้ น กรรมการผูจัดการบริษัทเหลียวหนิง ฮุยหมิง รีแฮบบิลิเทชั่น เอ็นดาวเมนต
เซอรวิส จํากัด ซึง่ เปนหุน สวนของ
ศูนยดูแลผูสูงอายุอัจฉริยะกลาววา
สําหรับคนชราทีเ่ ปนโรคอัลไซเมอร
ซึ่งจําเปน ต อ งได รั บ การดูแลเปน
พิเศษนัน้ บุตรหลานยังสามารถกําหนด “รัว้ อิเล็กทรอนิกส” ผานระบบ

中国
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③

้ ๆ เดินออกไปนอกเขตรัว้ ทีก่ าํ หนด
GPS ไดอกี ดวย โดยเมือ่ คนชราทานนัน

นีถ้ งึ ไดรวู า ชีวติ ทีน่ ไี่ มไดมแี คความ
ไว ระบบก็จะสงเสียงเตือนโดยอัตโนมัติ
สงบ แตยงั หมายถึงความสุขในชวง
นี่คือภาพสะทอนของบริการตาง ๆ ในศูนยรับดูแลผูสูงวัยอัจฉริยะ บัน้ ปลายอีกดวย” เฉิน อวีฟ้ าง สมาประจําชุมชนตงหวาหยวน นอกจากนี้ เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผสู งู วัย ชิกชุมชนตงหวาหยวนกลาว
ก็ยังมีการจัดสรางโรงอาหารและศูนยตรวจสุขภาพขึ้นในชุมชน เพื่อให
สมาชิกชุมชนสามารถเขามารับการตรวจสุขภาพไดฟรี ขอมูลสุขภาพเหลา
นั้นจะถูกเก็บเอาไวเปนระเบียนประวัติ สามารถดึงไปใชหากจําเปนตอง
นําขอมูลไปวิเคราะหในอนาคต
หากเราเดินเลนไปรอบ ๆ ชุมชน เราจะเห็นถนนยางมะตอยสะอาด
สะอานเปนระเบียบ พืน้ ทีส่ เี ขียวทีก่ วางขวางและสบายตา รวมทัง้ อุปกรณ
ออกกําลังกายแบบเรียบงายที่ตั้งเอาไวระหวางอาคารตาง ๆ และหากเรา
เดินออกไปนอกเขตชุมชน เราก็จะเจอหางรานตาง ๆ เรียงรายกันอยาง
คึกคักสองฟากฝง ถนน เราสามารถเดินไปโรงเรียนอนุบาลได และเมือ่ ออก ผูอยูอาศัยกําลังออกกําลังกายในชุมชนที่เพิ่งยายเขาอยูใหม
จากบาน ก็มปี า ยรถประจําทางรอใหใชบริการอยูท หี่ นาอาคาร...เรียกไดวา 图①②社区居民在新入住的小区里锻炼
新华社 图
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ชุมชนตงหวาหยวน เมืองฟูซุน มณฑลเหลียวหนิง
“ทีแรกเราก็คดิ แควา ยายมาอยูท นี่ ี่ คงจะไดใชชวี ติ อยางสงบ พอมาตอน 图③辽宁省抚顺市东华园社区 新华社 图
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เริม่ กระแสนิยมใหม่โดยการคัดแยกขยะ
垃圾分类开启新时尚

在

中国许多地方，垃圾分类正在成为新风尚，扔垃圾

要做好垃圾分类工作，让民众主动参与进来，提升他们

从一件“随手的事儿”变成“需要好好琢磨一下的

的参与感、获得感很重要。近日，北京市西长安街街道联合

事儿”。在推进垃圾分类的过程中，各地不断探索新办法，

第三方公司，开展垃圾分类主题宣传活动。在活动中，居民

引导民众从“嫌麻烦”
“分不好”到“分得清”
“愿意分”，让

可以用垃圾分类获得的积分兑换扶贫产品。

大家成为参与者和受益者。

生活垃圾分类，除了前端的市民要做好分类投放，中端

面对“垃圾分类知晓率低、投放准确率低”这个难题，

清运环节也很关键。“我辛辛苦苦地把垃圾分类投放了，会

四川省成都市青羊区从多角度开展垃圾分类主题教育活动，

不会垃圾车又都倒在一起了呢？”有市民提出这样的疑问。

以设置主题街道和教育基地，开展社区活动等方式，向居民

为了对清运过程进行有效监督，浙江省杭州市江干区创新研

传播垃圾分类的环保理念。除此之外，“送垃圾回家”模拟

发了城市垃圾智慧管理系统，用城市“智慧大脑”来解决这

游戏墙、“垃圾分类我参与”互动游戏等不同形式的垃
圾分类体验，也吸引了不少居民的参与。

①
28

叶晓楠 朱润华/文

个问题。

中国
之路

เส้นทางแห่งประเทศจีน

ตามสถานทีต่ า ง ๆ ในประเทศจีน การคัดแยกขยะกําลังกลายเปนกระแส
นิยมใหม การทิง้ ขยะจากทีเ่ คยเปน “เรือ่ งงาย ๆ” กลายเปน “สิง่ ทีต่ อ งไตร
ตรองใหดีกอนทิ้ง” ในกระบวนการสงเสริมการคัดแยกขยะตามทองถิ่น
ตาง ๆ ไดมีการสํารวจวิธีการใหม ๆ อยางตอเนื่อง แนะนําใหประชาชน
เปลี่ยนจากการ “ไมชอบความยุงยาก” “แยกไมเปน” มาเปนการ “แยกได
ชัดเจน” “เต็มใจที่จะคัดแยก” ใหทุกคนมีสวนรวมและไดรับประโยชน
②

“แยกไมเปน” ตองทําอยางไร เคล็ดลับการคัดแยกขยะมีมากมาย
“分不清”怎么办？分类妙招多

③
รถคัดแยกขยะเคลือ่ นทีก่ าํ ลังทําความสะอาด

图①移动垃圾分类保洁车进行保洁 新华社 图

ชาวเมืองคัดแยกขยะกอนทิ้ง

图②居民进行垃圾分类投放 新华社 图

ชาวเมืองสแกนรหัส QR เพือ่ ดําเนินการคัดแยกขยะ

图③居民扫描二维码进行垃圾分类投放 新华社 图

เวลานี้ แนวคิด “คัดแยกขยะ” ไดรบั การยอมรับจากประชาชนจีนอยาง
กวางขวาง แตควรจะแยกประเภทขยะอยางไรนัน้ ยังคงเปนปญหาทีต่ อ ง
คิด ไมใชทุกคนที่สามารถคัดแยกขยะไดอยางชัดเจนวาเปน “ขยะเปยก”
“ขยะรีไซเคิล” หรือ “ขยะอันตราย” เปนตน เพราะฉะนัน้ ถาแยกไมเปน
จะทําอยางไรดี
ปญหาหนักทีต่ อ งเผชิญก็คือ “ความรูใ นการคัดแยกและความแมนยํา
ในการทิ้งขยะตํ่า” ในเขตชิงหยัง เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน จึงไดจดั กิจกรรมใหความรูก ารคัดแยกขยะ เผยแพร
ความคิดการแยกประเภทขยะอนุ รั กษสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนใน
หลากหลายแงมมุ หลากหลายรูปแบบ เชน ถนนธีมแยกขยะ ฐานใหความรู
กิจกรรมชุมชน เปนตน นอกจากนัน้ รูปแบบที่แตกตางกันของประสบการณการคัดแยกขยะยังไดดึงดูดประชาชนจํานวนไมนอ ยใหเขาไปมีสว น
รวม เชน กําแพงเกมสจาํ ลอง “การสงขยะกลับบาน” เกมสปฏิสมั พันธ “ฉันมี
สวนรวมกับการคัดแยกขยะ”
ทีป่ ก กิง่ สหพันธสตรีนครปกกิ่ง ประชาสัมพันธดว ยวิธี “เด็กจูงมือผู
ใหญ” โดยปรารถนาวาเด็ก ๆ จะนําพาครอบครัวของพวกเขาเผยแพรการ
คัดแยกขยะ ในทองถิ่นไดจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของนักเรียนใน
หัวขอการคัดแยกขยะ และไดเผยแพรการตนู “Calassifying Boys” ทีใ่ หความ
รูเ กีย่ วกับการคัดแยกขยะ ตลอดจนเผยแพร “ขอบัญญัตวิ า ดวยการบริหาร
จัดการขยะในชีวิตประจําวันแหงนครปกกิ่ง
29

中国
中国

เส้นบริทางแห่
งประเทศจี
หารแดนมั
งกร น 之路之路

ยกระดับการมีสวนรวม “บัญชีสีเขียว” แลกเงินสด
参与度怎么提升？“绿色账户”可变现

จะทํางานดานการคัดแยกขยะใหสําเร็ จ ดว ยดี สิง่ ทีส่ าํ คัญตองใหประชาชนเปนผูส มัครใจ เพิม่ ความรูส กึ การมีสว นรวม และมีสว นไดเสีย
เวลาประมาณสองทุมของทุกคืน นายอูซงึ่ พักอยูใ นชุมชนซื่อเตาเจีย
เขตชิงหยัง เมืองเฉิงตู หลังจากลางถวยชามและตะเกียบเรียบรอยแลว ก็
จะหิว้ ถุงขยะเปยกเล็ก ๆ ถุงหนึง่ ทีแ่ ยกมาอยางละเอียดจากเศษอาหาร เดิน
ไปถึงจุดทิง้ ขยะรวมในชุมชน ทิง้ ลงไปในถังสีเขียว ขณะนัน้ เอง เขาเพียง
หยิบมือถือขึน้ มา เปดแอพสะสมคะแนน “อีฉ้ เี ฟน” และสแกนคิวอารโคด
ทีจ่ ดุ ทิง้ ขยะเทานัน้ ก็จะไดค ะแนนสะสมจากการทิง้ ขยะครัง้ นัน้ ๆ นายอู
สามารถนําคะแนนสะสมเหลานั้นไปแลกถุงขยะยอยสลายไดหรือของใช
ประจําวันไดทรี่ า นคาหรือซุปเปอรมารเก็ตบริเวณใกลเคียง “เมือ่ กอนเรา
มีนสิ ยั คัดแยกขยะอยูแ ลว แตไมไดแยกละเอียดครับ” นายอูกลาววา “ตอน
นี้ ขยะประเภทตาง ๆ มีถงั ขยะแยกโดยเฉพาะ ทิง้ ถูกประเภทยังไดคะแนน
สะสมดวย สะดวกมากครับ”
ไมเพียงแตในเขตชิงหยัง เมืองเฉิงตูเทานั้น ทีเ่ มืองอืน่ ๆ ของจีนก็พากัน
ใชมาตรการ “บัญชีสเี ขียว” “คะแนนสีเขียวสะสม” เปนตน เพือ่ ใหชาวเมือง
ไดรบั ประโยชนอยางแทจริงจากการคัดแยกขยะ เปลีย่ นขยะใหเปนของ
มีคา กลายเปนจริงขึน้ มา
เมือ่ ไมนานมานี้ สํานักงานชุมชนถนนซีฉางอานเจีย นครปกกิง่ ไดรว ม
มือกับบริษัทฝายที่สาม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธธีมการคัดแยกขยะ

①

โดยประชาชนสามารถนําคะแนน
สะสมทีไ่ ดจากการแยกขยะ แลกผลิตภัณฑชว ยเหลือผูย ากไร ในกิจกรรม
ครัง้ นัน้ ฝายสํานักงาน ฯ กลาววา จะ
เพิม่ จํานวนผลิตภัณฑทางการเกษตร
ที่ชวยขจัดความยากจนใหมากขึ้น
ใหชาวเมืองแลกไดโดยผานโปรแกรมวีแชท

จะแกปญ
 หาขยะปะปนกันในรถขนขยะไดอยางไร กลองวงจรปดเฝาติดตามตลอดกระบวนการ
清运如何防混装？摄像头全程监控

การคัดแยกประเภทขยะในชีวิตประจําวัน นอกจากชาวเมืองตองทํา
การคัดแยกขยะถูกตองแลว ขั้นตอนการขนสงขยะระหวางทางก็สําคัญ
มากเชนกัน
“ฉันพยายามทีจ่ ะคัดแยกขยะทิง้ ลงถังตามประเภท เปนไปไดหรือไม
วารถขนสงขยะจะทําใหมนั ปะปนกันอีก” ชาวเมืองตางแสดงความกังวล
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สงสัยกับปญหาเหลานี้ เขตเจียงกาน
เมืองหางโจว มณฑลเจอเจียง ทาง
ภาคใตของจี น ได วิ จยั และพั ฒนา
ระบบปญญาประดิษฐบริหารควบคุม
ขบวนการขนสงขยะ เพือ่ เฝาติดตาม

中国
中国
之路
之路

เส้นบริ
ทางแห่
งประเทศจี
หารแดนมั
งกร น

②

กระบวนการขนสงขยะอยางมีประสิทธิผล เปนการปญหานีด้ ว ย “ปญญา
ประดิษฐอัจฉริยะ”
ในดานการเก็บขยะและนําขยะขึน้ รถ ทีร่ ถขยะทุกคันไดตดิ ตัง้ เซ็นเซอร
ชัง่ นํา้ หนักที่ดานในตะขอทายรถ เซ็นเซอรนนั้ จะชัง่ นํา้ หนักถังขยะได 50
กวาครัง้ ตัง้ แตถงั ขยะถูกเกีย่ วขึน้ ไปแขวนทีต่ ะขอ จนถึงการสิน้ สุดกระบวน
การเทขยะแลวนําถังเปลาลงพืน้ ตัวเลขจากเซ็นเซอรจะไดรบั การคํานวณเปรียบ
เทียบเพื่อใหไดนํ้าหนักขยะของการขนสงครัง้ นัน้ ซึง่ จะสามารถควบคุม
การคลาดเคลื่อนใหไมเกิน 1% เพือ่ หลีกเลีย่ งขยะถูกปะปนในกระบวนการ
ขนสง ขณะเดียวกัน บนรถขยะยังไดตดิ ตัง้ กลองวงจรปดเพือ่ เก็บหลักฐาน
โดยสีถงั ขยะ ขยะชัน้ บน (ในถัง) และสภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เปนตน
จะถูก “เก็บเขากลอง” สงเขาไปในคลังขอมูล เก็บเปนหวงโซหลักฐาน
เพือ่ การดําเนินการตามกฎหมายและการตรวจสอบทางวิชาชีพ
การขนสงขยะจะใหความสําคัญเรือ่ งเสนทาง ดวยระบบบริหารอัจฉริยะ
จะควบคุมเสนทางเดินรถขยะในเมือง ซึง่ ไดลอกเลียนแบบวิธกี ารควบคุม
เฝาติดตามการเดินรถเมลประจําทาง โดยติดตัง้ ระบบกําหนดตําแหนงดาวเทียมในรถ เพือ่ ใหสามารถรับรูต าํ แหนงของรถขยะ ณ ขณะนัน้ ๆ นําไปเปรียบ
เทียบกับเสนทางขนสงขยะที่ตั้งไวในระบบลวงหนา จึงควบคุมเฝาติดตาม
ความคืบหนาของการขนสงขยะในแตละเสนทางได

“พอไดเทคโนโลยีเหลานีเ้ ขามา
ชวยงาน เราก็จะไดชดุ หลักฐานเพือ่
ทีจ่ ะดําเนินการตามกฎหมาย ทัง้ นี้
จะไดหลีกเลีย่ งความขัดแยงหรือขอ
พิพาทระหวางการดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และงายแกการ
ตรวจสอบดวยเชนกัน” เจาหนาที่
ฝายเทศกิจเขตเจียงกาน เมืองหางโจว
กลาวเชนนี้

เด็ก ๆ ใสชุดถังขยะซึ่งทําจากกลองกระดาษเกาเขารวม
การแขงขันความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

图①孩子们穿上用旧纸盒做成的“垃圾桶”服饰，
参加垃圾分类小知识竞赛 新华社 图

เจาหนาที่กําลังทําความสะอาดถังคัดแยกขยะ

图②工作人员清理分类垃圾箱 新华社 图
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เรือ่ ง ฅ คน

人物

หลิว อีห๋ ลาน นักออกแบบเครือ่ งประดับ
ผูท้ ำ� ให้ลกู ค้าค้นพบตัวตนผ่านอัญมณี
设计师刘宜兰：用珠宝发掘个性
陈霖/文

2020

年初，中国独立设计师刘宜兰设计的“Ataraxia绪光”系列珠宝获得国际设计大奖

A’Design Award金奖。这是规模最大的全球性设计比赛奖项。
走进刘宜兰的工作室，桌子上堆满了她的作品。其中有一款
耳饰，酷似人脸的侧颜，白色珍珠和金色线条相搭，十分吸睛。
在采访中，刘宜兰谈到这个酷似人脸的“Body Party人体派
对”系列时说：“每个女性，或者说每个个体都有很多面，或者
说我们在不自觉的情况下会扮演很多角色，根据场合表现出不同
的特性。”
当代中国女性越来越渴望彰显个性，也越来越青睐小众设计
的艺术品。刘宜兰的客户大多是中高端女性消费者。
刘宜兰认为，首饰设计的本质是让首饰成为表达个性的载
体，“首饰应该是佩戴者发现真我的媒介，而非简单的装饰

①
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物”。通过设计首饰，她想让符合品牌气质的人发现并接纳自己。

人物

เรือ่ ง ฅ คน

ฟังเสี ยงหัวใจของตัวเอง
遵循自己的内心

②

กาวแรกทีเ่ ดินเขาไปในหอง
ทํางานของหลิว อีห๋ ลาน นักออก
แบบอิสระชาวจีน เราจะมองเห็น
ผลงานของเธอวางอยูเ ต็มโตะ ใน
จํานวนนัน้ ที่ดึงดูดสายตาอยาง
ยิ่ง คงจะเป น เครื่องประดับหู
ลักษณะคลายใบหนาดานขาง
ของมนุษย ทําจากไขมุกสีขาว
ตัดเสนสีทอง
ตนป พ.ศ. 2563 เครือ่ งประดับฝมอื การออกแบบของหลิว
อี๋หลาน ในชื่อชุด Ataraxia ได
รับรางวัลเหรียญทองในการประกวด A’ Design Award ซึ่งเปน
รางวัลใหญระดับนานาชาติดา น
การออกแบบและยังเปนรางวัล
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ของการแขงขันการ
ออกแบบระดับโลก

หลิว อีห๋ ลานเกิดในครอบครัวนักวิทยาศาสตร คุณพอและคุณแมของ
เธอทํางานวิจัย สวนเธอนั้นชื่นชอบงานศิลปะและการออกแบบมาตัง้ แต
เด็ก
สมัยเด็ก เวลาทีค่ ณ
ุ แมอธิบายโจทยคณิตศาสตรใหหลิว อีห๋ ลานฟง ใจ
ของเธอมักจะลอยไปหาสวนนอย ๆ ในบานคุณตา เธอวาดหวังทีจ่ ะไดดมื่
ดํา่ ไปกับกลิน่ หอมของดอกไม และเสียงนกรองเจือ้ ยแจวของนก การไดประดิษฐของเลนกระจุกกระจิกกับคุณตาดวยมือตัวเอง
กอนสอบเขามหาวิทยาลัย ตอนกรอกเอกสารเลือกสาขาวิชาทีอ่ ยากเรียน
หลิว อีห๋ ลานเลือกเรียนสาขาออกแบบเพราะตกลงใจแลววาจะฟงเสียงหัวใจ
ตัวเอง หลังจากพูดคุยกับพอแมอยูห ลายครัง้ พวกทานก็มนั่ ใจวาเธอไดเลือก
เสนทางทีเ่ หมาะสมกับตัวเองแลว หลิว อีห๋ ลานสมัครเขาเรียนในสาขาวิชา
ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยถงจี้ แตเนื่องจากคะแนนขาดไปเล็ก
นอย จึงไดเขาเรียนในสาขาคอมพิวเตอรแทน
ตอนทีไ่ ดรบั จดหมายตอบรับเขามหาวิทยาลัย หลิว อีห๋ ลานรูส กึ เสียใจ
นิด ๆ แตเธอก็พบวามหาวิทยาลัยถงจีม้ โี ครงการทดลองเรียนขามสาขาอยู
ซึง่ หนึง่ ในสาขาทีส่ ามารถเรียนไขวกนั ได คือสาขาวิชาออกแบบเครือ่ งประดับ โดยจะตองสมัครเรียนตัง้ แตเริม่ เปดภาคการศึกษา หลังจากผานการสอบ
ขอเขียนและสอบสัมภาษณ หลิว อีห๋ ลาน ก็ไดเขาเรียนในสาขาออกแบบ
สมดังใจปรารถนา “ถาฉันตองการอะไรแลว ฉันก็จะมุง มัน่ เต็มทีเ่ พือ่ บรรลุ
เปาหมายนัน้ ” หลิว อีห๋ ลานใฝฝน อยากเปนนักออกแบบเครือ่ งประดับ “ฉัน
อยากทําตามความคิดของตัวเอง อยากจะทําในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจ”

การออกแบบตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
设计也要讲“环保”

เครื่องประดับในคอลเลกชั่น Ataraxia ของหลิว อี๋หลาน เปนผลงาน
สําเร็จการศึกษาของเธอ เมือ่ ครัง้ ศึกษาตอระดับปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัย
เซ็นทรัล เซนต มารตินสในกรุงลอนดอน เมื่อป พ.ศ. 2560 หลิว อี๋หลาน
เครื่องประดับอัญมณีที่คุณหลิว อี๋หลานออกแบบ
图①刘宜兰设计的珠宝首饰 图片来源网络

คุณหลิว อี๋หลาน

图②刘宜兰 图片来源网络
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สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยถงจี้ โดยผลงานชุด Encounter ทีเ่ ธอรังสรรคขนึ้ ระหวางเรียนนัน้
ไดรบั แรงบันดาลใจจากเสนโคงบนกระเบือ้ งจีนและรูปทรงของหยาดฝน
และเมือ่ เธอสมัครเขาเรียนทีเ่ ซ็นทรัล เซนต มารตนิ ส คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา ก็ใหความชืน่ ชมผลงานชิน้ นีเ้ ปนอยางมาก ทายทีส่ ดุ เธอ
ก็กลายมาเปนหนึ่งในนักศึกษาจีนเพียงไมกี่คนในปนั้นที่ไดเขาเรียนใน
สาขาวิชาดังกลาว
“คอลเลกชัน่ Ataraxia ไดรบั แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาเรือ่ งแสง”
ระยะหลังมานี้ ความสัมพันธระหวางเมืองกับผูคนดูจะแนบแนนขึน้ ทุกที
นักออกแบบจึงใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมกับ
ผูคนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ นักออกแบบเครือ่ งประดับเริ่มนําองคประกอบตาง ๆ
ในสถาปตยกรรมมาใชเปนแรงบันดาลใจ สมัยเรียนทีล่ อนดอน หลิว อีห๋ ลาน
ไดเดินทางไปทองเที่ยวโบสถสไตลกอธิกในทวีปยุโรปหลายแหง เชน
มหาวิหารน็อทรดามแหงปารีส “พืน้ ทีข่ นาดกวางขวางของวิหารประดับดวย
กระจกสี เมื่อแสงสาดลงมา ก็ทําใหเกิดบรรยากาศอันนาประทับใจ”
หลังเสร็จสิน้ การออกแบบคอลเลกชัน่ Ataraxia หลิว อีห๋ ลานไดเลือก
ใชพลอยสังเคราะหมาสรางผลงานชิ้นตอ ๆ มา พลอยสังเคราะหที่วานี้ก็
คือผลึกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตรทั้งหมดหรือบาง
สวน โดยกระบวนการผลิตพลอยสังเคราะหนนั้ กอใหเกิดมลพิษคอนขาง
นอย และพลอยเหลานีก้ ส็ ามารถนํากลับมาใชซาํ้ ไดสะดวก “นักออกแบบ
ควรจะยึดแนวคิด ‘เครือ่ งประดับคุณธรรม’ ดวยเชนกัน นั่นก็คอื คํานึงถึง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในระหวางออกแบบและผลิตเครือ่ งประดับดวย”
หลิว อี๋หลานกลาว

①

②

คอลเลกชัน่ ของเครือ่ งประดับหูรปู
หนาคนชิน้ นัน้ เธอกลาววา “ผูห ญิง
ทุกคน หรืออันที่จริงคือมนุษยทุก
คนตางก็มหี ลากหลายหนา บางครัง้
ในเวลาทีเ่ ราไมทนั รูต วั เราก็จะแสดง
บทบาททีแ่ ตกตาง สะทอนตัวตนอัน
หลากหลายของตัวเองไปตามวาระ
หนุ่มสาวสมัยนีร้ ักความเป็ นตัวของตัวเอง
และโอกาส”
年轻人更追求个性
ผูห ญิงจีนยุคนีก้ ระหายทีจ่ ะแสดง
เมื่อเราเดินเขาไปในหองทํางานของหลิว อี๋หลาน เราก็จะพบผลงาน ตัวตนใหเปนทีป่ ระจักษ พวกเธอจึง
ของเธอวางอยูเ ต็มโตะ ในจํานวนนั้น สิ่งที่ดงึ ดูดสายตาอยางยิง่ คงจะเปน ชื่นชอบงานออกแบบที่ไมซํ้าใคร
เครื่องประดับหูลักษณะคลายใบหนาดานขางของมนุษยทําจากไขมุกสี หลิว อีห๋ ลาน ซึง่ มีอายุ 20 ตน ๆ เธอ
สังเกตวา หนุมสาวชาวจีนสมั ยนี้
ขาวตัดกับเสนสีทอง
ระหวางการสัมภาษณ หลิว อีห๋ ลานพูดถึงคอลเลกชัน่ Body Party ซึง่ เปน โดยเฉพาะอยางพวกทีเ่ กิดยุค 1990
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③

④

⑤

หรือยุค 2000 มักจะรักความเปน ตัวของตัวเอง ไมชอบซํ้าแบบใคร ยกตั ว
อยางเชน บางคนจะตองใชคียบอรดสีชมพูเทานัน้ สวนบางคนเลือกใช
ถวยกาแฟทีเ่ ปนรูปสัตวเทานัน้ เปนตน
และดวยเหตุนี้ กลุม ลูกคาของหลิว อีห๋ ลานจึงมักจะเปนผูบ ริโภคหญิง
รายไดปานกลางถึงรายไดสูงเปนหลัก ไมนานมานี้ แบรนด อี๋หลาน จิวเวลรี่ ของหลิว อี๋หลาน ไดเขาจําหนายใน Selected Shop ของประดับตก
แตงหลากหลายแหง (ราน Selected Shop คือรานขายสินคาแฟชัน่ ทีผ่ นวก
รวมเอาสินคาหลากหลายประเภท เชน เสือ้ ผา ของตกแตง เครื่องประดับ
กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ฯลฯ มารวมกันในที่เดียว โดยเลือกซื้อ
สินคาเขารานตามแนวคิดและรสนิยมดานแฟชั่นของกลุม ลูกคาเปาหมาย
เปนหลัก) หลิว อี๋หลานหวังวาผลงานของตนจะสามารถเขาถึงผูบริโภค
ที่ชื่นชอบงานออกแบบเก ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เธอเชื่อวาแกนแทของการออกแบบเครือ่ งประดับ คือการทําใหเครือ่ ง
ประดับสะทอนตัวตนของผูส วมใส “เครือ่ งประดับควรจะเปนสือ่ สะทอน

ตัวตนทีแ่ ทจริงของผูส วมใส ไมได
เปนเพียงเครื่องตกแตงรางกายเทา
นัน้ ” หลิว อีห๋ ลานตองการใหผบู ริโภคทีม่ ตี วั ตนสอดคลองกับแบรนด
ของเธอไดคน พบและยอมรับในตัว
ตนทีแ่ ทจริง

เครื่องประดับอัญมณีที่คุณหลิว อี๋หลานออกแบบ

图①②③④⑤刘宜兰设计的珠宝首饰 图片来源网络
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①

“วีรบุรษุ สามัญชน” ผูต้ ่อสูโ้ รคร้ายในชนบทของไทย
泰国乡村的抗疫“无名英雄”

瑙

瓦拉个子不高，是泰国西部
叻武里府邦沛县的一名乡村

医疗志愿者。疫情期间，她与志愿者
同事成为当地村庄疫情管控的“守门
人”。“我们本身就是村子里的人，和
村民们都非常熟识。这段时间，我们一
直向村民通报疫情的发展情况，提醒大
家注意防范，也得到了村民们的积极配
合。”瑙瓦拉对记者说。
像瑙瓦拉这样的乡村医疗志愿者
目前在泰国共有150万至200万人，
他们为远离医疗资源的乡村民众提供
医疗帮助与服务。“他们在村民与专
业医护人员之间架起一座桥梁，为村
民进行病症初诊并提供药物，帮助村
民就诊等。”泰国诗纳卡琳威洛大学
社会学教授差猜在曼谷接受记者采访
时说。
36
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“ชวงเวลานีแ้ ทบจะเรียกไดวาเปนชวง 24 ชัว่ โมงของการรอคําสัง่ เรียก
เมือ่ ไหร ตองไปเมือ่ นัน้ ” ในชวงสองสามเดือนทีเ่ กิดโรคโควิด - 19 ขึน้ มา
ในประเทศไทย เกือบทุกวันทีค่ ณ
ุ เนาวรัตน วัย 57 ป ตองไปวัดอุณหภูมใิ ห
ชาวบานสิบกวาครัวเรือนที่อยูในเขตรับผิดชอบของตนเอง
คุณเนาวรัตนรปู รางไมสงู นัก เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นที่
อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรี ทางตะวันตกของไทย ในชวงทีม่ กี ารระบาดของ
โรค เธอกับบรรดาอาสาสมัครไดกลายเปน “ผูเ ฝาประตู” ทีค่ วบคุมโรคระบาด
ในหมูบ า น “พวกเราก็เปนคนในหมูบ า นนีแ้ ตดงั้ เดิมอยูแ ลว รูจ กั ชาวบานดีมาก
ในชวงเวลานี้ พวกเราไดคอยรายงานสถานการณการระบาดของโรคใหชาว
บานรับรูม าโดยตลอด เตือนทุกคนใหเฝาระวังและปองกัน ซึง่ ก็ไดรบั ความ
รวมมืออยางแข็งขันจากบรรดาชาวบาน” คุณเนาวรัตนกลาวกับผูส อื่ ขาว
ในปจจุบนั มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นอยางเชนคุณเนาวรัตน
ในประเทศรวม 1.5 - 2 ลานคน พวกเขาไดใหความชวยเหลือและการบริการ
ทางการแพทยแกชาวบานทีอ่ ยูห า งไกลจากทรัพยากรทางการแพทย “พวกเขา
สรางสะพานระหวางชาวบานกับเจาหนาทีท่ างการแพทยวนิ จิ ฉัยโรคใหแกชาว
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บานในเบือ้ งตนและใหยารักษา ชวยตรวจโรคใหชาวบาน เปนตน” ดร.ชาติชาย
อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของไทยไดให
สัมภาษณผูสื่อขาว
แมวา กลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นเชนนีจ้ ะมีบทบาทสําคัญ
ในชนบทของไทยมาเปนเวลาหลายป แตสงั คมกลับรูจักพวกเขานอยมาก
จนหลังจากโรคโควิดระบาดขึน้ มา บรรดา “วีรบุรษุ สามัญชน” เหลานีจ้ งึ
ไดเขามาอยูในสายตาของผูค น ดวยคุณูปการความเสียสละมหาศาลของ
พวกเขาในการดําเนินงานตอสูก บั โรคระบาด
“โดยปกติ ทุก ๆ วัน พวกเราจะตองไปตรวจตราตามบานตาง ๆ หากบาน
ไหนมีคนกลับมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ พวกเราตองรีบไปทีบ่ า น
เพือ่ จดเบอรโทรศัพท ชือ่ นามสกุลและทีอ่ ยู พรอมทัง้ ใหพวกเขากักตัวที่
บานเปนเวลา 14 วัน” คุณเนาวรัตนกลาว “นอกจากนี้ พวกเรายังไปตรวจ
ตามรานคาในหมูบ า นอยูเ รือ่ ย ๆ เพือ่ ดูวา ทุกคนมีหนากากอนามัยหรือไม
และมีการเตรียมแอลกอฮอลหรือนํา้ ยาฆาเชือ้ ไวพรอมหรือไม เปนตน”
ปจจุบนั ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการตอสูก บั โรคระบาดใน
ระดับหนึง่ นอกจากเปนเพราะมาตรการการปองกันโรคระบาดของรัฐบาล และ
ความพยายามของเจาหนาทีท่ างการแพทยแนวหนาแลว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา นเชนคุณเนาวรัตนก็ถือวามีบทบาทคุณปู การสําคัญทีไ่ ม
อาจมองขามได
“อาสาสมัครรูจักและเขาใจสถานการณในชุมชนอยางลึกซึง้ ซึง่ สิง่ นี้
เปนสิง่ ทีเ่ จาหนาทีท่ างการแพทยในโรงพยาบาลขาดแคลน” น.พ.เกียรติศกั ดิ์
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นิธเิ ศรษฐทรัพย รักษาการผูอ าํ นวย
การโรงพยาบาลอําเภอบางแพกลาว
อาสาสมัครพูดคุยทําความเขาใจกับ
ชาวบาน พยายามรักษาความสัมพันธ
อันดีระหวางโรงพยาบาลกับชาวบาน
การทีอ่ าสาสมัครชว ยคัดกรองผูที่
มีความเสีย่ งสูงและผูท นี่ า สงสัยเบือ้ ง
ตนกอน ชวยประหยัดเวลาใหโรง
พยาบาลอยางมาก โดยโรงพยาบาล
ก็พยายามอยางเต็มกําลังในการอบรม
และใหความชว ยเหลือ พวกเขาใน
ดานความรูใ นการปองกันโรคระบาด
และการรักษาทัว่ ไป เปนตน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเขาทํางานในวันที่
ไดรับมอบหมาย
图①乡村医疗志愿者在分配当日工作 新华社 图

อาสาสมัครวัดความดันโลหิตใหกับชาวบาน
图②志愿者为村民测量血压 新华社 图

อาสาสมัครวัดอุณหภูมชิ าวบาน

图③志愿者为村民测量体温 新华社 图

③
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วงดนตรีดาวเด่นจากยูนนานนอร์มอล
云南师范大学有支国际管乐团

在

云南师范大学，有一支由来自不同国家、
不同专业的学生组成的国际管乐团。

除了中国学生，管乐团的100名成员中有不少
来自其他国家，就读于不同专业。“有很多留学生
刚加入的时候还是零基础，现在已经能成功演奏曲
子了。”管乐团创始人刘东说。在他看来，音乐无
国界，一个好的团队只有包容不同的音乐文化，才
能碰撞出艺术的火花。
泰国留学生黄佳佳是管乐团里的一名萨克斯
手。回忆刚进入管乐团的情景，黄佳佳表示，“当
初听说有这个管乐团后，我就非常想加入他们。得
知自己进入面试，可是激动坏了！加入管乐团后，
我和学姐们一起练习萨克斯，演奏水平有了很大提
高。同时，管乐团的老师和同学鼓励我多说汉语，
现在，我的汉语水平有了很大提升，管乐团对我的
帮助真的很大。”

①
38

本刊记者 蔡梦 王靖中 钱思阳 /文

ณ มหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล มีวงออรเคสตราดาวเดน
วงหนึ่งซึ่งประกอบดวยนักศึกษาตางสัญชาติและตางสาชา
วิชากลุม หนึง่ “เพลงประจํามหาวิท ยาลัยซีหนานเหลียนตา”
“ดอกมะลิ” “ไพเรทสออฟเดอะแคริบเบียน” “เดอะไลออน
คิง” ไมวา จะเปนเพลงจีนคลาสสิกหรือเพลงปอประดับโลก
ตางก็บรรเลงไดอยางชํ่าชอง
วงออรเคสตรายูนนานนอรมอล กอตัง้ ขึน้ ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2551 มีประวัตมิ าเกือบ 12 ปแลว อาจารยหลิว ตง ผูก อ ตัง้
วงดนตรีและเปนอาจารยประจําคณะ-กรรมการสันนิบาตเยาวชนแหงมหาวิทยาลัยกลาววา “แรกเริม่ เดิมที การกอตัง้ วงออร
เคสตราขึน้ มาก็เพือ่ สรางบรรยากาศทางดานศิลปะดนตรีให
แกนกั ศึกษา ในขณะเดียวกันยังเปนเวทีสาํ หรับนักศึกษาใน
การเรียนรูเ ครือ่ งดนตรีและแสดงความสามารถของพวกเขา

交流

②

③

ดวย”
“ความเปดกวาง” เปนสิ่งสําคัญของวงออรเคสตรา ในวง ฯ มีสมาชิก
ทั้งหมดกวา 100 คน นอกจากนักศึกษาชาวจีนแลวยังมีนักศึกษาตางชาติ
จํานวนไมนอยทีเดียว ซึ่งเรียนสาขาวิชาแตกตางกันออกไป “มีนักเรียน
หลายคนเปนมือใหมทเี่ ริ่มตนจากศูนย แตขณะนี้พวกเขาก็สามารถบรรเลง
เพลงไดอยางคลองแคลว” อาจารยหลิว ตงกลาว ในมุมมองของอาจารย
หลิว ตง วงดนตรีทดี่ คี วรเปดกวางตอวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย จึงจะ
เปลงประกายแหงศิลปะออกมาได
นับจากทีว่ งออรเคสตรา ฯ กอตัง้ ขึ้นจนถึงปจจุบัน ไดจัดใหสมาชิกฝก
อบรมโดยไมคดิ คาใชจา ย นอกจากจะเชิญอาจารยมอื อาชีพมาอบรมแลว
ยังจัดการฝกซอมสัปดาหละสองครัง้ “เราพยายามจัดใหมกี ารฝกซอมอยาง
นอยสัปดาหละ 10 ชัว่ โมงและพวกนักศึกษาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู

การแลกเปลีย่ น

④

ระหวางกันดวย”
“เครื่องดนตรีแตละชิ้นเปรียบ
เสมือนนักแสดงทีม่ บี ทบาทเปนของ
ตัวเอง ในการบรรเลงเพลง ๆ หนึ่ง
ทุกคนจะถายทอดอารมณความรูสกึ

สมาชิกวงออรเคสตรารวมถายรูปที่ระลึก
图①管乐团成员合影 受访者供图

อาจารยหลิว ตง ผูกอตั้งวงออรเคสตรา

图②管乐团创始人刘东 受访者供图

วงออรเคสตราแสดงในงานตาง ๆ

图③④管乐团参加演出 受访者供图
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ไปในการบรรเลงเพือ่ รวมกันสรางสรรคเพลงทีไ่ พเราะขึน้ ” คลาริเน็ต ฟลุต
แซกโซโฟน โอโบ ไวโอลิน เพอรคชั ชัน่ เมือ่ ไดฟง เสียงดนตรีทเ่ี สนาะเพราะ
พริง้ ซึง่ บรรเลงดวยเครือ่ งดนตรีตา ง ๆ เหลานี้ อาจารยหลิว ตงแยมรอยยิม้
ออกมา
สวนสมาชิกวงออรเคสตรา ฯ ที่มาจากตางประเทศและมีพื้นเพทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ก็ไดรังสรรคบทเพลงแหงการเจริญเติบโตของ
ตน ชนากันต ธีรวัฒนมนตร นักศึกษาชาวไทย ซึง่ เปนนักแซกโซโฟนของ
วง ฯ นี้ เธอระลึกถึงเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาเปนสมาชิกวงนีใ้ หม ๆ วา “พอทราบวา
มีวงออรเคสตรานี้ ฉันรูส กึ ตื่นเตน มากและอยากเขาเปนสมาชิกในวง ฯ
มาก เมือ่ ไดเขารวมวง ฯ แลว ทําใหฉนั มีโอกาสฝกซอมแซ็กโซโฟนรวม
กับรุน พี่ ทําใหฝม อื การเลนของฉันพัฒนาขึน้ มาก ในขณะเดียวกันเพือ่ น ๆ
ในวงและอาจารยตา งก็เชียรใหฉนั พูดภาษาจีนบอย ๆ ตอนนีภ้ าษาจีนของ
ฉันดีขึ้นมาก วง ฯ ชวยฉันไดจริง ๆ”
เอลิซชาวเบลเยี่ยม เปนหนึ่งในเพื่ อ นนักแซกโซโฟนของชนากันต
ดวยประสบการณการเรียนแซกโซโฟนมาเปนเวลา 13 ป ทําใหเธอกลาย
เปน “มือเกา” ของวงออรเคสตรา “การเขารวมวงออรเคสตราทําใหฉัน
มีความรูสึกวาเปนสวนหนึง่ ของวงนี้ ฉันไดเลนแซกโซโฟนอันเปนเครื่อง
ดนตรีชิ้นโปรดของฉั นและสิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือฉันไดรบั โอกาสในการแสดง
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บนเวทีตา ง ๆ มากมาย สิง่ เหลานีล้ ว น
เปนประสบการณอนั มีคา ยิง่ สําหรับ
ฉัน”
10 กวาปที่ผานมา อุดมคติของ
วงดนตรีทเี่ นน “ความเปดกวาง” นัน้
ไมเคยเปลีย่ นแปลง ขณะทีอ่ าจารย
หลิว ตง มองดู บ รรดานักศึกษาที่
กําลังซอมดนตรีรว มกันพรอมกลาว
วา “ผมหวังวาวงออรเคสตรายูนนาน
นอรมอลจะมี ส มาชิกชาวจีนและ
ชาวตางชาติทรี่ กั ดนตรีจาํ นวนมาก
ขึ้น และในอนาคต วง ฯ ของเราจะ
กาวไปไกลมากขึ้น”

สมาชิกวงออรเคสตรากําลังฝกซอม
管乐团成员在练习 受访者供图

自然
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สภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่ดี
ส่งผลให้ผูค้ นมาชมนกที่ยูนนานมากขึ้น
生态环境改善，越来越多人来云南观鸟
本刊记者 李恒强 姚程程/文

①

②

今

年3月，数十只钳嘴鹳首次出现在昆
明翠湖，还在翠湖停留了近1个月时

间，他们的到来给昆明带来了一道美丽的景观,
也引来不少市民来翠湖观鸟、拍摄。
钳嘴鹳是迁徙鸟，也是野生动物,它们首次
出现在翠湖，时而靠水边行走，时而用嘴去戳
戳水面下的淤泥，寻找着泥鳅之类的美食。从
一开始只在翠湖高空盘旋、偏僻处觅食，到后

ยูนนานเปนสวรรคสาํ หรับนก และทีน่ ยี่ งั เปนสวรรคสาํ หรับ
การชมนกอีกดวย
ในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมา มณฑลยูนนานไดปรับปรุงสภาพแวดลอมทางระบบนิเวศอยางตอเนื่อง สงผลใหมีนกหายากปรากฏ
อยูทั่วมณฑลยูนนานจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดึงดูดผูรักนกและ
รักการถายภาพเดินทางมาที่นี่เพื่อชื่นชม และบันทึกความงดงาม
ของเหลาหมูมวลนกเหลานี้

来钳嘴鹳已经开始亲近人，游客用手机也可以
拍到它们，这样人与鸟温馨的场景，让人感到
由衷的喜悦。

นกสาลิกาเขียว

图①蓝绿鹊 盈江观鸟协会供图

ชางภาพถายภาพ ณ จุดชมนก

图②摄影师在观鸟点拍摄 新华社 图

41

ส่องธรรมชาติ

自然

นกกระสาปากห่ างปรากฏโฉมครั้งแรกในทะเลสาบกรีนเลคคุนหมิง
昆明：钳嘴鹳首次现身翠湖

①

ในเดือนมีนาคมปนี้ นกกระสาปากหาง (Anastomus oscitans) 10 กวา
ตัว ปรากฏตัวขึ้นเปนครั้งแรกที่ทะเลสาบกรีนเลค เมืองคุนหมิง พวกมัน
พักอาศัยอยูที่นี่เปนเวลาเกือบหนึ่งเดือน การมาเยือนของนกกระสาปาก
หางไดสรางทัศนียภาพใหมและความสวยงามมาสูเ มืองคุนหมิง สรางความ
สนใจใหกับชาวคุนหมิงจํานวนมาก ตางพากันมาเที่ยวชมและถายภาพ
นกกระสาปากหางเปนนกอพยพชนิดหนึ่งจัดอยูในประเภทสัตวปา
ปรากฏตัวครัง้ แรกในทะเลสาบกรีนเลค พวกมันบางก็พากันเดินเลนตาม
ริมนํ้า บางก็ใชปากขุดคุยโคลนใตนํ้าเพื่อมองหาอาหารอันแสนโอชะจํา
พวกปลาในทะเลสาบ ในระยะแรกพวกมันจะพากันบินอยูก ลางเวหาเพือ่
มองหาอาหารบริเวณทะเลสาบกรีนเลคในระยะไกล ๆ เทานั้น ปจจุบัน
นกกระสาปากหางเริม่ คุน เคยและเขาใกลผคู นมากขึน้ นักทองเทีย่ วสามารถ
ใชมอื ถือถายรูป ผูค นและนกอยูร ว มกันชางเปนภาพทีแ่ สนอบอุน นับเปน
ความสุขทีแ่ ทจริง คุณหลิว เจีย้ นหัว ชางภาพกลาววา “ผมหวังวาพวกมัน
จะบินมาที่ทะเลสาบกรีนเลคแหงนี้ทุกป”
นกมากกว่ า 200 สายพันธุ์ในพืน้ ทีช่ ่ ุมน�ำ้ ชิงหัวไห่ เมืองเป่ าซาน
保山：青华海湿地鸟类超过200种

นับตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน ณ อุทยานแหงชาติพื้นที่ชุมนํ้า
ชิงหัวไห เมืองเปาซาน มณฑลยูนนาน มีจํานวนพันธุพืชเพิ่มขึ้นจาก 480
เปน 992 สายพันธุ และจํานวนนกเพิ่มขึ้นจาก 172 เปน 216 ชนิด “ผมหวัง
วามนุษยและธรรมชาติจะอยูร ว มกันอยางกลมกลืน และนกจํานวนมากจะ
ใชเมืองเปาซานใหเปนบานของพวกมัน” คุณหลิน เหลย หัวหนาศูนย
บริหารอุทยานแหงชาติพื้นที่ชุมนํ้าชิงหัวไหกลาว
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา รัฐบาลเมื อ งเป า ซานไดเรงการฟนฟูอุทยาน
พื้นที่ชุมนํ้าอยางตอเนื่อง ทุมเทการกอสรางและการอนุรักษ รวมถึงทุม
เงินทุนในการบําบัดนํา้ เสียและงานดานอื่น ๆ อีกทัง้ ชาวเมืองจํานวนมาก
ยังชวยกันเก็บขยะในอุทยาน ฯ และเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน
โครงการอนุรักษนกอีกดวย
②
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③

อ�ำเภอหยิงเจียงริเริ่มอาชีพไกด์ ชมนก
盈江：“鸟导游”兴起

ณ เขตอนุรกั ษธรรมชาติถง ปก วาน ซึ่งตั้งอยูทางสุดเขตตะวันตกโซน
รอนของประเทศจีน ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ที่นี่เปนแหลง
อาศัยของนกหายากจํานวนมาก
ในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมา มีผคู นมาชมนกและถายภาพทีน่ เี่ ปนจํานวนมาก
ภายในพื้นที่คุมครอง ฯ สมาคมชมนกหยิงเจียงไดตั้งจุดชมนกขึ้นหลาย
แหง “นกเหลานีไ้ ดสรางชือ่ เสียงให กั บอํ า เภอหยิงเจียง ชาวบานหลายคน
หันมาทําอาชีพไกด ชวยสรางรายไดและขจัดความยากจนใหกับคนทอง
ถิ่น” คุณปาน ติงหยิง ประธานสมาคมชมนกหยิงเจียงกลาว
ทัง้ นี้ สมาคมชมนกหยิงเจียงไดจัดหลักสูตรอบรมไกดใหกบั ชาวบาน
เพือ่ ใหสามารถบริการนักทองเทีย่ วทีม่ าดูนกไดอยางถูกตอง โดยหลักสูตร
การอบรมประกอบดวยความรูเ กีย่ วกับนกสายพันธุต า ง ๆ ความรูเ กีย่ วกับ
การใหบริการแกนักทองเที่ยว และชาวทองถิ่นยังไดสรางบัญชีในวีแชท
โดยใชชอื่ วา “หุบเขานกเหงือก” ซึง่ เปนแพลตฟอรมในการใหบริการแก
นักทองเทีย่ วทีจ่ ะมาชมนกหรือผูช นื่ ชอบการถายภาพทีจ่ ะมาอําเภอหยิงเจียง
สามารถจองสถานที่ชมนก ไกดนําเที่ยว ขอมูลขาวสารและสารานุกรม

เกีย่ วกับนก นอกจากนีย้ งั สามารถซือ้
สินคาผลิตภัณฑนวัตกรรมสรางสรรค
เกี่ยวกับนกไดอีกดวย ในอนาคต
สมาคมชมนกหยิงเจียงยังไดวางแผน
ทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนยการศึกษาธรรมชาติ
เพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับนกแกนกั ทอง
เทีย่ ว และสงผานแนวคิดการอนุรกั ษ
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และความ
รักทีม่ ตี อ สัตวและพันธุพ ชื ใหกบั ผู
คนมากยิ่งขึ้น

นกแวนสีเทา (Grey Peacock-pheasant)

图①灰孔雀雉 盈江观鸟协会供图

ชางภาพตางชาติเดินทางมายังภูเขาเกาหลีกงมณฑลยูนนาน
เพื่อชมนกและถายภาพ
图②外国摄影师在云南高黎贡山观鸟拍鸟 贾翔 图

นกกก (Great Hornbill) ในตระกูลนกเหงือก
图③双角犀鸟 盈江观鸟协会供图
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自然

7

年时间，比利时前驻华大使
奈斯早已融入云南的乡村生

活。奈斯常常和村里的朋友们一起
务农、吃饭、喝酒，甚至一同抽雪
茄。如果没有注意到草帽下是一副
欧洲面孔，足以让外人把他视作红
土地上再普通不过的一位老农。
更让奈斯高兴的是，他在云
南的永续农业实践，吸引很多中
国年轻人不远千里来学习、交
流。“中国文化源于农耕，几千
年仰仗天、地，仰仗阳光和雨
水。对于自然，中国人充满敬
畏。”奈斯端详着院子里的自种
的欧芹说：“你看，这是我从比
利时带回来的欧芹。它和我一
样，长在这里很快乐。”

①

อดีตทูตเบลเยียมกับชีวิตดินแดนในฝั นยูนนาน
比利时前驻华大使：在云南，圆田园之梦

②
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胡远航 李晓琳 / 文

“ในป พ.ศ. 2553 ผมเดินทางมามณฑลยูนนานเปนครัง้ แรกและเกิดหลง
รักทีน่ ที่ นั ที ยูนนานทําใหความฝนการใชชวี ติ ในทองไรทอ งนาของผมเปน
จริงขึ้นมา” คุณแพทริค นิส อดีตเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจําประเทศ
จีนกลาว
คุณนิส เกิดในป พ.ศ. 2493 ที่เมืองคองโก ซึ่งขณะนั้นคุณพอของเขา
เปนนักการทูตในแอฟริกา ทําใหคุณนิสใชชีวิตวัยเด็กเกือบทั้งหมดอยูที่
นัน่ ในป พ.ศ. 2540 คุณนิสวัย 47 ป ไดเดินทางมาประเทศจีนในฐานะกงสุลใหญแหงเบลเยี่ยมประจําเมืองเซี่ยงไฮ คุณนิสรูสึกตื่นเตนมากที่รูวา
กําลังจะไดไปทํางานที่เซี่ยงไฮ “ในที่สุดผมก็ไดมีโอกาสมาถึงดินแดน

自然

แหงบูรพาทิศซึ่งผมใฝฝนมานาน”
นอกจากเซี่ยงไฮแลว คุณนิสยังไดยายไปทํางานที่นครปกกิ่ง ฮองกง
และสถานทีอ่ นื่ ๆ ในประเทศจีน และในชวงเวลานีเ้ องทําใหเขาไดพบรัก
กับคุณเติ้ง หมินเหยียน ภรรยาคนปจจุบันของเขา “จีนเปรียบเสมือนแม
เหล็กวิเศษทีด่ งึ ดูดผมมาตลอด” คุณนิสกลาว ในป พ.ศ. 2556 เนือ่ งจากตอง
การอยูท ปี่ ระเทศจีนตอ เขาจึงตองสละโอกาสทีจ่ ะไปเปนเอกอัครราชทูต
ที่ประเทศตุรกี แลวเดินทางกลับไปเมืองตงชวน มณฑลยูนนานทางภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจีน อันเปนบานเกิดของภรรยาเขา เพือ่ ไลตามความ
ฝนการใชชีวิตในทองทุงอันงดงามของเขา
คุณนิสใชชวี ติ ในชนบทอยางเรียบงาย เขาทําการเกษตรดวยวิธธี รรมชาติ
ไมมีการไถพรวนดิน ไมใสปยุ ไมมกี ารฉีดยาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืช
หรือแมกระทัง่ ไมมกี ารถอนวัชพืชใด ๆ เขาเชือ่ วาการไถพรวนดินจะเปน
การรบกวนแมลงและจุลินทรียในดิน และทําลายความสมดุลทางนิเวศ
ของดิน “หากแมลงมีชวี ติ ทีไ่ มสงบ พืชผลก็จะเติบโตไดไมดเี ชนกัน” แต
เกษตรกรในหมูบ า นกลับมองวา หากไมพรวนดินพืชก็จะไมเจริญงอกงาม
หากไมมีการถอนหญาแสดงวาเปนคนขี้เกียจ ชาวบานทําการเกษตรโดย
ใชแผนฟลมพลาสติก ใสปุยเคมีใหพืช และใชยาฆาแมลง ซึ่งสิ่งเหลานี้
กลับทําใหคุณนิสรูสึกไมพอใจ
แตเมือ่ เวลาผานไป คุณนิสและชาวบานตางก็มคี วามเขาใจกันมากขึน้
เรื่อย ๆ “สําหรับเกษตรกรแลว การทําการเกษตรไมใชแคเรื่องของการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล แตตองดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ อยางเปน
วัฏจักร” คุณนิสกลาววา การทําใหดินและการเกษตรมีการพัฒนาที่แข็ง
แรงเปนความปรารถนารวมกันของเขาและชาวบาน
ชวงเวลา 7 ป ทําใหคณ
ุ นิสไดหลอมรวมเขากับชีวติ ในชนบทของมณฑล
ยูนนานไปแลว เขาและเพื่อน ๆ ในหมูบ า นมักรวมกันทําการเกษตร รวม
กินรวมดืม่ หรือสูบบุหรีซ่ กิ ารดว ยกัน หากไมสังเกตใหดี ชายใบหนาฝรัง่
ภายใตหมวกฟาง ก็อาจจะทําใหบุคคลภายนอกคิดวาเขาเปนเพียงชาวนา
ธรรมดา ๆ คนหนึง่ ในพืน้ ทีด่ นิ สีแดงแหงนี้ “ปจจุบนั หากตองออกไปนอก
พืน้ ทีเ่ ปนครัง้ คราว ผมก็จะรอนใจอยากรีบกลับมาทีห่ มูบ า น ผมรักพืช รัก
นก รักแมลง และรักทุกสิ่งทุกอยางที่นี่”
สิ่งที่ทําใหคณ
ุ นิสรูส กึ มีความสุขมากก็คอื การทําการเกษตรแบบยัง่ ยืน
ของเขาในมณฑลยูนนาน ไดดงึ ดูดหนุมสาวชาวจีนจํานวนมากใหมาศึกษา

ส่องธรรมชาติ

③

หาความรูจ ากเขา “วัฒนธรรมจีนเกิด
ขึน้ จากการทําการเกษตรโดยอาศัย
ฟาและดิน พึง่ พาแสงแดดและสาย
ฝนมาเปนเวลาหลายพันป สําหรับ
ธรรมชาติแลวคนจีนเต็มไปดวยความ
เคารพยําเกรง”
คุณนิสมองไปทีผ่ กั ชีฝรัง่ ในสวน
ซึ่งเขาเปนคนปลูกพรอมกลาววา
“คุณดูผกั ชีฝ รั่งที่ผมนํามาจากเบลเยีย่ มพวกนัน้ สิ พวกมันก็เหมือนกับ
ผม มีความสุขทีไ่ ดอยูแ ละเติบโตทีน่ ”ี่

คุณนิสทํางานในไรนา

图①奈斯在田里劳作 中新社 图

คุณนิสถูกดึงดูดดวยกลิ่นหอมของพืชในไรนา

图②奈斯被田间一株带有香气的植物所吸引
中新社 图

คุณนิสพูดคุยกับภรรยาขณะทีร่ บั ประทานอาหารเชาในหอง
ครัว
图③奈斯与妻子在厨房聊天吃早餐 中新社 图
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สีสนั และความสนุกของ “การเรียนรูใ้ นเวลาช่วงกลางคืน”
“夜学”的多彩与快乐

本刊记者 李恒强 姚程程 / 文

蹦

迪、K歌、健身……晚餐结束后，不少人选择来一
场酣畅淋漓的夜间活动，释放白天积蓄已久的“动

能”；也有一些人，他们选择参与到各种读书会、培训活
动中，将工作和睡觉之外的8小时变成“充电期”和“提升
期”，增加生活阅历、发掘自身潜力、探索无限可能。
在云南省昆明市，作为“夜经济”的重要组成部分，越来
越受欢迎的“夜间学习”刺激着书店、艺术培训班、烘培店等
实体经济创新模式、调动智慧，开发新的消费场景和消费业态。

②
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หลังจากการเตนดิสโก รองคาราโอเกะ
ออกกําลังฟตเนส และรับประทานอาหาร
เย็นเสร็จแลว คนจํานวนไมนอยเลือกที่
จะทํากิจกรรมผอนคลายในยามคํ่าคืน
เพื่อปลดปลอย “พลัง” ที่เก็บไวมานาน
จากตอนกลางวัน และมีคนจํานวนหนึ่ง
เลือกทีจ่ ะเขารวมชมรมอานหนังสือและ
กิจกรรมอบรมตาง ๆ ทําให 8 ชัว่ โมงนอก
เหนือจากการทํางานและการนอนหลับ
กลายเปน “ชวงเวลาแหงการชารจแบต”
และ “ชวงเวลาแหงการยกระดับ” เพิ่ม
ประสบการณในชีวติ คนหาศักยภาพใน
ตนเอง และคนหาความเปนไปไดที่ไร
ขีดจํากัด
ทีน่ ครคุนหมิง มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตของจีน “การเรียนรูใ นชวง
กลางคืน” ซึ่งได รั บ ความนิยมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนือ่ ง ในฐานะทีเ่ ปนสวนประกอบ
สําคัญ ของ “เศรษฐกิ จ ยามคํ่าคืน” ได
กระตุน รูปแบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
และความรูในดานตาง ๆ และมีการบุก
เบิกการบริโภคแนวใหม เชน รานหนัง
สือ ชัน้ เรียนอบรมดานศิลปะ รานเบเกอรี่
เปนตน

ชาวเมืองกําลังเลือกซื้อหนังสือในรานขายหนังสือ
图①市民在书店购书 中新社 图

ชาวเมืองกําลังอานหนังสือในรานหนังสือ
图②市民在书店阅读 李文君 图

③

พิธกี รกําลังดําเนินรายการในกิจกรรมแบงปนการอาน

图③读书分享会上，主持人正在发言 李文君 图
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การอ่ านในช่ วงกลางคืนท�ำให้ ร้านหนังสื อคึกคักขึน้
夜读让书店更热闹

“สิง่ ทีเ่ รากําลังทําอยูต อนนี้ ก็คอื รวมมือกับชมรมการอานหนังสือฝน
ุ ก็ลอก
เติงในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นในหัวขอ ‘ทักษะการสือ่ สารทีค่ ณ
เลียนแบบได’ กิจกรรมเชนนี้จัดขึ้นเปนปกติในรานหนังสือ 28 แหง ใน
เขตนครคุนหมิง” เวลาสองทุม ในรานหนังสือซินหัวแสงไฟสวางจา ราน
ซีเฉิงสือไตแหงนครคุนหมิงกลายเปนสถานทีท่ ี่ “หนอนหนังสือ” ในบริเวณ
ใกลเคียงเลือกมาเยือนเปนอันดับแรกหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
คุณติง เจี๋ย ผูจัดการรานหนั ง สื อ ยิ้ ม และบอกวา “ชมรมการอานหนังสือ
ซึ่งมีสาระดี ๆ มักจะไดรับความนิยมจากผูอาน”
“รูส กึ ไดอยางชัดเจนวาปจจุบนั มีผูที่รักการอานเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง”
หลังจากเพิง่ เสร็จสิน้ กิจกรรมแลกเปลีย่ นในวันนัน้ คุณซือ จิง ประธานชมรม
การอานฝนเติงเขตมณฑลยูนนานก็รีบบอกเลาความรูสึกของเขาใหพวก
เราฟง เขาอธิบายวา ปจจุบันสมาชิกในเขตมณฑลยูนนานที่ลงทะเบียน
กับชมรมการอานฝนเติงมีเกือบ 500,000 คน มีผูคนจํานวนมากขึ้นที่ใช
เวลานอกเหนือจากการทํางานไปกับการอานหนังสือประเภทตาง ๆ พวก
เขาวางแผนกิจกรรมไลฟสดในยานตาง ๆ ทีไ่ ดรบั ความนิยมในนครคุนหมิง
โดยหวังวาจะดึงดูดใหมนี กั อานเขารวมกิจกรรม “การเรียนรูใ นชวงกลาง
คืน”

ความใฝ่ ฝันด้ านศิลปะเริ่มต้ นจากการเรียนรู้ ในช่ วงกลางคืน
艺术梦在夜学中起航

ยังไมทนั เดินเขาไปในศูนยศลิ ปะอวี๋เสียง สถาบันจงเถียนเพือ่ การศึกษา
แหงนครคุนหมิง เราก็ไดยนิ เสียงเครือ่ งดนตรีฟลุตบรรเลงทํานองเพลง C
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②

Major Concerto ลอยเขามาในหู เวลา
19.00 - 21.00 น. เปนชวงเวลาแหง “การ

เรียนรูใ นชวงกลางคืน” ของเด็ก ๆ
ทวงทํานองอันไพเราะซึง่ บรรเลงดวย
เครือ่ งดนตรีตา ง ๆ ทําใหความเหนือ่ ย
ลาตลอดทัง้ วันมลายหายไป มุมปาก
ยกขึน้ มา ใบหนาเปอ นยิม้ โดยไมรตู วั
ทีน่ มี่ วี ชิ าใหเรียนหลากหลาย ไม
วาจะเปน ฟลุต แซกโซโฟน เปยโน
ขับรอง ศิลปะ เขียนพูกันจีน และ
ทุกเย็นวันพุธไมวาจะเปนครูของ
สถาบันหรือวาครูจากสถาบันศิลปะ
อื่น ๆ รวมทั้งคณะนาฏศิลปตาง ๆ
ก็จะมาแลกเปลีย่ นประสบการณกนั
ทีน่ ี่ คุณเอีย๋ น อวีเ๋ สียง ประธานศูนย
ศิลปะหวังวาจะสรางเวทีใหมีการ
แลกเปลี่ยนสไตลและแนวคิดทาง
ดนตรีตา ง ๆ ไดอยางอิสระ ใหเหลา
นักเรียนไดสมั ผัสถึงรูปแบบศิลปะ
ทีห่ ลากหลาย และทุก 3 เดือนเด็ก ๆ
ก็จะมาแสดงบนเวทีเล็ก ๆ โชวให
เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู

时尚

แฟชัน่

เรียนอบขนมภายใน 2 ชั่วโมง

มีสสี นั และนาประทับใจ
两小时学会烘焙技能
ปจจุบนั จังหวะชีวติ ในเมืองรวด
“ขนมอบเย็นแลว เคลือบนํ้าตาลไอซิ่งไดแลว” อี๊ มานและพี่สาวรับ เร็วขึน้ เวลากลางคืนเปนชวงทีท่ กุ
ไอซิง่ จากมือของพนักงานไป และคอย ๆ “เคลือบสีสนั ” ใหขนมอบ คุณ คนใชสาํ หรับเรียนทักษะใหม ๆ ใน
แมที่อยูขาง ๆ เห็นทาทางจริงจังของพี่นองสองสาว ก็อดยิ้มไมได สวน รานขนมอบแบบนี้ เพียงไมกชี่ วั่ โมง
คุณพอก็กาํ ลังถือมือถือบันทึกภาพประสบการณการเรียนทําอบขนมครัง้ “ความฝนอันหอมหวาน” ก็เปนจริง
ขึ้นมาแลว
แรกของเด็ก ๆ
คุณหยวน เจียง พนักงานรานขนมอบ W ทีน่ ครคุนหมิง เปนครูสอนทํา
ขนมอบของพีน่ อ งสองสาว เขาบอกวา “เด็ก ๆ มาเรียนทําขนมอบในชวง
กลางคืนหลังเลิกเรียนกันคอนขางมาก ผูป กครองก็มกั จะพาเด็ก ๆ มาลอง
สัมผัสประสบการณ และก็ยังมี ‘เพื่อน ๆ วัยผูใหญ’ จํานวนหนึ่ง ก็จะมา ชาวเมืองกําลังเดินชมหนังสือในรานหนังสือ
ทําขนมเคกดวยตนเองในเวลาหลังเลิกงาน เพื่อมอบใหตัวเองหรือมอบ 图①市民逛书店 李文君 图
สาวนอยกําลังฝกเรียนดนตรี
ใหเพื่อนสนิทในวันเกิด”
图②女孩学习乐器 李文君 图
เขาบอกวาเพียง 1 - 2 ชัว่ โมงลูกคาก็สามารถทําเคกเสร็จ 1 กอน ทําขนมอบ
ผูใ หญและเด็ก ๆ รวมกันเรียนรูก ารทําเคก
รูปรางตาง ๆ หรือขนมปงรสชาติตา ง ๆ ทําใหชว งเวลากลางคืนของพวกเขา 图③家长领着孩子学做蛋糕 李恒强 图

③
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ผ้าพระบฏพุทธศิลป์แห่งเชียงกรีลา
在香格里拉画唐卡

唐

卡是藏族文化中一种独具
特色的绘画艺术形式，题

材内容涉及藏族的宗教、历史、文
化和社会生活等诸多领域，被称为
藏族“百科全书”。格桑达娃出生
在唐卡世家，自幼跟随父亲学习唐卡
创作。
23岁那年，格桑达娃想要创作
关于佛祖释迦牟尼故事的唐卡。为
此，他先后前往尼泊尔、不丹、印度
等国求学。几经历练，格桑达娃的唐
卡创作越来越受认可，喜欢其作品的
人遍布中国、美国和南亚国家。
在云南省迪庆藏族自治州政府支
持下，格桑达娃创办了一家香格里拉
唐卡画院，招收学徒，让这门手艺
在迪庆传承下去。格桑达娃一边创
作唐卡，一边教学，“来这里的学徒
吃住学都免费，有时候碰到特别贫穷
或者身体残疾的孩子，我也会邀请他
们来学习手艺”。一时间，画院十分
热闹，不仅有藏族、汉族，还有法国
人、韩国人等远道而来的外国人。
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①

ใกล ๆ วัดพระใหญ เมืองโบราณตูเ คอจง แควนปกครองตนเองชนชาติ
ทิเบต ตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน เปนที่ตั้งของสถาบันวาดภาพถังขาแหงหนึ่ง
คุณเกอซังตาวา ผูอํานวยการสถาบันกําลังสอนลูกศิษยรังสรรคงานภาพ
วาดถังขา
“ถังขา” หรือ ผาพระบฏ เปนรูปแบบศิลปะการวาดภาพทีเ่ ปนเอกลักษณ
อยางหนึง่ ของวัฒนธรรมชนชาติทเิ บต หัวขอเนือ้ หาทีใ่ ชมคี วามหลากหลาย
ครอบคลุมทัง้ ศาสนา ประวัตศิ าสตร วัฒนธรรมและสังคมวิถีชีวิต เปนตน
ถูกขนานนามวาเปน “สารานุกรม” ชนชาติทิเบต คุณเกอซังตาวาถือกําเนิด
ในครอบครัวทีส่ บื สานการเขียนภาพถังขา เขาติดตามบิดาเพือ่ เรียนรูก าร
สรางสรรคงานถังขามาตั้งแตเล็ก เมื่ออายุ 11 ขวบ ดวยสมัยนั้นไมมีโรง
เรียนสอนวิชาการเขียนภาพถังขาโดยเฉพาะ เขาจึงเลือกที่จะเขาเรียนใน
วัดเพื่อศึกษาศิลปะการวาดภาพถังขา
เมื่ออายุ 23 ป คุณเกอซังตาวาคิดอยากจะสรางงานถังขาทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง
ราวของพระพุทธเจ า ดั ง นั้ น เขาจึ ง ไดเดินทางไปประเทศเนปาล ภูฏาน
อินเดีย ฯลฯ เพือ่ แสวงหาความรูจ ากการฝกฝนผานประสบการณครัง้ แลว
ครัง้ เลา งานสรางสรรคถงั ขาของเขานับวันไดรบั การยอมรับมากขึน้ ผูช นื่
ชอบผลงานของเขามีอยูท วั่ ประเทศจีน อเมริกาและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พ.ศ. 2550 คุณเกอซังตาวาเดินทางกลับประเทศจีน และมุง หนาไปนมัส

非遗

②

การภูเขาหิมะเหมยลีในแควนตีช๋ งิ่ ไดเห็นจิตรกรรมฝาผนังในวัดเฟยไหล
ตอมาไปดูจติ กรรมฝาผนังทีเ่ มืองโบราณไปซาในเมืองลีเ่ จียง นอกจากความ
ปตยิ นิ ดีแลว เขายังพบวาวัฒนธรรมการวาดภาพถังขาไมคอ ยมีการสืบทอด
ออกไป
ตอมา คุณเกอซังตาวาไดเชาหนารานแหงหนึง่ ทีเ่ มืองโบราณตูเ คอจง
เปดเปนรานเล็ก ๆ ชือ่ วา “บานศิลปะถังขาทิเบต” ในพ.ศ. 2552 เขาไดเชือ้
เชิญอาจารยวาดภาพถังขาสองทานมากอตั้งสตูดโิ อทีเ่ ชียงกรีลา ในระหวาง
นี้ เขาไดสรางสรรคงานถังขาชิ้นหนึ่งเปนภาพประวัตพิ ระพุทธเจา มีพอ คา
คนหนึ่งที่มาจากมณฑลกวางตุงซื้อไปในราคาเกือบ 2 ลานหยวน
พ.ศ. 2553 ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลทองถิ่น คุณเกอซังตาวา
ไดกอตั้งสถาบันวาดภาพถังขาเชียงกรีลาขึ้น และเปดรับสมัครลูกศิษย
ทําใหศลิ ปะสาขานีไ้ ดสบื สานตอไปในแควนตีช๋ งิ่ คุณเกอซังตาวาดานหนึง่
ทําการสรางสรรคงานถังขา อีกดานก็ถายทอดงานศิลปะใหกับลูกศิษย
“มาเปนลูกศิษยที่นมี่ ที อี่ ยูท กี่ นิ และเรียนฟรี ไมตองเสียคาใชจา ย บางครัง้
เจอเด็กทีย่ ากจนมาก ๆ หรือรางกายพิการ ผมก็พาเขามาเรียนศิลปหัตถกรรม
เชนกัน” นับเปนชวงเวลาทีส่ ถาบันมีความคึกคักมาก ไมเพียงมีชาวชนชาติ
ทิเบต ชนชาติฮั่น แมแตชาวตางชาติ เชน ฝรั่งเศส เกาหลีใตก็เขาเปนลูก
ศิษยดวย
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เกิดเหตุไฟไหมเมืองโบราณเชียงกรีลา ภาพ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ถังขากวา 500 ภาพภายในสถาบัน
ถูกเพลิงไหมเสียหายหมด คุณเกอ
ซังตาวาสูญเสียทุกสิ่งที่ไดกอราง
สรางตัง้ มา แตโชคดีมเี พือ่ นฝูงชวย
เหลือ ไดรวบรวมกําลังกอตัง้ สถาบัน
จิตรกรรมขึ้นที่กรุงปกกิ่ง ถึงอยาง
ไรเขาก็ไมอาจปลอยวางจากเชียงกรีลาได
พ.ศ. 2559 เขาออกจากปกกิง่ และ
กลับไปเชียงกรีลา เชาอาคารแหง
หนึง่ ในเมืองโบราณทีส่ รางขึน้ ใหม
ในรูปแบบสถาปตยกรรมทิเบต แลว
กอตัง้ ขึน้ เปนสถาบันถังขา ศิษยเกา
จํานวนมากเมือ่ ทราบขาวไดพากัน
กลับมาที่นี่ ปจจุบัน คุณเกอซังตา
วาในวัยเกือบ 40 ป มีลกู สาวสองคน
เขาหวังวาลูก ๆ ของเขาจะสืบทอด
งานสรางสรรคถงั ขาของตนตอไป
“อยางวานะ แตละยุคสมัยไมเหมือน
กัน ตอนนีผ้ มใหลกู สาวทัง้ สองเรียน
อยูที่มณฑลชิงไห ศึกษาหาความรู
ใหมากกวาเดิม บางทีเมือ่ ถึงเวลานัน้
พวกเขาอาจจะมีความเขาใจตอภาพ
ถังขาดีขึ้น” คุณเกอซังตาวากลาว

นักทองเที่ยวเยี่ยมชมวัด

图①游客参观寺院 中新社 图

คุณเกอซังตาวารังสรรคผาพระบฏ

图②格桑达娃创作唐卡 中新社 图
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พลิกชีวิตใหม่ให้กบั สตรีชาวจ้วงมณฑลยูนนาน
ด้วยงานผ้าปั ก
云南壮族妇女“绣”出新生活

本刊记者 冯雅昕/文

①

在

云南省曲靖市师宗县五龙乡“余晶凤壮锦工作室”，绣娘们把当地优美
的水乡风景绣在壮锦上，他们还把过上好日子好心情“绣”在劳作时的

歌声里：大家在一起，同祝样样好。曾经，这里是云南的贫困乡，但水源丰富，
有5条河流汇聚于此，居民以壮族为主。现在，刺绣为当地妇女带来了新生活。

②
52

ณ อวี่ จิงเฟงสตูดโิ อ ซึง่ เปนราน
จําหนาย “จวงจิ่น” หรือผาไหมทอ
ดิน้ ชาวจวง ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลอูห ลง อําเภอ
ซือจง เมืองฉวีจ่ งิ้ ทางภาคตะวันตก
เฉียงใตของประเทศจีน บรรดาหญิง
ปกไดนําความงดงามของทิวทัศน
ในชนบทรังสรรคปก ลงบนผา พวก
เขายังไดนาํ ชีวติ ความเปนอยูท ดี่ แี ละ
อารมณสนุ ทรียข บั ขานผานเสียงเพลง
ขณะทํางาน “พวกเราอยูร ว มกัน ขอ
ใหโชคดีทกุ อยาง” ครัง้ หนึง่ ทีน่ เี่ คย
เปนพืน้ ทีท่ ยี่ ากจนเขตหนึง่ ในมณฑล
ยูนนาน แตดวยความอุดมสมบูรณ
ของแมนาํ้ ซึง่ มีแมนาํ้ 5 สายไหลมา
บรรจบกัน และชาวบานสวนใหญ
จะเปนชาวจวง ปจจุบัน งานปกได

非遗

นําพาชีวิตความเปนอยูที่ดีมาใหกับผูหญิงในทองถิ่น
“ผลิตภัณฑผา ของเรามีปจ จัยมาจาก ‘นํา้ ’ ผาเหลานีน้ อกจากจะขายให
กับชาวจวงแลว ยังจําหนายใหกับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่สามารถนํา
งานฝมือที่โดดเดนกลับไปบานดวย” คุณอวี่ จิงเฟง เจาของสตูดิโอกลาว
อยางมีความสุข ชิน้ งานปกที่ละเอียดออนบนผืนผาสวนมากมักจะใชดา ย
สีเขียวและสีนาํ้ เงินอันแสดงใหเห็นถึงความงดงามของภูมทิ ศั นแมนาํ้ ภูเขา
ในตําบลอูหลง
คุณอวี่ จิงเฟง กลาววา “ผาปูโตะ กระเปาแฮนดเมด รองเทา ฯลฯ ลวน
เปนของทีร่ ะลึกทีส่ ะดวกในการนํากลับไปบาน นอกจากนีย้ งั มีภาพผาปก
ดิน้ ทอชาวจวงชัน้ เลิศใสกรอบ ซึง่ แตละภาพมีราคานับพันหยวน นักทอง
เทีย่ วจํานวนมากนิยมซือ้ กลับไปแขวนประดับทีบ่ า น” แมสตูดโิ อแหงนีจ้ ะ
ดูไมใหญโตนัก แตมูลคาของการขายสินคากลับไมนอยเลย ในแตละป
สามารถจําหนายผาดิน้ ทอชาวจวงและชุดเสือ้ ผางานปกไดมากถึง 10,000 ชิน้
นักปกแตละคนมีรายไดเฉลีย่ ตอปมากกวา 20,000 หยวน
“เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดงานปกออกไป เสื้อผาชนชาติจวง
ของเราจึงตองกาวใหทันกับเวลา “ในป พ.ศ. 2545 คุณอวี่ จิงเฟง ไดเปน
แกนนําผูห ญิงทองถิน่ ใหเริม่ ทําผาดิน้ ทอชาวจวง พัฒนาเทคนิคฝมอื และ
ปรับปรุงงานปกใหมีความละเอี ย ดประณี ต มากขึ้น และยังไดออกแบบ
ลวดลายสรางสรรคผลงานปกที่มีความโดดเดนเฉพาะของชนชาติจว งลง
ในผลิตภัณฑตา ง ๆ อยางตอเนือ่ ง เชน รองเทา หมวก เสือ้ ผา และผลิตภัณฑ
ฝมอื อืน่ ๆ ในวันทีม่ ตี ลาดนัดงานปกเหลานีจ้ ะขายหมดเกลีย้ งทันทีทอี่ อก
วางจําหนาย
“แมวา ผูห ญิงจวงทุกคนจะเริม่ หัดปก ผ าตั้งแตเล็ก แตสาํ หรับงานปก
ชุดเสือ้ ผาเพือ่ ใชในงานเทศกาลหรืองานแตงงาน ตองใชเวลาในการฝกฝน
อยางหนักอยางนอย 4 - 5 ป จึงจะสามารถทํางานปกประเภทนีไ้ ด คุณอวี่
ไหเหลียน ชาวจวงในทองถิน่ กลาวอยางนุม นวลวา “ตองฝกกับอาจารยอวี่
จิงเฟง 2 ป จึงจะถือไดวา เริม่ เขาสูเ สนทางงานปก” ปจจุบนั คุณอวี่ ไหเหลียน
ทํางานทีส่ ตูดโิ อแหงนีม้ าได 5 ป และกลายเปนคุณแมลกู สาม มีรายไดประจํามากกวา 3,000 หยวนตอเดือน ทีส่ ตูดโิ อยังมี นักปกหญิงเชนคุณอวีม่ าก
กวา 20 คน นอกเหนือจากการฝกอบรมซึง่ จะจัดขึน้ เปนประจําทุกไตรมาส
หรือมีออรเดอรสงั่ ซือ้ จากลูกคาจํานวนมากซึง่ ตองทําใหเสร็จพรอมกันแลว
ปกตินกั ปกสามารถใชเวลาวางจากงานเกษตรทํางานปกทีบ่ า นได และจะ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

③

คํานวณรายไดเปนชิน้ งานไป
ตางหูที่พัน ด ว ยผ า ไหมสีชมพู
กระดุมลูก ป ด สี เ งิ น กระเปาติดพู
สรอยคอเปนชัน้ ๆ กระโปรงจีบ กระโปรงยาว... ทามกลางเสียงพูดคุย
หัวเราะราเริงของบรรดานักปกใน
สตูดิโอ จะเห็นวาเสื้ อ ผ า ที่ทุกคน
สวมใสมจี ดุ เดนเปนของตัวเอง ดวย
สภาพชีวติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ทุกวัน
ทําใหเหลาบรรดาพีน่ อ งนักปกลวน
มีความงดงามมากขึน้ ทุกวันเชนกัน

สตรีนักปกทองถิ่นกําลังเย็บปกถักรอยงานผาชนชาติจวง
图①③当地绣娘制作壮族织锦 受访者供图

สตรีชาวจวงโชวผลงานผาชนชาติจวง

图②壮族妇女展示织锦 受访者供图
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美食

ก๋วยเตี๋ยวเต้าฮวย “เต้าฮวยหนึง่ ค�ำ เส้นก๋วยเตี๋ยวหนึง่ ค�ำ”
豆花米线：一筷豆花，一口米线

徐华陵/文

①

豆

花米线的制作工艺并不复杂，
一碗豆花米线的成功与否关键

在于佐料的搭配。豆花与米线碰撞之
后，各种佐料逐一加入，豆花米线的滋
味就在各种食材的融合中诞生了。
佐料，是豆花米线的灵魂。甜酱油、
咸酱油、油辣椒、韭菜、花生碎、花椒缺
一不可。其中，甜咸酱油是提升豆花米线
风味的点睛之笔；油辣椒满足云南人对辣
味的基本需求；绿色的韭菜能提高豆花米
线的色泽并增加香味。这几种配料的搭
配往往是店主通过多年的摸索才创造出来
的，让豆花米线吃起来风味恰到好处。
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ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนานซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
จีน “หมี่เสี้ยน” เปนอาหารโปรดที่ชาวพื้นเมืองขาดไมได (หมี่เสี้ยน
มีลกั ษณะเปนเสนสีขาวคลายขนมจีนของไทย จัดอยูใ นอาหารประเภท
เสนของมณฑลยูนนาน) หมี่เสี้ยนสามารถนํามาประกอบเปนอาหาร
ไดหลากหลายชนิดไมวา จะเปนหมีเ่ สีย้ นหมอดิน หมีเ่ สีย้ นเตาหูเ หม็น
หมี่เสี้ยนพะโล ลวนมีรสชาติทอี่ รอยแตกตางกันไป ถาไมไดกินเพียง
 กึ โหยหาแลว ชาวยูนนานทีค่ นุ เคยกับการรับประทาน
2 - 3 วันก็จะรูส
หมีเ่ สีย้ นจะพิถพี ถิ นั มากกับกรรมวิธกี ารทําและวิธกี ารรับประทานหมี่
เสี้ยน “โตวฮวาหมี่เสี้ยน” หรือกวยเตี๋ยวเตาฮวย เปนอาหารคาวชนิด
หนึ่งซึ่งนําโตวฮวาหรือเตาฮวยมาทานคูกับเสนหมี่เสี้ยน ดวยรสชาติ
ที่หลากหลายทําใหกว ยเตีย๋ วเตาฮวยยืนผงาดอยูใ น “ยุทธจักรหมี่เสี้ยน”

美食

และคอย ๆ กลายเปน “สุดยอด” อาหารวางของนครคุนหมิง
เมือ่ พูดถึงกวยเตีย๋ วเตาฮวย ก็ตอ งพูดถึงรานเกาแกซงึ่ เปนทีค่ นุ เคยของ
ชาวคุนหมิงอยางรานเตอเซิ่ ง เฉี ย วก ว ยเตี๋ยวเตาฮวย รานนีเ้ ปดตัง้ แต พ.ศ.
ั มีรา นสาขานับสิบแหงกระจายอยูต ามตรอก
2527 พัฒนามาจนถึงปจจุบน
ซอกซอยทั่วนครคุนหมิง
เบือ้ งหลังความสําเร็จของรานกวยเตีย๋ วเตาฮวยเตอเซิง่ เฉียว ก็คอื ผลของ
ความมุง มัน่ ตัง้ ใจของหยาง เหมยหวาย ผูกอ ตัง้ ราน หยาง เหมยหวายเกิด
ทีอ่ าํ เภออี๋เหลียง นครคุนหมิง เมื่อยุคทศวรรษที่ 1970 ครอบครัวของเธอ
ยากจน เธอยายจากบานเกิดซึง่ อยูใ นชนบทมาทีน่ ครคุนหมิง เธอตืน่ ตีสที่ กุ
วัน พอฟาสวางก็หาบโตวฮวาหรือเตาฮวยขายไปตามทาง สถานทีท่ ไี่ ปบอย
ทีส่ ดุ ก็คอื เตอเซิง่ เฉียวซึง่ เปนศูนยกลางนครคุนหมิง
ดวยรสชาติของกวยเตีย๋ วเตาฮวยซึ่งอรอยประกอบกับการทําการคาดวย
ความสุจริต จึงมีลกู คามาทีแ่ ผงของหยาง เหมยหวายทีเ่ ตอเซิง่ เฉียวเพิม่ มาก
ขึ้น รานของเธอจึงขายดีอยางตอเนื่อง
ตอมาหยาง เหมยหวายเชารานที่มีเนื้อที่ 7 ตารางเมตร เพือ่ ขายกวยเตีย๋ ว
เตาฮวย และหลังจากนัน้ รานทีม่ เี นือ้ ที่ 7 ตารางเมตร ก็กลายเปน “รานกวย
เตี๋ยวเตาฮวยเตอเซิ่งเฉียว” ที่มีเนื้อที่ 100 กวาตารางเมตร และในที่สุดก็
พัฒนากลายเปนรานสาขา 30 กวาแหงทั่วทั้งมณฑล
หยาง เหมยหวายกลาววา กรรมวิธกี ารทํากวยเตีย๋ วเตาฮวยไมไดซบั ซอน
กวยเตี๋ยวเตาฮวยชามหนึ่งจะประสบผลสําเร็จหรือไมสิ่งสําคัญขึ้นอยูกับ
การผสมผสานวัตถุดบิ เตาฮวยบวกกับเสนกวยเตีย๋ ว แลวใสวตั ถุดบิ ตาง ๆ
ลงไปทีละอยาง รสชาติของกวยเตีย๋ วเตาฮวยเกิดจากการผสมผสานวัตถุดบิ
ตาง ๆ เขาดวยกัน
สําหรับเครือ่ งปรุงรสและเครือ่ งกวยเตีย๋ วเปนหัวใจสําคัญของกวยเตีย๋ ว
เตาฮวย ซีอวิ๊ หวาน ซีอวิ๊ เค็ม นํ้ามันพริก กุย ชาย ถัว่ ลิสงบด มะแขวน และ
พริกไทย ตองมีใหครบ โดยซีอิ๊วหวานและซีอิ๊วเค็มถือวาเปนสวนผสม
สําคัญที่จะชวยเพิ่มรสชาติใหกวยเตี๋ยวเตาฮวย นํ้ามันพริกชวยใหรสชาติ
ถูกปากชาวยูนนานทีช่ นื่ ชอบรสเผ็ด กุย ชายสีเขียวชวยเพิม่ สีสนั และความ
หอมอรอยใหกวยเตี๋ยวเตาฮวย สวนผสมเหลานี้ผานการคิดคนสูตรลอง
ผิดลองถูกมาหลายป ทําใหรสชาติของกวยเตี๋ยวเตาฮวยอรอยลงตัว
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②

ข้ อมูลเพิม่ เติม
โตวฮวา 豆花 ทําจากถัว่
เหลือง มีลกั ษณะนิม่ คลาย
กับเตาฮวยของไทย สามารถ
นํามาประกอบไดหลาก
หลายประเภททั้งคาวและ
หวาน ทางภาคใตของประเทศจีนนิยมรับประทานเปน
อาหารหวานเหมือนของ
ไทย สวนภาคเหนือจะเรียก
วา “โตวฟูหนาว 豆腐脑”
นิยมนํามาประกอบเปน
อาหารคาว

กวยเตี๋ยวเตาฮวย

图①②豆花米线 图片来源网络
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影视

ขบวนการกวางน้อยคงกระพัน
การ์ตูนสัญชาติจนี โกอินเตอร์สำ� เร็จ
中国动画片《无敌鹿战队》走向世界
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无敌鹿战队》以4-7岁儿童作为受众，讲述了由凯奇、娜娜、多比以及雷米四只小鹿组成“无敌
鹿战队”在帮助他人的过程中勇敢冒险、化解危机的故事。主人公四只小鹿外形俏皮、童趣十

足，代表着乐观、聪明、坚强、质朴，从不同角度展现出人性最善意的一面，向小朋友传递爱与温暖。
7月15日，动画系列片《无敌鹿战队》上线中国视频平台爱奇艺儿童频道，并将于8月登陆美国尼克儿
童频道（Nickelodeon）亚洲市场。

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผานมาภาพยนตรซีรียการตูนเรื่องขบวนการ
กวางนอยคงกระพัน (Deer Run) ไดเปดตัวทางแพลตฟอรมวิดีโอออนไลน
ของจีน iqiyi ชองสําหรับเด็ก และเตรียมเปดตัวในตลาดเอเชียทาง Nickelodeon
ชองสําหรับเด็กในเดือนสิงหาคมนี้ และนี่เปนการตูนสรางสรรคของจีน
เรื่องแรกที่ไดรับการซื้อลวงหนาจากสื่อทีวีตางประเทศตั้งแตอยูในชวง
ของการจัดเตรียมงานสรางสรรคการผลิต
สําหรับเปาหมายของการตูนชุดขบวนการกวางนอยคงกระพันเปนกลุม
เด็กวัยตั้งแต 4 - 7 ขวบโดยบอกเลาเรื่องราวของไคชี นานา ตัวป และเหลย
หมี่กวางนอย 4 ตัว ซึ่งประกอบขึ้นเปนขบวนการกวางนอยคงกระพัน เรื่อง
ราวของกวางนอยสี่ตัวที่พรอมเสี่ยงภัยอยางกลาหาญและการแกไขปญหา
วิกฤติตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ตัวละครกวางสี่ตัวที่มีนิสัยขี้เลนและไรเดียง
สาเปนตัวแทนของการมองโลกในแงดี ความฉลาดความแข็งแกรงและความ
เรียบงาย แสดงใหเห็นดานที่ดีที่สุดของธรรมชาติมนุษยจากมุมมองที่แตกตาง
กัน เพื่อสงตอความรักและความอบอุนใหกับเด็ก ๆ
ทั้งนี้เรื่องราวไดนําองคประกอบของการผจญภัย เชาวปญญา อารมณขัน
และองคประกอบอื่น ๆ ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบมาผูกเปนเรื่องราว พรอมทั้งควบคุม
รายละเอียดการแสดงออกพฤติกรรมทีถ่ กู ตอง และคําแนะนําดานความปลอดภัยรวมถึงรายละเอียดอืน่ ๆ อยางเครงครัด เนือ้ หาของการตนู ถายทอดโลก
ทัศนเชิงบวก อาทิ มิตรภาพ ความกลาหาญ และความรับผิดชอบ เชน ภาพยนตร
ไดนําเสนอเรื่องราวของขยะพลาสติกที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผาน
ภาพการตูนที่สวยงาม ซึ่งจะชวยเพาะเมล็ดพันธุแหงการอนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้นในหัวใจดวงนอย ๆ ของเด็ก ๆ หรือการตอสูกันระหวาง “กฎระเบียบ” และ “ความสบาย” สองทัศนคติในการใชชีวิตชวยกระตุนจิตสํานึก
ในการเติบโตของเด็ก ๆ
จากขอมูล ในอนาคตการตูนชุดขบวนการกวางนอยคงกระพันวางแผน
ที่จะแปลเปนหลายภาษา และออกอากาศในแพลตฟอรมระหวางประเทศอื่น ๆ
ของ Nickelodeon ชองสําหรับเด็ก
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แฮปปี้ ภาษาจีน

汉语

นิทานพื้นบ้านจีน ควาฟู่ ไล่ตามพระอาทิตย์
中国民间故事——夸父逐日

在中国远古时代，有 个名叫夸父的人。
他力气非常大， 手就能拔起 棵大树；抬脚
走 步，就能跨过 条大河。
ในสมัยโบราณกาล มีชายผูหนึ่งนามวา ควาฟูมี
พลังมหาศาล ใชเพียงมือเดียวก็สามารถถอนตนไม
ใหญตน หนึง่ ขึน้ มาได เพียงยกเทากาวเดียว ก็สามารถ
ขามแมนํ้าไดทั้งสาย

那个时候人们住在树林里，穿树皮、吃野
果，生活非常艰难。每到冬天的夜晚，人
们又冷又饿，因此大家都害怕黑夜，希望太阳
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在白天能停留得长 些。
สมัยนั้นผูคนอาศัยอยูในปา สวมใสชุดที่ทําจาก
เปลือกไม และรับประทานผลไมปา เปนอาหาร ดําเนิน
ชีวติ ดวยความยากลําบาก เมือ่ ถึงยามคํา่ คืนในฤดูหนาว
จะรูสึกทั้งหนาวเหน็บและหิวโหย ดังนั้นทุกคนจึง
กลัวเวลากลางคืนที่มืดมิด และอยากใหพระอาทิตย
อยูบนทองฟานาน ๆ ในตอนกลางวัน

善良的夸父诀定追上太阳，请它在白天多停
留 会儿。夸父站在山顶上，当太阳出现的时
候，就大声喊道：“太阳，你能不能慢点儿

汉语

走，让白天更长 些呢？”太阳没有回答。
ควาฟู ผูมีจิตใจดีจึงตัดสินใจไลตามพระอาทิตย
เพื่อขอใหอยูบนฟานาน ๆ กลางวันควาฟูยืนอยูบน
ยอดเขา เมื่อดวงอาทิตยปรากฏขึ้น เขาตะโกนไปยัง
ดวงอาทิตยทเี่ พิง่ จะขึน้ สูย อดเขาวา “พระอาทิตย เดิน
ชา ๆ หนอยไดไหม เวลากลางวันจะไดยาวนานขึ้น”
พระอาทิตยไมตอบ

第二天，夸父又来到山顶上，对着刚
升起的太阳喊：“太阳，你能不能慢点儿
走，给人们多 些阳光和温暖？”太阳扔
然没有理睬他。
วันตอมาควาฟูก ข็ นึ้ มาบนยอดเขาอีก และตะโกน
บอกพระอาทิตยทเี่ พิง่ จะขึน้ สูย อดเขาวา “พระอาทิตย
เดินชา ๆ หนอยไดไหม จะไดใหแสงสวางและความ
อบอุนแกมนุษยมากอีกหนอย” พระอาทิตยยังคงไม
สนใจเขา

夸父急忙拿起手杖，追了上去。他发誓
要捉住太阳， 让它落山。
ควาฟูร บี หยิบไมเทาขึน้ มาและไลตามไป เขาสาบาน
วาจะจับพระอาทิตยไวใหได ไมยอมใหตกดิน

太阳爬上山顶，夸父就追上山顶；太阳
落到峡谷，夸父就追到峡谷。夸父跑过无数座大
山，跨过无数条大河， 直追了七天七夜，太阳有
点害怕了，跑得越来越快，眼看就要落山了。
พระอาทิตยขนึ้ สูย อดเขาควาฟูก ต็ ามไปทีย่ อดเขา
พระอาทิตยตกลงในหุบเขา ควาฟูก็ไลตามไปถึงหุบ
เขา เขาวิง่ ขามภูเขาและแมนาํ้ นับไมถว น ไลตาม 7 วัน
ู กึ กลัวขึน้ มา จึงยิง่ หนีเร็วกวา
7 คืน จนพระอาทิตยรส
เดิม และกําลังจะตกดินแลว

夸父不停追赶太阳，太阳这个大火球烤得
他嗓子都快要冒烟了，他越来越渴，越来越
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，快要坚持 住了。于是，夸父跑到黄河
边， 头扎进水里，咕咚咕咚，狠快就把
黄河水喝干。
ควาฟูย งั ไลตามดวงอาทิตยอยางไมลดละ พระอาทิตย
ซึง่ เปนดวงไฟลูกใหญแผดเผาจนทําใหลาํ คอของเขา
แหงผาดจนจะมีควันออกมา เขากระหายนํา้ และเหนือ่ ย
ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนเกือบจะทนไมไหว ดังนัน้ จึงวิง่ ไปทีแ่ มนาํ้
ฮวงโห (สายนํา้ สําคัญทางตอนเหนือของประเทศจีน)
เขาเอาหัวมุดไปในนํ้า และดื่มนํ้าอึกใหญ จนกระทั่ง
นํ้าในแมนํ้าฮวงโหแหงเหือดอยางรวดเร็ว

随后，夸父继续追赶太阳。但是他实在太
太渴了，走着走着，就倒在 上冉乜没有站起
来。夸父死后，他的高大身躯变成了山脉，
头 变成了树木，血液变成了河流，仍出去的
那根手杖，变成了 片桃林,为往来过客遮
荫，为勤劳的人们解渴…
จากนัน้ ควาฟู ก็ไลตามพระอาทิตยตอ แตเขารูส กึ
เหนือ่ ยและกระหายนํา้ เหลือเกิน ขณะทีก่ ําลังเดินไป
เขาก็ลมลง และไมฟนขึ้นมาอีกเลย หลังจากควาฟู
เสียชีวติ รางกายสูงใหญของเขาไดกลายเปนเทือกเขา
เสนผมกลายเปนตนไม ไมเทาทีโ่ ยนออกไปก็กลายเปน
ปาทอ สรางรมเงาใหกบั ผูท เี่ ดินทางผานไปมา สวนโลหิต
กลายเปนแมนาํ้ ชวยดับกระหายใหผทู ที่ าํ งานหนัก

如今，夸父逐日已成 人们耳熟能详的
成语，比喻人有大志。
ปจจุบนั ควาฟูไ ลตามพระอาทิตยกลายเปนสํานวน
จีนทีท่ กุ คนคุน เคย ใชอุปมาวามนุษยเรามีปณิธานอัน
ยิ่งใหญ และยังมีความหมายอีกอยางหนึ่งวาไมประเมินกําลังที่มีอยูของตน
本刊综合
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剧是云南省传统地方戏剧剧种，中国国家级非物质文化遗产之一。其声腔独特，表现力
强，板式丰富多变，曲调自然流畅，能表演各种题材、样式、结构和情调的剧目。滇剧

流行于云南全省及贵州省、四川省的部分地区，缅甸、泰国、新加
坡、马来西亚等国家的一些地方也有滇剧表演。

อันหนิงแสนงาม
สืบทอดงิ้วเตียนในหมู่บา้ น
『遇见安宁』小村庄里的滇剧传承

งิว้ เตียนเปนอุปรากรทองถิ่นดั้งเดิมประเภทหนึ่งของมณฑลยูนนาน
และเปนหนึง่ ในมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน เสียงที่
ใชในอุปรากรนีโ้ ดดเดน มีพลังการแสดงมาก รูปแบบหลากหลาย ทํานอง
ไพเราะรืน่ หู สามารถแสดงเรือ่ งราวไดในเนื้อหา รูปแบบ โครงสรางและ
อารมณตา ง ๆ นานา งิว้ เตียนแพรหลายในทัว่ ทัง้ มณฑลยูนนานและบางพื้นที่
ในมณฑลกุย โจว และเสฉวน โดยบางพืน้ ทีใ่ นประเทศเมียนมา ไทย สิงคโปร
และมาเลเซียก็มกี ารแสดงงิว้ เตียนเชนกัน
ในหมูบ า นตาสือจวง อําเภออันหนิง มณฑลยูนนาน ชาวบานในทองถิน่
ชืน่ ชอบงิว้ เตียนมาก ประเพณีการแสดงงิ้วเตียนสืบทอดมารวมรอยป ใน
ป พ.ศ. 2469 ชาวบาน นายหยาง ซิง่ ฉุน นายสวี่ จิน้ ไฉ นายสวี่ ซือ่ ยู ทํางาน
อยูท นี่ ครคุนหมิง พวกเขาชอบไปโรงนํ้าชาดูงิ้ว นานวันเขา ก็เรียนรูจ นมี
ความสามารถเลนเปน เนือ่ งจากชืน่ ชอบงิว้ เตียน หลังจากพวกเขากลับหมู
บาน ก็ไดรวมตัวกันจัดตัง้ คณะนักแสดงขึน้ มาเพื่อแสดงในหมูบ า นตาง ๆ
แถบหมูบ า นตาสือจวงซึง่ ไดรบั การตอบรับและเปนทีช่ นื่ ชอบของคนใน
ทองถิน่ อยางมาก เริม่ จากจุดนี้ งิว้ เตียนของหมูบ า นตาสือจวงก็คอ ย ๆ เติบโต
และไดรบั การสืบทอดตอมา
ลัดเลาะไปตามถนนพืน้ หินสีคราม เขาสูต รอกซอยเล็ก ๆ ทีป่ ากหมูบ า น
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ตาสือจวง เมือ่ ขึน้ ตามขัน้ บันไดไป
เวทีอปุ รากรโบราณทีส่ งู ขึน้ เปนขัน้
ตั้งปรากฏอยูเบื้องหนา ตัวอักษรสี
ทอง “หอถายทอดมรดกอุปรากรเตียน
หมูบ า นตาสือจวงอันหนิง” สลักไว
ทีก่ งึ่ กลางขอบประตูดา นบน ทีแ่ หง
นี้ก็คือหอถายทอดมรดกอุปรากร
เตียนหมูบ านตาสือ จวง เมือ่ เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ทีแ่ หงนี้ไดรบั
ปายจากศูนยมรดกภูมปิ ญ
 ญาแหง
นครคุนหมิงใหเปน “ฐานสืบทอด
อุปรากรโบราณนครคุนหมิงงิว้ เตียน”
กลายเปนฐานสืบทอดอนุรกั ษมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแหงนคร
คุนหมิง
安宁市委宣传部供稿供图

ทะเลสาบซิงอวิน ระยิบระยับเป็ นประกาย
『走进玉溪』江川星云湖：璀璨繁星 晶亮流云

星

云湖沿岸有众多极具地域文化
特色的景观，如南岸湖中浮

桥、西南岸龙门、西北岸李家山青铜器
博物馆和神鱼泉、北岸“牛虎铜案”铜
雕、东北岸界鱼石公园等。在江川最高
海拔的梁王山顶，更能领略一山观四湖
（星云湖、抚仙湖、杞麓湖、滇池）呈
现出的碧波荡漾、山水环绕的美景。

ทะเลสาบซิงอวินตั้งอยูในเขต
เจียงชวน เมืองอวีซ้ ี เปนหนึง่ ในทะเล
สาบบนทีร่ าบสูงของในมณฑลยูนนาน พืน้ ผิวทะเลสาบครอบคลุมพืน้
ที่ 34.33 ตารางกิโลเมตร เนือ่ งจาก
ทะเลสาบแห ง นี้ มี ค วามงดงามดัง่
ดวงดาวสุกสกาวและเมฆทอแสงสอง
ประกาย จึงถูกขนานนามวา “ทะเล
สาบซิงอวิน” ในชวงไมกปี่ ท ี่ผาน
มา ทะเลสาบซิงอวินไดรับการสง
เสริมและอนุรกั ษในดานการบริหาร
และจัดการปรับปรุงคุณภาพของเขต
ทะเลสาบ ทําใหทะเลสาบแหงนี้

คอย ๆ ฉายแววทิวทัศนที่สวยงามสมดั่งชื่อ “ซิงอวิน”
ตลอดแนวฝงทะเลสาบซิงอวินมีภูมิทัศนที่เปนเอกลักษณเฉพาะและ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลาย เชน สะพานลอยนํ้าในทะเลสาบฝงใต
ประตูมังกรแหงชายฝงตะวันตกเฉียงใต พิพิธภัณฑเครื่องสําริดแหงหลี่
เจียซาน และบอปลาศักดิส์ ทิ ธิท์ างชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือ ประติมากรรม
สําริด “วัว - เสือทองแดง” (Niu Hu case) ชายฝงทางทิศเหนือ สวนสาธารณะ
หินและปลาทางชายฝง ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน หากคุณเดินขึ้นไป
บนยอดภูเขาเหลียงหวังอันเปนพื้นที่สวนที่สูงที่สุดของเขตเจียงชวน ณ
ทีน่ ี่ คุณสามารถชืน่ ชมความงดงามของทะเลสาบทัง้ สีอ่ นั ไดแก ทะเลสาบ
ซิงอวิน ทะเลสาบฝูเซียน ทะเลสาบฉี่ ลู  และทะเลสาบเตียนฉือไดอยาง
ชัดเจน ประกอบไปดวยทิวทัศนที่สวยงามลอมรอบดวยคลื่นสีฟา ภูเขา
และแมนํ้า
หากพูดถึงความโอชะของอาหารทีน่ ี่ คงตองกลาวถึงปลาตะเพียนซึง่ เปน
ปลาที่มีชื่อเสียงของทะเลสาบซิงอวิน ชาวบานในเขตเจียงชวนมีวิธีรับ
ประทานปลาตะเพียนมากถึง 30 - 50 วิธี แตวธิ กี ารรับประทานซึง่ สามารถ
รักษาคุณภาพความนุมของเนื้อปลาตะเพียนไดมากที่สุดคือการนํามานึ่ง
และการทําปลาตะเพียนตมในหมอทองแดง
บริเวณทะเลสาบซิงอวินและชายฝงทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงาม
และอาหารเลิศรสมากมาย ดัง่ ดอกไมทกี่ าํ ลังเบงบานรอคอยนักทองเที่ยว
ใหมาชื่นชมและสัมผัสรสชาติอันโอชา
玉溪市委宣传部供稿供图
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近

日，昆明市提出要在市、县区域
和旅游景区全面启动夜间经济

布局，打造10个以上夜间经济集聚区，
持续繁荣夜间经济。为培育壮大夜间消
费群体，昆明市还将加强“游、购”结
合，编制发布城市夜间消费指南、夜间
人气指数。鼓励利用“一部手机游云南
App”、微信、微博、抖音等平台，通
过原创各类软文、图文、视频等内容，
以消费者喜闻乐见的方式对夜间经济街
区的活动信息进行推送。

คุนหมิงจุด “แสงสว่าง” เศรษฐกิจยามค�ำ่ คืน
『智慧昆明』昆明点“亮”夜经济

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นครคุนหมิงไดนํา
เสนอผังเศรษฐกิจกลางคืนในเมือง
เขตอําเภอและสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ อยางรอบดาน โดยสรางเขต
เศรษฐกิจกลางคืนจํานวนเกินกวา
่ สงเสริมเศรษฐกิจกลาง
10 แหงเพือ
คืนใหคึกคักอยางตอเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ก็ขยายเวลาการ
ดําเนินกิจการ เพือ่ อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการบริโภค
ในยามคํา่ คืน รวมถึงพัฒนารานสะดวกซื้อแฟรนไชสที่ใหบริการ 24
ชั่วโมง กระตุนใหธุรกิจกินดืม่ และ
ขายปลีกขยายระยะเวลาการเปดราน
พรอมทั้งไดสรางถนนกิ นดื่มที่มี
ลักษณะเฉพาะรวมถึงฟูดคอรทยาม
กลางคืนในยานการคาเศรษฐกิจและ
ยานชุมชนกลางคืน ดําเนินกิจกรรม
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สงเสริมการขายในยามกลางคืน อาทิ “ไมปด ราน” “ชอปปง หลังเทีย่ งคืน”
ชี้นาํ และสนับสนุนใหรา นขายผักและซุปเปอรมารเก็ตในชุมชนนําเสนอ
ผักราคาพิเศษและผักชนิดพิเศษในชวงกลางคืน เพือ่ ดึงดูดและอํานวยความ
สะดวกใหประชาชนทีต่ อ งการซือ้ ผักในชวงกลางคืน พรอมทัง้ ปรับปรุง
การบริการการขนสงมวลชนสาธารณะในยามคํา่ คืน ขยายเวลาเดินรถรถไฟ
ใตดนิ ขบวนสุดทายในชวงวันหยุด เพิ่มเติมและปรับปรุงเสนทางการเดิน
รถโดยสารสาธารณะในชวงกลางคืนอยางเหมาะสม พรอมทัง้ กระตุน ให
วิสาหกิจรถแท็กซี่และเว็บไซตรถรับจางทางอินเตอรเน็ตเพิ่มจํานวนรถ
วิ่งในชวงกลางคืนในพื้นที่หลัก ๆ
เพือ่ สรางกลุม ผูบ ริโภคชวงกลางคืนใหมีจํานวนเพิม่ ขึน้ นครคุนหมิง
ยังจะผนวกรวม “เทีย่ ว + ชอป” เขาไวดว ยกัน โดยจัดทําแผนทีก่ ารบริโภค
ยามกลางคืนในเมืองและดัชนีความนิยมของคนในชวงกลางคืน สงเสริม
ใหใช “แอพพลิเคชันมือถือเครื่ อ งเดี ย วเที่ยวทั่วยูนนาน” วีแชท เวยปอ
ติ๊กตอก เปนตน โดยพัฒนาเนือ้ หาหนังสือคูม อื รูปภาพ และวิดโี อ ใหสอด
คลองกับรูปแบบการรับสารของผูบ ริโภค เพือ่ นําเสนอขอมูลกิจกรรมตาง ๆ
ของถนนเศรษฐกิจในยามคํ่าคืน
昆明市政府新闻办公室 韩枫

ความร่วมมือการค้าออนไลน์ขา้ มแดนจีน - ไทย
เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนทัง้ สองประเทศ
中泰跨境电商合作惠及两国民众

中

泰跨境电商合作前景广阔。当前疫情限

陈笑云

โดยเฉิน เสี้ยวหยุน

制了人员、货物等的跨境往来，反而为

跨境电商带来了更大的发展机遇。疫情改变了消

中国(昆明)南亚东南亚研究院

费者的消费习惯，使更多人选择线上购物。未

泰国研究所助理研究员

来，中泰跨境电商合作可以开展以下几个方面的
工作。一是加强中泰两国跨境物流合作。跨境物

ผูชวยนักวิจัยศูนยไทย
ศึกษา สถาบันวิจัยเอเชีย
ใต - เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (คุนหมิง) จีน

流是实现贸易畅通的关键，加强跨境物流合作可
以缩短物流时间、降低成本，从而增加跨境电商
企业的利润。二是中泰高校可以加强跨境电商、
跨境物流等相关专业的人才培养。培养一批既掌
握电子商务、又熟悉外贸业务的复合型人才。三
是继续通过网红直播、数字产业峰会、线上线下

มณฑลซานตง คนงานกําลังลําเลียงมังคุดที่นําเขาจากไทย
在中国山东，工人搬运来自泰国的山竹 新华社 图

宣传渠道等，借助新媒体、展会宣传等手段，加
强中泰跨境电商合作。
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หลายปมานี้ จีนกับไทยไดสถาปนาความสั ม พั น ธ หุนสวนความ
รวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน
ทําใหการคาทวิภาคีระหวางสอง
ประเทศพัฒนาอยางรวดเร็ว จีนได
กลายเปนคูคาที่ใหญที่สุดของไทย
ติดตอกัน 7 ป สวนไทยก็เปนคูคา
ใหญเปนอันดับสามของจีนในบรรดา
ประเทศเอเชีย พรอม ๆ กับยุคการคา
ออนไลนโลกที่กําลังมาเยือน ความ
รวมมือการคาออนไลนขามแดน
ระหวางจีนกับไทยก็พฒ
ั นาไปอยาง
รวดเร็ว และจะกอประโยชนใหแก
ประชาชนทั้งสองประเทศ
ความรวมมือการคาออนไลน
ขามแดนระหวางจีนกับไทยมีพื้น
ฐานทีด่ ี ปริมาณการซือ้ ขายออนไลน
ขามแดนของจีนขยายตัวอยางรวด
เร็วตอเนือ่ ง อาหารทีม่ ลี กั ษณะเดน
เฉพาะของไทยรวมถึงผลิตภัณฑ
ยางพาราและผลิตภัณฑเสริมความ
งามตาง ๆ ก็ไดรบั ความชืน่ ชอบจาก
ผูบริโภคชาวจีนในชวงหลายปมา
นี้ ในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมกับ
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บริษัท ZTO Express (Thailand) Co. Ltd. ที่จังหวัดเชียงใหม บริษัท COSRI
ประเทศไทย และ China Overseas Security Research Institute ไดรวมกัน
กอตัง้ เขตบมเพาะธุรกิจออนไลนขา มแดนจีน - ไทย ซึง่ เปนองคกรประเภท
นีร้ ายแรกของไทย เพือ่ ชวยธุรกิจออนไลนขา มแดนของจีนใหมาตัง้ สาขา
ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางเบ็ดเสร็จครบวงจร
ธุรกิจออนไลนขา มแดนจีน - ไทยมีศกั ยภาพความรวมมือมอยางมหาศาล
ไทยเปนประเทศสงออกผลไมที่สําคัญ จีนเปนคูคาผลไมรายใหญที่สุด
ของไทยมาเปนเวลาหลายปตดิ ตอกัน เดือนเมษายนปนี้ แบบสํารวจความ
เห็นของประชาชนของ “สถาบันซูเปอรโพล” ของไทยระบุวา มีประชาชน
รอยละ 85.7 หวังวารัฐบาลจีนจะนําเขาสินคาเกษตรประเภทตาง ๆ จากไทย
เพือ่ ชวยกระตุน เศรษฐกิจไทย ในชวงทีม่ โี รคระบาด สาเหตุทที่ าํ ใหการคา
นําเขาและสงออกสินคาเกษตรระหวางจีนกับไทยเติบโตอยางรวดเร็วก็
เพราะไดรบั แรงสนับสนุนจากความรวมมือการคาออนไลนขา มแดน ใน
ชวง 4 เดือนแรกของปนี้ ปริมาณผลไมที่ไทยสงออกไปจีนยอดรวมเปน
จํานวนสูงเกินครึง่ ของปทแี่ ลว ในชวงคํ่าวันที่ 9 เดือนมิถนุ ายน นายจุรนิ ทร
ลักษณวิศษิ ฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของ
ไทยไดไลฟสดเพือ่ แนะนําผลไมไทยใหแกผบู ริโภคชาวจีน กิจกรรมไลฟ
สดในครัง้ นัน้ ไดรบั ความสนใจจากผูบ ริโภคชาวจีนอยางมากและไดผลลัพธ
ที่ดี
ความรวมมือการคาออนไลนขามแดนจีน - ไทยเปนประโยชนตอ ประชาชนทัง้ สองประเทศ การคาออนไลนขา มแดนนอกจากจะทําใหประชาชน
ทั้งจีนและไทยสามารถซื้อผลิตภัณฑที่ตองการไดอยางรวดเร็วแลว ยัง
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ชวยเพิ่มยอดการขายใหแกเกษตรกรไทยดวย นอกจากนั้น ยังขับเคลื่อน
การจางงานในทองถิ่นอีกดวย การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจการคา
ออนไลนขา มแดนไดสง เสริมอุปสงคในตลาดโลจิสติกสขา มแดนใหขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว และจะนํามาซึ่งการเจริญเติบโตทีแ่ ข็งแกรงในอุตสาหกรรมโลจิสติกสขามพรมแดนในระยะยาว
ความรวมมือธุรกิจการคาออนไลน จี น - ไทยมีอนาคตทีก่ วางไกล ใน
ปจจุบนั โรคระบาดจํากัดการเดินทางขามแดนของบุคลากรและสินคา แต
กลับสรางโอกาสการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นใหแกการคาออนไลนขามแดน
โรคระบาดไดเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของผูบ ริโภค ทําใหมคี นเลือก
ที่จะซือ้ สินคาออนไลนเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต ความรวมมือการคาออนไลน
ขามแดนจีน - ไทยสามารถดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ประการ
ที่หนึ่งกระชับความรวมมือดานโลจิสติกสขามแดนระหวางจีนกับไทย
โลจิสติกสขามแดนเปนจุดสําคัญในการทําใหการคาราบรื่น การกระชับ
ความรวมมือดานโลจิสติกสขา มแดนจะสามารถรนระยะเวลาโลจิสติกส
ลดตนทุน และเพิม่ กําไรใหแกธรุ กิจออนไลนขา มแดน ประการทีส่ อง คือ
สถาบันอุดมศึกษาจีนกับไทยสามารถสงเสริมการอบรมบุคลากรที่เกี่ยว
ของกับธุรกิจการคาออนไลนขา มแดนและโลจิสติกสขา มแดน สรางบุคลากร

นักวิเคราะห์รบั เชิญ

ทีม่ คี วามสามารถหลากหลายทีร่ จู กั
การดําเนินธุรกิจการคาออนไลนและ
มีความรูค วามเขาใจการคาตางประเทศอยางถองแท ประการทีส่ าม คือ
สงเสริมความรวมมือดานธุรกิจการคา
ออนไลนขามแดนระหวางจีนกับ
ไทยโดยอาศัยสื่อสมัยใหมและวิธี
การจัดแสดงสินคาประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ อาทิ การถายทอด
สดทางอินเตอรเน็ต การประชุมสุดยอดวาดวยอุตสาหกรรมดิจติ อลและ
การโฆษณาทัง้ ออนไลนและออฟไลน
เปนตน
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จีนคอนขางเปนเรือ่ งแปลกใหม ยังอานไมคอ ยเขาใจสัก
เทาไหร ยิ้มยิ้มมีขอเสนอแนะอะไรดี ๆ บางมั้ยคะ
笑笑：谢谢你对《湄公河》杂志的喜爱，我们专门设有
汉语栏目，通过中文、泰文、汉语拼音对照排版，能让许多
初学中文的泰国朋友更容易读懂文章，学习更多中文词汇。
同时，汉语栏目连续刊登了多篇中国民间故事，能让你更加
全面地了解中国传统文化，希望能对你有所帮助。

ความคิดเห็นผูอ้ ่าน
读者反馈
本刊记者 蔡梦 / 整理

笑笑：各位读者朋友大家好，很开心又和大家见面了。让
我们一起来看看，本期“信箱”栏目收到了哪些读者留言。

สวัสดีคะ ผูอ า นทุกทาน ยิม้ ยิม้ ดีใจมากนะคะทีไ่ ดกลับ
มาเจอกันอีกครัง้ เราไปดูพรอม ๆ กันเลยคะวา คอลัมน
“กลองจดหมาย” ฉบับนี้ เพื่อน ๆ มีอะไรมาพูดคุยกับ
เราบาง
苏娜塔：我是一名刚学习中文的泰国人，最近开始通过
《湄公河》杂志了解中国的最新动态，但有些中文对我而
言，还是很陌生。请问你对学习中文有什么建议？

สุนนั ทา : ฉันเปนคนไทยทีเ่ พิง่ หัดเรียนภาษาจีนไดไม
นานคะ ชวงนีฉ้ นั ไดมโี อกาสศึกษาความเคลือ่ นไหวของ
ประเทศจีนผานนิตยสารแมนาํ้ โขง สําหรับฉันแลวภาษา
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ยิ้มยิ้ม : ขอบคุณมากนะคะทีช่ นื่ ชอบและติดตามอาน
นิตยสารแมนํ้าโขง นิตยสารของเราไดจัดทําคอลัมน
“แฮปปภาษาจีน” ขึ้นมาเปนพิเศษ ซึ่งในคอลัมนนี้จะ
มีทงั้ ภาษาจีนพรอมพินอินประกอบ และแปลเปนภาษา
ไทย เพื่อใหเพื่อน ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนสามารถฝก
ฝนเรียนรูภ าษาจีนไดเร็วขึน้ ทัง้ นี้ คอลัมน “แฮปปภ าษา
จีน” ยังไดตพี มิ พนทิ านพื้นบานจีนจํานวนมาก ซึง่ จะชวย
ใหเพื่อน ๆ เขาใจวัฒนธรรมจีนไดอยางครอบคลุมมาก
ยิง่ ขึน้ ยิม้ ยิม้ หวังวาคอลัมนนจี้ ะเปนประโยชนกบั เพือ่ น ๆ
นะคะ
朱柯瑾：我就职于泰国格乐大学中国（昆明）国际事务
办公室。2013年，我在读大学时便接触到《湄公河》杂志，
每次阅读杂志都会给我带来惊喜与感动。在我看来，《湄公
河》杂志内容十分丰富，用全方位视角向读者展示中国的开
放包容、人民的团结互助，展示了中国在政治、经济、文
化、环保等领域的最新发展。不仅如此，《湄公河》杂志还
为泰语学习者提供了理想的学习资料。

จู เคอจิน่ : ฉันทํางานทีฝ่ า ยวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย
เกริก ประจําเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในป พ.ศ. 2556 ซึง่
ขณะนัน้ ฉันกําลังเรียนมหาวิทยาลัยและไดมโี อกาสอาน
นิตยสารแมนาํ้ โขง ทุกครัง้ ทีฉ่ นั ไดอา นนิตยสารมักจะรู
สึกทึง่ และประทับใจ ฉันคิดวานิตยสารแมนาํ้ โขงมีเนือ้ หา
ทีห่ ลากหลาย ใชมมุ มองที่รอบดานเพือ่ ใหผอู า นได

เห็นถึงความเปดกวาง
ความสามัคคี และการชวย
เหลือซึง่ กันและกันของ
ประชาชน และยังแสดงใหเห็นถึงความ
เคลือ่ นไหวลาสุดของจีนในดานการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม และดานอื่น ๆ ไมเพียงเทา
นี้ นิตยสารแมนํ้าโขงยังมีสอื่ การเรียนรูท เี่ หมาะสม
สําหรับผูเ รียนภาษาไทยอีกดวย
读完最新一期杂志，主题策划“保护亚洲象”令人印象

ลงขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยและจีนใหมากขึน้ และหวังวา
นิตยสารจะจัดทําคอลัมนเพือ่ แนะนําข อ มู ล
เกี่ย วกับ มหาวิทยาลัยในจีนและไทย สุดทายนี้ ฉัน
ขออวยพรใหนติ ยสารแมนาํ้ โขงจัดทําไดดยี งิ่ ๆ ขึน้

深刻。“云南象爸爸”的故事让人动容，正是因为他们的辛
勤付出，长期对亚洲象的悉心照顾，才有了人与亚洲象和谐
共生的美好画卷。

ในนิตยสารฉบับลาสุด ซึ่ ง ตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับ
“การอนุรักษชางเอเชีย” หลังจากที่ฉันอานจบแลวรูสึก
ประทับใจมาก ซึ่งบรรยายเรือ่ งราวของ “พอชางในยูนนาน” พวกเขาไดทุมเทและทํางานอยางหนักเพื่อดูแล
ชางเอเชียมาเปนเวลายาวนาน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดภาพ
ที่งดงามของการอยูร ว มกันอยางกลมกลืนระหวางมนุษย
และชางเอเชีย
除此之外，我还想给《湄公河》杂志提一些建议。我
从事国际留学教育工作，希望能在杂志上看到更多关于中
泰国际教育的相关资讯，并希望杂志能设立一个栏目介绍
中泰两国大学的有关信息。在此，祝《湄公河》杂志越办
越好。

นอกจากนี้ ฉันยังมีขอ เสนอแนะใหกบั นิตยสารแมนาํ้ โขงอีกดวย เนือ่ งจากงานที่ฉันทําเกีย่ วกับการใหขอ มูล
ศึกษาตอตางประเทศ ดังนั้น ฉันจึงอยากใหนติ ยสารชวย

笑笑：谢谢你对《湄公河》杂志的长期支持，我们一
定会再接再厉，不辜负广大读者朋友的信任。《湄公河》
一直十分重视中泰两国在教育领域的交流合作，我们常
在“交流”栏目介绍两国留学生在对方国家的学习生活。
谢谢你提出的建议！我们将认真考虑，不断推出优质的栏
目和内容。

ยิ้มยิ้ม : ขอบคุณนะคะ สําหรับการติดตามอานนิตยสารมาเปนเวลานาน เราสัญญาคะวาจะจัดทํานิตยสารให
มีคุณภาพดียงิ่ ๆ ขึน้ ตอไปใหสมกับความไววางใจและ
การสนับสนุนของผูอาน นิตยสารแมนํ้าโขงใหความ
สําคัญอยางยิง่ กับการแลกเปลี่ยนและความรวมมือดาน
การศึกษาระหวางไทย - จีน เรามักจะนําเรื่องราวการ
ใชชีวิตการศึกษาในตางประเทศของนักเรียนตางชาติ
ไทย - จีนมาเลาใหฟง คะ ซึง่ คุณสามารถติดตามอานเนือ้ หา
เหลานี้ไดที่คอลัมน “แลกเปลี่ยน” ในนิตยสารฉบับที่
ผาน ๆ มา ขอบคุณมากนะคะสําหรับคําแนะนํา เราพรอม
ที่จัดทําและพัฒนาเนื้อหาของนิตยสารใหมีคอลัมนที่
นาสนใจใหมากขึ้นคะ
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